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 The purpose of this research were to 1) Develop art creating activities from story listening to 
promote good citizenship of early childhood students according to The 12 National Main Values. 2) 
Compare characteristics of a good citizenship between the control group and the experimental group after 
using the lesson plan. 
 The samples of this study were comprised of five years students that studying kindergarten 
three in the second semester of academic year 2015 total 58 students divided into two groups ; control group 
of 29 students and experimental group of 29 students of Sarasas Witaed Phetchaburi School, Phetchaburi 
which through Simple random sampling and the period of experiment was ten weeks.  
 The research instruments were 1) The expert interview form to develop the lesson plan. 2) The 
lesson plan. 3) The desirable characteristics assessment of early childhood students according to The 12 
National Main Values.  
 The findings were as follow: 1) The lesson plan evaluated by 5 experts had the value of 
concordance (IOC) between 0.80 – 1.00 2) After taking the lesson plan the characteristics of good 
citizenship of the control group and experimental group were different in statistically significance at 0.05 
level. 
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บทที ่1  
บทน ำ 

 
ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

ขอ้คิดจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ไดพ้ระราชทานพระบรมราโชวาท ท่ีเป็นขอ้คิด ขอ้
เตือนสติเตือนใจให้ประชาชนชาวไทยมาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้เหล่าพสกนิกรของพระองค ์ รู้จกัข่มใจ 
ตั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมอยา่งมัน่คง มีก าลงัใจในการประกอบคุณงามความดี จึงควร
มีการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็น
การปลูกฝัง ใหเ้ด็กไดซึ้มซบั วธีิคิด วธีิใชชี้วติ อยา่งมีความสุข (รายงานการสัมมนาทางวิชาการ, 2558: 
2) เพราะเน่ืองจากปัญหาภายในสังคมไทย ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ปัญหาท่ีสะสมมา
เป็นระยะเวลานาน มีการปลูกฝังค่านิยมท่ีผิดไปจากบรรทดัฐานของศีลธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาและ
อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก ดงันั้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หรือค่านิยมอนัพึง
ประสงคข์องคนไทยให้กบัเด็กและเยาวชน ดงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ซ่ึงมี
ความสอดคล้องกบัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด ารัสว่า ทรัพยากรมนุษย์
นบัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ ประเทศใดท่ีคนในชาติมีความรู้ ประเทศนั้นยอ่มมี
ความเจริญรุ่งเรือง ดงันั้นประเทศต่างๆ จึงให้ความส าคญัต่อการพฒันาคนในชาติของตน โดยให้
ความส าคญัต่อการให้การศึกษาแก่คนในชาติ เพราะการศึกษาคือการพฒันาให้คนมีความรู้ท่ีสามารถ
สร้างตนให้มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้ึน สร้างชาติให้อยูอ่ย่างมีความสุขและรุ่งเรืองไดก้าร
พฒันาทรัพยากรมนุษยค์วรตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่ปฐมวยั ซ่ึงเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการพฒันาการ
ดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงก าลงัพฒันาอยา่งเต็มท่ี ในขณะท่ีสังคมก าลงัต่ืนตวัและ
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของการเป็นพลเมืองดี ท่ีควรจะตอ้งมีการท าความเขา้ใจ และส่งเสริมให้ความรู้
ในเร่ืองของการเป็นพลเมืองดี (คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม พ.ศ.2554-2558 ระดบั
การศึกษาปฐมวยั, 2554) รัฐบาลจึงไดเ้ห็นความส าคญั โดยมุ่งเนน้ไปท่ีประชาชนคนไทย โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนเป็นส าคญั ใหจ้ดัวิธีการการกระตุน้ให้เด็กและเยาวชนตระหนกัในบทบาทของตนเอง
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเจริญเติบโตข้ึนมาเป็นก าลงั
ส าคญัของชาติในอนาคต โดยมีการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ป็น 
นโยบายหลกัส าคญัในการพฒันาคนไทยทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ และทุกวยั ให้เป็นคนไทยท่ีพึงประสงค์มี
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยมี์ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี เป็นพลเมืองท่ี
ดีของชาติ นอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาประเทศอยา่ง
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ต่อเน่ือง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุม้กนัประเทศให้เขม้แข็ง(แผนพฒันาประเทศ ฉบบัท่ี 11,  2555: บทน า) 
โดยการปลูกฝังค่านิยมอนัพึงประสงคข์องคนไทย 12 ประการ ซ่ึงไดน้ ามาจากวิถีชีวิตพื้นฐานหรือ
ค่านิยมของคนไทยท่ีได้ปฏิบติัสืบต่อกันมาช้านานจนซึมซับเข้าไปในการด ารงชีวิตของคนไทย 
รัฐบาลไดน้ าเอาวิถีเหล่าน้ีมาสร้างเป็นค่านิยม 12 ประการ เพื่อกระตุน้ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้
เรียนรู้และเขา้ใจไดโ้ดยง่าย จากค ากลอน บทเพลง และส่ือ วิดีโอการ์ตูนต่างๆ เพื่อง่ายต่อการเขา้ถึง 
เรียนรู้ และท ากิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน ซ่ึงการพฒันาคนในชาตินั้นควรเร่ิมปลูกฝังในเด็กปฐมวยั 
ดงัเหตุผลขา้งตน้ เพราะเน่ืองจากเด็กมีศกัยภาพในการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี  

ผูว้จิยัจึงไดใ้หค้วามส าคญัในการปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามค่านิยม 12 ประการ 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข โดยได้
เน้นส่งเสริมในเด็กอายุ 5 ปี ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั ซ่ึงหลกัสูตรเป็นการจดัการศึกษา ใน
ลกัษณะของการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา เด็กจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล การวิจยัไดมุ้่งเนน้เพื่อพฒันาการเป็น
พลเมืองดี การอยูร่่วมกนัทางสังคมอยา่งมีความสุข ซ่ึงตามพฒันาการของเด็กในช่วงอายุ 5 ปีจะเร่ิมมี
ศกัยภาพในพฒันาการดา้นสังคม ท่ีพร้อมจะปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง เล่นหรือท างานโดย
มีจุดมุ่งหมายร่วมกบัผูอ่ื้นได ้รู้จกัการวางแผน ตดัสินใจเลือก และลงมือปฏิบติั มีโอกาสเรียนรู้ถึงความ
ตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้น แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้จกัแกปั้ญหา รู้จกั
มารยาททางสังคมพบผูใ้หญ่ รู้จกัท าความเคารพ หรือขอบคุณเม่ือรับของจากผูใ้หญ่ รับผิดชอบงานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย และรู้จกัปฏิบติัตนตามวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัอยา่งไทย  ดงันั้นการส่งเสริมพฒันาการ
ดา้นสังคม เพ่ือใหเ้ดก็มีลกัษณะนิสยัท่ีดี แสดงออกอยา่งเหมาะสมและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึง
จ าเป็นต่อการพฒันาเด็กให้เป็นมนุษย ์ ท่ีสมบูรณ์ การเรียนรู้ประกอบดว้ยองค์ความรู้ ทกัษะหรือ
กระบวนการ และคุณลกัษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ส าหรับเด็กอายุ 5 ปีจะเป็น
เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก บุคคลและสถานท่ีท่ีแวดลอ้มเด็ก ธรรมชาติรอบตวั และส่ิงต่างๆ รอบตวั
เด็กท่ีเด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนัและเป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจจะไม่เน้นการ
เรียนรู้แบบท่องจ าเน้ือหา ขณะเดียวกนัควรปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดี มีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ เช่น 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ มีคุณธรรม จริยธรรมท่ี
เหมาะสมกบัวยั (หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546, 2546: 26-31) การส่งเสริมพฒันาการ
ของเด็กนั้นต้องอาศยักิจกรรมในการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และปรับตวัท่ีจะอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น เพราะเน่ืองจากการเรียนรู้ร่วมกนันั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัและมีโครงสร้างการท างานของแต่ละคนท่ีถูกออกแบบมาให้เอ้ืออ านวยต่อความส าเร็จ
ให้ไดต้ามเป้าหมายร่วมกนั โดยทุกคนจะตอ้งเคารพในสิทธิและความโดดเด่นในความสามารถของ
สมาชิกแต่ละคน และสมาชิกแต่ละคนมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามส่วน มีการแลกเปล่ียน
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ประสบการณ์ยอมรับในหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกซ่ึงจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิกท่ี
สอดคลอ้งกนัพอดีอยา่งลึกซ้ึง โดยผา่นความร่วมมือกนั และเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของสมาชิก
กลุ่ม ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีมีสัมฤทธิผลท่ีสูงกวา่การท างานคนเดียว เน่ืองจากการเรียนรู้ร่วมกนัมีการ
แลกเปล่ียนแนวความคิดประสบการณ์ในกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีความสนใจร่วมกนั ทุกคนมีโอกาสในการ
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น รับผิดชอบในการเรียนรู้ของกลุ่ม และส่งเสริมการคิด ทุกคนมีความ
รับผดิชอบ โดยไม่มีการแข่งขนักนัในการท างานกลุ่ม เกิดเป็นพลงักลุ่มท่ีผูป้ฏิบติังานให้ส าเร็จร่วมกนั 
(องัศินนัท ์ อินทรก าแพง, 2547: 52-53) การใชว้ธีิการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกนัมีผลต่อทกัษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวยัอย่างดี (อุไรรัตน์ ไหมอ่อน, 2549:6) ไดใ้ห้ความเห็นท่ีคลา้ยกนัเก่ียวกบัการเลือกใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัส าหรับเด็กปฐมวยันั้น ผูส้อนตอ้งค านึงถึงความสามารถ และศกัยภาพของ
เด็กด้วย เพราะถึงแม้ว่าเด็กในช่วงปฐมวยันั้นจะมีศกัยภาพในการเรียนรู้ท่ีสูงกว่าช่วงวยัอ่ืนๆ แต่
รูปแบบการเรียนควรเป็นการเรียนรู้แบบก่ึงเรียนก่ึงเล่น เนน้การปฏิบติั ให้เด็กไดล้งมือท าดว้ยตวัเอง 
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยจะไม่เน้นการท่องจ า หรือการบงัคบั เพื่อไม่ให้เด็กเกิด
ความรู้สึกต่อตา้นท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงใหม่ ดงันั้นการสอดแทรกเน้ือหาคุณธรรม จริยธรรม เขา้ไปในการ
เรียนรู้ของเด็กนั้นควรหลีกเล่ียงการออกค าสั่งหรือท่องจ า แต่ควรใชกิ้จกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดเน้ือหา
โดยใหเ้ด็กไดคิ้ดและจินตนาการตามไปดว้ยได ้โดยการเล่านิทาน ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีมาจากการเล่าสืบ
ต่อกนัมา หรือมีผูแ้ต่งข้ึนมาใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ให้ความรู้หรือ
แง่คิด แฝงดว้ยค าสอนดา้นคุณธรรม จริยธรรม หรือประเพณี วฒันธรรมในสังคมนั้นๆ ลงไปในเน้ือ
เร่ือง (พชัรรมฑ ์ศุภสุข, 2556: 29) การเล่านิทานใหเ้ด็กฟังนั้น มีเป้าหมายส าคญั ในการสร้างการเรียนรู้
อย่างมีความหมายให้กบัเด็ก เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กบัเด็ก ทั้งทางดา้นสังคม อารมณ์ คุณธรรม 
และมีเน้ือหาของนิทานท่ีตรงประเด็น เขา้ใจง่าย และเด็กสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัความรู้เก่าและ
พฒันาเป็นความรู้ใหม่ (กุลยา ตนัติผลาชีวะ, 2541: 12) นิทานจึงควรมีเน้ือหาท่ีฟังง่าย เด็กสามารถ
เขา้ใจในเน้ือหาไดโ้ดยง่าย มีตวัละครท่ีน่ารัก เด็กรู้จกั และสามารถปฏิบติัตามตวัละครในนิทานได ้
จากการฟังเพื่อให้เด็กเกิดเรียนรู้อยา่งครบถว้น และสามารถใชไ้ดจ้ริง กิจกรรมส าหรับเด็กจึงควรเปิด
โอกาสให้เด็กไดล้งมือท าซ่ึงเป็นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การอยู่
ร่วมกนัในสังคม กิจกรรมศิลปะจึงเป็นกิจกรรมท่ีเด็กสามารถปฏิบติัร่วมกนัได ้เพราะกิจกรรมศิลปะมี
ความยดืหยุน่สูง ไม่ตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งหรือหลกัการใด ศิลปะเป็นช่องทางการส่ือสาร ความคิด 
ความรู้สึก ของเด็กแทนการส่ือสารดว้ยภาษาจริง เพราะวุฒิภาวะทางภาษาของเด็กปฐมวยัมีขอ้จ ากดั
(ไพลิน ชุ่มแจ่ม, 2553: 3)ศิลปะ คือการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึกต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดจากประสบการณ์และจินตนาการของแต่ละคน อิสระในการแสดงออกซ่ึงเกิดจากความคิด
สร้างสรรค ์(คมขวญั อ่อนบึงพร้าว, 2550: 24) 
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จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นไดว้า่พลเมืองท่ีดีของชาตินั้นมีความส าคญัเน่ืองจาก
การพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้นั้นพลเมืองในชาติตอ้งมีความเป็นหน่ึงเดียวช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กันยึดหลักปฏิบัติตนให้มีความสอดคล้องกันภายในประเทศดังนั้ นหากการช่วยเหลือกันพฒันา
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนันั้นควรเร่ิมจากการปลูกฝังคุณลกัษณะ การเป็นคนละเมืองดี
ให้กบัผูเ้รียนระดบัปฐมวยั ซ่ึงเป็นช่วงวยัการพฒันาจุดเร่ิมตน้ของการเรียนรู้ส่ิงรอบตวัและการอยู่
ร่วมกันกับผูอ่ื้นหากได้รับการปลูกฝังท่ีดีเด็กก็จะมีพื้นฐานในการด าเนินชีวิตท่ีดี และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างสงบสุข ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกใช้กิจกรรมในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฒันาการ ท่ี
เป็นไปตามวยัด้วยกิจกรรม สร้างสรรค์ศิลปะเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันจากการฟังนิทานท่ีเด็ก
สามารถเรียนรู้การท างาน และอยู่ร่วมกนักบัเพื่อนร่วมกลุ่มได้อย่างเป็นธรรมชาติ เด็กจะสามารถ
น าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากการฟังนิทานในเร่ืองต่างๆมาดดัแปลง และใช้จริงในการท ากิจกรรมร่วมกบั
เพื่อน เด็กจะเกิดการเรียนรู้กฎกติกาทางสังคม รู้จกัการแลกเปล่ียน แบ่งปัน ยอมรับ รอคอยในการอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น ซ่ึงจะเป็นการปูพื้นฐานการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อพฒันากิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัจากกลุ่มควบคุม 
และกลุ่มทดลองดว้ยค่านิยม 12 ประการ  

ค ำถำมกำรวจัิย   
1. กิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการมีคุณภาพหรือไม่ 
 2. คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั
จากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการกลุ่ม
ทดลองคะแนนสูงกวา่กลุ่มควบคุมหรือไม่ 

สมมุติฐำนของงำนวจัิย 
1. กิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี ของผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการมีคุณภาพ 
2. ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี
ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ กลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีสูงกว่า
กลุ่มควบคุม 
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ขอบเขตกำรวจัิย 
ประชำกร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัปฐมวยั ท่ีมีอาย ุ5 ปี โรงเรียนสารสาสน์
วเิทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีมีอายุ 5 ปี ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาล 3 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 58 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 29 คน และกลุ่มทดลอง 29 คน 
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) 
โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
ระยะเวลาในการทดลอง  

การศึกษาคร้ังน้ีท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ใชเ้วลาในการทดลอง 10 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 50 นาที 
ตัวแปรทีศึ่กษำ 

ตวัแปรอิสระ คือ แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ 
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

ตวัแปรตาม   คือ คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนปฐมวยั 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ค่านิยม 12 ประการ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีพึงปฏิบติัให้สอดคลอ้งกนัภายใตป้ระชาธิปไตย 
อนัประกอบไปดว้ย  
1.  ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ผูเ้รียนฟังนิทานเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมแลว้สามารถ
แสดงออกถึงรักและห่วงแหนในห้องเรียน หรือบา้นของตน รู้จกัและเคารพพระมหากษตัริย ์สามารถ
วาดรูประบายสีธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยไดต้ามความเหมาะสม 
2.  ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม ผูเ้รียนท างานร่วมกบัเพื่อนภายใน
กลุ่มดว้ยความมีน ้าใจรู้จกัเสียสละ มีความอดทนอดกลั้น 
3.  กตญัญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย  ์ผูเ้รียนสามารถแสดงความเคารพ ทางค าพูดและ
พฤติกรรม ต่อผูใ้หญ่ รวมถึงเช่ือฟังค าสอนของครูไดอ้ย่างเหมาะสมตามวยั ฟังนิทานเก่ียวกบัความ
กตญัญู และสามารถเลือกตดัสินใจตอบค าเพื่อการปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง  
4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมต่างๆไดด้ว้ย
ตวัเอง สังเกต และสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่มาเรียนสม ่าเสมออยา่งเหมาะสม 
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5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม ผูเ้รียนฟังนิทานพื้นบา้นการละเล่น ประเพณีไทย รู้จกัวนั
สงกรานต ์ลอยกระทง เขา้พรรษา ออกพรรษา และวฒันธรรมปีใหม่ไทย มีมารยาทพูดจาไพเราะอยา่ง
คนไทย ร่วมถึงการอ่านและเขียนภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
6.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกนั
ภายในกลุ่มและห้อง ท่ีจะส่งผลให้เด็กไดแ้สดงออกถึงการมีจิตใจท่ีดีต่อผูอ่ื้น รู้จกัยอมรับ แบ่งปัน 
ช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
7. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง ผูเ้รียนมีความ
สนใจ ใส่ใจ รู้จกั ประชาธิปไตยตามสิทธิของตนเอง รักษามารยาท วางตนไดอ้ยา่งเหมาะสม  ไม่เห็แก่
ตวั และสามารถรักษากฎระเบียบภายในกลุ่มหรือหอ้งได ้ 
8.  มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ ผูเ้รียนสามารถท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น
ดว้ยความเคารพในตนเองและผูอ่ื้น มีระเบียบวนิยั ใชค้  าพูดท่ีเหมาะสม ท าตามกฎระเบียบภายในกลุ่ม
และหอ้ง อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
9.  มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ผูเ้รียนสามารถ
ควบคุมตนเอง ทั้งความคิด และการกระท าในการฟังนิทาน และท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น แสดงความ
คิดเห็น รับผดิชอบหนา้ท่ีของตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามวยั 
10. รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูเ้รียนฟังนิทานเก่ียวกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถคิดและท ากิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความสามารถของตนเอง รักษาส่ิงของของ
ตนเอง ของหอ้งเรียน และของโรงเรียน และรู้จกัพอเพียง พลิกแพลง สร้างสรรคไ์ด ้
11. มีภูมิคุม้กนัท่ีดี มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา ผูเ้รียนสามารถตอบค าถาม แสดงความรู้สึกค าพูด และ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น แสดงออกถึงความซ่ือสัตย ์มีจิตใจดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง ผูเ้รียนสามารถ
ท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้น มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีน ้ าใจ ใส่ใจดูแลผูอ่ื้น ช่วยกนัรักษาสมบติัของ
ส่วนรวมไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 

คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี หมายถึง บุคคลท่ีสามารถด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสงบ
สุข มีความจงรัก ภกัดีในชาติบ้านเมืองของตน ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน กตญัญูต่อผูมี้พระคุณ มี
มารยาทท่ีดีงาม มีสติ รู้คิด รู้ท า มีศีลธรรมในใจ รู้จกัผิดชอบชัว่ดี รักและห่วงแหนวฒันธรรม ปฏิบติั
ตนตามกฎระเบียบของสังคม มีวนิยั มีจิตใจท่ีเขม้แขง็ รู้จกัพอเพียง หวงัดีต่อผูอ่ื้น รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี
ของตน อยูร่่วมกนัในสังคมตามวิถีประชาธิปไตยไดเ้ป็นอย่างดี สามารถเป็นก าลงัในการช่วยพฒันา
ประเทศชาติไดใ้นทุกช่องทางตามความสามารถของบุคคล 
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เด็กปฐมวยั หมายถึง ช่วงวยัท่ีเร่ิมตน้ในดา้นพฒันาการทางสังคม เรียนรู้การท างาน และอยู่
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นท่ีมีอายุ 5 ขวบ ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 3 ของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 
จงัหวดัเพชรบุรี 

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนั หมายถึง กิจกรรมศิลปะท่ีท าร่วมกนัเป็นกลุ่ม เพื่อเปิด
โอกาสในการแสดงออกทางความรู้ ความคิด จินตนาการและความสามารถของแต่ละบุคคล ผ่าน
ผลงาน ดว้ยขั้นตอนทางศิลปะการฉีก ปะ ติด จินตนาการวาดภาพเติมแต่ง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของแต่ละคนจากการเรียนรู้ จนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั  

การฟังนิทาน หมายถึง การฟังเร่ืองเล่าท่ีผูว้ิจยัแต่งข้ึนใหม่ มีเน้ือหาสอดแทรกแนวความคิด
ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ โดยอิงความจริงและจินตนาการ เพื่อเป็นส่ือใน
การถ่ายทอดเน้ือหาการเป็นพลเมืองดี มีเน้ือหาท่ีเขา้ใจไดง่้าย มีตวัละครในนิทานเป็นแบบอยา่งเพื่อ
ส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถปฏิบติัตนไดเ้หมาะสม อยูร่่วมกนั และด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

การเรียนรู้ร่วมกนั หมายถึง  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัในการฟังนิทาน ตอบค าถาม
ภายในห้อง และการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมกนัภายในกลุ่มขนาดเล็ก มีจ  านวนไม่เกิน 4-5 คน 
คละความสามารถ เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศยัส่ือ หรืออุปกรณ์ กาว กรรไกร กระดาษ และสีในการท างาน 
ในรูปแบบของวิธีฉีก ตดั ปะ และตกแต่งเพิ่มเติม โดยการท างานร่วมกนัท่ีใช้กติกาทางสังคมในการ
ท างานต่างๆ มีการพูดคุยเรียนรู้ภายในกลุ่ม โดยมีการแลกเปล่ียน ความคิด ส่ิงของ และสนบัสนุนการ
เรียนรู้ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือ 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 
1. เพื่อปลูกฝังคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยมอนัพึงประสงคข์องพลเมืองไทยท่ีดี 
2. ไดกิ้จกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานท่ีสามารถส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัได ้
3. ไดแ้นวทางในการส่งเสริมคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามหลกัค่านิยม 12 ประการ ส าหรับ
ผูเ้รียนในระดบัชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 
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ภาพท่ี  1   กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันากิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริม

การเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.1 หลกัสูตรของเด็กปฐมวยั 

1.2 ความหมายของเด็กปฐมวยั 

1.3 ทกัษะพื้นฐานของเด็กปฐมวยั 

1.4 พฒันาการของเด็กปฐมวยั 

1.5 ทกัษะศิลปะพื้นฐานของเด็กปฐมวยั 

1.6 การจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.6.1 ขั้นตอนการจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.6.2 ส่ือ วธีิการจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 

1.7 ประโยชน์ของกิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 

2. การเล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะ  

2.1 ความหมายของนิทาน 

2.2 นิทานส าหรับเด็กปฐมวยั 

2.3 ขั้นตอนการเล่านิทาน 

2.4 ประโยชน์ของการเล่านิทาน 

3. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมกนั 

3.1 ความหมายการเรียนรู้ร่วมกนั 

3.2 ลกัษณะ หรือองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมกนั 

3.3 ขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกนั 

3.4 ประโยชน์การจดัการเรียนรู้แบบร่วมกนั 
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4. การเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ 

4.1 ลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามค่านิยม 12 ประการ 

4.2 ความหมายของค่านิยม 

4.3 วธีิส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

4.4 ความหมายพลเมืองดี 

4.5 วธีิส่งเสริมใหค้นเป็นพลเมืองดี 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 

5.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมกนั 

 

1. กจิกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

1.1 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:1-31) ไดร้ะบุถึง
ความส าคญัของการศึกษาปฐมวยัไวว้า่ สภาพการเปล่ียนแปลงในทุกๆดา้น ส่งผลต่อการศึกษาไทย 
เยาวชนตอ้งมีการปรับตวั และเรียนรู้ให้สามารถอยู่ในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงได้อย่างมีความสุข ซ่ึง
พฒันาการทุกๆดา้นของแต่ละบุคคลลว้นมีรากฐานมาจากการพฒันาในวยัเด็ก เป็นกระบวนการเรียนรู้
ท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติและศกัยภาพของเด็กแต่ละบุคคลจนถึงอายุ 5 ปี  หลกัสูตรปฐมวยัจึงเป็น
แนวทางในการจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั เพื่อให้เด็กเติบโตเป็น
พลเมืองท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพต่อไป อีกทั้งรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงสามารถปรับตวั
อยูใ่นสังคม 

จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั มุ่งให้เด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญา ท่ีเหมาะสมตามวยั ความสามารถ และความแตกต่างระหวา่งบุคคล จึง
ก าหนดจุดมุ่งหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนปฐมวยัดงัน้ี 

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยท่ีดี 
2. กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั 
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย 
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6. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
7. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
8. อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
9. ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
10. มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
12. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัอายุ 3-5 ปี จะไม่จดัเป็นรายวิชาแต่จดัในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ ทกัษะคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาแนวทางการจดั
ประสบการณ์ดงัน้ี 
1. จดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพฒันาการ คือเหมาะกบัอายุ วุฒิภาวะและระดับ
พฒันาการ เพื่อใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
2. จดัประสบการณ์ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ีคือ เด็กไดล้งมือกระท า เรียนรู้
ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดเ้คล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบคน้ ทดลอง และคิดแกปั้ญหาดว้ย
ตนเอง 
3. จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทกัษะและสาระการเรียนรู้ 
4.  จดัประสบการณ์ให้เด็กไดริ้เร่ิม คิด วางแผน ตดัสินใจ ลงมือกระท า และน าเสนอความคิดโดย
ผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน อ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 
5.  จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็กอ่ืน กบัผูใ้หญ่ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุขและเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะต่างๆกนั 
6. จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและ 
อยูใ่นวถีิชีวติของเด็ก 
7. จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีและทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนัตลอดจนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
8. จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีและทกัษะการใชชี้วติประจ าวนั 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 
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9. ให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ ทั้งการวางแผน การสนบัสนุนส่ือการ
สอน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินพฒันาการ 
10. จดัท าสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการ และการเรียนรู้ของเด็กเป็น 
รายบุคคลน ามาไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวจิยัในชั้นเรียน 

ดงันั้นการพฒันาสังคมนิสัย เพื่อให้เด็กมีลกัษณะนิสัยท่ีดี แสดงออกอยา่งเหมาะสมและอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั มีนิสัยรักการท างานรู้จกั
ระมดัระวงัความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้น จึงควรจดัให้เด็กไดป้ฏิบติักิจวตัรประจ าวนัอย่าง
สม ่าเสมอเช่น ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นปฏิบติัตามกฎกติกาขอ้ตกลงของ
ส่วนรวม เก็บของเขา้ท่ีเม่ือเล่นหรือท างานเสร็จ ยงัรวมถึงการเรียนรู้ทางสังคม เด็กควรมีพฒันาการใน
การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตนเอง การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การวางแผน ตดัสินใจ
เลือก และลงมือปฏิบติั การมีโอกาสไดรั้บรู้ความรู้สึก ความสนใจ และความตอ้งการของตนเองและ
ผูอ่ื้น การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น การแก้ปัญหาในการเล่น การ
ปฏิบติัตามวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีอาศยัอยู่และความเป็นไทย การรู้จกัหน้าท่ี มีสัมมาคารวะ และ
รับผิดชอบในหน้าท่ี (หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช, 2546: 26-31) ซ่ึงโรงเรียนสารสาสน์
วิเทศเพชรบุรีไดมี้เป้าหมายและยุทธศาสตร์แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2556 – 
2560 ระดบัปฐมวยัเป้าหมายท่ี 1 มีความตอ้งการให้นกัเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรีเป็นบุคคลท่ี
สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข โดยมีวธีิด าเนินการยทุธศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 
1. ส่งเสริมการจดักิจกรรมและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
2. ส่งเสริมการจดักิจกรรมและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
3. ส่งเสริมการจดักิจกรรมและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างานท่ี 
ดี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
4. ส่งเสริมการจดักิจกรรมและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนสามารถคิดรวบยอด คิด 
แกปั้ญหา และคิดสร้างสรรค ์
5. ส่งเสริมการจดักิจกรรมและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะเบ้ืองต้นสามารถใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
6. ส่งเสริมการจดักิจกรรมและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการส่ือสาร  
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน และพฒันาตนเอง 
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7. ส่งเสริมการจดักิจกรรมและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพทาง 
กายและสุขภาพทางจิตท่ีดี 
8. ส่งเสริมการจดักิจกรรมและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผูเ้รียนมีสุนทรียภาพ และลกัษณะนิสัย
ดา้นศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว (หลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี, 2556: 
16)  

จากเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการมุ่งเน้นให้เด็กไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นการวางรากฐานให้คนในชาติมีทศันะคติท่ีดีในการด ารงชีวิต มี
จุดมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกนัภายในชาติ สามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

1.2 ความหมายของเด็กปฐมวยั 

เด็กปฐมวยั หมายถึง เด็กท่ีมีอายไุม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ เป็นระยะท่ีเด็กมีการเรียนรู้มากท่ีสุดใน

ชีวติและเร่ิมเรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวั สนใจและอยากรู้อยากเห็น ผา่นประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดา้น จาก

บิดา มารดา ครู คนรอบข้างและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพัฒนาการท่ีเป็นรากฐานของ 

บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ สมอง สติปัญญา ความสามารถ การ

อบรมปลูกฝังสร้างเสริมพฒันาการให้เด็กปฐมวยัจะมีศกัยภาพมากในช่วงอายุน้ี จะเป็นรากฐานท่ีดีใน

การเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี เฉลียวฉลาด คิดเป็น ท าเป็น และมีความสุข (มิลินทรา ยินดีสุข, 

2547: 10) 

เด็กปฐมวยั หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิจนถึง 6 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีพฒันาการดา้น

ต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวติ จะมีธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างไป จากบุคคลในวยัอ่ืน ๆ เป็นวยัท่ีก าลงัสนใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวั มีความอยากรู้อยากเห็น 

ช่างสงสัย ช่างซกัถาม ชอบคน้ควา้ ส ารวจ อยูไ่ม่น่ิง ชอบอิสระเป็นตวัของตวัเอง มีลกัษณะของการยึด 

ตนเองเป็นศูนย์กลางจึงมกัแสดงอารมณ์ต่าง ๆ อย่างเปิดเผย ชอบท าตามและเลียนแบบผูอ่ื้น ใน

ขณะเดียวกนัก็มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ จึงเป็นวยัท่ีมีความส าคญัและเป็นพื้นฐานของการพฒันา

บุคคลในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ หากผูท่ี้

เก่ียวขอ้งสามารถสร้างแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติท่ีดีให้แก่เด็กปฐมวยัไดแ้ลว้เด็กปฐมวยัจะ

สามารถเติบโตและมีชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (ศศิพนัธ์ุ เป๊ียนเป่ียมสิน, 2553: 2-4; อา้งถึงใน

เยาวพา เดชะคุปต์, 2542)ได้กล่าวถึงเด็กปฐมวยัตามแนวคิดของนักจิตวิทยา ซิกมนัต์ ฟรอยด์ 

(Sigmund Freud) ช้ีใหเ้ห็นวา่ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บในตอนตน้ ของชีวติจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของ
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คนเราจนถึงวาระสุดทา้ย เขาเช่ือว่าการอบรมเล้ียงดูในระยะปฐมวยัจะมีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพ

ของเด็กในอนาคต ดงันั้นการปลูกฝังทศันคติ ค่านิยมและ บุคลิกภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้

ใหก้บัเด็กจะท าไดดี้ท่ีสุดในช่วงปฐมวยั 

จากความหมายของเด็กปฐมวยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัสามารถสรุป

ไดว้า่ เด็กในช่วงวยัแรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นช่วงวยัแห่งการเร่ิมตน้ วยัท่ีมีความสามารถในการพฒันาใน

ทุกๆดา้นไดเ้ป็นอย่างดี เด็กในวยัน้ีมีความอยากรู้อยากเห็น เร่ิมตั้งค  าถามกบัส่ิงแวดล้อมรอบตวัซ่ึง

เหมาะแก่การปลูกฝังทศันคติ และค่านิยมท่ีถูกตอ้งเหมาะสมให้กบัเด็กซ่ึงจะส่งผลให้เด็กมีพื้นฐาน

ชีวติท่ีดี และโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีดีต่อไป 
 

1.3 ทกัษะพืน้ฐานของเด็กปฐมวัย 

คุณลกัษณะตามวยั เป็นความสามารถท่ีเป็นไปตามวยั หรือพฒันาการทางธรรมชาติของเด็ก 
เด็กปฐมวยัในช่วงอายุ 4-6 ปี ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั มีสุขนิสัยท่ีดี สามารถใชก้ลา้มเน้ือใหญ่และ
กลา้มเน้ือเล็กไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสัมพนัธ์กนั มีสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตใจท่ีดีงาม ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย 
ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย อยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั มีความสามารถในการคิดและการ
แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ (หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช, 2546: 26) 
 โลเวนเฟลด์ และบริตเตน (Lowenfeld and Brittain, 1987, อา้งถึงในวิบูลลกัษณ์ สารวิจิตร, 

2548: 50-59) กล่าวถึงขั้นพฒันาทางศิลปะของเด็กไว ้คือ การขีดเข่ียเป็นการพฒันาทางศิลปะท่ีส าคญั

เก่ียวกบัการเคล่ือนไหว การจบัตอ้ง และการแสดงออกทางพฤติกรรม ดงัน้ี กลา้มเน้ือเล็กใหญ่ การ

เคล่ือนไหวทั้งแขนการเคล่ือนไหวดว้ยความพอใจ ใชมื้อหยิบอุปกรณ์ทางศิลปะ ไม่มองกระดาษขณะ

ขีดเข่ีย การเคล่ือนไหวโดยไม่ตั้งใจในการขีดเข่ีย ลายเส้นท่ีไม่ตั้งใจ การเหวี่ยงแขนไปมาบนกระดาษ

ท าให้เกิดร่องรอยขีดเข่ีย ใชไ้หล่ในการเคล่ือนไหว ขีดเข่ียในขอบเขตท่ีจ ากดับนกระดาษ ส ารวจ

ตวัเองสามารถเคล่ือนไหวอุปกรณ์บนกระดาษได ้ท าลายเส้นจากการเคล่ือนไหวง่ายๆ หยิบจบัไดแ้น่น

ในต าแหน่งเอว ใช้น้ิวเคล่ือนไหวน้อยๆ ในการท าร่องรอยขีดเข่ีย จนเกิดเป็นการพฒันาเขา้สู่การ

ท างานท่ีเป็นรูปแบบท่ีชดัเจนข้ึน ขั้นก่อนการมีแบบแผน การมีแบบแผนเร่ิมมีข้ึนในช่วงวยัน้ี เป็นการ
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แสดงถึงจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น เด็กวาดรูปร่างท่ีใช้แสดงถึงคน ร่องรอยท่ีกระท าของเด็กแสดงถึง

ความพยายาม สัญลกัษณ์แสดงถึงการสร้างเสริมไปสู่การขีดเข่ียท่ีมีรูปแบบข้ึน รูปทรงเรขาคณิต

ปรากฏข้ึน การจดัสัดส่วน การจดัแบ่งช่องวา่งระยะถ่ีห่าง หมุนกระดาษขณะวาดรูป ท าลาย หรือ

ยกเลิกบางส่วนในการวาดภาพคน ส่วนศีรษะ เทา้ แสดงถึงรูปร่างคน แขน ล าตวั น้ิวมือ น้ิวเทา้ เส้ือผา้ 

ผม และอ่ืนๆ มีรายละเอียดเพิ่มข้ึน ส่ิงท่ีวาดไม่ครบถว้น ไม่สัมพนัธ์กนั เป็นศิลปะท่ีแสดงถึงตวัเอง

มากกว่าส่ือสาธารณะ สัญลกัษณ์ และความคิดเป็นส่วนตวั สามารถลอกรูปส่ีเหล่ียมตอนอายุ 4 ปี 

สามเหล่ียมตอนอาย ุ5 ปี ความสัมพนัธ์ของขนาดเป็นเคร่ืองแสดงถึงตอนปลายของชั้นน้ี เด็กเรียนรู้วา่

ส่ิงท่ีรู้จกั หรือมีประสบการณ์สามารถน ามาแสดงออกโดยการวาด  เด็กวาดรูปตามความรู้สึกและ 

ความคิดวตัถุ เรียนรู้ การละเวน้บางส่ิง วาดเกินความจริง และผิดสัดส่วน เลือกใชสี้ไม่ตรงกบัความ

เป็นจริง แบบแผน และสัญลกัษณ์เร่ิมมีคนจ าได ้ ชอบพูดถึงงานศิลปะของตนเอง วาดรูปส่ิงท่ีมี

ความส าคญัมีความสัมพนัธ์ หรือคนท่ีมีความหมายต่อตนเอง เช่น ครอบครัว สัตวเ์ล้ียง หรือเพื่อน ส่ิง

ท่ีวาดนั้นดา้นหนา้ 

 ราศี ทองสวสัด์ิ (2540: 20) กล่าววา่ ธรรมชาติของเด็กจะมีลกัษณะพฤติกรรมยึดตนเองเป็น

ศูนยก์ลาง หวงของ ไม่ยอมแบ่งปัน แต่จะเร่ิมเกิดการเรียนรู้การเป็นผูใ้ห้เม่ืออายุประมาณ 4-6 ปีข้ึนไป 

เด็กยงัไม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม การสอนเด็กดว้ยการบรรยาย บอกเล่า หรือลงโทษในวยั

น้ีจึงไม่เหมาะสม เพราะเด็กไม่สามารถตีความและโยงเร่ืองท าความเขา้ใจในส่ิงนั้นได ้การสั่งสอนให้

เด็กเป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมจะไดผ้ลดี หากใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยการเล่านิทานให้ฟัง การจดั

กิจกรรมศิลปะ 

จากข้องมูลท่ีกล่าวมา เห็นได้ว่าเด็กปฐมวยันั้นมีการเรียนรู้ผ่านการเล่นมากกว่าทฤษฎี 

เรียนรู้อยา่งมีความสุข กิจกรรมการเล่านิทาน และกิจกรรมศิลปะ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อพฒันาการ

ของเด็กปฐมวยั จะส่งผลให้เด็กสามารถเรียนรู้ตามวยั เกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ ซ่ึงจะเป็นการ

เร่ิมตน้การเรียนรู้ท่ีจะใหเ้ด็กเกิดความสนใจในการพฒันาเร่ืองอ่ืนๆดว้ยตวัเอง หรือเรียนรู้ร่วมกนัผูอ่ื้น

ไดดี้ยิง่ข้ึน  

1.4 พฒันาการของเด็กปฐมวยั 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 กล่าวถึงพฒันาการเด็กปฐมวยั เป็นการบ่ง

บอกถึงลกัษณะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตวัเด็กอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละวยั เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง

อายุ ๕ ปี ท่ีไดรั้บจากส่ิงเร้าตามสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล โดยมีพฒันาการทางดา้นร่างกาย 
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อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมีความสัมพนัธ์และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้นตอนไป

พร้อมกนัทุกดา้น  

1.  พฒันาการทางกาย เด็กวยัน้ีนบัวา่เป็นเด็กวยัตอนตน้ท่ีมีส่วนสูงและน ้าหนกัเพิ่มข้ึน อยา่งรวดเร็วแต่

จะขยายออกทางส่วนสูงมากกว่าด้านขา้งกล้ามเน้ือและกระดูกจะเร่ิมแข็งแรงข้ึน แต่กล้ามเน้ือท่ี

เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวยงัเจริญไม่เต็มท่ีการประสานงานของอวยัวะต่าง ๆ ยงัไม่ดีพอจากการศึกษา

ของGesell และคนอ่ืน ๆ เด็กอายุ 4-6 ขวบ มีพฒันาการทางกายแตกต่างกนั บางคนสามารถทรงตวัได้

ดี วิ่งไดเ้ร็วข้ึน ควบคุมการเดิน วิ่งให้ชา้ลงและเร็วได ้กระโดดไกล ๆ ได ้เตน้และกายบริหารไดต้าม

จงัหวะดนตรี การประสานงานของกลา้มเน้ือดีข้ึน บงัคบักลา้มเน้ือไดดี้ข้ึน เด็กชอบปีนป่ายเตะบอล 

รักลูกบอล ชอบเล่นในสนาม เด็กสามารถข่ี จกัรยานสามลอ้ได ้พฒันาการดา้นสติปัญญา เด็กเช่ือว่า

ส่ิงของทุกอยา่งมีชีวติิ (Animism) เด็กชอบเล่นสมมุติโดยจะเอาตุ๊กตาตามมาเล่นแลว้สมมุติ เป็นพ่อแม่

ลูก แสดงท่าป้อนขา้วลูก อาบน ้าแต่งตวัใหลู้ก แสดงเป็นเร่ืองราวเหมือนวา่ตุก๊ตาเป็นส่ิงมีชีวิต 

2.  พฒันาการทางอารมณ์ เด็กวยั 4-6 ขวบ มกัจะเป็นเด็กเจา้อารมณ์ และจะแสดงอารมณ์และจะแสดง
อารมณ์ต่าง ๆ ออกมาอยา่งเปิดเผยและมีอิสระเตม็ท่ี เด็กวยัน้ีมกัมีความกลวัอยา่งสุดขีดอิจฉาอยา่งไม่มี
เหตุผล โมโหร้าย การท่ีเด็กมีอารมณ์เช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะเด็กมีประสบการณ์กวา้งข้ึนเพราะเง่ือนไข
ทางสังคมตั้งแต่สังคมภายในบา้นจนกระทัง่ถึงสังคมภายนอกบา้นเด็กเคยไดรั้บแต่ความรักความเอาใจ
ใส่จากพ่อแม่และผูท่ี้ใกลชิ้ด เม่ือตอ้งพบกบัคนนอกบา้นซ่ึงไม่สามารถเอาใจใส่เด็กไดเ้ท่าคนในบา้น
และไม่สามารถท่ีจะเอาใจใส่ไดเ้หมือนเม่ือเด็กเล็ก ๆ อยู่เด็กจึงรู้สึกขดัใจเพราะคิดว่าตนเป็นคนท่ีมี
ความสามารถกวา่คนอ่ืน เด็กจะยกยอ่งบูชาตนเองและพยายามปรับตวัเพื่อตอ้งการใหเ้ป็นท่ีรักและเป็น
ท่ียอมรับของบุคคลขา้งเคียงในวยัน้ีมกัจะใช้ค  าพูดแสดงอารมณ์ต่างๆ แทนการรุกรานดว้ยก าลงักาย
เพราะพฒันาการทางร่างกายยงัไม่โตเต็มท่ี เด็กแต่ละคนมีอารมณ์ไม่เหมือนกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสุขภาพ 
การอบรมเล้ียงดูจากพอ่แม่และสภาพแวดลอ้มทางสังคม เช่น เด็กท่ีเติบโตข้ึนจากสภาพแวดลอ้มสงบ
เงียบไดรั้บความรักเอาใจใส่ และการตอบสนองความตอ้งการสม ่าเสมอพ่อแม่มีอารมณ์คงเส้นคงวา
เด็กก็จะเติบโตข้ึนเป็นคนท่ีมีอารมณ์มัน่คงกวา่ เด็กท่ีมีสภาพ แวดลอ้มท่ีตรงกนัขา้ม เด็กเร่ิมมีลกัษณะ
อารมณ์แบบผูใ้หญ่ คือ โกรธ อิจฉา กงัวล กา้วร้าว พอใจ เป็นตน้ เด็กจะแสดงความโกรธ ดว้ยการกรีด
ร้อง ด้ินกบัพื้น หรือท าร้ายตวัเองแสดงความอิจฉาเม่ือมีนอ้งใหม่เวลาเล่นสนุกๆก็จะแสดง ความพอใจ 
แต่เม่ือไดย้นิเสียงฟ้าร้องเด็กก็จะกลวั 
3.  พฒันาการทางสังคม ค าวา่สังคมในท่ีน้ี หมายถึง การติดต่อสัมพนัธ์ การผูกพนัและการมีชีวิตอยู่
ร่วมกนั เด็กปฐมวยัหรือวยัก่อนเขา้เรียนไดเ้รียนรู้เขา้ใจ และใชภ้าษาไดดี้ข้ึนพ่อแม่และผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด
ตลอดจนครูท่ีอยู่ในชั้นอนุบาลไดอ้บรมสั่งสอนเพื่อให้เด็กเขา้ใจถึงวฒันธรรมค่านิยมและศีลธรรมที
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ละน้อย โดยเร่ิมจากส่ิงท่ีง่าย เช่น การพูดจาสุภาพ การเคารพกราบไหว ้ฯลฯ เพื่อให้เด็กเติบโตเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม ดงันั้นเม่ือเด็กเขา้ไปอยู่ในโรงเรียนอนุบาลจะรู้จกัคบเพื่อนรู้จกัการผ่อนปรน 
รู้จกัอดทนในบางโอกาส รู้จกัการให้และการรับ  Piaget นักจิตวิทยากลุ่มท่ีเน้นความรู้ความเข้าใจ 
(Cognitive) กล่าววา่ เด็ก 4-6 ขวบ เรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมจากเพื่อนในโรงเรียนอนุบาลหรือเพื่อน
บา้นวยัเดียวกนัแต่เด็กวยัน้ียงัเขา้ใจถึงความถูกตอ้งและความไม่ลึกซ้ึงนกัดงันั้นจึงควรส่งเสริมให้เด็ก
วยัน้ีไดพ้ฒันาในเร่ืองการยอมรับการแยกตวัจากพ่อแม่ฝึกให้มีความเช่ือมัน่เม่ืออยู่กบัคนอ่ืนให้เด็ก
เขา้ใจระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ฝึกให้รู้จกัการแบ่งปันและการผลดัเปล่ียนกนัและรู้จกัอดใจรอใน
โอกาสอนัควร เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองไดดี้ข้ึน อาบน ้ า แต่งตวั ใส่รองเทา้เอง บอกเวลาจะถ่ายได ้
ถอดกางเกง เขา้หอ้งน ้าเอง และท าความสะอาดหลงัขบัถ่ายได ้- เด็กเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัตวั เพื่อให้สังคม
ยอมรับ ท าตวัให้เขา้กลุ่มได ้รู้จกัให้ รับ รู้จกัผ่อนปรน รู้จกัแบ่งปัน เด็กเรียนรู้จากค าสอน ค าอธิบาย
และการกระท าของพ่อแม่ เด็กรู้สึกละอายใจเม่ือท าผิด เด็กเร่ิมรู้จกัเห็นใจ ผูอ่ื้น เม่ือเห็นแม่เสียใจเด็ก
อาจเอาตุก๊ตามาปลอบ 
4.  พฒันาการทางสติปัญญา เด็กวยัน้ีมีความสามารถในการใชภ้าษาไดอ้ยา่งดีเด็กจะเรียนรู้ศพัทเ์พิ่มข้ึน

อยา่งรวดเร็ว โดยเฉล่ียเด็กอายุ 4 ขวบ จะรู้จกัศพัทป์ระมาณ 3,000 ค า และเด็กสามารถใช้ค  า วลี และ

ประโยคในการแสดงบทบาทตามแบบอย่างโทรทศัน์ได ้รู้จกัใชท่้าทางประกอบค าพูดเด็ก 4 ขวบช่าง

ซกัช่างถามมกัจะมีค าถามวา่ “ท าไม” “อยา่งไร” แต่ก็ไม่สนใจค าตอบและค าอธิบายค าพูดของเด็กวยัน้ี

สามารถพูดประโยคยาว ๆ ท่ีต่อเน่ืองกนัได ้สามารถ เล่านิทานสั้นๆ ให้จบไดแ้ละมกัจะเอาเร่ืองจริง

ปนกบัเร่ืองสมมติ ส าหรับเด็กวยั 5 ขวบ พฒันาการทางภาษาสูงมากเด็กสามารถตอบค าถามตรง

เป้าหมาย ชดัเจนและสั้น การซกัถามนอ้ยลง แต่จะสนใจเฉพาะเร่ืองไป ควรจดัให้เด็กไดมี้โอกาสพูด

ให้เพื่อนฟัง เพื่อนก็ตอ้งเป็นผูฟั้งท่ีดีดว้ย และควรหมุนเวียนกนัออกมาพูดทุกคนการจินตนาการและ

การสร้างเร่ืองจะพบมากในเด็กวยั น้ี จึงเป็นโอกาสเหมาะท่ีควรจะได้สนับสนุนและส่งเสริม

จินตนาการของเด็กให้มากท่ีสุดแต่เด็กวยัน้ีไม่มีพฒันาการท่ีเก่ียวกบัการจดัประเภทของส่ิงของเป็น

หมวดหมู่ ไม่มีพฒันาการในเร่ืองความคงตวั ในเร่ืองขนาดน ้ าหนกัและปริมาตรทั้งน้ีเป็นเพราะเด็กยงั

ไม่มีความเขา้ใจ ยงัไม่มีเหตุผลและประเมินค่าส่ิงต่าง ๆตามท่ีเห็นดว้ยตาเท่านั้นจะเห็นไดว้่าเด็กก่อน

วยัเรียนน้ีมีพฒันาการทางร่างกายท่ีก าลังเจริญเติบโตภาวะอารมณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับ

สภาพแวดลอ้ม และสังคมรอบดา้นเร่ิมมีสังคมมีการเรียนรู้ส่ิงท่ีควรท าไม่ควรท าฝึกการเป็นผูใ้ห้และ

เป็นผูรั้บและมีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีดีอยูใ่นวยัท่ีอยากรู้ อยากเห็นอยากท า เรียนรู้เร็วเป็นแนวทาง

ท่ีครูผูส้อนควรจะสังเกต และเขา้ใจในพฤติกรรมของเด็กก่อนจะด าเนินการสอนและให้ความรู้ต่าง ๆ 



18 
 

กบัเด็กก่อนวยัเรียนเหล่าน้ี เด็กเช่ือวา่ทุกส่ิงในโลกมีจุดหมาย เด็กมกัถามวา่ “ท าไม” “ท าไมรถจึงวิ่ง” 

ฯลฯ เด็กจะเช่ือมโยงปรากฏการณ์ 2 อยา่งท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัวา่เป็นเหตุและเป็นผลซ่ึงกนัและกนั เด็ก

วยัอนุบาลเป็นวยัท่ีใช้สัญลกัษณ์ได ้สามารถท่ีจะใช้สัญลกัษณ์แทนส่ิงของวตัถุ และสถานท่ีได้ มี

ทกัษะการใช้ภาษาอธิบายส่ิงต่าง ๆ ได้ สามารถท่ีจะอธิบายประสบการณ์ของตนได้ ดงันั้นควรจดั

กิจกรรมให้เด็กมีโอกาสออกมาหน้าชั้น เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง แต่ครูควรจะพยายาม

ส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากนั สามารถท่ีจะวาดภาพพจน์ในใจได ้การใช้ความคิดค านึงหรือการ

สร้างจินตนาการและการประดิษฐ ์เป็นลกัษณะพิเศษของเด็กในวยัน้ี ถา้ครูจะส่งเสริมให้เด็กใชก้ารคิด

ประดิษฐใ์นการเล่าเร่ือง หรือการวาดภาพ ก็จะช่วยพฒันาการดา้นน้ีของเด็ก แต่บางคร้ังเด็กอาจจะไม่

สามารถแยกส่ิงท่ีตนสร้างจากความคิดค านึงจากความจริง ครูจะตอ้งพยายามช่วย แต่ไม่ควรจะใชก้าร

ลงโทษเด็กว่าไม่พูดความจริง เพราะจะท าให้เป็นการท าลายความคิดค านึงของเด็กโดยทางออ้ม มี

ความตั้งใจทีละอยา่ง หรือยงัไม่มีความสามารถท่ีจะพิจารณา หลาย ๆ อยา่งผสมกนั เด็กจะไม่สามารถ

แบ่งกลุ่มโดยใชเ้กณฑ์หลาย ๆ อย่างปนกนั ยกตวัอยา่งการแบ่งกลุ่มของวตัถุท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตต่าง 

ๆ กนั เช่น สามเหล่ียม วงกลม ฯลฯ จะตอ้งแบ่งโดยใช้รูปร่างอย่างเดียว เช่น สามเหล่ียมอยู่ดว้ยกนั 

และวงกลมอยู่กลุ่มเดียวกนั ถ้าผูใ้หญ่จะรวมวงกลมและสามเหล่ียมผสมกนั โดยยึดสีเดียวกนัเป็น

เกณฑ ์เด็กวยัน้ีจะไม่เห็นดว้ย 

ทฤษฎีพฒันาการของเด็กปฐมวยัมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไว ้ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีพฒันาการทางร่างกายท่ีอธิบายการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กวา่มีลกัษณะต่อเน่ือง

เป็นล าดบัขั้น เด็กจะพฒันาถึงขั้นใดจะตอ้งเกิดวฒิุภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อน  

2. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีอธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซ่ึงจะพฒันาข้ึนตามอาย ุ

ประสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  

3. ทฤษฎีพฒันาการทางบุคลิกภาพ ท่ีอธิบายว่าเด็กจะพฒันาได้ดีถา้ในแต่ละช่วงอายุเด็กไดรั้บการ

ตอบสนองในส่ิงท่ีตนพอใจ  ได้รับความรัก ความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผูใ้กล้ชิด มีโอกาสช่วย

ตนเอง  ท างานท่ีเหมาะสมกบัวยัและมีอิสระท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนอยากรู้รอบ ๆ ตนเอง 

 ฉะนั้นการส่งเสริมพฒันาการในดา้นต่างๆจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีเอ้ือต่อ

การส่งเสริมพฒันาการ ดงัน้ี 

1. หลกัสูตรท่ีเหมาะสม หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก ทุกดา้น ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ 

สังคม และสติปัญญา โดยอยูบ่นพื้นฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู ่และประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็ก
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จะได้รับตอ้งมีความหมายกบัตวัเด็ก เป็นหลกัสูตรท่ีให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็ก

พิเศษไดพ้ฒันา รวมทั้งยอมรับในวฒันธรรมและภาษาของเด็ก พฒันาเด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบนั 

มิใช่เพียงเพื่อเตรียมเด็กส าหรับอนาคตขา้งหนา้เท่านั้น 

2. สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ี

สนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียน  ผู ้สอนจะต้องจัด

สภาพแวดล้อมให้เด็กไดอ้ยู่ในท่ีท่ีสะอาด ปลอดภยั  อากาศสดช่ืน  ผ่อนคลาย  ไม่เครียด  มีโอกาส

ออกก าลงักายและพกัผอ่น  มีส่ือวสัดุอุปกรณ์ มีของเล่นท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวยั ให้เด็กมีโอกาส

ไดเ้ลือกเล่น  เรียนรู้เก่ียวกบัตนเองและโลกท่ีเด็กอยู ่รวมทั้งพฒันาการ   อยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคม 

3. การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผูส้อนมีความส าคญัต่อการจดักิจกรรม

พฒันาเด็กอยา่งมาก ผูส้อนตอ้งเปล่ียนบทบาทจากผูบ้อกความรู้หรือสั่งให้เด็กท ามาเป็นผูอ้  านวยความ

สะดวก  ในการจดัสภาพแวดลอ้มประสบการณ์และกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก

ท่ีผูส้อนและเด็กมีส่วนท่ีจะริเร่ิมทั้ง  ๒  ฝ่าย โดยผูส้อนจะเป็นผูส้นบัสนุน ช้ีแนะ และเรียนรู้ร่วมกบั

เด็ก ส่วนเด็กเป็นผูล้งมือกระท า เรียนรู้ และคน้พบดว้ยตนเอง    

4. การบูรณาการการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัยึดหลกัการบูรณาการท่ีวา่ หน่ึง

แนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ไดห้ลายทกัษะและหลาย

ประสบการณ์ส าคญั ดงันั้น เป็นหนา้ท่ีของผูส้อนจะตอ้งวางแผนการจดัประสบการณ์ในแต่ละวนัให้

เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นท่ีหลากหลายกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับวยัและพฒันาการ เพื่อให้บรรลุ

จุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางท่ีก าหนดไว ้

5. การประเมินพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินเด็กระดบัปฐมวยัยึดวิธีการสังเกตเป็น

ส่วนใหญ่  ผูส้อนจะตอ้งสังเกตและประเมินทั้งการสอนของตนและพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กวา่ได้

บรรลุตามจุดประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ 

6. ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัครอบครัวของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนั  ทั้งน้ี เน่ืองจาก

สภาพแวดลอ้มท่ีเด็กเจริญเติบโตข้ึนมา  ผูส้อน  พอ่แม่  และผูป้กครองของเด็กจะตอ้งมีการแลกเปล่ียน

ขอ้มูล  ท าความเขา้ใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก  ตอ้งยอมรับและร่วมมือกนัรับผดิชอบ 

เบญจวรรณ  วิสุทธิสาร (2553:1) พฒันาการของเด็กปฐมวยัเป็นผลของการปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างวุฒิภาวะและการเรียนรู้ กล่าวคือ วุฒิภาวะมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์อย่างแน่นแควน้กบัการ

เรียนรู้ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหน่ึง ความสามารถบางอย่างอาจไม่เกิดข้ึนหรือเกิดช้ากว่าท่ีควร เช่น 
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ความสามารถในการใชภ้าษา เด็กท่ีมีวุฒิภาวะในการพูดจะสามารถเปล่งเสียงพูดออกมาไดเ้อง แต่ถา้

ไม่ไดรั้บการสอนภาษาพูดก็จะใชภ้าษาพูดไม่ไดเ้ลย ในทางตรงกนัขา้ม เด็กท่ียงัไม่บรรลุวุฒิภาวะใน

การพูด ถึงแมว้า่จะไดรั้บการเค่ียวเขญ็ฝึกภาษาพูดมากสักเพียงใด ก็ไม่อาจพูดได ้ถา้เด็กยงัไม่พฒันาถึง

วุฒิภาวะนั้น จึงเห็นได้ว่าเด็กแต่ละคนมีศกัยภาพในการพฒันาตนเองตามก าหนดเวลาเฉพาะของ

พฒันาการนั้นๆ โดยธรรมชาติอนัก่อความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เป็นไปตาม

ขั้นตอนของพฒันาการ โดยมีสภาพแวดลอ้มช่วยเสริมต่อพฒันาการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ช่วงเวลาท่ีเด็ก

สามารถพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ีน้ี เรียกว่า ระยะพอเหมาะ (Optimal Period) ลกัษณะ

พฤติกรรมท่ีเด็กสามารถแสดงออกเม่ืออยู่ในขั้ นพัฒนาการนั้ นๆ เรียกว่าพัฒนาการตามวัย 

(Developmenral Rask)เด็กท่ีแสดงพฤติกรรมตามขั้นพฒันาการไดพ้อเหมาะกบัวยัถือวา่มีพฒันาการ

สมวยั 

สมพร สุทศันีย ์(2547: 9-12) พฒันาการของเด็กวยัต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกนั ซ่ึงนบัไดว้า่

เป็นลกัษณะเฉพาะวยัท่ีสามารถจ าแนกให้เห็นเป็นลกัษณะเด่นประจ าวยัได ้และพฒันาการของเด็ก

ปฐมวยันั้นเป็นพื้นฐานในการเขา้ใจพฤติกรรมท่ีเป็นปกติธรรมดาของเด็กวยัน้ี 
 

ผูว้ิจยัเห็นว่าพฒันาการของเด็กปฐมวยั ตามธรรมชาติเด็กทุกคนมีศกัยภาพในการพฒันา
ตนเองควบคู่กนัไปในทุกดา้น ทุกกิจกรรม ไม่วา่กิจกรรมจะมีการมุ่งเนน้ในดา้นใดดา้นหน่ึง การสร้าง
พฒันาการของเด็กปฐมวยัควรได้รับกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการผ่านการเล่น โดยการเล่นอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ผูส้อนนั้นควรเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดพ้ฒันาตนเองเพื่อใหเ้ด็กสามารถดูแลตวัเองได ้และควร
เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางสังคมให้เด็กสามารถท างาน และอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้น จนเกิดการเรียนรู้ ปรับตวัให้เขา้กบัผูอ่ื้น และยอมรับกฎเกณฑ์ทางสังคมไดด้ว้ยการเสริม
ส่ิงเร้าจากกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเหมาะสมเป็นไปตามวยั 

 

1.5 ทกัษะศิลปะพืน้ฐานของเด็กปฐมวยั 

เคลล็อก และ โอเดว (Kellogg and O’Dell, 1967) ไดศึ้กษางานขีดๆ เขียนๆ ของเด็กและให้

ความเห็นว่า เด็กๆ ทัว่โลกมีขบวนการในการพฒันางานศิลปะเป็นขั้นตอนท่ีเหมือนๆ กนั วงจรของ

การพฒันาจะเร่ิมจากอายุ 2 ขวบหรือก่อน 2 ขวบเล็กน้อย จนถึงอายุ 4 – 6  ขวบ และไดจ้  าแนก

ออกเป็น 4 ขั้นตอน ท าใหเ้ราเขา้ใจถึงความส าคญัของงานขีดๆเขียนๆ ทางศิลปะท่ีมีต่อการพฒันาการ

ในชีวติของเด็กไวด้งัน้ี 
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ขั้นท่ี1  ขั้นขีดเข่ีย (Placement stage) เป็นขั้นการทดลองให้เด็ก อายุ 2 - 3 ขวบ ขีดๆเขียนๆ 
ตามธรรมชาติของเด็ก ซ่ึงมกัจะขีดเข่ียเป็นเส้นตรงบา้งโคง้บา้งลงบนกระดาษท่ีพื้นผิวของวสัดุ อ่ืนๆ 
โดยปราศจากการควบคุมเด็กๆ จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของตน โลกของเขานั้นมีการขีดๆ เขียนๆ 
นบัเป็นพื้นฐานการพฒันาตนเองของเด็ก งานศิลปะของเด็กเป็นการแสดงความคิด ความรู้สึกอนัเป็น
เอกลกัษณ์ในแต่ละขั้นตอนของการพฒันาของชีวติ ในความหมายน้ี คือ งานศิลป์ โดยการขีดๆเขียนๆ 
จะเป็นการแสดงออกของเด็กแต่ละอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเขาเองการศึกษาถึงรูปแบบ ต่าง ๆ ของการ
วางต าแหน่งของภาพของเด็ก ยกตวัอย่างเช่น เด็กอาจจะขีดเขียนลงกระดาษดา้นซ้าย ดา้นขวา หรือ
ตรงกลางของกระดาษ เม่ือเด็กพบวิธีการขีดๆ เขียนๆเด็กก็จะพฒันาต าแหน่งของภาพด้วยซ่ึงก็
กลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีสะสมอยู ่ตวัเด็กตลอดเวลาของการพฒันาดา้นศิลปะจนกระทัง่โตเป็นผูใ้หญ่ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นขีดเขียนเป็นรูปร่าง ขั้นขีดเขียนเป็นรูปร่าง (Shape stage) การทดลองน้ีท ากบั
เด็กอายุ 3-4 ขวบ ซ่ึงจะพบวา่การขีดๆ เขียนๆ ของเขาเร่ิมจะมีรูปร่างข้ึนหลงัจาก Placemen stage ไม่
นาน เด็กอายุ 3 - 4 ขวบ เร่ิมจะขีดๆ เขียนๆเป็นรูปร่างข้ึนถา้สังเกตอยา่งใกลชิ้ดจะพบวา่เด็กจะค่อยๆ 
เปล่ียนจากการขีดเขียนเป็นเส้นๆ ไปเป็นแบบท่ีเป็นรูปเป็นร่าง โดยขั้นแรกเด็กจะขีดๆ เขียนๆ โดย
ลากเส้นไปมาหลายคร้ังด้วย สีเทียน ดินสอหรือพู่กนั รูปร่างของภาพจะมีความหมาย และค่อยๆ 
ชดัเจนข้ึน แต่ไม่มีเส้นขอบเขตท่ีชดัเจนหลงัจากนั้นเด็กจะค่อยๆ คน้พบรูปร่างต่างๆ ในขณะเดียวกนั
เส้นท่ีแสดงขอบเขตของรูปร่างก็ชดัเจนข้ึนเด็กจะวาดรูปร่างท่ี คุน้เคยได ้เช่น วงกลม วงรี ส่ีเหล่ียม
จตุัรัส ส่ีเหล่ียมผนืผา้ สามเหล่ียมและรูปกากบาท ฯลฯ รูปแต่ละรูปเป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการ
ฝึกฝน การขีดๆ เขียนๆ ตลอดเวลา 

ขั้นท่ี 3 ขั้นรู้จกัออกแบบ (Design stage) ขั้นน้ีเด็กเร่ิมมีความสามารถรวมการขีดๆ เขียนๆ 
ท่ีเป็นรูปร่างเขา้ดว้ยกนั ท าให้เกิดเป็นรูปโครงสร้างหรือเคา้โครงในช่วงน้ีเด็กเร่ิมจะน ารูปร่างต่าง ๆ 
มารวมกนัเป็นโครงสร้างท่ีคุน้เคย เช่น การน าเอากากบาทใส่ลงในส่ีเหล่ียมผืนผา้ หรือรูปวงกลมเล็ก
ใส่ลงในวงกลมใหญ่ เม่ือเด็กน าเอารูปร่างต่างๆมารวมกนั เช่นน้ีก็แสดงว่าเด็กเร่ิมเขา้สู่ขั้นตอนท่ี
เรียกวา่ขั้นรู้จกัออกแบบ เด็กเรียนรู้วา่รูปร่างต่างๆ เหล่านั้น สามารถขยบัต าแหน่งได ้เช่น วางติดกนั 
วางใกล้ๆ กันหรือวางห่างๆกัน นอกจากน้ีเด็กยงัสามารถรวมวตัถุรูปทรงต่างๆ เข้าด้วยกันมี
ความสามารถและรู้วา่วตัถุต่างๆ มีสี รูปร่าง น ้ าหนกั คุณภาพ และมีช่ือเรียก การท่ีเด็กเอากากบาทใส่
ลงในส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือเอาวงกลมเล็กใส่ลงในวงกลม ใหญ่ เด็กจะไดเ้พิ่มประสบการณ์ในการเห็น 
และเพิ่มความมีไหวพริบข้ึน 

ขั้นท่ี 4  ขั้นการวาดแสดงเป็นภาพ (Pictorial stage) ขั้นน้ีเป็นขั้นขีดๆ เขียนๆ ของเด็ก อาย ุ
4 - 6 ขวบ ซ่ึงเร่ิมจะแยกแยะวตัถุท่ีเหมือนกนัตามมาตรฐานของผูใ้หญ่ไดข้ั้นน้ี เป็นขั้นต่อจากขั้นรู้จกั
ออกแบบ (Design stage) เด็กอายุ 4 - 6 ขวบ จะเร่ิมเขียนรูปแบบท่ีให้ภาพชดัเจนพอท่ีผูใ้หญ่จะรู้ได ้
ขั้นตอนน้ีแสดงถึงความเป็นเด็กท่ีโตข้ึน และมีจินตนาการเด็กจะสามารถรวมขั้นตอนต่างๆ ท่ีผา่นมา
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ขา้งตน้ทั้งหมดเขา้ด้วยกนั เพื่อมุ่งไปสู่งานท่ีเป็นจริง และเป็นการแสดงถึงงานศิลปะดว้ยจากการ
เร่ิมตน้วาดรูปวงกลม อาจจะกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของการคน้พบความสัมพนัธ์ของศิลปะ ตวัอยา่งเช่น 
การลากเส้นรัศมีออกจากจุดศูนยก์ลาง หรือออกจากลงกลม ก็ดูเหมือนเป็นแสงอาทิตยท่ี์ออกจากดวง
อาทิตย ์หรือบางทีอาจจะดดัแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ มีการเช่ือมต่อของเส้น และรูปทรงให้เป็น
เอกลกัษณ์ของตวัเองได ้
 โบรแมน (Broman, 1982) ไดเ้สนอทกัษะทางศิลปศึกษาของเด็กปฐมวยั ดงัน้ี 

1.  เด็กสามารถบอกสีพื้นฐานแปดสี ดงัน้ี แดง น ้าเงิน เหลือง ส้ม เขียว ม่วง น ้าตาล และด า 

2.  เด็กสามารถแยกส่ิงของตามลกัษณะของสี 

3.  เด็กสามารถใชก้รรไกรตดักระดาษได ้

4.  เด็กสามารถลอกแบบส่ีเหล่ียม วงกลม รูปไข่ ส่ีเหล่ียมผนืผา้ และเส้นใต ้

5.  เด็กสามารถ ลูบ ทุบ กล้ิง บีบ ป้ันดินเหนียวได ้

6.  เด็กสามารถเยบ็ดว้ยเขม็พลาสติกได ้

7.  เด็กสามารถถกัไหมพรมได ้

8.  เด็กสามารถระบายสีบนขาหยัง่โดยไม่ใหสี้หยดหรือหกได ้

9.  เด็กสามารถท าภาพปะติด (Collages) จากวสัดุต่าง ๆ ได ้

10. เด็กสามารถวาดภาพ ใชสี้เทียนหลายสีได ้

11. เด็กแสดงความสนใจในงานฝีมือ 

12. เด็กแสดงความสนใจ และถามค าถามเก่ียวกบัการระบายสี การพิมพภ์าพ การป้ัน และการถกัทอ  

จิราภรณ์ ส่องแสง (2549: 45) กล่าววา่ ศิลปะส าหรับเด็กหมายถึง การแสดงออกการส่ือสาร 

การถ่ายทอดของจิตนาการความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละคนท่ีบอกเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง

และส่ิงแวดล้อม แสดงออกโดยการถ่ายทอดออกมาผ่านส่ือผลงาน ซ่ึงเป็นการส่ือสารความคิด

ความรู้สึกต่างๆ ท่ีเด็กเห็นและรับรู้โดยการจินตนาการ การสังเกต การใชป้ระสาทสัมผสัในการรับรู้ 

จนเกิดความเขา้ใจธรรมชาติ เด็กมีโอกาสพฒันาความคิด ไดรั้บความเพิ่มพูน ไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ

มีสุนทรียภาพและเห็นคุณค่าความงามของศิลปะ 

สรุปไดว้่าศิลปะพื้นฐานของเด็กนั้นสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยงาน เพราะหากกล่าวถึงศิลปะ 
เด็กทุกคนสามารถท างานศิลปะไดโ้ดยธรรมชาติ เพียงไดรั้บแรงกระตุน้ หรือการส่งเสริมอยา่งถูกวิธี 
ก็จะสามารถพฒันาทกัษะทางศิลปะได้โดยง่าย จากการอบรมเล้ียงดู สภาพแวดล้อม การส่งเสริม
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พฒันาการท่ีถูกตอ้ง ให้ก าลงัใจเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพได ้

 

1.6 การจัดกจิกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 

อญัชลี ไสยวรรณ (2548: 41) ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์ป็นกิจกรรมท่ีสามารถ
พฒันากล้ามเน้ือเล็กได้เป็นอย่างดี และยงัเช่ือมโยงพฒันาการของอวยัวะหลายส่วน ท าให้เกิดจุด
เช่ือมต่อของใยประสาทท่ีสามารถพฒันาไปสู่แบบแผนการเรียนรู้ของสมอง ในการจดักิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ตรงและฝึกปฏิบติัอย่างหลากหลาย เม่ือเด็กมี
ทกัษะมากพอจะเกิดความมัน่ใจในความสามารถของตนเด็กจะใชจิ้นตนาการของตนอยา่งเตม็ท่ี 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2547: 189-191)  ไดก้ล่าวถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ วา่เป็นกิจกรรม
ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กไดส้ ารวจ คน้พบและไดท้ดลองกบัส่ืออุปกรณ์ทางศิลปะซ่ึงช่วยให้เกิดการพฒันา
ความคิดพื้นฐาน และครูควรวางแผนเตรียมกิจกรรมต่างๆให้พร้อม ควรให้ค  าแนะน าหรือบอกเด็ก
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ให้ใช้วิธีให้เด็กคน้พบกระบวนการทางศิลปะดว้ยตนเองโดยให้เด็กทดลอง
สร้างผลงานจากอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย ให้โอกาสเด็กท างานด้วยความพึงพอใจและเป็นอิสระ 
เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะและบูรณาการความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ครูกระตุน้จินตนาการของเด็กพร้อม
สนบัสนุนให้เด็กแสดงออกทางความคิดอยา่งสร้างสรรคโ์ดยหลีกเล่ียงให้เด็กลอกเลียนหรือวาดภาพ
ระบายสีจากสมุดภาพ 

วิรุณ ตั้ งเจริญ (2539: 61) ได้กล่าวไวว้่า ศิลปะเด็กเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
เลือกสรร และสร้างสรรค์งานดว้ยวสัดุต่างๆ เป็นการเสนอความรู้สึกนึกคิดผ่านวสัดุเหล่านั้น สร้าง
ความประทบัใจใหก้บัตนเองในขณะปฏิบติังานและสร้างความภาคภูมิใจท่ีสามารถสร้างงานให้ส าเร็จ
ลงได ้นอกจากนั้น ยงัเป็นการสร้างความรู้สึกช่ืนชมต่อผลงานศิลปะ ผลงานศิลปะท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัสังคม วฒันธรรม และการเมือง ซ่ึงมีผลกระทบต่อการด ารงชีวติประจ าวนัดว้ยเช่นกนั 

 
1.6.1 ขั้นตอนการจัดกจิกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั  

กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 16) การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการจดัล าดบัขั้นตอน

เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ดงัน้ี 

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนต่อเร่ืองท่ีจะเรียน ผูส้อน 

ควรใช้ค  าถาม กิจกรรม หรือสถานการณ์ท่ีกระตุน้ หรือทา้ทายให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัยอยากรู้ใน

ประเด็นต่าง ๆ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการตั้งปัญหา และตอบค าถามจากประสบการณ์หรือการ คาดคะเน 

2. ขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีไดเ้ตรียมการไว ้ทั้งน้ี  
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ผูเ้รียนจะตอ้งมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบติัทุกขั้นตอนของกิจกรรม มีการปฏิสัมพนัธ์

ภายในกลุ่มและสมาชิกระหว่างกลุ่ม ครูจะคอยให้ค  าแนะน า เป็นท่ีปรึกษาและอ านวยความสะดวก 

คอยสนบัสนุนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมีความสุข ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และสร้าง

ความรู้ดว้ยตนเอง เกิดการพฒันาทั้งปัญญาวชิาการและปัญญาทางอารมณ์ควบคู่กนัไป 

3. ขั้นวเิคราะห์ อภิปรายผล เป็นการสรุปผลจากการท ากิจกรรม โดยครูจะร่วมกบั 

ผูเ้รียนอภิปรายถึงผลงานหรือประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนไดค้น้พบจากกิจกรรม และครูจะสนบัสนุนเพื่อให้

ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นชดัเจนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพื่อให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจต่อความรู้ และวิธีการแสวงหาความรู้

เกิดเป็นแนวทางท่ีจะใชใ้นการแสวงหาความรู้ต่อไป เป็นดงัการสรุปผลเพื่อน าไปประยุกตใ์ช ้หลงัจาก

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะเกิดประสบการณ์และรวบรวมเป็นความรู้ท่ีไดส้ร้างข้ึนดว้ยตนเอง 

ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ เกิดเป็นขอ้สรุปจากสาระท่ีไดเ้รียนรู้ ครูจะแนะน าให้ผูเ้รียน

ได้แสดงออกถึงผลการเรียนรู้ โดยการสะทอ้นความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มเพื่อน การ

แสดงผลงานในรูปต่าง ๆ เช่น การจดัการแสดง การปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวมทั้งการแสดงแนวทาง

ในการน าไปใชป้ระโยชน์ท่ีเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวติประจ าวนัในลกัษณะต่างๆ ต่อไป 

 ควรมีการประเมินผล เป็นการประเมินผลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ วา่เป็นไปตาม  

จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ตามวิธีการและเคร่ืองมือท่ีได้ออกแบบไว ้การประเมินผลน้ีต้อง

ครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ทกัษะการแสดงออกและความรู้สึกของผูเ้รียนและตอ้งประเมินถึงกระบวน

กรท่ีผูเ้รียนไดใ้ช้ในการสร้างความรู้ รวมทั้งผลการเรียนรู้ ทั้งน้ีการประเมินจะประเมินทั้งในขณะท่ี

ด าเนินกิจกรรมและประเมินหลงักิจกรรม 

 

 1.6.2 ส่ือและวธีิการจัดกจิกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 

 วรนาท รักสกุลไทย (2548: 6-8) และวลยั พานิช (2546: 40) มีความเห็นสอดคล้องกนั

เก่ียวกบัการจดัประสบการณ์ในระดบัปฐมวยั ซ่ึงเป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นศูนยก์ลาง 

1. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นกบัส่ือและเคร่ืองเล่นอยา่งอิสระตามมุมเล่น หรือ

มุมประสบการณ์ หรือศูนยก์ารเรียนท่ีจดัไว ้โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นไดอ้ยา่งเสรีตามความสนใจ

และความตอ้งการของเด็ก ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ลกัษณะของการเล่นของเด็กมีหลายลกัษณะ 

เช่น การเล่นบทบาทสมมติและเล่นเลียนแบบ ในมุมบา้น มุมหมอ มุมร้านคา้ มุมวดั มุมเสริมสวย ฯลฯ 

การอ่านหรือดูภาพในมุมหนงัสือ การเล่นสร้างในมุมบล็อก การสังเกตและทดลองในมุมวิทยาศาสตร์
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หรือมุมธรรมชาติ การเล่นฝึกทกัษะต่างๆ ในมุมเคร่ืองเล่นสัมผสัหรือมุมของเล่นหรือมุมเกมการศึกษา

เป็นตน้ 

 การจดักิจกรรมเสรี หากครูจดัมุมเล่นโดยจดัวางวสัดุอุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัวยั ไม่ทา้ทาย 

หรือไม่เคยเปล่ียนแปลงอะไรเลยยอ่มท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ เพราะสมองจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือ

มีส่ิงจูงใจท่ีชกัน าใหส้มองสนใจผลิตความรู้ สมองจะมีกระบวนการเลือกคดักรองเฉพาะส่ิงท่ีน่าสนใจ

เท่านั้นเขา้สู่การรับรู้ของสมอง ทั้งน้ี การจดัมุมเล่นท่ีดีท่ีสามารถส่งเสริมจึงควรจดัส่ือท่ีตรงกบัความ

สนใจของเด็ก เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการ จดัอุปกรณ์ให้เพียงพอกบัเด็ก และจดัวางให้เด็กหยิบใช้

และเก็บเองได ้จดัให้น่าสนใจ และดึงดูดให้เด็กเขา้ไปเล่น โดยมีการเปล่ียนแปลงส่ือท่ีจดัไวอ้ย่าง

สม ่าเสมอตามหัวขอ้ท่ีเด็กสนใจและก าลงัเรียนรู้ตามหลกัสูตรเพื่อกระตุน้ให้เด็กตอ้งการเรียนรู้ ทั้งน้ี

ครูอาจใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการจดัมุมเล่นดว้ยก็ได ้ส่ิงส าคญัคือตอ้งจดัเวลาให้เด็กมีโอกาสไดเ้ล่นหรือ

จดักระท ากบัส่ือต่างๆอยา่งเพียงพอ 

2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กไดแ้สดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การป้ัน การฉีกปะ ตดัปะ การพิมพภ์าพ 

การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้รับรู้เก่ียวกบัความงาม และได้

แสดงออกทางความรู้สึก และความสามารถของตนเอง การจดักิจกรรมสร้างสรรคค์วรจดัให้เด็กท าทุก

วนั โดยอาจจดัวนัละ 3-5 กิจกรรม ใหเ้ด็กเลือกท าอยา่งนอ้ย 1-2 กิจกรรมตามความสนใจ 

 การจะพฒันาด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ให้เด็กตอ้งเขา้ใจว่า ศิลปะคือกระบวนการท่ี

สมองถอดความคิดออกมาเป็นภาพและช้ินงานต่างๆกระบวนการพฒันาศิลปะและการสร้างสรรคข์อง

เด็กจึงเน้นให้เด็กคิดและลงมือท าออกมาเม่ือเด็กท างานศิลปะเด็กจะเกิดการเช่ือมโยงในสมอง คิด

จินตนาการ และผลโดยตรงท่ีเด็กไดรั้บ คือ ความรู้สึกพอใจ มีความสุข และไดส้ัมผสัสุนทรียะของ

โลกตั้งแต่วยัเยาว ์การแสดงออกทางศิลปะจึงเปรียบเสมือนการสร้างจินตนาการเป็นรูปร่างภายนอก

แลว้ป้อนกลบัเขา้สู่สมอง เป็นการท าให้สมองไดจ้ดัการกบัจินตนาการต่างๆ ให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ยิ่งท า ยิ่ง

จดัระบบความคิดไดดี้ข้ึน ในการใชกิ้จกรรมสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาสมอง ครูจึงควรให้เด็กมีเวลาเต็มท่ี

ในการท างานศิลปะ ให้เด็กมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผสั มีโอกาสทดลองใชว้สัดุ และเคร่ืองมือ

ท่ีหลากหลาย ไดพู้ดคุยเก่ียวกบังานของตนเองหรือให้เด็กไดจ้ดัแสดงและน าเสนอผลงาน ศิลปะของ

เด็กไม่ควรเนน้การลอกเลียนแบบ หรือการท าให้เหมือนของจริง เน่ืองจากสายตาและจินตนาการของ

เด็กวยัน้ียงัไม่ไดมุ้่งไปสู่ความถูกตอ้งของสัดส่วน แสง หรือเงา 
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3.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กได้เคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย

อย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง เคร่ืองเคาะจังหวะ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆมา

ประกอบการเคล่ือนไหว เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค ์เด็กวยัน้ีร่างกายก าลงั

อยู่ในระหว่างพฒันา การใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายยงัไม่ผสมผสานหรือประสานสัมพนัธ์กนัอย่าง

สมบูรณ์ การท ากิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะช่วยให้เด็กเรียนรู้จงัหวะและควบคุมการเคล่ือนไหว

ของตนเองได ้

 สมองส่วนท่ีรับผิดชอบหลกัเก่ียวกบัการจดัสมดุลของร่างกาย คือ สมองเล็กหรือซีรีเบลลัม่ 

(Cerebellum) การกระตุน้สมรรถนะของสมองส่วนน้ีจะส่งผลต่อการพฒันาความสามารถในดา้นการ

รับขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มไปดว้ยพร้อมๆ กนั ช่วงปฐมวยัเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาทกัษะ

เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ซ่ึงจะช่วยพฒันาระบบความสัมพนัธ์ของประสาทสัมผสั เด็กตอ้ง

พฒันาความสามารถในการใช้ตา มือ เท้า และประสาทรับความรู้สึกต่างๆ ให้สัมพนัธ์กัน การ

เคล่ือนไหวร่างกายของเด็กเป็นการเตรียมสมรรถนะของร่างกายทุกส่วนเพื่อใชป้ระโยชน์ในการมีชีวิต

อยู ่และพร้อมกนันั้นการเคล่ือนไหวร่างกายก็พฒันาความสามารถของสมองอนัเป็นเคร่ืองมือของการ

เรียนรู้ไปดว้ย 

4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะการเรียนรู้ ฝึกการท างาน

และอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีจดัมุ่งฝึกให้เด็กไดมี้โอกาสฟัง พูด สังเกต 

คิดแกปั้ญหา ใชเ้หตุผล และฝึกปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน โดยจดักิจกรรม

ดว้ยวิธีต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย เล่านิทาน สาธิต ทดลอง ศึกษานอกสถานท่ี เล่นบทบาทสมมติ 

ร้องเพลง เล่นเกม ท่องค าคลอ้งจอง ประกอบอาหาร เชิญวทิยากรมาพูดคุยกบัเด็กฯลฯ 

 กระบวนการใหส้มองเรียนรู้ท่ีจะให้ความหมายส่ิงท่ีเห็น ส่ิงท่ีเผชิญ ตีความ และสร้างความ

เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงต่างๆ ท่ีรับรู้มา เป็นการพฒันากระบวนการคิดของเด็ก ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลจากการ

รับรู้ของสมองจ านวนมาก ถ้าไม่มีข้อมูลในความทรงจ า ก็ไม่สามารถคิดอะไรออกมาได้ ดังนั้ น

กระบวนการพฒันาการคิดของของเด็กจึงตอ้งมุ่งเนน้ใหเ้ด็กไดมี้ประสบการณ์ท่ีตอ้งใชป้ระสาทสัมผสั

ทั้งหา้ ส่ิงท่ีก่อรูปในการคิดของเด็กเร่ิมตน้ท่ีการจบัตอ้ง สัมผสั และมีประสบการณ์โดยตรง สมองรับรู้

ผา่นประสาทสัมผสัทั้งห้า แลว้ก่อรูปเป็นวงจรแห่งการคิดข้ึนมาในสมอง ประสบการณ์ของเด็กผ่าน

การสัมผสั การชิม การดมกล่ิน การไดย้ิน และการเห็น จึงเป็นพื้นฐานของการสร้างความหมายให้แก่

ส่ิงต่างๆ ครูจึงควรออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ใหเ้ด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าซ่ึงจะท าให้เด็ก
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มีโอกาสใช้ประสาทสัมผสัทั้งห้า รวมทั้งจดัให้เด็กมีประสบการณ์ในสถานการณ์จ าลองทุกอย่างท่ี

เป็นไปได ้เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กคิดส่ิงท่ีซบัซอ้นข้ึนตามล าดบั เด็กจะไดเ้คยชินกบัการใชค้วามคิดและคิด

เป็นในท่ีสุด        

5. กิจกรรมกลางแจง้ เป็นกิจกรรมท่ีจดัใหเ้ด็กไดมี้โอกาสออกไปนอกหอ้งเรียนเพื่อ 

ออกก าลงัเคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอยา่งอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็ก

แต่ละคนเป็นหลกั กิจกรรมกลางแจง้ท่ีควรจดัให้เด็กไดเ้ล่น เช่น การเล่นเคร่ืองเล่นสนามท่ีเด็กไดปี้น

ป่าย โยกหรือไกว หมุน โหน เดินทรงตวั หรือ เล่นเคร่ืองเล่นลอ้เล่ือน การเล่นทราย การเล่นน ้ า การ

เล่นสมมติในบา้นจ าลอง การเล่นในมุมช่างไม ้การเล่นกบัอุปกรณ์กีฬา การเล่นเกมการละเล่นฯลฯ 

 การพฒันาดา้นการเคล่ือนไหวของร่างกาย เป็นการพฒันาโครงสร้างทั้งระบบของร่างกายท่ี

ใชใ้นการควบคุมสั่งการตวัเอง และการรับขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการพฒันาร่างกายและการ

เคล่ือนไหวของเด็กจ าเป็นตอ้งได้รับการกระตุน้อย่างเต็มท่ี เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเน้ือมดั

ใหญ่และกลา้มเน้ือมดัเล็กใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ กระบวนการเหล่าน้ีตอ้งเนน้ให้เด็กไดใ้ชง้าน

ร่างกายให้ครบถว้น และพฒันาจนมีสมรรถนะดีเต็มตามศกัยภาพของเด็ก นอกจากน้ีการท่ีเด็กไดเ้ล่น 

ไม่วา่จะเป็นการหมุนตวั กระโดด คลาน กลิ้ง วิง่ ไต่ ฯลฯ จะช่วยพฒันาความสามารถในการรับรู้ระยะ 

มิติ มีการพฒันาสมองใหส้มดุลเป็นปกติ ส่ิงท่ีเด็กเล่น เช่น การควบคุมท่าทางการเดิน การวิ่งแข่ง การ

เล่นกระบะทราย การเดินบนกระดานแผน่เดียว ลว้นเป็นการท าซ ้ าๆดดัแปลงท่าทางท่ีไม่สมบูรณ์เพื่อ

สร้างสมองใหพ้ร้อมส าหรับการใชง้านในวยัถดัไป 

6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมการเล่นท่ีช่วยพฒันาสติปัญญา มีกฎเกณฑก์ติกาง่ายๆ เด็ก 

สามารถเล่นคนเดียว หรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได ้ช่วยให้เด็กรู้จกัสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบ

ยอดเก่ียวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภท และความสัมพนัธ์เก่ียวกับพื้นท่ี/ระยะ เกมการศึกษาท่ี

เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั เช่น เกมจบัคู่ เกมแยกประเภท จดัหมวดหมู่ เรียงล าดบั โดมิโนลอตโต

ภาพตดัต่อฯลฯ 

 การให้เด็กเล่นเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาสมองดา้นการคิด เม่ือเซลส์สมองถูก

กระตุน้ด้วยสัญญาณต่างๆ เกิดเป็นขอ้มูลจ านวนมาก การคิดจะสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูล

เหล่านั้นซ่ึงจะกลายเป็นขอ้มูลใหม่อีกช้ินหน่ึงซ่ึงซับซ้อนข้ึน การท่ีเด็กเล่นเกมการศึกษาจึงเป็นการ

กระตุน้ใหส้มองไดจ้ดัความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีอยูเ่ดิม ท าให้เกิดความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแบบใหม่ 

เม่ือเกิดซ ้ าๆ กนั ก็จะเกิดความคงตวัในวงจรร่างแหของเซลลส์มองนัน่เอง  
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 จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่ากิจกรรมศิลปะท าให้เกิดการพฒันาความคิดจินตนาการ มี

ความมัน่ใจในตนเอง อ่อนโยนทางอารมณ์ เกิดสุนทรียภาพ เกิดการเรียนรู้ ช่างสังเกต มีปฏิภาณไหว

พริบ และพฒันากลา้มเน้ือ ดว้ยการลงมือท างานของตนเอง และมีความสุขในการท างาน ซ่ึงไม่มีถูก

หรือผิด ไม่จ  าเป็นตอ้งสวยท่ีสุดเพราะศิลปะเกิดจากชอบส่วนตวั กิจกรรมศิลปะจึงเหมาะส าหรับการ

น าไปใชส้อดแทรกเพื่อพฒันาทกัษะในรายวชิาอ่ืน           

1.7 ประโยชน์ของกจิกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 

ณัฐชยา ธรรมโกฎ์ิ (2552: 35)การจดักิจกรรมศิลปะมีความส าคญั และส่งเสริมพฒันาการ

ของเด็กทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา นอกจากน้ียงัส่งผลต่อ

ลกัษณะนิสัยของเด็กท่ีอยากรู้อยากเห็น และพฒันาบุคลิกภาพของเด็กปฐมวยัภายใตบ้รรยากาศท่ี

สนุกสนาน เพลิดเพลิน 

ชาญณรงค ์พรรุ่งโรจน์ (2543: 37-39) กล่าววา่ ความส าคญัของศิลปะมีผลต่อการด ารงชีวิต 

ชีวติของมนุษยไ์ดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ดงัน้ี 

1. ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย โดยการระบายความรู้สึกนึกคิด หรือความคับข้องใจออกมา เพราะ

ความรู้สึกของมนุษยน์ั้นมีทั้งความสุข ความทุกข์ ความเจ็บปวด ความฝัน และความหวงั ความรู้สึก

เหล่าน้ีสามารถระบายออกได ้โดยผา่นส่ือทางศิลปะอยา่งอิสระ 

2. ศิลปะเพื่อการพฒันาจิตใจ ความส าคญัของศิลปะในแง่การพฒันาจิตใจนั้นเบอร์นาร์ด (Bernard) 

นกัจิตวิทยาไดก้ล่าวไวว้า่ คนท่ีมีสุขภาพจิตดีคือคนท่ีท างานในหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีความ

ช่ืนชมยนิดีในงานท่ีท ามีความเอ้ือเฟ้ือ เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และไม่มีอารมณ์เครียดจนเกินไปนกั ดงันั้น 

ถา้จิตใจปกติท างานต่างๆ ก็จะส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

3. ศิลปะเพื่อพฒันาสังคม ศิลปะเป็นส่ือส าคญัท่ีช่วยให้สัมพนัธภาพของคนในสังคมด าเนินไปอยา่ง

สงบสุข เพราะสามารถท่ีจะใชศิ้ลปะเป็นตวักลางในการจดักิจกรรมต่างๆร่วมกนัได ้

4. ศิลปะเพื่อการบ าบดั ความส าคญัของศิลปะในเร่ืองของการบ าบดัสารนุกรมศึกษาศาสตร์ปี 2539 

ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าวา่ การบ าบดัดว้ยศิลปะ (Art Therapy) หมายถึงการใชกิ้จกรรมศิลปะ หรือ

ผลงานศิลปะ เพื่อวิจยัหาขอ้บกพร่องของบุคคลท่ีกลไกการท างานของร่างกายหยอ่นสมรรถภาพซ่ึงมี

สาเหตุเน่ืองมาจากความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตและเพื่อใช้กิจกรรมศิลปะท่ี

เหมาะสมช่วยในการรักษาใหมี้สภาพดีข้ึน 
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ลาสก้ีและมูเคอจิ (Lasky & Mukerji, 1980 : 107) ไดก้ล่าวไวว้า่ส่ิงท่ีเด็กไดจ้ากการท างาน 

ศิลปะมีหลายประการไดแ้ก่ 

1. เกิดพฒันาการดา้นการรับรู้ทางวตัถุการส ารวจและการสร้างสรรคง์านศิลปะกบัวสัดุ 

ต่างๆช่วยใหเ้ด็กมีประสาทไวต่อธรรมชาติสามารถแยกแยะความตอ้งการและรูปแบบได ้

2. เกิดพฒันาการดา้นความคิดเด็กจะใชจิ้นตนาการเพื่อส่ือสารและแสดงความรู้สึกซ่ึง 

สามารถจดัระบบความคิดไดอ้ยา่งรวดเร็วและต่อเน่ืองจินตนาการจะช่วยเสริมความคิดความกระจ่าง

ใหก้บัเด็กมากข้ึน 

3. เกิดพฒันาการทางดา้นอารมณ์และสังคมการไดส้ ารวจและใชส่ื้อวสัดุอุปกรณ์ต่างๆใน 

งานศิลปะท าใหเ้ด็กเกิดความพอใจและสนุกสนานตลอดจนการไดมี้อิสระในการเลือกชนิดของวสัดุ

อุปกรณ์และชนิดของกิจกรรมเด็กจะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองดงันั้นจึงเป็นการดีท่ีน ากิจกรรมศิลปะ

มาช่วยในการ พฒันาบุคลิกภาพและความภูมิใจในตนเอง 

วรุิณ ตั้งเจริญ (2559: 26) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของการฝึกปฏิบติักิจกรรมศิลปะในระดบัปฐมวยั

ไว ้3 ดา้น คือ     

1.  คุณค่าดา้นจิตใจ (Spiritual Values) ไดแ้ก่ รสนิยมท่ีพึงมีต่อศิลปะ การช่ืนชมต่อธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีและการเห็นคุณค่าของความงาม 

2. คุณค่าทางกาย (Physical Values) ไดแ้ก่ การแสดงออกดว้ยการริเร่ิมสร้างสรรคก์ารแสดงออกตาม

ความถนดั และความสามารถเฉพาะบุคคล รวมทั้ง การไดมี้ความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน 

3. คุณค่าทางสังคม (Social Values) ไดแ้ก่ การอยูร่วมกนักบัคนอ่ืน และท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

เลิศ อานนัทะ (2535: 44) กล่าวไวว้า่ กิจกรรมศิลปะนบัวา่ มีคุณค่ามหาศาลต่อการพฒันาเด็ก

ในขอบเขตท่ีกวา้งขวาง ครอบคลุมพฒันาการดา้นต่างๆ ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือทางดา้นจิตเวชบ าบดั

ส าหรับเด็กในรายการท่ีมีปัญหาเก็บกดต่างๆ 
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กล่าวโดยสรุป คือ กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะของเด็กปฐมวยัเป็นการฝึกทกัษะทางดา้นศิลปะ

แต่ยงัช่วยพฒันาทกัษะในอีกหลายๆดา้น ให้เด็กกลา้คิดกลา้แสดงออกอย่างอิสระ รู้จกัแกไ้ขปัญหา

เฉพาะหนา้ ท าให้มีสมาธิในการเรียนท่ีดีข้ึน เพราะศิลปะมีกระบวนการท่ีเอ้ือแก่การพฒันาทางสมอง 

เพื่อเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์มากท่ีสุด ยิ่งเด็กมากเท่าไร สติปัญญาของเด็กก็จะเติบโตมากเท่านั้น 

และหากการไดคิ้ด หรือใชจิ้นตนาการในทางสร้างสรรค ์คือการกระตุน้สมองท างานอยา่งต่อเน่ือง เด็ก

จะสามารถคิดต่อยอดเพื่อพฒันาตนเอง และพฒันาส่ิงอ่ืนไดต่้อไปในอนาคต 
 

2. การเล่านิทานประกอบกจิกรรมศิลปะ  
 

2.1 ความหมายของนิทาน 

นิทาน ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 588) ไดใ้ห้ความหมาย

ของนิทานไวว้า่นิทานหมายถึง เร่ืองท่ีเล่ากนัมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป 

ชนิสรา พระสุรักษ ์(2555: 25) นิทานหมายถึง เร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกนัมา โดยอิงความจริง

หรือเร่ืองท่ีแต่งข้ึน โดยมีจุดประสงคเ์พื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน สอดแทรกแง่คิดและคติสอนใจ 

ประเพณี วฒันธรรมในสังคมนั้นๆ ลงไปในเน้ือหานิทาน 

ปราณี ปริยวาที (2551: 24) นิทานเป็นเร่ืองเล่าท่ีแต่งข้ึนมาดว้ยการผูกเร่ืองข้ึน โดยอาศยั

ประวติัของความจริงบา้ง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงบา้ง หรืออาจเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาจากจินตนาการ

หรืออิงความจริง มีวตัถุประสงค ์เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินสอดแทรกแง่คิด คติสอนใจและแฝง

ดว้ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม เพื่อให้ผูฟั้งน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัตนท่ีดีในการอยู่

ร่วมกนัในสังคม 

วาโร เพง็สวสัด์ิ (2542: 138) ไดก้ล่าววา่ นิทานและการเล่าเร่ือง หมายถึง เร่ืองราวท่ีเล่าต่อๆ 

กนัมาเป็นเวลานาน เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและให้ความรู้ เพื่อเป็นคนดีอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข และบางคร้ังก็สอดแทรกคติและคุณธรรม เพื่อสอนใจลงไปดว้ย ในระหว่างการเล่าเร่ืองให้

เด็กฟัง อาจมีการสนทนาโตต้อบ อภิปราย ซกัถาม แสดงขอ้คิดเห็น และแสดงท่าทางประกอบเร่ืองราว

ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของการเล่านิทาน 

จากความหมายนิทานท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ นิทานเป็นดงัเร่ืองราวท่ีเล่าต่อกนัมาหรือแต่งข้ึน

โดยมีจุดประสงคเ์พื่อความสนุกสนานหรือสอดแทรกแนวความคิด คุณธรรม จริยธรรม และลกัษณะท่ี
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พึงประสงคแ์ก่เด็ก โดยอิงความจริงหรือจินตนาการ ท่ีแฝงในความรู้ และขอ้คิดจากเน้ือหาของนิทาน  

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถปฏิบติัตนไดเ้หมาะสม ในการด ารงชีวติในสังคม 
 

2.2 การเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยั 

การเล่านิทานส าหรับเด็กปฐมวยัไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่านให้ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั 

พณัณ์ชิตา  สิรภทัรศรีเสมอ (2555: 14) นิทานมีอิทธิพลและคุณค่าต่อเด็กปฐมวยัมาก การเล่านิทานใน

ชั้นปฐมวยั มิได้มุ่งให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น การฟังนิทานยงัเป็นการสร้างเสริม

พฒันาการทางภาษา เพราะช่วยใหเ้ด็กไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการฟัง การพูดในดา้นสังคม นิทานช่วยให้

เด็กไดแ้สดงออกสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งเด็กดว้ยกนั และระหวา่งครูกบัเด็ก ส่วนในดา้นการ

ส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญาและร่างกาย นิทานยงัช่วยให้เด็กไดฝึ้กคิดพิจารณา เกิดความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์

 วาทินี เจือทอง (2553:10) นิทานเป็นเร่ืองเล่าท่ีแต่งข้ึนมาดว้ยการผกูเร่ืองข้ึน โดยอาศยั
ประวติัของความจริงบา้ง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงบา้ง หรืออาจเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนมาจากจินตนาการ
หรืออิงความจริง มีวตัถุประสงค ์เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินสอดแทรกแง่คิด คติสอนใจและแฝง
ดว้ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม เพื่อใหผู้ฟั้งนาไปเป็นแนวทางปฏิบติัตนท่ีดีในการอยู่
ร่วมกนัในสังคม 
 ศรีออน เนียมนาค (2546:39) นิทานเป็นเร่ืองราวท่ีเล่าต่อๆ กนัมา หรือแต่งข้ึนใหม่ เพื่อ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรคแ์ละสอดแทรก ความคิดพร้อมทั้งเป็น
ส่ือช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงามเกิดการเรียนรู้จากเน้ือหาของนิทาน 

สมศกัด์ิ ปริปุรณะ (2542: 16) กล่าววา่ การเล่านิทานเป็นวธีิการใหค้วามรู้วิธีหน่ึงท่ีท าให้เด็ก

สนใจในการเรียนรู้ สามารถจดจ า กลา้แสดงออก และมีแรงจูงใจท่ีจะเปิดรับพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 

นอกจากนั้นยงัช่วยตอบสนองความตอ้งการของเด็ก เช่น ความอยากรู้ อยากเห็น ความสัมฤทธ์ิผล 

ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับ เน้ือหาของนิทานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการดงักล่าวจะช่วยให้เด็ก

สมความปรารถนาและมีความสุข กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้นิทานมีความส าคญัและประโยชน์ต่อเด็ก

ดงัน้ี 

1. เป็นเคร่ืองมือในการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการชกัจูงผูเ้รียนให้คลอ้ยตามเป็นตวักระตุน้ความคิด

สร้างสรรค ์และการแสดงออกอนัเป็นท่ีพึงประสงคข์องสังคม ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

และบุคลิกภาพของผูเ้รียน 
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2. เป็นเคร่ืองกระตุน้และโนม้นา้วให้เด็กเปิดใจท่ีจะยอมรับพฤติกรรมดา้นต่างๆและตอบสนองความ

ตอ้งการทางธรรมชาติของเด็กดว้ย 

3.  เป็นตวัแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก 

สัณหพฒัน์ อรุณธารี (2542: 25) กล่าวว่า การเล่านิทานให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

ตลอดจนเกิดความคิด จินตนาการอย่างเต็มท่ี ผูเ้ล่าต้องศึกษาวิธีการเล่านิทาน ซ่ึงมีหลายรูปแบบ 

เพื่อใหก้ารเล่านิทานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งใจ การเล่านิทานใหส้นุก และเป็นท่ีช่ืนชอบของผูฟั้ง ผูเ้ล่า

ควรมีการฝึกฝนเล่านิทานอยูบ่่อยๆ 
 

2.3 การเลือกนิทานส าหรับเด็กปฐมวยั 

วิไล เวียงวีระ อา้งถึงใน จารุณี ศรีเผือก (2554: 21) ไดแ้บ่งระดบัอายุของเด็กและเร่ืองท่ีเด็ก
สนใจ ไวด้งัน้ีคือ อายุ 2 ขวบ ชอบฟังเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเอง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัตวัเด็ก
เองเก่ียวกบัชีวติประจ าวนัสั้นๆ ง่ายๆ เช่น เร่ืองเก่ียวกบัครอบครัว พอ่แม่ พี่นอ้ง สัตวใ์นบา้น 

อายุ 3 - 4 ขวบ ชอบฟังเร่ืองราวท่ีใกลต้วั หรือเร่ืองท่ีเป็นเร่ืองในชีวิตจริง นิทานท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กวยัน้ีควรจะอิงความจริงอยูด่ว้ย 

อายุ 4 - 5 ขวบ วยัน้ีเป็นวยัท่ีอยากรู้อยากเห็น ตอ้งการท่ีจะรู้วา่ส่ิงนั้นมาจากไหนท าไมถึง
เป็นเช่นนั้น เช่นน้ี ส่ิงน้ีมีความหมายเป็นอยา่งไร วยัน้ีเร่ิมจะเขา้ใจขอ้แตกต่างระหวา่งความจริงและ
เร่ืองสมมติ นิทานท่ีเหมาะสมกบัเด็กวยัน้ี ควรเป็นเร่ืองสั้นๆเขา้ใจง่าย มีละครตวัเอกอยูเ่พียงตวัเดียว
และตวัละครร่วมอีก 2 - 3 ตวั เร่ืองท่ีส่งเสริมจินตนาการ และอิงความจริงอยูบ่า้ง 

อายุ 5 - 6 ขวบ วยัน้ีเร่ิมสนใจโลกของความเป็นจริง และอดีตปัจจุบนัไดรู้้จกัส่ิงแวดลอ้มท่ี
ห่างตวัมากข้ึน เร่ิมเขา้ใจวา่ตวัเองเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มไม่ใชเ้ป็นศูนยก์ลางของทุกส่ิงทุกอยา่ง
ดงัแต่ก่อน เน้ือเร่ืองท่ีเล่าควรเป็นเร่ืองท่ีส่งเสริมพฒันาการทางสติปัญญาด้วยจะเป็นเร่ืองจริงใน
ปัจจุบนัน้ีหรือเป็นเร่ืองประเภทวีรบุรุษทั้งหลาย 

วาทินี เจือทอง (2553:22) หลกัในการเลือกนิทานท่ีจะน ามาเล่าให้เด็กฟังไดว้่า ควรเป็น
นิทานท่ีเหมาะสมกบัวยั และความสนใจของเด็ก เน้ือเร่ืองท่ีเล่าตอ้งเขา้ใจสนุกสนาน ถา้มีค าซ ้ าๆ 
ประโยคซ ้ าๆ ก็จะเป็นท่ีสนใจ สนุกสนาน ถา้มีค าซ ้ าๆ ก็จะเป็นท่ีสนใจของเด็กมาก ถา้เป็นหนงัสือ
ควรมีภาพประกอบชัดเจน มีบทสนทนามากกว่าความเรียง เน้ือหาของเร่ืองมีคุณค่าสร้างสรรค ์
ส่งเสริมสติปัญญาและจิตใจ 

ดงัขอ้มูลท่ีกล่าวมาผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่ นิทานนั้นมีความส าคญัส าหรับเด็กในช่วงปฐมวยั
อยา่งมาก เป็นเคร่ืองมือในการสร้างเสริมพฒันาการใหก้บัเด็ก ทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีในการในการใชชี้วิตในสังคมไม่วา่จะเป็น เพื่อน 
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พอ่แม่ หรือคนรอบขา้ง ท่ีจะแฝงไปดว้ย คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ควร
มีการปลูกฝังท่ีถูกตอ้ง เหมาะสมนิทานจึงมีบทบาทในการสร้างพฤติกรรมและบุคลิกภาพอนัพึง
ประสงคใ์หเ้ด็กไดซึ้มซบัลงในจิตใจ 

 

2.4  ขั้นตอนการเล่านิทาน 
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2546 : 30) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีจะช่วยให้การเล่านิทานมี

ประสิทธิภาพไดแ้บ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม ขั้นปฏิบติั และขั้นติดตาม 
1. ขั้นเตรียม 
 1.1 การเลือกนิทานจะตอ้งพิจารณาใหร้อบคอบวา่นิทานเร่ืองใดเหมาะกบัเด็กวยัใด ส าหรับเด็กเล็ก
ควรเป็นนิทานง่ายๆแต่น่าสนใจ และสนุกสนานเตม็ไปดว้ยจินตนาการความฝัน 
 1.2 การเตรียม ส่ิงท่ีตอ้งเตรียมพร้อมเป็นอนัดบัแรก คือตวัครูผูส้อน เพราะความมัน่คงของครูเป็น
ส่ิงส าคญั 
2. ขั้นปฏิบติัการ 
 2.1 บุคลิกภาพของครู บุคลิกภาพของครูผูส้อนเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึง ในการเล่า 
นิทานถา้ครูเล่านิทานแบบไม่น่าสนใจ และน่าเบ่ือเด็กก็จะขาดความสนใจ แต่ในขณะเดียวกนัถา้ครู 
เล่านิทานดว้ยความกระตือรือร้น สนุกสนาน และเล่าดว้ยความเขา้ใจ นิทานนั้นก็จะจบัใจเด็กไดเ้ป็น 
อยา่งดี 
 2.2 น ้าเสียงของครู การใชน้ ้าเสียงระดบัต่างๆกนั เป็นส่วนประกอบอยา่งหน่ึงในการ 
เล่านิทานท่ีดี ถา้มีน ้าเสียงเท่ากนัตลอด ไม่มีระดบัสูงต ่าจะไม่ช่วยใหเ้ด็กเกิดจินตนาการ วธีิการก็คือ 
ครูควรจะฝึกใชเ้สียงพูดแบบใหอ้ารมณ์และความรู้สึกก็จะท าใหนิ้ทานนั้นน่าสนใจ 
 2.3 การแสดงท่าทางประกอบการเล่านิทาน ครูควรใชร่้างกายตวัเองเพราะร่างกายของเรามีอุปกรณ์
ช่วยสอนมากมาย เช่น ดวงตา ใบหนา้ และมือควรจะใชป้ระกอบเพื่อใหนิ้ทานน่าสนใจยิง่ข้ึน 
3. ขั้นติดตามผล 
 3.1 ครูควรตั้งค  าถาม และร่วมกนัอภิปรายความหมายท่ีแฝงอยูใ่นนิทานร่วมกบัเด็กๆ 
 3.2 ใหเ้ด็กเล่านิทานหลงัจากท่ีครูเล่าจบแลว้ และอาจใหเ้ด็กแสดงละครบทบาทสมมติ วาดภาพจาก
เร่ืองราว ระบายสีจากเร่ืองราว เป็นตน้ 

สัณหพฒัน์ อรุณธารี (2542: 30) ไดก้ล่าววา่ การจดักิจกรรมเล่านิทานมีคุณค่าและจ าเป็นต่อ
การเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัและใชม้ากในระดบัปฐมวยั หากวางแผนจดักิจกรรมเป็นขั้นตอน เด็ก
จะเรียนรู้ไดดี้ ช่วยส่งเสริมความคิด จินตนาการ และการใชภ้าษาของเด็กไดดี้ จึงสรุปเทคนิควิธีในการ
เล่านิทานวา่มีองคป์ระกอบอยู ่3 ประการ คือ 
1. ขั้นการเตรียม หรือขั้นการวางแผนเล่านิทาน 
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2. ขั้นปฏิบติัการเล่านิทาน 
3. ขั้นกิจกรรมต่อเน่ืองจากการเล่านิทาน เพื่อใหเ้ด็กไดมี้ส่วนร่วม เกิดการเรียนรู้เน้ือหา 
หรือแนวคิดจากนิทานนั้น 

กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2541: 16 - 17) กล่าวถึงการเล่านิทานท่ีมีขั้นตอนการด าเนินการเป็น

ล าดับ ในแต่ละขั้นตอนของการเล่า ต้องมีการจัดเตรียมให้เหมาะสม จึงจะท าให้การเล่านิทานมี

ความหมายประทบัใจแก่ผูฟั้ง แมว้า่นิทานจะเป็นส่ิงท่ีเด็กชอบ และพร้อมท่ีจะฟังอยูเ่สมอก็ตาม นิทาน

ทุกเร่ืองกบัการเล่าทุกคร้ัง ไม่สามารถตรึงใจให้เด็กอยู่กบัท่ีไดต้ั้งแต่ตน้จนจบเวน้แต่กระบวนการเล่า

นั้น จะมีขั้นตอนการเตรียมการณ์ท่ีดี นอกจากจะท าให้นิทานด าเนินไปสู่จุดประสงค์ของผูเ้ล่าท่ี

ตอ้งการแลว้ ตอ้งท าใหเ้ด็กเพลิดเพลินกบันิทานท่ีเล่าดว้ยในการเตรียมการเพื่อการเล่า ครูเป็นผูเ้ล่า ครู

ตอ้งจดัเตรียมเน้ือหานิทานก่อน ถา้เป็นนิทานท่ีมาจากหนงัสือนิทาน ครูควรตอ้งอ่านให้เขา้ใจ จ าเน้ือ

เร่ืองให้ได ้เม่ือน าไปเล่าประกอบภาพในหนงัสือจะไดพู้ดความต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราว มีการหยุดพกั 

ถามตอบจะท าใหเ้ขา้ใจง่ายไม่ลืม 

การเตรียมเด็กส าหรับฟังนิทาน ท่ีนัง่ของครูและเด็กจะตอ้งใกลชิ้ดกนั ครูอาจนัง่สูงกวา่เด็ก

เล็กนอ้ย เพื่อให้สามารถแสดงภาพในหนงัสือ หรือภาพอ่ืนๆ ในระดบัสายตาเด็ก ขณะเล่าครูควรจดั

เด็กเป็นกลุ่มเล็กๆ ถา้เป็นกลุ่มใหญ่ให้นัง่ลอ้มวงครู ครูเร่ิมกิจกรรมเตรียมเด็กดว้ยการให้เด็กร้องเพลง 

ดูภาพหรือกล่าวค าจูงใจ เพื่อใหเ้ด็กมีอารมณ์พร้อมท่ีจะฟัง เม่ือพร้อมแลว้จึงเร่ิมตน้ดว้ยการเล่านิทาน 

การด าเนินเร่ือง อาจเป็นการน าเสนอดว้ยภาษาพูดอยา่งเดียวหรือใชภ้าษาท่าทาง หรือใชส่ื้อ

ประกอบต่างๆ ทั้ งแถบบนัทึกเสียงและภาพประกอบ ผูเ้ล่าต้องใช้ภาษาท่ีเด็กเข้าใจง่าย ถูกหลัก

ไวยากรณ์ การสนทนาอาจใชภ้าษาถ่ิน หรือใชค้  าคุน้ท่ีเด็กเคยชิน จะช่วยใหก้ารเล่ามีประสิทธิภาพและ

มีความหมายตรงกบัจุดประสงคข์องผูเ้ล่ามากข้ึน 

การสรุปเร่ืองขั้นตอนสุดท้ายของการเล่านิทานทุกคร้ัง ควรมีการสรุปเร่ืองด้วยค าถาม

เก่ียวกบัประเด็นสาระส าคญัของเร่ือง ลกัษณะของตวัแสดงในเร่ือง ความรู้และค าสั่งสอนท่ีได้จาก

นิทาน เพื่อให้เด็กไดคิ้ดทบทวนและเก็บขอ้ความรู้จากนิทานเป็นการย  ้าเตือนท าให้เด็กจดจ าเร่ืองราว

ไดดี้ยิง่ข้ึน 

ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า การเล่านิทานให้เกิดความน่าสนใจนั้น ผูเ้ล่าควรมีการเตรียมความ
พร้อมในเน้ือหาของนิทานใหม้าก ผูเ้ล่าอาจมีเทคนิควิธีการเล่าต่างๆ การใช่น ้ าเสียง ควรฝึกฝนการเล่า
จนเกิดเป็นทกัษะ มีขั้นตอนในการเล่า เพื่อให้การรับฟังนิทานเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองไม่วกวนไปมา ใช้
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เวลาในการเล่าไม่ควรเกิน 20  นาที เด็กจะเกิดความสนใจ เพลิดเพลิน ผอ่นคลาย และคลอ้ยตามไปกบั
เน้ือหาคุณธรรม จริยธรรมท่ีสอดแทรกอยูใ่นนิทานไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

2.5  ประโยชน์ของการฟังนิทาน 
 นิติธร ปิลวาสน์ (2555: 18-19) นิทานเป็นส่ือท่ีมีคุณค่าต่อเด็ก การเล่านิทานเป็นการสร้าง
การเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัเด็ก สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์น
ดา้นต่างๆทั้งการกล้าแสดงออก ความเช่ือมัน่ในตนเอง การคิดและจินตนาการ อีกทั้งยงัช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กเปิดรับพฤติกรรมใหม่ๆได ้ส าหรับประโยชน์ท่ีเด็กไดรั้บจากการเล่านิทานสามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี 
1. การส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกาย การเปิดโอกาสใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ 
เล่านิทาน จะช่วยใหเ้ด็กไดเ้คล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกายซ่ึงเป็นการพฒันาทางดา้นกลา้มเน้ือใหญ่ 
เช่น การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติเร่ือง ลูกหมูสามตวั หนูนอ้ยหมวกแดง นอกจากน้ี 
ขณะท่ีเล่านิทานด้วยการใช้หนังสือภาพประกอบ การท่ีพ่อแม่ใช้น้ิวช้ีไปท่ีภาพหรือตวัหนังสือใน
นิทานท าใหเ้ด็กไดม้องตาม เป็นการฝึกฝนการใชป้ระสาทสัมพนัธ์ทางดา้นสายตาของเด็กไดอี้กดว้ย 
2. การส่งเสริมพฒันาการทางดา้นอารมณ์จิตใจ ในขณะท่ีเด็กฟังนิทานเด็กจะมีความ 
สนุกสนานเพลิดเพลิน ท าให้เด็กมีความสงบ สุขุม และเยือกเย็น ท าให้มีสมาธิหรือขยายช่วงความ
สนใจไดย้าวนานข้ึน จากความตั้งใจในกิจกรรมการเล่านิทาน ท าใหเ้กิดการคิดจินตนาการ มีความกลา้
แสดงออก ส่งผลต่อการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ซ่ึงส่งผลต่อพฒันาการทางดา้นอารมณ์ 
3. การส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสังคม รูปแบบการเล่านิทานท่ีเด็กมีโอกาสสร้าง 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้หญ่กบัเด็กและเด็กกบัเด็ก ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจตนเองและเขา้ใจ
ผูอ่ื้นไดม้ากข้ึน เช่น การเล่านิทานประกอบการแสดงบทบาทสมมติท่ีครูใหเ้ด็กไดแ้สดงบทบาทสมมติ
เป็นกลุ่ม การเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่น หรือการเล่านิทานประกอบ การแสดงท่าทางประกอบ 
เทคนิคการเล่านิทานดงักล่าวส่งผลต่อการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดท้  ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่ม ซ่ึงลกัษณะ
ของกิจกรรมแบบกลุ่มน าไปสู่การพฒันาทางดา้นสังคม นอกจากน้ีสาระเน้ือหาในนิทานบางเร่ืองยงั
ส่งเสริมคุณธรรมทางสังคม เช่น การส่งเสริมความมีระเบียบวินยัจากการเล่านิทานเร่ือง ลูกหมีมีวินยั 
เป็นตน้ 
4. การส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสติปัญญา นิทานช่วยส่งเสริมพฒันาการทางดา้น 
สติปัญญาของเด็กไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น การฟังนิทานจะช่วยให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้นภาษา การ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การจดจ าค าศพัทท่ี์มีในนิทานเป็นการขยายประสบการณ์ของเด็กให้
กวา้งขวางมากข้ึน 
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  ฐานิฏฐ ์อินข า และคณะ (2547:17) กล่าววา่นิทานใชเ้ป็นส่ือกลาง หรือเป็นตวัแบบให้เด็กได้
แสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการได้ ท าให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการได้จากการฟังเร่ืองราวในนิทาน และนอกจากนั้นนิทานยงัมีคุณค่าต่อการส่งเสริม
พฒันาการทั้งทางดา้นร่างกาย ภาษา อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กอีกดว้ย 
 ผูว้ิจยัจึงเห็นว่านิทานนั้นเป็นส่ือท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั ซ่ึงนิทานช่วยพฒันาการ
พื้นฐานของเด็ก เด็กจะไดรั้บการกระตุน้ประสาทสัมผสั หู ตา รวมถึงสมอง การจินตนาการ พฒันา
ทางดา้นภาษาการส่ือสาร และนิทานนั้นยงัเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการปลูกฝังค่านิยมท่ีดี และปรับ
พฤติกรรมเด็กใหเ้ป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมท่ีสอดแทรกอยูใ่นนิทานท่ีไดฟั้ง 
 

3. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมกนั 
 

3.1 ความหมายการเรียนรู้ร่วมกัน 

สิทธิชยั ลายเสมา (2557: 21) การเรียนรู้ร่วมกนั หมายถึง วธีิการเรียนท่ีท าใหผู้เ้รียนใหค้วาม 

ร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นกลุ่มโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถท่ีแตกต่างเพื่อศึกษาในส่ิงท่ี

สนใจเหมือนกนัโดยท าโครงงานเพื่อสร้างช้ินงาน แลว้น าเสนอความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาร่วมมือ 

เขมณัฏฐ์  ม่ิงศิริธรรม (2554: 436) การเรียนร่วมกนั (Collaborative Learning) เป็นวิธีการ

เรียนท่ีจดัให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยผูเ้รียนตอ้งพึ่งพาอาศยักนั มี

ความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกนั ทั้งโดยการปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

แบ่งปันทรัพยากรการเรียน สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั มีความส าเร็จของทุกคนและของกลุ่ม

เป็นเป้าหมายส าคญัในการเรียน ฝึกให้ผูเ้รียนไดรู้้จกัการเรียนร่วมกบัผูอ่ื้น เป็นการเรียนรู้แบบแข่งขนั

กนัฉนัทมิ์ตร มีความอยากท ากิจกรรมภายใตห้ลกัการท่ีส าคญัคือ การสร้างองคค์วามรู้โดยผูเ้รียนเอง 

ดวงเดือน แจง้สวา่ง อา้งถึงใน วาทินี เจือทอง (2553 : 13-14) กล่าวถึง ความส าคญัและ
ประโยชน์ของนิทานส าหรับเด็กปฐมวยั ไว ้ดงัน้ี  
1. นิทานใหค้วามบนัเทิงและความรู้ การเล่านิทานเป็นศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีให้ความบนัเทิงแก่คน ทุกวยั 
มาตั้งแต่สมยัโบราณ ส าหรับสมยัปัจจุบนั นอกจากจะใชนิ้ทานเป็นกิจกรรมเพื่อความบนัเทิงแลว้ ยงัมี
การน านิทานมาเป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กในระดบัปฐมวยั และระดบัประถมศึกษาอย่าง
กวา้งขวาง ครูคนใดเล่านิทานเก่ง เด็ก ๆ จะรักและเช่ือฟัง โดยครูจะใชโ้อกาสน าเอานิทานเป็นส่ือแลว้
สอดแทรกความรู้ดา้นต่าง ๆ ตลอดจนจริยธรรม คุณธรรม ท่ีครูตอ้งการปลูกฝังเขา้ไปในเน้ือหาของ
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นิทาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอกของเร่ือง จะท าให้เด็ก ๆ สามารถจดจ าไดดี้
เป็นพิเศษ  
2. นิทานเป็นเคร่ืองมือในการกล่อมเกลาจิตใจและสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ นอกจากการเร้าความ
สนใจและให้ความบนัเทิงแก่เด็กแลว้ นิทานยงัเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิ่งในการฝึกการสร้างมโนภาพ
และจินตนาการ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีส าคัญยิ่งในการช่วยยกระดับกล่อมเกลาจิตใจของเด็กซ่ึงยงั
ละเอียดอ่อนให้สามารถรับส่ิงท่ีงดงามเชิงนามธรรมต่าง ๆ ไดดี้ การโนม้นา้วความคิดและจิตใจของ
เด็กเขา้สู่จุดมุ่งหมายทางศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมตลอดจนคุณสมบติัท่ีพึงประสงคอ่ื์น ๆ จะ
กระท าโดยการเล่านิทานไดผ้ลดีกวา่การบรรยายหรือการอธิบายโดยตรง นอกจากน้ีครูยงัสามารถน า 
เหตุการณ์ในเร่ืองนิทานมาผูกโยงบูรณาการเข้ากับหน่วยการเรียนได้ทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็น
คณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี วิทยาศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา จริยศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คือการ
เสริมสร้างพฤติกรรมท่ีเป็นพื้นฐานแห่งบุคลิกภาพท่ีดีงามของเด็ก และรากฐานความมัน่คงแข็งแกร่ง 
ลบจุดอ่อนด้อยของสังคมไทย คือความขยนัหมัน่เพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือท่ีเรียกกันว่า 
“พฤติกรรมใฝ่สัมฤทธ์ิ” การให้เด็กฟังนิทานท่ีมีคุณค่า โดยเลือกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความส าเร็จของตวัเอก
ท่ีตอ้งผจญปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ และพยายามหาวิธีแกไ้ขดว้ยการใช้สติปัญญาไตร่ตรอง ใช้
วิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ใชค้วามสามารถท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ และการฝึกฝนจนช านาญ 
เม่ือประสบความลม้เหลวก็ไม่ทอ้ถอยกลบัพากเพียรพยายามหาวิธีแกไ้ขปัญหาจนส าเร็จ ลุล่วงไปใน
ท่ีสุด การกระตุน้ให้เด็กเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะเลียนแบบคุณธรรมท่ีพึงปรารถนาเช่นน้ีอยูเ่สมอ ความ
ประทบัใจจากการฟังนิทาน จะทาให้เด็ก ๆ ค่อย ๆ ซึมซบัพฤติกรรมของตวัเอกของเร่ือง เขา้สู่ระบบ
ความรู้สึกนึกคิดของตน ซ่ึงจะยงัผลให้เด็กมีบุคลิกภาพโน้มเอียงไปในทางเดียวกนักบัตวัเอกของ
นิทานดงักล่าว 
 อุไรรัตน์ ไหมอ่อน (2549: 58) การเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้ผูเ้รียนมีทักษะ
กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล ส่งเสริมทกัษะทางสังคม การท างานเป็นกลุ่มและการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั เด็กเก่งได ้ช่วยเหลือเด็กอ่อน จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนและเพื่อนดว้ยการลงมือกระท าหรือการปฏิบติัท่ีผ่านกระบวนการคิด น ามาใชเ้ป็นแนวทางต่อ
การแกปั้ญหาและสกดัเป็นความคิดรู้แจง้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นผู ้
ร่วมท ากิจกรรม เป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองจากประสบการณ์ท่ีหลากหลายของผูเ้รียนแต่ละคนจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัเป็นแหล่งของความรู้ท่ีจะช่วยเพื่อนท่ีตอ้งการความรู้ในส่วนนั้น
ต่อไป และช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในความรู้นั้นเพิ่มมากข้ึนเพราะไดส้อนหรืออธิบายให้กบั
ผูเ้รียนคนอ่ืนท่ีพร้อมหรือตอ้งการเรียนในเร่ืองเหล่านั้น ท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายกบัตวั
ผูเ้รียนเพราะการเรียนรู้ส่ิงใดไดดี้นั้นเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนมีความตอ้งการใชค้วามรู้นั้นในการสร้างช้ินงาน 
ผลของการเรียนรู้จะท าใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในความส าเร็จ มีความรับผดิชอบ มีการควบคุมตนเอง 
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จากท่ีไดก้ล่าวมา มีความเห็นท่ีสอดคลอ้งคือ การเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการท างานร่วมกนัเป็น

กลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิด แสดงความคิดเห็นกนัภายในกลุ่ม ไดฝึ้กความกลา้ท่ีจะแสดงออกอยา่ง

ถูกตอ้ง ใชเ้หตุผล รู้จกัยอมรับเหตุผลของเพื่อน รู้จกัการช่วยเหลือแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั รับผิดชอบ

ร่วมกนั และท าใหส้มาชิกภายในกลุ่มเกดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เป็นการเปิดโอกาสตนเองไดเ้รียนรู้

ความคิด รูปแบบ หรือสภาพแวดล้อมท่ีต่างไป ซ่ึงนั้นจะเป็นประสบการณ์ท่ีดีในการท างาน และ

สามารถเป็นประโยชน์ต่อการอยูร่่วมกนัในสังคมไดดี้ 
 

3.2 ลกัษณะของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมกนั  

สิทธิชยั ลายเสมา (2557: 25) การเรียนรู้ร่วมกนัมีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 
1. การท างานเป็นกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการจดักลุ่มการท างานท่ีเกิดจากสมาชิกท่ีมีความ
สนใจในเร่ืองเดียวกัน ขนาดของกลุ่มแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกัน สมาชิกในกลุ่มมีพื้นฐาน 
ประสบการณ์ วสิัยทศัน์ ท่ีแตกต่างกนั 
2. ลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งท าร่วมกนั สมาชิกในกลุ่มเห็นตรงกนัและมีการวางแผนกิจกรรมร่วมกนั
และตรงกบัส่ิงท่ีกลุ่มมีความสนใจ 
3. มีการแบ่งปันความรู้ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน โดยการท่ีผูส้อนจดัห้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้
มีการส่ือสารระหว่างกนัอย่างมีประสิทธิภาพให้เอ้ือต่อการแบ่งปันความรู้ ผูส้อนให้ความส าคญักบั
ความรู้ กลวธีิ ประสบการณ์ วฒันธรรมของผูเ้รียนและผูส้อนเพิ่มเติมส่ิงท่ีขาดไปใหส้มบูรณ์ 
4. ผูเ้รียนมีความเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ื้น แบ่งปันความรู้ท่ีตนมีกบัสมาชิกในกลุ่ม เน้นการ
สร้างความรู้ความเขา้ใจในระดบัสูงไม่ใช่เพียงแค่หาค าตอบแค่ถูกหรือผิดผูส้อนมีส่วนร่วนในการ
สนทนา สนบัสนุนความรู้ 
5. การเรียนรู้ร่วมกนัสามารถพฒันาทกัษะทางสังคมและอารมณ์ของผูเ้รียนรับฟังมุมมองของผูอ่ื้น ท า
ใหผู้เ้รียนตระหนกัวา่ ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อสร้างความรู้ใหม่ได ้
6. ผูเ้รียนสามารถประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ประเมินสมาชิกในกลุ่มประเมินกระบวนการและ
ผลงานของกลุ่ม การประเมินไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัผูส้อนเพียงคนเดียว 

 
เขมณัฏฐ์  ม่ิงศิริธรรม (2555: 439- 440 ) การเรียนร่วมกนันั้นเป็นการเรียนรู้ของกลุ่มขนาด

เล็กประมาณ 4-6 คน โดยจะเนน้ผลลพัธ์หรือผลงานมากกวา่กระบวนการ ทั้งน้ีกลุ่มผูเ้รียนจะศึกษา
คน้ควา้และอาศยัประสบการณ์ของสมาชิกในกลุ่มในการถ่ายทอดเน้ือหาและสร้างความรู้จากสังคม
โดยการผสมผสานความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม ดว้ยการคน้พบค าตอบดว้ยตนเองหรือผา่นกระบวนการ
กลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัตรวจสอบผลงานหรือ ประเมินสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้แน่ใจวา่สมาชิก
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แต่ละคนมีการเรียนรู้และมีการเช่ือมโยงความคิดผา่นผูเ้รียนกลุ่มต่างๆ ร่วมกบักิจกรรมการเรียนใน
สภาพจริง การร่วมมือกนัเรียนรู้และการวิเคราะห์ทางเลือกจากมุมมองท่ีหลากหลาย โดยอาศยั
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความขดัแยง้ทางความคิดและร่วมกนัคน้หาค าตอบเพื่อให้
เกิดทกัษะการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้ดว้ยเหตุผล อีกทั้งการน าเสนอและสรุปผลงานเป็นทกัษะ
ท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการเรียนให้แก่สมาชิกในกลุ่มและนอก
กลุ่มใหผู้อ่ื้นทราบ และผูส้อนเป็นท่ีปรึกษาหรือผูอ้  านวยความสะดวก  

 
บงัอร ตน้ปาน (2544: 72) กล่าววา่ การเรียนรู้ร่วมกนัมีลกัษณะของการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

มีลกัษณะในการท างานร่วมกนัดงัน้ี 
1. การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเชิงบวก ผูเ้รียนตอ้งมีความเช่ือว่า ตนเองจะตอ้งเช่ือมโยงกบัผูอ่ื้น
ในทางท่ีจะไม่มีใครประสบความส าเร็จถา้สมาชิกคนอ่ืนของกลุ่มไม่ประสบความส าเร็จดว้ย ผูเ้รียน
จะตอ้งท างานดว้ยกนัเพื่อให้งานส าเร็จ ตอ้งรู้จกัแบ่งหนา้ท่ีกนัตามบทบาท ตามความถนดัและความ
เช่ียวชาญของตน 
2. ปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมการท างานร่วมกนั การเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกนัเป็นวิธีการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเป็นตวัเช่ือมโยง ผูเ้รียนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัช่วยเหลือ อธิบายให้และ
สอนกนัและกนั คิดแกปั้ญหาร่วมกนั ส่งเสริมความส าเร็จของกนัและกนั 
3. ความรับผิดชอบส่วนบุคคล เม่ือผู ้เรียนอยู่ในกลุ่มได้ด าเนินการตามขั้นตอนของการสร้าง
ความคุน้เคย การก าหนดบทบาทรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัและ
กนั ยอมรับสนบัสนุน คดัคา้นดว้ยเหตุผล รวมทั้งควบคุมตนเอง การสร้างแรงจูงใจในตนองในดา้น
การคาดหวงัในความส าเร็จ ส่ิงเหล่าน้ีจะสั่งสมตลอดระยะเวลาการท างานกลุ่ม จนในท่ีสุดเกิดเป็น
ค่านิยมของผูเ้รียนในดา้นความรับผดิชอบส่วนบุคคล 
4. ทกัษะการท างานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในด้านการสร้างความเข้าใจระหว่างผูเ้รียนท่ี
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ในกลุ่มมีทกัษะการ
ส่ือสาร  
5. กระบวนการกลุ่ม การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกนัตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กระบวนการกลุ่ม  

อีริคสัน (Ericson’s Theory of Development 1975 ) ที่กล่าวว่า “มนุษยจ์ะพฒันาได้
หรือไม่นั้น ข้ึนอยู ่ก บัความส า เร็จในแต่ละช่วงอาย ุ ที ่ไดร้ ับการตอบสนองทางสังคมหรือ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) เขาจะพฒันาทางสังคมได้” ซ่ึงการกระท ากิจกรรมต่างๆ
ของเด็กที่กระตุน้ให้เด็กไดร่้วมกนัคิดการวางแผนเพื ่อเสนอความคิดเห็น ในขณะที่เด็กร่วม
กิจกรรมที่แปลกใหม่ท าให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึน 
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และการที่เด็กไดร่้วมมือกนัจะช่วยลดการยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง และสร้างพฤติกรรมให้เป็นท่ี
ยอมรับของเพื่อนอนัจะก่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคมในการท ากิจกรรม และน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามท่ีคาดหวงัไวอ้ย่างราบร่ืน 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ ลกัษณะการเรียนร่วมกนันั้นเป็นการเรียนรู้ของกลุ่ม
ขนาดเล็กประมาณ 3-5 คน ผูเ้รียนจะท างานร่วมกนั โดยมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อเป้าหมาย
เดียวกนั โดยใช่ความสามารถของแต่ละคนมาแลกเปล่ียนความคิดกนั แลกเปล่ียนวิธีการ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันซ่ึงกนัและกนั เพื่อการพฒันาทกัษะทางสังคม สมาชิกในกลุ่มสามารถยอมรับ และปรับตวั ให้
สามารถท างานร่วมกนัภายในกลุ่มไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

3.3  ข้ันตอนการเรียนรู้ร่วมกนั 

เขมณัฏฐ์  ม่ิงศิริธรรม (2555: 440 ) พิจารณาถึงขั้นตอนการเรียนร่วมกนัจะพบวา่มีขั้นตอน
หลกั 5 ขั้นตอน (Goodsell et al, 1992; Jones and Creese, 2000; สุพิน ดิษฐกุล, 2542) ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การน าเสนอสถานการณ์ ผูส้อนเสนอหัวเร่ืองท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนศึกษาจาก
บทเรียนผูเ้รียนเลือกศึกษาหวัขอ้เร่ืองตามความสนใจซ่ึงในการเลือกหวัขอ้เร่ืองตอ้งให้อิสระแก่ผูเ้รียน 
ผูเ้รียนท่ีสนใจเลือกหวัขอ้เร่ืองเดียวกนัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั กลุ่มละ 4-6 คน ซ่ึงแต่ละกลุ่มอาจมีจ านวน
สมาชิกท่ีแตกต่างกนัแต่ถา้หากมีหัวขอ้ใดมีจ านวนนักเรียนเกินก าหนด ผูส้อนอาจจะให้ผูเ้รียนจบั
สลากหรือวธีิอ่ืนใดท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้เ้รียนคนท่ีเลือกในหวัขอ้เร่ืองอ่ืนท่ีสนใจในระดบัรองลงไป 

ขั้นตอนท่ี 2 การประชุมวางแผนสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั ผูเ้รียนประชุมวางแผนสร้างขอ้ตกลง
ร่วมกนั ก าหนดเวลาในการศึกษาคน้ควา้ ก าหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตของเน้ือหาของหัวขอ้เร่ือง 
ก าหนดวิธีการด าเนินงาน การแบ่งความรับผิดชอบให้สมาชิก โดยผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งร่วมแสดง
ความคิด อภิปราย ซกัถาม โตแ้ยง้ เสนอแนะ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในการก าหนด
หรือระบุวา่จะน าเสนอหวัขอ้เร่ืองในประเด็นท่ีสนใจ แลว้เสนอผลการปฏิบติังานของกลุ่ม ให้ผูส้อน
ตรวจสอบขอบเขตของเน้ือหา เพื่อจะไดต้ดัส่วนท่ีไม่สอดคลอ้งหรือไม่จ  าเป็นออกไป หรือเพิ่มเติมใน
ส่วนท่ีขาดหายหรือบกพร่องไปและใหเ้พื่อนเสนอส่ิงท่ีอยากรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองนั้นๆ ดว้ย 

ขั้นตอนท่ี 3 การร่วมมือกนัระดมสมอง สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบการเรียนรู้และภาระงาน
ท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่ม ผูเ้รียนเรียนรู้ไปพร้อมกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กับสมาชิกในกลุ่มมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลท่ีผูเ้รียนคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท่ี
ได ้จากนั้นสมาชิกในกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น อภิปราย และสกดัเป็นความรู้ของกลุ่ม โดยกลุ่มจะ
เป็นผูค้วบคุมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ขั้นตอนท่ี 4 การน าเสนอผลงาน สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกนัจดัเตรียมเน้ือหาและน าเสนอส่ิงท่ี
เรียนรู้ตามแผนปฏิบติังานท่ีกลุ่มก าหนดไว ้โดยให้แต่ละกลุ่มประเมินการน าเสนอของกลุ่มอ่ืนๆ และ
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กลุ่มตนเองดว้ย หรือผูส้อนอาจร่วมกบัผูเ้รียนทั้งชั้นให้ช่วยออกแบบแบบประเมินการน าเสนองานก็
ไดเ้พื่อใชใ้นการประเมิน 

ขั้นตอนท่ี 5 อภิปรายและสรุปผล เพื่อซกัถามขอ้สงสัยระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน หรือระหวา่ง
ผูเ้รียนดว้ยกนัเอง ผูส้อนและผูเ้รียนช่วยกนัสรุปบทเรียนและร่วมกนัประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่ม
เพื่อพิจารณาขอ้บกพร่องและขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขในการปฏิบติังานกลุ่มใหดี้ยิง่ข้ึน 

เพ็ญศรี เทียมแก้ว (2552: 47) การเรียนการสอนครูควรประยุกต์เปล่ียนแปลง ปรับปรุง
ขั้นตอนต่างๆไปตามความเหมาะสม มีขั้นตอนของการเรียนรู้ร่วมกนั 11 ขั้นตอนดงัน้ี 
1.  ครูก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ และช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบ 
2.  ก าหนดระยะเวลาของการปฏิบติัท่ีแน่นอน 
3.  จดัเตรียมส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้หรือท ากิจกรรมนั้นๆ ใหพ้ร้อมและเพียงพอ 
4.  แบ่งกลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ 
5.  ก าหนดบทบาทใหส้มาชิกทุกคนในกลุ่ม 
6.  ก าหนดเกณฑค์วามส าเร็จของผลงาน 
7.  ครูสอนทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกนัของนกัเรียน 
8.  ครูแจง้ขั้นตอนการปฏิบติัของแต่ละคน 
9.  นกัเรียนลงมือปฏิบติั โดยมีครูคอยสังเกตพฤติกรรม 
10. ก าหนดตวัแทนกลุ่มเพื่อนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
11. ครูประเมินผลส าเร็จของการท างานร่วมกนัของผูเ้รียน 

ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 70-72) การเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการจดักิจกรรมกลุ่ม 

เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งเป็นระบบ ซ่ึงอาจมีขั้นตอนในการปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมาย ครูเป็นผูก้  าหนดจุดมุ่งหมายให้นกัเรียนท าจุดมุ่งหมายควรชดัเจนแน่นอน และ

เหมาะสมกบัเวลาท่ีให้นกัเรียนท างานหรือมอบหมายให้ และนกัเรียนก าหนดจุดมุ่งหมายโดยละเอียด

เอง 

2. ก าหนดระยะเวลา แจง้ให้นกัเรียนทราบวา่งานกลุ่มท่ีมอบหมายให้น้ี จะตอ้งท าให้เสร็จภายในเวลา

เท่าใด เช่น ภายใน 1 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง 2 วนั หรือ 1 สัปดาห์ เป็นตน้ 

3. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ครูควรจดัเตรียมขอ้มูลอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นไวใ้ห้พร้อมหากเป็นงานท่ีจะตอ้งท า

ใหเ้สร็จภายในชัว่โมงเรียน วสัดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆตอ้งพร้อมอยูใ่นหอ้งเรียน  

4. จัดกลุ่มนักเรียน ครูควรท าหน้า ท่ีจัดนักเรียนเข้ากลุ่มตามปกติแล้วไม่ เ กินกลุ่มละ 5 คน 

โดยประมาณ การจดักลุ่มควรเป็นกลุ่มหลากหลาย (Heterogenous group) ซ่ึงประกอบดว้ยนกัเรียนท่ีมี
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ความสามารถหลายระดบั มีทั้งนกัเรียนชายและนักเรียนหญิงในกลุ่มเดียวกนั มีฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมท่ีแตกต่างกนั มีผลการเรียนท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ 

5. ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ครูจะต้องก าหนดบทบาทหน้าท่ีของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มว่าจะให้

นกัเรียนท าอะไรบา้ง มีความรับผดิชอบมากนอ้ยเพียงใด เช่น ให้สมาชิกคนแรกของกลุ่มท าหนา้ท่ีเป็น

ผูจ้ดัการกลุ่ม คนท่ี 2 เป็นบรรณาธิการ มีหน้าท่ีตรวจแก้ไขงานท่ีสมาชิกในกลุ่มเขียนและส่งมาให้

สมาชิก คนท่ี 3 ท าหนา้ท่ีวาดภาพประกอบ คนท่ี 4 คน้ควา้จากเอกสารเป็นตน้ หรืออาจมอบหมายงาน

ในลกัษณะอ่ืน ทุกคนจึงมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 

6. ก าหนดเกณฑ์ของความส าเร็จ ครูจะตอ้งแจง้ให้นกัเรียนทราบว่าผลงานท่ีจะส่งให้ครูเม่ือส้ินสุด

ระยะเวลาในการ ท างานคืออะไร เช่น รายงานสมุดภาพ วีดิทศัน์ หรืองานในลกัษณะอ่ืน ซ่ึงนกัเรียน

อาจจะเลือกตดัสินใจเองหลงัจากปรึกษาหารือกนัในกลุ่มแลว้ ครูอาจแจง้ให้เด็กทราบดว้ยวา่ งานท่ีมี

คุณภาพควรมีคุณสมบติัอยา่งไรบา้ง 

7. สอนทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกนั ครูจะตอ้งก าชบันกัเรียนวา่ การร่วมเรียนร่วมรู้ เป็นการ

ท างานร่วมกนั ใช่ท าคนเดียว นกัเรียนจึงควรฝึกทกัษะหลายอยา่งในการท างานร่วมกนั เช่น การรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ่ื้น รู้จกัแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น ไม่ผูกขาดการพูดหรือการท างาน ช่วยเหลือซ่ึง

กนัและกนั ไม่สร้างความขดัแยง้ในกลุ่ม แต่ให้มีการคดัคา้นไดอ้ย่างมีเหตุผล ยอมรับมติของสมาชิก

ส่วนใหญ่ในกลุ่ม ไม่เอาแต่ใจ รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา ร่วมกนัแกปั้ญหา เป็นตน้ 

8. ขั้นตอนในการปฏิบติังาน ครูควรแจง้ใหน้กัเรียนทราบวา่ เม่ือทุกคนทราบบทบาทหนา้ท่ีและความ

รับผิดชอบของตนเองแลว้ ในการปฏิบติักิจกรรมคร้ังน้ี นกัเรียนจะตอ้งท าอะไรเป็นล าดบัแรก สอง

หรือสาม แลว้น าผลงานท่ีแต่ละคนท าไดม้ารวมกลุ่มอยา่งไร 

9. ลงมือปฏิบติังาน เม่ือนกัเรียนเขา้ใจทุกอยา่งดีแลว้ ทุกคนลงมือท างานไดใ้นขณะท่ีนกัเรียนร่วมท า

กิจกรรมกลุ่ม ครูควรสังเกตพฤติกรรมในการท างาน การปรับตวัของเด็ก เม่ือเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงกนั

และกนั เป็นตน้ 

10. เสนอผลงาน สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งน าเสนอผลงานหนา้ชั้น ซ่ึงอาจเป็นการรายงานปากเปล่า สมุด

ภาพ วีดีทศัน์ จดันิทรรศการ จดัท าโครงการสาธิต หรือการน าเสนอในลกัษณะอ่ืน หวัหนา้กลุ่มเป็นผู ้

น าเสนอ เลขานุการกลุ่มเป็นผูน้ าเสนอ หรือสมาชิกทุกคนร่วมกนัน าเสนอ เป็นตน้ 

11.การประเมินผล เม่ืองานส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
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จากข้อมูลท่ีกล่าวมา สรุปขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน ผูส้อนต้องมีการ

เตรียมพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานท่ี ส่ือ อุปกรณ์ และมีการแบ่งกลุ่มในการท างาน

ร่วมกนัอย่างราบร่ืน อาจเป็นผูก้  าหนดกลุ่มให้สมาชิกในกลุ่มคละความสามารถ และก าหนดหน้าท่ี

ของสมาชิกในกลุ่มไม่จ  าเป็นตอ้งให้หนา้ท่ีส าหรับผูท่ี้มีความถนดัเฉพาะดา้นนั้นเพียงอยา่งเดียวเสมอ

ไป เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน ผูส้อนตอ้งเป็นผูส้ังเกต คอยให้

ค  าปรึกษา และประเมินผลตามวตัถุประสงค์ และขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั 3 ขั้นตอน

หลกัดงัน้ี  

1.  ขั้นน า เพื่อช้ีแจง้จุดประสงค ์แนะน า และสร้างบรรยากาศในการท ากิจกรรมเพื่อให ้

ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการแลกเปล่ียนความคิด 

2. ขั้นด าเนินการ ผูร่้วมสมาชิกกลุ่มมีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลเดียวกนั พูดคุย แลกเปล่ียน แบ่งปัน 

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในบรรยากาศของความสนุกสนาน 

3. ขั้นสรุป ผูส้อนพูดถึงจุดประสงค์ ให้เด็กอธิบายถึงผลงานตามความตอ้งการของกลุ่มเพื่อให้เด็ก

ตระหนกัถึงประโยชน์ของการร่วมมือกนั   
 

3.4 ประโยชน์การจัดการเรียนรู้ร่วมกนั 

ผ่องศรี แวงวรรณ (2553:25) กิจกรรมกลุ่มเป็นการเรียนรู้ท่ีดี การท่ีเด็กได้ท ากิจกรรม

ร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นการพฒันาทกัษะหลายประการ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การแกปั้ญหา การท าตาม

กฎเกณฑ์ของกลุ่ม การเรียนรู้จากกลุ่มจะส่งผลต่อการเกิดส านึกรับผิดชอบต่อสมาชิกในกลุ่มและ

สังคมต่อไป 

อุไรรัตน์ ไหมอ่อน (2549: 58) การเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะ
กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล ส่งเสริมทกัษะทางสังคม การท างานเป็นกลุ่มและการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั เด็กเก่งไดช่้วยเหลือเด็กอ่อน จะท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนและเพื่อน 

พิมพนัธ์ เดชะคุปต ์(2541 : 40) ไดก้ล่าววา่การเรียนแบบร่วมมือ มีความส าคญัต่อนกัเรียน 
ดงัต่อไปน้ี 
1. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิกทุกคน เพราะทุกคนร่วมมือกนัท างานกลุ่ม และทุกคนมีส่วน
ร่วมเท่าเทียมกนั 
2. สมาชิกทุกคนมีโอกาส คิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็นและลงมือกระท าอยา่งเท่าเทียมกนั 
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3. ส่งเสริมในการช่วยเหลือกนั เช่น นกัเรียนท่ีเก่งช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไม่เก่งท าให้นกัเรียนท่ีเก่งเกิด
ความภาคภูมิใจ รู้จกัเสียสละเวลา ส่วนคนท่ีไม่เก่งเกิดความซาบซ้ึงในน ้าใจของเพื่อน 
4.  ส่งเสริมให้รู้จกัคิด วิเคราะห์ และตดัสินใจเลือก เพราะมีการร่วมกนัคิด เกิดการระดมความคิด น า
ขอ้มูลมาพิจารณาร่วมกนั 
5. ส่งเสริมทกัษะทางสังคม เช่นการอยูร่่วมกนั การเขา้ใจกนัและกนั อีกทั้งเสริมทกัษะส่ือสาร ทกัษะ
การท างานกลุ่ม ส่ิงเหล่าน้ีจะส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 

โรเจอร์ และคณะ(Rogger, Ann and Donald, Beer 1970:121) กล่าวถึงกิจกรรมร่วมกนัจะ
ส่งเสริมสร้างสรรคท์างดา้นจิตวิทยามาก จะมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นการรับรู้ ทางดา้นความรู้สึก มี
การตระหนกัถึงความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึน ยอมรับตนเอง พฒันาในเร่ืองการเห็นคุณค่าของ
ตนเอง และมีความมัน่คงยิง่ข้ึนในดา้นทศันคติท่ีดีต่อผูอ่ื้น มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากข้ึน และมี
ความรู้สึกพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั คือ เช่ือในความสามารถของบุคคลอ่ืนมีการแกปั้ญหาโดยการท างาน
เป็นกลุ่มและมีสมาชิกท่ีดีในกลุ่ม 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาประโยชน์ในการเรียนรู้ร่วมกนั เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัโดยการแบ่งกลุ่ม 

ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้พฤติกรรมท่ีต่างไปเพื่อปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม มีการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น รู้จกัการใชเ้หตุและผล เรียนรู้ท่ีจะยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน รู้จกัการแบ่งปันซ่ึงกนั

และกนั ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ทกัษะต่างๆเพื่อน ามาปรับใชใ้ห้สามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมใหญ่ไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

4. การเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ 

เน่ืองจากปัญหาภายในสังคมไทย ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ปัญหาท่ีสะสมมา

เป็นระยะเวลานาน มีการปลูกฝังค่านิยมท่ีผิดไปจากบรรทดัฐานของศีลธรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก รัฐบาลไดเ้ห็นความส าคญั โดยมุ่งเนน้ไปท่ีประชาชนคน

ไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั ให้จดัวิธีการการกระตุน้ให้เด็กและเยาวชนตระหนกัใน

บทบาทของตนเองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเจริญเติบโต

ข้ึนมาเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคต โดยมีการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี

พึงประสงค์เป็น นโยบายหลกัส าคญัในการพฒันาคนไทยให้เป็นคนไทยท่ีพึงประสงค์ (แผนพฒันา

พฒันาประเทศ ฉบบัท่ี 11,  2555: บทน า) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชาไดน้ าเอาค่านิยมอนัพึง

ประสงค์ของคนไทย  12 ประการท่ีได้มาจากค าปฏิญาณของลูกเสือและกฎของลูกเสือ ท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัว ไดพ้ระราชทานแก่เยาวชนไทยเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2454 



45 
 

ดว้ยการพระราชทานกิจการลูกเสือ เพื่อเป็นการวางรากฐานให้เยาวชนตระหนกัในบทบาทหน้าท่ี มี

ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์เป็นคนเก่ง คนดี (บ ารุง เฉียบแหลม, 

2557: ออนไลน์) ซ่ึงถือไดว้า่เป็นค่านิยมของคนไทยท่ีไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาเป็นเวลานานจนซึมซับ

กลายเป็นวถีิชีวติท่ีคนไทยไดป้ฏิบติัอยา่งเป็นธรรมชาติ รัฐบาลไดน้ าเอาวิถีเหล่าน้ีมาสร้างเป็นค่านิยม 

12 ประการ เพื่อกระตุน้ให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้และเขา้ใจไดโ้ดยง่าย จากค ากลอน บท

เพลง และส่ือ วดีิโอการ์ตูนต่างๆ 
 

4.1 ลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามค่านิยม 12 ประการ 

ค่านิยมหลกัของคนไทย  12  ประการ หรือ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของคนไทยภายใต้

ประชาธิปไตยอนัประกอบดว้ย 12 ประการ ดงัน้ี 

1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนท่ีแสดงถึงความส านึก

และภาคภูมิใจความเป็นไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ  และจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัริย ์

2. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนท่ี

แสดงถึงการยึดมัน่ในความถูกตอ้ง  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผูอ่ื้น  ละความเห็น

แก่ตวั  รู้จกัแบ่งปันช่วยเหลือสังคมและบุคคลท่ีควรให้  รู้จกัควบคุมตวัเองเม่ือประสบกับความ

ยากล าบากและส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย 

3. กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์หมายถึง  การประพฤติท่ีแสดงถึงการรู้จกับุญคุณ ปฏิบติั

ตามค าสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  ความเอาใจใส่  รักษาช่ือเสียง  และตอบแทนบุญคุณของ

พอ่แม่  ผูป้กครอง  และครูอาจารย ์

4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนท่ีแสดง

ถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน  แสวงหาความรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอันงดงาม หมายถึง  การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการเห็นคุณค่า  

ความส าคญั  ภาคภูมใจ  อนุรักษ ์ สืบทอดวฒันธรรมและประเพณีไทยอนัดีงาม 

6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผื่อแผ่และแบ่งปัน หมายถึง  การประพฤติปฏิบติัตน  

โดยยึดมัน่ในค าสัญญา  มีจิตใจโอบออ้มอารี  ช่วยเหลือผูอ่ื้นเท่าท่ีช่วยได ้ ทั้งก าลงัทรัพย ์ ก าลงักาย  

และก าลงัสติปัญญา 



46 
 

7. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง  หมายถึง  การ

แสดงถึงการมีความรู้  ความเขา้ใจ  ปฏิบติัตนตามหนา้ท่ีและสิทธิของตนเอง  สิทธิของผูอ่ื้นภายใตก้าร

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

8. มีระเบียบวินยั  เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ หมายถึง  การปฏิบติัตนตามขอ้ตกลง  

กฎเกณฑ ์ ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และกฎหมายไทย  มีความเคารพและนอบนอ้มต่อผูใ้หญ่ 

9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า  รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว หมายถึง  การ

ประพฤติปฏิบติัตนอย่างมีสติรู้ตวั  รู้คิด  รู้ท  าอยา่งรอบคอบ  ถูกตอ้งเหมาะสม  และนอ้มน าพระราช

ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาเป็นหลกัปฏิบติัในการด าเนินชีวิต   

10. รู้จ ักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  การด าเนินชีวิตอย่าง

พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี  มีความรู้  มีคุณธรรม  และปรับตวัเพื่ออยู่ในสังคมได้

อยา่งมีความสุข  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

11. มีความเขม้แขง็ทั้งร่ายกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลวั

ต่อบาปตามหลกัของศาสนา หมายถึง   การปฏิบติัตนให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภยั  

และมีจิตใจท่ีเขม้แขง็  มีความละอายเกรงกลวัต่อบาป  ไม่กระท าความชัว่ใด ๆ ยึดมัน่ในการท าความดี

ของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง หมายถึงการ

ปฏิบติัตนและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และประเทศชาติยอมเสียสละ

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวม  

(ส านกัประสานและพฒันาการจดัการการศึกษาทอ้งถ่ิน, 2557: เอกสารประชาสัมพนัธ์) 
 

4.2 ความหมายของค่านิยม 

ค่านิยม ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมาย ค่านิยม 
หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคมยดึถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจ และ ก าหนดการกระท าของตนเอง 

มิลินทรา ยนิดีสุข (2547: 44) ไดใ้หค้วามหมายของค่านิยมไวว้า่ ค่านิยมคือส่ิงท่ีบุคคลแต่ละ

คนยึดมัน่ในแนวคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ความตอ้งการ เป็นแรงจูงใจ หรือส่ิงท่ีช่วยกระตุน้ให้บุคคล

สามารถตดัสินใจเลือกแนวทางด าเนินชีวิตของตน ให้มีคุณค่าแก่ตนเองหรือสังคม ค่านิยมจึงเป็น

ตวัก าหนดพฤติกรรมของบุคคลทั้งภายในใจ และการกระท า ซ่ึงแสดงถึงจุดมุ่งหมายของชีวิตของ



47 
 

บุคคลนั้น และค่านิยมน้ีสามารถเปล่ียนแปลงได้ ค่านิยมจึงมีความส าคญัเป็นส่ิงยึดเหน่ียวในการ

ด าเนินชีวติของบุคคลในสังคม 

สมบรูณ์ ตนัยะ (2542: 11) ไดก้ล่าววา่ ค่านิยม หมายถึงความรู้สึก ซ่ึงประกอบไปดว้ยความ

นิยมชมชอบ พอใจ ยกย่องบูชา ตอ้งการและการตีค่าส่ิงต่างๆโดยพิจารณาคุณลกัษณะหรือคุณสมบติั

ของส่ิงนั้นๆในเชิงจิตวิทยา สังคม จริยศาสตร์ ศาสนา และสุนทรียศาสตร์ เม่ือบุคคลพิจารณาตดัสิน

แลว้บุคคลจะยดึถือตามคุณลกัษณะนั้นต่อไป เช่นเม่ือบุคคลมีค่านิยมสูงในส่ิงใดก็จะแสดงออกในการ

ยอมรับ ยึดถือส่ิงนั้นอยู่ในอนัดบัสูง ค่านิยมจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในการออกแบบบุคลิกภาพหรือ

ลกัษณะพฤติกรรม และจะส่งผลต่อคุณภาพของสังคมท่ีบุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู ่

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่ ค่านิยม คือ กรอบการด าเนินชีวิต เป็นบรรทดัฐาน

ในการเลือกตดัสินใจ และความเช่ือของแต่ละบุคคลซ่ึงมีความแตกต่างกนัในดา้นความคิด การกระท า 

เห็นไดช้ดัวา่ค่านิยมเป็นแนวทางในการใชชี้วติของมนุษยท่ี์จะส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ 

วธีิส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

การส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ มุ่งเน้นให้คนในชาติเกิดการต่ืนตวั โดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชนท่ีตอ้งเร่งปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกตอ้ง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดส่้งเสริมค่านิยม 12 ประการ ดงัน้ี  

1. การรณรงคใ์ห้ความรู้ ความเขา้ใจ และสร้างความตระหนกัเก่ียวกบัค่านิยมหลกัของคน

ไทย 12 ประการ ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ขา้ราชการ ครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 

ในรูปแบบต่างๆ เช่นบทกลอน การอบรมการเรียนรู้เร่ืองประวติัศาสตร์ และหน้าท่ีพลเมือง การท า

แนวทางการป้องกนัและแกปั้ญหานกัเรียนตีกนั ด าเนินโครงการ "ร่วมใจ สร้างคนไทย เป็นหน่ึงเดียว 

การท าสปอตปฏิรูปการศึกษาในเร่ืองความซ่ือสัตย์ ความมีระเบียบวินัย พร้อมทั้งจดัท าบทเพลง

ส่งเสริม "ค่านิยมคนไทย 12 ประการ...ดว้ยบทเพลง" 

2. การบูรณาการค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ไวใ้นหลกัสูตรและกิจกรรมการสอน 
เช่น ก าชบัให้สถานศึกษาทุกแห่งสอดแทรกเน้ือหาค่านิยมหลกัคนไทย 12ประการ ในการเรียนการ
สอนวิชาต่างๆ ปรับปรุงหลักสูตรประวติัศาสตร์ ศีลธรรม หน้าท่ีพลเมือง เพิ่มส านึกรักชาติ การ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ยึดมัน่ในชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์ขบัเคล่ือนและพฒันาตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557: ออนไลน์)  

กระทรวงวฒันธรรม (2557) การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบา้น ประกวดเรียงความ 
และประกวดบทละคร เพื่อความมัน่คงของชาติ เปิดโอกาสให้สถานศึกษาทัว่ประเทศส่งทีมนกัเรียน
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เขา้ประกวด ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ในฐานะท่ีทรงเป็น
อคัรศิลปิน และสอดแทรกเร่ือง ค่านิยม 12 ประการ 

กิจกรรมภายในโรงเรียนตามค่านิยม 12 ประการ ดงัน้ี 
1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์  ด าเนินการดงัน้ี เปิดเพลงท่ีปลูกฝังการรักชาติ  เพลงพระ
ราชนิพนธ์ (รัชกาลท่ี 9)  ก่อนเขา้แถวตอนเชา้ร่วมร้องเพลงชาติทุกเชา้หนา้เสาธง  ให้นกัเรียนชั้น ม.2 
เป่าเมโลเดียนเพลงชาติไทย ทุกวนัสวดมนตเ์พื่อระลึกถึง พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ ์ พร้อม
ท าสมาธิก่อนเขา้เรียนเขา้ร่วมโครงการกบักองบิน 7  เพื่อประชาสัมพนัธ์กบันกัเรียนให้รู้จกัอาชีพ
ทหาร ท่ีมีหนา้ท่ีเสียสละ  ตอ้งเป็นบุคคลท่ีรักชาติ  รักแผน่ดิน 
2. ซ่ือสัตย ์ เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม  ด าเนินการดงัน้ี นกัเรียนทุกคน
เขา้ร่วมโครงการท าความดี  ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนกิจกรรมวนัแม่  วนัพ่อ  จุดเทียนชยัถวาย
พระพร  และให้นกัเรียน  ผูบ้ริหาร  ครู ร่วมปฏิญาณตนวา่ จะเป็นคนดี  รักชาติ  ซ่ือสัตย ์ต่อประมุข 
ตอ้งเป็นคนมีอุดมการณ์  ไม่ยอมแพก้บักลุ่มคนท่ีไม่ดี 
3. กตญัญูต่อพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย ์   ด าเนินการดงัน้ี จดัให้มีกิจกรรมวนัครู  วนัแม่  วนั
ประชุมผูป้กครอง  เพื่อให้นักเรียน  ครู ผูบ้ริหาร ได้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรู้สึกต่อการ
พฒันา  ดา้นจิตใจ  อารมณ์  พฤติกรรม  ไปสู่การพฒันาตลอดระยะเวลาท่ีนกัเรียนอยูใ่นการดูแลของ
โรงเรียน 
4. ใฝ่หาความรู้  หมัน่ศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางออ้ม ด าเนินการดังน้ี โรงเรียนคดัเลือก
บุคลากร  ครู ท่ีมีความสามารถในการสอน  นิเทศครู  วดัผลครูจากผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน  ซ่ึงเป็น
ผลงานการสอนท่ีแท้จริง ไปสู่การพฒันาครู และไปสู่ผูเ้รียนโดยตรง โรงเรียนจัดให้มีการเรียน
พิเศษ  นอกเวลาเรียน  ม.ตน้ วนัละ 1.30 ชม./ วนั  ม.ปลาย วนัละ 2 ชม./วนั  ในทุกรายชั้น  ทุกคน 
5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม  ด าเนินการดงัน้ี โรงเรียนควบคุมเร่ือง พฤติกรรมชูส้าว ใน
กลุ่มนกัเรียน  ไม่เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดพู้ดคุยกนัในเชิงจีบ ชูส้าว  อนัจะน าไปสู่การมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนวยัเรียน  (ซ่ึงเป็นมาตรการหลกัของโรงเรียน)สร้างทศันคติอนัดีงาม  ปลูกฝังให้นกัเรียนคลอ้ย
ตาม  ทั้งในเร่ืองของการแต่งกาย  การปฏิบติัตนต่อเพศตรงกนัขา้มอยา่งเหมาะสม 
6.  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย ์ หวงัดีต่อผูอ่ื้น  เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน ด าเนินการดงัน้ี ไม่โกหก 
เม่ือนักเรียนท าผิด  ให้ยอมรับสารภาพ และเขียนบนัทึกลงในกระดาษ  เพื่อส านึกผิด  หากตอ้งมี
บทลงโทษจะให้ออกก าลงักาย โดยนกัเรียนเป็นผูเ้ลือกบทลงโทษนั้นๆ เอง  หากกรณีท่ีการกระท า
นั้นๆ เป็นเร่ืองใหญ่  ให้นกัเรียนทั้งหมดในโรงเรียนเป็นผูแ้สดงความคิดเห็น  ในการพิจารณาโทษ
ของนัก เ รี ยน ท่ีกระท าผิดนัก เ รี ยน   ผู ้ปกครอง  จะแบ่ ง ปันของให้กันและกัน  อา ทิ   น า
ผลไม ้ อาหาร  ของกินต่างๆ มาแจกเพื่อนๆ  พี่ๆ นอ้งๆ  รับประทานทัว่ๆ กนัจนเป็นปกตินิสัย 
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7. เขา้ใจ เรียนรู้ ความเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง ด าเนินการ
ดงัน้ี ประชาสัมพนัธ์  ความรู้  จดักิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน  และให้นกัเรียนทุกคนไดมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในบางเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียนโดยตรง 
8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผูน้้อยรู้จกัเคารพผูใ้หญ่  ด าเนินการดงัน้ี สร้างกฎระเบียบวินัย
ภายในโรงเรียน  ตั้งแต่ หวั จรดเทา้  มีทั้งค  าช่ืนชม และบทลงโทษ เม่ือพบเจอผูใ้หญ่ให้ไหวก่้อน  โดย
ท่ีนกัเรียนไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงวา่ รู้จกัหรือไม่ 
9.  มีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ท  า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัด าเนิน 
การดงัน้ี ทุกคร้ังในการเขา้สอน ครูจะตอ้งมีหน้าท่ีคอยอบรมพฤติกรรม สั่งสอน สร้างทศันคติ ให้
แนวคิด แนวทางกบันกัเรียนก่อนท าการสอนเป็นประจ าทุกคร้ังก่อนสอนนกัเรียน 
10. รู้จ ักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินการดังน้ี กิจกรรมตลาดนัด
โรงเรียน  ให้นกัเรียนรู้จกัน าความรู้ท่ีเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยพึงพาอาศยัปัจจยัท่ีมีอยู่แล้ว
รอบตวั โดยไม่จ  าเป็น ตอ้งใชเ้งินเพื่อไดม้าซ่ึงของ  ร่วมกบัการใชค้วามรู้  ฝีมือ  มาท าส่ิงของไปสู่การ
จดัจ าหน่ายใหเ้กิดรายได ้ และเป็นความภาคภูมิใจ ต่อตวันกัเรียน 
11. มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกาย และจิตใจ  ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า  หรือกิเลส  ความละอายเกรงกลวั
ต่อบาป  ด าเนินการดังน้ี จดักิจกรรมให้นักเรียนได้มีการออกก าลังกายหลังเลิกเรียนทุกคน  ทุก
วนั  เพื่อให้รอดพ้นจากส่ิงเสพติด สร้างนักเรียนแกนน า  สายลับ  เพื่อคอยสอดส่องดูแลเพื่อน
นักเรียน  ในกรณีท่ีกระท าผิด  ทั้งเร่ือง ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท ใช้บทลงโทษให้นักเรียนเกิด
ส านึกผดิดว้ยตนเอง  แทนการต่อวา่ ดุด่า 
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกวา่ของส่วนตน ด าเนินการดงัน้ี ปลูกฝังให้นกัเรียนทุกคน
ไม่เห็นแก่ตวั  เอ้ือเฟ้ือต่อกนัเป็นรุ่นๆ  รุ่นนอ้งยินดีช่วยเหลือรุ่นพี่ท่ีจะไปสอบ  ผลดักนัเป็นรุ่นๆ เพื่อ
เสริมสร้างความรัก  ความสามคัคีกนัเป็นหมู่คณะ  
(โรงเรียนศิริสาธิต, 2557: ออนไลน์) 
 

4.3 ความหมายพลเมืองดี 

 พลเมือง ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามหมายของพลเมือง 

หมายถึง ประชาชน ราษฎร ชาวประเทศ (พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์, 2558: ออนไลน์)  

ประภสัสร ไพบูลยฐิ์ติพรชยั (2553: 15) ไดก้ล่าวถึงพลเมืองดี คือ ผูท่ี้รักชาติบา้นเมือง และ
จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยความหมายของค าว่ารักชาตินั้ นในพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานให้แก่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง มีวิธีแสดงความ
รักชาติ สรุปเป็นหวัขอ้ไดโ้ดยสังเขปวา่ 1. เอ้ือเฟ้ือแก่คนสัญชาติเดียวกนั 2. ตอ้งไม่ประทุษร้ายต่อคน

file:///C:/Users/User/Desktop/รูปเล่มงานวิจัย/พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์,%202558:%20http:/msk-school.net/TRIED%202542/keywords.html%3fword)
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สัญชาติเดียวกนั 3. ตอ้งเป็นพลเมืองท่ีดี เคารพต่อกฎหมาย 4. เต็มใจเสียสละแก่ชาติ 5. ตอ้งรู้จกัสงวน
ชาติ ไม่ยอมใหใ้ครมาท าลาย 

ปลินธร เพช็รฤทธ์ิ (2550: 15) ไดใ้ห้ความหมายพลเมืองดี วา่ การท่ีบุคคลเป็นผูท่ี้มีทศันคติ 
ค่านิยมและความประพฤติท่ีเหมาะสมตามสภาพของสังคม และท าประโยชน์ให้แก่สังคม ไดแ้ก่ การ
รู้จกัสิทธิ และหนา้ท่ีของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง ปฏิบติัตาม
กฎหมายบ้านเมือง ร่วมมือแก่ปัญหา และสร้างประโยชน์แก่ชาติ เป็นผูธ้ ารงไวซ่ึ้งประเพณีและ
วฒันธรรม มีความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยห์รือผูป้กครองประเทศ แสดงบทบาทหนา้ท่ีท่ีสังคม
ให้การยอมรับ มีจิตส านึกในการพฒันาประเทศ และพฒันาตนให้เป็นผูมี้ความรู้ดี และจิตใจท่ีดี มี
เหตุผล มีความรับผดิชอบ รักส่ิงแวดลอ้ม และมีส านึกเห็นความส าคญัในการอยูร่่วมกนั และปฏิบติัต่อ
กนั เพื่อใหเ้กิดความสงบสุขแก่ตนเองและสังคม  

ปริศนา ค าช่ืน (2540:34-37) ลักษณะการเป็นพลเมืองดีควรปลูกฝังให้เกิดกับคนใน
สังคมไทยการแสดงออกของบุคคลท่ีเป็นไปตามระเบียบทางสังคม เพื่อท่ีจะสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมี
ความสุข โดยมีการแสดงออกในด้าน การเคารพในสิทธิและหน้าท่ีของกันและกัน ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม และมีความตรงเวลา แสดงบทบาทของบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสมในแต่ละสังคมท่ี
เข้าไปมีปฏิสัมพนัธ์ด้วย แสดงออกถึงการแบ่งปัน ช่วยเหลือด้านทรัพย์สิน ส่ิงของ ความรู้ และ
แรงงาน อุทิศตนท างานเพื่อสังคมและส่วนรวม รู้จกัร่วมมือช่วยกนัรักษาสมบติัส่วนรวม รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว และสังคม ประพฤติปฏิบัติตนให้ตรงกับความจริง มีสัมมาคารวะ กตัญญูรู้คุณ 
จงรักภกัดีต่อองคพ์ระมหากษตัริย ์และเคารพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ การเป็นพลเมืองดี คือ การเป็นบุคคลท่ีดี เป็นผูมี้ความรู้หมัน่
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ เม่ือเป็นผูมี้ความรู้ก็สามารถใช้ความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สุจริต ท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนร่วม เคารพกฎหมาย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ธ ารงไวซ่ึ้งคุณธรรม จริยธรรม และประเพณี
อนัดีงาม มีจิตส านึกรักประเทศชาติและจงรักภคัดีต่อพระมหากษตัริย ์   

วธีิส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี 

ขวญัฟ้า รังสิยานนท ์(2555: 3-4) ไดก้ล่าวถึง การปลูกฝังความเป็นพลเมืองนั้นควรช่วยกนั
ส่งเสริมในทุกๆดา้น ไม่ใช่เพียงหนา้ท่ีของคนใดคนหน่ึง   
1. ส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในวถีิประชาธิปไตยระดบัครอบครัว การส่งเสริมในระดบัน้ีจะ
เป็นระดบัท่ีทาไดง่้ายท่ีสุดเพราะสมาชิกในครอบครัวสนิทสนมมกัคุน้กนัเป็นอยา่งดี ซ่ึงปฏิบติัไดด้งัน้ี  

1.1 พอ่แม่ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของลูก  
1.2  พอ่แม่ใหค้วามเคารพในหลกัเหตุผล ใหค้วามยติุธรรมแก่ลูก  
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2. ส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยระดบัโรงเรียน ในโรงเรียนครูจะมี
บทบาทส าคญัในการส่งเสริมใหเ้ด็กปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี โดยการปฏิบติัดงัน้ี 

2.1 ครูตอ้งเป็นตวัแบบท่ีดีของความเป็นประชาธิปไตยให้ปรากฏแก่เด็กและบุคลากรในโรงเรียน
ทั้งในการบริหารจดัการชั้นเรียนและการใชชี้วติประจาวนั  

2.2 ส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตยโดยการปฏิบติั เนน้ให้เด็กเคารพซ่ึงกนัและกนัทั้ง
ทางกาย วาจา เคารพในสิทธิของผูอ่ื้นและเคารพต่อกฎ ระเบียบของสังคม วฒันธรรม และประเพณี 
ครูตอ้งเนน้ให้เด็กรู้ว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกนั แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งเคารพในสิทธิของ
ผูอ่ื้น ให้เกียรติคนอ่ืนดว้ย เพราะในขณะท่ีเรามีสิทธิ คนอ่ืนก็มีเช่นกนั ดงันั้นทุกคนจึงมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นท่ีจะท าอะไรเพื่อส่วนรวมได ้ซ่ึงครูสามารถปลูกฝังให้กบัเด็ก ตั้งแต่การท ากิจกรรม
เล็กๆ นอ้ยๆ ท่ีเป็นภารกิจท่ีเด็กตอ้งปฏิบติัทุกวนั อาทิ การต่อแถวเรียงลาดบัรับของ การขออนุญาตครู
ก่อนท่ีจะพูด  

2.3 ส่งเสริมให้เด็กไดรั้บผิดชอบและปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกนัไม่วา่จะเป็นเร่ืองการเล่น การ
ท างาน ครูตอ้งปลูกฝังให้เด็กมีความสามคัคี กลมเกลียวกนั โดยน ากระบวนการกลุ่มมาใช้ในการ
ท างานร่วมกนั คิดร่วมกนั อยูร่่วมกนั ครูตอ้งให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในการรวมกลุ่ม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือ
เป็นส่ิงส าคญัในเร่ืองของประชาธิปไตย เพราะประชาธิปไตยจะตอ้งอยูร่วมกนั แสดงความคิดเห็นและ
ท างานร่วมกนัหลายๆคน ในการจดักิจกรรมเพื่อให้เด็กมีความสามคัคีนั้น ครูตอ้งเนน้กระบวนการ
กลุ่ม ไม่วา่จะเป็นการจดัชั้นเรียน การทากิจกรรมเม่ือมีการมอบหมายงานแลว้ก็ควรให้มีผูรั้บผิดชอบ
ในหนา้ท่ีต่างๆ  

2.4 ส่งเสริมให้เด็กใชส้ติปัญญาในการดาเนินงานและแกปั้ญหา โดยเปิดโอกาสให้เด็กไดแ้สดง
ความคิดเห็น พูดจาโตต้อบดว้ยเหตุผล  
3. ส่งเสริมปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีในในวถีิประชาธิปไตยระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน เช่น  

3.1 ใหค้วามร่วมมือปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ของชุมชนและทอ้งถ่ิน  
3.2  ใหค้วามช่วยเหลือ เสียสละ ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความรัก สามคัคีในชุมชน และ

ทอ้งถ่ิน 
ชลิดา ศรมณี (2548: 212-213) ได้กล่าวถึงการเป็นพลเมืองดีนั้น ควรมีการสนับสนุน

ส่งเสริมใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดี ประกอบดว้ย 

1.  ส่งเสริมความสามคัคี ซ่ึงเกิดข้ึนจากพื้นฐานของความจริงใจ ทุกทุกอยา่งดว้ยความจริงใจ 

2.  ไม่ชกัน ากนัไปในทางท่ีผิด พฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองให้กา้วหน้า อยู่บนพื้นฐานของ

คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย  

3.  รักความยติุธรรม ส่งเสริมยดึมัน่ในความดี ถูกตอ้ง ไม่ล าเอียง ยดึถือหลกัเหตุผล ไม่เลือกปฏิบติั 
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4.  มีเมตตากรุณา มีน ้ าใจ ต่างฝ่ายต่างรู้จกัการเป็นผูใ้ห้และผูรั้บ ลดภาวการณ์แก่งแย่ง ขดัแยง้อนั

เน่ืองมาจากการเอารัดเอาเปรียบ 

5.  ส่งเสริมสันติวิธี โดยสังคมประชาธิปไตย เปิดกวา้งและยอมรับความแตกต่าง ยึดหลกัเหตุและผล 

ด ารงอยูใ่นสังคมดว้ยความประนีประนอม และสันติ  

จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ การส่งเสริมให้คนเป็นพลเมืองดีนั้นควรเร่ิมจากการปลูกฝัง

ความคิด การกระท า จากสถาบนัเล็กไปถึงสถาบนัใหญ่ สถาบนัครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม 

ประเทศ โดยทุกภาคส่วนควรมีบทบาทในการส่งเสริม การเป็นตน้แบบพลเมืองดีการเห็นแบบอยา่งท่ี

ดีรู้จกัตนเอง รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง เคารพกฎหมาย มีความพอดีพอเพียง ดงันั้นการปลูกฝังให้เด็กรู้จกั

ความถูกตอ้ง และความผิดบาปอย่างเป็นเหตุเป็นผล เม่ือเด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง เด็กจะเกิดความ

เขา้ใจ ซึมซับและปฏิบติัตนจนเป็นนิสัยได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ตอ้งมีการบงัคบัใดๆ จะสามารถ

ส่งเสริมใหเ้ด็กไทยเติบโตข้ึนมาเป็นพลเมืองท่ีดี อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข และเป็นพลเมือง

ท่ีดีของชาติต่อไป 

กล่าวโดยสรุปคือ การส่งเสริมให้บุคคลในชาติเป็นพลเมืองท่ีดีนั้น ควรมีการปลูกฝังให้

บุคคลนั้นเจริญเติบโตข้ึนมาพร้อมความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง โดยมีองคป์ระกอบหลายอยา่งท่ีตอ้งใชเ้วลาใน

การเรียนรู้ และซึมซับ ดงันั้นการปลูกฝังจากวยัเร่ิมตน้ของการเรียนรู้คือ ระดบัปฐมวยั ซ่ึงเป็นวยัท่ี

สามารถรับรู้ส่ิงใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นความรู้พื้นฐานโดยไม่มีขอ้ขดัแยง้ ดงันั้นการปูพื้นฐานค่านิยม

ควรมีความถูกตอ้งและยงัประโยชน์มาสู่ประเทศชาติ การปลูกฝังค่านิยมอนัพึงประสงคท่ี์ถูกตอ้ง 12 

ประการ ท่ีคนไทยควรปฏิบติัให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ให้พื้นฐานความคิดของเด็กให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และนั้นจะสามารถติดตวัเด็กไป โดยได้รับการกระตุน้อย่างสม ่าเสมอ ดงันั้นการเรียนรู้

เร่ิมแรกของเด็กจึงมีความส าคญั กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กตอ้งมีการค านึงถึงความเหมาะสมตาม

วยั เพื่อไม่ให้เกิดอคติทางการเรียนรู้ ท่ีจะเป็นการปิดกั้นพฒันาการดา้นอ่ืนๆของเด็กตามมา ดงันั้น

กิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั จึงควรเป็นกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่สูง เป็นกิจกรรมก่ึงเล่นก่ึง

เรียนไม่เน้นการท่องจ า หรือความถูกผิด เพื่อไม่ก่อให้เกิดความผิดหวงัจนท าให้ขาดความมัน่ใจใน

ตนเอง กิจกรรมการฟังนิทานจึงถือไดว้า่เป็นกิจกรรมท่ีสามารถสอดแทรกขอ้มูลท่ีเป็นเน้ือหาสาระใน

การเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเม่ือเด็กไดรั้บการเรียนรู้ทางดา้นเน้ือหา เพื่อให้เกิดผลของการ

เรียนรู้ควรให้เด็กไดล้งมือท าหรือปฏิบติัจริง จะเกิดการทบทวนในเน้ือหาและทดลองปฏิบติั เรียนรู้

จากสถานการณ์จริง จากกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันกับเพื่อนเป็นกลุ่ม เด็กจะได้เรียนรู้
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กระบวนการทางสังคม และท าความเขา้ใจไดง่้ายข้ึนเม่ืออยูใ่นสถานการณ์จริงเพื่อง่ายต่อการน าไปใช้

ในสังคมต่อไป 
 

5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ชนิสรา พระสุรักษ์ (2555: บทคดัย่อ) การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะ 
และศึกษาพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะ 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีคือนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 กลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์นา
สวรรคค์  านาดีภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 127 คน จาก 5 โรงเรียน 6 ห้องเรียน กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นโนนจ าปา ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
จงัหวดับึงกาฬ จ านวน 25 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือก แบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
ไดแ้ก่ แผนการจดัประสบการณ์เล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะ จ านวน 18 แผน และแบบทดสอบ
วดัความคิดสร้างสรรค์ จ านวน 3 ฉบบั ท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างข้ึน และแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
โดยใชค้่าสถิติ (t-test Dependent Samples) ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ 

1. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบ
กิจกรรมศิลปะ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่ ความคิดสร้างสรรคห์ลงั
ไดรั้บการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะสูงกวา่ก่อนการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบ
กิจกรรมศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ในด้านความคิดคล่องแคล่ว ดา้นความคิดริเร่ิมและดา้น
ความคิดละเอียดลออ หลงัเรียนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น 

2. พฤติกรรมของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะ
พบวา่ เด็กมีพฤติกรรมโดยรวม อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเด็กปฐมวยัมีการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย(มี
ความรับผดิชอบ) อยูใ่นระดบัดีมาก รองลงมาตามล าดบั คือ บอกช่ือช้ินงานหรือน าเสนอผลงานกบัครู 
(มีความสามารถในการส่ือสาร) ท างานเสร็จทนัตามเวลาท่ีก าหนด (มีความตั้งใจท างาน)และจดัเก็บ
วสัดุและอุปกรณ์หลงัท างานเสร็จ (มีวนิยั) อยูใ่นระดบัดี 

ปราณี ปริยวาที (2551:บทคดัยอ่) การพฒันาจริยธรรมของเด็กปฐมวยัโดยการเล่านิทานและ
ติดตามผลการวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการพฒันาจริยธรรมของเด็กปฐมวยั โดยการเล่านิทาน
และการติดตามผล กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน ชาย - หญิง อายุ 5 – 6 ปี ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบุรารักษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ
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ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่ง อยา่งง่าย 2 ขั้นตอนโดยคดัเด็กท่ีไดค้ะแนนจริยธรรมต ่าสุด 15 อนัดบัแรกมา
15คน เพื่อเป็นกลุ่มทดลอง 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 20 นาที รวมทั้งส้ิน 24 คร้ัง เคร่ืองมือท่ีใช่ในการ
จดักิจกรรมเล่านิทานและติดตามคือ 1) นิทาน 2) แผนการจดักิจกรรมการเล่านิทาน 3) แบบทดสอบ
การพฒันาจริยธรรมของเด็กปฐมวยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 4) แบบติดตามผล มีค่าความเช่ือมัน่ 0.70 แบบ
แผนการวจิยัใชแ้บบ One - Group Pretest - Posttest Design วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้่าเฉลยและ t - test 
Dependent ผลการวจิยัพบวา่ เด็กปฐมวยัหลงัจากไดรั้บการจดักิจกรรมเล่านิทานและติดตามผล มีการ
พฒันาจริยธรรม หลงัการจดักิจกรรมเล่านิทานอยู่ในระดบัดีมาก แตกต่างจากก่อนการทดลองอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

นภสั วรรณขนัธ์ และคณะ (2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของการใชรู้ปแบบกิจกรรมศิลปะ
เพื่อการเรียนรู้ท่ีมีต่อการรับรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ของเด็กปฐมวยั กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น
เด็กชาย หญิง อายุ 5 – 6 ปี ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนการกุศล วดัหนองแวง ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา มหาสารคาม เขต 1 ดว้ยวิธีสุ่มแบบอย่างง่าย จ านวน 15 คน ส าหรับจดักิจกรรม
ศิลปะ เพื่อการเรียนรู้ ด าเนินการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 35 นาที เคร่ืองมือการวิจยั 
ประกอบดว้ย แผนการจดั กิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู้ และแบบประเมินการรับรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั
ของเด็กปฐมวยั ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.86 ใช้แผนการวิจยั One – group pretest – posttest 
design สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ การทดสอบค่าทีแบบไม่
อิสระ ผลการวิจยัพบว่า 1. เด็กปฐมวยัท่ีผ่านกิจกรรมศิลปะเพื่อการเรียนรู้มีการรับรู้ส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัโดยรวม และจ าแนกรายด้านมีค่า เฉล่ียอยู่ในระดบัดีมาก 2. การเรียนรู้ท่ีมีต่อการรับรู้
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของเด็กปฐมวยัภายหลงัการใชรู้ปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อ การเรียนรู้ สูงกวา่ก่อน
การเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เพ็ญศรี เทียมแก้ว (2552: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาคน้ควา้ผลการจดัประสบการณ์แบบเรียนรู้
ร่วมกนัท่ีมีผลต่อทกัษะการเขา้สังคมของเด็กปฐมวยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบเรียนรู้ร่วมกนั 2. เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์แบบเรียนรู้ร่วมกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยัเป็นเด็กชาย หญิง อายุ 3 – 6 ปี ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวดั
มะกรูด อ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานีจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียน 12 คน เคร่ืองมือการวิจยั 
1. แผนการประสบการณ์แบบเรียนรู้ร่วมกนัของเด็กปฐมวยั 2. แบบสังเกตทกัษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวยั 3. แบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวยั  วิเคราะห์ขอ้มูลใช ้Wilcoxon Signed Ranks 
Test โปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจยัพบวา่ 1. เด็กปฐมวยัไดรั้บการจดัประสบการณ์
แบบเรียนรู้ร่วมกนัมีทกัษะทางสังคมหลังการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้วิธีสอนแบบเรียนรู้
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ร่วมกัน 2. เด็กปฐมวยัได้รับการจัดประสบการณ์แบบเรียนรู้ร่วมกัน มีความพอใจต่อการจัด
ประสบการณ์แบบเรียนรู้ร่วมกนัอยูใ่นระดบัมาก 

เพิ่มศรี ชูวิเชียร (2549: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาพฒันาการดา้นการเขียนของเด็กปฐมวยัเพื่อ
ศึกษาพฒันาการ ดา้นการเขียนของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะการวาดภาพต่อเติมจาก
ภาพพิมพ ์กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเด็กนกัเรียนชาย - หญิง อายุระหวา่ง 4 - 5 ปี ชั้นอนุบาลปีท่ี 
1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเบญจมบพิตร สังกดัส านกังานเขตดุสิต ส านกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 คน โดยจบัฉลากมา 1 ห้องเรียน และคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีคะแนนการ
เขียนอยูใ่นระดบัต ่า ใช ้1. แผนการจดักิจกรรมศิลปะการวาดภาพต่อเติมจากภาพพิมพ ์2. กฎเกณฑ์การ
ให้คะแนนพฒันาการดา้นการเขียน โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีท าให้ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 1. หาค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฒันาการดา้นการเขียนของเด็ก
ปฐมวยัก่อนการทดลอง และท าการทดลองโดยน าขอ้มูล ไปหาคะแนนเฉล่ียและความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 2. วิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฒันาการดา้นการเขียน  โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบวดัซ ้ า (One - way Repeated - Measure ANOVA) 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงระหวา่งช่วงสัปดาห์โดยใช ้ t - test แบบ Dependent พบวา่เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดั
กิจกรรมศิลปะการวาดภาพต่อเติมจากภาพพิมพมี์พฒันาการดา้นการเขียนก่อนการจดักิจกรรมและ
ระหวา่งการจดักิจกรรมศิลปะการวาดภาพต่อเติมจากภาพพิมพ ์ในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ปริศนา ค าช่ืน (2540: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการอบรมเล้ียงดู การ
สนบัสนุนทางสังคม การบรรลุงานตามขั้นพฒันาการ และพฤติกรรมพลเมืองดีของวยัเด็กตอนตน้ ใน
ภาคเหนือ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษารูปแบบการอบรมเล้ียงดูของนกัเรียนวยัเด็กตอนตน้ 2. ศึกษา
การสนับสนุนทางสังคมในโรงเรียนของนักเรียนวยัเด็กตอนต้น 3. ศึกษาการบรรลุงานตามขั้น
พฒันาการของนกัเรียนวยัเด็กตอนตน้ 4. ศึกษาพฤติกรรมพลเมืองดีของวยัเด็กตอนตน้ 5. เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของการบรรลุงานตามขั้นพฒันาการของนกัเรียนวยัเด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูและการ
สนบัสนุนทางสังคมท่ีแตกต่างกนั 6. เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมพลเมืองดีของวยัเด็ก
ตอนตน้ท่ีบรรลุงานตามขั้นพฒันาการต่างกนั 7. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบรรลุงานตามขั้น
พฒันาการและพฤติกรรมพลเมืองดีของวยัเด็กตอนตน้ 
กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเด็กนกัเรียนและผูป้กครอง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2540 โรงเรียนในเขตอ าเภอพะเยา จ านวนทั้งส้ิน 263 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบ
วดัการอบรมเล้ียงดู แบบวดับรรยากาศในชั้นเรียน แบบวดัการบรรลุตามขั้นพฒันาการ และแบบวดั
พฤติกรรมพลเมืองดี สถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ (t-test 
independent) และค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวจิยั  
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1.  การอบรมเล้ียงดูของนกัเรียนวยัเด็กตอนตน้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2. การสนบัสนุนทางสังคมในโรงเรียนของนกัเรียนวยัเด็กตอนตน้อยูใ่นระดบัปานกลาง  
 3. การบรรลุงานตามขั้นพฒันาการของนกัเรียนวยัเด็กตอนตน้อยูใ่นระดบัมาก  

4. พฤติกรรมพลเมืองดีของวยัเด็กตอนตน้อยูใ่นระดบัมาก  
5. นกัเรียนวยัเด็กท่ีไดรั้บการอบรมเล้ียงดูแบบรักการสนบัสนุนต่างกนั จะบรรลุตามขั้นพฒันาการ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยา่งยิง่ท่ีระดบั .01   
6. นกัเรียนวยัเด็กท่ีไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคมโรงเรียนต่างกนั บรรลุตามขั้นพฒันาการต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยา่งยิง่ท่ีระดบั .001   
7. บรรลุงานตามขั้นพฒันาการมีความสัมพนัธ์ทางบวกพฤติกรรมพลเมืองดีของวยัเด็กตอนตน้อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติอยา่งยิง่ท่ีระดบั .001 โดยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์เท่ากบั .3771 
 

  งานวจัิยต่างประเทศ 
  โรเจอร์(Rogers. 1970 : 12-22) ผลการวิจยั พบวา่การท างานกิจกรรมร่วมกนัจะส่งเสริม
ทางดา้นจิตวทิยามาก จะเปล่ียนแปลงทางดา้นการรับรู้ทางความรู้สึก มีการตระหนกัถึงความรู้สึกของ
ตนเองและผูอ่ื้นมากข้ึน ยอมรับตนเอง มีการพฒันาในเร่ือการเห็นคุณค่าในตนเอง เขา้ใจตนเองและมี
ความมัน่คงยิง่ข้ึน ในดา้นทศันคติท่ีดีต่อผูอ่ื้น ใชอ้  านาจกบัผูอ่ื้นนอ้ยลง มีการยอมรับผูอ่ื้นมากข้ึน และ
มีความรู้สึกพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั เช่ือในความสามารถของบุคคล มีการแกปั้ญหาในการท างานเป็นกลุ่ม 
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บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
การวจิยั เร่ืองการพฒันากิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการ

เป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ คร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิจยัตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4. การด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
5. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. วเิคราะห์ขอ้มูลกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัปฐมวยั ท่ีมีอายุ 5 ปี โรงเรียนสารสาสน์
วเิทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีมีอายุ 5 ปี ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาล 3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 58 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 29 คน และกลุ่มทดลอง 29 คน 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) 

โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
ตวัแปรอิสระ คือ แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทานเพื่อ

ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

ตวัแปรตาม   คือ คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนปฐมวยั 
 

 



58 
 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1. แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างแผนการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
2. แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 
3. แบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 

3.2 เคร่ืองมือในกำรประเมินคุณภำพเคร่ืองมือในกำรวจัิย 
1. แบบประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริม

การเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

2. แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียน

ระดบัปฐมวยั 

4.  กำรด ำเนินกำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรวจัิย 

 4.1  แบบสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญในกำรสร้ำงแผนกำรจัดกจิกรรมส ำหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อส่งเสริมการ

เป็นพลเมืองดี ผูว้ิจยัน าแนวคิด  เก่ียวกบัเน้ือหาร่วมกบัการพิจารณากรอบความคิดในการวิจยัเร่ือง

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบั

ปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ มาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัด าเนินการสร้างตามกรอบ

แนวคิด และวตัถุประสงคข์องการวจิยั แบ่งออกเป็น  4  ประเด็น ดงัน้ี 

1. ประเด็นดา้นเน้ือหา 
2. ประเด็นดา้นการจดักิจกรรม 
3. ประเด็นดา้นส่ือในการจดัการเรียนการสอน 
4. ประเด็นการจดัและประเมินผล    
 

ขั้นตอนในกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์  
 ผูว้จิยัไดเ้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยศึกษารายละเอียด  ขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา  ทฤษฎี  งานวิจยั และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทาน
เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 
2. ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสร้างเคร่ืองมือจากต ารา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3. ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ตามกรอบ
แนวคิดของการวจิยั 
4. สร้างขอ้ค าถามของแบบสัมภาษณ์  เป็นหัวขอ้การสัมภาษณ์ความคิดเห็นแลขอ้เสนอแนะในการ
พฒันาแผนการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
5. น าแบบสัมภาษณ์ไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของประเด็นขอ้ค าถาม
ครอบคลุม วตัถุประสงค ์และการใชค้  าใหถู้กตอ้ง แกไ้ขตามค าแนะน า 
6. น าแบบสัมภาษณ์ไปท าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพฒันาชุดกิจกรรมใหเ้กิดความสมบูรณ์ 
 
ภาพท่ี  2    ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยศึกษารายละเอียด  ขอ้มูลพื้นฐานจากต ารา  ทฤษฎี  งานวจิยั  และเอกสารต่างๆ 

ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสร้างเคร่ืองมือจากต ารา เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ใหค้รอบคลุมวตัถุประสงค ์

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า  

สร้างขอ้ค าถามของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 

เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ครอบคลุม วตัถุประสงค ์
และการใชค้  าใหถู้กตอ้ง 

 

แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
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 4.2  แผนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมกันจำกกำรฟังนิทำนเพ่ือส่งเสริมกำรเป็น
พลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวยัด้วยค่ำนิยม 12 ประกำร 

ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดักิจกรรม
สร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ย
ค่านิยม 12 ประการ 
 ผู ้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ซ่ึงมีกระบวนการหลักในด าเนินการ

ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ขั้นการวเิคราะห์ (Analyze) 
2.  ขั้นการออกแบบ (Design) 
3.  ขั้นการพฒันา (Develop) 

 
1. ขั้นการวเิคราะห์ (Analyze) 

1.1 ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
1.2 สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างแผนการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั และวเิคราะห์  

สรุปผลแบบสัมภาษณ์ “ หัวข้อเร่ืองมีความหน้าสนใจ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยควร
เขียนให้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ ควรเขียนไปในเชิงพฤติกรรม ภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
ส้ันๆ ง่ายๆ ได้ใจความ และการตั้งค าถามส าหรับเด็กควรเป็นการถามในลักษณะค าถามปลายเปิด .” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรว ีศรีสุคนธ์. สัมภาษณ์. 2558. 
  “ บูรณาการการจดัประสบการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นให้เด็กพฒันาในทุกดา้น ทั้งร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา และควรมีการประเมินพฒันาการเด็กอยา่งต่อเน่ืองให้เป็นส่วนหน่ึงในการ
จดัประสบการณ์. อาจารย ์ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ. สัมภาษณ์. 2558.”  
 จากแบบสัมภาษณ์ของผูเ้ช่ียวชาญส่วนใหญ่แลว้มีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัคือ การสร้าง
กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยันั้น ควรค านึงถึงพฒันาการของผูเ้รียนเป็นส าคญัทั้งในดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการใช้ภาษา เน้ือหาควรมีความเหมาะสม เขา้ใจได้โดยง่าย เปิด
โอกาสให้เด็กไดแ้สดงออก แสดงความคิดเห็นให้มากท่ีสุดให้เด็กไดใ้ช้ทกัษะความรู้ ความสามารถ
เดิมมาต่อยอดกบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บอยา่งเหมาะสม   
 ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร งานวจิยัวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับเด็กปฐมวยั 
การเรียนรู้ร่วมกนั กิจกรรมศิลปะ การเล่านิทาน และการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการโดย
น ามาจดัเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการเป็นพลเมืองดีของเด็กปฐมวยั  ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการ
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วเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นน าผลการวิเคราะห์น ามา
ออกแบบเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ 
                 ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 

ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
กำรวเิครำะห์
นโยบำยของ
รัฐบำล 

1. สภาพสังคมใน
ปัจจุบนัท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหา
ความขดัแยง้กนั
ภายในประเทศ 
 
 
 
 

- ปัจจุบนัสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีปัญหาท่ี
สะสมมาเป็นระยะเวลานาน มีการปลูกฝังค่านิยมท่ีผิดไปจาก
บรรทัดฐานของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เกิดความ
แตกแยกทางความคิดในขั้นรุนแรง เกิดความเหล่ือมล ้าในสังคม 
การยึดติดกับค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดวิกฤตใน
สังคมไทยอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงก่อให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก
ของคนในสังคมไทยท่ีไม่เหมาะสม บางคร้ังอยู่ในภาวะสับสน 
ขาดจุดยืนท่ีมัน่คง และความถูกตอ้ง การท าหน้าท่ีของตนโดย
ขาดหลักยึดท่ีมีคุณค่าจากหลักการทางศาสนามาเป็นเคร่ือง
ประกอบในการตดัสินใจจนปัญหามากมายตามมา (รายงานการ
สัมมนาทางวชิาการ, 2558: 2) 
 

 2. แนวทางการ
แกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้กนั
ภายในประเทศ 
 

- รัฐบาลจึงไดเ้ห็นความส าคญั โดยมุ่งเน้นไปท่ีประชาชนคน
ไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นส าคญั ให้จดัวิธีการการ
กระตุน้ให้เด็กและเยาวชนตระหนกัในบทบาทของตนเองและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การเจริญเติบโตข้ึนมาเป็นก าลงัส าคญัของชาติในอนาคตโดยมี
การปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์เป็นนโยบายหลกัส าคญัในการพฒันาคนไทยทุกกลุ่ม 
ทุกอาชีพ และทุกวยั ใหเ้ป็นคนไทยท่ีพึงประสงคมี์ความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษตัริยมี์ความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความรับผิดชอบ
ต่อหนา้ท่ี เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ รัฐบาลไดส่้งเสริมสนบัสนุน
ใหทุ้กภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคสถาบนั
ศาสนาภาคสถาบนัการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจเอกชน ภาคส่ือมวลชน ให้ร่วมกนัอยา่งจริงใจจริงจงั 
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ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
และต่อเน่ือง ในการช่วยปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์โดยส่งเสริมเป็นพิเศษให้ทุกโรงเรียน
จดักิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ไม่เพียงแค่การจดั
กิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธงเพียงอย่างเดียว ยงัมีการแต่งเพลง
เพื่อใหง่้ายต่อการขบัร้องเพลงค่านิยม 12 ประการร่วมกนัในเด็ก 
มีเน้ือหาทว้งท านองท่ีสอดคล้อง ฟังง่าย และเด็กสามารถร้อง
ตามไดโ้ดยง่าย ท าให้เด็กสามารถท าความเขา้ใจในเน้ือหาของ
การมีค่านิยมท่ีดีได้ง่ายยิ่งข้ึน และยงัมีการออกให้ความรู้จาก
ทหารในแต่ละพื้นท่ีไดเ้ขา้ไปให้ความรู้กบัเด็กนกัเรียนในแต่ละ
โรงเรียนทุกโรงเรียนทัว่ประเทศ  จนสามารถน าไปเป็นส่วน
หน่ึงในการใช้ชีวิตได้อย่างกลมกลืน (แผนพฒันาพฒันา
ประเทศ ฉบบัท่ี 11,  2555: บทน า) 
- แผนพฒันาพฒันาประเทศฉบับท่ี 11 ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยเห็นพอ้งร่วมกนัน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุม้กนัประเทศให้เขม้แข็งและมีการ
บริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสมเพื่อให้การพัฒนา
ประเทศใหก้า้วหนา้ สู่ความสมดุลและย ัง่ยนื (แผนพฒันาพฒันา
ประเทศ ฉบบัท่ี 11,  2555: บทน า) 
 

กำรวเิครำะห์
หลกัสูตร
ปฐมวยั 

พฒันาการดา้น
สังคมส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

ส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพฒันาเด็กให้เด็กเกิดทักษะท่ี
ส าคญัส าหรับการสร้าง องคค์วามรู้ โดยให้เด็กไดมี้ปฏิสัมพนัธ์
กบัวตัถุ ส่ิงของ ส่ือ บุคคลต่างๆท่ีอยู่รอบตวั รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกนัดว้ยประสบการณ์ส าคญัใน
พฒันาการการดา้นสังคมอยูร่่วมกนักบัผูอ่ื้น ดว้ยการจดักิจกรรม
การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตนเอง การเล่นและการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น การวางแผน ตดัสินใจเลือก และลงมือปฏิบติั การ
มีโอกาสไดรั้บรู้ความรู้สึก ความสนใจ และความตอ้งการของ
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ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
ตนเองและผูอ่ื้น การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเคารพความ
คิดเห็นของผู ้อ่ืน การแก้ปัญหาในการเล่น การปฏิบัติตาม
วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู่และความเป็นไทย (หลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546, 2546: 26-31) 
 

กำรวเิครำะห์
ผู้เรียน 

1. วเิคราะห์ช่วง
อายขุองผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. ทกัษะและ
ความสามารถใน
การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
 
 
 
 
 

- เด็กท่ีมีอายุ 5 ปี ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาล 3 ซ่ึงเป็นช่วงวยัท่ีมี
พฒันาการในด้านสังคม เร่ิมเรียนรู้การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น และมี
ความสามารถของระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตใน
อตัราสูงสุด (ประมาณ 80 % ของผูใ้หญ่) ดงันั้นการอบรมและ
เล้ียงดูแก่เด็กปฐมวยัมีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากเด็กวยัน้ี
ตอ้งการการเรียนรู้ ในส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั ผา่นประสาทสัมผสั
ทั้ง 5 ด้าน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดพฒันาการท่ีเป็นรากฐานของ 
บุคลิกภาพ อุปนิสัย และการเจริญเติบโตไดอ้ย่างสมบูรณ์ การ
อบรมปลูกฝังสร้างเสริมพฒันาการดา้นสังคม จะเป็นรากฐานท่ี
ดีจะให้เขาเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขและจะพฒันาเป็นพลเมืองท่ีดีต่อไป 
(หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศกัราช 2546, 2546: 26-28) 
 

- การเรียนรู้ของเด็กควรเป็นการเรียนรู้โดยผา่นการเล่น เพราะ
เด็กในวยัน้ีจะ ไม่จดัการเรียนรู้เป็นรายวิชา แต่จดัในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการโดยผ่านการเล่น เพื่อให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ 
ได้รับประสบการณ์ตรง ได้รับการพัฒนาทั้ งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงเป็นกิจกรรม ท่ีจดัข้ึน
ควรให้มีความยืดหยุ่นตามความคิดท่ีเด็กริเ ร่ิม สนใจและ
ตอ้งการ มีการสอดแทรกเน้ือหา ปรัชญา หลกัการจดัการศึกษา
ปฐมวยั และตอ้งมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ ตลอดจน ฝึกทกัษะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เพราะ
เด็กในช่วงวยัน้ีสามารถเรียนรู้และปฏิบติัได้หลากหลาย เด็ก
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ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การเล่านิทาน 

สามารถรู้จกัส่ิงต่างๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผสั ชิมรส และดม
กล่ิน สามารถการช่ืนชมและสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม สามารถ
แสดงออกอย่างสนุกสนานกบัเร่ืองตลก ข าขนั เร่ืองราวหรือ
เหตุการณ์ท่ีสนุกสนานต่างๆ สนใจท่ีจะเลียนแบบการกระท า
และเสียงต่างๆ (อุไรรัตน์ ไหมอ่อน. 2549:6) 
เด็กมีความสนใจท่ีจะเล่นอย่างอิสระ เล่นและท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น สามารถแกปั้ญหาในการเล่น รู้จกัเช่ือมโยงภาพ ภาพถ่าย 
และรูปแบบต่างๆ กบัส่ิงของหรือสถานท่ีจริง การสังเกต การ
จ าแนก และการเปรียบเทียบรับรู้และแสดงความรู้สึกผ่านส่ือ 
วสัดุ ของเล่นและผลงาน สามารถอธิบายได้ และควรเปิด
โอกาสในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ท่ีจะเคารพ
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น (องัศินนัท ์ อินทรก าแพง, 2547: 52-53) 
 
- การเล่านิทานเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติของ
เด็ก การเล่านิทานให้เ ด็กฟังทุกว ันมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากการเล่านิทานท าให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
และผ่อนคลายอารมณ์แล้ว เน้ือหาในนิทานยงัสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงามอนัเป็นแนวทางในการปฏิบติัตน
ของเด็ก อีกทั้งยงัช่วยเสริม สร้างพฒันาการ ปลูกฝังการเป็น
พลเมืองดีตั้งแต่เล็กๆ จากเน้ือเร่ืองในนิทาน เด็กจะซึมซับเก็บ
ขอ้มูลจากนิทานท่ีไดฟั้งจนน าไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั และ
การฟังนิทานของเด็กนั้นจะน่าสนใจยิ่งหากผูเ้ล่านิทานเป็นพ่อ
แม่ ครู หรือบุคคลท่ีเด็กมีทศันคติท่ีดีดว้ยแลว้นั้นนิทานจะมีพลงั
ในการกล่อมเกลาพฤติกรรมเด็กไดดี้ยิ่งข้ึน (พชัรรมฑ์ ศุภสุข, 
2556: 29) 
 

กำรวเิครำะห์ 1. กิจกรรม
สร้างสรรคศิ์ลปะ 

- ศิลปะเป็นการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นความถูกตอ้ง แต่เน้นให้เกิด
ความสนุกเพลิน เพราะเน่ืองจากศิลปะเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ี
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ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
กจิกรรม
ส ำหรับเด็ก
ปฐมวยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการ
เล่านิทาน 

มีความส าคญัในกระบวนการทางการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นในการ
ปูพื้นฐานทางการศึกษา เป็นเสมือนส่ือการแสดงออกของเด็ก
จากส่ิงท่ีเด็กได้คิด ได้เห็น ได้รู้สึกและได้ลงมือท า กิจกรรม
ศิลปะจึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจทดลองแสดง
ความคิดความรู้สึกเก่ียวกบัตวัเองและส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวั ได้
แสดงความสามารถ ได้ใช้จินตนาการการสังเกตและน ามา
สร้างสรรค์เป็นผลงานได้อย่างอิสระ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 
2541: 12) 
 
- นิทานเป็นส่ิงท่ีเด็กให้ความสนใจ สนุก เพลิดเพลิน เป็น
เร่ืองราวท่ีเล่าต่อกนัมาหรือแต่งข้ึนโดยมีจุดประสงค์เพื่อความ
สนุกสนานหรือสอดแทรกแนวความคิดคุณธรรม จริยธรรม 
และลักษณะท่ีพึงประสงค์แก่ เ ด็ก  โดยอิงความจริงหรือ
จินตนาการท่ีแฝงในความรู้ และขอ้คิดจากเน้ือหาของนิทาน 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมในการ
ด ารงชีวติในสังคม (อุไรรัตน์ ไหมอ่อน. 2549:6)  
กิจกรรมการเล่านิทานสามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมีบุคลิก
นิสัยท่ีเป็นไปตามต้นแบบในนิทาน ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้
อย่างเพลิดเพลิน และซึมซับจริยธรรม ข้อคิด การปฏิบัติตัว
ต่างๆของตวัละคร จากนิทาน และจะเกิดการเรียนแบบน าไปใช้
ในชีวติจริงได ้(พชัรรมฑ ์ศุภสุข, 2556: 29) 
 

กจิกรรมกำร
เรียนของเด็ก
ปฐมวยั 

กิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการดา้น
สังคมหลงัการฟัง
นิทาน 

- จากค าอธิบายถึงการจัดพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมกันจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ มีการสร้างนิทานท่ี
มีเน้ือหาจากค่านิยม 12 ประการ กระจายค่านิยมออกเป็น 10 
เร่ือง โดยแต่ละเร่ืองจะมีการด าเนินเร่ืองตามค่านิยมแต่ละขอ้
แตกต่างกนัไป  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ 
                 ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 

ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
 

สัปดำห์ที ่1  
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 3, 9, 11 

ขอ้ 3. สามารถแสดงความกตญัญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครองและ
คุณครูได ้ 

ขอ้ 11.มีจิตใจท่ีเขม้แขง็ 
ส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงความรักจาก พ่อแม่ ญาติพี่

น้อง ครูอาจารย์ และคนใกล้ตวั ท่ีช่วยดูแลเล้ียงดูสั่งสอนใน
ทุกๆวนั ดงันั้นเด็กดีทุกคนควรมีความกตญัญู มีจิตในท่ีดี รู้จกั
คิดรู้จกัท าในส่ิงท่ีดี 
 
สัปดำห์ที ่2 
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 5, 8 

ขอ้ 5. เด็กสามารถแสดงออกถึงวฒันธรรม ประเพณี อนั
งดงามไดต้ามวยั 

ขอ้ 8. เด็กสามารถรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
ระเบียบวนิยัในการท าส่ิงต่างๆไดด้ว้ยตวัเอง 

ส่งเสริมให้ เด็กได้ตระหนักถึงมารยาทอันดีงาม และ
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย การไหว ้การพูดจาท่ีไพเราะกบัทุกคน 
ให้เกียรติ ซ่ึงกันและกนั เคารพผูใ้หญ่ และมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง 
 
สัปดำห์ที ่3 
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 2, 11 ,12 

ขอ้ 2. เด็กสามารถแสดงความเสียสละ อดทน อดกลั้นตาม
สถานการณ์ต่างๆไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ข้อ 11.เด็กสามารถแสดงความเข้มแข็งทั้ งกายและจิตใจ 
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ 
                 ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 

ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
ควบคุมตนเองไม่ใหท้  าผดิทั้งต่อหนา้และลบัหลงั 

ข้อ 12.เด็กสามารถแสดงให้เห็นถึงความหวงแหน ร่วม
รักษาของส่วนรวมมากกวา่ของๆตนเอง 

ส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงความอดทนอดกลั้น มีสติ 
เข้มแข็งทั้งกายและใจ เลือกท าในส่ิงท่ีถูกต้องเพื่อประโยชน์
ของส่วนรวม 
 

สัปดำห์ที ่4 
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 1, 3, 6 ,9 

ขอ้ 1. เด็กสามารถแสดงให้เห็นถึงความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ท่ีเหมาะสมตามวยั 

ขอ้ 3. สามารถแสดงความกตญัญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครองและ
คุณครูได ้ 

ขอ้ 6. เด็กสามารถแสดงให้เห็นถึงศีลธรรมความดี และหวงั
ดีต่อผูอ่ื้น 

ขอ้ 9. เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง และปฏิบติั 
ตามพระราชด ารัสขอพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   

ส่ง เส ริมให้ เ ด็กได้ตระหนัก ถึงความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณคน มีจิตใจท่ีดีบนพื้นฐานของ
ศีลธรรม และมีสติในการคิดไตร่ตรอง 

 
สัปดำห์ที ่5 
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 3, 10 

ขอ้ 3. สามารถแสดงความกตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครองและ 
คุณครูได ้

ขอ้ 10. เด็กสามารถแสดงความประหยดั ใชส่ิ้งของอยา่งมี 
คุณค่าไดเ้หมาะสมตามวยั 
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ 
                 ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 

ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
ส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงการใฝ่ รู้  ใฝ่ เ รียน สะสม

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นสมบติัล ้าค่าและใชชี้วติอยูอ่ยา่งพอเพียง 
 

สัปดำห์ที ่6 
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 2,  8 

ขอ้ 2. เด็กสามารถแสดงความเสียสละ อดทน อดกลั้นตาม
สถานการณ์ต่างๆไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ขอ้ 8. เด็กสามารถรักษาระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย มี
ระเบียบวนิยัในการท าส่ิงต่างๆไดด้ว้ยตวัเอง 

ส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงความซ่ือสัตย์ และมีวินัย 
เคารพในกฎ กติกา ขอ้ตกลงรวมกนัเป็นส่ิงส าคญั 
 

สัปดำห์ที ่7 
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 4, 5, 10 

ขอ้ 1. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนใจเรียนรู้จากนอกหอ้งเรียน 
ขอ้ 5. เด็กสามารถแสดงออกถึงความรักในวฒันธรรม 

ประเพณี อนังดงามไดต้ามวยั 
ขอ้ 10.รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้เด็กไดต้ระหนกัถึงความรักในศิลปะ วฒันธรรม

ประจ าชาติ  เห็นความส าคญัและปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
สัปดำห์ที ่8 
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 2, 6, 12 

ขอ้ 2. เด็กสามารถแสดงความซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน อด 
กลั้นตามสถานการณ์ต่างๆไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ขอ้ 6. เด็กสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงศีลธรรมความดี และหวงั 
ดีต่อผูอ่ื้น  

ขอ้ 12.ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เห็นแกผูอ่ื้นมากกวา่ 
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ 
                 ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 

ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
ประโยชน์ส่วนตน 

ส่งเสริมให้เด็กไดต้ระหนกัถึงความมีศีลธรรมในจิตใจ หวงั
ดี แบ่งปัน มีความซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น 
 
สัปดำห์ที ่9 
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 2, 7, 10 

ขอ้ 2. เด็กสามารถแสดงความซ่ือสัตย ์เสียสละมีน ้าใจ 
นกักีฬา อดทน อดกลั้นตามสถานการณ์ต่างๆไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ขอ้ 7. เด็กมีความเขา้ใจ และพยายามเรียนรู้ประชาธิปไตย 
ของคนไทยไดเ้หมาะสมกบัวยั 

ขอ้ 10.เด็กสามารถแสดงออกถึงความเพียงพอ ยอมรับในส่ิง 
ท่ีไดรั้บหรือการตดัสินใจของส่วนรวมไดเ้หมาะสมตามวยั 

ส่งเสริมให้เ ด็กได้ตระหนักถึงความรู้ ความเข้าใจใน
ประชาธิปไตย และสามารถใช้อ านาจประชาธิปไตยได้อย่าง
เหมาะตามเหตุและผล 
 

สัปดำห์ที ่10 
เน้ือหำสำระ: ค่านิยม 12 ประการ ขอ้ 4, 9 

ขอ้ 4. เด็กมีความสนใจแสวงหาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรง และทางออ้ม 

ขอ้  9. เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง และปฏิบติั 
ตามพระราชด ารัสขอพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

ส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงการมีอุดมการณ์ รู้จกัหน้าท่ี
ของตนเอง และมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

 

 วเิคราะห์
เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ในการใช้

เน่ืองจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้
เกิดการเรียนรู้ในหลักค่านิยม 12 ประการ ผ่านการฟังนิทาน 
และได้ลงมือท ากิจกรรมศิลปะร่วมกนัเป็นกลุ่มเพื่อให้เด็กได้
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ตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ 
                 ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 

ล าดบัขั้น รายละเอียด ผลท่ีได ้
ประกอบการ
เรียนการสอน 

เรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยกิจกรรมมีความแตกต่างกนั
ไปในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
หลากหลาย 
 

กำรวเิครำะห์ 
ประเมินผล 

1. ประเมินผล
การจดัการเรียน
การสอน 

- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกนัจากการตอบค าถาม  
- ประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีหลังเรียน ด้วยแบบ
แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 
ประการ ของผูเ้รียนปฐมวยั ผลการวจิยัสร้างข้ึน 

 
2. ขั้นการออกแบบ (Design) 

2.1  สร้างแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริม 
การเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ จ านวน 10 แผน ซ่ึงก าหนดขั้นตอน
การเรียนรู้ดงัน้ี วตัถุประสงค ์สาระส าคญั กิจกรรม กิจกรรมในชั้นเรียน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมฟัง
นิทาน และกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะ 

 การออกแบบขั้นตอนการเล่านิทานประกอบการท างานศิลปะร่วมกนัส าหรับเด็กปฐมวยัใน
การวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน (ชนิสรา พระสุรักษ,์ 2555:7) ดงัน้ี  
1. ขั้นน า 
- จูงใจใหเ้กิดความสนใจ และความพร้อมในการเรียนรู้เขา้สู่เร่ืองราว เช่น การร้องเพลง การสนทนา 
และสร้างขอ้ตกลงร่วมกนั 
2. ขั้นท ากิจกรรม 
- กิจกรรมฟังนิทานเรียนรู้เน้ือหา ขอ้มูลคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีจากการฟังนิทาน 
- กิจกรรมศิลปะเรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
3. ขั้นสรุป 
- สรุปผลการเรียนรู้ ผลของการท างานร่วมกนั และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม 

2.2  น าแผนไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไ้ขโดยมีประเด็นหลกัในการปรับปรุง
แกไ้ขดงัน้ี  
1. ปรับกิจกรรมศิลปะใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิทานมากข้ึน 
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2. ศึกษาล าดบัขั้นตอนในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ใหเ้ป็นไปตามรูปแบบการเรียนรู้ของปฐมวยั 
3. ปรับการใชภ้าษา และเน้ือหาของนิทานใหมี้ความเหมาะสมกบัปฐมวยั พฒันาแผนการจดักิจกรรม  
  การออกแบบการจดัการเรียนการสอนเป็นการก าหนดวิธีการด าเนินการเรียนการสอนดว้ย
วิธีการฟังนิทานประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัเป็นกลุ่มในชั้นเรียน ผูว้ิจยัได้ออกแบบ
แผนการเรียนรู้วิชาศิลปะในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัช่วงปฐมวยัซ่ึงแฝงไปดว้ยคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อเป็นการปลูกฝัง ส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนโตข้ึนอยา่งมีคุณภาพ และเป็นพลเมืองท่ีดีในอนาคต 
 
ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
1 เน้ือหำสำระ: 

ส่งเสริมความ
กตญัญูพอ่แม่ ครู
อาจารยแ์ละสอน
ใหมี้จิตใจท่ี
เขม้แขง็มีสติ รู้คิด 
รู้ท า 
กจิกรรม: รักลน้
ถว้ย 
 
วตัถุประสงค์กำร
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม
ค่านิยม 12 
ประการ  
ขอ้ 3.สามารถ
แสดงความกตญัญู
ต่อพอ่แม่ 

ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน 
 แนะน าตวัละครหุ่นเชิด ให้ตวัละครในนิทาน

ได้พูดคุยกับเด็กอย่างเป็นกันเองและน าเข้าสู่
เน้ือหาของนิทาน (ขั้นน า) 

 
กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง ควำมรักล้นถ้วย (ขั้นท า
กิจกรรม)  
   ในวนัหยุดหนูดี..ต่ืนแต่เช้าดว้ยความสดช่ืน ไม่
งอแงรบกวนคุณแม่ ลา้งหนา้ แปรงฟันอย่างตั้งใจ 
เม่ือเสร็จแล้วหนูดีร่าเริงมีความสุขในวนัหยุด 
นัง่เล่นของเล่นของตวัเองอย่างเพลินใจ “หนูดีจ๋า 
หนูดีทานขา้วได้แล้ว”คุณแม่เรียกหนูดีทานข้าว 
ยงัไม่หิวคะคุณแม่” แม่เรียกหนูดีทานขา้ว หนูดีไม่
ยอมทานจะขอเล่นต่อ คุณแม่เรียกหนูดีเป็นคร้ังท่ี
2 หนูก็ยงัเล่นเพลินจนเลยเวลา คุณแม่จึงดุหนูดีท่ี
เล่นไม่รู้เวลา หนูดีรู้สึกโกรธคุณแม่แล้ววิ่งออก
นอกบา้น วิ่งไป วิ่งไป ดว้ยความโมโหโดยไม่ได้
ใชส้ติคิดไตรตรอง หนูดีหยุดพกัทั้งเหน่ือย ทั้งหิว 

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
กำร์ดส่งควำมรัก 
ร่วมท ากิจกรรมมี
ก า ร แ บ่ ง ห น้ า ท่ี
รับผิดชอบ ในการ
วาดรูปหัวใจ ฉีก
ก ร ะ ด า ษ อ ย่ า ง
บรรจงให้เป็นรูป
หัว ใ จ ท่ีสว ย ง าม 
และตกแ ต่ ง เ ป็ น
การ์ดส่งความรัก
โด ย ก า รตก แ ต่ ง
ล ว ด ล า ย  แ ล ะ
ข้อความตามแบบ
ข้อความง่ายท่ีครู
ให้เป็นตวัอยา่งเช่น 
เรารักคุณครู เราจะ
เป็นเด็กดี ขอโทษ 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ผูป้กครองและ
คุณครูได ้ 
ขอ้ 11.มีจิตใจท่ี
เขม้แขง็ 
 

“เสียงทอ้งร้องโครกคราก” ทอ้งร้องหิว หนูดีเร่ิม
รู้สึกเสียใจท่ีไม่ฟังคุณแม่ หิวจงั หนูดีหันไป หัน
มา หันมองร้านค้า เจอคุณป้าคนหน่ึง ถามด้วย
ความห่วงใย และแบ่งก๋วยเต๋ียวชามโตให้หนูดี
ทาน หนูดีทานอยา่งอร่อย  “คุณป้าใจดีจงัเลย ทั้งท่ี
ป้าไม่รู้จกัหนูยงัให้หนูทานจนอ่ิม ขนาดแม่ยงัดุ
หนูเลย” ป้าจึงถามกลบัไปวา่ แลว้ท าไมหนูจึงวิ่ง
ออกมา... ป้าจึงไดอ้ธิบายกบัหนูดีว่า ท าไมแม่จะ
ไม่รักหนู ลองนึกดูซิว่ามีวนัไหนท่ีแม่ปล่อยให้
หนูหิวบา้ง ไม่มีเลย แม่ดูแลหนูมาตั้งแต่เล็กจนโต 
หนูเจ็บแม่ก็ดูแล ของเล่นท่ีหนูเล่นแม่ก็ซ้ือให้ ... 
แม่ให้หนูมากมาย ให้มากกว่าท่ีป้าให้เยอะกว่า
หลายเท่า ทั้งหมดน่ีหนูคิดว่าแม่รักหนูมากขนาด
ไหน หนูดีร้องไห้ หนูดีขอโทษคะ หนูดีเอาแต่ใจ 
หนูจะคิดให้รอบคอบกว่าน้ี หนูดีรักแม่ ป้าอยาก
ให้หนูมีสติ คิดและทบทวนให้ดีก่อนท่ีจะโกรธ
คุณแม่ ของหนูนะ  เ ด๋ี ย ว ป้ าพาไปส่ง ท่ีบ้าน 
ขณะนั้นคุณแม่ตามหาหนูดีอย่างกระวนกระวาย 
หนูดีวิง่เขา้ไปกอดแม่ หนูดีรู้สึกผดิและขอโทษแม่ 
และเป็นเด็กดีตลอดไป 
 
ค าถาม 
1. การเล่น หรือการรับประทานอาหาร นกัเรียน
ควรใหค้วามส าคญักบักิจกรรมใด เพราะอะไร  
2. เพราะเหตุใด นกัเรียนจึงควรเช่ือฟังค าสั่งสอน

ขอบคุณ ฯ ท่ีจะใช้
แ ท น ค ว า ม รั ก ท่ี
ตอ้งการจะมอบผูมี้
พระคุณ หรือเป็นท่ี
รัก กลุ่มท่ีมีความ
สามัคคี ช่วยเหลือ
กั น ใ ห้ มี หั ว ใ จ
สวยงาม และน าไป
ม อ บ ใ ห้  คุ ณ ค รู 
หรือพ่อแม่ท่ีรักทุก
ค น ใ ห้ เ ป็ น
สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ท น
ความรักและความ
กตญัญู 
 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
ท ากิจกรรมร่วมกนั
ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ของผูใ้หญ่ และครูอาจารย ์
3. จากนิทานการกระท าของ หนูดี (วิ่งออกจาก
บา้นเพียงล าพงั) เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

เ ม่ือเด็กๆทราบเช่นน้ีแล้ว เรามาช่วยกัน
ประดิษฐก์าร์ดส่งความรักร่วมกนั (ขั้นกิจกรรม) 

อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน
ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 
 

2 เน้ือหำสำระ: 
ส่งเสริมวฒันธรรม
ไทยในการให้
เกียรติ ซ่ึงกนัและ
กนั เคารพผูใ้หญ่ 
และมีระเบียบวนิยั
ในตนเอง 
กจิกรรม: เล่า
นิทานบา้นเรารัก
กนั 
 
วตัถุประสงค์กำร
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม
ค่านิยม 12 
ประการ  

ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน 
 กล่าวถึงหนา้ท่ี ใครรู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง 

บา้ง หน้าท่ีของเด็กควรตอ้งท าอะไรบา้ง วนัน้ีจะ
พาไปรู้จักพี่ปูนกับน้องปัน มาดูกันว่าพี่ปูนกับ
น้องปันเคา้ท าหน้าท่ีของตนเองอย่างไรบา้ง (ขั้น
น า) 
 
กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง บ้ำนเรำรักกัน (ขั้นท า
กิจกรรม) 

 ในบา้นหลงัเล็กๆ ท่ีมีพ่อแม่แสนใจดี เพราะ
มีลูกๆท่ีแสนจะน่ารัก ในเวลาเช้าตรู่วนัแรกของ
สัปดาห์ท่ีทุกคนต้องท าหน้าท่ีของตนเอง พี่ปูน 
และนอ้งปัน ต่ืนข้ึนมาดว้ยความสดใส ทั้งสองคน
ต่างรู้จกัหน้าท่ีของตนเองดี ไม่ตอ้งรอให้พ่อแม่
ตอ้งมาปลุก ดูแลกัน อาบน ้ า ล้างหน้า และคอย
เตือนกนัให้แปลงฟันดว้ยความหวงัดี เม่ือทั้งสอง

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
บ้ ำนสวยของ เรำ
สดใส น่าอยู่ ด้ว ย
การปะกระดาษสี
ร่วมกนัโดยสมาชิก
ในกลุ่ม มีการแบ่ง
ห น้ า ท่ี เ พื่ อ ใ ห้
ผลงานส าเร็จและ
สวยงามอย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
จ า ก รู ป ภ า พ ท่ี
ก าหนดไว ้
 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ขอ้ 5.เด็กสามารถ
แสดงออกถึงความ
อ่อนนอ้มถ่อมตน
ตามมารยาทไทย
ไดต้ามวยั 
ขอ้ 8.เด็กสามารถ
รักษาระเบียบวนิยั 
ในตนเอง รู้จกั
เคารพผูใ้หญ่  
 

ท าทุกอยา่งเสร็จ พร้อมไปโรงเรียน ทั้งสองไม่ลืม
ท่ีจะยกมือไหว ้สวสัดี พ่อและแม่ เม่ือถึงโรงเรียน
ก็สวสัดีคุณครูเช่นกนั ทั้งสองท าหนา้ท่ีของตวัเอง
อยา่งเต็มท่ี ดว้ยการตั้งใจเรียน ไม่ตอ้งคอยให้ใคร
มาเตือน คอยฟังท่ีคุณครูสอน ไม่ด้ือ ไม่ซน และ
ไม่แกล้งเพื่อน ทุกคนต่างรัก และชอบเล่นกบัพี่
ปูน นอ้งปัน เม่ือถึงเวลาเลิกเรียน ปูนรับนอ้งกลบั
บ้าน น้องปันก็บ่นหิว แต่เงินหมดแล้ว พี่ ปูน
ปลอบใจ ไม่เป็นไร พี่ปูนซ้ือให้ พอมีเงินเหลืออยู่
บา้ง แม่บอกไวเ้สมอวา่เป็นพี่ตอ้งดูแลนอ้งพี่ปันก็
ท าตามอย่างดี  พี่ ปันยืนรอต่อแถวอย่าง เป็น
ระเบียบเพื่อซ้ือของให้นอ้งปูน นอ้งปูนขอบคุณพี่
ปันอย่างสุภาพ และกล่าวว่า “ถา้อยา่งนั้นเราแบ่ง
กนัทานคะพี่ปัน” ทั้งสองรักกนัช่วยเหลือแบ่งปัน 
พอ่แม่สุขใจ 
 
ค าถาม  
1. เม่ือพบเจอผูใ้หญ่ การปฏิบัติตวัตามแบบ
ประเพณีไทย ควรท าอยา่งไร 
2. การปฏิบติัตนเป็นเด็กดี มีระเบียบวินยั สามารถ
ปฏิบติัท่ีใดไดบ้า้ง อยา่งไร 
3. จากนิทานนกัเรียนสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้
อยา่งไรบา้ง 

เม่ือทุกคนทราบเช่นน้ีแลว้ เรามาช่วยกนัท า
กิจกรรม บา้นสวยของเรา (ขั้นกิจกรรม) 

ท ากิจกรรมร่วมกนั
ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน

ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 
 

3 เน้ือหำสำระ: 
ส่งเสริมความ
อดทนอดกลั้น มี
สติ เขม้แขง็ทั้งกาย
และใจ เลือกท าใน
ส่ิงท่ีถูกตอ้งเพื่อ
ประโยชน์ของ
ส่วนรวม 
กจิกรรม: เล่า
นิทานมือเล็กๆท า
ความดี 
 
วตัถุประสงค์กำร
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม
ค่านิยม 12 
ประการ  
ขอ้ 2. เด็กสามารถ
แสดงความ
เสียสละ อดทน อด
กลั้นตาม

ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน 
ผูส้อนเล่านิทานเร่ือง มือเล็กๆท าความดี  

พร้อมตั้งค  าถาม-ตอบ ให้เด็กแสดงความคิดเห็น
(ขั้นน า) 

 
กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง มือเล็กๆ ท ำควำมดี (ขั้น
ท ากิจกรรม) 

   ในหมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ 
มีน ้ ากิน-ใช้ตลอดทั้งปี เพราะหมู่บา้นน้ีอยู่ติดกบั
อ่างเก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ ทุกคนในหมู่บา้นก็ต่าง
ช่วยกันดูแลรักษา และในวนัหน่ึงวนัท่ีอากาศ
สดใส เด็กๆ ทุกคนต่างดีใจ ท่ีวดัในหมู่บา้นจะมี
งาน มีทั้งของเล่นและขนม มาแจกมากมาย เด็กๆ 
ทุกคนตั้งใจไปท่ีนั้น รวมทั้งแก๊ป ท่ีก าลงัเดินไป
พร้อมกบัเพื่อนๆ มุ่งหน้าไปงานวดัด้วยกนั แก๊ป
หันไปเห็น นั้นอะไร!! นั้นน ้ าอะไร!! แก๊ปสงสัย 
จึงเดินเขา้ไปดู  แยแ่ลว้ แยแ่ลว้ ท ายงัไงดี ถา้ปล่อย
ให้เป็นแบบน้ีอ่างเก็บน ้ าตอ้งพงัแน่ๆ แม่เคยบอก
ไวว้า่อ่างพงัน ้ าจะตอ้งท่วมหมู่บา้นเราแน่ๆเลย แย่
แลว้ๆ คิดก่อน คิด ตอ้งหาอะไรมาอุดไว ้หันซ้าย-
ขวา อะไรดีนะ ใบไม ้หิน หรืออะไรดีอะไรดี อ๋อ 

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
กล่องเก็บอุปกรณ์
รักคว ำมสะอ ำด 
โดย ให้นัก เ รี ย น
ภายในกลุ่มตกแต่ง
กล่องส าหรับเก็บ
ส่ิ ง ต่ า งๆ ให้ เ ป็ น
ก ล่ อ ง ส ว ย ง า ม 
น าไปใช้และเก็บ
อุ ป ก ร ณ์ ภ า ย ใ น
หอ้งเรียน 
 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
ท ากิจกรรมร่วมกนั
ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
สถานการณ์ต่างๆ
ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
ขอ้ 11.เด็กสามารถ
แสดงความ
เขม้แขง็ทั้งกายและ
จิตใจ ควบคุม
ตนเองไม่ใหท้  าผดิ
ทั้งต่อหนา้และลบั
หลงั 
ขอ้ 12.เด็กสามารถ
แสดงใหเ้ห็นถึง
ความหวงแหน 
ร่วมรักษาของ
ส่วนรวมมากกวา่
ของๆตนเอง 
 

นึกออกแล้ว ในกระเป๋าของแก็ป มีดินน ้ ามนัอยู ่
น่าจะช่วยไดซ้ักพกัหน่ึง รีบอุดๆๆ แลว้แก็ปก็รีบ
วิง่กลบับา้นไปเรียกพ่อกบัแม่ โดยลืมนึกถึงตวัเอง
ไปเลยวา่ตวัเองนั้นอยากไปเท่ียวเล่น และกินขนม
กับเพื่อน แก็ป คิดแต่เพียงว่าจะท าอย่างไรให้
หมู่บา้นของเคา้ปลอดภยั ไม่ให้ใครๆ เดือดร้อน 
ทั้งท่ีเคา้ไม่ไดเ้ป็นคนท าน ้าร่ัว แต่ดว้ยความมีน ้ าใจ
ของแก็ป ยอมเสียสละ ความสุขของตนเองเพื่อ
ช่วยเหลือทุกคนในหมู่บา้น แต่แก็ปจึงอดไปงานท่ี
วดั เพื่อนเดินกลบัมากนัแลว้ ถือขนมและของเล่น
กลับมา แก็ปจึงเดินกลับบ้านแบบเงียบๆ เสียง
ตะโกนมาจากดา้นหลงั แก็ป แก็ปรอก่อน หายไป
ไหนมา ฉันหานายไม่เจอเลย เลยเอาขนมกบัของ
เล่นมาฝาก ไปกินกนั แก็ปวิ่งกลบับา้นไปพร้อม
กบัเพื่อนอยา่งมีความสุข 
 
ค าถาม  
1. นกัเรียนดูแลบา้นหรือโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่
ไดห้รือไม่ 
2. การท าประโยชน์ง่ายๆท่ีนกัเรียนจะแสดงออก
ว่า รักบ้านหรือรักโรงเรียนมีอะไรบ้าง และ
แสดงออกถึงความเสียสละ อดทน อดกลั้ น
อยา่งไรบา้ง 
3. เวลาคุณแม่ไม่อยู่ หนูแอบทานขนมท่ีคุณแม่
หา้มบา้งหรือไม่ 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
เม่ือเด็กๆทราบเช่นน้ีแล้ว เรามาช่วยกันท า

กิจกรรม กล่องเก็บอุปกรณ์รักความสะอาด (ขั้น
กิจกรรม) 

อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน
ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 
 

4 เน้ือหำสำระ: 
ส่งเสริมความ
ความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์
กตญัญูรู้คุณ มี
จิตใจท่ีดีบน
พื้นฐานของ
ศีลธรรม และมีสติ
ในการคิด
ไตร่ตรอง 
กจิกรรม: เล่า
นิทานอศัวินผูท้รง
พลงั 
 
วตัถุประสงค์กำร
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม

ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน 
วนัน้ีคุณครูจะแนะน าเด็กให้รู้จกักับอศัวิน 

เด็กรู้จักอัศวินหรือไม่ (ซ่ึงเด็กๆก็สามารถเป็น
อศัวินได้ เร่ิมจากเร่ืองง่ายๆใกล้ตวั เช่นไม่ชวน
เพื่อนทะเลาะเป็นตน้) (ขั้นน า) 
 
กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง อัศวินผู้ทรงพลัง (ขั้นท า
กิจกรรม) 

   บนดาวเล็กๆ ดวงหน่ึง มีเมือง 2 เมืองท่ีเต็ม
ไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ มีทั้ง น ้ า ตน้ไม ้พืชผกั 
สัตว ์และอากาศท่ีดีเมืองทั้งสองอยู่คนละฝ่ัง ดา้น
หน่ึงลอ้มรอบดว้ยทะเล ซ่ึงมีสัตวน์ ้ามากมายหลาย
ชนิด และอีกฝ่ังหน่ึงมีภูเขาล้อมรอบไว ้มีต้มไม ้
พืชผกัต่างๆ นานา เจา้เมืองทะเลจึงอยากไดเ้มือง
ภูเขามาครอบครองไว ้เพื่อจะได้มีทุกอย่าง ครบ
และสมบูรณ์มากข้ึน จึงตอ้งการก่อสงคราม เพื่อ
แย่งชิงเมืองภูเขา สงครามมีทีท่าว่าจะรุนแรง มี
การเตรียมพร้อมอย่างจริงจงัและเขม้แข็ง ส่วนเจา้

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
เส้ือเกรำะอัศวินรัก
ประเทศไทย ให้
ร่ ว ม กั น ต ก แ ต่ ง
ก ร ะ ด า ษ ใ ห้ มี
รู ป แ บ บ  แ ล ะ
ลวดลายท่ีเกิดจาก
การร่วมมือตกแต่ง
เ ส้ื อ เกราะอัศวิน
ภายในกลุ่มโดยมี
ข้อก าหนดให้ ชุด
เกราะของแต่ละ
กลุ่มจ าเป็นจะต้อง
มีสัญญาลักษณ์ธง
ชาติไทยเพื่อแสดง
ให้ เ ห็นถึงสัญญา
ลกัษณ์ของตวัแทน
ผูป้กป้องชาติไทย 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ค่านิยม 12 
ประการ  
ขอ้ 1.เด็กสามารถ
แสดงใหเ้ห็นถึง
ความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ท่ี
เหมาะสมตามวยั 
ขอ้ 3.สามารถ
แสดงความกตญัญู
รู้คุณ  
ขอ้ 6.เด็กสามารถ
แสดงใหเ้ห็นถึง
ศีลธรรมความดี 
และหวงัดีต่อผูอ่ื้น 
ขอ้ 9.เด็กสามารถ
ควบคุมอารมณ์
ของตนเอง และ
ปฏิบติัตาม 
พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 
 

เมืองภูเขาเม่ือรู้ข่าวก็เตรียมพร้อมเช่นกนั สงคราม
คร้ังน้ีดูเหมือนจะรุนแรงมากเกินกว่าท่ีใครจะ
คาดคิด ในขณะท่ีทั้งสองเมืองก าลังยุ่งวุ่นวาย มี
เด็กคนหน่ึงท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะเล็กๆ ระหวา่งเมือง
ทั้งสอง รู้สึกเป็นกงัวลกบัการสูญเสียท่ีจะตามมา
ของสงคราม จึงคิดหาวิธีแอบเข้าไปในเมืองให้
ใกลก้บัเจา้เมืองทะเลมากท่ีสุด เม่ือเป็นเช่นนั้นจึง
เขา้ไปขวางทางเจา้เมืองไว ้เม่ือเจา้เมืองถาม เด็ก
คนนั้นจึงไดบ้อกกบัเจา้เมืองว่า ขา้เพียงอยากถาม
ทาน วา่สงครามมนัดีอยา่งไร ขา้ไม่เห็นวา่ท่านจะ
ได้อะไรจากสงครามนอกจากการสูญเสีย แต่ถ้า
ท่านผูเ้ป็นเจา้เมืองทั้งสองเป็นมิตรต่อกนั จะไม่มี
ใครตอ้งเสีย ไปมาหาสู่ แลกเปล่ียนของกนัและ
กัน น่าจะดีเสียกว่า อย่าให้ข้าต้องเสียบ้านและ
แผ่นดินเกิดเลย น้ีเป็นส่ิงท่ีขา้อยากจะขอร้องให้
ท่านทั้งสองลองพิจารณาให้ละเอียดอีกซักคร้ัง 
ก่อนท่ีจะท าอะไรลงไป เพราะการกระท าน้ีอา
จะต้องท าให้ใครหลายๆคนต้องเสียใจเป็นแน่ 
“เอาหละ เจา้เป็นเด็กฉลาดนกั ขา้ขอขอบใจท่ีเจา้
เตือนสติขา้ ข้าจะขอแต่งตั้งเจ้าเป็นอศัวินผูดู้แล
เมืองให้ขา้” หลงัจากนั้นทั้งสองเมืองก็ผูกมิตรกนั 
ผูค้นต่างอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 
ค าถาม  

1. นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ การมีสตินั้น เป็น

 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
ท ากิจกรรมร่วมกนั
ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
อยา่งไร และนกัเรียนสามารถท าไดห้รือไม่ 

2. นกัเรียนคิดวา่การทะเลาะกนั หรือการก่อ
สงครามท าใหเ้กิดผลเสียอะไรตามมา 

3. นักเรียนจะสามารถแสดงออกถึงความ
กตัญญู  รักชาติบ้านเ มืองของเราได้หรือไม่ 
อยา่งไรบา้งท่ีจะสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง 

เม่ือเด็กๆทราบเช่นน้ีแลว้ เรามาช่วยกนัท า
กิจกรรม เส้ือเกราะอัศวินรักประเทศไทย (ขั้น
กิจกรรม) 

อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน
ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 

5 เน้ือหำสำระ: 
ส่งเสริมความใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน สะสม
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเป็นสมบติั
ล ้าค่า ใชชี้วติอยู่
อยา่งพอเพียง และ
มีความกตญัญูรู้คุณ 
กจิกรรม: เล่า
นิทานของขวญั
จากใจ 
 
วตัถุประสงค์กำร

ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน 
   คุณครูพูดคุย ถามไถ่นกัเรียนถึงของส าคญั 

ท่ีเด็กสามารถใหคุ้ณแม่ หรือผูใ้หญ่ท่ีเป็นท่ีรักไดมี้
อะไรบา้ง (ขั้นน า) 
 
กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง ของขวัญจำกใจ (ขั้นท า
กิจกรรม) 
   วนัเสาร์น้ีแล้ว วนัเกิดคุณแม่ พลอยคิด คิด คิด 
คิดไม่ออกวา่ วนัเกิดคุณแม่เราจะเอาอะไรให้คุณ
แม่ดีนะ เงินก็ไม่ค่อยมี จะหาอะไรมาให้คุณแม่ 
คุณแม่ถึงจะชอบ และมีความสุขท่ีสุด พลอยไม่มี
เ งิน เลย  พลอยจึง เ ดินหา ส่ิงของ  หรืออะไร
บางอยา่งท่ีดูมีค่า เพื่อจะน ามาให้คุณแม่ พลอยใช้

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
วำดภำพเค้กวันเกิด
แสนสวย 
ใ ห้ นั ก เ รี ย น
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ5
คน ร่วมกนัปรึกษา
แสดงความคิดเห็น
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร
ออกแบบเค้กว ัน
เกิดแสนสวยด้วย
การบีบสีแต่หน้า
เคก้ 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม
ค่านิยม 12 
ประการ  
ขอ้  3.สามารถแสดง
ความกตญัญูต่อพ่อ
แม่ ผูป้กครองและ 
คุณครูได ้
ขอ้ 10.เด็กสามารถ
แสดงความ
ประหยดั ใช้
ส่ิงของอยา่งมี 
คุณค่าไดเ้หมาะสม
ตามวยั 
 

เวลาตามหาของทั้งวนัก็ยงัไม่พบส่ิงท่ีถูกใจ พลอย
จึงกลบัมาบา้น  เวลาก็ใกลเ้ขา้มาเต็มที พลอยเป็น
กงัวล พลอยกลบัมานัง่คิด ถึงส่ิงท่ีแม่ชอบ ส่ิงท่ีแม่
ตอ้งการ อะไรดีนะ อะไรดี แม่บอกแต่วา่อยากให้
เราตั้งใจเรียน เรียนเก่งๆ เป็นเด็กดี แม่ไม่เคยบอก
ว่าอยากได้อะไรเลย คิด คิด.... อะไรดี....... นึก
ออกแลว้ เย!้! ท าเคก้สวยๆให้คุณแม่ดีกวา่  คุณแม่
ตอ้งประหลาดใจ เม่ือเคก้ของพลอย “แม่ดีใจ ท่ีได้
เห็นเคก้แสนสวย ฝีมือของลูกสาวท่ีตั้งใจวาดและ
ระบายสี คุณแม่ดีใจคะ คุณแม่ชอบเคก้ท่ีหนูท าให้
แม่มากคะ น่าทาน แล้วก็น่ารักท่ีสุดเลยคะ เป็น
ของขวญัท่ีดีมากคะ แค่น้ีแม่ก็รู้แล้วว่าหนูรักแม่ 
ตั้งใจท าเคก้สวยๆให้คุณแม่ เป็นของขวญัท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับแม่ แม่รักหนูมากคะ หนูก็รักแม่คะ 
 
ค าถาม  

1. นกัเรียนคิดวา่มีส่ิงใดท่ีเราสามารถมอบให้
เป็นของขวญัใหก้บัผูอ่ื้นไดบ้า้ง 

2. หากส่ิงของท่ีต้องการซ้ือมีราคาแพง 
นกัเรียนจะท าอยา่งไร 

3. การแสดงความกตญัญูง่ายๆต่อพ่อแม่ท า
ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

เม่ือเด็กๆทราบเช่นน้ีแลว้ เรามาช่วยกนัท า
กิจกรรม เคก้วนัเกิดแสนสวย (ขั้นกิจกรรม) 

อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน

ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
ท ากิจกรรมร่วมกนั
ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 

6 เน้ือหำสำระ: 
ส่งเสริมความรัก
และเทิดทูล
พระมหากษตัริย ์
ความซ่ือสัตย ์และ
มีวนิยั เคารพในกฎ 
กติกา ขอ้ตกลง
รวมกนัเป็นส่ิง
ส าคญั 
 
กจิกรรม: เล่า
นิทานตน้ถัว่จริงใจ 
 
วตัถุประสงค์กำร
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม
ค่านิยม 12 
ประการ  
ขอ้ 2. รู้จกัอดทน 
อดกลั้น 
ขอ้ 8.เด็กสามารถ
รักษาระเบียบวนิยั 
เคารพกฎหมาย มี

ผูส้อนน าเขา้เน้ือหา เล่านิทาน พร้อมตั้งค  าถาม 
ถามประสบการณ์การปลูกตน้ไม ้หรือการ

ดูแลตน้ไม ้พูดถึงประโยชน์ของตน้ไม ้(ขั้นน า) 
 

กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง ต้นถั่วจริงใจ  (ขั้นท า
กิจกรรม) 

  เช้าวนัศุกร์นักเรียนทุกคนต่างมาโรงเรียน
ดว้ยความต่ืนเตน้ กบักิจกรรมเมล็ดถัว่แห่งความ
ซ่ือสัตย ์คุณครูไดส้อนถึงความส าคญัของเม็ดพืช 
แมจ้ะเป็นเม็ดเล็กๆ แต่เป็นเมล็ดพืชท่ีมีประโยชน์
มากมายมาสู่ตวัเราและบ้านของเรา ให้บ้านเรา
ร่มเยน็ มีความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกตามฤดูกาล ท า
ใหผู้ค้นสามารถปลูกผกั เล้ียงสัตว ์และอีกมากมาย 
ท่ีตน้ไมใ้หญ่ไดส้ร้างประโยชน์ให้เรา และคุณครู
จะสอนใหเ้ด็กๆดูแลตน้ไมแ้บบง่ายๆนะค่ะ คุณครู
แจกเมล็ดถัว่แห่งความซ่ือสัตยท่ี์นกัเรียนไดน้ ามา
ฝากไว ้ครูได้บอกกบัทุกคนว่า อยากให้นักเรียน
ปลูกตน้ถัว่ และให้ความซ่ือสัตยไ์ดเ้จริญงอกงาม 
คุณครูขอให้เด็กๆทุกคนมีความซ่ือสัตย ์คุณครูจะ
มีรางวลัให้ และก าชับให้เด็กท าตามขอ้ตกลงว่า 
เมล็ดถัว่แห่งความซ่ือสัตย์น้ีนักเรียนได้ไปเพียง
คนละ 1 เม็ดเท่านั้นนะคะ ใชเ้ม็ดอ่ืนไม่ไดเ้พราะ
เม็ดอ่ืนจะไม่ใช่เมล็ดถั่วแห่งความซ่ือสัตย์นะ 

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
ควำมยิ่งใหญ่ของ
ถั่วเม็ดเลก็  
ร่วมกันเรียงเมล็ด
ถัว่ให้เป็นรูปตน้ไม้
ต้ น ใ ห ญ่ ใ ห้
สวยงาม นักเรียน
ช่วยกันเรียงเมล็ด
ถั่วให้เป็นระเบียบ
เ รี ย บ ร้ อ ย 
ส ร้างสรรค์  และ
สวยงาม 
 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
ท ากิจกรรมร่วมกนั
ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ระเบียบวนิยัใน
การท าส่ิงต่างๆได้
ดว้ยตวัเอง 
 

คุณครูสอนวธีิปลูกและวิธีดูแลเมล็ดถัว่เป็นอยา่งดี 
เด็กๆ ทุกคนก็ตั้งใจฟังและท าตามเป็นอยา่งดี และ
หวงัวา่ตน้ถัว่จะโตเป็นตน้ถัว่ตน้ใหญ่ๆ ทุกคนต่าง
ต่ืนเตน้ และในขณะนั้นหลิวก็นัง่คิด สงสัย เอ่อ!! 
ถั่ว !! ถั่ว เม็ดเล็กๆ แค่ เม็ดเ ดียว จะเห็นความ
ซ่ือสัตยไ์ดอ้ยา่งไร หลิวคิดในใจ 1 สัปดาห์ต่อมา 
ทุกคนน าต้นถั่ว ท่ีปลูกมาส่งคุณครู หลิวและ
เพื่อนๆทุกคนต่างเสียใจท่ีไม่สามารถปลูกตน้ถัว่
ได ้อยากเปล่ียนเมล็ดถัว่ แต่เปล่ียนไม่ไดเ้พราะได้
ตกลงกันไวแ้ล้ว จึงไม่ขอรับรางวลัใดๆ ครูยิ้ม 
และปรบมือให้เด็กทุกคน พร้อมเฉลยว่า ต้นถั่ว
แห่งความซ่ือสัตยไ์ดเ้ติบโตงอกงามอยู่ในใจของ
ทุกคนแล้ว ครูดีใจมากท่ีทุกคนมีความซ่ือสัตย ์
เม่ือเห็นว่าถั่วไม่งอกแต่ก็ไม่มีใครแอบเปล่ียน
เมล็ดถัว่ เพราะเมล็ดถัว่ท่ีครูแจกไม่สามารถงอก
ข้ึนมาได้เพราะเป็นเมล็ดถั่วท่ีต้มแล้ว แต่ความ 
ซ่ือสัตย์ได้โตข้ึนในใจของเด็กทุกคนคะ คุณครู
อยากให้เด็กเป็นคนท่ีมีความซ่ือสัตย์ ไม่โกหก 
เคารพในกฎกติกา 
 
ผูเ้รียน ถาม – ตอบ เพื่อกระตุน้ความสนใจ และมี
ส่วนร่วมในนิทาน 

1. นิทานเร่ืองน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงความซ่ือสัตย์
อยา่งไร 

2. เม่ือตน้ถัว่ไม่งอก แลว้เพราะเหตุใดจึงไม่
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
มีใครเปล่ียนเมล็ดถัว่ 

3. การปฏิบติัตนตามกฎระเบียบ วินัยของ
หอ้ง และสังคมมีอะไรบา้ง และจะเกิดผลอยา่งไร 

เม่ือเด็กๆทราบเช่นน้ีแล้ว เรามาช่วยกันท า
กิจกรรม เคก้วนัเกิดแสนสวย (ขั้นกิจกรรม) 

อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน
ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 

7 เน้ือหำสำระ:
ส่งเสริมศิลปะ 
วฒันธรรมประจ า
ชาติ  เห็น
ความส าคญัและ
ปฏิบติัตวัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
กจิกรรม: เล่า
นิทานวนัลอย
กระทง 
 
วตัถุประสงค์กำร
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม
ค่านิยม 12 
ประการ  
ขอ้ 4.เด็กใฝ่รู้ ใฝ่

ผูส้อนน าเขา้เน้ือหา เล่านิทาน พร้อมตั้งค  าถาม 
อธิบายถึงเหตุผลในการท ากระทง ซ่ึงเป็น

การขอขมา ขอบคุณ ระลึกถึง คุณประโยชน์ของ
แม่น ้า ท่ีใหเ้ราทุกคนไดใ้ช(้ขั้นน า) 
 
กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง วันลอยกระทง (ขั้นท า
กิจกรรม) 

   ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง น ้ าใจ
ร้องเพลงวนัลอยกระทองอย่างมีความสุข เพราะ
วนัน้ีคุณยายจะสอนน ้ าใจท ากระทงของตวัเอง ดี
ใจจงั เย็นน้ีจะไปลอยกระทง คุณยาย คุณยายคะ 
น ้ าใจมาแลว้ สวสัดีคะ ให้ช่วยอะไรบา้งคะ น ้ าใจ
อยากท ากระทงแล้ว “ ก่อนอ่ืนเราตอ้งไปตดัต้น
กล้วย และใบตองท่ีหลังบ้านกันก่อน ใช้วสัดุ
ธรรมชาติจะไดไ้ม่เป็นมลพิษต่อแม่น ้ า ไม่ตอ้งซ้ือ 
ไม่ตอ้งเสียเงินด้วยนะ เพราะวนัลอยกระทง เป็น
วนัท่ีเราจะต้องท าดีนึกถึงประโยชน์ ระลึกถึง

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
ประดิษฐ์กระทงรัก
ธรรมชำติ  
ร่วมกนัสร้างสรรค์
ก ร ะท ง จ า ก ก า ร
ประ ดิษฐ์กระทง
จ า ก วั ส ดุ จ า ก
ธ ร ร ม ช า ติ ใ ห้
สวยงาม 
 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
ท ากิจกรรมร่วมกนั
ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
เรียน สนใจเรียนรู้
จากนอกห้องเรียน 
ขอ้ 5.รักษา
วฒันธรรม
ประเพณีไทยอนั
งดงาม 
ขอ้ 10.รู้จกัด ารง
ตนอยูโ่ดยใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

บุญคุณของน ้ าท่ีเราไดใ้ช้ตลอดทั้งปี ซ่ึงนั้นก็เป็น
การแสดงความกตญัญูอยา่งหน่ึงของคนไทย และ
สัญญากบัแม่น ้ าวา่เราจะช่วยกนัดูแลน ้ าให้สะอาด 
และใชอ้ยา่งรู้คุณค่า ซ่ึงวฒันธรรมอนัดีงานมของ
ไทยน้ี เป็นส่ิงท่ีดี และควรช่วยกันอนุรักษ์ความ
เป็นไทยท่ีงดงามน้ีไว้ด้วยการ เร่ิมปฏิบัติด้วย
ตวัเอง” อนุรักษ์วฒันธรรมไทยตามวิถีของชาว
พุทธ น ้ าใจท าไดด้ว้ยเหรอคะ ยาย “ท าไดสิ้หลาน
ยาย เด็กทุกคนท าได้ ง่ายๆ เช่นการใช้ภาษาให้
ถูกต้อง พูดจาไพเราะ ออกเสียงถูกต้องชัดเจน 
เขียนหนังสือด้วยลายมือท่ีสวยงาม และสวสัดี
ผูใ้หญ่ มีมารยาทอยู่เสมอ มนัเป็นเอกลกัษณ์ของ
คนไทยนะ หลานยาย”  เหมือนท่ีโรงเรียนของ
น ้ าใจสอนเลยคะยาย ใช่จ๊ะ และการท ากระทงน้ี
ดว้ยนะ เป็นการรักษาวฒันธรรมอนัดีงามของไทย 
ท ากระทงจากธรรมชาติ แล้วก็ประหยดัเงินคุณ
พ่อคุณแม่ด้วยนะ เสร็จแล้ว ไชโย กระทงของ
น ้าใจเสร็จแลว้ค่ะยาย ขอบคุณค่ะคุณยาย 
 
ผูเ้รียน ถาม – ตอบ เพื่อกระตุน้ความสนใจ และมี
ส่วนร่วมในนิทาน 

1. ประเพณีวนัลอยกระทงจดัข้ึนเพื่ออะไร 
2. นกัเรียนจะเป็นผูช่้วยดูแลและรักษาน ้ าได้

หรือไม่ อยา่งไร 
3. ค าว่า พอเพียง คืออะไร และจากเร่ืองน้ี
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
แสดงออกถึงความพอเพียงอย่างไร และนักเรียน
สามารถแสดงออกถึงความพอเพียงง่ายๆได้
หรือไม่อยา่งไร 

เม่ือเด็กทุกคนทราบเช่นน้ีแลว้ เรามาช่วยกนั
ท ากิจกรรม ประดิษฐ์กระทงธรรมชาติ  (ขั้ น
กิจกรรม) 

อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน
ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 

8 เน้ือหำสำระ: 
ส่งเสริมมีความ
ซ่ือสัตย ์มีศีลธรรม
ในใจ หมัน่ท าดี 
รู้จกัและสามารถ
ใชอ้ านาจ
ประชาธิปไตยได้
อยา่งเหมาะสม  
กจิกรรม: เล่า
นิทานเด็กดีเป็นท่ี
รักของทุกคน 
 
วตัถุประสงค์กำร
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม
ค่านิยม 12 

ผูส้อนน าเขา้เน้ือหา เล่านิทาน พร้อมตั้งค  าถาม 
แนะน าตวัละคร และตวัละครใบเตย พูดคุย

กบัเด็กๆ เร่ืองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนของ
ใบเตย ต่อไปน้ี (ขั้นน า) 

 
กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง เด็กดีเป็นที่รักของทุกคน 
(ขั้นท ากิจกรรม) 

 เวลาอนัแสนสนุก ช่วงพกัของเด็กๆ ทุกต่าง
น าเอาขนม ของเล่นของตัวเองออกมา แบ่งกัน
อย่างมีความสุข ใบเตยเดินเริงร่าไปรอบๆห้อง 
เอะ๊!! ใบเตยหนัไปเจอ ตุ๊กตาเจา้หญิงวางอยู ่ตุ๊กตา
ไม่มีเจ้าของ วางอยู่เฉยๆ ใบเตยจึงหยิบตุ๊กตา
ข้ึนมาเล่น เดินเล่นตุ๊กตาไปทัว่ทั้งห้องอย่างสุขใจ 
ตุ๊กตา เจ้าหญิงของฉัน “ใบเตยพูด”  และใน
ขณะเดียวกัน ใบเตยก็ได้ยินเสียง มีคนร้องไห ้
ใบเตยเดินไปดู ใบเตยคิดสงสัย เพื่อนร้องไห้

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
ส มุดบันทึ กภ ำพ
คว าม ดี  ร่ ว ม กัน
แสดงความคิดเห็น 
แล ะ วาด รูปของ
ตนเองกบักิจกรรม
ความดีท่ีตนเองได้
ท า  เพื่ อรวบรวม
เ ป็ นส มุ ดบัน ทึ ก
ค ว า ม ดี เ พื่ อ ใ ห้
นักเรียนทุกคนได้
ทราบถึงส่ิงดีๆท่ีท า
ไดง่้ายๆ และท าได้
ใน ทุ กๆวัน  จ า ก
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
เพื่อนๆ 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ประการ  
ขอ้ 2.เด็กสามารถ
แสดงความซ่ือสัตย ์
เสียสละ อดทน อด 
กลั้นตาม
สถานการณ์ต่างๆ
ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
ขอ้ 6.เด็กสามารถ
แสดงใหเ้ห็นถึง
ศีลธรรมความดี 
และหวงัดีต่อผูอ่ื้น  
ขอ้ 12.ค านึงถึง
ประโยชน์
ส่วนรวม เห็นแก่
ผูอ่ื้นมากกวา่
ประโยชน์ส่วนตน 

 

ท าไม คุณครูเขา้ไปปลอบแลว้ถามเพื่อนวา่ร้องไห้
ท าไม เพื่อนท าของหาย เป็นตุ๊กตาท่ีเพื่อนรักมาก  
ฮ้ือ ฮ้ือ  คุณครูถามทุกคนในห้องและบอกถึง
ลกัษณะตุ๊กตาท่ีเพื่อนท าหายไป เหมือนท่ีใบเตย
เจอเลย แต่ใบเตยรู้สึกชอบตุ๊กตาตวัน้ีเหมือนกัน 
ไม่อยากให้คืนเลย ท ายงัไงดี(ใบเตยคิดในใจ) 
คุณครูไดบ้อกกบัทุกคนว่า ของของใคร ใครก็รัก 
ตุก๊ตาของเพื่อนหายไป เพื่อนก็ตอ้งเสียใจ กลบัถึง
บา้นตอ้งโดนคุณพ่อ-แม่ท าโทษ ถา้เป็นเรา เราจะ
เสียใจไหมคะ ถา้ใครเจอของเพื่อนให้บอกคุณครู
นะคะ สงสารเพื่อน เม่ือไดย้นิอยา่งนั้น ใบเตยรู้สึก
สงสารเพื่อน เห็นใจเพื่อนเพราะถ้าเอลซ่าของ
ใบเตยหายคงเสียใจมากเช่นกนั ใบเตยจึงเก็บไว้
เล่นท่ีบา้น เพราะไม่อยากให้หายแบบน้ี ใบเตยจึง
ยกมือบอกคุณครู และบอกว่า พบตุ๊กตาตวัน้ี วาง
อยู่ท่ีพื้นแลว้น ามาคืนเพื่อน เพื่อนดีใจและทุกคน
ต่างปรบมือให้ใบเตย เพื่อนๆ ก็ต่างแบ่งของเล่น
ให้เล่น เม่ือหมดเวลาพกัทุกคนจึงช่วยกนัเก็บของ
อย่างเต็มใจ แมว้่าของเล่นนั้นตนเองจะไม่ไดเ้ล่น
เลยก็ตาม เม่ือทุกคนช่วยกันห้องเรียนก็สะอาด
อย่างรวดเร็ว ครูดีใจเด็กทุกคนมีความเสียสละ
และรักกนั ใบเตยเป็นสุขใจ และรู้สึกสนุกมากกวา่
ตอนอยูค่นเดียวในหอ้ง 
 
ผูเ้รียน ถาม – ตอบ เพื่อกระตุน้ความสนใจ และมี

 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
ท ากิจกรรมร่วมกนั
ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ส่วนร่วมในนิทาน 

1. การโกหกคืออะไร เป็นส่ิงท่ีควรท า
หรือไม่ 

2. หากเราเจอส่ิงของท่ีไม่ใช่ของตน แต่รู้สึก
อยากได้และชอบในส่ิงนั้นมาก นักเรียนจะท า
อยา่งไร 

3. หากเราเป็นเพื่อนท่ีดีต่อผูอ่ื้นแล้วนั้ น 
เพื่อนก็จะแบ่งของให้เราเล่นเสมอ และนักเรียน
แบ่งของเล่นให้เพื่อนหรือไม่ แลว้มีส่ิงใดท่ีเราจะ
แบ่งปันไดอี้กบา้ง 

เม่ือเด็กๆทราบเช่นน้ีแลว้ เรามาช่วยกนัท า
กิจกรรม ประดิษฐก์ระทงธรรมชาติ (ขั้นกิจกรรม) 

อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน
ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 
 

9 เน้ือหำสำระ: 
ส่งเสริมความ
ซ่ือสัตย ์รู้จกั
พอเพียงไม่อยาก
ไดอ้ยากมี และ
เขา้ใจในอ านาจ
ประชาธิปไตย 
กจิกรรม : เล่า
นิทาน

ผูส้อนน าเขา้เน้ือหา เล่านิทาน พร้อมตั้งค  าถาม 
แนะน าตัวละครในนิทาน แล้วยกตวัอย่าง

ประชาธิปไตยง่ายๆ โดยให้นักเรียนตันสินใจ
เลือก ระหว่างคุณพ่อ กับ พี่ตงั ใครหล่อกว่ากัน 
เป็นการออกเสียง และเลือกจากการตดัสินใจของ
คนส่วนใหญ่ (ขั้นน า) 
 
กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง ประชำธิปไตย (ขั้นท า
กิจกรรม)  

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
ร่ วมแสดงควำม
คิดเห็น  
ตดัสินเลือกผลงาน
ศิ ล ป ะ โ ด ย ก า ร
ล งคะแนน เ สี ย ง 
จากสัญญาลกัษณ์ท่ี
ตน เ อ งส ร้ า ง ข้ึ น 
โ ด ย ก า ร ฉี ก
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ประชาธิปไตย 
 
วตัถุประสงค์กำร
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม
ค่านิยม 12 
ประการ  
ขอ้ 2.เด็กสามารถ
แสดงความซ่ือสัตย ์
เสียสละมีน ้าใจ 
นกักีฬา อดทน อด
กลั้นตาม
สถานการณ์ต่างๆ
ไดเ้หมาะสมกบัวยั 
ขอ้ 7.เด็กมีความ
เขา้ใจ และพยายาม
เรียนรู้
ประชาธิปไตย 
ของคนไทยได้
เหมาะสมกบัวยั 
ขอ้ 10.เด็กสามารถ
แสดงออกถึงความ
เพียงพอ ยอมรับ
ในส่ิงท่ีไดรั้บหรือ
การตดัสินใจของ

   พ่อ พ่อครับ พ่อ พี่ตังบอกว่าวนัพรุ่งน้ีท่ี
โรงเรียนจะมีการเลือกตั้งดว้ยครับพ่อ ผมไม่ค่อย
แน่ใจเลย ว่าเลือกตั้งมนัคืออะไร ไม่เลือกไดไ้หม
ครับ พ่อตอบว่า “จริงๆ แล้วการเลือกตั้งมนัเป็น
หน้าท่ีของเราทุกคนนะลูก การเลือกตั้ งคือการ
แสดงความคิดเห็นท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ
ตดัสินใจหลายๆ อยา่ง เช่นเดียวกนักบัท่ีพี่ตงัก าลงั
จะไปเลือกตั้งท่ีโรงเรียนเลือกตวัแทนในการท า
กิจกรรมหลายอยา่งเพื่อพฒันาโรงเรียน ดงันั้นการ
เลือกตั้งจะเลือกกนัเล่นๆ แค่คน 2 คน ไม่ได ้เป็น
หนา้ท่ีของพี่ตงัและนกัเรียนทุกคนท่ีจะตอ้งสังเกต 
คิดใหดี้ซิวา่ใครเหมาะสมท่ีสุด ในการเป็นตวัแทน
เพื่อพฒันาโรงเรียน ผลท่ีออกมาอาจจะไม่ตรงกบั
ท่ีเราคิดก็ได้ เราก็ตอ้งยอมรับ เพราะเป็นผลการ
ตัดสินใจของนักเรียนส่วนใหญ่ ท่ีเค้าเรียกว่า 
ประชาธิปไตย ไงล่ะลูก โอโ้ห.... น่าต่ืนเตน้แทนพี่
ตงั มนัเป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัมากเลย พี่ตงัตอ้งเลือก
คนท่ีดีท่ีสุด 
 
ผูเ้รียน ถาม – ตอบ เพื่อกระตุน้ความสนใจ และมี
ส่วนร่วมในนิทาน 

1.  ประชาธิปไตยท่ีนกัเรียนเขา้ใจ คืออะไร 
2. นักเรียนเป็นเด็กสามารถใช้สิทธิ

ประชาธิปไตยไดห้รือไม่ 
3.  นกัเรียนควรท าอยา่งไรเม่ือเพื่อนคนอ่ืนๆ 

กระด าษให้ เ ป็ น
รูปร่าง ต่างๆตาม
จินตนาการ และ
มอบเป็นคะแนน
ในการแสดงความ
คิดเห็น 
 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
ท ากิจกรรมร่วมกนั
ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ส่วนรวมได้
เหมาะสมตามวยั 
 

คิดและท าไม่เหมือนกับเรา(ไม่เลือกเรา หรือไม่
เลือกคนท่ีเราเลือก) 

4. “หากเราไดรั้บเลือกให้มีสิทธิลงเลือกตั้ง 
แล้วอยากชนะการเลือกตั้ง จึงให้เพื่อนช่วยเพิ่ม
คะแนนให้เรา และจะซ้ือขนมให้” นกัเรียนคิดว่า
การกระท าแบบน้ีเป็นส่ิงท่ีควรท าหรือไม่อยา่งไร 

เม่ือเด็กๆทราบเช่นน้ีแล้ว เรามาช่วยกัน
แสดงความคิดเห็น เลือกหาผลงานท่ีสวยท่ีสุด 
(ขั้นกิจกรรม) 

อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน
ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 

10 เน้ือหำสำระ: 
ส่งเสริมการมีสติ 
อุดมการณ์ รู้จกั
หนา้ท่ีของตนเอง 
และมีความใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน 
กจิกรรม: เล่า
นิทานท าไมตอ้ง
ไปโรงเรียน 
 
วตัถุประสงค์กำร
จัดเรียนกำรสอน 
1. เพื่อส่งเสริม

ผูส้อนน าเขา้เน้ือหา เล่านิทาน พร้อมตั้งค  าถาม 
เด็กๆ ท าไมถึงต้องมาโรงเรียนด้วย ทราบ

หรือไม่คะ เรามาฟังเร่ืองๆ หน่ึงกนั (ขั้นน า) 
 
กิจกรรมเล่ำนิทำน เร่ือง ท ำไมต้องไปโรงเรียน 
(ขั้นท ากิจกรรม)   

 ท าไม!! กปัตนัตอ้งไปโรงเรียนดว้ย อยูบ่า้น
สบายดีออก ไม่อยากไปโรงเรียนเลย แม่ครับ 
กปัตนัไม่ไปโรงเรียนไดไ้หม กปัตนัอยากอยูบ่า้น 
แม่ว่า กปัตนัไปโรงเรียนมีคุณครูใจดี มีเพื่อนเล่น 
มีของเล่น แล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆ ดีออกนะลูก 
แล้วท าไม กัปตันต้องมีเพื่อนด้วยครับคุณแม่ ก็
เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกน้ีไงล่ะครับ

กิ จ ก ร ร ม ศิ ล ป ะ  
ว ำ ด ภ ำ พ ฉั น ม ำ
โรงเรียน  ร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น 
และสมาชิกวาดตวั
ละครแทนตัวเอง
เพื่อประกอบภาพ
โรงเรียนของเรา 
 
ประเมินผลจาก 
1. การสังเกตการ
ถาม-ตอบ และการ
ท ากิจกรรมร่วมกนั
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
ค่านิยม 12 
ประการ  
ขอ้ 4.เด็กมีความ
สนใจแสวงหา
ความรู้ หมัน่ศึกษา
เล่าเรียนทั้ง
ทางตรง และ
ทางออ้ม 
ขอ้ 9.เด็กสามารถ
ควบคุมอารมณ์
ของตนเอง และ
ปฏิบติัตามพระ
ราชด ารัสขอ
พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั 
 

ลูก กปัตนัลองคิดดูนะ ถา้กปัตนัไม่มีเพื่อน เดินไป
ท่ีไหนก็ไม่มีใคร เล่นของท่ี Play Gound ก็ตอ้ง
เล่นอยู่คนเดียว เพราะไม่มี เพื่อน ไม่ไปเรียน
หนังสือก็จะไม่มีความรู้ อยากกินไอศกรีม จะ
จ่ายเงินก็จ่ายไม่ถูกเพราะนบัเลขก็ไม่ได ้คิดเลขก็
ไม่เป็น ถ้าโตข้ึนมาแล้วอยากเป็นครู อยากเป็น
หมอ แต่ไม่มีความรู้ แล้วจะเป็นได้ยงัไงล่ะครับ
ลูก เห็นไหม ถ้าเป็นอย่างน้ีไปไหนก็ไม่ได้ ท า
อะไรก็ไม่ได ้ตอ้งอยู่แต่ในบา้นตลอดชีวิตเลย ไม่ 
ไม่ ไม่ กปัตนัจะไม่เป็นแบบนั้นเด็ดขาดเลยครับ
คุณแม่  จะไม่นอนดึก จะได้ต่ืนแต่เช้ามาอาบน ้ า 
แปรงฟัน ทานขา้ว แล้วก็ไปโรงเรียนเลย กปัตนั
จะไปโรงเรียน เพื่อนๆไปโรงเรียนกนัดีกวา่ 
 
ผูเ้รียน ถาม – ตอบ เพื่อกระตุน้ความสนใจ และมี
ส่วนร่วมในนิทาน 

1. หนา้ท่ีของเด็กมีอะไรบา้ง  
2. หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดในตอนน้ีคืออะไร เพื่อ

อะไร 
3. เม่ือนักเรียนเล่นของเล่นร่วมกับเพื่อน

นักเรียนควรปฏิบติัตวัอย่างไร และหากเกิดเหตุ
บงัเอิญท่ีเพื่อนต้องการเล่นของเล่นช้ินเดียวกัน 
นกัเรียนจะแกปั้ญหาอยา่งไร 

เม่ือเด็กๆทราบเช่นน้ีแล้ว เรามาช่วยกันท า
กิจกรรม ประดิษฐก์ระทงธรรมชาติ (ขั้นกิจกรรม) 

ของเด็ก 
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ตารางท่ี 2  แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น  
                  “พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ” ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
สัป
ดาห์
ท่ี 

หวัขอ้เร่ือง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเล่านิทาน 
กิจกรรมการท างาน

ศิลปะร่วมกนั 
อธิบายถึงผลการเรียนรู้ ผลของการท างาน

ร่วมกัน และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม (ขั้น
สรุป) 

 
3.  ขั้นการพฒันา (Development) 
 การพฒันาการจดัการเรียนการสอน เป็นการพฒันาการน าเสนอเน้ือหาการเรียนในรูป แบบ
สร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนปฐมวยัจากค่านิยม 
12 ประการใหส้มบูรณ์ข้ึนซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 3.1 การน าขอ้มูลดา้นเน้ือหาท่ีท าการวเิคราะห์และออกแบบแลว้ มาเขียนรายละเอียดลงในกรอบ
การจดัการเรียนการสอน 
 3.2   จดักิจกรรมการเรียนรู้เป็น 2 กิจกรรม  
 การฟังนิทาน และการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมกนั ท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะการเป็น
พลเมืองดี ดว้ยการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ร่วมกนัจากการฟังนิทานในการจดัการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 
 

ตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาแลว้ดงัน้ี  
 (แผนท่ีพฒันาอยา่งสมบูรณ์แสดงในภาคผนวก ค) 
 
สัปดำห์ที ่4 อศัวนิผูท้รงพลงั 
กจิกรรม เส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 
สำระส ำคัญ ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์กตญัญูรู้คุณคน มีจิตใจท่ีดีบนพื้นฐาน

ของศีลธรรมและมีสติ 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. เพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ   

ขอ้ 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

ขอ้ 3. กตญัญูรู้คุณ  
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ขอ้ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์ หวงัดีต่อผูอ่ื้น 

ขอ้ 9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   

2. ส่งเสริมให้เด็กไดต้ระหนกัถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์กตญัญูรู้คุณคน มีจิตใจท่ีดี

บนพื้นฐานของศีลธรรม และมีสติในการคิดไตร่ตรอง 

3. การท างานร่วมกนัอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั รู้จกัการช่วยเหลือแบ่งปัน รับฟัง และตดัสินใจร่วมกนั 

 

สำระกำรเรียนรู้  

1. สำระทีค่วรเรียนรู้ 

กตญัญูรู้คุณ มีความรัก ห่วงแหนในชาติ และมีสติรู้คิดรู้ท า 

2. ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

2.1 สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกรักชาติโดยการใชค้  าพูดและการกระท า 

2.2 สามารถจดจ า และวาดภาพธงชาติไทยได ้

2.3 ไม่ดูถูกเหยยีดหยามดว้ยค าพูด หรือท าลายสัญลกัษณ์ของชาติไทย 

2.4 สามารถยนืตวัตรงเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือไดย้นิ หรือร้อง 

เพลงชาติไทย 

1.1 มีความรักและห่วงแหน จงัหวดั โรงเรียน บา้นท่ีตนอยู ่

1.2 มีศีลธรรมรักษาความสัตยห์วงัดีต่อผูอ่ื้นเผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

1.3 หวงัดีต่อตนเองและผูอ่ื้น ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนพร้อมช่วยเหลือเม่ือมีโอกาส 

1.4 กตญัญูรู้คุณคน รู้คุณแผน่ดิน 

1.5 มีน ้าใจและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

1.6 ไม่ลกัขโมย 

1.7 มีสติรู้ตวัรู้คิดรู้ท ารู้ปฏิบติัตน 

1.8 รู้จกัคิดและปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามวยั 

1.9 คิดก่อนท าไม่ขาดสติในการคิดตดัสินใจ ควบคุมอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.10 สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 

1.11 เป็นคนดีอยา่งสม ่าเสมอ 
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กจิกรรมจัดประสบกำรณ์ 
1. กิจกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั 
2. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์เส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 

 
เวลำในกำรด ำเนินกำร 
1. เกร่ินน า     5 นาที 
2. กิจกรรมเล่านิทาน   10 นาที 
3. อธิบายวธีิการท ากิจกรรม   5 นาที 
4. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคร่์วมกนั 25 นาที 
5. สรุป      5 นาที 
รวมกิจกรรมทั้งหมด   50 นาที 
 
ส่ือกำรเรียน  
1. ภาพประกอบนิทาน เร่ืองอศัวนิผูท้รงพลงั 
2. ภาพตวัอยา่ง กิจกรรมศิลปะเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 
3. อุปกรณ์การท าช้ินงาน และผลงานตวัอยา่ง 

3.1 กระดาษแขง็กลุ่มละ 1 แผน่ 
ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการเลือกเป็นตวัแทนใส่ชุดเกราะ 

3.2 ดินสอกลุ่มละ 5 แท่ง 
ส าหรับสมาชิกช่วยกนัวาดภาพลายละเอียด 

3.3 สีกลุ่มละ 1 กล่อง 
ส าหรับสมาชิกช่วยกนัระบายสี 

 
ด ำเนินกำรจัดกจิกรรม 
1. ขั้นน า (5 นาที) 

1.1 ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน 
วนัน้ีคุณครูจะแนะน าเด็กใหรู้้จกักบัอศัวนิ เด็กรู้จกัอศัวนิหรือไม่ ซ่ึงเด็กๆ ก็ 

สามารถเป็นอศัวนิได ้เร่ิมจากเร่ืองง่ายๆใกลต้วั เช่นไม่ชวนเพื่อนทะเลาะเป็นตน้ 
2. ขั้นด าเนินการจดักิจกรรม (45 นาที) 

2.1 ผูส้อนเล่านิทานเร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั พร้อมตั้งค  าถาม-ตอบ ใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็น 
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บนดาวเล็กๆ ดวงหน่ึง มีเมือง 2 เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ มีทั้ง น ้า  
ตน้ไม ้พืชผกั สัตว ์และอากาศท่ีดีเมืองทั้งสองอยู่คนละฝ่ัง ดา้นหน่ึงลอ้มรอบดว้ยทะเล ซ่ึงมีสัตวน์ ้ า
มากมายหลายชนิด และอีกฝ่ังหน่ึงมีภูเขาลอ้มรอบไว ้มีตม้ไม ้พืชผกัต่างๆ นานา เจา้เมืองทะเลจึงอยาก
ไดเ้มืองภูเขามาครอบคลองไว ้เพื่อจะไดมี้ทุกอย่าง ครบและสมบูรณ์มากข้ึน จึงตอ้งการก่อสงคราม 
เพื่อแย่งชิงเมืองภูเขา สงครามมีทีท่าว่าจะรุนแรง มีการเตรียมพร้อมอยา่งจริงจงัและเขม้แข็ง ส่วนเจา้
เมืองภูเขาเม่ือรู้ข่าวก็เตรียมพร้อมเช่นกนั สงครามคร้ังน้ีดูเหมือนจะรุนแรงมากเกินกวา่ท่ีใครจะคาดคิด 
ในขณะท่ีทั้งสองเมืองก าลงัยุง่วุน่วาย มีเด็กคนหน่ึงท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะเล็กๆ ระหวา่งเมืองทั้งสอง รู้สึก
เป็นกงัวลกบัการสูญเสียท่ีจะตามมาของสงคราม จึงคิดหาวิธีแอบเขา้ไปในเมืองให้ใกลก้บัเจา้เมือง
ทะเลมากท่ีสุด เม่ือเป็นเช่นนั้นจึงเขา้ไปขวางทางเจา้เมืองไว ้เม่ือเจา้เมืองถาม เด็กคนนั้นจึงไดบ้อกกบั
เจา้เมืองว่า ขา้เพียงอยากถามท่าน ว่าสงครามมนัดีอย่างไร ขา้ไม่เห็นว่าท่านจะไดอ้ะไรจากสงคราม
นอกจากการสูญเสีย แต่ถา้ท่านผูเ้ป็นเจา้เมืองทั้งสองเป็นมิตรต่อกนั จะไม่มีใครตอ้งเสีย ไปมาหาสู่ 
แลกเปล่ียนของกนัและกนั น่าจะดีเสียกว่า อย่าให้ขา้ตอ้งเสียบา้นและแผ่นดินเกิดเลย น้ีเป็นส่ิงท่ีขา้
อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งสองลองพิจารณาให้ละเอียดอีกซักคร้ัง ก่อนท่ีจะท าอะไรลงไป เพราะการ
กระท าน้ีอาจะตอ้งท าใหใ้ครหลายๆ คนตอ้งเสียใจเป็นแน่ “เอาหละ เจา้เป็นเด็กฉลาดนัก ขา้ขอขอบใจ
ท่ีเจา้เตือนสติขา้ ขา้จะขอแต่งตั้งเจา้เป็นอศัวินผูดู้แลเมืองให้ขา้” หลงัจากนั้นทั้งสองเมืองก็ผูกมิตรกนั 
ผูค้นต่างอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   
 

ค าถาม 1. นกัเรียนทราบหรือไม่ว่า การมีสตินั้น เป็นอย่างไร และนกัเรียนสามารถท าได้
หรือไม่ 

 2. นกัเรียนคิดวา่การทะเลาะกนั หรือการก่อสงครามท าใหเ้กิดผลเสียอะไรตามมา 
2.2 กิจกรรมศิลปะเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย  

2.2.1 แสดงภาพตวัอยา่ง 
2.2.2 อธิบายกิจกรรม วธีิการ  
 - ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ5คน 
 - ใหน้กัเรียนปรึกษาแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 - ใหน้กัเรียนร่วมกนัคิดออกแบบและตกแต่งระบายสีเส้ือเกราะ 
 

3. ขั้นสรุป (5 นาที) 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และปัญหาการท ากิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่มโดย

สรุปความส าคญัของค่านิยม ขอ้ 1, 3, 6, 9 
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กำรวดัและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมในการฟังนิทาน 
2. สังเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงปฏิบติั 12 ประการ ขอ้ 1, 3, 6, 9 ในการปฏิบติักิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรคร่์วมกนั 
3. สังเกตจากพฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
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สัปดำห์ที ่5 ของขวญัจากใจ 
กจิกรรม เคก้วนัเกิดแสนสวย 
สำระส ำคัญ ส่งเสริมความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สะสมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นสมบติัล ้าค่าและใชชี้วติอยู่

อยา่งพอเพียง 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. เพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ  

 ขอ้ 3. กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 

 ขอ้ 10. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมให้เด็กไดต้ระหนกัถึงการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สะสมทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นสมบติัล ้าค่าและใช้

ชีวติอยูอ่ยา่งพอเพียง 

3. การท างานร่วมกนัอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั รู้จกัการช่วยเหลือแบ่งปัน รับฟัง และตดัสินใจร่วมกนั 

 
สำระกำรเรียนรู้  
1. สำระทีค่วรเรียนรู้ 

  ความรัก ความกตญัญู เศรษฐกิจพอเพียง การใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จกัท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

2. ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

2.1 กตญัญูต่อพอ่แม่ผูป้กครองครูอาจารยแ์ละผูมี้พระคุณ 

2.2 รู้จกัแสดงความเคารพพ่อแม่ผูป้กครองและผูมี้พระคุณ 

2.3 มีความรักและหวงัดีต่อผูมี้พระคุณ 

2.4 ดูแลเอาใจใส่รักและเคารพต่อผูมี้พระคุณ 

2.5 แสดงออกถึงความกตญัญูอยูด่ว้ยการไหวค้  าพูดและการกระท า 

2.6 ช่วยเหลืองานคุณครูหรือผูมี้พระคุณตามความสามารถเม่ือมีโอกาส 

2.7 รู้จกัด ารงตนอยูด่ว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.8 รู้จกัอดออม ประหยดั 

2.9 มีเหตุและผลคิดตดัสินใจเร่ืองการใชจ้่ายของตนเอง ใชจ่้ายเท่าท่ีมี 

2.10 ดูแล และรักษาทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของตนเอง 
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กจิกรรมในช้ันเรียน 
1. กิจกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ 
2. กิจกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 
 
เวลำในกำรด ำเนินกำร 
1. เกร่ินน า     5 นาที 
2. กิจกรรมเล่านิทาน   10 นาที 
3. อธิบายวธีิการท ากิจกรรม   5 นาที 
4. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคร่์วมกนั 25 นาที 
5. สรุป      5 นาที 
รวมกิจกรรมทั้งหมด   50 นาที 

 
ส่ือกำรเรียนกำรสอนในช้ันเรียน 
1. ภาพประกอบนิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ 
2. อุปกรณ์การท าช้ินงาน และผลงานตวัอยา่งเคก้วนัเกิด 

2.1 กระดาษกลุ่มละ 1 แผน่  
2.2 ดินสอกลุ่มละ 1 แท่ง 

 ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บเลือกท าหนา้ท่ีวาดภาพ และเพื่อนในกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็น 
2.3 สีกลุ่มละ 5 หลอด 

 สมาชิกในกลุ่ม 5 คน คนละ 1 สี 
ด ำเนินกำรจัดกจิกรรม 
1. ขั้นน า (5 นาที) 

1.1   ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน 
คุณครูพูดคุย ถามไถ่นกัเรียนถึงของส าคญั ท่ีเด็กๆ จะสามารถใหคุ้ณแม่ หรือผูใ้หญ่ท่ี 

เป็นท่ีรักไดมี้อะไรบา้ง 
2. ขั้นด าเนินการ (45 นาที) 

2.1  ผูส้อนเล่านิทานเร่ือง ของขวญัจากใจ พร้อมตั้งค  าถาม-ตอบ ใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็น 
วนัเสาร์น้ีแลว้ วนัเกิดคุณแม่ พลอยคิด คิด คิด คิดไม่ออกวา่ วนัเกิดคุณแม่เราจะเอาอะไรให้

คุณแม่ดีนะ เงินก็ไม่ค่อยมี จะหาอะไรมาให้คุณแม่ คุณแม่ถึงจะชอบ และมีความสุขท่ีสุด พลอยไม่มี

เงินเลย พลอยจึงเดินหาส่ิงของ หรืออะไรบางอยา่งท่ีดูมีค่า เพื่อจะน ามาให้คุณแม่ พลอยใชเ้วลาตามหา
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ของทั้งวนัก็ยงัไม่พบส่ิงท่ีถูกใจ พลอยจึงกลบัมาบา้น  เวลาก็ใกลเ้ขา้มาเต็มที พลอยเป็นกงัวล พลอย

กลบัมานัง่คิด ถึงส่ิงท่ีแม่ชอบ ส่ิงท่ีแม่ตอ้งการ อะไรดีนะ อะไรดี แม่บอกแต่วา่อยากให้เราตั้งใจเรียน 

เรียนเก่งๆ เป็นเด็กดี แม่ไม่เคยบอกวา่อยากไดอ้ะไรเลย คิด คิด.... อะไรดี....... นึกออกแลว้ เย!้! ท าเคก้

สวยๆใหคุ้ณแม่ดีกวา่  คุณแม่ตอ้งประหลาดใจ เม่ือเคก้ของพลอย “แม่ดีใจ ท่ีไดเ้ห็นเคก้แสนสวย ฝีมือ

ของลูกสาวท่ีตั้งใจวาดและระบายสี คุณแม่ดีใจคะ คุณแม่ชอบเคก้ท่ีหนูท าให้แม่มากคะ น่าทาน แลว้ก็

น่ารักท่ีสุดเลยคะ เป็นของขวญัท่ีดีมากคะ แค่น้ีแม่ก็รู้แลว้วา่หนูรักแม่ ตั้งใจท าเคก้สวยๆให้คุณแม่ เป็น

ของขวญัท่ีดีท่ีสุดส าหรับแม่ แม่รักหนูมากคะ หนูก็รักแม่คะ 

ค าถาม 1. นกัเรียนคิดวา่มีส่ิงใดท่ีเราสามารถมอบใหเ้ป็นของขวญัใหก้บัผูอ่ื้นไดบ้า้ง 
 2. หากส่ิงของท่ีตอ้งการซ้ือมีราคาแพง นกัเรียนจะท าอยา่งไร 
 3. นกัเรียนสามารถแสดงความกตญัญูง่ายๆต่อพอ่แม่ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

2.2  กิจกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย  
2.2.1 อธิบายกิจกรรม  
2.2.2 อธิบายกิจกรรม และวธีิการ  

-  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ร่วมกนัปรึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ 
ออกแบบเคก้วนัเกิดแสนสวย 

- ครูแจกอุปกรณ์การแต่งหนา้เคก้คนละ 1 สี รับผดิชอบสีของตวัเอง (สีผสมอาหาร 
น ามาผสมกบัแป้งขา้วโพดและน ้าเปล่าใส่ถุงบีบส าหรับแต่งหนา้เคก้) 

- ร่วมกนัตกแต่งเคก้ใหส้วยงามใหส้วยงาม 
 

3. ขั้นสรุป (5 นาที) 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และปัญหาการท ากิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่มโดย

สรุปความส าคญัของค่านิยม ขอ้ 3, 10 
 
กำรประเมินผล ประเมินจาก 
1. สังเกตพฤติกรรมในการฟังนิทาน 
2. สังเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงปฏิบติั 12 ประการ ขอ้ 3, 10 ในการปฏิบติักิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรคร่์วมกนั 
3. สังเกตจากพฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
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 3.3  การด าเนินการออกแบบและพฒันาการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ
ร่วมกันจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 
ประการ 
 ผูว้จิยัน าแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการ
เป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการท่ีพฒันาข้ึนน าเสนอท่ีปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมในดา้นการออกแบบ ความสอดคลอ้งของเน้ือหา การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน ผูว้ิจยัน าค าแนะน าจากท่ีปรึกษามาปรับแก้ไขให้การจดัการเรียนการสอนถูกตอ้ง
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาไดป้รับปรุงแกไ้ขประเด็นดงัน้ี 
1. การจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยัควรมีความยดืหยุน่ เอ้ือต่อพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
2. กิจกรรมศิลปะร่วมกนัและกิจกรรมการฟังนิทานควรมีความสอดคลอ้งกนัเพื่อความต่อเน่ืองในการ 
เรียนรู้ของเด็ปฐมวยั 
3. กิจกรรมศิลปะร่วมกนัส าหรับเด็กปฐมวยัควรปรับใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการการเรียนรู้ตามวยั 
  

 เมื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  
5 ท่านท าการตรวจสอบคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน ท าการตรวจสอบโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ  ที่ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยมีประเด็นในการ
ประเมินคุณภาพ ดงัน้ี 
1. ประเมินคุณภาพดา้นการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ   
2. ประเมินคุณภาพดา้นการวดัและประเมินผล 
 

 ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการตรวจประเมินคุณภาพ ทางดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวยั จ านวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูมี้คุณวุฒิและประสบการณ์ทางดา้นการพฒันาการจดั
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั อยา่งนอ้ย  3 ปี   
 

 ผูว้จิยัน าค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ และผลจากการประเมินคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนมาท าการแกไ้ขการจดัการเรียนการสอนให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ ผลการประเมินคุณภาพการ
พฒันาการการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี
ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี  โดยใชเ้ทคนิคการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัส่ิงที่ตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : 
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IOC)  ของผูเ้ช่ียวชาญ ในดา้นกิจกรรมการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ   
 

 ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการวดั (Index Item of 
Congruent : IOC)  ของผูเ้ช่ียวชาญ ในดา้นการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทาน
เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการไดค้่าเฉล่ียดชันีความ
สอดคลอ้ง = 0.82 ดา้นคุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน และไดค้่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้ง = 
0.78 ดา้นการวดัผลประเมินผล  มีค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้ง = 0.86 ซ่ึงมากกว่า 0.50 
สรุปว่าสามารถน าไปใช้จริงไดห้ลงัแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าเรียบร้อยแล้ว (ผลการประเมิน
คุณภาพแสดงในภาคผนวก ค) 
 

  ตารางท่ี 3  ประเด็นหลกัค าแนะน าแกไ้ขปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
ผูเ้ช่ียวชาญ ประเด็นในการแกไ้ข การแกไ้ข 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 1 

ด้ำนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 - รูปแบบในการเขียนแผนการเรียนการสอนให ้
 เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ปฐมวยั 
  
 - การใช้ภาษาในการเขียนแผนการเรียนการ
สอนและกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
 
 
 - การเขียนจุดประสงค์ให้ เขียนเป็นเชิง
พฤติกรรมเพื่อน าไปใชไ้ดจ้ริงกบัเด็กปฐมวยั 

 
 - ปรับปรุงการเขียนแผนให้มีความ 
สอดคล้องกบัแผนการเรียนรู้ของปฐมวยั
ตามรูปแบบของ กระทรวงศึกษา 
 - ปรับปรุงภาษาในการเขียนแผนการเรียน 
 การสอนและกิจกรรมรวมถึงค าถามให้มี
ภาษาท่ีเขา้ใจไดง่้ายเหมาะสมส าหรับเด็ก 
 ปฐมวยั 
 - ปรับปรุงภาษาในการเขียนจุดประสงค์
ใหเ้ป็นเชิงพฤติกรรมเพื่อง่ายต่อการสังเกต 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 2 

ด้ำนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
- กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยัควรมีความ
เหมาะสมกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั ในทุก
สัปดาห์ 
- กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ตรงกบัวตัถุประสงค์
ของแต่ละสัปดาห์ 
 

 
 - ปรับกิจกรรมศิลปะท่ีเหมาะสมตามวยั
และเวลาในการท ากิจกรรม 
 
 - ปรับกิจกรรมในทุกสัปดาห์ใหมี้ความ 
 สอดคลอ้งเป็นตามวตัถุประสงคข์องแต่  
 ละสัปดาห์ 
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  ตารางท่ี 3  ประเด็นหลกัค าแนะน าแกไ้ขปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
ผูเ้ช่ียวชาญ ประเด็นในการแกไ้ข การแกไ้ข 

 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 3 

ด้ำนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
- กิจกรรมเด็กปฐมวยัตอ้งมีความสนุกสนาน
น่าสนใจ และสร้างสรรค ์ 
 
- การเขียนแผนการจดักิจกรรมตอ้งมีความ
ชดัเจน  
 
ด้ำนกำรประเมินผล 
- ควรใชภ้าพท่ีส่ือให้เขา้ใจไดง่้าย  
- ขนาดของภาพควรมีขนาดท่ีไม่เล็กเกินไป  

 
 - ปรับกิจกรรมศิลปะ และนิทานใหมี้
ความสนุกสนาน น่าสนใจมากข้ึน เพื่อ 
 ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
 - ปรับการเขียนแผนใหมี้ความชดัเจนและ 
 มีความละเอียด เพื่อการไหลล่ืนในการท า
กิจกรรม 
 
 - ปรับภาพตวัเลือกใหดู้เขา้ใจง่าย 
 - ปรับขนาดภาพตวัเลือกให้มีความ 
 เหมาะสมกบัวยั  
 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 4 

ด้ำนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
- กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมท่ีเด็กมีส่วนรวมใน
กิจกรรมใหม้าก 
 
- ควรเขียนหนา้ท่ีของเด็กลงในแผนการสอน
ดว้ย 
   
- ขั้นน าควรมีการอธิบายรายละเอียด 
 

 
- ปรับรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะ 
ใหเ้ด็กทุกคนในกลุ่มสามารถท ากิจกรรม
ไดด้ว้ยตวัเอง 
- เพิ่มหนา้ท่ีรับผดิชอบใหเ้ด็กทุกคนใน
กลุ่มมีความส าคญัเท่าๆ กนัลงในแผนการ
สอน 
- ปรับเพิ่มขั้นน าลงในแผนการสอน เพื่อ
ง่ายต่อการน าไปใช ้
 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 5 

ด้ำนกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน 
- การตั้งค  าถามส าหรับเด็ก ควรเป็นค าถามท่ี
เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดคิ้ดเอง 
- นิทานควรมีภาพประกอบ หรือตวัละครเพื่อ
ดึงดูดความสนใจ 

 
- ปรับขอ้ค าถาม ใหเ้ป็นค าถามปลายเปิด 
เนน้ให้เด็กคิดตาม 
- จดัท าชุดนิทาน และหุ่นตวัละคร
ประกอบนิทาน 
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  ตารางท่ี 3  ประเด็นหลกัค าแนะน าแกไ้ขปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
ผูเ้ช่ียวชาญ ประเด็นในการแกไ้ข การแกไ้ข 

ด้ำนกำรประเมินผล 
- ภาพในแบบทดสอบ บางภาพมีความ
คลา้ยคลึงกนั ควรปรับใหเ้กิดความแตกต่าง 

 
- ปรับแกรู้ปภาพตวัเลือก ให้มีความ
แตกต่างเพื่อง่ายต่อการสังเกตของเด็ก
ปฐมวยั  

 
 น าแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น

พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มยอ่ย 3 คน เพื่อ
ปรับปรุงภาษา และตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน 

 จากนั้น น าแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริม
การเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการไปทดลองใช้กบัผูเ้รียนกลุ่มยอ่ย 9 
คน และแกไ้ขตามค าแนะน า 
1. ควรมีงานตวัอยา่ง เพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจในช้ินงาน 
2. ควรเตรียมอุปกรณ์ทุกอยา่งในการท ากิจกรรมมาใหเ้ด็กเสมอ 

เม่ือแกไ้ขปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงน า
แผนไปเก็บขอ้มูลจริงต่อไป 
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1. ขั้นศึกษำวรรณกรรม 
ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  
1. การออกแบบรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั 
2. การจดัการเรียนการสอนศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทาน   
3. กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม12ประการ 
4. การพฒันาคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี  
5. การจดัการเรียนการสอบส าหรับเด็กปฐมวยั 

1. ขั้นวเิครำะห์ 
วิเคราะห์เพื่อพฒันาการเรียน การสอนเด็ก

ปฐมวยัในการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี

ผ่านการเรียนรู้วิชาศิลปะประกอบการเล่า

นิทานพัฒนาส่ือการสอน กิจกรรมการ

เรียนการสอน และประเมินผล 

 

2. ขั้นออกแบบ 
น าผลการศึกษาและการวเิคราะห์มาออกแบบการจดัการเรียนการสอน โดยใชกิ้จกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจาก
การฟังนิทานเพ่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นสงัคมของผูเ้รียนระดบั 

3. ขั้นพฒันำ 
พฒันาการน าเสนอเน้ือหาการเรียนในรูปแบบกิจกรรมใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน ก่อนท าการผลิตส่ือการสอน โดย
น าขอ้มูลดา้นเน้ือหาท่ีท าการวิเคราะห์และออกแบบแลว้ มาเขียนรายละเอียดลงในกรอบการจดัการเรียนการสอน 
โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัมีโครงสร้างจากเน้ือหานิทานท่ีลอ้ตามค่านิยม 12 ประการเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
 
 

น าการจดัการเรียนการสอนท่ีไดอ้อกแบบไปเสนอต่อท่ีปรึกษางานวจิยัและ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการออกแบบ 

ทดลองกลุ่มยอ่ยกบัผูเ้รียนกลุ่มใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 คน 

ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการด าเนินการออกแบบและพฒันาการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรค ์
 ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ย 
 ค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านท าการตรวจสอบคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน โดยใชแ้บบประเมิน
คุณภาพแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะจากการฟังนิทานเพ่ือส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
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  ทดลองกลุ่มใหญ่กบัผูเ้รียนกลุ่มใกลเ้คียงจ านวน 9  คน 
 

กจิกรรมสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมกนัจำกกำรฟังนิทำนเพ่ือส่งเสริมกำรเป็นพลเมืองดขีองผู้เรียน
ระดบัปฐมวยัด้วยค่ำนิยม 12 ประกำร 

ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการด าเนินการออกแบบและพฒันาการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรค ์
 ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ย 
 ค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 4.3  แบบประเมินคุณลักษณะกำรเป็นพลเมืองดีตำมค่ำนิยม 12 ประกำร ของผู้เรียนระดับ
ปฐมวยั 

ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการเพื่อพฒันารูปแบบแบบประเมินคุณลกัษณะการ
เป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั ท่ีพฒันาข้ึนจากการศึกษาจากเอกสาร 
ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั จนน ามา
สร้างเป็นแบบประเมิน และน าไปปรับใช้ให้เข้ากับผูเ้รียนระดับปฐมวยั เม่ือพฒันาแล้ว07’oeไป
ปรึกษาท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความ
ครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม จากนั้นผูว้ิจยัน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของท่ี
ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้มีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชัดเจนตามค าแนะน า  โดยมี
ประเด็นหลกัท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหแ้กไ้ขมีดงัน้ี 
1. แบบประเมินควรมีขอ้ค าถามท่ีความสอดคลอ้งกบักิจกรรม 
2. แบบประเมินควรมีภาษาหรือรูปภาพท่ีเด็กสามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย 
3. แบบประเมินควรมีขอ้ค าถามท่ีครอบคลุมค่านิยมทั้ง12ประการอยา่งครบถว้น 
 เมื่อพฒันาแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน  5 ท่านท าการตรวจสอบ

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
 
 
 
 ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องเพ่ิมเติม 
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คุณภาพของแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยั ท าการตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี
ตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั  ที่ผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดยมีประเด็นในการประเมิน
คุณภาพ ดงัน้ี  
1. ประเมินคุณภาพของขอ้ค าถาม การใชภ้าษา การส่ือความหมาย รวมถึงมีความ 
สอดคลอ้งกนัระหวา่งกิจกรรมและแบบประเมิน 
2. ประเมินคุณภาพความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาของขอ้ค าถาม และค่านิยมอนัพึงประสงค์ทั้ง 12 
ประการ  
3. ประเมินคุณภาพเกณฑก์ารวดัและประเมินผล 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีท าการตรวจประเมินคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี 
ตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั จ านวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูมี้คุณวุฒิและประสบการณ์
ทางดา้นการพฒันาการจดัการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั อยา่งนอ้ย  3 ปี 

ผูว้จิยัน าค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ และผลจากการประเมินคุณภาพแบบประเมินมา 
ท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ ผลการประเมินคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี 
ตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี  โดยใชเ้ทคนิคการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index Item of Congruent :IOC)  
ของผูเ้ช่ียวชาญ ในดา้นการประเมินลกัษณะการเป็นพลเมือดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียน
ระดบัปฐมวยั 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยใช้เทคนิคการวดั 
(Index Item of Congruent : IOC)  ของผูเ้ช่ียวชาญ สามารถสรุปวา่ การจดัการเรียนการสอนดว้ย
กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ มีค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งดา้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนและด้านการวดัและประเมินผลรวมมีค่า = 0.82 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 หมายถึงมีความ
เหมาะสมสามารถน าไปใช้ไดห้ลงัจากท่ีท าการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อย
แลว้ 

ปรับปรุงแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียน
ระดบัปฐมวยั ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
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ตารางท่ี 4  ประเด็นหลกัค าแนะน าแกไ้ขปรับปรุงแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม            
                 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัจากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ ประเด็นในการแกไ้ข การแกไ้ข 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 1 

แบบประเมินคุณลกัษณะกำรเป็นพลเมืองดีตำม
ค่ำนิยม 12 ประกำร ของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

 - ภาษาท่ีใชใ้หเ้ป็นภาษาท่ีเหมาะแก่การรับรู้
และท าความเขา้ใจในการเรียนรู้ระดบัปฐมวยั 
  
  

 

  
 - ปรับปรุงแบบประเมินคุณลกัษณะการ
เป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการโดย
ใชภ้าษาท่ีใชใ้นการตั้งขอ้ค าถามเป็นภาษา
ท่ีเหมาะแก่การรับรู้และท าความเขา้ใจใน
การเรียนรู้ระดบัปฐมวยั 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 2 

แบบประเมินคุณลกัษณะกำรเป็นพลเมืองดีตำม
ค่ำนิยม 12 ประกำร ของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

- สร้างขอ้ค าถามใหช้ดัเจนในการประเมินแต่ละ
เร่ืองในค่านิยม 12 ประการ 

 

      
 - ปรับปรุงแบบประเมินคุณลกัษณะการ
เป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการใหมี้
ความชดัเจนและครอบคลุมค่านิยมทั้ง 12
ประการ                                   

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 3 

แบบประเมินคุณลกัษณะกำรเป็นพลเมืองดีตำม
ค่ำนิยม 12 ประกำร ของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

- ควรใชภ้าพท่ีส่ือให้เขา้ใจไดง่้าย  
- ขนาดของภาพควรมีขนาดท่ีไม่เล็กเกินไป  

 
 

 - ปรับภาพตวัเลือกใหดู้เขา้ใจง่าย 
 - ปรับขนาดภาพตวัเลือกให้มีความ 
 เหมาะสมกบัวยั  

ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 4 

แบบประเมินคุณลกัษณะกำรเป็นพลเมืองดีตำม
ค่ำนิยม 12 ประกำร ของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

- ตวัเลือกตอบในแต่ละขอ้ ควรมีความชดัเจน
ไม่คลุมเครือ เด็กสามารถคิดตามไดโ้ดยง่าย แต่
ไม่ง่ายจนเกินไป 

 
 

 - ปรับปรุงตวัเลือกตอบในแต่ละขอ้ ใหมี้
ความชดัเจน ใหเ้ด็กสามารถคิดตามได้
โดยง่ายท่ีเป็นไปตามความเหมาะสมตาม
ช่วงวยั 
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ตารางท่ี 4  ประเด็นหลกัค าแนะน าแกไ้ขปรับปรุงแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม            
                 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัจากผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ผูเ้ช่ียวชาญ ประเด็นในการแกไ้ข การแกไ้ข 
ผูเ้ช่ียวชาญ 
ท่านท่ี 5 

แบบประเมินคุณลกัษณะกำรเป็นพลเมืองดีตำม
ค่ำนิยม 12 ประกำร ของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- ภาพในแบบทดสอบ บางภาพมีความ
คลา้ยคลึงกนั ควรปรับใหเ้กิดความแตกต่าง  

 
 
- ปรับแกรู้ปภาพตวัเลือก ให้มีความ
แตกต่างเพื่อง่ายต่อการสังเกตของเด็ก
ปฐมวยั 

 

น าแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบั
ปฐมวยัไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มยอ่ย 3 คน เพื่อปรับปรุงภาษา และตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน 

จากนั้น น าแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัไปทดลองใชก้บัผูเ้รียนกลุ่มยอ่ย 9 คน และแกไ้ขตามค าแนะน า 
1. ควรมีรูปภาพตวัอยา่งท่ีสามารถเห็นไดช้ดัเจนใหมี้ความเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั 
2. ครูผูส้อนควรเป็นผูอ่้านขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ใหช้ดัเจน 

เม่ือแกไ้ขปรับปรุงแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ  
ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงน าแบบประเมินไปเก็บขอ้มูลจริงต่อไป 
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1. ขั้นศึกษำวรรณกรรม 
ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อออกแบบแบบประเมินให้มีความสมบูรณ์ 
ครอบคลุมค่านิยมทั้ ง12 ประการ และมีขอ้ค าถามท่ี
สอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวยั 

1. ขั้นวเิครำะห์ 
วิเคราะห์เพื่อพฒันาขอ้ค าถาม ให้มีความเหมาะสม

กบัเด็กปฐมวยัในการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีผ่าน

การประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตาม

ค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 

 

2. ขั้นออกแบบ 
น าแผนการจดักิจกรรมมาศึกษาและการวเิคราะห์เพ่ือออกแบบแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 
12 ประการ ของผูเ้รียนระดับปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทานเพ่ือประเมิน
คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 

3. ขั้นพฒันำ 
พฒันารูปแบบแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัให้มี
ความสมบูรณ์มากข้ึน ก่อนท าการทดสอบจริง โดยน าขอ้ค าถามท่ีท าการวิเคราะห์และออกแบบแลว้ มาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และสามารถเขา้ใจได้
ง่ายส าหรับส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อพฒันาคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
 
 

น าแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีท่ีไดอ้อกแบบไปเสนอต่อท่ีปรึกษางานวจิยัและ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการออกแบบ 

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการด าเนินการออกแบบและพฒันาแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตาม 
             ค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่านท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตาม
ค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมือง

ดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
 
 
 
 

ทดลองกลุ่มยอ่ยกบัผูเ้รียนกลุ่มใกลเ้คียงกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 คน 
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  ทดลองกลุ่มใหญ่กบัผูเ้รียนกลุ่มใกลเ้คียงจ านวน 9  คน 
 

แบบตรวจสอบแบบประเมนิคุณลกัษณะกำรเป็นพลเมืองดตีำมค่ำนิยม 12 ประกำร ของผู้เรียนระดบัปฐมวยั 

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการด าเนินการออกแบบและพฒันาแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตาม 
             ค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4.4  แบบประเมินคุณภำพแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกจิกรรมสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมกันจำก 
กำรฟังนิทำนเพ่ือส่งเสริมกำรเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวยัด้วยค่ำนิยม 12 ประกำร 
 ผูว้จิยัศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการสร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียน
การสอน จากนั้นด าเนินการสร้างแบบประเมินจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา โดยใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ
ของการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

ประเด็นในการประเมิน 

1. ประเมินคุณภาพดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน โดยมีประเด็นการพิจารณาในดา้นวิธีการ
และกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน 
2. ประเมินคุณภาพดา้นการวดัและประเมินผล โดยมีประเด็นการพิจารณาในดา้นความสอดคลอ้ง
ระหวา่งการวดัและประเมินผลกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ และผลของกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะ
ร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี 
 โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index 
Item of Congruent : IOC) เพื่อน าผลการประเมินและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุง
แกไ้ขแผนการจดัการเรียนการสอนใหถู้กตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  
  +1 หมายถึง   มีความเหมาะสม 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  -1 หมายถึง  ไม่มีความเหมาะสม 
 ผูว้ิจยัน าแบบประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน ไปปรึกษาท่ีปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช้ ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ 
และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม จากนั้นผูว้ิจยัน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของท่ีปรึกษามาปรับปรุง

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 
 
 
 
 ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องเพ่ิมเติม 
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แกไ้ขขอ้ค าถามให้มีความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชดัเจนตามค าแนะน า โดยมีประเด็นหลกัท่ีอาจารยท่ี์
ปรึกษาใหแ้กไ้ขมีดงัน้ี 
1. เขียนวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัการเรียนรู้ 
2. ควรใหค้  าถามในการประเมินครอบคลุมกิจกรรมและวตัถุประสงค ์
3. ควรเพิ่มดา้นการประเมินการวดัผลใหค้รอบคลุมยิง่ข้ึน  
4. ควรมีคู่มือในการใชแ้บบตรวจสอบคุณภาพแผนกิจกรรม และค าช้ีแจง 
ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลจริง  
 

ภาพท่ี 5 ขั้นตอนการการด าเนินการสร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะ 
ร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม  
12 ประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการสร้างแบบประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนการสอน 

ด าเนินการสร้างแบบประเมินจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา โดยใชเ้ทคนิคการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : IOC)  
1. ประเมินคุณภาพดา้นกิจกรรมการจดัการเรียนการสอน โดยมีประเด็นการพิจารณาในดา้นวธีิการและกิจกรรม
ในการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมศิลปะ  
2. ประเมินคุณภาพดา้นการวดัและประเมินผล โดยมีประเด็นการพิจารณาในดา้นความสอดคลอ้งระหวา่งการวดั
และประเมินผลกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 
 

น าแบบประเมินแผนการจดัการเรียนการสอนท่ีไดอ้อกแบบไปเสนอต่อท่ีปรึกษางานวจิยัและ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และภาษาท่ีใช ้ 
ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า  

แบบประเมนิคุณภำพแผนกำรจดักจิกรรมสร้ำงสรรค์ศิลปะร่วมกนัจำกกำรฟังนิทำนเพ่ือส่งเสริมกำรเป็น
พลเมืองดขีองผู้เรียนระดบัปฐมวยัด้วยค่ำนิยม 12 ประกำร 
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4.5  แบบตรวจคุณภำพแบบประเมินคุณลักษณะกำรเป็นพลเมืองดีตำมค่ำนิยม 12 ประกำร 
ของผู้เรียนระดับปฐมวยั 

ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวิธีการสร้างแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะ
การเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั จากนั้นด าเนินการสร้างแบบตรวจ
ประเมินคุณภาพโดยประเด็นในการประเมิน  5 ดา้น ดงัน้ี 
1. ประเด็นในการประเมินสามารถวดัและประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีเป็นรายขอ้ตาม
ค่านิยม 12 ประการ  
2. การก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนรู้มีความชดัเจน 
3. การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
4. สามารถประเมินพฤติกรรมของผูเ้รียนไดค้รอบคลุมตามเน้ือหารายสัปดาห์ 
5. เกณฑ์การประเมินสามารถวดัประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการของ
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยัได ้
 

 ผูว้ิจยัน าแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 
ประการของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั ไปปรึกษาที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content 
Validity) และภาษาที่ใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมตามวตัถุประสงคก์าร
เรียนรู้  จากนั้นผูว้จิยัน าค าแนะน า ขอ้เสนอแนะของท่ีปรึกษามาปรับปรุงแกไ้ขเกณฑ์การประเมินให้มี
ความสมบูรณ์และถูกตอ้ง ชดัเจนตามค าแนะน าให้ถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูลจริง โดยมีประเด็นหลกัท่ีปรึกษาใหแ้กไ้ขมีดงัน้ี 
1. แบบตรวจคุณภาพควรสามารถตรวจสอบคุณภาพไดทุ้กขอ้ค าถาม 
2. ควรมีคู่มือในการใชแ้บบตรวจคุณภาพ 
3. แบบตรวจคุณภาพควรแยกแต่ละประเด็นให้ชัดเจนเพื่อให้ผูต้รวจประเมินเข้าใจและใช้แบบ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้งครอบคลุม  
 แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี ใช้เทคนิคการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : IOC) เพื่อน าผลการ
ประเมินและค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญมาท าการปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินให้ถูกตอ้งสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี  
 
  +1 หมายถึง   มีความเหมาะสม 
   0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
 -1   หมายถึง ไม่มีความเหมาะสม 
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ภาพท่ี   6   ขั้นตอนการด าเนินการสร้างแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็น 
 พลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  แผนกำรวจัิยและวธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
การวจิยัน้ีเป็นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง โดยเปรียบเทียบ

จากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัจากใชแ้ผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟัง
นิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ ซ่ึงมีลกัษณะ
ดงัน้ี 
 

 

 

ศึกษาเอกสาร รูปแบบ และวธีิการสร้างแบบตรวจคุณภาพ 
แบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 

ด าเนินการสร้างแบบตรวจคุณภาพ แบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ 
ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั เพื่อใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน 12 ขอ้ โดยใชเ้ทคนิคการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัส่ิงท่ีตอ้งการวดั (Index Item of Congruent : IOC) ดงัน้ี  

1. แบบประเมินสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
2. การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมีความชดัเจน 
3. เกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบันิยามศพัทใ์นแต่ละดา้นท่ีประเมิน 
4. การก าหนดเกณฑก์ารประเมินมีความเหมาะสม 

 

น าแบบตรวจคุณภาพแบบประเมินแบบประเมินคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี 
ไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และ

ภาษาท่ีใช ้ตลอดจนความครบถว้นสมบูรณ์ และความครอบคลุมของขอ้ค าถาม 

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า 

แบบตรวจคุณภำพแบบประเมนิคุณภำพคุณภำพแบบประเมนิคุณลกัษณะกำรเป็นพลเมืองดตีำม
ค่ำนิยม 12 ประกำร ของผู้เรียนระดบัปฐมวยั 
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ตารางท่ี 6  แผนการทดลองก่ึงการทดลอง แบบ Quasi - experimental design 

E X O1 

C - O1 

ผูว้จิยัก าหนดอกัษรยอ่ และสัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

   E หมายถึง  กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 

   C หมายถึง  กลุ่มควบคุม (Control Group) 

   O1 หมายถึง  การทดสอบหลงัเรียน 

   X หมายถึง  การให ้Treatment หรือการกระท า 

6. วธีิกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีการด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี  
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั โดยศึกษาใน 
หวัขอ้เร่ืองดงัต่อไปน้ี  

1.1 การจดักิจกรรมส าหรับปฐมวยั 

1.2 การจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมศิลปะร่วมกนั 

1.3 การเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ 

2. การก าหนดประชากร สุ่มกลุ่มตวัอยา่ง และตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. ศึกษาเก่ียวกบัเคร่ืองมือ และส่ือการสอนประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั  
4. ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
5. น าร่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไปเสนอต่อท่ีปรึกษา จากนั้นด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวจิยัใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ตามค าแนะน า 
6. น าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัท่ีแกไ้ขแลว้ ไปน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพ จากนั้น
ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือใหค้รบถว้นสมบูรณ์ จากผลการประเมินและจากค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
7. น าเคร่ืองมือไปทดลอง Try out กบักลุ่มใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ เพื่อหาค่าความ
เท่ียงและปรับปรุงแกไ้ข 
8. น าเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ์แลว้ไปท าการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 
9. ผูเ้รียนกลุ่มทดลองฟังนิทานคุณธรรมตามค่านิยม 12 ประการ เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีและ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมกนัเพื่อส่งเสริมการเขา้สังคม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
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10. ด าเนินการเก็บขอ้มูลหลงัเรียนครบ 10 สัปดาห์ โดยประเมินคะแนนคุณลกัษณะการเป็น
พลเมืองดีของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดว้ยแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตาม
ค่านิยม 12 ประการท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 
11. น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก การประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี มาด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
12. แปลผลและอภิปรายผลการวจิยั 

7. กำรเกบ็และรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีอายุ 5 ปี ก าลงั
ศึกษาอยูช่ั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 58 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 29 คน และ
กลุ่มทดลอง 29 คน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ท าการสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งและสุ่มแบบง่ายอีกคร้ัง
เพื่อไดก้ลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองซ่ึงการเก็บขอ้มูลในการวจิยั ด าเนินการดงัน้ี 
 การเก็บขอ้มูล  
1. การพฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีท าการประเมินคุณภาพ
เคร่ืองมือต่างๆ และน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์หาความสอดคลอ้งของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปรับปรุงเคร่ืองมือใหถู้กตอ้งเหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุด  
2. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แผนการจดักิจกรรมกบักลุ่ม
ทดลองเพื่อวดัระดบัคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี โดยใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี
ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน และใชแ้บบประเมินคุณลกัษณะกบักลุ่มควบคุมโดยไม่ใชกิ้จกรรม แลว้จึงน าผลการ
ประเมินของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมาเปรียบเทียบกนั 

8. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ผลการทดลองในการวจิยั มีดงัน้ี 
1. ประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดี ของผูเ้รียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ โดยการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Consistency: IOC) (Hambleton and others, 1978) โดยวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของ
คะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญ และส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
2. การเปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองของนกัเรียน 
โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test independent) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการ
เป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
1. ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั 

จากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

2.  ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผู ้เรียนระดบัปฐมวยัระหวา่งกลุ่มควบควบ 

และกลุ่มทดลองดว้ยค่านิยม 12 ประการ  

ผูว้จิยัก าหนดอกัษรยอ่ และสัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

   n หมายถึง  จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

   x̅ หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

   S.D. หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 

   t หมายถึง  ค่าสถิติทดสอบที  (t - test) 

   * หมายถึง  การมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจาก

การฟังนิทานเพ่ือส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ 

ผูว้ ิจยัไดน้ าแผนการจดัการเรียนการสอนที่สร้างข้ึน ไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

พิจารณาหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งการจดัการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั

จากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ 

จ านวน 10 สัปดาห์ ผูเ้ช่ียวชาญท าการตรวจประเมินโดยใชแ้บบประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียน

การสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน สรุปผลดงัน้ี 
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ผลการประเมินคุณภาพการจดัการเรียนการสอนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 
  

  ตารางท่ี 6 ผลประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12ประการ 
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ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยภาพรวมสามารถสรุปวา่ การจดัการ
เรียนการสอนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี
ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ มีค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคล้องด้านการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการวดัและประเมินผลรวมมีค่า = 0.80 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 
หมายถึงมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้หลังจากท่ีท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ 
 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง   
 

ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนกลุ่มควบคุมและ 
              กลุ่มทดลองดว้ยการใชกิ้จกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริม 
              การเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 
 

คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูเ้รียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

คุณธรรมตามค่านิยม 1 2 
ประการ 

คะแนนกลุ่มทดลอง 
       (n = 29) 

คะแนนกลุ่มควบคุม 
          (n = 29) t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1.ดา้นความรักชาติ 
ศาสนาพระมหากษตัริย ์

0.97 0.18 0.86 0.35 1.40* .00 

2.ดา้นความ
ซ่ือสัตย ์ เสียสละ  อดทน 

0.93 0.25 0.62 0.49 3.00* .00 

3.ดา้นความกตญัญูต่อ
พอ่แม่  ผูป้กครอง  ครูบา
อาจารย ์

1.00 0.00 0.86 0.35 2.11* .00 

4.ดา้นใฝ่หาความรู้ หมัน่
ศึกษาเล่าเรียน ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 

1.00 0.00 0.86 0.35 2.11* .00 

5.ดา้นการรักษา
วฒันธรรมประเพณีไทย
อนังดงาม 

1.00 0.00 0.79 0.41 2.70* .00 
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ตารางท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนกลุ่มควบคุมและ 
              กลุ่มทดลองดว้ยการใชกิ้จกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริม 
              การเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ (ต่อ) 
 

คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูเ้รียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

คุณธรรมตามค่านิยม 1 2 
ประการ 

คะแนนกลุ่มทดลอง 
       (n = 29) 

คะแนนกลุ่มควบคุม 
          (n = 29) t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
6.ดา้นศีลธรรม  รักษา
ความสัตย ์หวงัดีต่อ
ผูอ่ื้น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

0.97 0.18 0.66 0.48 3.22* .00 

7.ดา้นความเขา้ใจเรียนรู้
ความเป็นประชาธิปไตย 

0.41 0.50 0.10 0.31 2.83* .00 

8.ดา้นความมีระเบียบ
วนิยั เคารพกฎหมาย 
ผูน้อ้ยเคารพผูใ้หญ่ 

0.93 0.25 0.55 0.50 3.59* .00 

9.ดา้นการมีสติ รู้ตวั รู้
คิด รู้ท  า รู้ปฏิบติั 

0.97 0.18 0.62 0.49 3.52* .00 

10.ดา้นการรู้จกัด ารงตน
อยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.86 0.35 0.28 0.45 5.49* .01 

11.ดา้นความเขม้แขง็ทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ  ไม่
ยอมแพต่้อส่ิงผิด 

0.90 0.31 0.52 0.50 3.43* .00 

12.ดา้นการค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วน
ร่วมมากกวา่ของส่วนตน 

0.93 0.25 0.48 0.50 4.23* .00 

คะแนนค่าเฉลีย่รวม 10.83 1.07 7.24 2.98 6.09* .00 
* P ≤ 0.05                    
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 คะแนนค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดของกลุ่มทดลอง (X̅ = 10.85, S.D. = 1.07), กลุ่มควบคุม (X̅ = 
7.24, S.D. = 2.98) เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจาก
การฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ มีคะแนนคุณลกัษณะการเป็น
พลเมืองดีสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดเ้รียนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ 
 สรุปไดว้า่ ผลการเปรียบคะแนนคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ดงัน้ี  
ด้านที ่ 1. ด้านความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.97, S.D. = 0.18), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.86, S.D. = 0.35)  
เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

ด้านที ่ 2. ด้านความซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน  
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.93, S.D. = 0.25), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.62, S.D. = 0.49)  

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

ด้านที ่ 3. ด้านความกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์  
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 1.00, S.D. = 0.00), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.86, S.D. = 0.35)   

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

ด้านที ่ 4. ด้านใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 1.00, S.D. = 0.00), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.86, S.D. = 0.35)  

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

ด้านที ่ 5. ด้านการรักษาวฒันธรรมประเพณไีทยอนังดงาม  
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 1.00, SD. = 0.00), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.79, S.D. = 0.41)  

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

ด้านที ่ 6. ด้านศีลธรรม  รักษาความสัตย์ หวงัดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.97, S.D. = 0.18), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.66, S.D. = 0.48)  

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

ด้านที ่ 7. ด้านความเข้าใจเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย  
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.41, S.D. = 0.50), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.10, S.D. = 0.31)  

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
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ด้านที ่ 8. ด้านความมีระเบียบวนัิย เคารพกฎหมายผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.93, S.D. = 0.25), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.55, S.D. = 0.50)  
เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

ด้านที ่ 9. ด้านการมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ 
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.97, S.D. = 0.18), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.62, S.D. = 0.49)  

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

ด้านที ่10. ด้านการรู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.86, S.D. = 0.35), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.28, S.D. = 0.45)  

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

ด้านที ่11. ด้านความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่อส่ิงผดิ 
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.90, S.D. = 0.31), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.52, S.D. = 0.50)  

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  

ด้านที ่12. ด้านการค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าของส่วนตน  
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.93, S.D. = 0.25), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.48, S.D. = 0.50)  

เม่ือเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ ผูว้ิจยัน าเสนอสรุป
ผลการวจิยัตามล าดบัการน าเสนอ ดงัน้ี  
 1. ขั้นตอนการวจิยั 
  1.1 วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
  1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 2. สรุปผลการวจิยั 
 3. อภิปรายผลการวจิยั 
 4. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
 5. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 
1. ขั้นตอนการวจัิย 

1.1 วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
1.1.1 เพื่อพฒันากิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น

พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 
1.1.2 เพื่อเปรียบเทียบคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั กลุ่ม 

ควบควบ และกลุ่มทดลองดว้ยค่านิยม 12 ประการ 
1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนระดบัปฐมวยั ท่ีมีอายุ 5 ปี โรงเรียนสาร

สาสน์วเิทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีมีอายุ 5 ปี ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาล 3 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 58 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 29 คน และกลุ่มทดลอง 29 

คน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี ดว้ยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random 

sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
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1.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

1. แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างแผนการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
2. แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น 
พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 
3. แบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 

1.4  เคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือในการวจิยั 
1. แบบประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ

ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

2. แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของ

ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
 

2. สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการประเมินแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริม
การเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 
 1.1 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยภาพรวมสามารถ
สรุปว่า แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดีของผู ้เรียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ มีค่าเฉล่ียของค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการวดัและประเมินผลรวมมีค่า 
0.82 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 0.5 หมายถึงมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้หลังจากท่ีท าการ
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ (ตารางแสดงในภาคผนวก ค)  
2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี กลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ย
กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 
12 ประการ มีคะแนนคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไม่ได้เรียนด้วย
กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 
12 ประการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่  
   ดา้นท่ี  1. ดา้นความรักชาติ ศาสนาพระมหากษตัริย ์ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม และ
กลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
  ดา้นท่ี  2. ดา้นความซ่ือสัตย ์ เสียสละ  อดทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม และกลุ่ม
ทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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  ดา้นท่ี  3. ดา้นความกตญัญูต่อพ่อแม่  ผูป้กครอง  ครูบาอาจารย ์ค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ควบคุม และกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
  ดา้นท่ี  4. ดา้นใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางออ้ม ค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
  ดา้นท่ี  5. ดา้นการรักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงามค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม 
และกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
  ดา้นท่ี  6. ดา้นศีลธรรม  รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน ค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
  ดา้นท่ี  7. ดา้นความเขา้ใจเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม 
และกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
  ดา้นท่ี  8. ดา้นความมีระเบียบวินยั เคารพกฎหมายผูน้อ้ยเคารพผูใ้หญ่ ค่าเฉล่ียของ
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
  ดา้นท่ี  9. ดา้นการมีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ท  า รู้ปฏิบติั ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม และกลุ่ม
ทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
  ดา้นท่ี 10. ดา้นการรู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค่าเฉล่ียของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 ดา้นท่ี 11. ดา้นความเขม้แขง็ทั้งร่างกาย และจิตใจ  ไม่ยอมแพต่้อส่ิงผิด ค่าเฉล่ียของ
กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
 ดา้นท่ี 12. ดา้นการค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกวา่ของส่วนตน ค่าเฉล่ีย
ของกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ีย
รวมทั้งหมดทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05  
 
3. อภิปรายผลการวจัิย  
 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่มีประเด็นท่ีส าคญัซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผลเพื่อท า
ความเขา้ใจในผลการวิจยั  และน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการ
เรียนการสอน ดงัน้ี 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยภาพรวมสามารถสรุปได้
ว่า  การจดักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี
ของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ มีความเหมาะสมสามารถน าไปใชไ้ดห้ลงัจากท่ี
ท าการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ (ตารางแสดงในภาคผนวก ค) 
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 3.2 ในประเด็นดา้นผลการเปรียบเทียบคะแนนการประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี
ของกลุ่มทดลองหลงัเรียนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริม
การเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ มีคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองดีแตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากผลการวิจยัอาจ
กล่าวได้ว่า การจดักิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการที่ผูว้ ิจยัพฒันาข้ึนสามารถพฒันา
คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนได ้ทั้งน้ีเน่ืองมาจากนกัเรียนท่ีมีประสบการณ์จากการ
ฟังขอ้มูล เน้ือหาการเป็นพลเมืองดีจากการฟังนิทานท่ีเป็นการเรียนรู้เน้ือหาสาระในรู้แบบท่ี
สนุกสนาน เหมาะสมต่อการรับรู้ของเด็กปฐมวยั และต่อเน่ืองดว้ยการท ากิจกรรมศิลปะร่วมกบั
ผูอ่ื้นเป็นกลุ่มในทุกสัปดาห์ ซ่ึงกิจกรรมศิลปะน้ีจดัว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีความยืดหยุน่ เน่ืองจาก
ตอ้งการให้เด็กทุกคนกล้าท่ีจะแสดงออกและท ากิจกรรมร่วมกบัผูอ่ื้นให้มากท่ีสุดเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกนัหรือการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มนั้นตอ้งปฏิบติัตนอย่างไร จนเกิด
เป็นการเรียนรู้กติกาทางสังคม เช่น รู้จกัมารยาททางสังคม พูดคุยกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นมิตร มีน ้ าใจ 
รู้จกัแบ่งปัน รับฟัง เห็นอกเห็นใจซ่ึงกนัและกนั ไม่เอาตนเองเป็นท่ีตั้ง เป็นตน้ ลว้นแลว้แต่เป็น
มารยาททางสังคมท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทดลอง เด็กๆ มีการเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองไดอ้ย่าง
รวดเร็วเพื่อตอ้งการเป็นท่ียอมรับและเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถช่วยให้กลุ่มประสมความส าเร็จ
ไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร บทความ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหากิจกรรม และน าไปใชใ้นการเรียนการสอนปฐมวยั ผนวกกบัการวิเคราะห์
แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดกิจกรรม แล้วจึงน ามาออกแบบและพฒันาเป็น
กิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี ของผูเ้รียน
ระดบัปฐมวยั จึงท าให้กิจกรรมท่ีไดมี้คุณภาพผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ และสามารถ
น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลได ้

ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีระหว่างกลุ่ม

ควบคุมและกลุ่มทดลอง  ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทาน

เพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี กลุ่มทดลองมีคะแนนประเมินคุณลกัษณะสูงกว่ากลุ่มควบคุม 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 หมายความวา่ กลุ่มทดลองมีคุณลกัษณะในการเป็นพลเมือง

ดีจากการจดักิจกรรมน้ี สอดคลอ้งกบั โรเจอร์ (Rogers. 1970 : 12-22) กล่าวถึงผลการวิจยักิบบ์

(Gibb) พบว่าการท างานกิจกรรมร่วมกันจะส่งเสริมทางด้านจิตวิทยามาก จะเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการท างานหรืออยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นให้ดียิ่งข้ึน และมีทศันคติท่ีดีต่อผูอ่ื้น ใช้อ านาจกบั

ผู ้อ่ืนน้อยลง มีการยอมรับผู ้อ่ืนมากข้ึน และมีความรู้สึกพึ่ งพาซ่ึงกันและกัน เ ช่ือใน
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ความสามารถของบุคคล มีการแกปั้ญหาในการท างานเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นทกัษะในการอยูร่่วมกนั

ท่ีดีข้ึนหลงัจากการท ากิจกรรมร่วมกนั มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ ผ่องศรี แวงวรรณ 

(2553) ผลของการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่มท่ีมีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก

ปฐมวยั โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนมหาสารคาม จ านวน 

30 คน พบวา่หลงัการใชกิ้จกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์ป็นกลุ่มท่ีมีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก

ปฐมวยั นกัเรียนมีพฤติกรรมทางสังคมในดา้น การร่วมมือ ความเป็นเพื่อน ความเห็นอกเห็นใจ 

และความไม่เห็นแก่ตวั แตกต่างจากก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีความ

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิพจุฑา สุภิมารส (2543) ผลของการใชกิ้จกรรมศิลปะสร้างสรรคท่ี์

มีต่อสังคมนิสัยของเด็กปฐมวยั โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กปฐมวยัท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นโรงเรียน

หนองโตงสุรวิทยาคม  จงัหวดัสุรินทร์ ชั้นอนุบาล 2 จ านวน 2 ห้อง ห้องละ 25 คน รวมทั้งส้ิน 

50 คน จากการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการสอนตามแผนกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ท่ีมีต่อสังคมนิสัยของเด็กปฐมวัย มีคะแนนจากการทดสอบโดยใช้แบบวัด

ความสามารถในการเลือกแสดงสังคมนิสัยสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีจึงมีการสอดแทรก
เน้ือหาคุณธรรมตามคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีโดยมีการแทรกเน้ือหาคุณธรรมผา่นการฟัง
นิทานส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อใหง้านวจิยัมีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จารุณี ศรีเผอืก (2554) การเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั ท่ีมีระดบัความ
ฉลาดทางอารมณ์ต่างกนั หลงัการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพดว้ยการตอบค าถาม
และดว้ยการแสดงบทบาทสมมติ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนอนุบาล 1 อายุระหวา่ง 3-5 ปี 
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวดัปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ปีการศึกษา 2552 จ านวน 50 คน 
ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพด้วยการแสดง
บทบาทสมมติมีค่าเฉล่ียพฤติกรรมทางสังคมสูงกวา่ การจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ
ดว้ยการตอบค าถามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
วาทินี เจือทอง (2553) ผลการจดักิจกรรมการเล่านิทานท่ีส่งเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินยั
ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง ท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบา 3 จงัหวดันครปฐม จากการวิจยั พบวา่ การจดักิจกรรม
การเล่านิทาน ท่ีส่งเสริมพฤติกรรมความมีระเบียบวินยั ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยรวมและราย
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ดา้นสูงกว่าก่อนการทดลอง ทั้งน้ีเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้มีความแตกต่างกนัอย่างมี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรีออน เนียมนาค (2546) การ
พฒันาการจดักิจกรรมเล่านิทาน ส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมดา้นการช่วยเหลือแบ่งปันผูอ่ื้น
ของเด็กปฐมวยั โดยมีกลุ่มทดลองอาย ุ4-5 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นอนุบาล 1 ของโรงเรียนอนุบาล
ก าแพงเพชรทั้งหมด 19 คน ผลการวจิยัพบวา่การจดักิจกรรมการเล่านิทานส่งเสริมในดา้นความ
ช่วยเหลือและแบ่งปันมีคะแนนสูงกวา่ก่อนไดรั้บกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 จากการวิจัยของผูว้ิจ ัย และผลการวิจัยจากนักวิจยัท่านอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกัน จึง
สามารถสรุปได้ว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน สามารถพฒันา
คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนปฐมวยัได ้
 3.3 ในประเด็นด้านผลการเปรียบเทียบคะแนนด้านคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของ
ผูเ้รียนระดับปฐมวยัระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองที่มีระดบัคุณลักษณะการเป็น
พลเมืองดีต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จากผลการวิจยัอาจกล่าวไดว้า่ กิจกรรม
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดับ
ปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนสามารถพฒันาคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี
ของผูเ้รียนระดับปฐมวยัได้ ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากผูเ้รียนมีการเรียนรู้จากแผนการจัดกิจกรรม
สร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ทกัษะการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของ อีริคสัน (Ericson’s Theory of Development 1975) ที่กล่าว
ว่า “มนุษยจ์ะพฒันาไดห้รือไม่นั้น ข้ึนอยู ่กบัความส าเร็จในแต่ละช่วงอายุ ที่ไดร้ับการ
ตอบสนองทางสังคมหรือปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) เขาจะพฒันาทางสังคม
ได”้ ซ่ึงการกระท ากิจกรรมต่างๆ ของเด็กที่กระตุน้ให้เด็กไดร่้วมกนัคิดการวางแผนเพื่อ
เสนอความคิดเห็น ในขณะท่ีเด็กร่วมกิจกรรมท่ีแปลกใหม่ท าให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการ
ที่จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึน และการที่เด็กไดร่้วมมือกนัจะช่วยลดการยึด
ตนเองเป็นศูนยก์ลาง และสร้างพฤติกรรมให้เป็นที่ยอมรับของเพื ่อนอนัจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมทางสังคมในการท ากิจกรรม และน าไปสู่ความส าเร็จตามที่คาดหวงัไวอ้ย่าง
ราบร่ืน โดยมีผู เ้ รียนไดเ้รียนรู้เ น้ือหาคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีจากการฟังนิทานท่ี
สอดแทรกคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งขอ้มูลของกบัพณัณ์ชิตา  สิรภทัรศรีเสมอ (2555) ท่ีอธิบายไวว้า่ นิทาน
มีอิทธิพลและคุณค่าต่อเด็กปฐมวยัมาก การเล่านิทานในชั้นปฐมวยั มิได้มุ่งให้เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น การฟังนิทานยงัเป็นการสร้างเสริมพฒันาการทางภาษา การฟัง 
การพูดในสังคม เพราะช่วยให้ นิทานช่วยให้เด็กไดแ้สดงออกสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง
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เด็กดว้ยกนั และระหว่างครูกบัเด็กดว้ย และศรีออน เนียมนาค (2546) กล่าววา่ นิทานเป็น
เร่ืองราวที่สอดแทรก ความคิดพร้อมทั้งเป็นส่ือช่วยในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอนัดีงาม
เกิดการเรียนรู้จากเน้ือหาของนิทาน 
 

4. ข้อเสนอแนะในการน าผลวจัิยไปใช้ 
 4.1 การส่งเสริมพฤติกรรมการอยูร่่วมกนัผา่นกิจกรรมกลุ่ม ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระ
ทางความคิด และการกระท าร่วมกนัภายในกลุ่ม ใหเ้กิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 4.2 การท ากิจกรรมในทุกคร้ัง ครูผูส้อนตอ้งเป็นผูจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมต่อเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองของผูเ้รียน 
 4.3 ครูผูส้อนสามารถประยุกตก์ารจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดดา้นต่าง ๆ เช่น ความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ พฒันาทางด้านภาษา พฒันาทางด้านการคิด พฒันาทางด้าน
คุณธรรมต่างๆ  โดยดดัแปลงปรับปรุงใหเ้หมาะสมและจดัในช่วงเวลาต่าง ๆ กนั รวมถึงเน้ือหา
นิทานท่ีสามารถสอดแทรกคุณธรรมหรือการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีตอ้งการเพื่อให้เหมาะกบัรู้แบบการ
เรียนรู้นั้นๆ  
 4.4 ครูผูส้อนควรสร้างบรรยากาศให้เด็กเกิดความสนใจพร้อมท่ีจะฟัง  และมีการซักถาม
โดยค าถามท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดคิ้ด และแสดงความคิดเห็น  
 4.5 การเล่านิทาน ครูผูส้อนควรมีการศึกษาเน้ือหาก่อนท าการสอน เพื่อการไหลล่ืนในการ
เล่านิทาน 
 

5. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.1 อาจมีการศึกษาการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะในรูปแบบอ่ืนให้เกิดความหลากหลาย 
 5.2 สามารถน ากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดีน้ีไปปรับใชก้บัผูเ้รียนในระดบัอ่ืนๆได ้
 5.3 อาจศึกษาพฒันารูปแบบประสบการณ์ในรูปแบบการเรียนรู้อ่ืนๆ ร่วมกบัการเล่านิทาน
เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายทางการศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

อาจารย์ทีป่รึกษางานวจัิย อาจารย์ ดร.อภินภัส  จิตรกร 
รายนามผู้เช่ียวชาญในการประเมินแผนการจัดกจิกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทานเพ่ือ
ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ 
1.อาจารย ์ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ  
ต าแหน่ง : อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
2.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ไกรรวี  ศรีสุคนธ์  
ต าแหน่ง: อาจารยป์ระจ าสาขาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาลยัราชภฏัเพชรบุรี 
3.นางสุภคัญาณี สุขส าราญ 
ต าแหน่ง: ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ เพชรบุรีเขต 1  
4.อาจารย ์จนัทร์ทิมา  ไทยแกว้  
ต าแหน่ง : อาจารยป์ระจ าระดบัปฐมวยั สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร ปฐมวยัและประถมศึกษา 
5.อาจารย ์ประติมา ธนัยบูรณ์ตระกูล  
ต าแหน่ง : อาจารยป์ระจ าระดบัประถมศึกษา สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร ปฐมวยัและประถมศึกษา 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
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เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างแผนการจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั 
2. แผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น 

พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 
3. แบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของผูเ้รียนระดบั

ปฐมวยั 
 

เคร่ืองมือในการประเมินคุณภาพ 
1. แบบประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อ

ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

2. แบบตรวจคุณภาพแบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ ของ

ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
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แบบสัมภาษณ์ส าหรับการวจัิย 
       เร่ือง   การพฒันากจิกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพ่ือส่งเสริมการเป็นพลเมือง

ดีของผู้เรียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ 
                 ……………………………………………………… 

แบบสัมภาษณ์น้ีใช้เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนศิลปะ
จากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี ส าหรับนกัเรียนในระดบัปฐมวยั สร้างโดยน า
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  มาวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ร่วมกบัการ
พิจารณากรอบความคิดในการวิจยัเร่ืองการพฒันากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจากการ
ฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ มา
สร้างเป็นแบบสอบถาม 

โดยขอความกรุณาท่านโปรดบนัทึกในขอ้เสนอแนะกรณีท่ีท่านมีความเห็นแตกต่าง
หรือมีความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั
จากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 
ประการ ว่าควรมีแนวทาง หรือการใช้หลกั วิธีการ เทคนิค อย่างไร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
สมบรูณ์ สอดคลอ้งกบังานวจิยั เพื่อเป็นประโยชน์สุดกบันกัเรียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ 

 
 
 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                     นางสาวตุลา   แฉ่งฉายา 
       ผูว้จิยั 
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ช่ือผูเ้ช่ียวชาญ............................................................................ ต าแหน่ง........................................... 

สังกดัคณะ....................................................................... มหาวทิยาลยั............................................... 

ประสบการณ์ในการท างานการ........................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท ์หรือ อีเมล์............................................................................................................. 
 
ตอนที ่2   ข้อค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั  

1. หลกัการส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั ควรจดักิจกรรมแบบใด 

………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 

2. การจดัประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั (การท ากิจกรรม 

ร่วมกบัผูอ่ื้น) ควรจดัอยา่งไร กิจกรรมควรมีลกัษณะแบบใด 

………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 

3. การจดัประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการฟังนิทานควรจดัในรูปแบบใด ควรมี 

วธีิการเร่ิมตน้ หรือการใชส่ื้ออยา่งไร(สอดแทรกเน้ือหาค่านิยม 12 ประการ) 

………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 
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4. รูปแบบนิทานท่ีสามารถส่งเสริมคุณธรรมควรมีลกัษณะอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 

5. ครูผูส้อนควรมีการเตรียมความพร้อมอยา่งไรเพื่อการจดักิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 

6. ขอ้ควรระวงั หรือหลีกเล่ียงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 

………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 

7. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม อ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………… 

 



143 
 

แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวยั ช้ันอนุบาลปีที ่3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ           บ้านเรารักกนั 

สัปดาห์ที.่...2....ภาคเรียนที.่....... วนัที.่........ เดือน.....................พ.ศ.............. 
 

 
สาระส าคัญ 

ส่งเสริมวฒันธรรมไทยในการใหเ้กียรติ ซ่ึงกนัและกนั เคารพผูใ้หญ่ และมีระเบียบวนิยัใน

ตนเอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 

ขอ้ 5.รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 

ขอ้ 8.มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่  

2. ส่งเสริมใหเ้ด็กไดต้ระหนกัถึงมารยาทอนัดีงาม และเอกลกัษณ์ความเป็นไทย การไหว ้การ 

พูดจาท่ีไพเราะกบัทุกคน ใหเ้กียรติ ซ่ึงกนัและกนั เคารพผูใ้หญ่ และมีระเบียบวนิยัในตนเอง 

3. การท างานร่วมกนัอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั รู้จกัการช่วยเหลือแบ่งปัน รับฟัง และตดัสินใจ 

ร่วมกนั 

 
สาระการเรียนรู้  

1. สาระทีค่วรเรียนรู้ 

 ความรัก ความกตญัญู 

2. ประสบการณ์ส าคัญ 

1. รู้จกัเคารพผูอ่ื้นดว้ยความสุขความสุภาพ 

2. สามารถใชภ้าษาไทยในการพูดคุยและเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

3. มีมารยาทงามอยา่งไทย 

4. มีระเบียบวนิยัเคารพกฎหมายผูน้อ้ยรู้จกัเคารพผูใ้หญ่       

5. แต่งกายสะอาดเรียบร้อยตามกาลเทศะ 
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กจิกรรมจัดประสบการณ์ 
1. กิจกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั 
2. กิจกรรมศิลปะ บา้นสวยของเรา   

 
เวลาในการด าเนินการ 

1. เกร่ินน า      5 นาที 
2. กิจกรรมเล่านิทาน  10 นาที 
3. อธิบายวธีิการท ากิจกรรม   5 นาที 
4. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคร่์วมกนั 25 นาที 
5. สรุป      5 นาที 

รวมกิจกรรมทั้งหมด  50 นาที 
 

ส่ือการเรียนรู้ 
1. ภาพประกอบนิทาน เร่ืองบา้นเรารักกนั 
2. ภาพตวัอยา่ง กิจกรรมศิลปะบา้นสวยของเรา  
3. อุปกรณ์การท าช้ินงาน  

3.1 กระดาษ 100 ปอนดก์ลุ่มละ 1 แผน่ 
3.2 กระดาษสีส าหรับฉีกแปะ กลุ่มละ 4 สี 

สมาชิก 4 คน ช่วยกนัฉีก และ แปะ โดยรับผดิชอบตามสี สีเหลือง, สีฟ้า, สีเขียว, สีแดง 
3.3 กาวกลุ่มละ 1 แท่ง 

ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บเลือกท าหนา้ท่ีดูแล และท าหนา้ท่ีท่ากาว 
 
ด าเนินการจัดกจิกรรม 

1. ขั้นน า (5นาที) 
1.1 ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน 

- กล่าวถึงหนา้ท่ี ใครรู้จกัหนา้ท่ีของตนเองบา้ง หนา้ท่ีของเด็กควรตอ้งท าอะไรบา้ง  
วนัน้ีจะพาไปรู้จกัพี่ปูนกบันอ้งปัน มาดูกนัวา่พี่ปูนกบันอ้งปันเคา้ท าหนา้ท่ีของตนเองอยา่งไรบา้ง  

2. ขั้นด าเนินการจดักิจกรรม (45นาที) 
2.1 ผูส้อนเล่านิทานเร่ือง บา้นเรารักกนั พร้อมตั้งค  าถาม-ตอบ ใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็น 

ในบา้นหลงัเล็กๆ ท่ีมีพอ่แม่แสนใจดี เพราะมีลูกๆ ท่ีแสนจะน่ารัก ในเวลาเชา้ตรู่วนั 
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แรกของสัปดาห์ท่ีทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ีของตนเอง พี่ปูน และนอ้งปัน ต่ืนข้ึนมาดว้ยความสดใส ทั้งสอง
คนต่างรู้จกัหนา้ท่ีของตนเองดี ไม่ตอ้งรอใหพ้อ่แม่ตอ้งมาปลุก ดูแลกนั อาบน ้า ลา้งหนา้ และคอยเตือน
กนัให้แปลงฟันดว้ยความหวงัดี เม่ือทั้งสองท าทุกอยา่งเสร็จ พร้อมไปโรงเรียน ทั้งสองไม่ลืมท่ีจะยก
มือไหว ้สวสัดี พอ่และแม่ เม่ือถึงโรงเรียนก็สวสัดีคุณครูเช่นกนั ทั้งสองท าหนา้ท่ีของตวัเองอยา่งเต็มท่ี 
ดว้ยการตั้งใจเรียน ไม่ตอ้งค่อยให้ใครมาเตือน คอยฟังท่ีคุณครูสอน ไม่ด้ือ ไม่ซน และไม่แกลง้เพื่อน 
ทุกคนต่างรัก และชอบเล่นกบัพี่ปูน น้องปัน เม่ือถึงเวลาเลิกเรียน ปูนรับน้องกลบับา้น นอ้งปันก็บ่น
หิว แต่เงินหมดแลว้ พี่ปูนปลอบใจ ไม่เป็นไร พี่ปูนซ้ือให ้พอมีเงินเหลืออยูบ่า้ง แม่บอกไวเ้สมอวา่เป็น
พี่ตอ้งดูแลน้องพี่ปันก็ท าตามอย่างดี พี่ปันยืนรอต่อแถวอยา่งเป็นระเบียบเพื่อซ้ือของให้น้องปูน นอ้ง
ปูนขอบคุณพี่ปันอย่างสุภาพ และกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้ นเราแบ่งกันทานคะพี่ปัน” ทั้ งสองรักกัน
ช่วยเหลือแบ่งปัน พอ่แม่สุขใจ 

ค าถาม  1. เม่ือพบเจอผูใ้หญ่ การปฏิบติัตวัตามแบบประเพณีไทย ควรท าอยา่งไร 

  2. การปฏิบติัตนเป็นเด็กดี มีระเบียบวนิยั สามารถปฏิบติัท่ีใดไดบ้า้ง อยา่งไร 

3. จากนิทานนกัเรียนสามารถช่วยเหลือพอ่แม่ไดอ้ยา่งไรบา้ง 
 

2.2 กิจกรรมศิลปะ บา้นสวยของเรา  
2.2.1 แสดงภาพตวัอยา่ง  
2.2.2 อธิบายกิจกรรม และวธีิการ  

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
- ใหน้กัเรียนปรึกษาแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

 1. ผูรั้บผดิชอบฉีกกระดาษ 4 คน 
 2. ผูรั้บผดิชอบทากาว 1 คน  

- ใหน้กัเรียนทุกคนร่วมกนัตกแต่งบา้นใหส้วยงามและมีระเบียบ จากการ 
ฉีกกระดาษรูปทรงส่ีเหล่ียมแล้วปะ ติด ตกแต่งบา้นของกลุ่มตวัเองให้สวยงาม การช่วยเหลือ และ
แบ่งปันซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้บา้นของแต่ละกลุ่มมีสีสันท่ีสดใส และมีระเบียบเรียบร้อยและการท า
กิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่ม 

3. ขั้นสรุป (5นาที) 
ครูและนักเรียนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และแก้ปัญหาการท ากิจกรรมร่วมกัน

ภายในกลุ่มโดยสรุปความส าคญัของค่านิยม ขอ้ 5, 8 
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การวดัและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมในการฟังนิทาน 
2. สังเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงปฏิบติั 12 ประการ ขอ้ 5, 8 ในการปฏิบติักิจกรรม 

ศิลปะสร้างสรรคร่์วมกนั 
3. สังเกตจากพฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
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บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
1. ผลการสอน  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
2. ปัญหา / อุปสรรค  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 

 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูส้อน 

                                                             ( นางสาวตุลา แฉ่งฉายา ) 
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แผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวยั ช้ันอนุบาลปีที ่3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ       อศัวนิผู้ทรงพลงั  

สัปดาห์ที.่...4..... ภาคเรียนที.่....... วนัที.่........ เดือน.....................พ.ศ.............. 
 

 
สาระส าคัญ 

ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์กตญัญูรู้คุณคน มีจิตใจท่ีดีบนพื้นฐานของ

ศีลธรรม และมีสติ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพื่อส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ   

ขอ้ 1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์

ขอ้ 3.กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์ 

 ขอ้ 6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์ หวงัดีต่อผูอ่ื้น 

ขอ้ 9.มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   

2. ส่งเสริมใหเ้ด็กไดต้ระหนกัถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์กตญัญูรู้คุณคน มีจิตใจท่ี 

ดีบนพื้นฐานของศีลธรรม และมีสติในการคิดไตร่ตรอง 

3. การท างานร่วมกนัอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั รู้จกัการช่วยเหลือแบ่งปัน รับฟัง และตดัสินใจ 

ร่วมกนั 

 

สาระการเรียนรู้  

1. สาระทีค่วรเรียนรู้ 

มีความรัก ห่วงแหนในชาติ และมีสติรู้คิดรู้ท า 

2. ประสบการณ์ส าคัญ 

2.1 สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกรักชาติโดยการใชค้  าพูดและการกระท า 

2.2 สามารถจดจ า และวาดภาพธงชาติไทยได ้

2.3 ไม่ดูถูกเหยยีดหยามดว้ยค าพูด หรือท าลายสัญลกัษณ์ของชาติไทย 

2.4 สามารถยนืตวัตรงเพื่อแสดงออกถึงความรักชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้งเม่ือไดย้นิ หรือร้อง 
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เพลงชาติไทย 

2.5 มีความรักและห่วงแหน จงัหวดั โรงเรียน บา้นท่ีตนอยู ่

2.6 มีศีลธรรมรักษาความสัตยห์วงัดีต่อผูอ่ื้นเผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

2.7 หวงัดีต่อตนเองและผูอ่ื้น ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 

2.8 พร้อมช่วยเหลือเม่ือมีโอกาส 

2.9 มีน ้าใจและสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.10 ไม่ลกัขโมย 

2.11 มีสติรู้ตวัรู้คิดรู้ท ารู้ปฏิบติัตน 

2.12 รู้จกัคิดและปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งตามวยั 

2.13 คิดก่อนท าไม่ขาดสติในการคิดตดัสินใจ ควบคุมอารมณ์ของตนเองไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม 

2.14 สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั 

2.15 เป็นคนดีอยา่งสม ่าเสมอ 

 

กจิกรรมจัดประสบการณ์ 
1. กิจกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั 
2. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์เส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 

 
เวลาในการด าเนินการ 

1. เกร่ินน า     5 นาที 
2. กิจกรรมเล่านิทาน  10 นาที 
3. อธิบายวธีิการท ากิจกรรม   5 นาที 
4. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคร่์วมกนั 25 นาที 
5. สรุป      5 นาที 

รวมกิจกรรมทั้งหมด  50 นาที 
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ส่ือการเรียน  
1. ภาพประกอบนิทาน เร่ืองอศัวนิผูท้รงพลงั 
2. ภาพตวัอยา่ง กิจกรรมศิลปะเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 
3. อุปกรณ์การท าช้ินงาน และผลงานตวัอยา่ง 

3.1 กระดาษแขง็กลุ่มละ 1 แผน่ 
ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บการเลือกเป็นตวัแทนใส่ชุดเกราะ 

3.2 ดินสอกลุ่มละ 5 แท่ง 
ส าหรับสมาชิกช่วยกนัวาดภาพลายละเอียด 

3.3 สีกลุ่มละ 1 กล่อง 
ส าหรับสมาชิกช่วยกนัระบายสี 

 
ด าเนินการจัดกจิกรรม 

1. ขั้นน า (5นาที) 
1.1 ผูส้อนน าเขา้สู่บทเรียน 

- วนัน้ีคุณครูจะแนะน าเด็กใหรู้้จกักบัอศัวนิ เด็กรู้จกัอศัวนิหรือไม่ (ซ่ึงเด็กๆก็ 
สามารถเป็นอศัวนิได ้เร่ิมจากเร่ืองง่ายๆใกลต้วั เช่นไม่ชวนเพื่อนทะเลาะเป็นตน้) 

2. ขั้นด าเนินการจดักิจกรรม (45นาที) 
2.1 ผูส้อนเล่านิทานเร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั พร้อมตั้งค  าถาม-ตอบ ใหเ้ด็กแสดงความคิดเห็น 

บนดาวเล็กๆ ดวงหน่ึง มีเมือง 2 เมืองท่ีเตม็ไปดว้ยความอุดมสมบูรณ์ มีทั้ง น ้า  
ตน้ไม ้พืชผกั สัตว ์และอากาศท่ีดีเมืองทั้งสองอยู่คนละฝ่ัง ดา้นหน่ึงลอ้มรอบดว้ยทะเล ซ่ึงมีสัตวน์ ้ า
มากมายหลายชนิด และอีกฝ่ังหน่ึงมีภูเขาลอ้มรอบไว ้มีตม้ไม ้พืชผกัต่างๆ นานา เจา้เมืองทะเลจึงอยาก
ไดเ้มืองภูเขามาครอบคลองไว ้เพื่อจะไดมี้ทุกอย่าง ครบและสมบูรณ์มากข้ึน จึงตอ้งการก่อสงคราม 
เพื่อแย่งชิงเมืองภูเขา สงครามมีทีท่าว่าจะรุนแรง มีการเตรียมพร้อมอยา่งจริงจงัและเขม้แข็ง ส่วนเจา้
เมืองภูเขาเม่ือรู้ข่าวก็เตรียมพร้อมเช่นกนั สงครามคร้ังน้ีดูเหมือนจะรุนแรงมากเกินกวา่ท่ีใครจะคาดคิด 
ในขณะท่ีทั้งสองเมืองก าลงัยุง่วุน่วาย มีเด็กคนหน่ึงท่ีอาศยัอยูบ่นเกาะเล็กๆ ระหวา่งเมืองทั้งสอง รู้สึก
เป็นกงัวลกบัการสูญเสียท่ีจะตามมาของสงคราม จึงคิดหาวิธีแอบเขา้ไปในเมืองให้ใกลก้บัเจา้เมือง
ทะเลมากท่ีสุด เม่ือเป็นเช่นนั้นจึงเขา้ไปขวางทางเจา้เมืองไว ้เม่ือเจา้เมืองถาม เด็กคนนั้นจึงไดบ้อกกบั
เจา้เมืองว่า ขา้เพียงอยากถามท่าน ว่าสงครามมนัดีอย่างไร ขา้ไม่เห็นว่าท่านจะไดอ้ะไรจากสงคราม
นอกจากการสูญเสีย แต่ถา้ท่านผูเ้ป็นเจา้เมืองทั้งสองเป็นมิตรต่อกนั จะไม่มีใครตอ้งเสีย ไปมาหาสู่ 
แลกเปล่ียนของกนัและกนั น่าจะดีเสียกว่า อย่าให้ขา้ตอ้งเสียบา้นและแผ่นดินเกิดเลย น้ีเป็นส่ิงท่ีขา้
อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งสองลองพิจารณาให้ละเอียดอีกซักคร้ัง ก่อนท่ีจะท าอะไรลงไป เพราะการ
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กระท าน้ีอาจะตอ้งท าให้ใครหลายๆคนตอ้งเสียใจเป็นแน่ “เอาหละ เจา้เป็นเด็กฉลาดนกั ขา้ขอขอบใจ
ท่ีเจา้เตือนสติขา้ ขา้จะขอแต่งตั้งเจา้เป็นอศัวินผูดู้แลเมืองให้ขา้” หลงัจากนั้นทั้งสองเมืองก็ผูกมิตรกนั 
ผูค้นต่างอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   

ค าถาม 1. นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ การมีสตินั้น เป็นอยา่งไร และนกัเรียนสามารถมีสติตาม
ค าท่ีกล่าวไดห้รือไม่ 

 2. นกัเรียนคิดวา่การทะเลาะกนั หรือการก่อสงครามท าใหเ้กิดผลเสียอะไรตามมา 
2.2 กิจกรรมศิลปะเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย  

2.2.1 แสดงภาพตวัอยา่ง 
2.2.2 อธิบายกิจกรรม วธีิการ  

- ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ5คน 
- ใหน้กัเรียนปรึกษาแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
- ใหน้กัเรียนร่วมกนัคิดออกแบบและตกแต่งระบายสีเส้ือเกราะ 

3. ขั้นสรุป (5นาที) 
ครูและนกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็น และปัญหาการท ากิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่มโดย

สรุปความส าคญัของค่านิยม ขอ้ 1, 3, 6, 9 
 
การวดัและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมในการฟังนิทาน 
2. สังเกตพฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึงปฏิบติั 12 ประการ ขอ้ 1, 3, 6, 9 ในการปฏิบติั 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคร่์วมกนั 
3. สังเกตจากพฤติกรรมการท างานร่วมกนั 
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บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 
1. ผลการสอน  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
2. ปัญหา / อุปสรรค  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
 
3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 

 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูส้อน 

                                                             ( นางสาวตุลา แฉ่งฉายา ) 
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แบบทดสอบ 

 

 
 

ช่ือ......................................................................................................................เลขท่ี............................ 

1. ใหน้กัเรียนแสดงออกถึงความรักชาติดว้ยการวาดภาพธงชาติ และระบายสีธงชาติใหถู้กตอ้ง 

 

 

  

2. หากนกัเรียนพบเงินท่ีไม่ใช่ของตนเองตกท่ีพื้นควรท าอยา่งไร 

 

 

ก. น าเงินไปใหต้ ารวจ ข. เก็บไวท่ี้ตวัเอง ค. ใหผู้ใ้หญ่/ครู 

3. น.ร.ควรท าอยา่งไรเม่ือเจอครู พอ่แม่  หรือ ผูใ้หญ่ 

 

 

ก. เด็กแลบล้ิน   ข. สวสัดีผูใ้หญ่   ค. โบกมือทกัทาย 

4. หนา้ท่ีของเด็กควรท าอะไรจึงจะเหมาะสม 

 

 

ก. เด็กดูทีวี   ข. แกลง้สัตว ์                        ค. ตั้งใจอ่านหนงัสือ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช้ันอนุบาลปีที ่3 

สาระ แบบทดสอบคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามค่านิยม 12 ประการ 

2558 / 2 

เร่ือง การเป็นพลเมืองดี 
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5.  นกัเรียนควรท าส่ิงใดในวนัลอยกระทง 

 

 

ก. เด็กเล่นน ้าวนัสงกรานต ์ ข. เล่นประทดัเสียงดงั     ค. ลอยกระทงขอขมาแม่น ้า 

6. ในวนัส าคญัทางพุทธศาสนานกัเรียนควรท ากิจกรรมใด 

 

 

ก. เขา้วดั ท าบุญ ฟังธรรม  ข. เล่นกบัเพื่อน                      ค. ภาพนอนหลบัต่ืนสาย 

7. หากน.ร.มีค าถามหรือตอ้งการออกความเห็นควรท าอยา่งไร 

 

 

ก. เด็กแคะจมูก ข. เด็กอ่านหนงัสือ  ค. เด็กยกมือ 

8. น.ร.ไปซ้ือขนมท่ีโรงอาหาร มีคนต่อแถวซ้ือขนมอยูน่.ร.ควรท าอยา่งไร 

 

 

ก. ต่อแถวเหมือนเพื่อน  ข. ยนืโบกมือเรียก  ค. หลบัรอแถว 

9. เม่ือท างานเสร็จแลว้ นกัเรียนควรท าอยา่งไร 

 

 

ก. วิง่เล่น           ข. จดัเรียงของเขา้ท่ี            ค. วางของไวอ้ยา่งนั้น 
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10. แม่ใหเ้งินมาโรงเรียน นกัเรียนใชจ้่ายอยา่งประหยดั เม่ือเงินเหลือนกัเรียนท าอยา่งไร 

 

 

ก. เอาเงินอวดเพื่อน  ข. หยอดออมสิน   ค. ซ้ือขนม 

11. หากเพื่อนท าของตกพื้นนกัเรียนควรท าอยา่งไร 

 

 

ก. ช่วยเพื่อนเก็บ              ข. หวัเราะเพื่อน        ค. บอกคุณครูใหช่้วย 

12. หากหอ้งเรียนของนกัเรียนมีเศษขยะมากมานนกัเรียนควรท าอยา่งไร 

 

 

ก. ชวนกนัวิง่เล่น             ข. ช่วยกนัเก็บขยะ        ค. ทิ้งของไวอ้ยา่งนั้น 
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แบบประเมินคุณภาพการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั 

จากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

  
ค าช้ีแจง : ขอใหท้่านพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์

ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 

ประการ ในส่วนต่างๆ ต่อไปน้ี มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด โดยแสดงเคร่ืองหมาย √  ในช่องท่ี

ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   

ถา้เห็นวา่เหมาะสม  ใหเ้ช็คท่ีช่อง +1 
   ถา้ไม่แน่ใจวา่เหมาะสม  ใหเ้ช็คท่ีช่อง   0 
   ถา้แน่ใจวา่ไม่เหมาะสม  ใหเ้ช็คท่ีช่อง  -1 
หากผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีขอ้ความควรแกไ้ขประการใด  กรุณาใหข้อ้แนะน าตามหวัขอ้ท่ีควรแกไ้ข  
 

ตารางท่ี 01 แบบประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจาก
การฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
ไม่

เหมาะสม 

+1 0 -1 

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1.1 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  

สปัดาห์
ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเลก็ๆ ท าความดี  :  กจิกรรมศิลปะ  กล่องเก็บอุปกรณ์รักความสะอาด 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ  : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์  
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ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
ไม่

เหมาะสม 

+1 0 -1 
ท่ี 6 กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เมด็เลก็  

- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกภาพความดี 
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  วาดภาพฉนัมาโรงเรียน 
ประเมินกิจกรรม     

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1.2 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของแต่ละสปัดาห์  

สปัดาห์
ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเลก็ๆ ท าความดี  :  กจิกรรมศิลปะ  กล่องเก็บอุปกรณ์รักความสะอาด 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ  : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เมด็เลก็  
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกความดี 
ประเมินกิจกรรม     
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ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
ไม่

เหมาะสม 

+1 0 -1 
สปัดาห์
ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  วาดภาพฉนัมาโรงเรียน 
ประเมินกิจกรรม     

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1.3 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

สปัดาห์
ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเลก็ๆ ท าความดี  :  กจิกรรมศิลปะ  กล่องเก็บอุปกรณ์รักความสะอาด 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ  : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เมด็เลก็  
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกความดี 
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  วาดภาพฉนัมาโรงเรียน 
ประเมินกิจกรรม     

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1.4 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั  
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ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
ไม่

เหมาะสม 

+1 0 -1 
สปัดาห์
ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเลก็ๆ ท าความดี  :  กจิกรรมศิลปะ  กล่องเก็บอุปกรณ์รักความสะอาด 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ  : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เมด็เลก็  
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกความดี 
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  วาดภาพฉนัมาโรงเรียน 
ประเมินกิจกรรม     

 1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1.5 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความต่อเน่ืองของเน้ือหาและกิจกรรม 

สปัดาห์
ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเลก็ๆ ท าความดี  :  กจิกรรมศิลปะ  กล่องเก็บอุปกรณ์รักความสะอาด 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์  



160 
 

ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
ไม่

เหมาะสม 

+1 0 -1 
ท่ี 4 กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 

- ประเมินกิจกรรม     
สปัดาห์
ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ  : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เมด็เลก็  
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกความดี 
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  วาดภาพฉนัมาโรงเรียน 
ประเมินกิจกรรม     

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1.6 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี 

สปัดาห์
ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเลก็ๆ ท าความดี  :  กจิกรรมศิลปะ  กล่องเก็บอุปกรณ์รักความสะอาด 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ  : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เมด็เลก็  
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์  
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ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
ไม่

เหมาะสม 

+1 0 -1 
ท่ี 7 กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกความดี 
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  วาดภาพฉนัมาโรงเรียน 
ประเมินกิจกรรม     

 1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
1.7 กิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานมีความเหมาะสม 

สปัดาห์
ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเลก็ๆ ท าความดี  :  กจิกรรมศิลปะ  กล่องเก็บอุปกรณ์รักความสะอาด 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรักประเทศไทย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ  : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เมด็เลก็  
- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกความดี 
ประเมินกิจกรรม     

สปัดาห์
ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   
ประเมินกิจกรรม     
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ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
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เหมาะสม 
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สปัดาห์
ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  วาดภาพฉนัมาโรงเรียน 
ประเมินกิจกรรม     

 

ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง 
เหมา
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ไม่
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ไม่

เหมาะ

สม 

+1 0 -1 

2. ดา้นการวดัและประเมินผล 

2.1 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนสามารถกระตุน้คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี  

สปั

ดา

ห์ท่ี 

1 

ความกตญัญูพ่อแม่ ครูอาจารย์และสอนให้มจีติใจทีเ่ข้มแข็งมสีต ิรู้คดิ รู้ท า 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ความรักลน้ถว้ย  

   ในวนัหยุดหนูดี..ต่ืนแต่เชา้ดว้ยความสดช่ืน ไม่งอแง

รบกวนคุณแม่ ลา้งหน้า แปรงฟันอย่างตั้งใจ เม่ือเสร็จ

แลว้หนูดีร่าเริงมีความสุขในวนัหยุด นั่งเล่นของเล่น

ของตวัเองอยา่งเพลินใจ “หนูดีจ๋า หนูดีทานขา้วไดแ้ลว้”

คุณแม่เรียกหนูดีทานขา้ว ยงัไม่หิวคะคุณแม่” แม่เรียก

หนูดีทานข้าว หนูดีไม่ยอมทานจะขอเล่นต่อ คุณแม่

เรียกหนูดีเป็นคร้ังท่ี2 หนูก็ยงัเล่นเพลินจนเลยเวลา คุณ

แม่จึงดุหนูดีท่ีเล่นไม่รู้เวลา หนูดีรู้สึกโกรธคุณแม่แลว้

วิง่ออกนอกบา้น วิง่ไป วิง่ไป ดว้ยความโมโหโดยไม่ได้

ใชส้ติคิดไตรตรอง หนูดีหยดุพกัทั้งเหน่ือย ทั้งหิว “เสียง

ทอ้งร้องโครกคราก” ทอ้งร้องหิว หนูดีเร่ิมรู้สึกเสียใจท่ี

ไม่ฟังคุณแม่ หิวจงั หนูดีหันไป หันมา หันมองร้านคา้ 

เจอคุณป้าคนหน่ึง ถามด้วยความห่วงใย และแบ่ง

ก๋วยเต๋ียวชามโตใหห้นูดีทาน หนูดีทานอยา่งอร่อย  “คุณ

ป้าใจดีจังเลย ทั้ งท่ีป้าไม่รู้จักหนูยงัให้หนูทานจนอ่ิม 
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ขนาดแม่ยงัดุหนูเลย” ป้าจึงถามกลบัไปวา่ แลว้ท าไมหนู

จึงวิ่งออกมา... ป้าจึงไดอ้ธิบายกบัหนูดีว่า ท าไมแม่จะ

ไม่รักหนู ลองนึกดูซิว่ามีวนัไหนท่ีแม่ปล่อยให้หนูหิว

บา้ง ไม่มีเลย แม่ดูแลหนูมาตั้งแต่เล็กจนโต หนูเจ็บแม่ก็

ดูแล ของเล่นท่ีหนูเล่นแม่ก็ซ้ือให้ ... แม่ให้หนูมากมาย 

ให้มากกว่าท่ีป้าให้เยอะกว่าหลายเท่า ทั้ งหมดน่ีหนูคิด

ว่าแม่รักหนูมากขนาดไหน หนูดีร้องไห้ หนูดีขอโทษ

คะ หนูดีเอาแต่ใจ หนูจะคิดให้รอบคอบกวา่น้ี หนูดีรัก

แม่ ป้าอยากให้หนูมีสติ คิดและทบทวนให้ดีก่อนท่ีจะ

โกรธคุณแม่ของหนูนะ เด๋ียวป้าพาไปส่งท่ีบา้น ขณะนั้น

คุณแม่ตามหาหนูดีอย่างกระวนกระวาย หนูดีวิ่งเขา้ไป

กอดแม่ หนูดีรู้สึกผิดและขอโทษแม่ และเป็นเด็กดี

ตลอดไป   

กจิกรรมศิลปะ  การ์ดส่งความรัก ร่วมท ากิจกรรมมีการ

แบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบ ในการวาดรูปหัวใจ ฉีกกระดาษ

อยา่งบรรจงให้เป็นรูปหัวใจท่ีสวยงาม และตกแต่งเป็น

การ์ดส่งความรักโดยการตกแต่งลวดลาย และขอ้ความ

ตามแบบขอ้ความง่ายท่ีครูให้เป็นตัวอย่างเช่น เรารัก

คุณครู เราจะเป็นเด็กดี ขอโทษ ขอบคุณ ฯ ท่ีจะใชแ้ทน

ความรักท่ีต้องการจะมอบผู ้มีพระคุณ หรือเป็นท่ีรัก 

กลุ่มท่ีมีความสามคัคี ช่วยเหลือกนัให้มีหัวใจสวยงาม 

และน าไปมอบให้ คุณครู หรือพ่อแม่ท่ีรักทุกคนให้เป็น

สญัลกัษณ์แทนความรักและความกตญัญู 
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ส่งเสริมวฒันธรรมไทยในการให้เกยีรต ิ ซ่ึงกนัและกนั เคารพผู้ใหญ่ และมรีะเบียบวนิัยในตนเอง 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั 

   ในบา้นหลงัเล็กๆ ท่ีมีพ่อแม่แสนใจดี เพราะมีลูกๆท่ี

แสนจะน่ารัก ในเวลาเชา้ตรู่วนัแรกของสัปดาห์ท่ีทุกคน

ตอ้งท าหน้าท่ีของตนเอง พ่ีปูน และน้องปัน ต่ืนข้ึนมา

ดว้ยความสดใส ทั้งสองคนต่างรู้จกัหน้าท่ีของตนเองดี 

ไม่ตอ้งรอให้พ่อแม่ตอ้งมาปลุก ดูแลกัน อาบน ้ า ล้าง

หนา้ และคอยเตือนกนัใหแ้ปลงฟันดว้ยความหวงัดี เม่ือ

ทั้งสองท าทุกอย่างเสร็จ พร้อมไปโรงเรียน ทั้งสองไม่

ลืมท่ีจะยกมือไหว ้สวสัดี พ่อและแม่ เม่ือถึงโรงเรียนก็

สวสัดีคุณครูเช่นกนั ทั้ งสองท าหน้าท่ีของตวัเองอย่าง

เต็มท่ี ด้วยการตั้งใจเรียน ไม่ตอ้งค่อยให้ใครมาเตือน 

คอยฟังท่ีคุณครูสอน ไม่ด้ือ ไม่ซน และไม่แกลง้เพ่ือน 

ทุกคนต่างรัก และชอบเล่นกบัพ่ีปูน นอ้งปัน เม่ือถึงเวลา

เลิกเรียน ปูนรับน้องกลบับา้น น้องปันก็บ่นหิว แต่เงิน

หมดแลว้ พ่ีปูนปลอบใจ ไม่เป็นไร พ่ีปูนซ้ือให ้พอมีเงิน

เหลืออยูบ่า้ง แม่บอกไวเ้สมอวา่เป็นพ่ีตอ้งดูแลนอ้งพ่ีปัน

ก็ท าตามอยา่งดี น้องปูนขอบคุณพ่ีปันอย่างสุภาพ และ

กล่าวว่า “ถา้อย่างนั้นเราแบ่งกนัทานคะพ่ีปัน” ทั้ งสอง

รักกนัช่วยเหลือแบ่งปัน พอ่แม่สุขใจ 

กิจกรรมศิลปะ  บา้นแสนสวย สดใสน่าอยู่ดว้ยการปะ

กระดาษสีร่วมกนัโดยสมาชิกในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าท่ี

เพ่ือให้ผลงานส าเร็จและสวยงามอย่างเป็นระเบียบ

เรียบร้อยจากรูปภาพท่ีก าหนดไว ้ 
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อดทนอดกลั้น มสีต ิเข้มแขง็ทั้งกายและใจ เลือกท าในส่ิงทีถู่กต้องเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเลก็ๆ ท าความดี 

   ในหมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ มีน ้ ากิน-ใช้

ตลอดทั้ งปี เพราะหมู่บ้านน้ีอยู่ติดกับอ่างเก็บน ้ าท่ีมี

ขนาดใหญ่ ทุกคนในหมู่บ้านก็ต่างช่วยกันดูแลรักษา 

และในวนัหน่ึงวนัท่ีอากาศสดใส เด็กๆ ทุกคนต่างดีใจ 

ท่ีวดัในหมู่บา้นจะมีงาน มีทั้งของเล่นและขนม มาแจก

มากมาย เด็กๆ ทุกคนตั้งใจไปท่ีนั้น รวมทั้งแก็ป ท่ีก าลงั

เดินไปพร้อมกบัเพ่ือนๆ มุ่งหนา้ไปงานวดัดว้ยกนั แก็ป

หนัไปเห็น นั้นอะไร!! นั้นน ้ าอะไร!! แก็ปสงสัย จึงเดิน

เขา้ไปดู  แยแ่ลว้ แยแ่ลว้ ท ายงัไงดี ถา้ปล่อยให้เป็นแบบ

น้ีอ่างเก็บน ้ าต้องพงัแน่ๆ แม่เคยบอกไวว้่าอ่างพงัน ้ า

จะตอ้งท่วมหมู่บ้านเราแน่ๆเลย แย่แลว้ๆ คิดก่อน คิด 

ตอ้งหาอะไรมาอุดไว ้หนัซา้ย-ขวา อะไรดีนะ ใบไม ้หิน 

หรืออะไรดีอะไรดี อ๋อ นึกออกแลว้ ในกระเป๋าของแก็ป 

มีดินน ้ ามนัอยู่ น่าจะช่วยไดซ้ักพกัหน่ึง รีบอุดๆๆ แลว้

แก็ปก็รีบวิ่งกลบับ้านไปเรียกพ่อกับแม่ โดยลืมนึกถึง

ตวัเองไปเลยวา่ตวัเองนั้นอยากไปเท่ียวเล่น และกินขนม

กบัเพ่ือน แก็ป คิดแต่เพียงว่าจะท าอย่างไรให้หมู่บ้าน

ของเคา้ปลอดภยั ไม่ให้ใครๆ เดือดร้อน ทั้งท่ีเคา้ไม่ได้

เป็นคนท าน ้ าร่ัว แต่ด้วยความมีน ้ าใจของแก็ป ยอม

เสียสละ ความสุขของตนเองเพ่ือช่วยเหลือทุกคนใน

หมู่บา้น แต่แก็ปจึงอดไปงานท่ีวดั เพ่ือนเดินกลบัมากนั

แลว้ ถือขนมและของเล่นกลบัมา แก็ปจึงเดินกลบับา้น

แบบเงียบๆ เสียงตะโกนมาจากดา้นหลงั แก็ป แก็ปรอ
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ก่อน หายไปไหนมา ฉันหานายไม่เจอเลย เลยเอาขนม

กบัของเล่นมาฝาก ไปกินกนั แก็ปวิ่งกลบับา้นไปพร้อม

กบัเพ่ือนอยา่งมีความสุข 

กิจกรรมศิลปะ  กล่องเก็บอุปกรณ์รักความสะอาด โดย

ใหน้กัเรียนภายในกลุ่มตกแต่งกล่องส าหรับเก็บส่ิงต่างๆ

ให้เป็นกล่องสวยงาม น าไปใชแ้ละเก็บอุปกรณ์ภายใน

หอ้งเรียน 
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ดา
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4 

ส่งเสริมความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ กตญัญูรู้คุณคน มจีติใจทีด่บีนพื้นฐานของศีลธรรม และมี

สตใินการคดิไตร่ตรอง 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั  

   บนดาวเล็กๆ ดวงหน่ึง มีเมือง 2 เมืองท่ีเต็มไปดว้ย

ความอุดมสมบูรณ์ มีทั้ ง น ้ า ต้นไม้ พืชผกั สัตว์ และ

อากาศท่ีดีเมืองทั้งสองอยู่คนละฝ่ัง ด้านหน่ึงลอ้มรอบ

ด้วยทะเล ซ่ึงมีสัตว์น ้ ามากมายหลายชนิด และอีกฝ่ัง

หน่ึงมีภูเขาลอ้มรอบไว ้มีตม้ไม ้พืชผกัต่างๆ นานา เจา้

เมืองทะเลจึงอยากไดเ้มืองภูเขามาครอบคลองไว ้เพื่อจะ

ได้มีทุกอย่าง ครบและสมบูรณ์มากข้ึน จึงตอ้งการก่อ

สงคราม เพ่ือแย่งชิงเมืองภูเขา สงครามมีทีท่าว่าจะ

รุนแรง มีการเตรียมพร้อมอยา่งจริงจงัและเขม้แข็ง ส่วน

เจ้าเมืองภูเขาเม่ือรู้ข่าวก็เตรียมพร้อมเช่นกัน สงคราม

คร้ังน้ีดูเหมือนจะรุนแรงมากเกินกว่าท่ีใครจะคาดคิด 

ในขณะท่ีทั้ งสองเมืองก าลงัยุ่งวุ่นวาย มีเด็กคนหน่ึงท่ี

อาศัยอยู่บนเกาะเล็กๆ ระหว่างเมืองทั้ งสอง รู้สึกเป็น

กงัวลกบัการสูญเสียท่ีจะตามมาของสงคราม จึงคิดหา

วธีิแอบเขา้ไปในเมืองให้ใกลก้บัเจา้เมืองทะเลมากท่ีสุด 
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เม่ือเป็นเช่นนั้นจึงเขา้ไปขวางทางเจ้าเมืองไว ้เม่ือเจ้า

เมืองถาม เด็กคนนั้นจึงได้บอกกับเจ้าเมืองว่า ขา้เพียง

อยากถามทาน วา่สงครามมนัดีอยา่งไร ขา้ไม่เห็นวา่ท่าน

จะไดอ้ะไรจากสงครามนอกจากการสูญเสีย แต่ถา้ท่านผู ้

เป็นเจา้เมืองทั้งสองเป็นมิตรต่อกนั จะไม่มีใครตอ้งเสีย 

ไปมาหาสู่ แลกเปล่ียนของกันและกนั น่าจะดีเสียกว่า 

อยา่ใหข้า้ตอ้งเสียบา้นและแผน่ดินเกิดเลย น้ีเป็นส่ิงท่ีขา้

อยากจะขอร้องท่าน “เอาหละ เจา้เป็นเด็กฉลาดนัก ขา้

ขอขอบใจท่ีเจา้เตือนสติขา้ ขา้จะขอแต่ตั้งเจา้เป็นอศัวิน

ผูดู้แลเมืองใหข้า้” หลงัจากนั้นทั้งสองเมืองก็ผูกมิตรกนั 

ผูค้นต่างอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข   

กิจกรรมศิลปะ  เส้ือเกราะอัศวินรักประเทศไทย ให้

ร่วมกนัตกแต่งกระดาษให้มีรูปแบบ และลวดลายท่ีเกิด

จากการร่วมมือตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิภายในกลุ่มโดยมี

ขอ้ก าหนดให้ชุดเกราะของแต่ละกลุ่มจ าเป็นจะตอ้งมี

สัญญาลักษณ์ธงชาติไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญญา

ลกัษณ์ของตวัแทนผูป้กป้องชาติไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สะสมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสมบัตลิ า้ค่า ใช้ชีวติอยู่อย่างพอเพยีง และมคีวามกตญัญูรู้คุณ 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ 

   วนัเสาร์น้ีแลว้ วนัเกิดคุณแม่ พลอยคิด คิด คิด คิดไม่

ออกวา่ วนัเกิดคุณแม่เราจะเอาอะไรใหคุ้ณแม่ดีนะ เงินก็

ไม่ค่อยมี จะหาอะไรมาใหคุ้ณแม่ คุณแม่ถึงจะชอบ และ

มีความสุขท่ีสุด พลอยไม่มีเงินเลย พลอยจึงเดินหา

ส่ิงของ หรืออะไรบางอย่างท่ีดูมีค่า เพ่ือจะน ามาให้คุณ

แม่ พลอยใชเ้วลาตามหาของทั้งวนัก็ยงัไม่พบส่ิงท่ีถูกใจ 
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พลอยจึงกลบัมาบา้น  เวลาก็ใกลเ้ขา้มาเต็มที พลอยเป็น

กังวล พลอยกลับมานั่งคิด ถึงส่ิงท่ีแม่ชอบ ส่ิงท่ีแม่

ตอ้งการ อะไรดีนะ อะไรดี แม่บอกแต่ว่าอยากให้เรา

ตั้งใจเรียน เรียนเก่งๆ เป็นเด็กดี แม่ไม่เคยบอกวา่อยาก

ไดอ้ะไรเลย คิด คิด.... อะไรดี....... นึกออกแลว้ เย !้! ท า

เคก้สวยๆให้คุณแม่ดีกว่า  คุณแม่ตอ้งประหลาดใจ เม่ือ

เคก้ของพลอย “แม่ดีใจ ท่ีไดเ้ห็นเคก้แสนสวย ฝีมือของ

ลูกสาวท่ีตั้ งใจวาดและระบายสี คุณแม่ดีใจคะ คุณแม่

ชอบเคก้ท่ีหนูท าให้แม่มากคะ น่าทาน แลว้ก็น่ารักท่ีสุด

เลยคะ เป็นของขวญัท่ีดีมากคะ แค่น้ีแม่ก็รู้แลว้วา่หนูรัก

แม่ ตั้งใจท าเคก้สวยๆให้คุณแม่ เป็นของขวญัท่ีดีท่ีสุด

ส าหรับแม่ แม่รักหนูมากคะ หนูก็รักแม่คะ       

กจิกรรมศิลปะ  ช่วยกนัออกแบบและวาดรูปเคก้วนัเกิด

แสนสวย และลงสีดว้ยการบีบสีแต่งหนา้เคก้ใหส้วยงาม 
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รักและเทดิทูลพระมหากษัตริย์ ความซ่ือสัตย์ และมวีนิัย เคารพในกฎ กตกิา ข้อตกลงรวมกนัเป็นส่ิงส าคญั 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ 

  เช้าวนัศุกร์นักเรียนทุกคนต่างมาโรงเรียนด้วยความ

ต่ืนเตน้ กบักิจกรรมเมลด็ถัว่แห่งความซ่ือสตัย ์คุณครูได้

สอนถึงความส าคญัของเม็ดพืช แมจ้ะเป็นเม็ดเล็กๆ แต่

เป็นเป็นเมล็ดพืชท่ีมีประโยชน์มากมายมาสู่ตวัเราและ

บ้านของ เร า  ดัง เ ช่นในหลวงของคนไทย  ท่ าน

เปรียบเสมือน ต้นไม้ใหญ่ของคนไทย ท่านได้สร้าง

ประโยชน์มากมายให้กบัคนไทย ให้บา้นเราร่มเยน็เป็น

สุข มีความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกตามฤดูกาล ท าให้ผูค้น

สามารถปลูกผกั เล้ียงสตัว ์และอีกมากมาย ท่ีตน้ไมใ้หญ่
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ได้สร้างประโยชน์ให้เรา และคุณครูจะสอนให้เด็กๆ

ดูแลต้นไม้แบบง่ายๆนะค่ะ คุณครูแจกเมล็ดถั่วแห่ง

ความซ่ือสัตยท่ี์นักเรียนได้น ามาฝากไว ้ครูไดบ้อกกับ

ทุกคนว่า อยากให้นักเรียนปลูกต้นถั่ว และให้ความ

ซ่ือสัตย์ได้เจริญงอกงาม คุณครูขอให้เด็กๆทุกคนมี

ความซ่ือสัตย ์คุณครูจะมีรางวลัให้ และก าชบัให้เด็กท า

ตามขอ้ตกลงวา่ เมล็ดถัว่แห่งความซ่ือสัตยน้ี์นกัเรียนได้

ไปเพียงคนละ 1 เมด็เท่านั้นนะคะ ใชเ้มด็อ่ืนไม่ไดเ้พราะ

เม็ดอ่ืนจะไม่ใช่เมล็ดถั่วแห่งความซ่ือสัตยน์ะ คุณครู

สอนวิธีปลูกและวิธีดูแลเมล็ดถัว่เป็นอย่างดี เด็กๆ ทุก

คนก็ตั้งใจฟังและท าตามเป็นอยา่งดี และหวงัวา่ตน้ถัว่จะ

โตเป็นต้นถั่วต้นใหญ่ๆ ทุกคนต่างต่ืนเต้น และใน

ขณะนั้นหลิวก็นัง่คิด สงสัย เอ่อ!! ถัว่!! ถัว่เม็ดเล็กๆ แค่

เมด็เดียว จะเห็นความซ่ือสตัยไ์ดอ้ยา่งไร หลิวคิดในใจ 1 

สัปดาห์ต่อมา ทุกคนน าตน้ถัว่ท่ีปลูกมาส่งคุณครู หลิว

และเพ่ือนๆทุกคนต่างเสียใจท่ีไม่สามารถปลูกตน้ถัว่ได ้

อยากเปล่ียนเมลด็ถัว่ แต่เปล่ียนไม่ไดเ้พราะไดต้กลงกนั

ไวแ้ลว้ จึงไม่ขอรับรางวลัใดๆ ครูยิม้ และปรบมือใหเ้ด็ก

ทุกคน พร้อมเฉลยวา่ ตน้ถัว่แห่งความซ่ือสัตยไ์ดเ้ติบโต

งอกงามอยู่ในใจของทุกคนแลว้ ครูดีใจมากท่ีทุกคนมี

ความซ่ือสัตย ์เม่ือเห็นว่าถัว่ไม่งอกแต่ก็ไม่มีใครแอบ

เปล่ียนเมล็ดถัว่ เพราะเมล็ดถัว่ท่ีครูแจกไม่สามารถงอก

ข้ึนมาไดเ้พราะเป็นเมล็ดถัว่ท่ีตม้แลว้ แต่ความ ซ่ือสัตย์

ไดโ้ตข้ึนในใจของเด็กทุกคนคะ คุณครูอยากให้เด็กเป็น

คนท่ีมีความซ่ือสตัย ์ไม่โกหก เคารพในกฎกติกา   



170 
 

ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง 
เหมา

ะสม 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่

เหมาะ

สม 

+1 0 -1 

กิจกรรมศิลปะ  ความยิ่งใหญ่ของถัว่เม็ดเล็ก ร่วมกัน

เรียงเมล็ดถั่วให้เ ป็นรูปต้นไม้ต้นใหญ่ให้สวยงาม 

นักเรียนช่วยกนัเรียงเมล็ดถัว่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สร้างสรรค ์และสวยงาม  

สปั

ดา

ห์ท่ี 

7 

รักในความเป็นไทย ศิลปวฒันธรรมไทย กตญัญูรู้คุณเห็นความส าคญัต่อผู้มพีระคุณและปฏิบัตติวัได้

เหมาะสม 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง 

   ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง น ้ าใจร้องเพลงวนั

ลอยกระทองอยา่งมีความสุข เพราะวนัน้ีคุณยายจะสอน

น ้ าใจท ากระทงของตัวเอง ดีใจจัง เย็นน้ีจะไปลอย

กระทง คุณยาย คุณยายคะ น ้ าใจมาแลว้ สวสัดีคะ ให้

ช่วยอะไรบา้งคะ น ้ าใจอยากท ากระทงแลว้ “ ก่อนอ่ืนเรา

ตอ้งไปตดัตน้กลว้ย และใบตองท่ีหลงับา้นกนัก่อน ใช้

วสัดุธรรมชาติจะไดไ้ม่เป็นมลพิษต่อแม่น ้ า เพราะวนั

ลอยกระทง เป็นวนัท่ีเราจะต้องท าดีนึกถึงประโยชน์ 

ระลึกถึงบุญคุณของน ้ าท่ีเราได้ใช้ตลอดทั้ งปี ซ่ึงนั้นก็

เป็นการแสดงความกตญัญูอย่างหน่ึงของคนไทย และ

สัญญากบัแม่น ้ าว่าเราจะช่วยกนัดูแลน ้ าให้สะอาด และ

ใชอ้ยา่งรู้คุณค่า ซ่ึงวฒันธรรมอนัดีงานมของไทยน้ี เป็น

ส่ิงท่ีดี และควรช่วยกนัอนุรักษค์วามเป็นไทยท่ีงดงามน้ี

ไวด้ว้ยการ เร่ิมปฏิบติัดว้ยตวัเอง” อนุรักษ์วฒันธรรม

ไทยตามวิถีของชาวพุทธ น ้ าใจท าได้ดว้ยเหรอคะ ยาย 

“ท าได้สิหลานยาย เด็กทุกคนท าได้ ง่ายๆ เช่นการใช้

ภาษาให้ถูกตอ้ง พูดจาไพเราะ ออกเสียงถูกตอ้งชดัเจน 

เขียนหนงัสือดว้ยลายมือท่ีสวยงาม และสวสัดีผูใ้หญ่ มี
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มารยาทอยู่เสมอ มันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะ 

หลานยาย”  เหมือนท่ีโรงเรียนของน ้ าใจสอนเลยคะยาย 

ใช่จ๊ะ เสร็จแลว้ ไชโย กระทงของน ้ าใจเสร็จแลว้ค่ะยาย 

ขอบคุณค่ะคุณยาย  

กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ ร่วมกนัสร้างสรรค์

กระทงจากการประดิษฐ์กระทงจากวสัดุจากธรรมชาติ

ใหส้วยงาม 
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มคีวามซ่ือสัตย์ มศีีลธรรมในใจ หมัน่ท าด ีรู้จกัและสามารถใช้อ านาจประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน 

    เวลาอันแสนสนุก ช่วงพกัของเด็กๆ ทุกต่างน าเอา

ขนม ของเล่นของตวัเองออกมา แบ่งกนัอยา่งมีความสุข 

ใบเตยเดินเริงร่าไปรอบๆห้อง เอ๊ะ!! ใบเตยหันไปเจอ 

ตุ๊กตาเจ้าหญิงวางอยู่ ตุ๊กตาไม่มีเจ้าของ วางอยู่เฉยๆ 

ใบเตยจึงหยิบตุ๊กตาข้ึนมาเล่น เดินเล่นตุ๊กตาไปทัว่ทั้ ง

หอ้งอยา่งสุขใจ ตุก๊ตาเจา้หญิงของฉัน “ใบเตยพูด” และ

ในขณะเดียวกนั ใบเตยก็ไดย้ินเสียง มีคนร้องไห้ ใบเตย

เดินไปดู ใบเตยคิดสงสัย เพื่อนร้องไห้ท าไม คุณครูเขา้

ไปปลอบแลว้ถามเพ่ือนว่าร้องไห้ท าไม เพ่ือนท าของ

หาย เป็นตุก๊ตาท่ีเพ่ือนรักมาก  ฮ้ือ ฮ้ือ  คุณครูถามทุกคน

ในห้องและบอกถึงลักษณะตุ๊กตาท่ีเพื่อนท าหายไป 

เหมือนท่ีใบเตยเจอเลย แต่ใบเตยรู้สึกชอบตุ๊กตาตวัน้ี

เหมือนกัน ไม่อยากให้คืนเลย ท ายงัไงดี(ใบเตยคิดใน

ใจ) คุณครูไดบ้อกกบัทุกคนว่า ของของใคร ใครก็รัก 

ตุ๊กตาของเพ่ือนหาไป เพ่ือนก็ตอ้งเสียใจ กลบัถึงบ้าน

ตอ้งโดนคุณพอ่-แม่ท าโทษ ถา้เป็นเรา เราจะเสียใจไหม
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คะ ถา้ใครเจอของเพื่อนให้บอกคุณครูนะคะ สงสาร

เพ่ือน เม่ือไดย้ินอยา่งนั้น ใบเตยรู้สึกสงสารเพ่ือน เห็น

ใจเพ่ือนเพราะถา้เอลซ่าของใบเตยหายคงเสียใจมาก

เช่นกัน ใบเตยจึงเก็บไวเ้ล่นท่ีบ้าน เพราะไม่อยากให้

หายแบบน้ี ใบเตยจึงยกมือบอกคุณครู และบอกว่า พบ

ตุ๊กตาตวัน้ี วางอยู่ท่ีพ้ืนแล้วน ามาคืนเพ่ือน เพ่ือนดีใจ

และทุกคนต่างปรบมือให้ใบเตย เพ่ือนๆ ก็ต่างแบ่งของ

เล่นให้เล่น เม่ือหมดเวลาพกัทุกคนจึงช่วยกันเก็บของ

อย่างเต็มใจ แมว้่าของเล่นนั้นตนเองจะไม่ไดเ้ล่นเลยก็

ตาม เม่ือทุกคนช่วยกนัห้องเรียนก็สะอาดอย่างรวดเร็ว 

ครูดีใจเด็กทุกคนมีความเสียสละและรักกนั ใบเตยเป็น

สุขใจ และรู้สึกสนุกมากกวา่ตอนอยูค่นเดียวในหอ้ง  

กิจกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกความดี ร่วมกนัแสดงความ

คิดเห็น และวาดรูปของตนเองกับกิจกรรมความดีท่ี

ตนเองไดท้ า เพื่อรวบรวมเป็นสมุดบนัทึกความดีเพื่อให้

นกัเรียนทุกคนไดท้ราบถึงส่ิงดีๆท่ีท าไดง่้ายๆ และท าได้

ในทุกๆวนั จากกิจกรรมของเพ่ือนๆ 
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มคีวามซ่ือสัตย์ รู้จกัพอเพยีงไม่อยากได้อยากม ีและเข้าใจในอ านาจประชาธิปไตย  

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  

   พอ่ พอ่ครับ พอ่ พ่ีตงับอกวา่วนัพรุ่งน้ีท่ีโรงเรียนจะมี

การเลือกตั้งดว้ยครับพอ่ ผมไม่ค่อยแน่ใจเลย วา่เลือกตั้ง

มนัคืออะไร ไม่เลือกไดไ้หมครับ พอ่ตอบวา่“จริงๆ แลว้

การเลือกตั้งมนัเป็นหนา้ท่ีของเราทุกคนนะลูก การ

เลือกตั้งคือการแสดงความคิดเห็นท่ีจะเป็นประโยชน์ใน

การตดัสินใจหลายๆ อยา่ง เช่นเดียวกนักบัท่ีพ่ีตงัก าลงั
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จะไปเลือกตั้งท่ีโรงเรียนเลือกตวัแทนในการท ากิจกรรม

หลายอยา่งเพ่ือพฒันาโรงเรียน ดงันั้นการเลือกตั้งจะ

เลือกกนัเล่นๆ แค่คน 2 คน ไม่ได ้เป็นหนา้ท่ีของพ่ีตงั

และนกัเรียนทุกคนท่ีจะตอ้งสงัเกต คิดใหดี้ซิวา่ใคร

เหมาะสมท่ีสุด ในการเป็นตวัแทนเพื่อพฒันาโรงเรียน 

ผลท่ีออกมาอาจจะไม่ตรงกบัท่ีเราคิดก็ได ้เราก็ตอ้ง

ยอมรับ เพราะเป็นผลการตดัสินใจของนกัเรียนส่วน

ใหญ่ ท่ีเคา้เรียกวา่ ประชาธิปไตย ไงล่ะลูก โอโ้ห.... น่า

ต่ืนเตน้แทนพี่ตงั มนัเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัมากเลย พี่ตงั

ตอ้งเลือกคนท่ีดีท่ีสุด 

กจิกรรมศิลปะ  ประชาธิปไตยผลงานแสนสวยร่วม

แสดงความคิดเห็น และตดัสินเลือกผลงานศิลปะโดย

การลงคะแนนเสียง จากสญัญาลกัษณ์ท่ีตนเองสร้างข้ึน 

โดยการฉีกกระดาษใหเ้ป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ 

และมอบเป็นคะแนนในการแสดงความคิดเห็น  
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มสีต ิอุดมการณ์ รู้จกัหน้าทีข่องตนเอง และมคีวามใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน    

   ท าไม!! กัปตนัต้องไปโรงเรียนด้วย อยู่บ้านสบายดี

ออก ไม่อยากไปโรงเรียนเลย แม่ครับ กัปตันไม่ไป

โรงเรียนไดไ้หม กัปตนัอยากอยู่บ้าน แม่ว่า กปัตนัไป

โรงเรียนมีคุณครูใจดี มีเพ่ือนเล่น มีของเล่น แลว้ก็ได้

เล่นกับเพ่ือนๆ ดีออกนะลูก แล้วท าไม กัปตันต้องมี

เพ่ือนดว้ยครับคุณแม่ ก็เพราะวา่เราไม่ไดอ้ยูค่นเดียวใน

โลกน้ีไงล่ะครับลูก กัปตนัลองคิดดูนะ ถา้กปัตนัไม่มี

เพ่ือน เดินไปท่ีไหนก็ไม่มีใคร เล่นของท่ี Play Gound ก็
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ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง 
เหมา

ะสม 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่

เหมาะ

สม 

+1 0 -1 

ตอ้งเล่นอยูค่นเดียว เพราะไม่มีเพ่ือน ไม่ไปเรียนหนงัสือ

ก็จะไม่มีความรู้ อยากกินไอศกรีม จะจ่ายเงินก็จ่ายไม่ถูก

เพราะนับเลขก็ไม่ได ้คิดเลขก็ไม่เป็น ถา้โตข้ึนมาแลว้

อยากเป็นครู อยากเป็นหมอ แต่ไม่มีความรู้ แล้วจะ

เป็นไดย้งัไงล่ะครับลูก เห็นไหม ถา้เป็นอยา่งน้ีไปไหนก็

ไม่ได ้ท าอะไรก็ไม่ได ้ตอ้งอยูแ่ต่ในบา้นตลอดชีวิตเลย 

ไม่ ไม่ ไม่ กปัตนัจะไม่เป็นแบบนั้นเด็ดขาดเลยครับคุณ

แม่  จะไม่นอนดึก จะไดต่ื้นแต่เชา้มาอาบน ้ า แปรงฟัน 

ทานขา้ว แลว้ก็ไปโรงเรียนเลย กัปตนัจะไปโรงเรียน 

เพ่ือนไปโรงเรียนกนัดีกวา่ 

กิจกรรมศิลปะ  วาดภาพฉันมาโรงเรียน ร่วมกนัแสดง

ความคิดเห็น และสมาชิกวาดตวัละครแทนตวัเองเพื่อ

ประกอบภาพโรงเรียนของเรา 

รวม  
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แบบประเมินคุณภาพแบบทดสอบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามค่านิยม 12 ประการ 

  
ค าช้ีแจง : ขอใหท้่านพิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ ของแบบแบบทดสอบคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ตามค่านิยม 12 ประการ จากกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น

พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ ในส่วนต่างๆ ต่อไปน้ี มีความเหมาะสมมาก

นอ้ยเพียงใด โดยแสดงเคร่ืองหมาย √  ในช่องท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด   

ถา้เห็นวา่เหมาะสม  ใหเ้ช็คท่ีช่อง +1 
   ถา้ไม่แน่ใจวา่เหมาะสม  ใหเ้ช็คท่ีช่อง   0 
   ถา้แน่ใจวา่ไม่เหมาะสม  ใหเ้ช็คท่ีช่อง  -1 
 หากผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่มีขอ้ความแกไ้ขประการใด  กรุณาใหข้อ้แนะน าตามหวัขอ้ท่ีควรแกไ้ข  

ตารางท่ี 00 แบบแบบทดสอบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามค่านิยม 12 ประการ 

ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
ไม่

เหมาะสม 

+1 0 -1 

1 

ให้นักเรียนแสดงออกถึงความรักชาตด้ิวยการร้องเพลงชาตไิทย 
สามารถวาดภาพธง
ชาติและระบายสีธง
ชาติไดถู้กตอ้ง 

    

2 

หากนักเรียนพบเงนิทีไ่ม่ใช่ของตนเองตกทีพื่น้ควรท าอย่างไร 
ก. น าเงินไปใหต้ ารวจ     
ข. เก็บไวท่ี้ตวัเอง     
ค. ใหผู้ใ้หญ่/ครู     

3 

นักเรียนควรท าอย่างไรเม่ือเจอครู หรือพ่อแม่ 
ก. แลบล้ิน     
ข. แกลง้สตัว ์     
ค. ช่วยถือของ     

4 

หน้าทีข่องเดก็ทีค่วรท าคือส่ิงใดจงึจะเหมาะสม 
ก. เด็กดูทีว ี     
ข. แกลง้สตัว ์     
ค. ตั้งใจอ่านหนงัสือ     
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ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
ไม่

เหมาะสม 

+1 0 -1 

5 

นักเรียนควรท าส่ิงใดในวนัลอยกระทง 
ก. เล่นน ้ าสงกราต ์     
ข. เล่นประทดัเสียงดงั     
ค. ลอยกระทงขอขมา
แม่น ้ า 

    

6 

ในวนัส าคญัทางศาสนาหรือนักเรียนควรท ากจิกรรมใด 
ก. เขา้วดัฟังธรรม     
ข. เล่นกบัเพ่ือน     
ค. นอนหลบัต่ืนสาย     

7 

หากนักเรียนมคี าถามหรือต้องการออกความเห็นควรท าอย่างไร 

ก. แคะจมูก     

ข. อ่านหนงัสือ     
ค. ยกมือ     

8 

นักเรียนไปซ้ือขนมทีโ่รงอาหาร มคีนต่อแถวซ้ือขนมอยู่นักเรียนควรท าอย่างไร 

ก. ต่อแถว     
ข. ยนืโบกมือ     
ค. นัง่หลบัรอ     

9 

เม่ือท างานเสร็จแล้ว นักเรียนควรท าอย่างไร 

ก. วิง่เล่น     
ข. จดัเรียงของเขา้ท่ี     
ค. วางส่ิงของไวอ้ยา่ง
นั้น 

    

10 

แม่ให้เงนิมาโรงเรียน นกัเรียนใช้จ่ายอย่างประหยดั เม่ือเงนิเหลือนกัเรียนท าอย่างไร 
ก. เอาเงินอวดเพื่อน     
ข. หยอดออมสิน     
ค. ซ้ือขนม     

11 

หากเพ่ือนท าของตกนักเรียนควรท าอย่างไร 
ก. ช่วยเพ่ือนเก็บ     
ข. หวัเราะเพื่อน     
ค. บอกคุณครู     
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ประเด็นพิจารณา 

ระดบัความเหมาะสม 

ขอ้ควรปรับปรุง เหมาะสม ไม่แน่ใจ 
ไม่

เหมาะสม 

+1 0 -1 

12 

หากห้องเรียนของนกัเรียนมเีศษขยะมากมานนักเรียนควรท าอย่างไร 
ก. ชวนกนัวิง่     
ข. ช่วยกนัเก็บขยะ     
ค. ท้ิงส่ิงของไวอ้ยา่ง
นั้น 

    

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั 

จากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

2.  ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผู ้เรียนระดบัปฐมวยัระหว่างกลุ่ม

ควบควบ และกลุ่มทดลองดว้ยค่านิยม 12 ประการ  
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ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการสอนกจิกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนั 

จากการฟังนิทานเพ่ือส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวยัด้วยค่านิยม 12 ประการ 
  

  ผลการประเมินคุณภาพแผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกนัจาก

การฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการโดยผา่น

การพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

หมายเหตุ ท าการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการ 

ฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ 

ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ชียวชาญคนท่ี รวม

คะแนน 
IOC ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.1 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  

สัปดา

ห์ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 0 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 -1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเล็กๆ ท าความดี  : กจิกรรมศิลปะ  กล่องรักความสะอาด 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 -1 1 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวินผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรัก

ประเทศไทย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 -1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เม็ดเล็ก  

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 -1 1 3 0.6 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ชียวชาญคนท่ี รวม

คะแนน 
IOC ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สัปดา

ห์ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม 1 -1 1 1 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกภาพความดี 

ประเมินกิจกรรม 0 1 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 0 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉนัมาโรงเรียน 

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8  เหมาะสม 

รวม 30 0.66 เหมาะสม 

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.2 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของแต่ละสัปดาห์  

สัปดา

ห์ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 0 1 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเล็กๆ ท าความดี  : กจิกรรมศิลปะ  กล่องรักความสะอาด 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 0 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวินผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรัก

ประเทศไทย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 -1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เม็ดเล็ก  

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 -1 3 0.6 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ชียวชาญคนท่ี รวม

คะแนน 
IOC ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สัปดา

ห์ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกภาพความดี 

ประเมินกิจกรรม 1 1 1 0 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   

ประเมินกิจกรรม 1 1 1 0 0 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉนัมาโรงเรียน 

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

รวม 32 0.69 เหมาะสม 

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.3 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

สัปดา

ห์ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเล็กๆ ท าความดี  : กจิกรรมศิลปะ  กล่องรักความสะอาด 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวินผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรัก

ประเทศไทย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เม็ดเล็ก  

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 



183 
 

ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ชียวชาญคนท่ี รวม

คะแนน 
IOC ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สัปดา

ห์ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกภาพความดี 

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉนัมาโรงเรียน 

ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

รวม 47 0.94 เหมาะสม 

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.4 กิจกรรมสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั  

สัปดา

ห์ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเล็กๆ ท าความดี  : กจิกรรมศิลปะ  กล่องรักความสะอาด 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวินผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรัก

ประเทศไทย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เม็ดเล็ก  

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 0 4 0.8 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ชียวชาญคนท่ี รวม

คะแนน 
IOC ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สัปดา

ห์ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกภาพความดี 

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉนัมาโรงเรียน 

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

รวม 44 0.88 เหมาะสม 

 1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.5 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนมีความต่อเน่ืองของเน้ือหาและกิจกรรม 

สัปดา

ห์ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 

- ประเมินกิจกรรม 0 1 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเล็กๆ ท าความดี  : กจิกรรมศิลปะ  กล่องรักความสะอาด 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 0 1 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวินผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรัก

ประเทศไทย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 0 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เม็ดเล็ก  

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 0 4 0.8 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ชียวชาญคนท่ี รวม

คะแนน 
IOC ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สัปดา

ห์ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกภาพความดี 

ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 0 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   

ประเมินกิจกรรม 1 1 1 0 0 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉนัมาโรงเรียน 

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

รวม 38 0.76 เหมาะสม 

1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.6 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนสามารถส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี 

สัปดา

ห์ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 0 1 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเล็กๆ ท าความดี  : กจิกรรมศิลปะ  กล่องรักความสะอาด 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวินผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรัก

ประเทศไทย 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เม็ดเล็ก  

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 0 0 3 0.6 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ชียวชาญคนท่ี รวม

คะแนน 
IOC ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สัปดา

ห์ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกภาพความดี 

ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 0 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   

ประเมินกิจกรรม 1 1 1 0 0 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉนัมาโรงเรียน 

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

รวม 37 0.74 เหมาะสม 

 1. ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

1.7 กิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานมีความเหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 1 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง รักลน้ถว้ย  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีกกระดาษรูปหวัใจ การ์ดส่งความรัก 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 2 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉีก ปะ ติด บา้นแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 3 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเล็กๆ ท าความดี  : กจิกรรมศิลปะ  กล่องรักความสะอาด 

- ประเมินกิจกรรม 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 4 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวินผูท้รงพลงั  :  กจิกรรมศิลปะ  ตกแต่งเส้ือเกราะอศัวนิรัก

ประเทศไทย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 5 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ : กจิกรรมศิลปะ วาดภาพเคก้วนัเกิดแสนสวย 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 6 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ : กจิกรรมศิลปะ ความยิง่ใหญ่ของถัว่เม็ดเล็ก  

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 0 4 0.8 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ชียวชาญคนท่ี รวม

คะแนน 
IOC ผลการประเมิน 

1 2 3 4 5 

สัปดา

ห์ท่ี 7 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง : กจิกรรมศิลปะ  กระทงรักธรรมชาติ 

- ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 8 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน  :  กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกภาพความดี 

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 0 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 9 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  :  กจิกรรมศิลปะ  ประเมินผลงานศิลปะของเพื่อน   

ประเมินกิจกรรม 1 0 1 0 1 3 0.6 เหมาะสม 

สัปดา

ห์ท่ี 10 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน  :  กจิกรรมศิลปะ  ฉนัมาโรงเรียน 

ประเมินกิจกรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

รวม 43 0.86 เหมาะสม 
 

ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

2. ดา้นการวดัและประเมินผล 

2.1 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนสามารถกระตุน้คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดี  

สัป

ดา

ห์ท่ี 

1 

ความกตัญญูพ่อแม่ ครูอาจารย์และสอนให้มีจิตใจทีเ่ข้มแข็งมีสติ รู้คิด รู้ท า 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ความรักลน้ถว้ย  

   ในวนัหยดุหนูดี..ต่ืนแต่เชา้ดว้ยความสดช่ืน ไม่

งอแงรบกวนคุณแม่ ล้างหน้า แปรงฟันอย่าง

ตั้ งใจ เม่ือเสร็จแล้วหนูดีร่าเริงมีความสุขใน

วนัหยุด นัง่เล่นของเล่นของตวัเองอย่างเพลินใจ 

“หนูดีจ๋า หนูดีทานขา้วไดแ้ลว้”คุณแม่เรียกหนูดี

ทานขา้ว ยงัไม่หิวคะคุณแม่” แม่เรียกหนูดีทาน

ขา้ว หนูดีไม่ยอมทานจะขอเล่นต่อ คุณแม่เรียก

1 0 1 1 1 4 0.8 
เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

หนูดีเป็นคร้ังท่ี2 หนูก็ยงัเล่นเพลินจนเลยเวลา 

คุณแม่จึงดุหนูดีท่ีเล่นไม่รู้เวลา หนูดีรู้สึกโกรธ

คุณแม่แล้ววิ่งออกนอกบ้าน วิ่งไป วิ่งไป ด้วย

ความโมโหโดยไม่ได้ใช้สติคิดไตรตรอง หนูดี

หยุดพักทั้ ง เห น่ือย  ทั้ ง หิ ว  “เ สี ย งท้อง ร้อง

โครกคราก” ทอ้งร้องหิว หนูดีเร่ิมรู้สึกเสียใจท่ี

ไม่ฟังคุณแม่ หิวจงั หนูดีหันไป หันมา หันมอง

ร้านคา้ เจอคุณป้าคนหน่ึง ถามดว้ยความห่วงใย 

และแบ่งก๋วยเต๋ียวชามโตให้หนูดีทาน หนูดีทาน

อยา่งอร่อย  “คุณป้าใจดีจงัเลย ทั้งท่ีป้าไม่รู้จกัหนู

ยงัให้หนูทานจนอ่ิม ขนาดแม่ยงัดุหนูเลย” ป้าจึง

ถามกลบัไปว่า แล้วท าไมหนูจึงวิ่งออกมา... ป้า

จึงได้อธิบายกับหนูดีว่า ท าไมแม่จะไม่รักหนู 

ลองนึกดูซิว่ามีวนัไหนท่ีแม่ปล่อยให้หนูหิวบา้ง 

ไม่มีเลย แม่ดูแลหนูมาตั้งแต่เล็กจนโต หนูเจ็บแม่

ก็ดูแล ของเล่นท่ีหนูเล่นแม่ก็ซ้ือให้ ... แม่ให้หนู

มากมาย ให้มากกว่าท่ีป้าให้เยอะกว่าหลายเท่า 

ทั้งหมดน่ีหนูคิดวา่แม่รักหนูมากขนาดไหน หนูดี

ร้องไห้ หนูดีขอโทษคะ หนูดีเอาแต่ใจ หนูจะคิด

ให้รอบคอบกว่าน้ี หนูดีรักแม่ ป้าอยากให้หนูมี

สติ คิดและทบทวนให้ดีก่อนท่ีจะโกรธคุณแม่

ของหนูนะ เด๋ียวป้าพาไปส่งท่ีบา้น ขณะนั้นคุณ

แม่ตามหาหนูดีอย่างกระวนกระวาย หนูดีวิ่งเขา้
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ไปกอดแม่ หนูดีรู้สึกผิดและขอโทษแม่ และเป็น

เด็กดีตลอดไป   

กิจกรรมศิลปะ   กา ร์ดส่งความ รัก  ร่วมท า

กิจกรรมมีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการวาด

รูปหวัใจ ฉีกกระดาษอยา่งบรรจงใหเ้ป็นรูปหวัใจ

ท่ีสวยงาม และตกแต่งเป็นการ์ดส่งความรักโดย

การตกแต่งลวดลาย และข้อความตามแบบ

ขอ้ความง่ายท่ีครูใหเ้ป็นตวัอยา่งเช่น เรารักคุณครู 

เราจะเป็นเด็กดี ขอโทษ ขอบคุณ ฯ ท่ีจะใช้แทน

ความรักท่ีตอ้งการจะมอบผูมี้พระคุณ หรือเป็นท่ี

รัก กลุ่มท่ีมีความสามคัคี ช่วยเหลือกนัให้มีหวัใจ

สวยงาม และน าไปมอบให้ คุณครู หรือพ่อแม่ท่ี

รักทุกคนให้เป็นสัญลักษณ์แทนความรักและ

ความกตญัญู 

 

สัป

ดา

ห์ท่ี 

2 

ส่งเสริมวฒันธรรมไทยในการให้เกียรติ ซ่ึงกันและกนั เคารพผู้ใหญ่ และมีระเบียบวินัยในตนเอง 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง บา้นเรารักกนั 

   ในบา้นหลงัเล็กๆ ท่ีมีพ่อแม่แสนใจดี เพราะมี

ลูกๆท่ีแสนจะน่ารัก ในเวลาเช้าตรู่วนัแรกของ

สัปดาห์ท่ีทุกคนตอ้งท าหน้าท่ีของตนเอง พี่ปูน 

และน้องปัน ต่ืนข้ึนมาด้วยความสดใส ทั้งสอง

คนต่างรู้จกัหน้าท่ีของตนเองดี ไม่ตอ้งรอให้พ่อ

แม่ต้องมาปลุก ดูแลกัน อาบน ้ า ล้างหน้า และ

คอยเตือนกนัใหแ้ปลงฟันดว้ยความหวงัดี เม่ือทั้ง

1 0 1 1 1 4 0.8 
เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

สองท าทุกอย่างเสร็จ พร้อมไปโรงเรียน ทั้งสอง

ไม่ลืมท่ีจะยกมือไหว ้สวสัดี พ่อและแม่ เม่ือถึง

โรงเรียนก็สวสัดีคุณครูเช่นกนั ทั้งสองท าหน้าท่ี

ของตวัเองอยา่งเต็มท่ี ดว้ยการตั้งใจเรียน ไม่ตอ้ง

ค่อยให้ใครมาเตือน คอยฟังท่ีคุณครูสอน ไม่ด้ือ 

ไม่ซน และไม่แกล้งเพื่อน ทุกคนต่างรัก และ

ชอบเล่นกบัพี่ปูน น้องปัน เม่ือถึงเวลาเลิกเรียน 

ปูนรับน้องกลับบ้าน น้องปันก็บ่นหิว แต่เงิน

หมดแล้ว พี่ปูนปลอบใจ ไม่เป็นไร พี่ปูนซ้ือให ้

พอมีเงินเหลืออยู่บ้าง แม่บอกไวเ้สมอว่าเป็นพี่

ต้องดูแลน้องพี่ ปันก็ท าตามอย่างดี  น้องปูน

ขอบคุณพี่ปันอย่างสุภาพ และกล่าววา่ “ถา้อย่าง

นั้ นเราแบ่งกันทานคะพี่ ปัน” ทั้ งสองรักกัน

ช่วยเหลือแบ่งปัน พอ่แม่สุขใจ 

กิจกรรมศิลปะ  บา้นแสนสวย สดใสน่าอยู่ด้วย

การปะกระดาษสีร่วมกนัโดยสมาชิกในกลุ่ม มี

การแบ่งหน้าท่ีเพื่อให้ผลงานส าเร็จและสวยงาม

อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจากรูปภาพท่ีก าหนด

ไว ้ 

 

สัป

ดา

ห์ท่ี 

อดทนอดกลั้น มีสติ เข้มแข็งทั้งกายและใจ เลือกท าในส่ิงที่ถูกต้องเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง มือเล็กๆ ท าความดี 

   ในหมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ มี

น ้ ากิน-ใช้ตลอดทั้งปี เพราะหมู่บ้านน้ีอยู่ติดกับ

1 1 1 1 1 5 1 
เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

3 อ่างเก็บน ้ าท่ีมีขนาดใหญ่ ทุกคนในหมู่บา้นก็ต่าง

ช่วยกันดูแลรักษา และในวนัหน่ึงวนัท่ีอากาศ

สดใส เด็กๆ ทุกคนต่างดีใจ ท่ีวดัในหมู่บา้นจะมี

งาน มีทั้งของเล่นและขนม มาแจกมากมาย เด็กๆ 

ทุกคนตั้งใจไปท่ีนั้น รวมทั้งแก็ป ท่ีก าลงัเดินไป

พร้อมกบัเพื่อนๆ มุ่งหน้าไปงานวดัดว้ยกนั แก็ป

หนัไปเห็น นั้นอะไร!! นั้นน ้ าอะไร!! แก็ปสงสัย 

จึงเดินเข้าไปดู  แย่แล้ว แย่แล้ว ท ายงัไงดี ถ้า

ปล่อยให้เป็นแบบน้ีอ่างเก็บน ้ าตอ้งพงัแน่ๆ แม่

เคยบอกไวว้่าอ่างพงัน ้ าจะต้องท่วมหมู่บ้านเรา

แน่ๆเลย แยแ่ลว้ๆ คิดก่อน คิด ตอ้งหาอะไรมาอุด

ไว ้หนัซ้าย-ขวา อะไรดีนะ ใบไม ้หิน หรืออะไร

ดีอะไรดี อ๋อ นึกออกแลว้ ในกระเป๋าของแก็ป มี

ดินน ้ ามนัอยู่ น่าจะช่วยไดซ้ักพกัหน่ึง รีบอุดๆๆ 

แลว้แก็ปก็รีบวิ่งกลบับา้นไปเรียกพ่อกบัแม่ โดย

ลืมนึกถึงตวัเองไปเลยวา่ตวัเองนั้นอยากไปเท่ียว

เล่น และกินขนมกบัเพื่อน แก็ป คิดแต่เพียงวา่จะ

ท าอย่างไรให้หมู่บ้านของเค้าปลอดภัย ไม่ให้

ใครๆ เดือดร้อน ทั้งท่ีเคา้ไม่ได้เป็นคนท าน ้ าร่ัว 

แต่ด้วยความมีน ้ าใจของแก็ป ยอมเสียสละ 

ความสุขของตนเองเพื่อช่วยเหลือทุกคนใน

หมู่บ้าน แต่แก็ปจึงอดไปงานท่ีวดั เพื่อนเดิน

กลบัมากนัแลว้ ถือขนมและของเล่นกลบัมา แก็
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ปจึงเดินกลบับา้นแบบเงียบๆ เสียงตะโกนมาจาก

ดา้นหลงั แก็ป แก็ปรอก่อน หายไปไหนมา ฉัน

หานายไม่เจอเลย เลยเอาขนมกบัของเล่นมาฝาก 

ไปกินกัน แก็ปวิ่งกลับบ้านไปพร้อมกับเพื่อน

อยา่งมีความสุข 

กิจกรรมศิลปะ   กล่องเก็บอุปกรณ์รักความ

สะอาด โดยให้นกัเรียนภายในกลุ่มตกแต่งกล่อง

ส าหรับเก็บ ส่ิง ต่างๆให้ เ ป็นกล่องสวยงาม 

น าไปใชแ้ละเก็บอุปกรณ์ภายในหอ้งเรียน 

 

 

สัป

ดา

ห์ท่ี 

4 

ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณคน มีจิตใจทีด่ีบนพืน้ฐานของ

ศีลธรรม และมีสติในการคิดไตร่ตรอง 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง อศัวนิผูท้รงพลงั  

   บนดาวเล็กๆ ดวงหน่ึง มีเมือง 2 เมืองท่ีเต็มไป

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีทั้ ง น ้ า ต้นไม้ พืชผกั 

สัตว ์และอากาศท่ีดีเมืองทั้งสองอยูค่นละฝ่ัง ดา้น

หน่ึงล้อมรอบด้วยทะเล ซ่ึงมีสัตว์น ้ ามากมาย

หลายชนิด และอีกฝ่ังหน่ึงมีภูเขาล้อมรอบไว ้มี

ตม้ไม ้พืชผกัต่างๆ นานา เจา้เมืองทะเลจึงอยาก

ได้เมืองภูเขามาครอบคลองไว ้เพื่อจะได้มีทุก

อย่าง ครบและสมบูรณ์มากข้ึน จึงต้องการก่อ

สงคราม เพื่อแยง่ชิงเมืองภูเขา สงครามมีทีท่าว่า

จะรุนแรง มีการเตรียมพร้อมอย่างจริงจังและ

เ ข้ม แ ข็ ง  ส่ ว น เ จ้ า เ มื อ ง ภู เ ข า เ ม่ื อ รู้ ข่ า ว ก็

1 0 1 1 1 4 0.8 
เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

เตรียมพร้อมเช่นกนั สงครามคร้ังน้ีดูเหมือนจะ

รุนแรงมากเกินกวา่ท่ีใครจะคาดคิด ในขณะท่ีทั้ง

สองเมืองก าลงัยุง่วุน่วาย มีเด็กคนหน่ึงท่ีอาศยัอยู่

บนเกาะเล็กๆ ระหว่างเมืองทั้ งสอง รู้สึกเป็น

กงัวลกบัการสูญเสียท่ีจะตามมาของสงคราม จึง

คิดหาวิธีแอบเข้าไปในเมืองให้ใกล้กบัเจา้เมือง

ทะเลมากท่ีสุด เม่ือเป็นเช่นนั้นจึงเขา้ไปขวางทาง

เจา้เมืองไว ้เม่ือเจา้เมืองถาม เด็กคนนั้นจึงไดบ้อก

กบัเจา้เมืองวา่ ขา้เพียงอยากถามทาน วา่สงคราม

มนัดีอย่างไร ข้าไม่เห็นว่าท่านจะได้อะไรจาก

สงครามนอกจากการสูญเสีย แต่ถา้ท่านผูเ้ป็นเจา้

เมืองทั้งสองเป็นมิตรต่อกนั จะไม่มีใครตอ้งเสีย 

ไปมาหาสู่ แลกเปล่ียนของกนัและกนั น่าจะดีเสีย

กวา่ อยา่ใหข้า้ตอ้งเสียบา้นและแผน่ดินเกิดเลย น้ี

เป็นส่ิงท่ีขา้อยากจะขอร้องท่าน “เอาหละ เจา้เป็น

เด็กฉลาดนกั ขา้ขอขอบใจท่ีเจา้เตือนสติขา้ ขา้จะ

ขอแต่ตั้งเจา้เป็นอศัวนิผูดู้แลเมืองใหข้า้” หลงัจาก

นั้นทั้งสองเมืองก็ผูกมิตรกนั ผูค้นต่างอยู่ร่วมกนั

อยา่งมีความสุข   

กิจกรรมศิลปะ  เส้ือเกราะอศัวินรักประเทศไทย 

ให้ร่วมกันตกแต่งกระดาษให้มีรูปแบบ และ

ลวดลายท่ีเกิดจากการร่วมมือตกแต่งเส้ือเกราะ

อศัวินภายในกลุ่มโดยมีขอ้ก าหนดให้ชุดเกราะ
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 
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 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ของแต่ละกลุ่มจ าเป็นจะต้องมีสัญญาลกัษณ์ธง

ชาติไทยเพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญญาลกัษณ์ของ

ตวัแทนผูป้กป้องชาติไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัป

ดา

ห์ท่ี 

5 

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สะสมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสมบัติล า้ค่า ใช้ชีวติอยู่อย่างพอเพยีง และมีความ

กตัญญูรู้คุณ 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ของขวญัจากใจ 

   วนัเสาร์น้ีแลว้ วนัเกิดคุณแม่ พลอยคิด คิด คิด 

คิดไม่ออกวา่ วนัเกิดคุณแม่เราจะเอาอะไรให้คุณ

แม่ดีนะ เงินก็ไม่ค่อยมี จะหาอะไรมาให้คุณแม่ 

คุณแม่ถึงจะชอบ และมีความสุขท่ีสุด พลอยไม่มี

เ งินเลย พลอยจึง เ ดินหา ส่ิงของ หรืออะไร

บางอยา่งท่ีดูมีค่า เพื่อจะน ามาให้คุณแม่ พลอยใช้

เวลาตามหาของทั้ งว ันก็ย ังไม่พบส่ิงท่ีถูกใจ 

พลอยจึงกลับมาบ้าน  เวลาก็ใกล้เข้ามาเต็มที 

พลอยเป็นกงัวล พลอยกลบัมานัง่คิด ถึงส่ิงท่ีแม่

ชอบ ส่ิงท่ีแม่ตอ้งการ อะไรดีนะ อะไรดี แม่บอก

แต่วา่อยากให้เราตั้งใจเรียน เรียนเก่งๆ เป็นเด็กดี 

แม่ไม่เคยบอกว่าอยากได้อะไรเลย คิด คิด.... 

อะไรดี....... นึกออกแลว้ เย!้! ท าเคก้สวยๆให้คุณ

แม่ดีกว่า  คุณแม่ตอ้งประหลาดใจ เม่ือเคก้ของ

พลอย “แม่ดีใจ ท่ีไดเ้ห็นเคก้แสนสวย ฝีมือของ

ลูกสาวท่ีตั้ งใจวาดและระบายสี คุณแม่ดีใจคะ 

คุณแม่ชอบเค้กท่ีหนูท าให้แม่มากคะ น่าทาน 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 
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1 

 

 

 

 

1 
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0.8 

 

 

 

 

เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

แลว้ก็น่ารักท่ีสุดเลยคะ เป็นของขวญัท่ีดีมากคะ 

แค่น้ีแม่ก็รู้แลว้วา่หนูรักแม่ ตั้งใจท าเคก้สวยๆให้

คุณแม่ เป็นของขวญัท่ีดีท่ีสุดส าหรับแม่ แม่รัก

หนูมากคะ หนูก็รักแม่คะ       

กิจกรรมศิลปะ  ช่วยกนัออกแบบและวาดรูปเคก้

วนัเกิดแสนสวย และลงสีดว้ยการบีบสีแต่งหน้า

เคก้ใหส้วยงาม 

 

 

สัป

ดา

ห์ท่ี 

6 

รักและเทิดทูลพระมหากษัตริย์ ความซ่ือสัตย์ และมีวินัย เคารพในกฎ กติกา ข้อตกลงรวมกัน

เป็นส่ิงส าคัญ 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ตน้ถัว่จริงใจ 

  เช้าวนัศุกร์นักเรียนทุกคนต่างมาโรงเรียนด้วย

ความต่ืนเต้น กับกิจกรรมเมล็ดถั่วแห่งความ

ซ่ือสัตย ์คุณครูไดส้อนถึงความส าคญัของเม็ดพืช 

แม้จะเป็นเม็ดเล็กๆ แต่เป็นเป็นเมล็ดพืชท่ีมี

ประโยชน์มากมายมาสู่ตวัเราและบ้านของเรา 

ดงัเช่นในหลวงของคนไทย ท่านเปรียบเสมือน 

ตน้ไมใ้หญ่ของคนไทย ท่านได้สร้างประโยชน์

มากมายให้กบัคนไทย ให้บา้นเราร่มเยน็เป็นสุข 

มีความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกตามฤดูกาล ท าให้

ผูค้นสามารถปลูกผกั เล้ียงสัตว ์และอีกมากมาย 

ท่ีตน้ไมใ้หญ่ไดส้ร้างประโยชน์ใหเ้รา และคุณครู

จะสอนให้เด็กๆดูแลต้นไม้แบบง่ายๆนะค่ะ 

คุณครูแจกเมล็ดถัว่แห่งความซ่ือสัตยท่ี์นักเรียน

1 0 1 1 1 4 0.8 
เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 
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 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ไดน้ ามาฝากไว ้ครูไดบ้อกกบัทุกคนวา่ อยากให้

นกัเรียนปลูกตน้ถัว่ และใหค้วามซ่ือสัตยไ์ดเ้จริญ

งอกงาม คุณครูขอให้เด็กๆทุกคนมีความซ่ือสัตย ์

คุณครูจะมีรางวลัให้ และก าชับให้เด็กท าตาม

ขอ้ตกลงวา่ เมล็ดถัว่แห่งความซ่ือสัตยน้ี์นกัเรียน

ไดไ้ปเพียงคนละ 1 เม็ดเท่านั้นนะคะ ใช้เม็ดอ่ืน

ไม่ได้เพราะเม็ดอ่ืนจะไม่ใช่เมล็ดถัว่แห่งความ

ซ่ือสัตยน์ะ คุณครูสอนวิธีปลูกและวิธีดูแลเมล็ด

ถัว่เป็นอยา่งดี เด็กๆ ทุกคนก็ตั้งใจฟังและท าตาม

เป็นอยา่งดี และหวงัวา่ตน้ถัว่จะโตเป็นตน้ถัว่ตน้

ใหญ่ๆ ทุกคนต่างต่ืนเตน้ และในขณะนั้นหลิวก็

นัง่คิด สงสัย เอ่อ!! ถัว่!! ถัว่เม็ดเล็กๆ แค่เม็ดเดียว 

จะเห็นความซ่ือสัตยไ์ดอ้ย่างไร หลิวคิดในใจ 1 

สัปดาห์ต่อมา ทุกคนน าตน้ถัว่ท่ีปลูกมาส่งคุณครู 

หลิวและเพื่อนๆทุกคนต่างเสียใจท่ีไม่สามารถ

ปลูกต้นถั่วได้ อยากเปล่ียนเมล็ดถั่ว แต่เปล่ียน

ไม่ได้เพราะได้ตกลงกันไว้แล้ว จึงไม่ขอรับ

รางวลัใดๆ ครูยิ้ม และปรบมือให้เด็กทุกคน 

พร้อมเฉลยวา่ ตน้ถัว่แห่งความซ่ือสัตยไ์ดเ้ติบโต

งอกงามอยูใ่นใจของทุกคนแลว้ ครูดีใจมากท่ีทุก

คนมีความซ่ือสัตย ์เม่ือเห็นวา่ถัว่ไม่งอกแต่ก็ไม่มี

ใครแอบเปล่ียนเมล็ดถัว่ เพราะเมล็ดถัว่ท่ีครูแจก

ไม่สามารถงอกข้ึนมาไดเ้พราะเป็นเมล็ดถัว่ท่ีตม้
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 
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 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

แลว้ แต่ความ ซ่ือสัตยไ์ดโ้ตข้ึนในใจของเด็กทุก

คนคะ คุณครูอยากให้ เด็ก เป็นคนท่ีมีความ

ซ่ือสัตย ์ไม่โกหก เคารพในกฎกติกา   

กิจกรรมศิลปะ   ความยิ่งใหญ่ของถั่วเม็ดเล็ก 

ร่วมกนัเรียงเมล็ดถัว่ให้เป็นรูปตน้ไมต้น้ใหญ่ให้

สวยงาม นักเรียนช่วยกันเรียงเมล็ดถั่วให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย สร้างสรรค ์และสวยงาม  

สัป

ดา

ห์ท่ี 

7 

รักในความเป็นไทย ศิลปวฒันธรรมไทย กตัญญูรู้คุณเห็นความส าคัญต่อผู้มีพระคุณและปฏิบัติ

ตัวได้เหมาะสม 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง วนัลอยกระทง 

   ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง น ้ าใจร้อง

เพลงวนัลอยกระทองอยา่งมีความสุข เพราะวนัน้ี

คุณยายจะสอนน ้ าใจท ากระทงของตวัเอง ดีใจจงั 

เยน็น้ีจะไปลอยกระทง คุณยาย คุณยายคะ น ้ าใจ

มาแลว้ สวสัดีคะ ใหช่้วยอะไรบา้งคะ น ้ าใจอยาก

ท ากระทงแลว้ “ ก่อนอ่ืนเราตอ้งไปตดัตน้กลว้ย 

และใบตองท่ีหลงับา้นกนัก่อน ใชว้สัดุธรรมชาติ

จะได้ไม่ เป็นมลพิษต่อแม่น ้ า  เพราะว ันลอย

กระทง เป็นวนัท่ีเราจะตอ้งท าดีนึกถึงประโยชน์ 

ระลึกถึงบุญคุณของน ้ าท่ีเราไดใ้ช้ตลอดทั้งปี ซ่ึง

นั้นก็เป็นการแสดงความกตญัญูอย่างหน่ึงของ

คนไทย และสัญญากบัแม่น ้าวา่เราจะช่วยกนัดูแล

น ้ าให้สะอาด และใชอ้ยา่งรู้คุณค่า ซ่ึงวฒันธรรม

1 1 1 1 0 4 0.8 
เหมาะ 

สม 
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อนัดีงานมของไทยน้ี เป็นส่ิงท่ีดี และควรช่วยกนั

อนุรักษ์ความเป็นไทยท่ีงดงามน้ีไวด้ว้ยการ เร่ิม

ปฏิบติัดว้ยตวัเอง” อนุรักษว์ฒันธรรมไทยตามวิถี

ของชาวพุทธ น ้ าใจท าได้ด้วยเหรอคะ ยาย “ท า

ไดสิ้หลานยาย เด็กทุกคนท าได ้ง่ายๆ เช่นการใช้

ภาษาให้ถูกตอ้ง พูดจาไพเราะ ออกเสียงถูกตอ้ง

ชดัเจน เขียนหนงัสือดว้ยลายมือท่ีสวยงาม และ

สวัส ดีผู ้ให ญ่  มีม า รย าทอยู่ เ สมอ  มัน เ ป็น

เอกลกัษณ์ของคนไทยนะ หลานยาย”  เหมือนท่ี

โรงเรียนของน ้ าใจสอนเลยคะยาย ใช่จ๊ะ เสร็จ

แล้ว ไชโย กระทงของน ้ าใจเสร็จแล้วค่ะยาย 

ขอบคุณค่ะคุณยาย  

กิจกรรมศิลปะ   กระทงรักธรรมชาติ ร่วมกัน

สร้างสรรค์กระทงจากการประดิษฐ์กระทงจาก

วสัดุจากธรรมชาติใหส้วยงาม 

 

 

สัป

ดา

ห์ท่ี 

8 

มีความซ่ือสัตย์ มีศีลธรรมในใจ หมั่นท าดี รู้จักและสามารถใช้อ านาจประชาธิปไตยได้อย่าง

เหมาะสม 

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง เด็กดีเป็นท่ีรักของทุกคน 

    เวลาอนัแสนสนุก ช่วงพกัของเด็กๆ ทุกต่าง

น าเอาขนม ของเล่นของตวัเองออกมา แบ่งกัน

อย่างมีความสุข ใบเตยเดินเริงร่าไปรอบๆห้อง 

เอ๊ะ!! ใบเตยหันไปเจอ ตุ๊กตาเจ้าหญิงวางอยู ่

ตุ๊กตาไม่มีเจ้าของ วางอยู่เฉยๆ ใบเตยจึงหยิบ

1 1 0 1 1 4 0.8 
เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ
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คะแ
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ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ตุก๊ตาข้ึนมาเล่น เดินเล่นตุ๊กตาไปทัว่ทั้งห้องอยา่ง

สุขใจ ตุก๊ตาเจา้หญิงของฉนั “ใบเตยพูด” และใน

ขณะเดียวกัน ใบเตยก็ได้ยินเสียง มีคนร้องไห ้

ใบเตยเดินไปดู ใบเตยคิดสงสัย เพื่อนร้องไห้

ท าไม คุณครูเข้าไปปลอบแล้วถามเพื่อนว่า

ร้องไหท้ าไม เพื่อนท าของหาย เป็นตุ๊กตาท่ีเพื่อน

รักมาก  ฮ้ือ ฮ้ือ  คุณครูถามทุกคนในห้องและ

บอกถึงลกัษณะตุก๊ตาท่ีเพื่อนท าหายไป เหมือนท่ี

ใบเตยเจอเลย แต่ใบเตยรู้สึกชอบตุ๊กตาตัวน้ี

เหมือนกนั ไม่อยากให้คืนเลย ท ายงัไงดี(ใบเตย

คิดในใจ) คุณครูได้บอกกับทุกคนว่า ของของ

ใคร ใครก็รัก ตุ๊กตาของเพื่อนหาไป เพื่อนก็ตอ้ง

เสียใจ กลับถึงบ้านตอ้งโดนคุณพ่อ-แม่ท าโทษ 

ถ้าเป็นเรา เราจะเสียใจไหมคะ ถ้าใครเจอของ

เพื่อนให้บอกคุณครูนะคะ สงสารเพื่อน เม่ือได้

ยินอย่างนั้ น ใบเตยรู้สึกสงสารเพื่อน เห็นใจ

เพื่อนเพราะถา้เอลซ่าของใบเตยหายคงเสียใจมาก

เช่นกนั ใบเตยจึงเก็บไวเ้ล่นท่ีบา้น เพราะไม่อยาก

ให้หายแบบน้ี ใบเตยจึงยกมือบอกคุณครู และ

บอกว่า พบตุ๊กตาตวัน้ี วางอยู่ท่ีพื้นแลว้น ามาคืน

เพื่อน เพื่อนดีใจและทุกคนต่างปรบมือให้ใบเตย 

เพื่อนๆ ก็ต่างแบ่งของเล่นให้เล่น เม่ือหมดเวลา

พกัทุกคนจึงช่วยกันเก็บของอย่างเต็มใจ แม้ว่า
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ของเล่นนั้นตนเองจะไม่ไดเ้ล่นเลยก็ตาม เม่ือทุก

คนช่วยกนัห้องเรียนก็สะอาดอย่างรวดเร็ว ครูดี

ใจเด็กทุกคนมีความเสียสละและรักกัน ใบเตย

เป็นสุขใจ และรู้สึกสนุกมากกวา่ตอนอยูค่นเดียว

ในหอ้ง  

กจิกรรมศิลปะ  สมุดบนัทึกความดี ร่วมกนัแสดง

ความคิดเห็น และวาดรูปของตนเองกบักิจกรรม

ความดีท่ีตนเองได้ท า เพื่อรวบรวมเป็นสมุด

บนัทึกความดีเพื่อให้นกัเรียนทุกคนไดท้ราบถึง

ส่ิงดีๆท่ีท าได้ง่ายๆ และท าได้ในทุกๆวนั จาก

กิจกรรมของเพื่อนๆ 

 

สัป

ดา

ห์ท่ี 

9 

มีความซ่ือสัตย์ รู้จักพอเพยีงไม่อยากได้อยากมี และเข้าใจในอ านาจประชาธิปไตย  

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ประชาธิปไตย  

   พอ่ พอ่ครับ พอ่ พี่ตงับอกวา่วนัพรุ่งน้ีท่ี

โรงเรียนจะมีการเลือกตั้งดว้ยครับพอ่ ผมไม่ค่อย

แน่ใจเลย วา่เลือกตั้งมนัคืออะไร ไม่เลือกไดไ้หม

ครับ พอ่ตอบวา่“จริงๆ แลว้การเลือกตั้งมนัเป็น

หนา้ท่ีของเราทุกคนนะลูก การเลือกตั้งคือการ

แสดงความคิดเห็นท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ

ตดัสินใจหลายๆ อยา่ง เช่นเดียวกนักบัท่ีพี่ตงั

ก าลงัจะไปเลือกตั้งท่ีโรงเรียนเลือกตวัแทนใน

การท ากิจกรรมหลายอยา่งเพื่อพฒันาโรงเรียน 

ดงันั้นการเลือกตั้งจะเลือกกนัเล่นๆ แค่คน 2 คน 

1 1 1 0 1 4 0.8 
เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ไม่ได ้เป็นหนา้ท่ีของพี่ตงัและนกัเรียนทุกคนท่ี

จะตอ้งสังเกต คิดใหดี้ซิวา่ใครเหมาะสมท่ีสุด ใน

การเป็นตวัแทนเพื่อพฒันาโรงเรียน ผลท่ีออกมา

อาจจะไม่ตรงกบัท่ีเราคิดก็ได ้เราก็ตอ้งยอมรับ 

เพราะเป็นผลการตดัสินใจของนกัเรียนส่วนใหญ่ 

ท่ีเคา้เรียกวา่ ประชาธิปไตย ไงล่ะลูก โอโ้ห.... น่า

ต่ืนเตน้แทนพี่ตงั มนัเป็นหนา้ท่ีท่ีส าคญัมากเลย 

พี่ตงัตอ้งเลือกคนท่ีดีท่ีสุด 

กจิกรรมศิลปะ  ประชาธิปไตยผลงานแสนสวย

ร่วมแสดงความคิดเห็น และตดัสินเลือกผลงาน

ศิลปะโดยการลงคะแนนเสียง จากสัญญาลกัษณ์

ท่ีตนเองสร้างข้ึน โดยการฉีกกระดาษใหเ้ป็น

รูปร่างต่างๆตามจินตนาการ และมอบเป็น

คะแนนในการแสดงความคิดเห็น  

 

สัป

ดา

ห์ท่ี 

10 

มีสติ อุดมการณ์ รู้จักหน้าที่ของตนเอง และมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  

กจิกรรมเล่านิทาน เร่ือง ท าไมตอ้งไปโรงเรียน    

   ท าไม!! กัปตันต้องไปโรงเรียนด้วย อยู่บ้าน

สบายดีออก ไม่อยากไปโรงเรียนเลย แม่ครับ 

กัปตันไม่ไปโรงเรียนได้ไหม กัปตันอยากอยู่

บ้าน แม่ว่า กัปตันไปโรงเรียนมีคุณครูใจดี มี

เพื่อนเล่น มีของเล่น แล้วก็ได้เล่นกบัเพื่อนๆ ดี

ออกนะลูก แลว้ท าไม กปัตนัตอ้งมีเพื่อนดว้ยครับ

คุณแม่ กเ็พราะวา่เราไม่ไดอ้ยูค่นเดียวในโลกน้ีไง

1 0 1 1 1 4 0.8 
เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 

ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ

คนท่ี 

รวม

คะแ

นน 

IOC 
 ผลการ

ประเมิน 
1 2 3 4 5 

ล่ะครับลูก กัปตันลองคิดดูนะ ถ้ากัปตันไม่มี

เพื่อน เดินไปท่ีไหนก็ไม่มีใคร เล่นของท่ี Play 

Gound ก็ตอ้งเล่นอยูค่นเดียว เพราะไม่มีเพื่อน ไม่

ไปเ รียนหนัง สือก็จะไม่ มีความ รู้  อยากกิน

ไอศกรีม จะจ่ายเงินก็จ่ายไม่ถูกเพราะนับเลขก็

ไม่ได ้คิดเลขก็ไม่เป็น ถา้โตข้ึนมาแลว้อยากเป็น

ครู อยากเป็นหมอ แต่ไม่มีความรู้ แลว้จะเป็นได้

ยงัไงล่ะครับลูก เห็นไหม ถา้เป็นอยา่งน้ีไปไหนก็

ไม่ได้ ท าอะไรก็ไม่ได้ ตอ้งอยู่แต่ในบา้นตลอด

ชีวิตเลย ไม่ ไม่ ไม่ กัปตันจะไม่เป็นแบบนั้ น

เด็ดขาดเลยครับคุณแม่  จะไม่นอนดึก จะไดต่ื้น

แต่เช้ามาอาบน ้ า แปรงฟัน ทานข้าว แล้วก็ไป

โรงเรียนเลย กัปตันจะไปโรงเรียน เพื่อนไป

โรงเรียนกนัดีกวา่ 

กิจกรรมศิลปะ  วาดภาพฉันมาโรงเรียน ร่วมกนั

แสดงความคิดเห็น และสมาชิกวาดตวัละครแทน

ตวัเองเพื่อประกอบภาพโรงเรียนของเรา 

รวม 41 0.82 
เหมาะ 

สม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี รวม

คะแน
น 

IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

2.  ดา้นการวดัและประเมินผล 
2.2วธีิการวดัและประเมินผลการเป็นพลเมืองดีตามคุณลกัษณะอนัพึงสงค์ 

1 

ให้นักเรียนแสดงออกถึงความรักชาติด้วยการร้องเพลงชาติไทย 
สามารถวาดภาพ
ธงชาติ และ
ระบายสีธงชาติ
ได ้

1 -1 1 1 1 3 0.6 เหมาะสม 

2 

หากนักเรียนพบเงินทีไ่ม่ใช่ของตนเองตกทีพื่น้ควรท าอย่างไร 
ก. น าเงินไปให้
ต ารวจ 

1 0 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

ข. เก็บไวท่ี้ตวัเอง 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ค. ใหผู้ใ้หญ่/ครู 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

 12 0.8 เหมาะสม 

3 

นักเรียนควรท าอย่างไรเม่ือเจอครู หรือพ่อแม่ 
ก. แลบล้ิน 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ข. แกลง้สัตว ์ 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ค. ช่วยถือของ 1 1 0 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

 14 0.93 เหมาะสม 

4 

หน้าที่ของเด็กทีค่วรท าคือส่ิงใดจึงจะเหมาะสม 
ก. เด็กดูทีวี 1 -1 1 1 1 3 0.6 เหมาะสม 
ข. แกลง้สัตว ์ 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ค. ตั้งใจอ่าน
หนงัสือ 

1 1 0 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

 12 0.8 เหมาะสม 

5 
นักเรียนควรท าส่ิงใดในวนัลอยกระทง 
ก. เล่นน ้า
สงกรานต ์

1 1 0 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี รวม

คะแน
น 

IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

ข. เล่นประทดั
เสียงดงั 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

ค. ลอยกระทง
ขอขมาแม่น ้า 

1 1 1 1 0 4 0.8 เหมาะสม 

 13 0.86 เหมาะสม 

6 

ในวนัส าคัญทางศาสนาหรือนักเรียนควรท ากจิกรรมใด 
ก. เขา้วดัฟังธรรม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ข. เล่นกบัเพื่อน 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ค. นอนหลบัต่ืน
สาย 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

 15 1 เหมาะสม 

7 

หากนักเรียนมีค าถามหรือต้องการออกความเห็นควรท าอย่างไร 
ก. แคะจมูก 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ข. อ่านหนงัสือ 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
ค. ยกมือ 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

 14 0.93 เหมาะสม 

8 

นักเรียนไปซ้ือขนมทีโ่รงอาหาร มีคนต่อแถวซ้ือขนมอยู่นักเรียนควรท าอย่างไร 
ก. ต่อแถว 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ข. ยนืโบกมือ 1 0 1 1 1 4 0.8 เหมาะสม 
ค. นัง่หลบัรอ 1 0 1 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

 12 0.8  

9 

เม่ือท างานเสร็จแล้ว นักเรียนควรท าอย่างไร 
ก. วิง่เล่น 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ข. จดัเรียงของ 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ค. ฃวางส่ิงของ
ไวอ้ยา่งนั้น 

1 1 0 1 1 4 0.8 เหมาะสม 

 14 0.93 เหมาะสม 
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ประเด็นพิจารณา 
ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี รวม

คะแน
น 

IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 4 5 

10 

แม่ให้เงินมาโรงเรียน นักเรียนใช้จ่ายอย่างประหยดั เม่ือเงินเหลือนักเรียนท าอย่างไร 
ก. เอาเงินอวด
เพื่อน 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

ข. หยอดออมสิน 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

ค. ซ้ือขนม 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
 15 1 เหมาะสม 

11 

หากเพ่ือนท าของตกนักเรียนควรท าอย่างไร 
ก. ช่วยเพื่อนเก็บ 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ข. หวัเราะเพื่อน 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ค. บอกคุณครู 1 0 0 1 0 3 0.6 เหมาะสม 

 13 0.86 เหมาะสม 

12 

หากห้องเรียนของนักเรียนมีเศษขยะมากมานนักเรียนควรท าอย่างไร 
ก. ชวนกนัวิง่ 1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 
ข. ช่วยกนัเก็บ
ขยะ 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

ค. ทิ้งส่ิงของไว้
อยา่งนั้น 

1 1 1 1 1 5 1 เหมาะสม 

 15 1 เหมาะสม 
รวม 152 0.87 เหมาะสม 

 
 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยภาพรวมสามารถสรุปวา่ 

การจดัการเรียนการสอนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็น

พลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัดว้ยค่านิยม 12 ประการ มีค่าเฉล่ียของค่าดชันีความสอดคลอ้งดา้น

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและด้านการวดัและประเมินผลรวมมีค่า = 0.80 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 

0.5 หมายถึงมีความเหมาะสมสามารถน าไปใชไ้ดห้ลงัจากท่ีท าการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ

ผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ 
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ผลการเปรียบเทยีบคุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวัยระหว่างกลุ่มควบควบ และ

กลุ่มทดลองด้วยค่านิยม 12 ประการ 

  
ผลการเปรียบเทียบคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนระดบัปฐมวยัระหวา่งกลุ่มควบ

ควบ และกลุ่มทดลองดว้ยค่านิยม 12 ประการ จากแบบทดสอบคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามค่านิยม 

12 ประการ 

คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูเ้รียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

คุณธรรมตามค่านิยม 1 2 
ประการ 

คะแนนกลุ่มทดลอง 
       (n = 29) 

คะแนนกลุ่มควบคุม 
          (n = 29) t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
1.ดา้นความรักชาติ 
ศาสนาพระมหากษตัริย ์

0.97 0.18 0.86 0.35 1.40* .00 

2.ดา้นความ
ซ่ือสัตย ์ เสียสละ  อดทน 

0.93 0.25 0.62 0.49 3.00* .00 

3.ดา้นความกตญัญูต่อ
พอ่แม่  ผูป้กครอง  ครูบา
อาจารย ์

1.00 0.00 0.86 0.35 2.11* .00 

4.ดา้นใฝ่หาความรู้ หมัน่
ศึกษาเล่าเรียน ทั้ง
ทางตรงและทางออ้ม 

1.00 0.00 0.86 0.35 2.11* .00 

5.ดา้นการรักษา
วฒันธรรมประเพณีไทย
อนังดงาม 

1.00 0.00 0.79 0.41 2.70* .00 

6.ดา้นศีลธรรม  รักษา
ความสัตย ์หวงัดีต่อ
ผูอ่ื้น เผือ่แผแ่ละแบ่งปัน 

0.97 0.18 0.66 0.48 3.22* .00 

7.ดา้นความเขา้ใจเรียนรู้
ความเป็นประชาธิปไตย 

0.41 0.50 0.10 0.31 2.83* .00 
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คะแนนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูเ้รียนกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 

รายการ 

คะแนนกลุ่มทดลอง 
       (n = 29) 

คะแนนกลุ่มควบคุม 
          (n = 29) t Sig 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
8.ดา้นความมีระเบียบ
วนิยั เคารพกฎหมาย 
ผูน้อ้ยเคารพผูใ้หญ่ 

0.93 0.25 0.55 0.50 3.59* .00 

9.ดา้นการมีสติ รู้ตวั รู้
คิด รู้ท  า รู้ปฏิบติั 

0.97 0.18 0.62 0.49 3.52* .00 

10.ดา้นการรู้จกัด ารงตน
อยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.86 0.35 0.28 0.45 5.49* .01 

11.ดา้นความเขม้แขง็ทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ  ไม่
ยอมแพต่้อส่ิงผิด 

0.90 0.31 0.52 0.50 3.43* .00 

12.ดา้นการค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วน
ร่วมมากกวา่ของส่วนตน 

0.93 0.25 0.48 0.50 4.23* .00 

คะแนนค่าเฉลีย่รวม 10.83 1.07 7.24 2.98 6.09* .00 
* P ≤ 0.05                    
 
 คะแนนค่าเฉล่ียรวมทั้งหมดของกลุ่มทดลอง (X̅ = 10.85, S.D. = 1.07), กลุ่มควบคุม (X̅ = 
7.24, S.D. = 2.98) เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมกนัจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ มีคะแนน
คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีสูงกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดเ้รียนดว้ยกิจกรรมสร้างสรรคศิ์ลปะร่วมกนั
จากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามค่านิยม 12 ประการ 
 สรุปไดว้า่ ผลการเปรียบคะแนนคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ดงัน้ี  
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ด้านที ่ 1. ด้านความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  
 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.97, S.D. = 0.18), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.86, S.D. = 0.35)  

เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ด้านที ่ 2. ด้านความซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.93, S.D. = 0.25), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.62, S.D. = 0.49)  
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
ด้านที ่ 3. ด้านความกตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 1.00, S.D. = 0.00), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.86, S.D. = 0.35)   
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ด้านที ่ 4. ด้านใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 1.00, S.D. = 0.00), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.86, S.D. = 0.35)  
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
ด้านที ่ 5. ด้านการรักษาวฒันธรรมประเพณไีทยอนังดงาม  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 1.00, SD. = 0.00), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.79, S.D. = 0.41)  
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ด้านที ่ 6. ด้านศีลธรรม  รักษาความสัตย์ หวงัดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.97, S.D. = 0.18), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.66, S.D. = 0.48)  
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
ด้านที ่ 7. ด้านความเข้าใจเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.41, S.D. = 0.50), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.10, S.D. = 0.31)  
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ด้านที ่ 8. ด้านความมีระเบียบวนัิย เคารพกฎหมายผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.93, S.D. = 0.25), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.55, S.D. = 0.50)  
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เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
ด้านที ่ 9. ด้านการมีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ 

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.97, S.D. = 0.18), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.62, S.D. = 0.49)  
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ด้านที ่10. ด้านการรู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.86, S.D. = 0.35), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.28, S.D. = 0.45)  
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
ด้านที ่11. ด้านความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่อส่ิงผดิ 

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.90, S.D. = 0.31), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.52, S.D. = 0.50)  
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05  
ด้านที ่12. ด้านการค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่าของส่วนตน  

 ค่าเฉล่ียของกลุ่มทดลอง (X̅ = 0.93, S.D. = 0.25), กลุ่มควบคุม (X̅ = 0.48, S.D. = 0.50)  
เม่ือเปรียบเทียบผลความแตกต่างของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .05 
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ภาพท่ี 1 ภาพการท างาน ร่วมกนัคิด และร่วมกนัท างาน กิจกรรมบา้นเรารักกนั 
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ภาพท่ี 2 ภาพการท างาน ร่วมกนัคิด และร่วมกนัท างาน กิจกรรมบา้นเรารักกนั 
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ภาพท่ี 3 ภาพผลงานท่ีเกินจากความร่วมมือของแต่ละกลุ่ม กิจกรรมบา้นเรารักกนั  
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ภาพท่ี 4 แบ่งหนา้ท่ี ช่วยกนัลงมือท า กิจกรรมรักลน้ถว้ย 
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ภาพท่ี 5 อธิบายขั้นตอน และขอ้ตกลง กิจกรรมวนัลอยกระทง 
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ภาพท่ี 6 อธิบายขั้นตอน ขอ้ตกลง และแบ่งหนา้ท่ี กิจกรรมวนัลอยกระทง 
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ภาพท่ี 7 ร่วมกนัท ากิจกรรมวนัลอยกระทง 
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ภาพท่ี 8 แบ่งหนา้ท่ี และท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข กิจกรรมอศัวนิผูท้รงพลงั 
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  ภาพท่ี 9 วธีิการท างานท่ีแตกต่างของแต่ละกกลุ่ม กิจกรรมอศัวนิผูท้รงพลงั 
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ภาพท่ี 10 ผลงาน และความภาคภูมิใจจากความร่วมมือ กิจกรรมอศัวนิผูท้รงพลงั 
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 ภาพท่ี 11 ท าแบบทดสอบการเป็นพลเมืองดี 
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ภาพท่ี 12 ภาพประกอบนิทาน กิจกรรมมือเล็กๆ ท าความดี 
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ภาพท่ี 13 ภาพประกอบนิทาน กิจกรรมอศัวินผูท้รงพลงั 
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ภาพท่ี 14 ภาพประกอบนิทาน และตวัละคร กิจกรรมท าไมตอ้งไปโรงเรียน 
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ภาพท่ี 15 วดิีโอการท ากิจกรรม 
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ภาพท่ี 16 แบบทดสอบของผูเ้รียนกลุ่มควบคุม 
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 ภาพท่ี 17 แบบทดสอบของผูเ้รียนกลุ่มควบคุม 
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ภาพท่ี 18 แบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนกลุ่มทดลอง 
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ภาพท่ี 19 แบบประเมินคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองดีของผูเ้รียนกลุ่มทดลอง 
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