วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อพัฒนา
การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางการเห็น
The Development of Art Activities Packages Based on
Montessori to Develop Executive Function of Young
Children with Visual Impairment

จิราพร พนมสวย*
สริตา เจือศรีกุล**
*,** คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*Corresponding author. Email : jira.panomsuay@gmail.com
Received: February 14, 2020 Revised: May 1, 2020 Accepted: May 28, 2020

บทคัดย่ อ
การวิจยั นีม้ ีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและและศึกษาผลของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่ องทางการเห็น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยน
ระดับ ชัน้ อนุบ าล 3 ที่ บ กพร่ อ งทางการเห็ น จ านวน 12 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มูล คื อ
แบบประเมินพัฒนาการด้ านการคิดเชิงบริ หารในเด็กก่อนวัยเรี ยน (MU.EF-101), แบบบันทึกความถี่ของ
การทากิจกรรมนอกเวลาเรี ยน, แบบบันทึกหลังการสอน, และแบบบันทึกความถี่ของพฤติกรรมขณะเรี ยน
ผลการพัฒ นาชุด กิ จ กรรมสรุ ป ได้ ว่ า หลัก การของชุด กิ จ กรรมคื อ 1) เป็ น กิ จ กรรมที่ เ น้ น การปั น้ และ
การสัมผัสพื ้นผิว 2) มีอุปกรณ์เพียงอย่างละ 1 ชุด 3) กิจกรรมมีความยืดหยุ่น เปิ ดโอกาสให้ ใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ในการต่อเติมผลงาน 4) มีกระบวนการทางานเป็ นขัน้ ตอนชัดเจน เด็กทาซา้ ได้ เองภายหลัง
5) ทาส่วนสาคัญของงานก่อนจึงเพิ่มเติมรายละเอียด ผลการทดลองใช้ ชดุ กิจกรรมสรุปได้ ว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คาสาคัญ: ชุด กิจ กรรมศิล ปะ มอนเตสซอรี่ การคิด เชิงบริห าร เด็ก ที่บ กพร่ อ งทางการเห็น
Abstract
The purposes of this research were developing and studying of art activities packages
based on Montessori concept to develop executive function of young children with visual
impairment. The sample consisted of 12 visually impaired kindergarten 3 students.
Data collection consisted of the score from executive function behavioral checklist
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(MU. EF-101), frequency of after-class activities, post-teaching notes, and frequency of
behavior record while teaching. As a result, the principle of the activities consisted of 1) Emphasis sculpting and exploring texture. 2) Encouraging the waiting and sharing skills by using
one set of tools and material. 3) Flexible to foster creativity. 4) Clear activity steps for repeating.
5) Encouraging children to focus on the whole processes before smaller details. After
implementing experiment, the posttest mean score of the experimental group was higher than
the pretest mean score at a significant difference of .05.
Keywords : Art Activity, Package Montessori, Executive Function, Young Children with
Visual Impairment
บทนา
หลักการสอนเด็กของโรงเรี ยนสอนคนตาบอดจะเน้ นการส่ง เสริ ม ให้ เด็กมีทักษะด้ านต่างๆ เช่น
ทักษะการใช้ กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก มัดใหญ่ การช่วยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม การสื่อสาร การใช้ ปัญญา
การเตรี ยมความพร้ อมทางวิชาการ รวมถึงการสร้ างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้ อมและการเคลื่อนไหว
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ เที ย บกั บ เด็ ก ปกติ แ ล้ วพบว่ า เด็ ก ที่ บ กพร่ อ งทางการเห็ น บางส่ ว นจะมี ปั ญ หา
ทางพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับการคิดเชิงบริ หารดังที่ Heyl และ Hintermair (2015)
กล่าวว่าเด็กที่บกพร่องทางการเห็นส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงบริ หารในทุกด้ าน
การคิดเชิงบริ หาร (Executive Function: EF) เป็ นการทางานของสมองที่จะช่วยให้ บุคคลสามารถ
บริ ห ารจัด การงานใดงานหนึ่ง ได้ ส าเร็ จ ตามเป้า หมาย ประกอบด้ ว ย การหยุด หรื อ การยับ ยัง้ ชั่ง ใจ
การควบคุมอารมณ์ ความยืดหยุ่นทางความคิด ความจาขณะทางาน และการวางแผนจัดการ (นวลจันทร์
จุฑาภักดีกลุ ,2560: 6) การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารจึงมีความสาคัญกับพัฒนาการของเด็กทุกคน
รวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องด้ านต่างๆ โดยเฉพาะช่วง 6 ปี แรกหรื อปฐมวัย ซึ่งเป็ นวัยของการวางรากฐาน
ของชีวิตและการเจริ ญเติบโตที่สาคัญ (Harvard University, 2011: 5) แนวทางการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริ หารทาได้ หลายวิธี เช่น ศิลปะการต่อสู้ การฝึ กสติ การอ่าน การออกกาลังกายแบบแอโรบิคและ
กี ฬา การฝึ กอบรมด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ และการเรี ยนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ การเรี ยนการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ นัน้ เป็ นการเรี ย นการสอนที่ ให้ ความส าคัญกับการจัดการศึก ษาตามความสามารถ
ตามล าดับ ความยากง่ า ย โดยสั ม พั น ธ์ กั บ พั ฒ นาการและความต้ องการตามธรรมชาติ ข องเด็ ก
เด็ ก จะซึ ม ซาบข้ อมู ล จากสิ่ ง แวดล้ อม ใช้ จิ น ตนาการหาความรู้ และซึ ม เข้ าไปในจิ ต ของตนเอง
(The Absorbent Mind) การเรี ยนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จึง เป็ นรู ปแบบการศึกษาที่ช่วยพัฒนาเด็ก
อย่างเป็ นองค์รวมตามศักยภาพของแต่ละบุคคล (จีระพันธุ์ พูลพิพฒ
ั น์, 2540) การใช้ การจัดการเรี ยนการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารนัน้ NAMC Montessori Teacher Training
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(2012) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ มีการจัดสภาพแวดล้ อมที่สงบ เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยจึง ช่วยส่ง เสริ ม ความอดทนและการควบคุม ตนเอง การใช้ สื่ อของมอนเตสซอรี่ ช่วยส่ง เสริ ม
ประสาทสัม ผัส และการวางแผนกระบวนการทางานที่ หลายขัน้ ตอน ช่วยให้ เด็กจดจ่อกับงานที่ ทาอยู่
สื่ อการเรี ย นรู้ ของมอนเตสซอรี่ เ พิ่ม ความยากขึน้ เป็ นล าดับทาให้ เ ด็กต้ องนึกถึ ง กระบวนการที่ เกิ ดขึน้
ก่อนหน้ าจึงช่วยฝึ กความจาขณะทางาน สื่อการเรี ยนการสอนเพียงประเภทละ 1 ชิ ้นเตรี ยมไว้ บนชันวาง
้
ช่ ว ยกระตุ้ นให้ เด็ ก รู้ จั ก การคิ ด วางแผนและพั ฒ นาการอดทนรอคอย การจั ด การเรี ย นการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ จงึ มีศกั ยภาพในการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้
การเรี ยนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ นนั ้ มีการนากิจกรรมศิลปะเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของการสอน
ด้ วยเช่นกัน Diamond (2013) กล่าวว่า การจินตนาการภาพในความคิดของบุคคลเป็ นส่วนสาคัญของการ
ทางานของสมอง ซึ่ง ต้ องอาศัยการบริ หารจัดการที่ ประสานสัมพันธ์ กันระหว่างสมองและมื อ การทา
กิจกรรมศิลปะประเภทต่างๆ เป็ นการใช้ มือเป็ นหลัก ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับการทางานของสมองจึงช่วย
กระตุ้นการเรี ยนรู้ ของเด็ก ทัง้ นีร้ ู ปแบบของการจัดกิจ กรรมศิลปะที่จ ะส่งเสริ มให้ เด็กมีการรับรู้ ได้ ดีขึน้
จึงควรเกี่ยวข้ องกับการให้ เด็กได้ ทดลอง สัมผัส ลงมือทา ฟั ง รวมถึงการสัมผัสในเรื่ องของกลิ่น รสชาติ
เพื่อพัฒนาทักษะในการเรี ยนรู้ด้านต่างๆ (ศรี ยา นิยมธรรม, 2550: 135-142) การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารผ่านการทากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ จะเป็ นการส่งเสริ มให้ เด็กที่มีความบกพร่ อง
ทางการเห็นได้ ฝึกทักษะการใช้ มือเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ กล้ ามเนือ้ ให้ ประสานสัมพันธ์ กัน
กับการทางานของสมองด้ านการบริ หารจัดการ ซึ่งเป็ นทักษะสาคัญของชีวิตที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพ
ในทุกด้ านต่อไป
การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารซึ่งเป็ นสิ่ง
ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของสังคมในปั จจุบนั โดยคณะกรรมการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ (2560) ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 แนวทางที่ 3 มีแนวทางให้ สนับสนุนคนพิการเข้ าถึง
สิทธิ ประโยชน์ ทางการศึกษา สนับสนุนและพัฒ นาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี สิ่ง
อานวยความสะดวก ในทุกมิติที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้วิจยั มีความเชื่อว่าแม้ ว่า
กิจกรรมศิลปะปกติเป็ นกิจกรรมที่มีการในประสาทสัมผัสการมองเห็นเป็ นหลัก แต่กิจกรรมศิลปะสาหรับ
เด็กที่บกพร่องทางการเห็นเป็ นอีกหนึ่งความท้ าทายที่มีการออกแบบกิจกรรมศิลปะที่ไม่ใช้ ประสาทสัมผัส
ทางการมองเห็น ทาให้ สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารและทักษะอื่นได้ โดยเด็กที่บกพร่องทางการ
เห็นได้ ใช้ ประสาทสัมผัสและประสบการณ์ ที่มีอยู่สร้ างสรรค์งานศิลปะได้ ศิลปะจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการส่งเสริ มการพัฒนาประสาทสัมผัส การแสดงออกทางความคิด และอารมณ์ให้ ทดั เทียมกับเด็กปกติ
ได้ จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาข้ างต้ นผู้วิจยั จึงมีความต้ องการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กที่กาลังเรี ยนระดับชันปฐมวั
้
ยที่มีความ
บกพร่องทางการเห็น และนาไปทดลองใช้ จริงเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการคิดเชิงบริหารต่อไป
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ 1) ระยะพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะ และ 2 ) ระยะทดลองใช้
กิจกรรมศิลปะ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนาชุดกิจกรรม
1. การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล เป็ นการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นกรอบแนวคิด
พื ้นฐาน ในการพัฒนาเครื่ องมือวิจัยระยะที่ 1 ผู้วิจัยได้ ดาเนินการศึกษาข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง ในหัวข้ อต่อไปนี ้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย พัฒนาการ การจัดการเรี ยนรู้ ศึกษาข้ อมูล
เกี่ ยวกับเด็กที่ บกพร่ องทางการเห็น นิยาม สิทธิ ทางการศึกษา การจัดการเรี ยนการสอน อุปสรรคและ
ปั ญหาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น, ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการคิดเชิงบริ หาร นิยาม องค์ประกอบ
และหนทางส่ง เสริ ม , ศึก ษาข้ อมูลเกี่ ย วกับการจัดการเรี ย นการสอนตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ นิ ยาม
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอน การใช้ การจัดการเรี ยนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ในการส่งเสริ มทักษะ
การคิดเชิงบริ หาร, ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับชุดกิจกรรมศิลปะ นิยาม กิจกรรมศิลปะกับการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หาร กิจกรรมศิลปะในการพัฒนาเด็กที่บกพร่องทางการเห็น และศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง จากวิจยั ในประเทศ และต่างประเทศ
2. การสังเกตการเรี ยนการสอน เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนในสถานการณ์ จริ ง
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่ม ตัว อย่างที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ไ ปสัง เกตการสอนแบ่ง เป็ น 2 กลุ่ม คื อ โรงเรี ยนสอนคนตาบอด
1 โรงเรี ยน คื อ โรงเรี ย นสอนคนตาบอดกรุ ง เทพ และโรงเรี ย นมอนเตสซอรี่ 2 โรงเรี ยน ได้ แก่
โรงเรี ยนอนุบาลกรแก้ ว และโรงเรี ยนอนุบาล 3 ภาษา บ้ านต้ นไม้
2.2 เครื่ องมือวิจยั
คือ แบบสัง เกตการสอนศิลปะในโรงเรี ยน เป็ นเครื่ องมื อที่ใช้ สาหรั บบันทึกผลการสัง เกต
แบบไม่มี ส่วนร่ วม ที่ มุ่ง ศึกษาสถานการณ์ การเรี ยนการสอน โดยประเด็น ในการสัง เกตประกอบด้ ว ย
ผังการจัดห้ องเรี ยน, จุดประสงค์การเรี ยนการสอน, วิธีการสอน, สื่อการสอน/ วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ , ระยะเวลา
ที่ใช้ ในแต่ละกิจกรรม, วิธีการประเมินผล, พฤติกรรมของผู้เรี ยน และข้ อสังเกตอื่นๆ การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 3 คนโดยค่า IOC อยู่ใ นช่ ว ง 0.67 จากนัน้ น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
เพื่อพัฒนาเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื อ้ ห า ( Content Analysis)
3. การสัม ภาษณ์ ผ้ ู เชี่ ย วชาญ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการจัด การเรี ย นการสอนในมุ ม มองของ
ผู้ปฏิบตั งิ าน
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3.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูศิลปะที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นจานวน 1 ท่าน และ
ครูโรงเรี ยนมอนเตสซอรี่ จานวน 2 ท่าน
3.2 เครื่ องมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ครู
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยวิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา
ระยะที่ 2 การทดลองใช้ ชุดกิจกรรม
เป็ นการทดลองใช้ ชดุ กิจกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้นกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ ้น ผู้วิจยั ศึกษาโดยใช้
การวิจยั สองกลุ่มวัดสองครัง้ (The Two Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างจาแนกเป็ นกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม มีการวัดค่าตัวแปรตาม คือ การคิดเชิงบริ หารของเด็กทังสองกลุ
้
่มก่อนจัดกิจกรรม
แล้ วจึงนาชุดกิจกรรมที่พฒ
ั นาขึ ้น ซึง่ ประกอบด้ วยกิจกรรมทังหมด
้
4 กิจกรรม มาทดลองใช้ กบั กลุ่มทดลอง
เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย คือ เด็กที่มี ความบกพร่ องทางการเห็นที่ กาลัง ศึกษาอยู่ในระดับชัน้
อนุบาล 3 โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึง่ คัดเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับชันอนุ
้ บาล 3 โรงเรี ยนสอนคนตาบอดกรุ งเทพ โดยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เลือกนักเรี ยนจานวน 2 ห้ อง แต่ละห้ องมีนักเรี ยน 6 คน
โดยสุม่ ให้ ห้อง อนุบาล 3/3 เป็ นกลุม่ ทดลอง และห้ องอนุบาล 3/1 เป็ นกลุม่ ควบคุม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการทดลอง คื อ ชุ ด กิ จ กรรมศิ ล ปะตามแนวคิ ด มอนเตสซอรี่ เ พื่ อ พัฒ นา
ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย ที่ บ กพร่ อ งทางการเห็ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 4 กิ จ กรรม
แต่ละกิจกรรมประกอบด้ วย ภาชนะพาเพลิน พื ้นผิวแสนสนุก แม่พิมพ์หรรษา และกระบองเพชรไร้ หนาม
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
2.1 แบบประเมิ น พัฒ นาการด้ า นการคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ก่ อ นวัย เรี ย น (MU.EF-101)
ซึ่งพัฒนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560) ใช้ วดั ตัวบ่งชี ้พัฒนาการด้ านการคิด
เชิ ง บริ ห าร 5 ด้ า น ได้ แก่ พัฒ นาการด้ า นการหยุ ด พัฒ นาการการยับ ยัง้ พฤติ ก รรม การเปลี่ ย น/
ความยื ด หยุ่นในการคิด พัฒ นาการด้ านการควบคุมอารมณ์ พัฒ นาการด้ า นความขณะทางาน และ
พัฒนาการด้ านการวางแผน
2.2 แบบบันทึกความถี่ ข องการทากิ จ กรรมนอกเวลาเรี ย น ส าหรั บ จดบันทึกความถี่ ของ
การท ากิ จ กรรมแต่ล ะกิ จ กรรมศิล ปะนอกเวลาเรี ย นของเด็ ก รายบุค คลตลอดระยะเวลา 2 สัป ดาห์
โดยครูประจาชันของนั
้
กเรี ยนกลุม่ ทดลองเป็ นผู้บนั ทึก
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2.3 แบบบันทึกหลัง การสอน สาหรับบันทึกเหตุการณ์ พฤติกรรม และปั ญหาในการสอน
ศิลปะในแต่ละครัง้ โดยผู้วิจยั เป็ นผู้จดบันทึกทุกครัง้ ที่สอน
2.4 แบบบันทึกความถี่ ของพฤติกรรมขณะเรี ยน สาหรับบันทึกความถี่ของพฤติกรรมที่บ่งชี ้
ทักษะการคิดเชิ ง บริ หารทัง้ 5 ด้ า นของนักเรี ยนรายบุค คล ขณะกาลัง ร่ วมกิ จ กรรม โดยผู้วิจัยทาการ
บันทึกภาพการเรี ยนการสอนในรูปแบบวีดีโอ ก่อนจะนามาตรวจสอบและบันทึกลงแบบบันทึกภายหลัง
การเก็บข้ อมูล
การดาเนินการก่อนการทาลองใช้ ชดุ กิจกรรมศิลปะ
1. วัดคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารก่อนการทากิจกรรม (Pre-test) ด้ วยเครื่ องมือแบบประเมิน
ทักษะการคิดเชิงบริหาร MU.EF-101 ทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2. การทดลองใช้ ชดุ กิจกรรมศิลปะ
2.1 กลุ่ ม ทดลอง ผู้ วิ จั ย จั ด กิ จ กรรม จ านวน 2 ครั ง้ ต่ อ สั ป ดาห์ เป็ นเวลา 2 สั ป ดาห์
โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ แผนการจัด กิ จ กรรม 4 แผน แบบบัน ทึ ก หลัง การสอน และแบบบัน ทึ ก ความถี่ ข อง
พฤติกรรมขณะทากิจกรรม
2.2 กลุ่มควบคุม ได้ รับการเรี ยนการสอนตามปกติ โดยผู้วิจัยไม่ได้ ใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะกับ
กลุม่ นี ้
3. การดาเนินการหลังการทดลองใช้ ชดุ กิจกรรมศิลปะ
3.1 วัด คะแนนทัก ษะการคิด เชิ ง บริ ห ารหลัง การท ากิ จ กรรม (Post-test) ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
แบบประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร MU.EF-101 ทังกลุ
้ ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
3.2 น าผลการวิเ คราะห์ ข้ อมูลคะแนนทัก ษะการคิด เชิ ง บริ ห ารก่อ นและหลัง การทดลอง
มาเปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ค่า ที (Paired sample t-test) และน ามาเปรี ย บเที ย บคะแนนทัก ษะการคิ ด
เชิงบริหารระหว่างกลุม่ โดยใช้ คา่ ที (Independent sample t-test) ที่สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการวิจัย
ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรม
1.ผลการศึกษาข้ อมูล
1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง ทักษะการคิดเชิ งบริ หาร ประกอบด้ วย
ทัก ษะ 5 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ความจ าขณะท างาน, การยับ ยัง้ ชั่ง ใจ, การหยุด / ความคิ ด ยื ด หยุ่น ,
การวางแผน และการควบคุมอารมณ์ เด็กที่บกพร่องทางการเห็นมีความบกพร่ องทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ทุกด้ านที่กล่าวมา จึงควรส่งเสริมทักษะดังกล่าว เด็กที่บกพร่องทางการเห็นในสภาพจริ งมีทงเด็
ั ้ กที่ตาบอด
สนิทและมองเห็นเลื อนราง ห้ องเรี ยนละ 6 คน เรี ยนรู้ ผ่านการสัม ผัส การดมกลิ่น การฟั ง และการชิ ม
สื่อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม ควรมีความเป็ น 3 มิติ หรื อมีเสียง ใช้ การเล่านิทาน/ ร้ องเพลงในการ
นาเข้ าสู่บทเรี ยนช่วยกระตุ้นความสนใจ แนวคิดมอนเตสซอรี่ มี 3 กลุ่ม ได้ แก่ วิชาการ ประสบการณ์ชีวิต
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ประสาทสัมผัส เรี ยนรู้แบบอิสระอย่างมีขอบเขต ใช้ สื่อจริ ง/ อุปกรณ์จริ ง ใช้ สีโทนธรรมชาติ ไม่ฉดู ฉาด ช่วย
ให้ เ ด็กเกิดสมาธิ อบอุ่นปลอดภัย ทาซา้ บ่อย ๆ กิจ กรรมมี ความยากง่ ายสอดคล้ องกัน โดยเน้ นให้ เด็ก
ประสบความส าเร็ จ ใช้ พื น้ ผิ วในการเรี ย นรู้ กิ จ กรรมศิล ปะแบบ 3 มิ ติ ใช้ วัส ดุที่ มี พื น้ ผิ ว หลากหลาย
มีกระบวนการทางานที่ชัดเจนเป็ นขันตอน
้
เน้ นการทาซา้ เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนต่อเติมตามจินตนาการ
ชุดอุปกรณ์มีตาแหน่งการเก็บ และชื่ออุปกรณ์ที่ชดั เจน ใช้ อกั ษรเบรลล์บอกชื่อวัสดุหรื ออุปกรณ์
1.2 ผลของการสัง เกตการสอน การจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนมอนเตสซอรี่ จะจัด
อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ทาให้ เด็กรู้ สึกอบอุ่น สงบ และปลอดภัย มีแนวคิดให้ เด็กมีอิสระภายใต้ ขอบเขต
ด้ านสื่ อ การสอนนั น้ มี ชั น้ วางอุ ป กรณ์ ม อนเตสซอรี่ 3 หมวดหมู่ ได้ แก่ หมวดประสบการณ์ ชี วิ ต
หมวดประสาทสัมผัส และหมวดวิชาการ โดยครู เป็ นผู้นาเสนอการใช้ อปุ กรณ์ตวั ต่อตัวตามลาดับอุปกรณ์
และเหมาะสมกับพัฒนาการของแต่ละคน แต่ละคนมีการปูเสื่อเป็ นพื ้นที่การทางานของตน เมื่อเสร็ จงาน
แล้ วเก็บเสื่อและอุปกรณ์เข้ าที่เดิม การจัดการเรี ยนการสอนศิลปะในโรงเรี ยนมอนเตสซอรี่ ใน 1 ชัว่ โมง
จะมีกิจกรรมศิลปะ 3 กิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ เลือกทา
การจัด การเรี ย นการสอนศิล ปะเด็ ก ที่ บ กพร่ อ งทางการเห็ น ในระดับ ชัน้ อนุบ าล 3 จะมี
การจัด นัก เรี ย นคละเพศ คละอายุ มี ทัง้ มองเห็ น เลื อ นรางและตาบอดสนิ ท บางคนมี พิ ก ารซ้ อน
เด็กส่วนใหญ่มีอายุเกินเกณฑ์ปฐมวัย (4-6 ปี ) โดยชันเรี
้ ยนที่สงั เกตมีเด็กอายุ 6-13 ปี นักเรี ยนห้ องหนึ่ง
มีประมาณ 6 คนต่อครู 1 คน วิธีการสอนของครูจะใช้ การพูดอธิบายหรื อเล่าเรื่ องโดยมีรายละเอียดให้ มาก
มีสื่อที่นกั เรี ยนสามารถสัมผัสได้ กิจกรรมศิลปะที่ให้ นกั เรี ยนทาจะเป็ นแบบ 3 มิติ
1.3 ผลการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ หลักการสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนแบบมอนเตส
ซอรี่ คือให้ อิสระแบบมีขอบเขต และให้ เด็กประสบความสาเร็ จก่อนล้ มเหลว มีการจัดสภาพแวดล้ อมให้
เด็ ก มี ส มาธิ มี ก ารเรี ย นคละอายุ กั น ในช่ ว ง 0-3 ปี 3-6 ปี มี ก ารจัด การเรี ย นรู้ 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม
ประสบการณ์ ชี วิต กลุ่ม ประสาทสัม ผัส และกลุ่ม วิ ช าการ เด็ก เรี ยนรู้ ได้ ดีผ่านการท าซ า้ ครู ไ ม่เ ข้ า ไป
แทรกแซงหรื อ บอกว่ า ผิ ด ขณะที่ เ ด็ ก ท างาน จะสอนให้ เ ด็ ก มั่น ใจในตนเองและเกิ ด การเรี ย นรู้ ได้ ดี
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ ชว่ ยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารทุกทักษะ
หลัก การส าคัญ ในการสอนเด็ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ช่ ว งปฐมวัย คื อ กระตุ้น
ความคิดสร้ างสรรค์ ฝึ กกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก และความผ่อนคลายทางอารมณ์ จุดเด่นของการสอนศิลปะเด็กที่
มี ความบกพร่ องทางการเห็นช่วงปฐมวัย เน้ นให้ สัม ผัส เน้ นปั น้ งานไม่เน้ นงานเหมื อนจริ ง แต่ปัน้ ตาม
ประสบการณ์ การสอนเรื่ องสี ส าหรั บ เด็ ก ที่ ต าบอดสนิ ท ไม่ เ คยมี ป ระสบการณ์ เ รื่ องสี ม าก่ อ น
ครู จะเทียบเคียงกับสภาพแวดล้ อมให้ นกั เรี ยนจินตนาการ ซึ่งเด็กจะมีจินตนาการคล้ ายเด็กตาดี แต่ขาด
ความแม่นยาในการทางาน ลักษณะพิเศษของสื่อการเรี ยนการสอน หรื อวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการสอนเป็ น
สื่ อที่ สัม ผัส ได้ หากเป็ น เด็ก โตให้ ใ ช้ อัก ษรเบรลล์ หนัง สื อ ภาพนูนเหมาะกับบางเรื่ อง เช่น แพทเทิร์ น
ในงานมาคราเม่ เรื่ อ งงานจิ ต รกรรมใช้ พื น้ ผิ ว ในการแยกความแตกต่า ง และการสอนศิ ล ปะให้ เ ด็ ก
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ที่บกพร่ องทางการเห็นสามารถช่วยพัฒ นาทักษะการคิดเชิ ง บริ หารทุกทักษะ โดยทักษะการวางแผน
จะพัฒนาได้ เด่นชัดที่สดุ ในเด็กที่บกพร่องทางการเห็น
2. ชุดกิจกรรมศิลปะ
เมื่ อวิ เ คราะห์ ร่ว มกับ ลักษณะกิ จ กรรมศิลปะที่ เหมาะสมกับเด็กที่ มี ความบกพร่ องทางการเห็ น
จึงสามารถสรุปเป็ นหลักการของชุดกิจกรรมได้ 5 ข้ อ คือ
1. เป็ นกิจกรรมที่เน้ นการปัน้ และการสัมผัสพื ้นผิว
2. มีอปุ กรณ์เพียง 1 ชุด
3. กิจกรรมมีความยืดหยุน่
4. กิจกรรมเป็ นขันตอน
้
5.ทาส่วนส าคัญของงานก่อนจึง เพิ่ มเติมรายละเอี ยดจากหลักการของชุดกิ จกรรมผู้วิจัยนามา
ออกแบบเป็ นกิจกรรมศิลปะจานวน 4 กิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดกิจ กรรมศิล ปะ
กิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

1. ภาชนะพาเพลิน กิจกรรมปั น้ ภาชนะเป็ นกิจกรรมที่ นักเรี ยนจะได้ ปัน้ ดินนา้ มันเป็ นภาชนะรู ปแบบ
ต่างๆ นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ ทกั ษะการปั น้ ทรงกลม การกดเป็ นแผ่น การขึ ้นรู ปอย่าง
ง่าย และการวางแผนในการทางานเพื่อให้ ได้ ภาชนะแบบที่ต้องการ
2. พื ้นผิวแสนสนุก

กิจกรรมสร้ างสรรค์พืน้ ผิวเป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนจะได้ สัมผัสพืน้ ผิวจากวัสดุต่างๆ
รวมถึงได้ สร้ างสรรค์พื ้นผิวเป็ นผลงานของตนเอง นักเรี ยนจะได้ ทบทวนทักษะการ
ปั น้ ทรงกลม การกดเป็ นแผ่นร่วมกับการสร้ างพื ้นผิว และการวางแผนในการทางาน
เพื่อให้ ได้ พื ้นผิวในลักษณะต่างๆ

3. แม่พิมพ์หรรษา

กิจกรรมแม่พิมพ์หรรษาเป็ นกิจกรรมที่นักเรี ยนจะได้ ร้ ู จักรู ปร่ างรู ปทรงโดยการใช้
แม่พิมพ์กดลงบนดินน ้ามัน นักเรี ยนจะได้ ทบทวนทักษะการปั น้ ทรงกลม การกดเป็ น
แผ่น การใช้ แม่พิมพ์กด และการวางแผนในการทางาน เน้ นสร้ างรูปร่างแบบง่ายๆ

4. กระบองเพชร
ไร้ หนาม

กิจกรรมปั น้ กระบองเพชร เป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนจะได้ สมั ผัสกระบองเพชร และปั น้
กระบองเพชรใส่กระถางของตนเอง ถื อเป็ นการปั น้ แบบลอยตัว ทาให้ นักเรี ยนได้
เรี ย นรู้ รู ป ทรงอิ ส ระ รวมถึ ง การวางแผนการท างานให้ ได้ ก ระบองเพชรตาม
จินตนาการของตน
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โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีแผนการสอน สื่อการสอน และตะกร้ าอุปกรณ์ ซึ่ง จัดไว้ สาหรับการทา
กิจกรรมในและนอกเวลาเรี ยน โดยคัดเลือกสื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมไม่เป็ นอันตราย ง่ายต่อการจัดเก็บ
อุปกรณ์ ทุกชิ น้ มี อักษรเบรลล์ ระบุไ ว้ อย่างชัดเจน ตรวจสอบคุณ ภาพชุดกิ จ กรรมโดยนาแผนการสอน
สื่อการสอน และตะกร้ าอุปกรณ์ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจ IOC ผลที่ได้ ไม่ต่ากว่า 0.67 และ
ปรับปรุงชุดกิจกรรมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ

ภาพที่ 1 ตัวอย่ างตะกร้ าอุป กรณ์ จ ากกิจ กรรมที่ 1 ภาชนะพาเพลิน
ระยะที่ 2 ทดลองใช้ กิจกรรมศิลปะ
1. ผลการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร
1.1 การเปรี ยบเทียบภายใน
กลุ่ม ผลการเปรี ยบเที ย บคะแนนภายในกลุ่ม ทดลองก่อ นและหลัง การใช้ กิจ กรรมพบว่า
คะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดเชิง บริ หารหลังจากใช้ กิจกรรมสูง กว่าก่อนการใช้ กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนภายในกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการใช้ กิจกรรมพบว่าคะแนน
เฉลี่ยทักษะการคิดเชิงบริ หารหลังจากใช้ กิจกรรมสูงกว่าก่อนการใช้ กิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
1.2 การเปรี ยบเทียบระหว่างกลุม่
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการใช้ กิจกรรมพบว่า
ไม่ตา่ งกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
คะแนนของทักษะการคิดเชิงบริ หารเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม
พบว่ายังไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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.
ภาพที่ 2 แผนภูม ิเ ส้ น แสดงความเปลี่ยนแปลงคะแนนทัก ษะการคิด เชิงบริห าร
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ผลการบันทึกความถี่ในการทากิจกรรม กิจกรรมที่กลุ่มทดลองทาเรี ยงจากทาบ่อยที่สดุ ไปทา
บ่อยน้ อยที่สุด มีดงั นี ้ กิจกรรมภาชนะพาเพลิน, กิจกรรมพื ้นผิวแสนสนุก, กิจกรรมแม่พิมพ์หรรษา, และ
กระบองเพชรไร้ หนาม
ผลการสังเกตพฤติกรรม พบว่า ผู้เรี ยนแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงทักษะการคิดเชิงบริ หารมาก
ขึ ้น โดยด้ านที่มีพฒ
ั นาการสูงสุดคือ การหยุด
ผลจากบัน ทึ ก หลั ง การสอน พบว่ า กิ จ กรรมที่ 1 ภาชนะพาเพลิ น พบว่ า เด็ ก ยั ง ไม่ ร้ ู
กระบวนการทางานให้ จบกระบวนการทังหมด
้
ผลงานของนักเรี ยนที่มองเห็นเลือนรางปั น้ ภาชนะให้ มีความ
สูงจากพืน้ ได้ แต่เด็กที่ตาบอดสนิทใช้ การบีบผลงานแต่จะไม่มีความสูง ขึน้ การเก็ บของของนักเรี ยนที่
มองเห็นเลือนรางสามารถเดินไปเก็บที่ชนั ้ วางได้ แต่เด็กที่ตาบอดสนิทไม่สามารถเก็บได้ ถูกที่เนื่องจาก
สับสนทิศทาง เด็กทุกคนสามารถเรี ยงภาชนะเก็ บเข้ าตะกร้ าได้ โดยไม่ต้องใช้ เลขล าดับอักษรเบรลล์ ,
กิจกรรมที่ 2 พื ้นผิวแสนสนุก พบว่านักเรี ยนสามารถจาขันตอนการปั
้
น้ กลมและกดแบนได้ สามารถสร้ าง
พื ้นผิวได้ จากอุปกรณ์ในตะกร้ า และนาอุปกรณ์ภายในห้ องมาสร้ างพื ้นผิวเพิ่มเติมได้ , กิจกรรมที่ 3 แม่พิมพ์
แสนสนุก พบว่านักเรี ยนเรี ยนรู้ การใช้ แม่พิมพ์กดดินนา้ มัน แต่ละคนจึงสร้ างผลงานได้ ไม่ต่ากว่า 3 ชิน้
นักเรี ยนสามารถขึน้ ทรงกลมบนโต๊ ะ และกดบนโต๊ ะ ได้ เด็กที่ ม องเห็นเลื อนรางบางคนทางานได้ อย่าง
ประณีตมาก เด็กบางคนต้ องการปัน้ หัวข้ ออิสระ เด็กบางส่วนใช้ แม่พิมพ์ผิดด้ าน หรื อไม่เข้ าใจว่าใช้ แม่พิมพ์
กดจะตัดดินน ้ามันให้ ขาดรวมถึงบางคนยังสับสนเรื่ องรูปร่างกับรูปทรง เด็กที่มาครัง้ แรกไม่เข้ าใจว่าทาไม
ต้ องเก็บของเอง โดยเด็ก ๆ จาที่วางอุปกรณ์ได้ แต่เด็กที่ตาบอดสนิทยังสับสนทิศทาง หรื อเก็บของใส่ตะกร้ า
ไม่ถูกใบ, กิ จกรรมที่ 4 กระบองเพชรไร้ หนาม พบว่านักเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกัน มีการใช้ วัสดุอื่น
ตกแต่งต้ นกระบองเพชรนอกจากดินน ้ามันเด็กทุกคนปัน้ โครงสร้ างก่อนใส่รายละเอียดได้ เด็กมีจินตนาการ
ว่าโดนหนามต้ นกระบองเพชรแล้ วจะเจ็บ
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ภาพที่ 3 เด็ก ขณะท ากิจ กรรม
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
1. รูปแบบชุดกิจกรรมศิลปะ
ศิล ปะตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เ พื่ อพัฒ นาการคิดเชิ ง บริ หารของเด็กปฐมวัยที่ มีความบกพร่ อง
ทางการเห็นที่ประกอบด้ วยกิจกรรมจานวน 4 กิจกรรม โดยออกแบบให้ สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ ของเด็ก
ที่ บ กพร่ อ งทางการเห็น คื อ เน้ น กิ จ กรรมที่ เ น้ น การปั น้ และการสัม ผัส พื น้ ผิ ว สอดคล้ องกับ Macular
Society (n.d.) ที่กล่าวถึงการออกแบบกิจกรรมศิลปะควรเน้ นใช้ การสัมผัสและความรู้สึก ใช้ การสื่อสารที่
ไม่ใช้ ตา ใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ที่มีพืน้ ผิว ชุดกิจกรรมประยุกต์ใช้ แนวคิดของมอนเตสซอรี่ เพื่อเน้ นการส่งเสริ ม
ทักษะการคิดเชิงบริ หาร โดยแต่ละกิจกรรมที่ออกแบบมีกระบวนการทางานที่เป็ นขันตอน
้
เด็กสามารถ
ทาซ ้าได้ แต่ละขันตอนการท
้
างานช่วยฝึ กการวางแผนและฝึ กความจาขณะทางาน โดยเด็กจะต้ องจาว่า
อุปกรณ์ อะไรใช้ ขนั ้ ตอนไหน เก็บตรงไหน อุปกรณ์ แต่ละชิน้ มี การจัดเก็บใส่ตะกร้ า มีอักษรเบรลล์ติดที่
อุปกรณ์แต่ละชิ ้น และกิจกรรมแต่ละชุดมีเพียงตะกร้ าเดียวช่วยฝึ กให้ เด็กรู้จกั การรอคอย ซึ่งสอดคล้ องกับ
NAMC North American Montessori Center (2012) ที่กล่าวว่าการใช้ สื่อของมอนเตสซอรี่ ช่วยส่งเสริ ม
ประสาทสัมผัสและช่วยเรื่ องการวางแผนกระบวนการทางานที่หลายขัน้ ตอน เด็กจดจ่อกับงานที่ทาอยู่
เนื่องจากวัสดุของมอนเตสซอรี่ เพิ่มระดับความยากขึ ้นทาให้ เด็กต้ องนึกถึงกระบวนการที่เกิดขึ ้นก่อนหน้ านี ้
ช่วยฝึ กความจาขณะทางาน สื่อการเรี ยนการสอนของมอนเตสซอรี่ มีเพียงอย่างละ 1 ชิ ้นและเก็บบนชันวาง
้
เท่านัน้ ทาให้ ชว่ ยกระตุ้นการคิดวางแผนและพัฒนาการอดทนรอเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนทางานให้ เสร็ จก่อนจะ
นามาใช้ บ้างและนากลับไปวางที่ชนเมื
ั ้ ่อใช้ เสร็ จเพื่อให้ คนอื่นนาไปใช้ อีกทังผู
้ ้ วิจยั มีการออกแบบกิจกรรม
ศิลปะตามลาดับการทากิจกรรมศิลปะเรี ยงไปตามลาดับทักษะง่ายไปหายาก ช่วยส่งเสริ มความภูมิใจใน
ตนเองเมื่ อเด็กทากิจ กรรมที่ง่ ายสาเร็ จก่อนที่จ ะไปทากิจ กรรมที่ยาก สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์ครูโรงเรี ยนมอนเตสซอรี่ สุพิชฌาย์ ประพฤติกิจ (7 ธันวาคม 2561) ที่เชื่อเรื่ องการทาสาเร็ จก่อน
ล้ มเหลว
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2. ผลการใช้ กิจกรรม
จากการนาชุดกิ จ กรรมศิล ปะไปใช้ กับกลุ่ม ทดลองพบว่าทาให้ คะแนนทักษะการคิดเชิ ง บริ หาร
หลัง เรี ย นสูง ขึ น้ กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ .05 อัน เป็ น ผลจากกิ จ กรรมศิ ล ปะ
ที่ออกแบบนัน้ สอดคล้ องกับแนวทางการส่งเสริ ม ทักษะการคิดเชิ ง บริ หารของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
(2560) คือ ให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ผา่ นการลงมือทา ทากิจกรรมที่ฝึกกล้ ามเนื ้อมัดเล็ก และสอดคล้ องกับบทความ
ของสุภาวดี หาญเมธี (2560) ที่ได้ กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ วยการพูดคุย
เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ ความรู้ รวมถึ ง อธิ บ าย พูด ให้ เ ข้ า ใจเรื่ อ งราวของเหตุก ารณ์ และ
ตังค
้ าถาม ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาในบทนาของกิจกรรมศิลปะ อีกทังการออกแบบกิ
้
จกรรมศิลปะเป็ นการปั น้ ที่ช่วย
พัฒนากล้ ามเนือ้ มัดเล็ ก ตามกลุ่ม ประสาทสัมผัสหนึ่งในกลุ่มของการเรี ยนการสอนแบบมอนเตสซอรี่
จากข้ อมูลบันทึกหลังการสอนของผู้วิจยั หลังจากการทากิจกรรมแต่ละครัง้ เด็ก ๆ มีพฤติกรรมดีใจที่ได้ นา
ผลงานตนเองกลับไปให้ คณ
ุ พ่อคุณแม่ดทู ี่บ้าน ซึ่งแตกต่างจากการเรี ยนศิลปะในห้ องเรี ยนปกติที่สดุ ท้ ายมี
การย่อยสลายผลงานปั น้ ของนักเรี ยนเพื่อนามาปั น้ งานชิ ้นใหม่ วิธีการที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนดีใจและเกิด
ความภูมิใจในผลงานนักเรี ยน โดยสังเกตได้ จากคาพูดหรื อพฤติกรรมที่ขอผลงานไปให้ ผ้ อู ื่นชม และบาง
กิจกรรมเด็กร้ องขอให้ ทาซ ้าหรื อนามาผสมผสานกับสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในกิจกรรมใหม่ เช่น มีเด็กคนหนึ่งปั น้
ภาชนะ และมีการนาวัสดุมากดสร้ างลวดลายเป็ นการนาความรู้ ในกิจกรรมที่ 1 ภาชนะพาเพลิน และ
กิจกรรมที่ 2 พื ้นผิวแสนสนุกมาสร้ างสรรค์เป็ นผลงานชิ ้นใหม่ที่นอกเหนือจากสิ่งที่ได้ ทาปกติ รวมถึงมีการ
ใช้ ชดุ กิจกรรมศิลปะซ ้า โดยเด็กเป็ นผู้เลือกทากิจกรรมศิลปะอย่างอิสระนอกเวลาที่ไม่มีครูสอน
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่พฒ
ั นาสูงขึ ้นเป็ นอันดับที่หนึ่ง คือ ทักษะการควบคุมอารมณ์ จากก่อนการ
ทาคิดเป็ น 51.5% เป็ น 79.17% เนื่องจาก พรรณวิภา บรรณเกียรติ (2557: 4) ได้ กล่าวถึงพฤติกรรมของ
เด็กที่บกพร่ องทางการเห็นว่ามีความรู้ สึกที่อ่อนไหว รับความรู้ สึกทางการสัมผัสได้ เร็ ว จึงมีพฤติกรรมที่
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้ อมในการลงมือลงเท้ า ขว้ างปาสิ่งของ หรื ออาจกระตุ้นตนเอง ซึ่งกิจกรรมศิลปะที่
เด็กได้ ทานันช่
้ วยพัฒนาอารมณ์ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ รักคามี และคณะ [ม.ป.ป.] ที่ศกึ ษา
พบว่าเด็กที่ใช้ การสอนแบบมอนเตสซอรี่ มีความฉลาดทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากการสอนแบบมอน
เตสซอรี่ ให้ อิสระในการเลือกทากิจกรรมเลือกวัสดุอปุ กรณ์ซึ่งสอดคล้ องกับกิจกรรมศิลปะที่ผ้ วู ิจยั ออกแบบ
คือให้ นักเรี ยนมีอิสระในการเลือกใช้ อุปกรณ์ ในการทางาน และอิสระในการเลือกทากิจกรรมนอกเหนือ
เวลาที่ครูสอนในชันเรี
้ ยน
ทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ พัฒ นาสูงขึน้ เป็ นอันดับที่สอง คือ ทักษะการหยุด จากก่อนการทาคิด
เป็ น 66.8% เป็ น 81.25% ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การสัม ภาษณ์ ค รู โ รงเรี ย นอนุบ าล 3 ภาษา บ้ า นต้ น ไม้
สุพิชฌาย์ ประพฤติกิจ (7 ธันวาคม 2561) และโรงเรี ยนอนุบาลกรแก้ ว ชริ นรัตน์ พ่วงราดวน (27 ธันวาคม
2561) ที่ให้ ข้อมูลว่า กิจกรรมศิลปะแบบมอนเตสซอรี่ มีสื่อแต่ละชุดเพียง 1 ชุดเท่านัน้ ช่วยให้ เด็กรู้จกั การ
รอคอยให้ เพื่อนทาจนจบกระบวนการตังแต่
้ ต้นจนจบ จึงช่วยฝึ กทักษะเรื่ องการหยุด
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ทักษะการคิดเชิงบริ หารที่พฒ
ั นาสูงขึ ้นเป็ นอันดับที่สาม คือทักษะการวางแผนจัดการ จากก่อนการ
ทาคิดเป็ น 81.71% เป็ น 93.04% เนื่องจากการการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เป็ นการสอนที่มีกระบวนการ
ทางานตัง้ แต่ต้นจนจบ ซึ่ง มี ความสอดคล้ องกับชุดกิ จ กรรมศิล ปะที่ ผ้ ูวิจัยออกแบบคือ มี กระบวนการ
ขันตอนการท
้
างานที่ชดั เจน ลาดับการเก็บอุปกรณ์ และตาแหน่งการวางอุปกรณ์ที่ชดั เจน อีกทังกิ
้ จกรรม
ศิลปะช่วยส่งเสริ มทักษะด้ านการวางแผน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของบุบผา เรื องรอง (2555) ศึกษาพบว่า
การทากิจกรรมศิลปะช่วยส่งเสริมการวางแผนในตัดสินใจและการลงมือกระทา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารที่พฒ
ั นาสูงขึ ้นเป็ นอันดับที่สี่ คือ ทักษะความจาขณะทางาน จากก่อนการ
ทาคิดเป็ น 77.08% เป็ น 84.71% เนื่องจากชุดกิจกรรมศิลปะที่ผ้ วู ิจยั ออกแบบให้ มีการทาซ ้าในทักษะเดิม
คือ การปั น้ กลม และการปั น้ กลมและกดแบน เด็กจึงเกิดการเรี ยนรู้และจดจา นาความรู้หรื อทักษะเดิมมา
ประยุกต์สร้ างสรรค์ในงาน สอดคล้ องกับข้ อมูลของ ประไพ ประดิษฐ์ สขุ ถาวร (ม.ป.ป.) ที่กล่าวว่า “ศิลปะ
ช่ว ยพัฒ นาปั ญ ญา ท าให้ เ ด็ก มี ค วามสามารถทางด้ า นความรู้ ความคิด ความเข้ า ใจ คิ ด วิ เ คราะห์
คิดหาเหตุผล คิดอย่างเป็ นระบบ ช่วยพัฒนาความจา รู้ จักสรุ ปความ รู้ จักแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม และ
สามารถนาความรู้นนมาใช้
ั้
ได้ ด้ วยการคิดเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น” อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับการให้ สมั ภาษณ์ของ
ครู โรงเรี ยนมอนเตสซอรี่ ที่ให้ ข้อมูลว่ากิจกรรมแบบมอนเตสซอรี่ ช่วยพัฒนาความจาขณะทางาน ซึ่งเด็ก
จะเรี ยนรู้และจดจาอุปกรณ์ วิธีการใช้ อปุ กรณ์ และตาแหน่งการวางของอุปกรณ์
ทักษะการคิดเชิง บริ หารที่ล ดลง คือ ทักษะความคิดยื ดหยุ่น จากก่อนการทาคิดเป็ น 85% เป็ น
84.15% เนื่ องจากกิ จ กรรมศิล ปะแบบมอนเตสซอรี่ มี ขัน้ ตอนการท างานที่ ชัด เจน มี ง านตัว อย่า งให้
เลี ยนแบบ ไม่ได้ คิดสร้ างสรรค์ตามจิ นตนาการเท่าที่ควรซึ่ง สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
กิจกรรมของอาจารย์นวลจันทร์ จุฑ าภักดีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคิดเชิ งบริ หารที่ให้ ความคิดเห็นว่า
กิจกรรมศิลปะที่ออกแบบไม่คอ่ ยส่งเสริมให้ เด็กได้ มีความคิดสร้ างสรรค์เนื่องจากมีกระบวนการทางานเป็ น
ขันตอนที
้
่ชดั เจน อย่างไรก็ตามจากการสังเกตว่ามีเด็กใช้ อปุ กรณ์ หรื อวัสดุทดแทน หรื อสร้ างสรรค์งานใน
รูปแบบต่างๆ จึงอาจเป็ นแนวทางในการปรับใช้ กิจกรรมให้ ยืดหยุน่ ในอนาคต
อย่า งไรก็ ต าม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนหลัง เรี ย นระหว่า งกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม พบว่ า
แม้ คะแนนหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองจะสูงขึน้ แต่ก็ไม่ได้ ถึงขันที
้ ่มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่าง
ชัดเจน ซึ่งอาจเป็ นเพราะ ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองในช่วงเวลาอันสัน้ เพียง 2-3 สัปดาห์เท่านัน้ จึงอาจ
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ เห็นผลชัดเจน สอดคล้ องกับ ดุษฎี อุปการ และ อร
ปรี ยา ญาณะชัย (2561: 1645) ที่ กล่าวว่า “การพัฒ นาเด็กให้ มี ทักษะ EF ที่ดี คงไม่สามารถสร้ างได้
ภายในระยะเวลาอันสัน้ แต่ต้องค่อย ๆ แทรก ซึมเข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ในการดาเนินชีวิตประจาวันของเด็ก”
นอกจากนี ย้ ัง จากการสอบถามครู ประจาชัน้ พบว่าเมื่อเปรี ยบเที ยบกับนักเรี ยนทัง้ สองกลุ่มแล้ ว
นักเรี ยนในกลุ่ม ควบคุมส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดีกว่า และมีสมาธิ ม ากกว่านักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง ยังนักเรี ยนกลุ่มควบคุมขาดเรี ยนน้ อยกว่ากลุ่มทดลองจึงอาจเป็ นเหตุให้ มีพฒ
ั นาการในระดับที่ดี
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แม้ จะไม่ได้ รับการส่งเสริ มผ่านกิจกรรมศิลปะเพิ่มเติม มีการขาดหายของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการทดลอง
ทาให้ ทากิ จกรรมศิล ปะได้ ไ ม่ต่อเนื่อง จึง อาจส่ง ผลให้ ผลของทักษะการคิดเชิ งบริ หารไม่ได้ สูง ขึน้ มาก
เท่าที่ควร จึงควรจัดกิจกรรมให้ มีความถี่ที่มากขึ ้นและปรับกิจกรรมให้ มีความยืดหยุน่ มากยิ่งขึ ้นในอนาคต
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าชุดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถพัฒนา
ทัก ษะการคิด เชิ ง บริ ห ารของเด็กที่ มี ค วามบกพร่ องทางการเห็ น ที่ ก าลัง ศึกษาอยู่ในระดับ ชัน้ ปฐมวัย
ในบริ บทโรงเรี ยนสอนคนตาบอดได้ ทัง้ ยัง เป็ นกิ จ กรรมที่ ผ้ ูเรี ยนชื่ นชอบ แสดงถึง ศักยภาพของศิลปะ
ในการพัฒ นาผู้เ รี ย นทุก กลุ่ม แม้ เ ป็ น ผู้มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น จึง ควรมี ก ารศึก ษาวิ จัย เพิ่ ม เติ ม
ศึกษาผลของกิจกรรมที่มีตอ่ ผู้เรี ยนในเชิงลึกเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสม อันจะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นวงกว้ างในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิ ช อาจารย์ ดร. สริ ต า เจื อศรี กุล ที่ ป รึ ก ษาปริ ญญานิพ นธ์
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