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บทคัดย่อ 
 การวิจยันีมี้จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาและและศึกษาผลของกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี
เพ่ือพฒันาการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียน
ระดับชัน้อนุบาล 3 ท่ีบกพร่องทางการเห็นจ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ                  
แบบประเมินพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวยัเรียน (MU.EF-101), แบบบนัทึกความถ่ีของ
การท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน, แบบบนัทึกหลงัการสอน, และแบบบนัทึกความถ่ีของพฤติกรรมขณะเรียน 
ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมสรุปได้ว่า หลักการของชุดกิจกรรมคือ 1) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการปัน้และ                 
การสมัผสัพืน้ผิว 2) มีอุปกรณ์เพียงอย่างละ 1 ชุด 3) กิจกรรมมีความยืดหยุ่น เปิดโอกาสให้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการต่อเติมผลงาน 4) มีกระบวนการท างานเป็นขัน้ตอนชัดเจน เด็กท าซ า้ได้เองภายหลัง            
5) ท าสว่นส าคญัของงานก่อนจงึเพิ่มเตมิรายละเอียด ผลการทดลองใช้ชดุกิจกรรมสรุปได้ว่า กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมศิลปะ  มอนเตสซอรี่   การคิดเช ิงบริหาร  เดก็ที่บกพร่องทางการเหน็  
 
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) Em-
phasis 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 
 
บทน า 
 หลักการสอนเด็กของโรงเรียนสอนคนตาบอดจะเน้นการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านต่างๆ เช่น 
ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก มดัใหญ่ การช่วยเหลือตนเอง ทกัษะทางสงัคม การส่ือสาร การใช้ปัญญา 
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ รวมถึงการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคล่ือนไหว 
อย่างไรก็ตาม เม่ือเทียบกับเด็กปกติแล้วพบว่าเด็กท่ีบกพร่องทางการเห็นบางส่วนจะมีปัญหา                         
ทางพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเช่ือมโยงกับการคิดเชิงบริหารดงัท่ี Heyl และ Hintermair (2015)     
กลา่ววา่เดก็ท่ีบกพร่องทางการเห็นสว่นใหญ่จะมีปัญหาเก่ียวกบัทกัษะการคดิเชิงบริหารในทกุด้าน 
 การคิดเชิงบริหาร (Executive Function: EF) เป็นการท างานของสมองท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถ
บริหารจัดการงานใดงานหนึ่งได้ส าเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย การหยุดหรือการยับยัง้ชั่งใจ                   
การควบคมุอารมณ์ ความยืดหยุ่นทางความคิด ความจ าขณะท างาน และการวางแผนจดัการ (นวลจนัทร์ 
จฑุาภกัดีกลุ ,2560: 6) การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความส าคญักบัพฒันาการของเด็กทกุคน 
รวมถึงเดก็ท่ีมีความบกพร่องด้านตา่งๆ โดยเฉพาะช่วง 6 ปีแรกหรือปฐมวยั ซึ่งเป็นวยัของการวางรากฐาน
ของชีวิตและการเจริญเติบโตท่ีส าคญั  (Harvard University, 2011: 5) แนวทางการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารท าได้หลายวิธี เช่น ศิลปะการต่อสู้  การฝึกสติ การอ่าน  การออกก าลงักายแบบแอโรบิคและ
กีฬา การฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ี การเรียนการสอน              
แบบมอนเตสซอร่ีนัน้เป็นการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาตามความสามารถ
ตามล าดับความยากง่าย โดยสัมพันธ์กับพัฒนาการและความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก                       
เด็กจะซึมซาบข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม ใช้จินตนาการหาความรู้ และซึมเข้าไปในจิตของตนเอง                       
(The Absorbent Mind) การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีจึงเป็นรูปแบบการศึกษาท่ีช่วยพัฒนาเด็ก
อยา่งเป็นองค์รวมตามศกัยภาพของแตล่ะบคุคล (จีระพนัธุ์ พลูพิพฒัน์, 2540) การใช้การจดัการเรียนการ
สอนแบบมอนเตสซอร่ี เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารนัน้ NAMC Montessori Teacher Training 
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(2012) กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีมีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีสงบ เป็นระเบียบ
เรียบร้อยจึงช่วยส่งเสริมความอดทนและการควบคุมตนเอง การใช้ส่ือของมอนเตสซอร่ีช่วยส่งเสริม
ประสาทสัมผัสและการวางแผนกระบวนการท างานท่ีหลายขัน้ตอน ช่วยให้เด็กจดจ่อกับงานท่ีท าอยู ่               
ส่ือการเรียนรู้ของมอนเตสซอร่ีเพิ่มความยากขึน้เป็นล าดับท าให้เด็กต้องนึกถึงกระบวนการท่ีเกิดขึน้              
ก่อนหน้าจึงช่วยฝึกความจ าขณะท างาน ส่ือการเรียนการสอนเพียงประเภทละ 1 ชิน้เตรียมไว้บนชัน้วาง
ช่วยกระตุ้ นให้เด็ก รู้จักการคิดวางแผนและพัฒนาการอดทนรอคอย การจัดการเรียนการสอน                         
แบบมอนเตสซอร่ีจงึมีศกัยภาพในการสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้ 
 การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีนัน้ มีการน ากิจกรรมศิลปะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอน                    
ด้วยเชน่กนั Diamond (2013) กลา่ววา่ การจินตนาการภาพในความคิดของบคุคลเป็นส่วนส าคญัของการ
ท างานของสมอง ซึ่งต้องอาศัยการบริหารจัดการท่ีประสานสัมพันธ์กันระหว่างสมองและมือ การท า
กิจกรรมศิลปะประเภทต่างๆ เป็นการใช้มือเป็นหลัก ซึ่งมีความสัมพนัธ์กับการท างานของสมองจึงช่วย
กระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ทัง้นีรู้ปแบบของการจัดกิจกรรมศิลปะท่ีจะส่งเสริมให้เด็กมีการรับรู้ได้ดีขึน้                 
จึงควรเก่ียวข้องกับการให้เด็กได้ทดลอง สมัผสั ลงมือท า ฟัง รวมถึงการสัมผัสในเร่ืองของกลิ่น รสชาต ิ    
เพ่ือพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ด้านตา่งๆ  (ศรียา นิยมธรรม, 2550: 135-142) การพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารผ่านการท ากิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็นได้ฝึกทักษะการใช้มือเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ให้ประสานสัมพันธ์กัน                
กับการท างานของสมองด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นทักษะส าคญัของชีวิตท่ีจะช่วยพัฒนาศกัยภาพ             
ในทกุด้านตอ่ไป 
 การพฒันาชดุกิจกรรมศลิปะตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีเพ่ือส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหารซึ่งเป็นสิ่ง
ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสงัคมในปัจจุบนั โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต             
คนพิการแห่งชาติ (2560) ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2560-2564 แนวทางท่ี 3 มีแนวทางให้สนบัสนนุคนพิการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ทางการศึกษา สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก ในทุกมิติท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ ผู้ วิจยัมีความเช่ือว่าแม้ว่า
กิจกรรมศิลปะปกติเป็นกิจกรรมท่ีมีการในประสาทสมัผสัการมองเห็นเป็นหลกั แต่กิจกรรมศิลปะส าหรับ
เด็กท่ีบกพร่องทางการเห็นเป็นอีกหนึ่งความท้าทายท่ีมีการออกแบบกิจกรรมศิลปะท่ีไม่ใช้ประสาทสมัผสั
ทางการมองเห็น ท าให้สามารถพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารและทกัษะอ่ืนได้ โดยเด็กท่ีบกพร่องทางการ
เห็นได้ใช้ประสาทสัมผัสและประสบการณ์ท่ีมีอยู่สร้างสรรค์งานศิลปะได้ ศิลปะจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญั             
ในการสง่เสริมการพฒันาประสาทสมัผสั การแสดงออกทางความคิด และอารมณ์ให้ทดัเทียมกบัเด็กปกติ
ได้ จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาข้างต้นผู้วิจยัจึงมีความต้องการพฒันาชดุกิจกรรมศิลปะ
ตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีเพ่ือพฒันาการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กท่ีก าลงัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยัท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น และน าไปทดลองใช้จริงเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการคดิเชิงบริหารตอ่ไป  
 



 วารสารครุศาสตร์สาร : Journal of Educational Studies                ปีท่ี  14  ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มถุินายน 2563)  

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

117 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจยัในครัง้นีแ้บง่เป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะพฒันาชดุกิจกรรมศลิปะ และ 2 ) ระยะทดลองใช้
กิจกรรมศลิปะ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 ระยะท่ี 1 การพัฒนาชุดกิจกรรม 
 1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นกรอบแนวคิด
พืน้ฐาน ในการพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยระยะท่ี 1 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย              
ท่ีเก่ียวข้อง ในหวัข้อต่อไปนี ้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัเด็กปฐมวยั พฒันาการ การจดัการเรียนรู้ ศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับเด็กท่ีบกพร่องทางการเห็น นิยาม สิทธิทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน อุปสรรคและ
ปัญหาของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น, ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการคิดเชิงบริหาร นิยาม องค์ประกอบ 
และหนทางส่งเสริม, ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอร่ี นิยาม                
แนวทางการจดัการเรียนการสอน การใช้การจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ีในการส่งเสริมทกัษะ
การคิดเชิงบริหาร, ศกึษาข้อมลูเก่ียวกับชดุกิจกรรมศิลปะ นิยาม กิจกรรมศิลปะกบัการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหาร กิจกรรมศิลปะในการพฒันาเด็กท่ีบกพร่องทางการเห็น และศกึษาข้อมลูเก่ียวกบังานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง จากวิจยัในประเทศ และตา่งประเทศ 
 2. การสังเกตการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริง       
ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  2.1 กลุม่ตวัอยา่ง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้ วิจัยได้ไปสังเกตการสอนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ โรงเรียนสอนคนตาบอด                
1 โรงเ รียน คือ โรงเ รียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และโรงเรียนมอนเตสซอร่ี 2 โรงเ รียน ได้แก่                      
โรงเรียนอนบุาลกรแก้ว และโรงเรียนอนบุาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ 
  2.2 เคร่ืองมือวิจยั 
   คือ แบบสังเกตการสอนศิลปะในโรงเรียน เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับบันทึกผลการสังเกต            
แบบไม่มีส่วนร่วม ท่ีมุ่งศึกษาสถานการณ์การเรียนการสอน โดยประเด็นในการสังเกตประกอบด้วย                   
ผงัการจดัห้องเรียน, จดุประสงค์การเรียนการสอน, วิธีการสอน, ส่ือการสอน/ วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้, ระยะเวลา
ท่ีใช้ในแตล่ะกิจกรรม, วิธีการประเมินผล, พฤตกิรรมของผู้ เรียน และข้อสงัเกตอ่ืนๆ การตรวจสอบคณุภาพ
เคร่ืองมือโดยผู้ ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คนโดยค่า IOC อยู่ในช่วง 0.67 จากนัน้น าไปปรับปรุงแก้ไข                         
เพ่ือพฒันาเคร่ืองมือฉบบัสมบรูณ์ 

  2.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  ผู้ วิ จั ยท า ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อมู ล ด้ ว ยวิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ นื อ้ ห า  ( Content Analysis) 
 3. การสัมภาษณ์ผู้ เ ช่ียวชาญ เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในมุมมองของ
ผู้ปฏิบตังิาน 
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  3.1 กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูศิลปะท่ีสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นจ านวน 1 ท่าน และ
ครูโรงเรียนมอนเตสซอร่ีจ านวน 2 ทา่น 
  3.2 เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสมัภาษณ์ครู 
  3.3 วิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 
 ระยะที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรม 
 เป็นการทดลองใช้ชดุกิจกรรมท่ีพฒันาขึน้กบักลุ่มตวัอย่างเพ่ือศกึษาผลท่ีเกิดขึน้ ผู้วิจยัศกึษาโดยใช้
การวิจยัสองกลุ่มวดัสองครัง้ (The Two Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มตวัอย่างจ าแนกเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ควบคมุ มีการวดัคา่ตวัแปรตาม คือ การคดิเชิงบริหารของเด็กทัง้สองกลุ่มก่อนจดักิจกรรม 
แล้วจงึน าชดุกิจกรรมท่ีพฒันาขึน้ ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรมทัง้หมด 4 กิจกรรม มาทดลองใช้กบักลุ่มทดลอง
เป็นเวลา 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้

อนบุาล 3 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึง่คดัเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล 3 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โดยใช้

การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เลือกนกัเรียนจ านวน 2 ห้อง แต่ละห้องมีนักเรียน 6 คน 
โดยสุม่ให้ห้อง อนบุาล 3/3 เป็นกลุม่ทดลอง และห้องอนบุาล 3/1 เป็นกลุม่ควบคมุ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนา                 
ทักษะการคิดเชิงบริหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีบกพร่องทางการเห็น ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม                         
แตล่ะกิจกรรมประกอบด้วย ภาชนะพาเพลิน พืน้ผิวแสนสนกุ แมพ่ิมพ์หรรษา และกระบองเพชรไร้หนาม 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู  ได้แก่ 
  2.1 แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน (MU.EF-101)                
ซึ่งพฒันาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกุล (2560) ใช้วดัตวับง่ชีพ้ฒันาการด้านการคิด
เชิงบริหาร 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านการหยุด พัฒนาการการยับยัง้พฤติกรรม การเปล่ียน/                      
ความยืดหยุ่นในการคิด พัฒนาการด้านการควบคุมอารมณ์ พัฒนาการด้านความขณะท างาน และ
พฒันาการด้านการวางแผน  
  2.2 แบบบันทึกความถ่ีของการท ากิจกรรมนอกเวลาเรียน ส าหรับจดบันทึกความถ่ีของ             
การท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมศิลปะนอกเวลาเรียนของเด็กรายบุคคลตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์                         
โดยครูประจ าชัน้ของนกัเรียนกลุม่ทดลองเป็นผู้บนัทกึ 
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  2.3 แบบบันทึกหลังการสอน ส าหรับบันทึกเหตุการณ์ พฤติกรรม และปัญหาในการสอน
ศลิปะในแตล่ะครัง้ โดยผู้วิจยัเป็นผู้จดบนัทกึทกุครัง้ท่ีสอน 
  2.4 แบบบนัทึกความถ่ีของพฤติกรรมขณะเรียน ส าหรับบนัทึกความถ่ีของพฤติกรรมท่ีบ่งชี ้
ทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 ด้านของนักเรียนรายบุคคล ขณะก าลังร่วมกิจกรรม โดยผู้ วิจัยท าการ
บนัทกึภาพการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอ ก่อนจะน ามาตรวจสอบและบนัทกึลงแบบบนัทกึภายหลงั 
การเก็บข้อมูล 
 การด าเนินการก่อนการท าลองใช้ชดุกิจกรรมศลิปะ 
 1. วัดคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารก่อนการท ากิจกรรม (Pre-test) ด้วยเคร่ืองมือแบบประเมิน
ทกัษะการคดิเชิงบริหาร MU.EF-101 ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 2. การทดลองใช้ชดุกิจกรรมศลิปะ  
  2.1 กลุ่มทดลอง ผู้ วิจัยจัดกิจกรรม จ านวน 2 ครัง้ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์                    
โดยใช้เคร่ืองมือแผนการจัดกิจกรรม 4 แผน แบบบันทึกหลังการสอน และแบบบันทึกความถ่ีของ
พฤตกิรรมขณะท ากิจกรรม 
  2.2 กลุ่มควบคมุ ได้รับการเรียนการสอนตามปกติ โดยผู้ วิจัยไม่ได้ใช้ชุดกิจกรรมศิลปะกับ
กลุม่นี ้
 3. การด าเนินการหลงัการทดลองใช้ชดุกิจกรรมศลิปะ 
  3.1 วัดคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารหลังการท ากิจกรรม (Post-test) ด้วยเคร่ืองมือ              
แบบประเมินทกัษะการคดิเชิงบริหาร MU.EF-101 ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
  3.2 น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารก่อนและหลังการทดลอง                
มาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียค่าที (Paired sample t-test) และน ามาเปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิด                   
เชิงบริหารระหวา่งกลุม่โดยใช้คา่ที (Independent sample t-test) ท่ีส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
ผลการวิจัย 
 ระยะที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรม 
 1.ผลการศกึษาข้อมลู 
  1.1 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ทักษะการคิดเชิงบริหาร ประกอบด้วย
ทักษะ 5 ด้าน ประกอบด้วย ความจ าขณะท างาน, การยับยัง้ ชั่งใจ, การหยุด/ ความคิดยืดหยุ่น,                 
การวางแผน และการควบคมุอารมณ์ เด็กท่ีบกพร่องทางการเห็นมีความบกพร่องทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ทกุด้านท่ีกลา่วมา จงึควรสง่เสริมทกัษะดงักลา่ว เด็กท่ีบกพร่องทางการเห็นในสภาพจริงมีทัง้เด็กท่ีตาบอด
สนิทและมองเห็นเลือนราง ห้องเรียนละ 6 คน เรียนรู้ผ่านการสัมผัส การดมกลิ่น การฟัง และการชิม               
ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ควรมีความเป็น 3 มิติ หรือมีเสียง ใช้การเล่านิทาน/ ร้องเพลงในการ
น าเข้าสู่บทเรียนช่วยกระตุ้นความสนใจ แนวคิดมอนเตสซอร่ี มี 3 กลุ่ม ได้แก่ วิชาการ ประสบการณ์ชีวิต 
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ประสาทสมัผสั เรียนรู้แบบอิสระอยา่งมีขอบเขต ใช้ส่ือจริง/ อปุกรณ์จริง ใช้สีโทนธรรมชาติ ไม่ฉดูฉาด ช่วย
ให้เด็กเกิดสมาธิ อบอุ่นปลอดภัย ท าซ า้บ่อย ๆ กิจกรรมมีความยากง่ายสอดคล้องกัน โดยเน้นให้เด็ก                  
ประสบความส าเร็จ ใช้พืน้ผิวในการเรียนรู้ กิจกรรมศิลปะแบบ 3 มิติ ใช้วัสดุท่ีมีพืน้ผิวหลากหลาย           
มีกระบวนการท างานท่ีชัดเจนเป็นขัน้ตอน เน้นการท าซ า้ เปิดโอกาสให้นกัเรียนต่อเติมตามจินตนาการ           
ชดุอปุกรณ์มีต าแหนง่การเก็บ และช่ืออปุกรณ์ท่ีชดัเจน ใช้อกัษรเบรลล์บอกช่ือวสัดหุรืออปุกรณ์  
  1.2 ผลของการสังเกตการสอน การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมอนเตสซอร่ี จะจัด               
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีท าให้เด็กรู้สึกอบอุ่น สงบ และปลอดภัย มีแนวคิดให้เด็กมีอิสระภายใต้ขอบเขต 
ด้านส่ือการสอนนัน้มีชัน้วางอุปกรณ์มอนเตสซอร่ี 3 หมวดหมู่  ไ ด้แก่  หมวดประสบการณ์ชีวิต                     
หมวดประสาทสมัผสั และหมวดวิชาการ โดยครูเป็นผู้น าเสนอการใช้อปุกรณ์ตวัต่อตวัตามล าดบัอุปกรณ์
และเหมาะสมกับพฒันาการของแต่ละคน แตล่ะคนมีการปเูส่ือเป็นพืน้ท่ีการท างานของตน เม่ือเสร็จงาน
แล้วเก็บเส่ือและอุปกรณ์เข้าท่ีเดิม การจัดการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียนมอนเตสซอร่ีใน 1 ชัว่โมง             
จะมีกิจกรรมศลิปะ 3 กิจกรรมให้นกัเรียนได้เลือกท า  
  การจัดการเรียนการสอนศิลปะเด็กท่ีบกพร่องทางการเห็นในระดับชัน้อนุบาล 3 จะมี                     
การจัดนักเรียนคละเพศ คละอายุ มีทัง้มองเห็นเลือนรางและตาบอดสนิท บางคนมีพิการซ้อน                  
เด็กส่วนใหญ่มีอายุเกินเกณฑ์ปฐมวยั (4-6 ปี) โดยชัน้เรียนท่ีสงัเกตมีเด็กอายุ 6-13 ปี นกัเรียนห้องหนึ่ง           
มีประมาณ 6 คนตอ่ครู 1 คน วิธีการสอนของครูจะใช้การพดูอธิบายหรือเล่าเร่ืองโดยมีรายละเอียดให้มาก   
มีส่ือท่ีนกัเรียนสามารถสมัผสัได้กิจกรรมศลิปะท่ีให้นกัเรียนท าจะเป็นแบบ 3 มิติ 
  1.3 ผลการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ หลกัการส าคญัของการจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตส
ซอร่ีคือให้อิสระแบบมีขอบเขต และให้เด็กประสบความส าเร็จก่อนล้มเหลว มีการจดัสภาพแวดล้อมให้ 
เด็กมีสมาธิมีการเรียนคละอายุกันในช่วง 0 -3 ปี 3-6 ปี มีการจัดการเรียนรู้ 3 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่ม
ประสบการณ์ชีวิต กลุ่มประสาทสัมผัส และกลุ่มวิชาการ เด็กเรียนรู้ได้ดีผ่านการท าซ า้ ครูไม่เข้าไป
แทรกแซงหรือบอกว่าผิดขณะท่ีเด็กท างาน จะสอนให้เด็กมั่นใจในตนเองและเกิดการเรียนรู้ได้ดี                      
การสอนแบบมอนเตสซอร่ีชว่ยพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารทกุทกัษะ 
  หลักการส าคัญในการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นช่วงปฐมวัย คือ กระตุ้ น
ความคดิสร้างสรรค์ ฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็ก และความผอ่นคลายทางอารมณ์ จดุเดน่ของการสอนศิลปะเด็กท่ี
มีความบกพร่องทางการเห็นช่วงปฐมวัย เน้นให้สัมผัส เน้นปัน้งานไม่เน้นงานเหมือนจริงแต่ปัน้ตาม
ประสบการณ์  การสอนเ ร่ืองสีส าหรับเด็กท่ีตาบอดสนิทไม่ เคยมีประสบการณ์เ ร่ือง สีมาก่อน                           
ครูจะเทียบเคียงกบัสภาพแวดล้อมให้นกัเรียนจินตนาการ ซึ่งเด็กจะมีจินตนาการคล้ายเด็กตาดี แต่ขาด
ความแม่นย าในการท างาน ลกัษณะพิเศษของส่ือการเรียนการสอน หรือวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการสอนเป็น
ส่ือท่ี สัมผัสได้ หากเป็นเด็กโตให้ใช้อักษรเบรลล์ หนังสือภาพนูนเหมาะกับบางเร่ือง เช่น แพทเทิร์น                  
ในงานมาคราเม่ เ ร่ืองงานจิตรกรรมใช้พืน้ผิวในการแยกความแตกต่าง และการสอนศิลปะให้เด็ก                      
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ท่ีบกพร่องทางการเห็นสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารทุกทักษะ โดยทักษะการวางแผน                 
จะพฒันาได้เดน่ชดัท่ีสดุในเดก็ท่ีบกพร่องทางการเห็น 
 2. ชดุกิจกรรมศลิปะ 
 เม่ือวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะกิจกรรมศิลปะท่ีเหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  
จงึสามารถสรุปเป็นหลกัการของชดุกิจกรรมได้ 5 ข้อ คือ   
 1. เป็นกิจกรรมท่ีเน้นการปัน้และการสมัผสัพืน้ผิว   
 2. มีอปุกรณ์เพียง 1 ชดุ  
 3. กิจกรรมมีความยืดหยุน่  
 4. กิจกรรมเป็นขัน้ตอน  
 5.ท าส่วนส าคัญของงานก่อนจึงเพิ่มเติมรายละเอียดจากหลักการของชุดกิจกรรมผู้ วิจัยน ามา
ออกแบบเป็นกิจกรรมศลิปะจ านวน 4 กิจกรรม ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดกิจกรรมศิลปะ  

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

1. ภาชนะพาเพลิน กิจกรรมปัน้ภาชนะเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนจะได้ปัน้ดินน า้มันเป็นภาชนะรูปแบบ
ตา่งๆ นกัเรียนจะได้เรียนรู้ทกัษะการปัน้ทรงกลม การกดเป็นแผ่น การขึน้รูปอย่าง
ง่าย และการวางแผนในการท างานเพ่ือให้ได้ภาชนะแบบท่ีต้องการ 

2. พืน้ผิวแสนสนกุ กิจกรรมสร้างสรรค์พืน้ผิวเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนจะได้สัมผัสพืน้ผิวจากวัสดุต่างๆ 
รวมถึงได้สร้างสรรค์พืน้ผิวเป็นผลงานของตนเอง นกัเรียนจะได้ทบทวนทกัษะการ
ปัน้ทรงกลม การกดเป็นแผ่นร่วมกบัการสร้างพืน้ผิว และการวางแผนในการท างาน 
เพ่ือให้ได้พืน้ผิวในลกัษณะตา่งๆ 

3. แมพ่ิมพ์หรรษา กิจกรรมแม่พิมพ์หรรษาเป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนจะได้รู้จักรูปร่างรูปทรงโดยการใช้
แมพ่ิมพ์กดลงบนดนิน า้มนั นกัเรียนจะได้ทบทวนทกัษะการปัน้ทรงกลม การกดเป็น
แผน่ การใช้แมพ่ิมพ์กด และการวางแผนในการท างาน เน้นสร้างรูปร่างแบบง่ายๆ 

4. กระบองเพชร 
ไร้หนาม 

กิจกรรมปัน้กระบองเพชร เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนจะได้สมัผสักระบองเพชร และปัน้
กระบองเพชรใส่กระถางของตนเอง ถือเป็นการปัน้แบบลอยตวั ท าให้นักเรียนได้
เรียนรู้ รูปทรงอิสระ รวมถึงการวางแผนการท างานให้ได้กระบองเพชรตาม
จินตนาการของตน 
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 โดยในแต่ละกิจกรรมจะมีแผนการสอน ส่ือการสอน และตะกร้าอุปกรณ์ ซึ่งจัดไว้ส าหรับการท า
กิจกรรมในและนอกเวลาเรียน โดยคดัเลือกส่ือและอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมไม่เป็นอนัตราย ง่ายตอ่การจดัเก็บ 
อุปกรณ์ทุกชิน้มีอักษรเบรลล์ระบุไว้อย่างชัดเจน ตรวจสอบคุณภาพชุดกิจกรรมโดยน าแผนการสอน              
ส่ือการสอน และตะกร้าอุปกรณ์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจ IOC ผลท่ีได้ไม่ต ่ากว่า 0.67 และ
ปรับปรุงชดุกิจกรรมตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างตะกร้าอุปกรณ์จากกิจกรรมที่ 1 ภาชนะพาเพลิน  

 
ระยะที่ 2 ทดลองใช้กิจกรรมศิลปะ  
 1. ผลการประเมินทกัษะการคดิเชิงบริหาร  
  1.1 การเปรียบเทียบภายใน 
  กลุ่มผลการเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุ่มทดลองก่อนและหลังการใช้กิจกรรมพบว่า
คะแนนเฉล่ียทักษะการคิดเชิงบริหารหลังจากใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญ     
ทางสถิตท่ีิระดบั .05  
  ผลการเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุ่มควบคมุก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมพบว่าคะแนน
เฉล่ียทักษะการคิดเชิงบริหารหลังจากใช้กิจกรรมสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ        
ท่ีระดบั .05  
  1.2 การเปรียบเทียบระหวา่งกลุม่ 
  ผลการเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุก่อนการใช้กิจกรรมพบว่า  
ไมต่า่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
  คะแนนของทกัษะการคิดเชิงบริหารเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน
ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุม
พบวา่ยงัไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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. 
 
 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิเส้นแสดงความเปลี่ยนแปลงคะแนนทักษะการคิดเช ิงบริหาร  
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 
  ผลการบนัทกึความถ่ีในการท ากิจกรรม กิจกรรมท่ีกลุ่มทดลองท าเรียงจากท าบอ่ยท่ีสดุไปท า
บ่อยน้อยท่ีสุด มีดงันี ้กิจกรรมภาชนะพาเพลิน, กิจกรรมพืน้ผิวแสนสนุก, กิจกรรมแม่พิมพ์หรรษา, และ
กระบองเพชรไร้หนาม  
  ผลการสงัเกตพฤตกิรรม พบวา่ ผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมท่ีแสดงถึงทกัษะการคิดเชิงบริหารมาก
ขึน้ โดยด้านท่ีมีพฒันาการสงูสดุคือ การหยดุ 
  ผลจากบันทึกหลังการสอน พบว่า กิจกรรมท่ี 1 ภาชนะพาเพลิน พบว่าเด็กยังไม่ รู้
กระบวนการท างานให้จบกระบวนการทัง้หมด ผลงานของนกัเรียนท่ีมองเห็นเลือนรางปัน้ภาชนะให้มีความ
สูงจากพืน้ได้ แต่เด็กท่ีตาบอดสนิทใช้การบีบผลงานแต่จะไม่มีความสูงขึน้ การเก็บของของนักเรียนท่ี
มองเห็นเลือนรางสามารถเดินไปเก็บท่ีชัน้วางได้ แต่เด็กท่ีตาบอดสนิทไม่สามารถเก็บได้ถูกท่ีเน่ืองจาก
สับสนทิศทาง เด็กทุกคนสามารถเรียงภาชนะเก็บเข้าตะกร้าได้โดยไม่ต้องใช้เลขล าดับอักษรเบรลล์, 
กิจกรรมท่ี 2 พืน้ผิวแสนสนกุ พบว่านกัเรียนสามารถจ าขัน้ตอนการปัน้กลมและกดแบนได้ สามารถสร้าง
พืน้ผิวได้จากอปุกรณ์ในตะกร้า และน าอปุกรณ์ภายในห้องมาสร้างพืน้ผิวเพิ่มเตมิได้, กิจกรรมท่ี 3 แม่พิมพ์
แสนสนุก พบว่านกัเรียนเรียนรู้การใช้แม่พิมพ์กดดินน า้มัน แต่ละคนจึงสร้างผลงานได้ไม่ต ่ากว่า 3 ชิน้ 
นักเรียนสามารถขึน้ทรงกลมบนโต๊ะและกดบนโต๊ะได้ เด็กท่ีมองเห็นเลือนรางบางคนท างานได้อย่าง
ประณีตมาก เดก็บางคนต้องการปัน้หวัข้ออิสระ เดก็บางสว่นใช้แมพ่ิมพ์ผิดด้าน หรือไม่เข้าใจว่าใช้แม่พิมพ์
กดจะตดัดินน า้มนัให้ขาดรวมถึงบางคนยงัสบัสนเร่ืองรูปร่างกับรูปทรง เด็กท่ีมาครัง้แรกไม่เข้าใจว่าท าไม
ต้องเก็บของเอง โดยเดก็ ๆ จ าท่ีวางอปุกรณ์ได้แตเ่ดก็ท่ีตาบอดสนิทยงัสบัสนทิศทาง หรือเก็บของใส่ตะกร้า
ไม่ถูกใบ, กิจกรรมท่ี 4 กระบองเพชรไร้หนาม พบว่านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการใช้วัสดุอ่ืน
ตกแตง่ต้นกระบองเพชรนอกจากดนิน า้มนัเดก็ทกุคนปัน้โครงสร้างก่อนใส่รายละเอียดได้ เด็กมีจินตนาการ
วา่โดนหนามต้นกระบองเพชรแล้วจะเจ็บ 
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ภาพท่ี 3 เดก็ขณะท  ากิจกรรม  
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการวิจยัแบง่เป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้
 1. รูปแบบชดุกิจกรรมศลิปะ  
 ศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็นท่ีประกอบด้วยกิจกรรมจ านวน 4 กิจกรรม โดยออกแบบให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก           
ท่ีบกพร่องทางการเห็น คือ เน้นกิจกรรมท่ีเน้นการปัน้ และการสัมผัสพืน้ผิว สอดคล้องกับ Macular              
Society  (n.d.) ท่ีกลา่วถึงการออกแบบกิจกรรมศิลปะควรเน้นใช้การสมัผสัและความรู้สึก ใช้การส่ือสารท่ี
ไม่ใช้ตา ใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีพืน้ผิว ชุดกิจกรรมประยุกต์ใช้แนวคิดของมอนเตสซอร่ี เพ่ือเน้นการส่งเสริม
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร โดยแต่ละกิจกรรมท่ีออกแบบมีกระบวนการท างานท่ีเป็นขัน้ตอน เด็กสามารถ
ท าซ า้ได้ แต่ละขัน้ตอนการท างานช่วยฝึกการวางแผนและฝึกความจ าขณะท างาน โดยเด็กจะต้องจ าว่า
อุปกรณ์อะไรใช้ขัน้ตอนไหน เก็บตรงไหน อุปกรณ์แต่ละชิน้มีการจัดเก็บใส่ตะกร้า มีอักษรเบรลล์ติดท่ี
อปุกรณ์แตล่ะชิน้ และกิจกรรมแตล่ะชดุมีเพียงตะกร้าเดียวช่วยฝึกให้เด็กรู้จกัการรอคอย ซึ่งสอดคล้องกบั 
NAMC North American Montessori Center (2012) ท่ีกล่าวว่าการใช้ส่ือของมอนเตสซอร่ีช่วยส่งเสริม
ประสาทสัมผสัและช่วยเร่ืองการวางแผนกระบวนการท างานท่ีหลายขัน้ตอน เด็กจดจ่อกับงานท่ีท าอยู่
เน่ืองจากวสัดขุองมอนเตสซอร่ีเพิ่มระดบัความยากขึน้ท าให้เด็กต้องนึกถึงกระบวนการท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้านี ้
ช่วยฝึกความจ าขณะท างาน ส่ือการเรียนการสอนของมอนเตสซอร่ีมีเพียงอยา่งละ 1 ชิน้และเก็บบนชัน้วาง
เทา่นัน้  ท าให้ชว่ยกระตุ้นการคดิวางแผนและพฒันาการอดทนรอเพ่ือนร่วมชัน้เรียนท างานให้เสร็จก่อนจะ
น ามาใช้บ้างและน ากลบัไปวางท่ีชัน้เม่ือใช้เสร็จเพ่ือให้คนอ่ืนน าไปใช้ อีกทัง้ผู้ วิจยัมีการออกแบบกิจกรรม
ศิลปะตามล าดบัการท ากิจกรรมศิลปะเรียงไปตามล าดบัทกัษะง่ายไปหายาก ช่วยส่งเสริมความภูมิใจใน
ตนเองเม่ือเด็กท ากิจกรรมท่ีง่ายส าเร็จก่อนท่ีจะไปท ากิจกรรมท่ียาก สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ครูโรงเรียนมอนเตสซอร่ี สพุิชฌาย์ ประพฤติกิจ (7 ธันวาคม 2561) ท่ีเช่ือเร่ืองการท าส าเร็จก่อน
ล้มเหลว 
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 2. ผลการใช้กิจกรรม 
 จากการน าชุดกิจกรรมศิลปะไปใช้กับกลุ่มทดลองพบว่าท าให้คะแนนทักษะการคิดเชิงบริหาร               
หลังเรียนสูงขึน้กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อันเป็นผลจากกิจกรรมศิลปะ                   
ท่ีออกแบบนัน้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 
(2560) คือ ให้เดก็ได้เรียนรู้ผา่นการลงมือท า ท ากิจกรรมท่ีฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็ก และสอดคล้องกบับทความ
ของสุภาวดี หาญเมธี (2560) ท่ีได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารด้วยการพูดคุย
เก่ียวกับสถานการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับความรู้ รวมถึงอธิบาย พูดให้เข้าใจเร่ืองราวของเหตุการณ์ และ                   
ตัง้ค าถาม ท่ีผู้ วิจยัได้ท าในบทน าของกิจกรรมศิลปะ อีกทัง้การออกแบบกิจกรรมศิลปะเป็นการปัน้ท่ีช่วย
พัฒนากล้ามเนือ้มัดเล็ก ตามกลุ่มประสาทสัมผัสหนึ่งในกลุ่มของการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ี              
จากข้อมูลบนัทึกหลงัการสอนของผู้วิจยัหลงัจากการท ากิจกรรมแตล่ะครัง้ เด็ก ๆ มีพฤติกรรมดีใจท่ีได้น า
ผลงานตนเองกลบัไปให้คณุพ่อคณุแม่ดท่ีูบ้าน ซึ่งแตกตา่งจากการเรียนศิลปะในห้องเรียนปกติท่ีสดุท้ายมี
การย่อยสลายผลงานปัน้ของนกัเรียนเพ่ือน ามาปัน้งานชิน้ใหม่ วิธีการท่ีผู้วิจยัใช้ท าให้ผู้ เรียนดีใจและเกิด
ความภูมิใจในผลงานนกัเรียน โดยสงัเกตได้จากค าพูดหรือพฤติกรรมท่ีขอผลงานไปให้ผู้ อ่ืนชม และบาง
กิจกรรมเด็กร้องขอให้ท าซ า้หรือน ามาผสมผสานกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในกิจกรรมใหม่ เช่น มีเด็กคนหนึ่งปัน้
ภาชนะ และมีการน าวัสดุมากดสร้างลวดลายเป็นการน าความรู้ในกิจกรรมท่ี 1 ภาชนะพาเพลิน และ
กิจกรรมท่ี 2 พืน้ผิวแสนสนกุมาสร้างสรรค์เป็นผลงานชิน้ใหม่ท่ีนอกเหนือจากสิ่งท่ีได้ท าปกติ รวมถึงมีการ
ใช้ชดุกิจกรรมศลิปะซ า้ โดยเดก็เป็นผู้ เลือกท ากิจกรรมศลิปะอยา่งอิสระนอกเวลาท่ีไมมี่ครูสอน 
 ทกัษะการคดิเชิงบริหารท่ีพฒันาสงูขึน้เป็นอนัดบัท่ีหนึ่ง คือ ทกัษะการควบคมุอารมณ์ จากก่อนการ
ท าคิดเป็น 51.5% เป็น 79.17% เน่ืองจาก พรรณวิภา บรรณเกียรติ (2557: 4) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของ
เด็กท่ีบกพร่องทางการเห็นว่ามีความรู้สึกท่ีอ่อนไหว รับความรู้สึกทางการสัมผสัได้เร็ว จึงมีพฤติกรรมท่ี
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในการลงมือลงเท้า ขว้างปาสิ่งของ หรืออาจกระตุ้นตนเอง ซึ่งกิจกรรมศิลปะท่ี
เดก็ได้ท านัน้ชว่ยพฒันาอารมณ์ สอดคล้องกบังานวิจยัของ    พรทิพย์ รักค ามี และคณะ [ม.ป.ป.] ท่ีศกึษา
พบว่าเด็กท่ีใช้การสอนแบบมอนเตสซอร่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากการสอนแบบมอน
เตสซอร่ีให้อิสระในการเลือกท ากิจกรรมเลือกวสัดอุปุกรณ์ซึ่งสอดคล้องกบักิจกรรมศิลปะท่ีผู้วิจยัออกแบบ
คือให้นักเรียนมีอิสระในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการท างาน และอิสระในการเลือกท ากิจกรรมนอกเหนือ
เวลาท่ีครูสอนในชัน้เรียน 
 ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีพัฒนาสูงขึน้เป็นอันดับท่ีสอง คือ ทักษะการหยุด จากก่อนการท าคิด            
เป็น 66.8% เป็น 81.25% ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ครูโรงเรียนอนุบาล 3 ภาษา บ้านต้นไม้ 
สพุิชฌาย์ ประพฤตกิิจ (7 ธันวาคม 2561) และโรงเรียนอนบุาลกรแก้ว ชรินรัตน์ พ่วงร าดวน (27 ธันวาคม 
2561) ท่ีให้ข้อมูลว่า กิจกรรมศิลปะแบบมอนเตสซอร่ีมีส่ือแตล่ะชดุเพียง 1 ชดุเท่านัน้ ช่วยให้เด็กรู้จกัการ
รอคอยให้เพ่ือนท าจนจบกระบวนการตัง้แตต้่นจนจบ จงึชว่ยฝึกทกัษะเร่ืองการหยดุ  
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 ทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีพฒันาสูงขึน้เป็นอนัดบัท่ีสาม คือทกัษะการวางแผนจดัการ จากก่อนการ
ท าคิดเป็น 81.71% เป็น 93.04% เน่ืองจากการการสอนแบบมอนเตสซอร่ีเป็นการสอนท่ีมีกระบวนการ
ท างานตัง้แต่ต้นจนจบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับชุดกิจกรรมศิลปะท่ีผู้ วิจัยออกแบบคือมีกระบวนการ
ขัน้ตอนการท างานท่ีชดัเจน ล าดบัการเก็บอปุกรณ์ และต าแหน่งการวางอปุกรณ์ท่ีชดัเจน อีกทัง้กิจกรรม
ศิลปะช่วยส่งเสริมทกัษะด้านการวางแผน สอดคล้องกบังานวิจยัของบบุผา เรืองรอง (2555) ศกึษาพบว่า
การท ากิจกรรมศลิปะชว่ยสง่เสริมการวางแผนในตดัสินใจและการลงมือกระท า  
 ทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีพฒันาสงูขึน้เป็นอนัดบัท่ีส่ี คือ ทกัษะความจ าขณะท างาน จากก่อนการ
ท าคิดเป็น 77.08% เป็น 84.71% เน่ืองจากชดุกิจกรรมศิลปะท่ีผู้วิจยัออกแบบให้มีการท าซ า้ในทกัษะเดิม 
คือ การปัน้กลม และการปัน้กลมและกดแบน เด็กจึงเกิดการเรียนรู้และจดจ า น าความรู้หรือทกัษะเดิมมา
ประยกุต์สร้างสรรค์ในงาน  สอดคล้องกบัข้อมลูของ ประไพ ประดิษฐ์สขุถาวร (ม.ป.ป.) ท่ีกล่าวว่า “ศิลปะ
ช่วยพัฒนาปัญญา ท าให้เด็กมีความสามารถทางด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ คิดวิเคราะห์                 
คิดหาเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ ช่วยพฒันาความจ า รู้จกัสรุปความ รู้จกัแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และ
สามารถน าความรู้นัน้มาใช้ได้ ด้วยการคดิเป็น แก้ปัญหาเป็น” อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัการให้สมัภาษณ์ของ
ครูโรงเรียนมอนเตสซอร่ีท่ีให้ข้อมูลว่ากิจกรรมแบบมอนเตสซอร่ีช่วยพฒันาความจ าขณะท างาน ซึ่งเด็ก            
จะเรียนรู้และจดจ าอปุกรณ์ วิธีการใช้อปุกรณ์ และต าแหนง่การวางของอปุกรณ์ 
 ทักษะการคิดเชิงบริหารท่ีลดลง คือ ทักษะความคิดยืดหยุ่น จากก่อนการท าคิดเป็น 85% เป็น 
84.15% เน่ืองจากกิจกรรมศิลปะแบบมอนเตสซอร่ีมีขัน้ตอนการท างานท่ีชัดเจน มีงานตัวอย่างให้
เลียนแบบ ไม่ได้คิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการเท่าท่ีควรซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กิจกรรมของอาจารย์นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคิดเชิงบริหารท่ีให้ความคิดเห็นว่า
กิจกรรมศลิปะท่ีออกแบบไมค่อ่ยสง่เสริมให้เดก็ได้มีความคดิสร้างสรรค์เน่ืองจากมีกระบวนการท างานเป็น
ขัน้ตอนท่ีชดัเจน อย่างไรก็ตามจากการสงัเกตว่ามีเด็กใช้อปุกรณ์ หรือวสัดทุดแทน หรือสร้างสรรค์งานใน
รูปแบบตา่งๆ จงึอาจเป็นแนวทางในการปรับใช้กิจกรรมให้ยืดหยุน่ในอนาคต 
 อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่า                  
แม้คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองจะสูงขึน้ แต่ก็ไม่ได้ถึงขัน้ท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่าง
ชดัเจน ซึ่งอาจเป็นเพราะ ผู้ วิจยัด าเนินการทดลองในช่วงเวลาอันสัน้ เพียง 2 -3 สปัดาห์เท่านัน้ จึงอาจ          
ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารให้เห็นผลชัดเจน สอดคล้องกับ ดษุฎี อุปการ และ อร
ปรียา ญาณะชัย (2561: 1645) ท่ีกล่าวว่า “การพัฒนาเด็กให้มีทักษะ EF ท่ีดี คงไม่สามารถสร้างได้
ภายในระยะเวลาอนัสัน้ แตต้่องคอ่ย ๆ แทรก ซมึเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของเดก็” 
 นอกจากนีย้ังจากการสอบถามครูประจ าชัน้พบว่าเม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนทัง้สองกลุ่มแล้ว 
นักเรียนในกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีกว่า และมีสมาธิมากกว่านักเรียนกลุ่ม
ทดลอง ยงันกัเรียนกลุ่มควบคมุขาดเรียนน้อยกว่ากลุ่มทดลองจึงอาจเป็นเหตใุห้มีพฒันาการในระดบัท่ีดี
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แม้จะไมไ่ด้รับการส่งเสริมผ่านกิจกรรมศิลปะเพิ่มเติม มีการขาดหายของกลุ่มตวัอย่างระหว่างการทดลอง 
ท าให้ท ากิจกรรมศิลปะได้ไม่ต่อเน่ือง จึงอาจส่งผลให้ผลของทักษะการคิดเชิงบริหารไม่ได้สูงขึน้มาก
เทา่ท่ีควร จงึควรจดักิจกรรมให้มีความถ่ีท่ีมากขึน้และปรับกิจกรรมให้มีความยืดหยุน่มากย่ิงขึน้ในอนาคต 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดมอนเตสซอร่ีท่ีพฒันาขึน้สามารถพฒันา
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ปฐมวัย            
ในบริบทโรงเรียนสอนคนตาบอดได้ ทัง้ยังเป็นกิจกรรมท่ีผู้ เรียนช่ืนชอบ แสดงถึงศักยภาพของศิลปะ               
ในการพัฒนาผู้ เรียนทุกกลุ่มแม้เป็นผู้ มีความบกพร่องทางการเห็น จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม              
ศกึษาผลของกิจกรรมท่ีมีตอ่ผู้ เรียนในเชิงลึกเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมท่ีเหมาะสม อนัจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นวงกว้างในอนาคต  
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ขนบพร แสงวณิช อาจารย์ ดร. สริตา เจือศรีกุล ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
ขอขอบคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ พลประเสริฐ ท่ีให้ค าแนะน าในการด าเนินการวิจยัและเป็น
ประธานในการสอบปริญญานิพนธ์ ขอบพระคณุ อาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ ท่ีให้ความกรุณาเป็น
กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ขอขอบคุณทุนสนับสนุนวิจัยโปรแกรมเกียรตินิยมท่ีสนับสนุนทุน                          
ในการศกึษาวิจยัตลอดหลกัสตูร ขอขอบพระคณุครูเจิดศิลป์ สขุุมุินท และครูชนนิภา วฒันาพรเกษม ท่ีให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าในการออกแบบกิจกรรมศิลปะ การท าส่ือการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้ วิจัยได้มี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีบกพร่องทางการเห็น ขอขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ท่ีให้ค าปรึกษา และข้อแนะน าเร่ืองการคิดเชิงบริหารในการ
น าไปใช้กับเด็กปฐมวยัท่ีบกพร่องทางการเห็น และอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมือวิจยั ขอบพระคณุครูสุภารัตน์ 
เถาทอง และครูสุพิชฌาย์ ประพฤติกิจ ท่ีให้ค าปรึกษา ข้อแนะน าเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบมอน
เตสซอร่ี รวมถึงให้ก าลงัในการท างานเป็นอยา่งดีขอบพระคณุ อาจารย์ค าแก้ว ไกรสรพงษ์ และครูชรินรัตน์ 
พว่งร าดวนท่ีให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ี   
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