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 การศึกษาในคร้ังนี ้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการใชกระบวนการเรียนรู ICANDOในการพัฒนา

คุณลักษณะและทักษะแบบองครวมและศึกษาปฏิสัมพนัธระหวางการพัฒนาโดยใชกระบวนการ

เรียนรูICANDO กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มตีอคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม ของ

ผูเรียนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่3  โดยแบงคุณลักษณะและ

ทักษะแบบองครวมเปน 3 ดาน 1.ดานความรู  คือความรูเกี่ยวกับความหมาย  ความสําคัญ  

ประโยชน  วิธีการและข้ันตอนในการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ  2. ดานความสามารถ คือ

ความสามารถในการแสวงหาความรู  การวางแผนการทาํงาน  การปฏิบัติตามแผนทีว่างไว  การแกไข

ปญหาที่เกิดจากการทาํงาน  3. ดานคุณธรรม จริยธรรม  คือ ความรับผิดชอบ  ความขยนั  ความ

ซื่อสัตย  การเห็นคุณคาของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  และการรักการทาํงาน 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 ภาคเรียนที ่ 2 ป

การศึกษา2548 โรงเรียนบางมด(ตันเปาววิทยาคาร) จํานวน 70 คน ไดมาโดยการสุมหองเรียน 2 หอง

แลวสุมเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน จํานวน 35 คน แบงเปนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 17 คน  

ตํ่า 18 คน  และกลุมทดลอง 1หองเรียน จํานวน 35 คน แบงเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 18 คน 

ตํ่า 17 คน 

 การวิจยัในคร้ังนี้เปนการวิจยัเชิงทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Factorial Design 

แบบ 2 X 2 คือกลุมทดลองไดรับการพฒันาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมโดยใชกระบวนการ

เรียนรูICANDOและกลุมควบคุมไมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวมดวย

กระบวนการเรียนรู ICANDO  และตัวแปรระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ การ

วิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว ( Multivariate Analysis of Variance )  

 ผลการวิจยัพบวา 

 1.ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะดวยกระบวนการเรียนรู  ICANDO มีคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมที่ประกอบไปดวย 



ความรู  ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม สูงกวาผูเรียนที่ไมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ

ดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ไมพบปฏิสัมพันธระหวางการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมดวยกระบวนการ

เรียนรู ICANDO กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทีม่ีตอคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมในการเรียน

วิชางานประดิษฐ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นั่นหมายความวา เมื่อใชกระบวนการเรียนรู 

ICANDO ในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมที่ประกอบไปดวยความรู  ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนงานประดิษฐ ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พบวา ผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า สามารถพัฒนาไดเชนเดียวกบัผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
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 The  purpose  of  this  research  was  to  study  the  effect  of  using  ICANDO 

Learning  Process  to  develop  holistic  characteristics  and  skill , to  study  the  interaction  

effects  of the  using  ICANDO Learning  Process  and  academic  achievement  in holistic  

characteristics  and  skill  of  a  work-oriented  and  technology  class  in  pathomsuksa III  

students.  Which  the holistic characteristics and skill  there are 3 component, 1.Knowleage    

include  knowledge about meaning ,  important ,  boon , and process in work  handicraft. 

2.Skill    include  can to acquire  the knowledge , can to plan , can to action and can to 

develop or solve the problem from the work. 3.Virture and Moral  principles   include  

responsibility , diligent , honest , worth  in energy environment and to be willing to work.  

 The  participants  of  the  study  were  70  three  grade  student  in  seconds  

semester  of  the  2005  academic  year  of  Bangmod (Thanpouwitthayakan)  they  were  

selected  by  samplied  2  classrooms.  The  samples  were  randomly  assigned  into  

experimental  and  control  groups. The  exprerimental group  was  developed  by  the  

ICANDO Learning  Process  while  the  control  group  was  did  not  use  the  ICANDO 

Learning  Process  Both  groups  were  taught  by  the  researcher  for  8  periods  with  60  

minutes  in  each  period. 

 The  design  of the  study  was  two-way  factorial  design.  The  data  were  

analysis  by  using  the  mutivariance  analysis of  variance   

 The  results  of  the  study  indicate  that : 

 1.  The  students  in  the  experimental  group  get  more  scores  on  holistic  

characteristics  and  skills to consist knowledge , skill , virture and moral at  the  end  of  

the  treatment  than  students in  the  control  group  at  .05  significant  level. 

 2.  The  were  no  interactions  between  the  using  ICANDO Learning  Process  

and  academic  achievement  on  students  holistic  characteristics  and  skill  in  a   



work-oriented  and technology  class  at  .05  significant  level. That mean the student who 

have low academic achievement can developed to be on a level with the high academic 

achievement student when use the ICANDO  Learning Process to develop holistic 

characteristics and skill in handicraft subject  of prathomsuka III  students.  
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 ปริญญานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิง่จากรอง

ศาสตราจารยลัดดาวัลย เกษมเนตร ประธานกรรมการควบคุมปริญญานพินธ  ผูชวยศาสตราจารย

ประทีป  จินงี ่  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ทานทัง้สองไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา

แนะนาํในการจัดทํางานวิจยันี้ทกุข้ันตอน  อีกทั้งทาํใหผูวจิัยไดรับประสบการณในการทํางานวิจยั 

และรูถึงคุณคาของงานวิจัยที่จะสามารถนาํไปใชในการทํางานดานการเรียนการสอนของผูวิจยัไดเปน

อยางดี  และ  

ดร.พรรณี  บุญประกอบ  ดร.มนัส บุญประกอบ  อาจารยทัศนา ทองภักดี  ที่ไดใหความเมตตาในการ

ตรวจเคร่ืองมอืในการวจิัยและใหคําแนะนาํอันเปนประโยชนแกการวิจยัซึ่งผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยทั้ง 5 ทาน เปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้

 นอกจากนัน้ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ไดใหความรูแกผูวจิัยในการศึกษาตาม

หลักสูตรการวจิัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต   ที่ทาํใหผูวิจยัไดเปนผูที่มีความรูทีก่วางมากข้ึน และ

ขอขอบคุณคณะครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนบางมด 

(ตันเปาววทิยาคาร) ที่ชวยเหลือ และใหความรวมมอืในการเรียนและการวิจยัของผูวิจยั จนทําให

งานวิจยัชิ้นนีสํ้าเร็จ 

 สุดทายผูวิจัยขอขอบพระคุณ บิดา   มารดา  ญาติ  พี่ นอง และเพื่อนๆ ทกุคน ที่ใหทัง้ 

กําลังกายกําลังใจ  และความชวยเหลือในดานตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทาํงานวิจัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

ภูมิหลัง 
 มนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญสูงสุดในการพฒันาประเทศที่ยัง่ยืน  การพัฒนาประเทศ

จะยั่งยืนไดจะตองประกอบดวย คนไทยทีม่ีคุณภาพที่สมบูรณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา  ความรู  

คุณธรรม  มีจริยธรรม  วฒันธรรมในการดํารงชีวิต และเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ  และดวยความ

เจริญกาวหนาทางวทิยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม

และเศรษฐกิจของประเทศไทย  จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ  ซึ่งถือ

เปนกลไกลสําคัญในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี  มีปญญา  

มีความสุขมีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในเวทีโลกภาครัฐจึงไดมีการปฏิรูป

การศึกษา  โดยกําหนดเปนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดวยมูลเหตุทีว่า  การ

ปฏิรูปการศึกษาเปนทางเลือกสําคัญที่จะนําพาประเทศไทย ใหผานพนวกิฤตปญหาดานตางๆ ใน

สภาวะปจจุบันไปสูการพฒันาประเทศทีย่ัง่ยนืดวยการปฏิรูปการศึกษา ซึง่เปนการพัฒนาคุณภาพคน

ที่เปนรากฐานสําคัญของการแกวิกฤตปญหาและพัฒนาประเทศ     จุดออนของระบบการศึกษาของ

ไทย ทั้งความเชื่อ แนวคิด วธิีการ และคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนดัชนี

ที่ใชประเมนิรายวิชาทักษะดานการคิดและแกปญหาโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยู

ในระดับตํ่าจําเปนจะตองไดรับการปรับเปล่ียนระบบการศึกษาใหมีความเขมแข็งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันกับสังคมโลกของไทยในอันดับตํ่า  จากเอกสารของสํานกั 

งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดเผยแพรขอมูลการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 46 ประเทศพบวาในชวงปพ.ศ.2540-2542ประเทศไทยมีความสามารถ

ในการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆอยูในอันดับทายๆคือ 29,39 และ 34  ตามลําดับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2544 : 3) 

 กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา75แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จงึเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พทุธศักราช 2544  โดยยึดหลักความมเีอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการ

ปฏิบัติ  กลาวคือ  เปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยืดหยุน กาํหนดจุดหมายซ่ึงถอืเปน

มาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป  สาระการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมชวงชั้น เปน

ชวงช้ันละ 3 ป  กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรประกอบดวยองคความรู  ทักษะ หรือ
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กระบวนการการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรมของผูเรียนเปน  8  กลุม  

คือ  1) ภาษาไทย  2) คณิตศาสตร  3) วทิยาศาสตร  4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5) สุข

ศึกษาและพลศึกษา  6) ศิลปะ  7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8) ภาษาตางประเทศ  ซึ่งสาระการ

เรียนรูทัง้ 8 กลุมนี้เปนพืน้ฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู  โดยกลุมแรก ประกอบดวยภาษาไทย  

คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษา

ตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพื้นฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา

และวิกฤตของชาติ  กลุมที่สอง  ประกอบดวย  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี  และภาษาตางประเทศ   เปนสาระการเรียนรูที่เสริมสรางพื้นฐานความเปนมนุษยและ

สรางศักยภาพในการคิดและการทาํงานอยางสรางสรรค โดยการจัดการศึกษาตองมุงเนนความสําคัญ

ทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอ

สังคม  เพื่อพฒันาคนใหมีความสมดุล  โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพใหความสําคัญ

ตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพนัธของตนเองกับสังคม  สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรูที่

มุงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ  และการประยุกตความรูมาใช

ปองกนัและแกไขปญหา  จดักจิกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทาํได  

คิดเปน  ทาํเปน  รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนือ่งผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางได

สัดสวนสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรมคานยิมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกกลุมสาระ

การเรียนรู  (กรมวิชาการ. 2544 : 2 – 5)    

 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูนั้น ผูสอนถอืวาเปนผูที่มบีทบาท

มากที่สุด  โดยถือวาครูคือผูเปดประตูทางวิญญาณ (พทุธทาสภิกขุ  อางถงึใน  ชาตรี  สําราญ 2538)  

ภาระหนาที่ของครูคือการอบรมส่ังสอน  ปลูกฝงสาระความรู ความคิดความประพฤติที่มุงสูความเปน

คนดี  มีคุณธรรมสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมได (ณรงค รมณียกุล .2543 : 64)    กระบวนการเรียน

การสอนของครูจึงเปนหัวใจของการชวยใหเด็กไดเรียนรู  และพฒันาตัวเองใหเต็มศักยภาพที่เขามีอยู 

ตามความสนใจและความถนัดของแตละคน  ( กิติยวดี  บุญซื่อและคณะ .2541 : 28)  แตในสภาพ

การเรียนการสอนในปจจุบัน พบวา ไมเอ้ือตอการพัฒนาคนใหมีลักษณะ  มองกวาง  คิดไกล  ใฝรู   

วิธีการเรียนการสอนยังมุงเนนการถายทอดเน้ือหาวิชามากกวาการเรียนรูจากสภาพที่เปนจริงและไม

เนนกระบวนการที่ใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิด  วเิคราะห  การแสดงความคิดเห็น และการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง  ขาดการเช่ือมโยงภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยทีี่ทนัสมัย (สุมน  อมร

วิวัฒน.2541: 6)  อีกทัง้การเรียนรูจากครูซึ่งเนนเนื้อหาวิชาเปนหลักในการสอน ไมเพียงพอสําหรับ

การดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพในปจจุบัน  ซึ่งควรจะพฒันาการสอนใหผูเรียนสามารถแสวงหาความรู
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ไดดวยตนเอง  และไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย  ไดเรียนรูจาก ครู ผูปกครอง  ชุมชน และส่ิง

ตาง ๆรอบตัว  (สุมณฑา  พรหมบุญ และคณะ. 2541: 38)    การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนัน้เปน

การเรียนรูที่จะสงเสริมศักยภาพของความเปนมนุษย ทั้งทางรางกาย  สติปญญา  อารมณ  สังคม  ซึ่ง

การเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นมีหลากหลายแตรูปแบบการเรียนรูดวยการทาํงานเปนการเรียนรูที่

มีพลัง  สรางความเขมแข็ง  ยั่งยนื ใหผูเรียน  ไดมีการศึกษาพบวา  นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูดวยการ

ทํางาน สวนมาก  มีความรับผิดชอบ (รอยละ64.59)  มีความอดทน (รอยละ 49.09)  ทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน (รอยละ 46.69)  มีความขยนั (รอยละ 42.47)  มีการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง (รอยละ

77.32)  รวมกนัวิเคราะหงาน (รอยละ 64.15 )  ไดปฏิบัติงานเปนกลุม (รอยละ  75.87)  ศึกษาคนควา

นอกหองเรียน (รอยละ 51.54) ผลจากการเรียนรูนี้เปนการพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพและ

สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  (สหชาติ  เหล็กชาย .2545:75) 

กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เปนสาระ 1 ใน 8 กลุม ของหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2544  เปนสาระที่มุงสงเสริมความเปนมนุษย  โดยเปนสาระที่เนนการทาํงาน  

กระบวนการทาํงานและการจัดการอยางเปนระบบ  พฒันาความคิดสรางสรรค มีทักษะการออกแบบ

งานและการทาํงานอยางมีกลยุทธ  โดยใชกระบวนการเทคโนโลย ี  เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร  

ตลอดจนนําเทคโนโลยีจากภูมิปญญาพื้นบาน  ภูมปิญญาไทย  และเทคโนโลยีสากลมาใชและ

ประยุกตใชในการทาํงาน  รวมทัง้สราง  พัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม ๆ เนนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และพลังงานอยางประหยัดและคุมคา   ซึ่งวิสัยทัศนของกลุมสาระ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดกําหนดไววา  “เปนการเรียนรูทีย่ึดการทาํงานและการแกปญหาเปน

สําคัญบนพืน้ฐานของการใชหลักการและทฤษฏีเปนหลักในการทาํงาน  และการแกปญหา”    ซึง่งาน

ที่นาํมาฝกฝนนั้นเปนงานเพือ่การดํารงชีวติในครอบครัวและสังคมและงานเพื่อการประกอบอาชพี  ซึ่ง

งานทัง้สองประเภทนีเ้มื่อผูเรียนไดรับการฝกฝนตามกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี  ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและมีศีลธรรม    มกีาร

เรียนรูจากการทํางานและการแกปญหาซ่ึงเปนการเรียนรูที่เกิดจากการบูรณาการความรู 

ความสามารถ  ทักษะ และความดีทีห่ลอมรวมกันจนกอเกิดเปนคุณลักษณะของผูเรียน  (กรม

วิชาการ. 2544 : 11) 

 จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดกําหนดคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการ

งานอาชีพและเทคโนโลยีไววามุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหเปนคนดี  มีความรู  ความสามารถ  

โดยมีคุณลักษณะคือ  1) มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว  การอาชีพ  การ

ออกแบบและเทคโนโลย ี  เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ  2) มทีกัษะ

ในการทํางาน  การประกอบอาชีพ  การจัดการ  การแสวงหาความรู เลือกใชเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
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สารสนเทศในการทาํงาน  สามารถทํางานอยางมกีลยทุธ  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวธิีการใหม  

3) มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รักการทํางาน  ประหยัด  อดออม  ตรงตอเวลา  เอ้ือเฟอ  

เสียสละ  และมีวินยัในการทํางาน เห็นคุณคาความสําคัญของงานและอาชีพสุจริตตระหนกัถึง

ความสําคัญของสารสนเทศ  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม และพลังงาน  (กรม

วิชาการ. 2544 : 4)     ซึง่อาจกลาวไดวากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยนีี้เปนสาระที่เนนที่

การพัฒนาความเปนมนษุยที่สมบูรณ  หรือเปนการพัฒนาองครวมของความเปนมนษุยที่สมบูรณ  ให

ครบทุกดาน คือ ดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ  และสังคม  (กรมวชิาการ. 2544: 6)    ซึง่สัมพนัธ

กับทัศนะของพระธรรมปฎกที่กลาวไววา  การศึกษาทีแ่ทจริงนัน้ มคีวามมุงหมายสูงสุดที่จะพฒันา

มนุษยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ  หรือเปน “พุทธ”  ซึ่งมลัีกษณะ 3 ประการคือ มีปญญา  มีจริยธรรม  

และมีความสุข  ลักษณะทัง้สามนี้ตางเช่ือมโยงประสานกลมกลืนกันเปนองครวมทีเ่ปนความสมบูรณ

ของชีวิตหรือจดุหมายของชวีิตโดยทีม่นุษยยังเปนองคประกอบของระบบองครวมใหญซึ่งรวม 3 ระบบ

เขาดวยกนั คือ มนุษย  ธรรมชาติ  หรือนิเวศวิทยาและสังคม ดังนั้นมนุษยทีพ่ัฒนาแลว เขาถงึความ

จริงแทของธรรมชาติอยางแทจริงจะเกิดปญญามองเห็นถึงระบบความสัมพันธทัง้หมดซึ่งมีอยูใน

ธรรมชาตินี้แลวดําเนินชีวิตทีน่อกจากจะไมเบียดเบียนตนเอง และทําลายผูอ่ืน ทําลายธรรมชาติแลว

ยังสามารถพฒันาตอไปถงึข้ันที่จะใชปญญาความรูนั้นไปปรับปรุงความสัมพันธในระบบองครวมใหญ

ใหเกิดประโยชนเกื้อกูลแกทกุฝาย (เพญ็ศิริ  จีระเดชากลุ. 2541: 15-16)    ประเวศ  วะสี  ไดกลาวถงึ

จุดออนของการเรียนการสอนของไทยในทกุระดับการศึกษาวาเปนการศึกษาที่สรางความออนแอทาง

สติปญญา  หรือสรางคนทีพ่ิการทางปญญาและทําลายศักยภาพในการเรียนรู  การศึกษาที่ดีควรจะ

สรางคนใหฉลาด  เปนคนดี  และมีความสุข  ลดการถายทอดเนื้อหาในหองเรียนลงใหมากที่สุด  แลว

ใชกระบวนการเรียนรูสามารถพัฒนามิติทางกาย  สังคม  จิตใจ  และปญญาใหมีความเขมแข็งครบ

ทุกดานพรอม ๆ กันไป (วานชิ  สุธารัตน. 2544: 57-58; อางอิงจาก  ประเวศ  วะสี.  2539.ยุทธศาสตร

ทางปญญาของชาติ  หนา 42-50) 

 จากขอมูลขางตนผูวิจัยเหน็วาการพัฒนามนุษยใหสมบูรณ  มีคุณภาพ เพื่อใหบรรลุตาม

จุดมุงหมายของการเรียนการสอนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ดังที่

หลักสูตรตองการนัน้ตองพฒันาผูเรียนไปทุก ๆ ดานพรอม ๆ กันหรือการพัฒนาแบบองครวม  ที่มี

ความสําคัญยิง่  โดยที่ผูสอนก็มีสวนอยางมากตอการทีจ่ะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ผูวิจัยในฐานะที่

เปนครูไดเล็งเห็นความสําคัญของส่ิงเหลานี้ จงึไดทําการศึกษาการพฒันาคุณลักษณะและทักษะของ

ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใชกระบวนการเรียนรู  ICANDO (ดุษฎี 

โยเหลา ลัดดาวัลย เกษมเนตร และคณะ :2545)  ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่ไดมาจากการสังเคราะห

และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกบัคุณลักษณะและทักษะของเกษตรกรที่ดี ประสบความสําเร็จ เปนที่พงึ
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ประสงคของผูที่มีสวนเกีย่วของในการพัฒนาและสรางเกษตรกรที่มีคุณภาพ  ในกระบวนการประกอบ

ไปดวย ข้ันการพัฒนา 6 ข้ัน ซึ่งมีขอดีคือ ทาํใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่องและเปนลําดับ

ข้ันตอน ซึ่งจะทําใหผูเรียน เรียนรูไดอยางราบร่ืน มองการทํางานอยางเปนระบบ และเปนกระบวนการ

ที่มีการผสมผสานวิธีการจัดกิจกรรมเรียนรูและแนวคิดทฤษฎีตางๆ เพื่อใหบุคคลเกิดการเรียนรูได

ครอบคลุมมากกวาการเรียนการสอนในแบบปกติ  ผูวิจัยจงึคิดวากระบวนการเรียนรู ICANDO 

เหมาะสมที่จะนํามาพฒันาผูเรียนในการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีไดเพื่อใหผูเรียนไดมีคุณภาพตามทีห่ลักสูตรการศึกษากําหนดไว 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

  1. เพื่อศึกษาผลของการใชกระบวนการ ICANDO ในการพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะแบบองครวม ของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในวิชางานประดิษฐ    

ในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่3 

  2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธระหวางการพฒันาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมใน

การเรียนวิชางานประดิษฐดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO และ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่มีตอ

คุณลักษณะและทักษะแบบองครวมในการเรียนวิชางานประดษิฐ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.ไดรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวมของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มกีารเรียนการสอนในวิชางานประดิษฐ 

 2.เปนแนวทางใหแกครูอาจารยและผูที่เกีย่วของกับการเรียนการสอนในกลุมสาระวชิาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ในสวนของงานอ่ืน เชน งานเกษตร  งานบาน  งานชาง งานธุรกิจ เพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะและทกัษะทีพ่ึงประสงค ใหเกิดแกผูเรียน  

 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั  
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนบาง

มด(ตันเปาววทิยาคาร)  ในสังกัดสํานักงานเขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 

2548  จํานวน 3 หองเรียน  หองเรียนละ  35  คน  จํานวน  105  คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

บางมด(ตันเปาววทิยาคาร)  ในสังกัดสํานักงานเขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่ 2 ป

การศึกษา 2548 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 35 คน  จํานวน 70 คน โดยสุมเลือกหองเรียน มา 2 

หอง  และสุมอยางงายโดยวิธีการจับฉลากเพื่อเลือกที่เปนกลุมควบคุม   1 หองเรียน และเปนกลุม

ทดลอง  1 หองเรียน 
 ตัวแปรที่ศกึษา   
  1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

   1.1 การใชกระบวนการเรียนรู ICANDO  แบงเปน 

    1.1.1 กลุมทีไ่ดรับกระบวนการเรียนรู ICANDO  เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะและทักษะของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ีในการเรียน 

การสอนวิชางานประดิษฐ 

    1.1.2  กลุมทีไ่มไดรับกระบวนการเรียนรู  ICANDO  เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะและทักษะของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ีในการเรียน 

การสอนวิชางานประดิษฐ 

   1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบงเปน 2 ระดับ คือ 

    1.2.1  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 

    1.2.2  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 

 

  2. ตัวแปรตาม  ไดแก  คุณลักษณะและทักษะแบบองครวม  
นิยามศัพทเฉพาะ 

  1. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  หมายถึง  วิชาที่มกีาร

เรียนการสอนในเร่ือง การประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุเหลือใช  โดยการนาํเอาวัสดุที่ไมมีประโยชน 

หรือเหลือใชประเภทกระดาษ  พลาสติก  ไม  มาทําใหเกิดคุณคาทางดานความงาม  ตามจินตนาการ  

มีประโยชนใชสอยไดจริง  อาจเปนของเลน ของใช หรือของตกแตง  เศษวสัดุที่เหลือใช เชน  

ถุงพลาสติก  เศษกระดาษ  กลองใสของ  เศษผา   กิง่ไม ฯลฯ 

2. กระบวนการเรียนรู  ICANDO  หมายถึง  กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและ 

ทักษะะของบุคคล 6 ข้ัน  โดยมีรูปแบบที่ใหบุคคลไดมีการทํากิจกรรมตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

การเรียนการสอนในวชิางานประดิษฐ โดยในแตละข้ันจะมีคุณลักษณะและทักษะที่ตองการพัฒนาให

เกิดแกบุคคล ดังนี ้
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2.1 ข้ัน I (Interesting)   ความสนใจที่จะทํางาน   

เพื่อสรางใหผูเรียนมีความสนใจ และตองการที่จะทาํงานประดิษฐ 

ส่ิงของจากเศษวัสดุ นําไปสู การเกิดเจตคติที่ดีตอการทาํงาน มีความสนใจในการทํางาน เหน็

ประโยชนของการทาํงาน   มีความต้ังใจและความพยายามในการทํางาน 

 

2.2 ข้ัน  C  (Cognition)  การรูคิด  คิดเปน 

ในข้ันนีจ้ะแบงการเรียนรูเปน 2 ระยะ คือ 

ระยะ 1  ผูเรียนแสวงหาความรู เกี่ยวกับงานประดิษฐที่ตนสนใจ  

จากแหลงการเรียนรูตางๆดวยตนเอง นําไปสู ความสามารถในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการทํางาน 

โดยใชแหลงความรูตาง ๆ และ มีความสนใจใฝรู 

ระยะ 2  ผูเรียนคิด วิเคราะหงาน   วางแผนการทํางานประดิษฐ ที ่

ตองการทาํ  นําไปสู  การที่ผูเรียนมีความสามารถในการวางแผนการดําเนนิงาน      

 

   2.3 ข้ัน  A  (Action)  การปฏิบัติ  

ผูเรียนไดประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุตามข้ันตอนที่ไดวางไว 

นําไปสู  ความสามารถของผูเรียนในการทาํงานตามแผนการที่ไดวางไวมีทักษะในการทํางานประดิษฐ   

และมี ความรูเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธกีาร ทํางานประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช  

 

2.4 ข้ัน  N  (Natural  Conservation) การคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ในการทํางานประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ  ควรมีการใชวัสดุทุก 

อยางอยางประหยัดและเหน็คุณคา  นําไปสู  การที่ผูเรียนจะมีคุณธรรม จริยธรรม ดานการเหน็คุณคา 

ของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติโดยมีนิสัยในการทํางานที่ใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางประหยัด 

 

2.5 ข้ัน  D  (Development)  การพัฒนาการกระทําใหดีข้ึนเพื่อใหไดผลผลิต 

ที่ดีข้ึน 

การที่ผูเรียนตรวจสอบ  ประเมินผลงานการประดิษฐส่ิงของจาก 

เศษวัสดุที่ผูเรียนไดประดิษฐข้ึนมา ทราบปญหาที่เกิดข้ึน  หาแนวทางแกไข และสามารถปรับปรุง

พัฒนาผลงานใหดีข้ึนไดเมื่อพบวายงัมีขอพกพรองหรือยังไมดีพอ นําไปสู ความสามารถในการ 
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ประเมินผลการทํางาน  แกปญหา ทีเ่กิดจากการทํางานทีง่ายๆ ไมสลับซับซอน ดวยวธิีการที่เหมาะสม   

และ สรางคุณธรรม ดาน การทํางานดวยความรับผิดชอบ  ขยนั  ซื่อสัตย   

2.6 ข้ัน  O  (Outcome)   ผลของการพฒันาที่ประสบผลสําเร็จ 

ไดส่ิงประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช  ที่ผูเรียนสนใจ และไดลงมือ 

ปฏิบัติดวยตนเอง ต้ังแตข้ึนแรก จนสําเร็จ ซึ่ง มีคุณคาและสามารถนาํไปใชงานไดจริง นําไปสู  การทํา

ใหเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ในดานรักการทํางาน  เห็นประโยชนของการทาํงาน    และ มีความรู 

ความเขาใจ เกี่ยวกับ ความสําคัญ และประโยชนที่ไดจากการทาํงาน 
 
นิยามปฏิบัติการ 

1. คุณลกัษณะและทกัษะแบบองครวม  หมายถึง  คุณสมบัติของผูเรียน ตอสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีในการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ  ที่มีความครอบคลุม ใน 3 

ดาน  คือ    ความรู  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งพิจารณาไดจาก  ความรู  ความเขาใจ  

และพฤติกรรมที่แสดงออกได    ดังนี ้

 ความรู หมายถงึ  การมีความเขาใจ  เกี่ยวกับ  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  

วิธีการและข้ันตอน ในการทาํงานประดิษฐจากเศษวัสดุทีเ่หลือใช   

 ความสามารถ หมายถงึ  พฤติกรรมของผูเรียน  ที่แสดงออกถึง ทกัษะในดาน

ตอไปนี้ 

  1)  สามารถแสวงหาความรู เกี่ยวกับการทํางานประดิษฐ จากแหลง 

ความรูตาง ๆ  

  2)  สามารถวางแผนการดําเนินงานการทาํงานประดิษฐส่ิงของจาก 

เศษวัสดุเหลือใช 

  3)    สามารถปฏิบัติงานตามแผนการท่ีไดวางไว 

  4)  สามารถแกปญหาที่เกดิจากการทํางาน  ที่งาย ๆ ไมสลับซับซอนดวย

วิธีการที่เหมาะสม   จากการประเมินผลงานของตน 

 คุณธรรม  จริยธรรม  หมายถึง  คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พงึประสงค ซึ่งไดแก

   1)  การทาํงานดวยความรับผิดชอบ   ขยัน  ซื่อสัตย  โดยมีการสงงานตรง

เวลา  ทํางานดวยความต้ังใจไมยอทอ  มพีฤติกรรมที่ตรงไปตรงมา ไมโกหกหรือทําในส่ิงที่ผูอ่ืนไมชอบ 

  2)  เห็นคุณคาของ พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีการทํางานที่ใช

พลังงาน  ทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัด  

  3)  รักการทํางาน  เห็นประโยชนของการทาํงาน   
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   คุณลักษณะและทักษะแบบองครวมนี้สามารถวัดไดโดยใชแบบวัดคุณลักษณะและทกัษะ

แบบองครวมในการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ  ทีม่ีลักษณะครอบคลุมคุณลักษณะและทกัษะ 3 

ดานคือ  ความรู   ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม   มีคะแนนเต็ม 119  คะแนน ผูเรียนที่คะแนนสูง

กวาแสดงวามคุีณลักษณะและทักษะแบบองครวมสูงกวาผูเรียนที่มีคะแนนตํ่ากวา 
 2.  การใชกระบวนการเรียนรู  ICANDO ในการพัฒนาคุณลกัษณะและทกัษะแบบ
องครวม  หมายถงึ  แบบแผนการจัดกจิกรรม การเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  งานประดิษฐ  โดยผูเรียนไดทาํกิจกรรมตางๆ ที่สอดคลองกับ ข้ันของกระบวนการ

เรียนรู ICANDO เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผูเรียน คือดานความรู ความสามารถ และ

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับคือ การใชกระบวนการเรียนรู ICANDO ในการพฒันา 

และไมใชกระบวนการเรียนรู ICANDO ในการพัฒนา กลุมที่ใชกระบวนการ ICANDOในการพัฒนา

ประกอบไปดวย การทํากิจกรรม 6 ข้ัน คือ  

2.1 ข้ัน I (Interesting)   ความสนใจที่จะทํางาน   

เพื่อใหผูเรียนมีความสนใจ และตองการทีจ่ะทาํงานประดิษฐส่ิงของจากเศษ 

วัสดุ นาํไปสู การเกิดเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีความสนใจในการทํางาน เหน็ประโยชนของการ

ทํางาน   มีความต้ังใจและความพยายามในการทํางาน  โดยไดใชการจดักิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเหน็ตัว

แบบของการนาํส่ิงของจากเศษวัสดุมาประดิษฐเปนส่ิงของที่สามารถนาํไปใชไดจริง หรือจําหนายเพื่อ

สรางรายได 

2.2 ข้ัน  C  (Cognition)  การรูคิด  คิดเปน     ในข้ันนี้จะแบงการเรียนรูเปน  

2 ระยะ คือ      ระยะ 1  ผูเรียนแสวงหาความรู เกี่ยวกบังานประดิษฐที่ตนสนใจ จากแหลงการเรียนรู

ตางๆดวยตนเอง นําไปสู ความสามารถในการแสวงหาความรูเกีย่วกับการทาํงาน โดยใชแหลงความรู

ตาง ๆ และ มคีวามสนใจใฝรู    ระยะ 2  ผูเรียนไดคิด วิเคราะหงาน   วางแผนการทํางานประดิษฐ ที ่

ตองการทาํ  นําไปสู  การที่ผูเรียนมีความสามารถในการวางแผนการดําเนินงาน  จัดกิจกรรมโดยให

ผูเรียนไปศึกษาวิธกีารประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุที่ผูเรียนสนใจจากแหลงเรียนรูตางๆ และใหผูเรียน

ไดวางแผนการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ     

  2.3 ข้ัน  A  (Action)  การปฏิบัติ    ผูเรียนไดประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุตาม

ข้ันตอนที่ไดวางไว  นําไปสู  ความสามารถของผูเรียนในการทํางานตามแผนการที่ไดวางไวมีทกัษะใน

การทาํงานประดิษฐและมีความรูเกีย่วกับข้ันตอนและวธิีการทาํงานประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช   

จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนลงมือประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุตามที่ไดศึกษาและวางแผนการทํางานไว 

2.4 ข้ัน  N  (Natural  Conservation) การคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
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ผูเรียนทาํงานประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ  โดยมีการใชวัสดุทุกอยางอยางประหยัดและเหน็คุณคา  

นําไปสู  การทีผู่เรียนจะมีคุณธรรม จริยธรรม ดานการเห็นคุณคาของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

โดยมีนิสัยในการทํางานที่ใชพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ อยางประหยัด  จัดกิจกรรมโดยการ

สรางความตระหนักในปญหาที่จะเกิดจากการใชวัสดุในการทาํงานอยางไมคุมคา และการใหตัวแบบ

ในการทํางานที่มีการใชวัสดุตางๆ ในการทาํงานอยางคุมคา 

2.5 ข้ัน  D  (Development)  การพัฒนาการกระทําใหดีข้ึนเพื่อใหไดผลผลิตที่ดีข้ึน       

ผูเรียนตรวจสอบ  ประเมนิผลงานการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุทีผู่เรียนไดประดิษฐข้ึนมา ทราบ

ปญหาที่เกิดข้ึน  หาแนวทางแกไข และสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานใหดีข้ึนไดเมือ่พบวายังมีขอพก

พรองหรือยงัไมดีพอ นาํไปสู ความสามารถในการ ประเมินผลการทาํงาน  แกปญหา ที่เกดิจากการ

ทํางานทีง่ายๆ ไมสลับซับซอน ดวยวธิีการที่เหมาะสม   และ สรางคุณธรรม ดาน การทํางานดวย

ความรับผิดชอบ  ขยัน  ซือ่สัตย  จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนไดมีการประเมินผลงานของตน ส่ิงที่ดีและ

ส่ิงที่ควรปรับปรุงในผลงานของตน คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด และลงมอืปรับปรุงผลงานของตนใหดีข้ึน 

2.6 ข้ัน  O  (Outcome)   ผลของการพฒันาที่ประสบผลสําเร็จ 

ผูเรียนไดประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุเหลือใช  ที่ผูเรียนสนใจ และไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

ต้ังแตข้ึนแรก จนสําเร็จ ซึง่ มีคุณคาและสามารถนาํไปใชงานไดจริง นําไปสู  การทาํใหเรียนเกิด

คุณธรรม จริยธรรม ในดานรักการทํางาน  เห็นประโยชนของการทาํงาน    และ มีความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับ ความสําคัญ และประโยชนที่ไดจากการทาํงาน  จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนไดมีการสรุปผล

การทาํงานต้ังแตตนจนจบ  กลาวถึงปญหา  อุปสรรค  และประโยชนของการทํางาน 

 ใชกระบวนการเรียนรู ICANDO ในการพฒันาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม จํานวน 8 

คร้ัง คร้ังละ 60 นาที สวนกลุมที่ไมไดรับการพัฒนาดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO จะใชรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ และใชเวลา 8 คร้ัง คร้ังละ 60 นาท ี

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถงึ คะแนนรวมของทุกกลุมสาระการเรียนรูในการสอบ

ปลายภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2548  ชัน้ประถมศึกษาปที ่3) จําแนกเปน 2 ระดับ 

  3.1  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ไดแก ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

อยูในชวงคาเปอรเซนไทลที ่51- 100 

  3.2  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  ไดแก ผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยูในชวงคาเปอรเซนไทลที ่ 0 - 50 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังนี ้ ผูวิจยัตองการใหกลุมตัวอยางมีคุณลักษณะและทกัษะที่พงึประสงคแบบ

องครวม ในการเรียนวิชางานประดิษฐ โดยใชกระบวนการเรียนรู  ICANDO  เปนพื้นฐานในการวิจยั 

ซึ่งเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยข้ันการเรียนรู 6 ข้ัน ซึง่ในแตละข้ันผูเรียนจะไดทํากิจกรรมทีเอ้ือ

ตอการเรียนรู เพื่อใหเกิดคุณลักษณะและทกัษะตาง ๆ ตามแตละข้ัน  นั่นก็คือ คุณลักษณะและทักษะ

แบบองครวม ที่ประกอบดวย 3 ดาน คือ  ความรู  ความสามารถ  คุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ยงัได

ศึกษาตัวแปรผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชเปนตัวแปรแบงกลุมยอยในการวิเคราะห ดังแสดงใน

ภาพประกอบที่1 

 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- สูง 

- ตํ่า 

การใหกระบวนการเรียนรู 
I CAN DO 

  

 - ไดรับ 

 - ไมไดรับ 

คุณลักษณะและทักษะแบบองครวม 
 

- ความรู 

- ความสามารถ 

- คุณธรรม  จริยธรรม 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะดวยกระบวนการเรียนรู  ICANDO จะมีคุณลักษณะและทักษะทีพ่ึงประสงคแบบองครวมสูง

กวาผูเรียนที่ไมไดรับการพฒันาคุณลักษณะและทักษะดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO 

 2.มีปฏิสัมพนัธระหวางวิธกีารพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวมในการเรียนวิชางาน

ประดิษฐดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO กับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ที่มีตอคุณลักษณะ

และทักษะแบบองครวมในการเรียนวิชางานประดิษฐ 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดนาํเสนอเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ ตามหัวขอตอไปนี ้

 1.  เอกสารเก่ียวกับคุณลักษณะและทักษะของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีแบบองครวม  

  1.1  ความสําคัญ  ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรู 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  1.2  วิสัยทัศนและคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

และเทคโนโลยี 

  1.3  สาระและขอบขายกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  1.4  มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน 

  1.5  เอกสารเกี่ยวกับการพฒันาแบบองครวม   

2.  เอกสารและงานวจิัย เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู   ICANDO 

 3.  รูปแบบการเรียนรูตางๆ  ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในวชิางานประดิษฐ 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับการพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะ 

 

1.  คุณลักษณะและทักษะของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยีแบบองครวม  
 การกําหนดคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมของผูเรียนในงานวิจัยนี้ มาจากการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 ในสวนของสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ((กรมวิชาการ.2544 : 3-157) 
 1.1 ความสําคัญ ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี  
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี เปนสาระการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมี

ความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับงาน  อาชีพและเทคโนโลย ีมีทักษะการทาํงาน ทกัษะการจัดการสามารถ

นําเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการทาํงานอยางถกูตอง เหมาะสมคุมคาและมี

คุณธรรม สรางและพัฒนาผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม สามารถทํางานเปนหมูคณะมีนิสัยรักการทาํงาน 

เห็นคุณคาและมีเจตคติที่ดีตองาน  ตลอดจนมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่เปนพืน้ฐาน ไดแก 

ความขยนั ซือ่สัตย ประหยัด และอดทน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถชวยเหลือตนเองและ
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พึ่งตนเองไดตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข   

รวมมือและแขงขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 
 1.2.  วสิัยทัศนและคุณภาพของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี  
  (1)  วิสัยทัศน  

  วิสัยทัศนของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี เปนสาระที่เนน

กระบวนการการทํางานและการจัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิดสรางสรรค มีทักษะการ

ออกแบบงานและการทาํงานอยางมกีลยทุธ โดยใชกระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนนําเทคโนโลยีมาใชและประยุกตใชในการทาํงาน รวมทั้งการสราง พฒันาผลิตภัณฑหรือ

วิธีการใหมเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม และพลังงานอยางประหยัดและคุมคา เพือ่ให

บรรลุวิสัยทัศนดังกลาว  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี จึงกําหนดวิสัยทัศน การ

เรียนรูทีย่ึดงานและการแกปญหาเปนสําคัญ บนพืน้ฐานของการใชหลักการและทฤษฎีเปนหลักในการ

ทํางานและการแกปญหา งานท่ีนํามาฝกฝนเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของกลุมนั้น เปนงานเพื่อการดํารงชีวิต

ในครอบครัวและสังคมและงานเพื่อการประกอบอาชพี  ซึ่งงานทั้ง2 ประเภทนี ้ เมื่อผูเรียนไดรับ 

การฝกฝนตามกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีแลวผูเรียนจะ

ไดรับการปลูกฝงและพัฒนาใหมีคุณภาพและศีลธรรมการเรียนรูจากการทํางานและการแกปญหา

ของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี จึงเปนการเรียนรูที่เกดิจากการบูรณาการ  

ความรู  ทกัษะและความดีที่หลอมรวมกันจนกอเกดิเปนคุณลักษณะของผูเรียนตามมาตรฐานการ

เรียนรูทีก่ําหนด 

(2)  คุณภาพของผูเรียน            

  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี มุงพัฒนาผูเรียนแบบองครวมเพื่อใหเปน

คนดี  มีความรู  ความสามารถ  โดยมีคุณลักษณะทีพ่งึประสงคดังนี ้

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบและ

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการทํางานและอาชีพ   

ทักษะในการทํางาน  การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู เลือกใชเทคโนโลยี

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน สามารถทํางานอยางมกีลยทุธ  สรางและพัฒนาผลิตภัณฑ 

หรือวิธีการใหม 

 มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย  ขยัน  อดทน  รักการทาํงาน  ประหยัด  อดออม  ตรงตอเวลา  

เอ้ือเฟอ  เสียสละ  และมีวนิัยในการทํางาน  เห็นคุณคาความสําคัญของงานและอาชีพสุจริตตระหนัก

ถึงความสําคัญของสารสนเทศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 
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 ซึ่งเมื่อจบชวงช้ันที ่1 ประถมศึกษาปที่ 1-3  ผูเรียนตองมีความสามารถดังนี ้

 สามารถชวยเหลือตนเองเกีย่วกับงานในชวีิตประจําวนั ชวยเหลืองานในครอบครัวใช

เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพืน้ฐานได  สามารถคิดและสรางส่ิงของเคร่ืองใชในชีวิต 

ประจําวนัอยางงาย ๆ ทาํงานตามที่ไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ  ขยัน  ซื่อสัตย  ประหยัด  

อดออม  ใชพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมไดอยางประหยัด 
 1.3  สาระและขอบขายกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
  (1)  สาระ  เปนแกนสารความรูของแตละศาสตร  หรือแตละกลุมสาระการเรียนรู  

จัดเปนเนื้อหาความรู ตองปฏิบัติใหเกิดความชํานาญภายใน 12 ป ซึง่ระบุเปนคําหรือขอความสําคัญ 

(Keywords) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี มสีาระความรูทีเ่ปนแกนสารความรู

ของกลุมอยู 5 สาระคือ  สาระที่ 1  การดาํรงชีวิตและครอบครัว  สาระที่ 2 การอาชีพ  สาระที่ 3 การ

ออกแบบและเทคโนโลยี  สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทํางานและ

อาชีพ   

  (2)  ขอบขายของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

     สาระที่ 1  การดํารงชีวิตและครอบครัว  เปนสาระที่เกีย่วกับการทาํงานใน

ชีวิตประจําวันทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชนและสังคม ทีว่าดวยงานบาน  งานบาน  งานเกษตร  งาน

ชาง  งานประดิษฐ  และงานธุรกิจ  ซึ่งหมายความวา  สถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนเรียนครบทั้ง 5 

งาน  ภายใน 3 ป  ของแตละชวงช้ัน จะขาดงานใดงานหนึง่ไมได 

   งานบาน    เปนงานที่เกีย่วกบัการทาํงานทีจ่ําเปนตอการดํารงชีวิตใน 

ครอบครัว  ซึง่ประกอบดวย  บานและชีวติความเปนอยูในบาน  ผาและเคร่ืองแตงกาย  อาหารและ

โภชนาการ  โดยเนนการปลกูฝงลักษณะนสัิยการทํางาน  ทักษะ  กระบวนการทาํงาน  การแกปญหา

ในการทํางานมีความรับผิดชอบ  สะอาด  มีระเบียบ ประหยดั  อดออม  อนุรักษพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม  ทั้งนี้สถานศึกษาจะตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูครบทั้ง 3 เร่ืองภายใน 3 ป ของแตละชวง

ชั้น จะขาดเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดไมได 

   งานเกษตร  เปนงานที่เกีย่วกับการทํางานในชีวิตประจาํวัน ซึ่งประกอบดวย

การปลูกพืชและเล้ียงสัตวตามกระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิต มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการ

เพิ่มผลิตปลูกฝงความรับผิดชอบ  ขยนั  อดทน การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  ทั้งนี ้ 

สถานศึกษาสามารถจัดใหเรียนรูทัง้การปลูกพืชและเล้ียงสัตว  หรืออยางใดอยางหน่ึงก็ได  ภายใน 3 

ป ของแตละชวงช้ัน 

   งานประดิษฐ    เปนงานที่เกีย่วกบัการทํางานดานการประดิษฐส่ิงของ

เคร่ืองใช  ที่เปนการประดิษฐทัว่ไปและที่เปนเอกลักษณไทย  โดยเนนความคิดสรางสรรค เนนความ
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ประณีต สวยงาม ตามกระบวนการงานประดิษฐและเนนการอนรัุกษและสืบสานศิลปวฒันธรรม

ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยตามภูมิปญญาทองถิ่นและสากล  โดยมีกระบวนการทาํงานดังนี ้

   กระบวนการของงานประดิษฐประกอบดวย 

   1.  ศึกษาแบบ  ดัดแปลง และออกแบบ 

   2.  เลือกใชวัสดุที่นาํมาใชในงาน 

   3.  ใช เก็บ บํารุงรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ 

   4.  ปฏิบัติงานตามข้ันตอน 

   5.  เลือก ใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติ 

   6.  ตรวจสอบและปรับปรุงผลงาน 

   7.  จัดการผลงาน 

    7.1  นําไปใช 

    7.2  บรรจุภัณฑ 

    7.3  จาํหนาย 

   8.  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

   9.  การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

   งานธุรกิจ  เปนงานที่เกีย่วกบัการจัดการดานเศรษฐกิจของครอบครัว  การ

เปนผูบริโภคทีฉ่ลาดซึ่งประกอบดวย  ธุรกจิในชีวิตประจาํวนั งานสํานกังาน  การเงนิและบัญช ี การ

ขายและการจดัการทัง้นี ้ สถานศึกษาสามารถจัดใหผูเรียนไดเรียนรูทั้ง 5 เร่ือง  ภายใน 3 ปของแตละ

ชวงช้ัน 

   สาระที ่2   การอาชีพ  เปนสาระที่เกี่ยวของกับหลักการ  คุณคา  ประโยชน

ของการประกอบอาชีพสุจริต  ตลอดจนการเหน็แนวทางในการประกอบอาชีพ 

   สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี เปนสาระที่เกีย่วกับการพัฒนา

ความสามารถของมนุษยในการแกปญหา  และสนองความตองการของมนษุยอยางสรางสรรค   

โดยนาํความรูมาใชกับกระบวนการเทคโนโลยี  สรางและใชส่ิงของ เคร่ืองใช  วธิีการ  และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดํารงชีวติ 

   สาระที ่4    เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนสาระที่เกีย่วกับกระบวน 

การเทคโนโลยสีารสนเทศ การติดตอส่ือสาร  การคนหาความรู  การสืบคน  การใชขอมลูและ

สารสนเทศ  การแกปญหาหรือสรางงาน  คุณคาและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   สาระที ่5    เทคโนโลยีเพื่อการทํางานอาชพีเปนสาระที่เกี่ยวกับการนํา 

เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตครอบครัวและอาชีพ 
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 1.4  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีประกอบดวย5สาระแตละสาระ

มีมาตรฐานการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ซ่ึงจะกลาวถงึมาตรฐานการเรียนรูในชวงชัน้ที ่1 

ตาราง 1 รายละเอียดของสาระท่ี  1  การดํารงชีวิตและครอบครัว 

 

    มาตรฐานการเรยีนรู  12 ป                        มาตรฐานการเรียนรู  12 ป 
มาตรฐานที ่1.1                                     1.  เขาใจ  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน วธิีการและ 

เขาใจมีความคิดสรางสรรค มีทักษะ         ข้ันตอนในการทํางานและสามารถทาํงานตามข้ันตอน   

มีคุณธรรม มจีิตสํานึกในการใช               2. ใช  เก็บ  และบํารุง รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุและ 

พลังงาน  ทรัพยากร และส่ิงแวดลอม       อุปกรณที่ใช ในการทํางานตามคําแนะนาํ 

ในการทํางานบานเพื่อการดํารงชีวิต        3.  มีความคิดที่ดีและเปนประโยชนตอการทํางาน 

และครอบครัวที่เกีย่วของกับงานบาน      4.  ทํางานดวยความรับผิดชอบ  ขยนั  ซื่อสัตย  ประหยดั 

งานเกษตร งานชาง  งานประดิษฐ          อดออม 

และงานธุรกิจ                                        5. ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในการ 

                                                            ทาํงานอยางประหยัด 

มาตรฐานที ่1.2                                     1.  สามารถวางแผนการดําเนนิงานและปฏิบัติงานตามแผน 

มีทักษะ  กระบวนการทาํงาน  และ          2.  สามารถทาํงานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

การจัดการ  การทํางานเปนกลุม              จากกลุม 

การแสวงหาความรู  สามารถแก              3.  สามารถสํารวจแหลงความรูเกี่ยวกับการทํางาน 

ปญหาในการทํางาน  รักการทํางาน        4.  สามารถแกปญหางาย ๆ ดวยวธิีการที่เหมาะสม 

และมีเจคติที่ดีตองาน                                5.  เต็มใจทาํงานจนสําเร็จ  เห็นประโยชนของการทํางาน 

                                                            ทาํงานอยางมีความสุข ทาํงานดวยความประณีต  รอบคอบ 

                                                            ปลอดภัย และสะอาด 

ที่มา: กรมวิชาการ. 2544 : 3-157 
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ตาราง 2 รายละเอียดของสาระท่ี  3  การออกแบบและเทคโนโลย ี

 

    มาตรฐานการเรียนรู  12 ป                  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  1  (ป.1-3) 
มาตรฐานที ่ 3.1                                    1. เขาใจความจําเปนและเหน็ประโยชนของการออกแบบ 

เขาใจธรรมชาติและกระบวนการ             และการใชเทคโนโลยีในชีวติประจําวนั 

เทคโนโลยี  ใชความรู  ภูมิปญญา           2.  ออกแบบ  สรางและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชงาย ๆ 

จิตนาการ และความคิดอยางมีระบบ      3.  เปรียบเทยีบส่ิงของเคร่ืองใชในชีวิตประจําวนัใน 

ในการออกแบบ สรางส่ิงของเคร่ืองใช      ดานประโยชน  ความปลอดภัยตอชีวิตและส่ิงแวดลอม 

วิธีการเชิงกลยุทธตามกระบวนการ          4.  มีเจคติทีดี่ตอการออกแบบ และนําเทคโนโลยีมา 

เทคโนโลยี สามารถตัดสินใจเลือกใช        ประยุกตใช 

เทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต  

สังคม  ส่ิงแวดลอม โลกของงาน 

และอาชีพ 
 
ที่มา: กรมวิชาการ. 2544 : 3-157 

 

ตาราง 3  รายละเอียดของสาระท่ี  4   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

    มาตรฐานการเรียนรู  12 ป                มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่  1  (ป.1-3) 
มาตรฐานที ่ 4.1                                     1.  รูจกัแหลงขอมูลที่อยูใกลตัว 

เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการ       2.  เหน็ประโยชนของขอมูลและรวบรวมขอมูลที่สนใจจาก 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน           3.  รูจักชื่อและหนาที่ของอุปกรณพื้นฐานที่เปนสวน  

ขอมูลการเรียนรู  การสื่อสาร                    ประกอบหลักของคอมพิวเตอร  

การแกปญหา การทาํงานและอาชีพ 

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 และมีคุณธรรม 

ที่มา: กรมวิชาการ. 2544 : 3-157 
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ตาราง  4  รายละเอียดของสาระที ่5  เทคโนโลยเีพื่อการทํางานอาชีพ 

 

มาตรฐานการเรียนรู  12 ป มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ที่  1  (ป.1-3) 

มาตรฐานที ่ 5.1  

ใชเทคโนโลยีในการทํางาน การผลิต  

การออกแบบ  การแกปญหา   

การสรางงาน  การสรางอาชีพสุจริต

อยางมีความเขาใจ  มีการวางแผน

เชิงกลยุทธและมีความคิดสรางสรรค 

         1.  เขาใจและใชเทคโนโลย ี ไดเหมาะสมกับงาน 

 ที่มา: กรมวชิาการ. 2544 : 3-157 

 รายละเอียดของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีขางตน  แนวการจัดการ

เรียนการสอนของหลักสูตรนั้นไดกาํหนดไว  วา  สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูครบตามสาระ

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นทีก่ําหนด  (ยกเวนชวงชัน้ที่ 1 

ที่ไมตองจัดสาระที่ 2 การอาชีพ)    สาระที่ 1  การดํารงชีวิตและครอบครัวแตละชวงชั้นตองใหผูเรียน

เรียนรูครบทั้ง 5 งานคือ  งานบาน  งานเกษตร  งานชาง  งานประดิษฐ  และงานธุรกิจ  โดยอาจแยก

จัดเปนงาน  ๆ หรือบูรณาการก็ไดในแตละป/ภาค  และ สาระทัง้  5  นีจ้ะตองนาํมาบูรณาการโดย

มีสาระที ่1  หรือสาระที ่3 หรือสาระที ่4 เปนแกนหลัก  ผูสอนสามารถนําสาระที่ 3 และหรือสาระที่ 4 

หรือสาระที ่ 5 มาบูรณาการกับสาระที่ 1  หรือนําสาระที ่ 3 สาระที่ 4 เปนแกนหลักแลวนาํสาระอ่ืน ๆ 

มาบูรณาการก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามสภาพความพรอมของผูเรียน สถานศึกษาและชุมชน  

 จากเอกสารขางตนหลักสูตรไดกําหนดคุณภาพของผูเรียน วาตองเปนในลักษณะองครวม คือ

เปนผูทีม่ีความรู  ความสามารถ และเปนคนดี  ซึ่งในการเรียนงานประดิษฐของผูเรียนในระดับ

ประถมศึกษาปที่ 3  ผูเรียนจึงตองมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น คือ 1.  เขาใจ  

ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน วิธกีารและข้ันตอนในการทํางานและสามารถทํางานตาม

ข้ันตอน  ใช  เก็บ  และบํารุง รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุและอุปกรณที่ใช ในการทํางานตาม

คําแนะนํา   มีความคิดทีดี่และเปนประโยชนตอการทาํงาน ทาํงานดวยความรับผิดชอบ  ขยัน  

ซื่อสัตย  ประหยัด  อดออม ใชพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมในการทํางานอยาง

ประหยัด  สามารถวางแผนการดําเนนิงานและปฏิบัติงานตามแผน  สามารถทํางานตามบทบาท

หนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายจากกลุม  สามารถสํารวจแหลงความรูเกี่ยวกับการทํางาน สามารถแกปญหา

งาย ๆ ดวยวิธกีารที่เหมาะสม  เต็มใจทํางานจนสําเร็จ  เห็นประโยชนของการทาํงาน  ทาํงานอยางมี

ความสุข ทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ ปลอดภัย และสะอาด 
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1.5 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาแบบองครวม 
 จากการศึกษาเอกสารพบวาไดมีผูกลาวถงึการพัฒนาแบบองครวมไวในหลายรูปแบบเชน  

การศึกษาแบบองครวม   การพัฒนาแบบองครวม  การเรียนรูแบบองครวม  ซึง่ในแตละทานตางก็ได

ใหความหมายใกลเคียงกันดังนี ้

 เพ็ญศิริ  จีระเดชากุล (2541) ไดใหความหมายวา  องครวม  (holistic) มาจากคําวา  holos  

(whole)ในภาษากรีก  หมายถึงทัศนะที่มองโลก  มองความเปนจริงเปนภาพรวม  คือสรรพส่ิงทั้งหลาย

ลวนมีความสัมพันธเชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกนัและกนัความเปนจริงทัง้หมดของส่ิงใดยอมมี

คุณสมบัติเฉพาะตนซ่ึงไมสามารถเขาใจไดโดยการแยกศึกษาเปนสวนยอยๆ แมเอาสวนยอยๆ มา

รวมกันก็ไมสามารถเทียบความหมายกับคุณสมบัติขององครวมเดิมได 

 สมพร  พึง่อุดม  (2543 : อางอิงจาก http:// www.edu.nu.ac.th ) กลาววา  การศึกษาแบบ

องครวม  คือ กระบวนการเรียนรูที่เชื่อมตัวเราเขากับโลก ความสัมพนัธนี้ตองครอบคลุมทุกดาน  ทัง้

ดานรางกาย  หรือกายภาพ  (physical  body)  ดานจิตใจ  อารมณ  ความรูสึก  (mind) ตลอดจน

ดานจิตวิญญาณ  (spiritual) ตองเปนการศึกษาที่ไมติดยึดกับเทคนคิหรือ หลักสูตร ใดหลักสูตรหนึง่

อยางตายตัว  ครูตองยอมรับศักยภาพที่แตกตางของเด็กแตละคน จะตองไมใชมาตรฐานเดียวกนัใน

การตัดสินใจเด็ก    นอกจากนีก้ารเรียนรูแบบองครวมยังตองสอนใหเด็กเขาใจความสัมพนัธที่ตัวเด็ก

ตองเกี่ยวของเชื่อมโยง  กับทัง้โลก ภายนอก  และโลกภายในของตัวเอง 

 วิลาส เดชะไพบูลย  (2547: อางอิงจาก http:// www.fpps.or.th) กลาววา  คําวา “องครวม” 

เปนคําที่แปลมาจากคําในภาษาอังกฤษคือ  holistic  หรือ  holism ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรม

วา“แนวโนมตามธรรมชาติในการสรางองคาพยพ(whole)ที่มีคุณสมบัติมากกวาความสําคัญของ

องคประกอบ”โดยไดกลาวถงึความแตกตางของแนวคิดองครวม  กับแนวคิดแบบแยกสวนไวดังนี ้

ตาราง 5 ความแตกตางระหวางแนวคิดแบบองครวม กับแนวคิดแบบแยกสวน 

 

 แนวคิดแบบแยกสวน แนวคิดองครวม 

ปจเจก    เปนกลาง    ไมเปนกลาง 

ความเปนจริง -  เปนอิสระจากปจเจก 

-  เปล่ียนแปลงไมได 

-  ครบถวนสมบูรณ 

-  เปนเอกพจน 

-  เปนสากล 

-  ปจเจกรวมกันสราง 

-  เปล่ียนแปลงได 

-  ไมครบถวนสมบูรณ 

-  เปนพหูพจน 

-  เฉพาะตัวเฉพาะกลุม 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

 แนวคิดแบบแยกสวน แนวคิดองครวม 

การจัดการ -  รวมศูนย 

-  สูตรสําเร็จ 

-  คิดแทนทําแทน 

-  รวมกัน 

- หลากหลายตามความเหมาะสม 

-  คิดเองทําเอง 

สังคม -  รวมกันเพื่อทํางาน 

-  เชื่อมโยงทางต้ังเปนรูปปรามิด 

-  รวมกันเพื่อส่ือสารแลกเปล่ียน 

-  ทับซอนกนัไปมาเปนเครือขายที ่ 

   สลับซบัซอน 

ที่มา: http:// www.fpps.or.th 

 สหชาติ  เหล็กชาย  (2545)  ไดกลาวถึงการเรียนการสอนทีพ่ัฒนาผูเรียนแบบองครวมนัน้

ตองเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เปนการจัดการเรียนรูที่เอาชีวิตจริงและเงื่อนไขของ

การเรียนรูการรับรูของผูเรียนเปนตัวต้ัง ผูเรียนมีอิสรภาพท่ีจะไดรับการสงเสริมใหพฒันาเต็มศักยภาพ

ของความเปนมนุษย ทั้งจิตใจ รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ผูเรียนเปนผูกระทาํกิจกรรมการ

เรียนรูไดถูกตองแมนยาํดวยความรูสึกทีดี่งามอันเปนการสรางบุคลิกภาพที่ดีงาม เรียนรูวิธกีารเรียนรู  

เรียนรูจากการปฏิบัติของตนเอง และอยูรวมกับคนอ่ืนอยางมีความสุขเรียนรูตลอดชีวติและเปนบุคคล

แหงการเรียนรู 

 พระธรรมปฎก (2532 อางอิงจาก เพ็ญศิริ จีระเดชากุล )  ไดมองการศึกษา คือการพัฒนา

มนุษย การศึกษาที่แทจริงนัน้มีความมุงหมายสูงสุดหรืออุดมคติที่จะพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ หรือเปน “พุทธ” ซึ่งมีลักษณะ 3 ประการ คือ มปีญญา  มีจริยธรรม  และมีความสุข  ลักษณะ

ทั้งสามตางเช่ือมโยงประสานกลมกลืนกันเปนองครวมทีเ่ปนความสมบูรณของชีวิตหรือจุดหมายของ

ชีวิต และทานไดเสนอไววา ในการพัฒนามนุษยนัน้ตองพัฒนาทั้งใหครบทั้ง 3 ดาน อยางมีดุลยภาพ  

คือดานพฤติกรรมและวิธีใชชีวิตตลอดจนการทาํมาหาเล้ียงชพี (ศีล) ดานจิตใจทีดี่งาม มีความสุข  

(สมาธิ)  และดานปญญา หรือ ปรีชาญาณซึ่งรวมถึงความรูความเขาใจตาง ๆ รวมทัง้แนวความคิด

ทัศนคติและคานิยม (ปญญา) การศึกษาซ่ึงสามารถบูรณาการทั้ง 3 ดานนี้ จะทําใหเกิดการพัฒนาคน

อยางเปนองครวม 

 จากการรวบรวมเอกสารขางตน จะเห็นไดวาการศึกษานั้นมีความสําคัญตอการพฒันามนษุย

มากซ่ึงในการพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยทีมีคุณภาพนัน้ผูสอนหรือผูที่พัฒนาจะตองคํานงึถงึ

องคประกอบในแตละดานทีต่องการพฒันา  ตองคํานงึถึงตัวผูเรียนเปนหลัก ควรใหผูเรียนไดเรียนรู

ดวยตนเองไดลงมือปฏิบัติ  และควรพัฒนาไปพรอมกนัทุก ๆ ดานคือ  ดานรางกาย  ดานจิตใจ  ดาน
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อารมณ ดานสังคม เพื่อใหมีคุณสมบัติของความเปนมนษุยที่สมบูรณ ครอบคลุมทั้งดานความรู    

ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  โดยการพัฒนาไปพรอม ๆ กนั     ผูเรียนจะไดมีคุณลักษณะที่พงึ

ประสงค   ซึ่งจะถือไดวาเปนการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม 

จากการกําหนดคุณภาพของผูเรียนในมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที ่ 1 กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในสาระที ่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว ของหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ที่ไดใหความสําคัญของการพัฒนาผูเรียนใหเปนแบบองครวม คือเปนผูทีม่ีทัง้ความรู 

ความสามารถ เปนคนดี และความสําคัญของการพฒันาบุคคลใหเปนแบบองครวม คือดานรางกาย 

จิตใจ อารมณและสังคมทีส่มบูรณ จงึไดใหความหมายของคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม  คือ  

คุณสมบัติของผูเรียน ตอสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในการเรียนการสอนวิชางาน

ประดิษฐ  ที่มคีวามครอบคลุม ใน 3 ดาน  คือ    ความรู  ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม  ซึง่

พิจารณาไดจาก  ความรู  ความเขาใจ  และพฤติกรรมที่แสดงออกได    ดังนี ้

 ความรู หมายถงึ  การมีความเขาใจ  เกี่ยวกับ  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  

วิธีการและข้ันตอน ในการทาํงานประดิษฐจากเศษวัสดุทีเ่หลือใช   

 ความสามารถ หมายถงึ  พฤติกรรมของผูเรียนที่แสดงออกถึงทกัษะในดานตอไปนี ้

  1)  สามารถแสวงหาความรู เกี่ยวกับการทํางานประดิษฐ จากแหลงความรู

ตาง ๆ  

  2)  สามารถวางแผนการดําเนินงานการทาํงานประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ

เหลือใช 

  3)    สามารถปฏิบัติงานตามแผนการท่ีไดวางไว 

  4)  สามารถแกปญหาที่เกดิจากการทํางาน  ที่งาย ๆ ไมสลับซับซอนดวย

วิธีการที่เหมาะสม   จากการประเมินผลงานของตน 

 คุณธรรม  จริยธรรม  หมายถึง  คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พงึประสงค ซึ่งไดแก

   1)  การทาํงานดวยความรับผิดชอบ   ขยัน  ซื่อสัตย  โดยมีการสงงานตรง

เวลา  ทํางานดวยความต้ังใจไมยอทอ  มพีฤติกรรมที่ตรงไปตรงมา ไมโกหกหรือทําในส่ิงที่ผูอ่ืนไมชอบ 

  2)  เห็นคุณคาของ พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีการทํางานที่ใช

พลังงาน  ทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัด  

  3)  รักการทํางาน  เห็นประโยชนของการทาํงาน   

 ซึ่งสามารถวัดคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวมจากแบบวัดคุณลักษณะและทกัษะแบบ

องครวมที่สรางครอบคลุมนยิามทั้ง 3 ดาน โดยแบงเปนการวัดดานความรู เปนแบทดสอบให

เลือกตอบและเขียนอธิบาย สวนดานความสามารถและคุณธรรม เปนสถานการณที่สรางข้ึนเพื่อให
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ครอบคลุมนิยามดานความสามารถและนยิามดานคุณธรรม แลวใหเลือกตอบ 1 ขอ  การใหคะแนน

จะเรียงตามความเขมของคุณลักษณะและทักษะ ดานความสามารถและคุณธรรม  คือ มาก ปาน

กลาง  นอย  คะแนน  3 – 1 คะแนน ผูเรียนที่ไดคะแนนมากกวา แสดงวามีคุณลักษณะและทักษะ

แบบองครวมมากกวา ผูเรียนที่มีคะแนนนอย 

 
2. เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู ICANDO 
 จากการกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่

ตองการพฒันาผูเรียนแบบองครวม คือใหเปนคนดี  มีความรู  มีความสามารถ โดยใหเรียนรูผานการ

ทํางานเปนหลัก ซึ่งจากการศึกษาพบวากระบวนการเรียนรู ICANDO นัน้เปนกระบวนการเรียนรูที่

สามารถสรางหรือพัฒนา ศักยภาพของตัวบุคคลใหเกดิข้ึนในลักษณะของการพัฒนาแบบองครวมได 

คือเปนการพฒันาในหลายๆ ดาน ไปพรอมกันโดยผานการทํากิจกรรมในข้ันตางๆ ของกระบวนการ  

ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู ICANDO มีดังนี ้ 
 
 2.1  ประวัติความเปนมา 
 กระบวนการเรียนรู ICANDO นาํมาจากการวิจยัของดุษฎี โยเหลา ลัดดาวัลย เกษมเนตร 

และคณะ (2546) เร่ือง ระบบการถายทอดทางสังคมเพือ่การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแกแรงงาน

ภาคการเกษตร : ศึกษากรณีจังหวัดนาน  คณะผูวิจยัประกอบไปดวย คณาจารยจากสถาบันวจิัย

พฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ซึง่มีที่มาจากความจําเปนในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในภาคการเกษตรใหมีคุณภาพและศักยภาพ เนนเครือขายการพัฒนาต้ังแตระดับวัยเรียน ใน

ทองถิน่เปนหลักในการพัฒนา เนนการเรียนรูที่ชมุชนเขามามีสวนรวมในการเรียนรูแบบสรางความรู 

และเนนการพฒันาคุณลักษณะทางจิตควบคูไปกับการพัฒนาทักษะในอาชีพ   โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อ  1) ศึกษาคุณลักษณะและทักษะของแรงงานภาคการเกษตรที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศให

สามารถพึ่งตนเองได โดยศึกษาจากผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชพีเกษตร ผูมี

ประสบการณดานการพัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตรที่ประสบความสําเร็จ   2) ศึกษาระบบ กลไก และ

วิธีการของหนวยงานภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาคุณภาพของแรงงานภาคการเกษตร โดยศึกษา

จากเอกสารของหนวยงานภาครัฐ  และเอกชน การสมัภาษณ ครู อาจารย และวิทยากรที่ดีเดน  3)  

จัดทําคูมือการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแกแรงงานภาคการเกษตรในจังหวัดนาน โดยใช

กระบวนการวจิัยแบบมีสวนรวมในกลุมตัวอยาง 6 กลุม  ไดแก นกัเรียนของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานการประถมศึกษา  นักศึกษาประกาศนียบัตรอาชพีของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
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นักศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชพีช้ันสูงของสถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล กลุมเกษตรกร

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณและส่ือมวลชนทองถิ่น   

 โดยทีง่านวิจยัแบงออกเปน เปน 2 ระยะ โดยระยะแรก ไดองคความรูเกีย่วกบัผูนํากลุม

เกษตรกร คือคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนของผูนาํกลุมเกษตรที่ประสบความสําเร็จ  กระบวนการ

เรียนรูของกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ และองคความรูระดับบุคคลเกี่ยวกับเกษตรกรที่ประสบ

ความสําเร็จ ที่ประกอบดวย กระบวนการพฒันาคุณลักษณะและทักษะแรงงานการเกษตรแบบ 

ICANDO เปนกระบวนการที่สามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะได กระบวนการนี้มี

องคประกอบ 6 สวน คือ 1) ความสนใจ  2) คิดวิเคราะห  3) ปฏิบัติจริง  4) อนรัุกษธรรมชาติ  5) 

พัฒนาปรับปรุง  6) ผลสําเร็จที่ไดรับ  และองคความรูเกีย่วกับเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ   

ซึ่งโครงการวิจยัในระยะที ่ 2 เปนการนําองคความรูในระยะที่ 1 ไปพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่

จําเปนตอความสําเร็จในการประกอบอาชพีทางการเกษตรกรใน 

กลุมตัวอยาง 6 กลุม คือ กลุมนักเรียนประถมศึกษา  นกัศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  นกัศึกษา

หลักสูตรประกาศนยีบัตรอาชีพ  กลุมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและกลุมส่ือมวลชน  ในข้ันนี้ได 

หลักสูตร และคูมือการใชหลักสูตร 5 หลักสูตร ที่ผานการนําไปใชและปรับปรุงในระดับหนึง่  
  
 2.2  แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกบักระบวนการเรยีนรู ICANDO 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ICANDO นั้นคณะผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับการ

เรียนรูตางๆมาเปนพืน้ฐานในการสรางกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของบุคคล 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 การเรยีนรูของบุคคล  
 การเรียนรูนั้นถือไดวาเปนเร่ืองที่สําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนษุยซึ่งนกัจิตวทิยาตางๆ ที่

สนใจเกี่ยวกับการเรียนรูไดใหความหมายของการเรียนรูไวมากมาย ชวนพิศ  ทองทวี (2522 : 70-71) 

กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการทีเ่กิดข้ึนภายในตัวบุคคล  ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

บุคคล อันเนื่องมาจากการทีบุ่คคลไดรับประสบการณ หรือการฝกฝน อบรม พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลง

ไปนั้นอาจเปนพฤติกรรมใหม   คุณลักษณะใหม หรือ ความสามารถใหมๆ  ซึง่การเรียนรูนัน้เร่ิมตน

เกิดจากการทีบุ่คคลไดรับประสบการณ  จากนัน้จะเกดิการเปล่ียนแปลงของกระบวนการทาํงานของ

สติปญญา   แลวก็จะสงผลตอพฤติกรรมของบุคคลอีกทอดหนึ่ง  เมื่อบุคคลไดมีโอกาสติดตอกับ

ส่ิงแวดลอมโดยที่ตองแสดงพฤติกรรมออกมา  พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นจะเปล่ียนแปลงไปและ

เปล่ียนไปก็คอนขางถาวร  สงวน (มาลิน ี จุฑาลพ.2541 : 55; อางอิงจาก สงวน  สุทธิเสิศอรุณ.  

2531.) กลาววาผลการเรียนรูจะทาํใหเกดิการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมใน 3 ดานคือ ดานความรู
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(Knowledge)  หรือพฤติกรรมทางสมอง  เปนการเปล่ียนแปลงทางดานความรู  ความจํา ความเขาใจ 

การวิเคราะห  การสังเคราะห  การประเมินคา  การนําความรูไปใชในสถานการณ อ่ืนๆ   ดานทกัษะ  

(Skill)  หรือ พฤติกรรมดานกลามเนื้อ ประสาท เปนการเกิดความชํานาญ หรือทักษะ  ในการ

เคล่ือนไหวกลามเนื้อ เชน การอาน  การเขียน  การทํางานฝมือ  การเลนกฬีา เปนตน ดานความรูสึก  

(Affective)  หรือพฤติกรรมดานอารมณ เปนการเปล่ียนแปลงทางอารมณ  ความรูสึก  เชน การเกิด

ความพอใจ  เจคติ  คานิยม  จริยธรรม  ประทีป  จนิงี ่ ( ดุษฎี โยเหลา และคนอ่ืน ๆ 2546:17-18; 

อางอิงจาก ประทีป จนิงี.่ 2540.เอกสารการสอนวชิาวิเคราะหพฤติกรรมและปรับพฤติกรรม) ได

กลาวถึงการเรียนรูวาหมายถงึ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมของอินทรียตอ

สถานการณหนึ่ง  ที่เกิดจากการที่อินทรียมีประสบการณทางตรงหรือทางออมกับสถานการณนัน้ โดย

พฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่เปล่ียนไป  ควรเปนไปในลักษณะที่คอนขางถาวร และจะ 

เปล่ียนไปในทศิทางที่เหมาะสมหรือไมก็ได ซึ่งสามารถพจิารณาการเรียนรูในประเด็นตาง ๆ ไดดังนี ้

 1.  การเรียนรูที่เกิดข้ึนไดตองมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรม เหตุที่

จะตองมีการแยกแยะระหวางพฤติกรรมกบัศักยภาพของพฤติกรรมเพราะบางคร้ังมนุษยอาจมีการ

เรียนรูในลักษณะการเปล่ียนแปลงศักยภาพของพฤติกรรม โดยไมมีการแสดงออกมาใหเหน็เปน

พฤติกรรมภายนอก โดยปกติแลวไมมีใครสามารถสังเกตการเรียนรูไดโดยตรง ทั้งนี้เพราะการเรียนรู

เปนการอนุมานจากการแสดงออกเม่ือไดรับประสบการณหรือการฝกฝน จึงตองสังเกตการเรียนรูจาก

การเปล่ียนผลการแสดงออกของบุคคล ดังนัน้นักจิตวทิยาสวนใหญจึงศึกษาการเรียนรูโดยผาน

กระบวนการแสดงออก ซึ่งเปนการศึกษาในอีกมิติหนึง่ แทนที่จะศึกษาในมิติของตัวมนัเอง แตมี

นักจิตวทิยาบางทาน เชน แบนดูรา ใหความสนใจการเรียนรูโดยพิจารณาที่การเปล่ียนแปลงของ

ศักยภาพของพฤติกรรม โดยแบนดูราไดแยกแยะระหวางการไดมาซึง่ความรูใหม (Acquired) กับการ

กระทาํ (Performance) โดยแบบดูราไดมองวา การเรียนรูนัน้ไมจําเปนทีจ่ะตองพจิารณาในแงการ

กระทาํที่แสดงออก หากแตวา การไดมาซึ่งความรูใหมก็ถอืวาการเรียนรูไดเกิดข้ึนแลว แมวาจะยังไมมี 

การกระทําที่แสดงออกก็ตาม ดังนัน้การเรียนรูของแบนดูรามักจะเนนที่การเปล่ียนแปลงศักยภาพของ

พฤติกรรมหรือพฤติกรรมภายใน โดยไมจาํเปนตองมีการแสดงออก 

 2.  พฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปนัน้  เกิดเนื่องจากการไดรับ

ประสบการณหรือการฝกฝน จากประเด็นนี้จะเห็นไดวา พฤติกรรมใดที่เปล่ียนแปลงอันเปนผลมาจาก

การเจริญเติบโต การมวีุฒิภาวะสูงข้ึน การไดรับอิทธิพลจากยา ความเหนื่อยลาหรือการไดรับอุบัติเหตุ

ในระบบประสาทนั้นไมถือวาเปนการเรียนรู 

 3.  การเปล่ียนแผลงพฤติกรรมหรือศักยภาพจะตองคอนขางถาวร นัน่แสดงวาพฤติกรรมหรือ 

ศักยภาพของพฤติกรรม จะตองคงอยูกับบุคคลนี้เปนระยะเวลานานภายหลังจากที่บุคคลนัน้ไดเกิด 
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การเรียนรูแลว 

 4.  การเรียนรูจะเกิดข้ึนจําเปนตองมีประสบการณซ้ําๆ กนัในสถานการณหนึ่งๆ โดยเฉพาะ

พฤติกรรมทีม่คีวามซับซอนมากๆ เชนพฤติกรรมการขับรถยนต พฤติกรรมการใชคอมพิวเตอร ฯลฯ 

 5.  การเรียนรูเกิดข้ึนไดทั้งการผานประสบการณทางตรงและประสบการณทางออม 

 6.  ทิศทางการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมจะเปล่ียนแปลงไปใน 

ทิศทางที่เหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็ไดทั้งนี้ข้ึนอยูกับการยอมรับของแตละสังคมเปนหลักการที่

บุคคลจะเกิดการเรียนรูไดนัน้ บุคคลอาจจะใชวิธีการเรียนรูไดทั้งจากการเรียนรูดวยตนเองและ 

การเรียนรูจากผูอ่ืนหรือจากสภาพแวดลอมที่บุคคลเด่ียวของโดยผานกระบวนการถายทอดทางสังคม

ซึ่งเปนกระบวนการที่สําคัญจะทาํใหบุคคลเกิดการเรียนรู 

 ดังนัน้อาจกลาวไดวาการเรียนรูนัน้เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไมวาจะเปน

พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมภายนอกก็ตาม ซึ่งการเปล่ียนแปลงนัน้ก็เปนผลมาจากประสบการณ

และการฝกฝน และการเรียนรูก็สามารถเกิดข้ึนแลวเมื่อบุคคลไดมาซึ่งความรู(Acquired) ซึ่งบุคคลจะ

แสดงการกระทําออกมา (Performance) ก็เมื่อบุคคลอยูในสภาพการณของส่ิงเราทีเ่หมาะสม 
 แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกบักระบวนการเรียนรู  ICANDO 
 ทฤษฎีการเรียนรูนัน้เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงองคประกอบตางๆ ทีม่ีผลตอการเรียนรูของบุคคล

ตลอดจนเงื่อนไขตางๆ ทีท่ําใหบุคคลเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทฤษฎีการเรียนรูไมไดทําใหคน

เกิดการเรียนรูเพียงแตเปนการอธิบายวา คนเรียนรูไดอยางไรมีปจจัยอะไรบางทีท่ําใหเกิดการเรียนรู 

แตมิไดบอกวาทําอยางไรจึงทําใหคนเกิดการเรียนรู สวนการเรียนรูนัน้เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของบุคคลซึ่งเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลโดยการไดรับประสบการณในสภาพแวดลอมนั้น ดังนัน้ในการ

พัฒนาบุคคลจึงตองอาศัยตัวกลางในการเชื่อมโยงสองส่ิงนี ้ นัน่ก็คือกระบวนการพฒันานัน่เองซึง่ใน

กระบวนการเรียนรู  ICANDO นัน้ไดมีการนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมตางๆ ที่สําคัญมาใชใน 

กระบวนการพฒันาซ่ึงประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษติ (2536) ไดสรุปเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู

ของนักจิตวิทยากลุมตางๆ ดังนี ้

 

 1.  ทฤษฎีการเรียนรูของนกัจิตวิทยากลุมปญญานิยม 

 นักจิตวทิยากลุมนี้ใหความสนใจในการศึกษาปจจยัภายในตัวบุคคลที่เรียกวาโครงสรางทาง

ปญญา (Cognitive Structure) ที่มีผลตอความจาํ การรับรูและการแกปญหาของบุคคล นกัจิตวิทยา

กลุมนี้มีความเชื่อวาการกระทําตางๆของบุคคลนั้นเกิดข้ึนจากตัวบุคคลเองไมไดเกิดจากเงื่อนไข 

บุคคลเปนผูกระทํา สภาพแวดลอมที่จะทําใหบุคคลเรียนรูไดดีนั้นจะตองเปนสภาพแวดลอมที่บุคคล

รับรูและมีความหมายตอบุคคลเทานั้น ส่ิงใดที่บุคคลไดเรียนรูมากอนจะมีผลตอการเรียนรูในปจจุบัน 
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ดังนัน้นกัจิตวทิยากลุมนี้จึงใหความสนใจตอส่ิงที่บุคคลไดเรียนรูมาแลวเพื่อไดจัดประสบการณทีม่ี

ความหมายเพือ่ใหเกิดการเรียนรูใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ  แนวคิดของนักจิตวทิยากลุมปญญา

นิยมนํามาประยุกตใชในการพัฒนาบุคคลนั้นม ี 2 ทานคือ   1)  บรูเนอร เขาไดเสนอเก่ียวกับทฤษฎี

การสอน โดยกลาววาในการจะจัดกิจกรรมพัฒนาบุคคลนั้นตองพิจารณาถงึหลัก 4 ประการคือ 

แรงจูงใจ  โครงสรางของความรู  ลําดับข้ันของเนื้อหา  และการเสริมแรง ซึ่งเขามีความเชื่อวาการ

เรียนรูที่มีความหมายตอบุคคลนั้นตองเกิดจากการเรียนรูโดยการคนพบ (Discovery Learning)  เปน

การเรียนรูที่บุคคลเขาใจวาจะใชส่ิงที่เรียนรูมาอยางไร ซึ่งการที่บุคคลมีความเขาใจดวยตนเองจะเปน

ส่ิงที่มีความหมายสําหรับเขายิ่งกวาการทีผู่อ่ืนเสนอแนวความคิด การเกิดความเขาใจข้ึนมาดวย

ตนเองยอมจะเปนรางวัลดวยตัวของมนัเอง เพราะสามารถทําใหส่ิงทีต่นฉงนสงสัยมีความหมาย การ

ที่บุคคลสามารถคนหาคําตอบดวยตนเองไมเพียงจะชวยพัฒนาทักษะในการแกปญหา แตยังชวยให

เกิดความเช่ือมั่นในความสามารถในการเรียนรูและสามารถจะแกปญหาในตอๆ มา ซึ่งการเรียนรูแบบ

คนพบนี้สาระสําคัญอยูที ่ การทําความเขาใจถงึความเช่ือมโยงของแนวคิดความเปนไปไดในการ

แกปญหาดวยตนเอง และการนําส่ิงทีเ่รียนรูไปแลวมาสัมพันธกับส่ิงทีก่ําลังจะเรียนรู  (ศิริบูรณ สาย

โกสุม. 2542: 91; อางอิงจาก Bruner, Goodnow and Austin,1956)   2)  ออสูเบล ไดเสนอทฤษฎี

การเรียนรูอยางมีความหมาย เขามีความเช่ือวาคนเรานัน้ทกุคนมีโครงสรางทางปญญา ซึ่งโครงสราง

ทางปญญาของแตละบุคคลนั้นยอมีความแตกตางกนัทั้งนี้ยอมข้ึนอยูกับประสบการณการเรียนรูของ

แตละคน เขาอธิบายถึงการเรียนรูในส่ิงใหมๆของบุคคลวา เมื่อความรูใหมไปปฏิสัมพันธกับแนวคิด

เดิมหรือขอมูลเดิมที่มีอยูแลวในโครงสรางทางปญญา ก็จะเกิดกระบวนการดูดซับ (Assimilation) 

ข้ึนมาทันที โดยที่กระบวนการดูดซึมนี้จะเช่ือมโยงความรูใหมเขากบัแนวคิดหรือความรูเดิมที่มีอยูแลว

ในโครงสรางทางปญญาอยางเฉพาะเจาะจง จากนัน้ก็จะจําแนกแนวคิดที่แตกตางและรวมเขาไปกับ

แนวคิดที่เกี่ยวพันกันในโครงสรางทางปญญานัน้ๆ  

  

 2.  ทฤษฎีการเรียนรูของนกัจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนยิม 

 นักจิตวทิยากลุมนี้ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่สามารถสังเกตไดเปนหลัก โดยมีความเชื่อวา

พฤติกรรมทกุอยางจะตองมสีาเหตุ และเช่ือวาพฤติกรรมเปนการตอบสนองของอินทรียที่มีตอส่ิงเรา 

 คือการที่เมื่อบุคคลไดรับรูเหตุการณหรือส่ิงใดๆ โดยผานอวัยวะรับรู  บุคคลจะมีการแสดงการ

โตตอบตอส่ิงนั้นๆ  ซึ่งการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมไปในทิศทางใดนั้นจะเกิดข้ึนจากการเรียนรู  ของ

ผลกรรมที่ไดรับถาเปนทีน่าพอใจความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง

ก็จะแนนแฟนข้ึน  นกัจิตวทิยาที่สําคัญที่สนับสนนุแนวคิดนี้ คือ  1) สกินเนอร  ทฤษฎีหลักของเขาคือ

ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขแบการกระทํา (Operant Conditioning) ที่เชือ่วาพฤติกรรมของ
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บุคคลนั้นเปนผลมาจากการที่ไดมีการปฏิสัมพันธในสภาพแวดลอม ผลกรรมที่เกิดข้ึนเปนตัวกําหนด

วาพฤติกรรมดังกลาวจะเกิดข้ึนอีกหรือไมเกิดในอนาคต โดยมีความเชื่อวาการเรียนรูของบุคคลนั้นจะ

มีประสิทธิภาพหรือไมข้ึนอยูกับการจัดเงือ่นไขผลกรรม 3 ประการคือ การเสริมแรง  การลงโทษ  การ

หยุดยัง้  โดยที่การเสริมแรง (Reinforcement) เปนการเพิ่มความถี่ของการแสดงพฤติกรรม แบงเปน

การเสริมแรงทางบวก ที่เปนการใหผลกรรมบางอยางตามหลังพฤติกรรมแลวทําใหพฤติกรรมนัน้เกิด

ความถี่ข้ึน  การเสริมแรงทางลบ เปนการทําใหพฤติกรรมเพิ่มความถีม่ากข้ึน เมื่อพฤติกรรมที่

แสดงออกนัน้สามารถถอดถอนส่ิงเราที่ไมพึงพอใจออกได   การลงโทษ (Punishment) เปนการลด

พฤติกรรมหรือยุติพฤติกรรมที่แสดงออกอันเปนผลจากการไดรับผลกรรมบางอยางหลังการแสดง

พฤติกรรมนัน้ สงผลใหพฤติกรรมนั้นลดลง  การหยดุยั้ง (Extinction) เปนการยุติการใหแรงเสริม

ทางบวกตอพฤติกรรมที่เคยไดรับการเสริมแรงทางบวก ซึ่งจะมีผลทาํใหพฤติกรรมดังกลาวลดลงหรือ

ยุติลงในเวลาตอมา  2)แบนดูรา (ศิริบูรณ สายโกสุม. 2542: 91; อางอิงจาก 

Bandura,A.1977.Social Lesrning Theory,NJ:Prentice-Hall.) ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 

(Social Learning) โดยเนนถงึการปฏิสัมพันธระหวาง ผูเรียนกบัส่ิงแวดลอม แบนดูรามีความเห็นวา 

การเรียนรูเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกันอยาง

ตอเนื่อง การเรียนรูทางสังคมใชการเสริมแรงจากภายนอกและความคิดความเขาใจจากภายในคือ

ปญญา ซึ่งการพัฒนาการเรียนรูหรือพฤติกรรมของบุคคล สวนมากเกดิจากการเรียนรูโดยการสังเกต

และการเรียนแบบ โดยการสังเกตจากตัวแบบซึ่งการเรียนรูโดยการสังเกตจะประกอบดวย ข้ันการ

รับมาซ่ึงการเรียนรู และข้ันการกระทําหรือการแสดงออก โดยผูสังเกตจะเรียนรูไดวาพฤติกรรมใดที่

ควรนําไปเปนแบบอยาง พฤติกรรมใดควรละเวน บุคคลจะเรียนรูจากการสังเกตจากตัวแบบที่

ประกอบไปดวย 4 กระบวนการ คือ 

กระบวนการใสใจ    กระบวนการจดจาํ  กระบวนการแสดงพฤติกรรม  กระบวนการจงูใจ    

  

 3.ทฤษฎีการเรียนรูของนกัจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม 

 นกัจิตวทิยากลุมนี้ใหความสนใจในลักษณะเฉพาะซ่ึงเปนลักษณะของปจเจกบุคคลโดยเนน

ส่ิงที่เรียกวาตัวตน (Self) ตลอดจนความมีอิสรภาพการที่บุคคลไดมีโอกาสเลือก การกาํหนดดวย

ตนเอง (Self-Determinism) และการเจริญงอกงามสวนตน (Growth)  พยอม วงษสมศรี (2536: 18-

19) ไดกลาวถึงแนวคิดกลุมมนุษยนยิมวาในปจจุบันนี้มีผ ู นาํแนวคิดนี้มาใชดานการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง ใหผูเรียนมีเสรีภาพการทํากจิกรรม

ตางๆ ดวยความตองการและความสนใจเนนความแตกตางระหวางบุคคล หรือก็คือการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child-Centered) โดยกลุมนีม้ีแนวความคิดวา  
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 1) มนุษยทกุคนตองการความรัก ความอบอุน ความเขาใจ และมีความสามารถที่จํากัด

เฉพาะตัวไมใชจะเปนอะไรก็ไดตามใจปรารถนาของคนบางคน  

 2)  เชื่อวามนษุยแตละคนมแีนวโนมที่ตองการรูจักและเขาใจตนเองพรอมทั้งยอมรับในสมรรถ

วิสัยของตนเอง 

 3)  เชื่อวามนษุยแตละคนตางกม็ุงที่จะสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณใหแกตนเอง  

 4)  มนุษยทกุคนมีสิทธิเลือกกระทาํ เลือกประสบการณของตนเอง กําหนดความตองการของ

ตนเอง ตัดสินใจเร่ืองตางๆ ดวยตนเองทั้งนี้เพราะทุกคนตางก็แสวงหาทิศทางที่จะปรับปรุงตนเองให

เปนมนุษยที่สมบูรณ 

 5)  เชื่อวาวิธกีารแสวงหาความรูสําคัญกวาตัวความรู เพราะโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ

ตัวความรูเองจะไมใชเปนส่ิงตายตัว  

 นักจิตวทิยากลุมนี้ที่คอนขางมีความสําคัญคือ  1) มาสโลว เขามีความเช่ือวามนุษยทุกคนมี

ความตองการที่จะใหตนเองไดบรรลุถึงศักยภาพแหงตนและการที่จะพฒันาใหบุคคลไดบรรลุถงึ 

ศักยภาพแหงตนไดนั้นจําเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองสามารถตอบสนองตอความตองการในระดับตน

เสียกอนคือ ความมัน่คงปลอดภัย ความรัก การยอมรับ และความภาคภูมิใจ โดยที่ผูพัฒนาตอง

ปลอยใหบุคคลไดมีการพัฒนาดวยตัวเขาเอง ไมพยายามเขาไปควบคุมและจัดกระทําการพฒันาของ

เขา  2)  โรเจอร  เขาไดเสนอแนวคิดการพัฒนาบุคคล โดยมีผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยที่บุคคลจะตอง

จัดการกับปญหาดวยตนเอง ผูพัฒนาจะทําหนาที่ในการเอื้อใหบุคคลสามารถสรางข้ันตอน และการ

ดําเนนิการตางๆ เพื่อนําไปสูคําตอบ ในการแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งโรเจอรมคีวามเชื่อวาไมมีใคร

เขาใจความรูสึกของบุคคลไดดีเทากับตนเอง เพราะวาบุคคลจะรับรูโลกและประสบการณตามการ

รับรูของเขา นอกจากนี้การนาํแนวคิดนี้ไปใชในการพัฒนาโดยมีผูเรียนเปนศูนยกลางนั้น ผูพฒันาควร

มีคุณสมบัติคือ  2.1) การมีศรัทธาในมนุษย และเช่ือในความสามารถของปจเจกบุคคล ที่จะพฒันา

ศักยภาพของตนได ใหโอกาสผูเรียนเลือกแนวทางของตนในการเรียนรู  2.2) มีความจริงใจเปนตัวของ

ตัวเองไมสวมหนากากเขาหากันมีความเปนธรรมชาติ    2.3)  เหน็ถงึคุณคาของนักเรียนยอมรับ 

ความรูสึกความคิดเห็นใหโอกาสเด็กไดแสดงออก มีความเปนตัวของตัวเอง  2.4)  สามารถเขาใจถึง

ปฏิกิริยาของนักเรียน มคีวามละเอียดออนมองไปถงึความคิด จติใจตระหนักถงึกระบวนการของ

การศึกษาและการเรียนรู   และ 3) นักปรัชญาการศึกษา  จอหน ดิวอ้ี (John  Dewey)  ผูนาํลัทธิ

ปฎิบัตินิยม  เชื่อวา ความรู เกิดจากประสบการณ ซึง่ประสบการณก็คือส่ิงที่มนษุยกระทํา  คิดและ

รูสึก รวมถึงการใครครวญและการลงมือกระทํา ผลที่เกดิข้ึน การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในตัวผูกระทํา

และการเรียนรูอยาง ถองแทในส่ิงนั้นๆ  หรือเรียกวา Learning by doing   การเรียนรูโดยการกระทํา 

ซึ่ง การเรียนรูอยางมีความหมายและมีประสิทธิภาพ จะเกิดข้ึนไดเมื่อผูเรียนไดมโีอกาสลงมือทาํงาน
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รวมกันภายใตสถานการณจริงหรือสถานการณจําลองทีม่ีความใกลเคียงกับสถานการณจริง และการ

เรียนรูจะเกิดไดดี เมื่อผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูในส่ิงที่เขาสนใจ  

 จากแนวคิดของกลุมการเรียนรูตางๆ ที่กลาวมาทัง้ 3 แนวคิดนัน้ จะพบวาในแตละแนวคิดนัน้

ลวนแตมทีั้งขอเดนและขอดอย ซึง่ในการพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการเรียนรู ICANDO นั้น เปน

การนาํขอเดนของแตละทฤษฎีมาผสมผสาน เพื่อจัดกจิกรรมการพฒันาที่จะกอใหเกิดประโยชนแกผู

ถูกพฒันาใหมากที่สุด ซึง่เมื่อนาํไปเปรียบเทยีบกับการพัฒนาผูเรียนในปจจุบันทีส่วนมากผูพฒันา

มักจะใชแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งโดยเฉพาะไปเปนพืน้ฐานในการจัดกิจกรรม 

ซึ่งจากทีก่ลาวมาแลววาแตละแนวคิดก็มทีัง้จุดดีและจุดดอยซึ่งการพฒันาในแนวนีก้็จะเปนการ

พัฒนาที่อาจจะไมเอ้ือใหเกิดประโยชนแกผูเรียนมากที่สุด อีกทัง้การพฒันายังเปนการพัฒนาเพียงแค

บางดานของผูเรียนเทานั้น ซึ่งในปจจุบันนั้นเปาหมายของการจัดการศึกษาตองการที่จะพฒันาผูเรียน

ใหมีคุณลักษณะและทักษะเปนแบบองครวม ซึง่ผูวิจยัมคีวามเห็นวา กระบวนการเรียนรู ICANDO  

นาจะเปนกระบวนการที่จะสามารถสรางใหผูเรียนมีคุณภาพตามความตองการของสังคม 

 จะเหน็วาในกระบวนการเรียนรูICANDOนั้นมีพืน้ฐานมาจากแนวคิดทางจิตวทิยาที่เกี่ยวเนื่อง

กับการเรียนรู หรือการพฒันาใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ ซึ่งกระบวนการ

เรียนรู ICANDO นี้ใชแนวคิดการเรียนรูซึ่งประกอบกบัหลายๆ แนวคิดและแตละแนวคิดก็มทีฤษฎี

ตางๆ ที่ผูวิจัยจะไดนําแนวคิดของทฤษฎีเหลานี้มาใชประกอบในการพฒันาบุคคล ตามแตละข้ันของ

กระบวนการ  ดังรายละเอียดตามตาราง 

ตาราง  6  แนวคิดและทฤษฎีที่รองรับในแตละข้ันของกระบวนการ ICANDO  

 

ขั้น สาระสําคัญ แนวคิด/ทฤษฎ ี หลักสําคัญของทฤษฎ ี
I Interesting 

(ความสนใจทีจ่ะ

ทํางาน 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม  

ทฤษฎีความตองการลาํดับข้ัน 

ของมาสโลว 

-เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

-บุคคลมีความตองการที่จะ 

 พัฒนาตนเอง 

C Cognition 

(การรูคิด-คิดเปน) 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธนิยิม 

ทฤษฎีการสอนของบรูเนอร   

ทฤษฎีการเรียนรูโดยรับความหมาย

ของเออรสุเบล    

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม  

ทฤษฎีการเรียนรูของโรเจอร  

(ที่เนนผูรับการพัฒนาเปนศูนยกลาง)  

-การเรียนรูที่มคีวามหมายตอ 

 บุคคลตองเกดิจากการเรียนรู 

 โดยการคนพบ 

-การเช่ือมโยงความรูใหมกับ 

 ความรูเดิมในโครงสราง 

 ทางปญญา 

-ผูเรียนเปนศูนยกลาง 
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ตาราง 6 (ตอ) 
  

ขั้น สาระสําคัญ แนวคิด/ทฤษฎ ี หลักสําคัญของทฤษฎ ี
A Action 

(การปฏิบัติ) 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม  

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม     

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม  

ทฤษฎีการเรียนรูของโรเจอร  

(ที่เนนผูรับการพัฒนาเปนศูนยกลาง)  

การเรียนรูโดยการกระทํา 

ของจอหน ดิวอ้ี 

-การเสริมแรง  การลงโทษ   

 การหยุดยัง้ 

-การพัฒนาทีผู่เรียน 

 เปนศูนยกลาง 

-ความรู และ ทักษะเกิดจาก 

 ประสบการณที่บุคคล 

 ไดกระทํา 

N Natural 

Conservation 

(การคํานงึถงึการ

อนุรักษธรรมชาติ) 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธนิยิม 

ทฤษฎีการสอนของบรูเนอร  

ทฤษฎีการเรียนรูโดยรับความ 

หมายของเออรสุเบล  

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม   

-การเรียนรูโดยการคนพบ 

-การเช่ือมโยงความรูใหมและ 

 ความรูเดิม 

-การเรียนรูโดยการสังเกต 

 ตัวแบบ 

D Development 

(การพัฒนา

ปรับปรุง) 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม 

ทฤษฎีการเรียนรูของโรเจอร  

(ที่เนนผูรับการพัฒนาเปนศูนยกลาง) 

-การพัฒนาทีบุ่คคล 

 เปนศูนยกลาง 

O Outcome 

(ผลที่ได) 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ 

การกระทํา 

-การเสริมแรง  การลงโทษ 

 การหยุดยัง้ 

 
 2.3 รายละเอียดของกระบวนการเรียนรู ICANDO 
 กระบวนการเรียนรู ICANDO เปนกระบวนการพฒันาคุณลักษณะและทักษะทั้งภายในและ

ภายนอกตัวบุคคลที่เกิดข้ึนจากการวิจยัเร่ือง ระบบ กลไกล และกระบวนการพฒันาคุณลักษณะและ

ทักษะของแรงงานภาคการเกษตร   ลัดดาวัลย  เกษมเนตร   และคณะ(2545) ซึ่งเปนกระบวนการที่ได

จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะและทักษะที่สําคัญของแรงงานภาคการเกษตร  ในดานพืชผล ปศุ

สัตว ประมง และการแปรรูปสินคา  ศึกษาเกี่ยวกับระบบ  กระบวนการพัฒนาแรงงานภาคการเกษตร 

ใหประสบความสําเร็จ    โดยไดมีการวิเคราะหและสังเคราะห    ขอมลูในหลาย ๆ ดาน ที่เกีย่วเนื่อง

กับกระบวนการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร เชน ศึกษาชีวประวติัการทํางานดานการเกษตรของ
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ครูภูมิปญญาไทยดานเกษตรกรรม   รายงานการวิจัยในการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยนื  บทความ 

ขอมูลที่เกี่ยวกบัผูประสบความสําเร็จในการเกษตร  เอกสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

แผนพัฒนาและโครงการการสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร  นอกจากนัน้ยังมกีาร

วิเคราะหสังเคราะหหลักสูตรการศึกษาทางดานการเกษตรของการศึกษาในข้ันตาง ๆ ต้ังแต ระดับ 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  การศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งมกีาร

สัมภาษณบุคคลที่มีสวนเกีย่วของการสรางและพฒันาบุคลากรทางการเกษตร ไดแก ครูและอาจารย

ดีเดนที่สอนทางดานเกษตรกรรมระดับประถมศึกษา สถาบันราชมงคล กรมการศึกษานอกโรงเรียน  

วิทยากรที่อบรมดานการเกษตร องคกรอิสระ ส่ือมวลชนทองถิ่น ตลอดจนเกษตรกรที่ประสบ

ความสําเร็จในอาชีพทาํการเกษตรดานตางๆซึ่งจากการวิเคราะหและสังเคราะหพบวาเกษตรที่จะ

ประสบผลสําเร็จในอาชีพการเกษตรตองมกีระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกัน ทังหมด 6 ข้ันตอน โดยที่

แตละข้ันจะเรียกเปนอักษรยอนํามารวมกนั จะไดวา กระบวนการเรียนรู  ICANDO  ในแตละข้ันมี

รายละเอียดดังนี ้

  ข้ันที่ 1  ความสนใจ  (Interesting) (I)  เปนข้ันเร่ิมตนของการพัฒนาโดยการสรางความสนใจ

ใหเกิดข้ึนในตัวเกษตรกรในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะดานการเกษตร จากผลการวิเคราะห

เกษตรผูประสบความสําเร็จจะเหน็วาข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญมาก เพราะถาเกษตรกร มี

ความสนใจในการทาํการเกษตร ที่มาจากแรงบันดาลใจ ซึ่งเปรียบเสมือนพลังผลักดันทีเ่กิดข้ึนจาก

ภายในจิตใจของเกษตรกรเองใหปรารถนาจะทาํการเกษตร มีแรงจูงใจภายในในการกระทําและมเีจต

คติที่ดีตอการทําการเกษตรจะมีอิทธิพลอยางมากตอกระบวนการเรียนรู ทาํใหเกษตรกรมีความต้ังใจ 

มีความมะมานะและพยายามทุมเทความสามารถในการทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ มีความ

ปรารถนาที่จะศึกษาคนควา อาน คิดและเพิ่มพูนความรูใหม  ๆ และทักษะอยูเสมอแมวาจะมีปญหา

หรืออุปสรรคใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้เพราะส่ิงที่เกษตรกรสนใจเปนส่ิงที่มีความหมายและมคุีณคาตอชีวิต ตอ

ความรับผิดชอบครอบครัวของเขาเปนอยางมาก       

  ข้ันที ่  2  การคิดวเิคราะห  (Cognition)  (C) เปนข้ันตอนที่จะทาํใหบุคคล  เกิดความเขาใจ

หลักการของการพัฒนา  ซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนภายในตัวของบุคคล  โดยที่ภายในตัวบุคคลจะ

มีโครงสรางทางปญญาทีท่าํหนาที่รับความรู  และจัดระบบความรูที่จะทําใหเกิดความหมายแกตัว

บุคคล  ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ระยะ คือ ระยะที1่) การเรียนรู ซึ่งเปนข้ันทีบุ่คคลเม่ือทราบถึง

ปญหา หรือส่ิงที่ตนตองการพัฒนาแลว บุคคลจะขนขวายหาความรู แสวงหาคําตอบหรือทางออก

ใหกับปญหาและอุปสรรคที่ตนกําลังเผชญิอยู หรือแนวทางที่ตนจะนําไปใชในการพัฒนา  ซึ่งในการ

นําไปใชในการพัฒนาการนัน้ ตองใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูทีย่ืดหยุนและ

หลากหลาย ตามความถนดัและความสามารถ ของบุคคลดวย โดยไดมีการการประมวญรูปแบบหรือ
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แนวทางของกระบวนการเรียนรูที่มกีารใชในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พบวา  มีรูปแบบหรือแนวทาง

ของกระบวนการเรียนรูทีน่าสนใจอยู  10 รูปแบบ  ดังตอไปนี้  (ลัดดาวัลย เกษมเนตร. 2546 :67 

อางอิงจาก ธนัวา จิตตสงวน.2543) 

  2.1  เรียนรูจากชีวิต  คือ  การทบทวนวาในชวงชีวิตที่ผานมา  ตนเองและชุมชนมี

ความเปล่ียนแปลงอยางไร การเปล่ียนแปลงดังกลาวเกิดข้ึนเพราะปจจยัใด  การเปล่ียนแปลงดังกลาว

จะสงผลอยางไร  ตอชีวิตและชุมชน  และอะไรจะเปนบทเรียนสําหรับการดําเนินชีวติตอไป 

  2.2  เรียนรูจากอดีต  คือ  การยอนทบทวนดูวาในอดีตบรรพบุรุษและชุมชนของ

ตนเองอาศัยอยูไดอยางไร พึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกนัและกนัอยางไรอะไรคือแนวคิดของภูมิปญญา

พื้นบาน  ที่สามารถนาํมาปรับใชไดในปจจุบัน 

  2.3  เรียนรูจากสถานการณปจจุบัน  คือ  การทบทวนดูปญหาและโครงสรางของ

ปญหาที่เปนอยูในปจจุบัน  ตลอดจนแนวทางออกที่มอียู  ทั้งแนวทางเดิมและแนวทางที่จะมข้ึีนมา

ใหม  เพื่อใชเปนแนวทางในการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนวถิีการผลิต  หรือใชเปนแรงจูงใจใหเกิด

การเรียนรูใหม ๆ ข้ึน 

  2.4  เรียนรูจากธรรมชาติ  คือ  การนําความรูและหลักของธรรมชาติทีม่ีอยูมาปรับ

ใชและการดําเนินชีวิตของตนเอง  โดยเนนความหลากหลาย  ความสมดุล  และการพึ่งพาซึ่งกนัและ

กัน 

  2.5  เรียนรูจากธรรมมะ  คือ  การนาํหลักธรรมะของศาสนามาประยุกตใหเปน

หลักปฏิบัติ ในการพัฒนาการทํางาน โดยเฉพาะหลักการการไมเบียดเบียนซ่ึงกนัและกัน 

  2.6  เรียนรูจากเพื่อนรวมแนวทาง  คือ  การศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณและ

บทเรียนของผูที่พัฒนา  โดยอาจเปนผูทีดํ่าเนนิการในรูปแบบหรือลักษณะที่แตกตางกนัไป  รวมถงึ

การเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคในการจัดการที่ไดจากการดูงาน และการประชุมแลกเปล่ียน

  2.7  เรียนรูจากวิชาการ  คือ  การเรียนรูจากส่ือของหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภาครัฐ

และภาคเอกชนท่ีไดทาํการศึกษาคนควาในเร่ืองนั้นๆอยางเปนระบบในทางวิชาการและนํามาผสม

ประสานกับภูมิปญญาด้ังเดิมที่มีอยู 

                            2.8  เรียนรูจากการทํางาน  คือการศึกษาและสรุปบทเรียนจากการทดลองและการ

ปฏิบัติดวยตนเองซ่ึงการเรียนรูในรูปแบบนี้จะทําใหบุคคลสามารถประมวลและประเมินความรูที่ตนได 

รับมา  และพฒันาตนใหดีข้ึนไดตอไป 

  2.9  เรียนรูจากการวจิัย  ซึ่งเปนการเรียนรูที่ไดจากวิชาการ  จากการทาํงานและ

จากการแลกเปล่ียน  มาบันทกึ   ทดลอง  และทาํการวิเคราะหหรือสังเคราะหผลที่เกิดข้ึนอยางเปน

ระบบ  จนไดองคความรูใหมที่สามารถนําไปใชในการพฒันาได  ทัง้นีก้ารวิจยัจะตองเปนการวจิัยแบบ 
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มีสวนรวมคือ  เปดโอกาสใหบุคคลไดเขามาเรียนรูในกระบวนการวิจยัดวย 

  2.10  เรียนรูจากอนาคต  คือ  การประเมินและสังเคราะหภาพแหงความ

เปล่ียนแปลง  รวมถงึการกาํหนดทิศทางและอนาคตทีต่นเองอยากใหเปน  (บางคร้ังเรียกกวา  ภาพ

ฝน  หรือวิสัยทัศน )  และแนวทางท่ีจะทาํใหตนเองไดเปนไปหรือพัฒนาตามทิศทางนั้น 

 รูปแบบการเรียนรูทัง้ 10 รูปแบบที่มีอยูนี้  จากการศึกษาพบวา ในทางปฏิบัติกลุมหรือองคกร

เกษตรกรแตละแหงมกัจะเลือกใชรูปแบบที่มีอยูเกือบทกุรูปแบบ เพื่อมาเปนแนวทางในการเรียนรูของ

กลุมตนเอง เพียงแตวา แตละกลุมอาจเนนรูปแบบการเรียนรูที่แตกตางกนัหรือมีความยืดหยุนในการ

เลือกใชรูปแบบการเรียนรูทีแ่ตกตางกนัตามแตละชวงเวลา ดังนัน้กลุมหรือองคกรเกษตรกร จึงจาํเปน

ที่จะตองเลือกรูปแบบการเรียนรูทีม่ีอยูมาปรับใชตามความเหมาะสมกบัความตองการและ

ความสามารถพื้นฐานของสมาชิก รวมถงึเงื่อนไขเวลา และสภาพการณหรือปญหาตนกําลังประสบ

อยู ข้ันตอนตอไปจะตองทาํใหเกษตรกรรูจักคิดวิเคราะหถงึส่ิงที่ตองการทาํดวยตนเอง รูจกัวางแผน

การดําเนินงาน  จัดการกับส่ิงตาง ๆ และตัดสินใจที่จะกระทาํ  มองเห็นความสัมพนัธและเห็นแนวทาง

วาจะดําเนนิการอะไร  ดําเนินการอยางไร  จึงจะทาํใหประสบผลสําเร็จ   ซึ่งข้ันตอนนี้จะทําใหเกิด

คุณลักษณะสําคัญ ๆ  หลายประการ  เชน  ความสนใจใฝรู  การมีวสัิยทัศน  ความมีมนษุยสัมพันธ  

ความสามัคคี  และความเปนผูนาํ 

  

 ข้ันที่ 3 การปฏิบัติ (Action)  (A)  เปนข้ันตอนที่เนนความสําคัญของตัวบุคคล เกษตรกรรม

เปนวิชาทักษะ ที่ตองลงมือปฏิบัติ  ดังนัน้ถาตองการใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพบุคคลตอง

ปฏิบัติจริงหรือใชวิธีการ  Learning  by  doing  ซึง่จะทําใหบุคคลไดรับประสบการณตรง  นับวาเปน

กระบวนการเรียนรูทีม่ีประสิทธิภาพ  ทัง้นีเ้พราะทักษะเปนความสามารถในการประกอบกิจกรรมตาง 

ๆ ไดอยางคลองแคลว  ถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ  การไดลงมอืปฏิบัติจึงทําใหบุคคลเกิดความ

ชํานาญ  ทาํไดถูกตอง  ซึ่งการเรียนรูที่จะเกิดทกัษะ  อาจจะเร่ิมจากการอธิบาย  และสาธิต  ใหเกดิ

ความเขาใจกอนแลวจึงลงมอืทําตามข้ันตอนการสาธิต  ซึ่งข้ันตอนนี้จะกอใหเกดิคุณลักษณะ  ที่

สําคัญ  คือ  ความเชื่อมัน่ในตนเอง  ซึ่งจะนําไปสูการมคีวามเพียรพยายามมากข้ึน  มีใจรักในงานที่

ทํามากข้ึน   

 นอกจากนีก้ารไดปฏิบัติจริง  นอกจากจะเปนการฝกฝนความขยัน  อดทน  แลวเมื่อเกิด

ปญหา  ในการทํางาน  บุคคลก็ตองคิดพิจารณาแกไข  ทาํใหตองแสวงหาความรูหรือเทคโนโลยีมา

ชวย  จึงเปนการพัฒนาความสนใจใฝรู  และการกาวกับเทคโนโลยีไปพรอมกันดวย 

  

 ข้ันที่  4   การอนุรักษธรรมชาติ  (Natural  Conservation)  (N)  เปนข้ันตอนที่เกิดข้ึนควบคู 
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กับ ข้ันตอนการคิดวิเคราะห และการปฏิบัติจริงซึ่งข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสําคัญที่จะทําใหบุคคลได

คํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอมรอบตัว เพราะการพฒันาที่ผานมาคํานงึถงึการอนรัุกษ

ธรรมชาติไมมากเทาที่ควร ทําใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมถูกทาํลายลงอยางมาก ดังนั้น จงึ

ตองรวมกนัสรางจิตสํานึกและการไมเห็นแกตัวในการวางแผนจัดการใด ๆ เกีย่วกบัการทาํเกษตรที่จะ

นําไปสูการรักษาสมดุลตอธรรมชาติส่ิงแวดลอมและชุมชนทีเ่กี่ยวของ โดยใหเกษตรกรสํานึกเสมอวา

มนุษยเปนเพยีงสวนหน่ึงของระบบนิเวศทัง้หมดเทานัน้ และเกษตรก็เปนสวนหนึ่งของชุมชนที่อาศัย

อยูเชนกัน ซึ่งส่ิงแวดลอมจะรวมถึงส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมทางสังคม  ไมจาํเปน

วาตองเปนการเกษตรหรือการผลิตส่ิงใดกต็ามตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอม การอนุรักษธรรมชาติ การใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด สวนส่ิงแวดลอมทางสังคมก็คํานึงถงึคุณคา

อันดีงามของสังคม สรางจิตสํานึกและการไมเห็นแกตัวในการวางแผนจัดการใด ๆ   

  

 ข้ันที่  5  การพัฒนาปรับปรุง  (Development)  (D)  เปนข้ันตอนสําคัญที่เกิดข้ึนหลังจากที่

บุคคลไดลงมือทดลองปฏิบัติจริงตามข้ันที่ A แลวข้ันตอนนี้จะชวยใหบุคคลไดรูจักการที่จะประเมินถงึ

ผลไดผลเสียทีเ่กิดข้ึนจากการปฏิบัติ  วาอยูในระดับใด ถายงัไมดีก็จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา  

ใหดีข้ึนโดยจะเร่ิมวนกลับไปสูข้ันตอนการพัฒนาข้ันการคิดวิเคราะห  ซ้ําแลวซํ้าเลา  จนกระทัง่ไดผล

ในระดับทีพ่อใจ แตกระนัน้ก็ควรพัฒนาใหดียิ่ง ๆข้ึนไปอีก ซึง่ข้ันตอนนี้จะทาํใหเกิดคุณลักษณะและ

ทักษะที่สําคัญ ๆ หลายประการ เชน ทกัษะการวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของการทาํงาน  การมมีนุษย

สัมพันธ  ความสามัคคี และความรับผิดชอบในการทํางานของตนและงานที่ตองทาํรวมกับผูอ่ืน 

  

 ข้ันที ่  6  ผลที่ได  (Outcome) (O) เปนข้ันสุดทายของกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะของบุคคลที่คาดวา  เมื่อไดมีการพัฒนาตามข้ันตอนตาง ๆ ต้ังแตข้ันความสนใจถึงข้ันการ

พัฒนาปรับปรุง แลวบุคคลจะมีคุณลักษณะและทักษะตามที่ไดต้ังเปาหมายไว ถาผลการพัฒนา

ประสบผลสําเร็จก็จะเปนแรงจูงใจใหบุคคลเกิดความสนใจที่จะพัฒนางานใหดียิง่ข้ึนไปอีก ก็จะกลับสู

ข้ันตอนแรกของการพัฒนาตอไป แตถาไมสําเร็จ ก็จะทําใหเกิดการคิด วิเคราะห เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงใหดีข้ึน ซึง่ผลที่ไดจากข้ันนี้จะกอใหเกิดคุณลักษณะที่สําคัญคือ  ความเช่ือมัน่ในตนเอง  และ

รับรูถึงความสามารถของตนเองในการที่จะสามารถพัฒนาตน   

 ในการพัฒนาจะเริ่มตนที่ข้ันใดก็ได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามความตองการของผูพัฒนาและผูรับ

การพัฒนา ข้ึนอยูกับเปาหมายของการพฒันา ความพรอม ศักยภาพ ของผูรับการพัฒนา  ผูพฒันา

เปนผูประสานงานเทานั้น มใิชผูจัดการที่จะทําในส่ิงที่ตนตองการ  ทุกอยางข้ึนกับผูรับการพัฒนาวามี

ความตองการอะไรเปนสําคัญ   
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 ขอเสนอแนะในการนํากระบวนการเรียนรู  ICANDO  เพื่อการพัฒนาคุณลกัษณะ
และทักษะสูการปฏิบัติ 
     ในการนํากระบวนการพฒันาคุณลักษณะและทักษะของบุคคลไปสูการปฏิบัติ  

จะตองคํานึงถงึปจจัยที่สําคัญ  3  ประการคือ 

  1.  ตัวผูรับการพัฒนา  ซึง่เปนศูนยกลางของการพัฒนา  อาจพิจารณาในดาน

ตางๆ ดังตอไปนี ้

   1.1  ระดับความรูความสามารถ   ที่ตองใหมีความเหมาะสมกับผูที่ตองการ

พัฒนา 

   1.2  ระดับพฒันาการทางการรูคิดและแบบการเรียนรู  ผูรับการพฒันาที่

อายุนอย  เชน ในระดับประถมศึกษา  ระดับการรูคือจะยังตองอาศัยส่ิงที่เปนรูปธรรมมาชวย  ขณะที่

ผูใหญจะมีความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมมากกวา  ดังนัน้ในข้ันตอนของการรูคิด – คิดเปน  

สําหรับผูรับการพัฒนาอายุนอยจึงตองมีส่ือ  อุปกรณชวยสอน  เพือ่ประกอบความเขาใจและดึงดูด

ความสนใจมากกวาผูรับการพัฒนาที่เปนผูใหญ  นอกจากนี้แบบหรือวิธีการเรียนรูของแตละคนกอ็าจ

แตกตางกนั  บางคนอาจตองการตัวอยางหลายตัวอยาง แลวจึงลงสรุป จะทาํใหเขาใจ  ขณะที่บางคน

ตองการความเปนมาในลักษณะกวาง แลวจึงแคบเฉพาะหรือบางคนชอบคนควาจากเอกสาร  แตบาง

คนก็สนใจหาความรูจากส่ือวิทยุ  โทรทัศน  ผูพัฒนาจงึตองปรับวิธกีารพัฒนาใหคํานงึถงึปจจัยดานนี้

ดวย 

   1.3  ระดับความสนใจ  ผูทีเ่ขารับการพฒันาจะมีระดับความสนใจในงานท่ี

แตกตางกนั  บางคนมีความสนใจอยางแทจริง  บางคนสนใจเพราะเห็นวามีรายไดดี  และบางคนก็มี

ความสนใจในงานนอยมาก  หนาที่สําคัญของผูพัฒนาคือการกระตุนความสนใจ  สรางฉันทะความ

พึงพอใจ หรือมีใจรักในงาน  ไมใหมุงทาํงานเพราะส่ิงดึงดูดใจจากภายนอก  เชน  รายไดแตเพียง

อยางเดียว ผูพัฒนาตองชกัจูงดวยเทคนคิที่แตกตางกนัไปตามระดับความสนใจต้ังแตการชักจงูดวย

คําพูด ดวยการยกกรณีตัวอยาง ดวยพาไปสัมผัสกับตัวอยางจริง หรือดวยการใหบุคคลสําคัญมา 

ชักจูง เพื่อใหเห็นประโยชนและคุณคาของงานอยางแทจริง 

   1.4  ความแตกตางในเร่ืองบุคลิกภาพ  ผูรับการพัฒนาจะมีความแตกตาง

กันในดานลักษณะนิสัย บางคนจะกลาแสดงตัว ชอบอยูกับกลุมคน  บางคนไมชอบแสดงตัว  บางคน

มีความคิดสรางสรรคสูง  วิธีการพัฒนาที่คํานึงถงึความแตกตางในเรื่องนี้  จะทําใหผูรับการพฒันา

เกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข และชวยสงเสริมบุคลิกภาพทีพ่ึงประสงคใหเกิดข้ึนดวย 

   1.5  ความพรอมดานตาง ๆ ของผูรับการพัฒนา  เนื่องจากความพรอมเปน

คําที่มีความหมายกวาง อาจครอบคลุมต้ังแตระดับพัฒนาการ  ความรู  ความสนใจของผูเรียน  ไป
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จนถงึความพรอมดานทรัพยากรของผูรับการพัฒนา    ความพรอมในเร่ืองตาง ๆ จะสามารถเปนส่ิงที่

เอ้ือหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาไดผูพฒันาตองเขาใจผูรับการพัฒนาแตละคนและตองปรับวิธกีาร

เพื่อใหสงเสริมผูรับการพัฒนามากที่สุด  อาจตองมกีารใหการปรึกษาเปนรายบุคคลดวยหรือชวย

เสาะหาแหลงทรัพยากรอ่ืน ๆ มาชวย เชน ทนุ อุปกรณ  

  2.  บริบทของการพัฒนา  บริบทในทีน่ีห้มายถงึ  สภาพการณหรือส่ิงแวดลอมของ

การพัฒนาบริบทที่ควรตองคํานึงถึงไดแกแนวคิด 3 ประการ ดังนี ้

   2.1  ทรัพยากรที่เอ้ือตอการพัฒนา  ซึ่งไดแก  แหลงเงินทุน  วัสดุอุปกรณ  

เทคโนโลยี และแหลงความรู  ผูพฒันาควรไดคํานึงถงึและจัดหาทรัพยากรที่จะชวยการพัฒนาจาก 

 

แหลงตางๆ  

   2.2  ภูมิประเทศ  การพฒันาการควรคํานึงถึงภูมิประเทศ ในกรณีที่การ

พฒันาเกีย่วกบัการเกษตร  ถาเกษตรกรอยูในภูมิประเทศที่เปนภูเขา  ก็ตองมวีิธกีารเฉพาะในการ

เพาะปลูก  เชน  ตองรูวธิกีารเพาะปลูกแบบข้ันบันได  รูวธิีการเกบ็กักน้าํ  และรูวาพืชหรือสัตวที่

เหมาะสมกับภูมิประเทศแบบนั้นไดแกอะไรบาง   

   2.3  วิถกีารดําเนนิชีวิต  ในการพัฒนายังตองคํานงึวธิีการดําเนนิชีวิตของ

ผูรับการพัฒนาดวยวา  มีความคิด  ความเช่ือ  คานยิม  ภูมิปญญาด้ังเดิม  และการดําเนนิชีวิต

อยางไร  ตัวอยาง เชน  หมูบานหน่ึงอาจมีภูมิปญญาด้ังเดิมในการแกะสลักไม  แตผูพัฒนาอาจ

ปรารถนาดีที่จะใหเกษตรกรปลูกหมอนเล้ียงไหม  ดวยเหน็วารายไดดี  จึงสนบัสนุนใหทาํ  แต

เนื่องจากเปนเร่ืองใหมที่เกษตรกรไมมีความชาํนาญ  จึงทําใหการสงเสริมนั้นอาจไมสําเร็จได   

  3.  ตัวผูใหการพัฒนาหรือผูถายทอด  ส่ิงที่ตองคํานึงถึง เกี่ยวกบัตัวผูใหการ

พัฒนา  ไดแกหลักการ 3 ประการดังตอไปนี ้

   3.1  ความรู  ความชํานาญของผูใหการพฒันาตองแสวงหาความรูอยูเสมอ

เพื่อจะไดมีความรูทีท่ันสมัยมาถายทอด  และควรเปนผูมีประสบการณในการสิ่งนัน้ ๆ มาบาง  เพราะ

ผูที่ปฏิบัติจริงจะเปนผูที่ทราบถึงอุปสรรค  ปญหาที่อาจเกิดข้ึนไดในแตละข้ันตอนและทราบแนว

ทางแกไข 

   3.2  วิธีการถายทอด  ผูใหการพฒันาตองศึกษาถึงวิธกีารถายทอดที่

หลากหลาย  เพื่อสามารถปรับใหเหมาะกับผูรับการพฒันาและเหมาะสมกับบริบทดวย  ถงึแมผูให

การพัฒนาจะมีความรูดีแตถาไมมวีิธีการถายทอดที่ดี ก็ไมสามารถพัฒนาคุณลักษณะและทักษะได  

วิธีการถายทอดที่สําคัญตองมุงใหผูรับการพัฒนาเปนศูนยกลาง  ซึ่งหมายถึงการคํานึงถึงปจจยัที่

เกี่ยวของกับผูรับการพัฒนาดังที่กลาวมาแลว  การใหผูรับการพัฒนาไดแสดงความคิดริเร่ิม  ได
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กําหนดกิจกรรมที่ตนเองตองการจะพัฒนา  โดยผูใหการพัฒนาเปนผูอํานวยการความสะดวกแตใน

บางกรณีผูใหการพัฒนาก็อาจตองเปนผูริเร่ิม  ชีน้ํากิจกรรมได  ทัง้นี้ตองใหมีลักษณะผสมผสานใน

สัดสวนที่เหมาะสมกับผูรับการพัฒนาดวย 

   3.3  คุณลักษณะของผูถายทอด  เนื่องจากผูใหการพัฒนาจะตองเปนผู

สงเสริม  ชี้แนะและเปนแบบอยางที่ดีแกผูรับการพัฒนา  ผูใหการพฒันาจึงตองมคุีณธรรม  จริยธรรม  

และมีคุณลักษณะที่ประสบความสําเร็จดวย  เชน  เปนคนขยัน  อดทน  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย  มีความ

เปนผูนาํ  มวีิสัยทัศน  เปนตน 

 กระบวนการเรียนรู ICANDO ทีน่ําเสนอเนื้อหามาสามารถนํามาแสดงในรูปของแผนภาพได

ดังภาพประกอบที่ 2 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                     ขั้น N                                           นําไปสู                           
                                                                                                                                                      Natural Conservation                          - การรักษาสภาพแวดลอม 
                                                                                                                                                                                                การคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม                          -การใชทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                                                                                                                                                                                                                                        อยางคุมคา 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                นําไปสู 

                                                                                                                                                         ขั้น  C                                        ขั้น  A                 -ความเชื่อมั่นในตนเอง 

                                                                                                                                                        Cognition                                                              -ทักษะในการทํางาน                                        
                                                                                                                                                                                                  การรูคิด- คิดเปน  แบงเปน 2 ระยะคือ                         Action 

                                                                                                                                                                                                         ระยะ1  การเรียนรู                                                      การปฏิบัติ 

                                                                                                                                                                                                         ระยะ 2 การคิดวิเคราะห และการวางแผน 

                                                                                                     

                                                                            นําไปสู                                                                                           นําไปสู 

                                                             - เจคติที่ดีตอการทํางาน                                                                              - การมีวิสัยทัศน     

                                                             - ความตั้งใจและความพยายามในการทํางาน                                                -ความสนใจใฝรู           

                                                                                                                                                                               -การวางแผน                                                                                                                                                     

                 

 

 
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         -ความเชื่อมั่นในตนเอง                                  -ความสามารถในการวิเคราะหจุดเดนจุดดอย           

                                                                                                                                             - แรงจูงใจที่จะพัฒนางานอาชีพ                     -ความรับผิดชอบ       - การมีมนุษยสัมพันธ 

 
 

ภาพประกอบ 2       กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะ ICAN      ดุษฎี โยเหลา และคณะ(2546:66)  

 
เริ่มตน 

ขั้น I 
Interesting 
ความสนใจที่จะทํางาน 
ซึ่งเกิดได 2 ลักษณะคือ 
1.แรงบันดาลใจของบุคคลเอง 
2.การสงเสริมใหเกิด 

ขั้น O 
Outcome 
ผลของการพัฒนาที่ประสบ
ความสําเร็จ 

ขั้น  D 
Development 
การพัฒนาการกระทําใหดี
ขึ้นเพื่อไดผลผลิตที่ด ี
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2.4  งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู  ICANDO 
 ลัดดาวัลย  เกษมเนตร และคณะ  (2545) ไดทําการศึกษาเร่ืองหลักสูตรสําหรับครู ในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาสเกิดคุณธรรม และทกัษะ

ดานการเกษตร โดยไดนํากระบวนการเรียนรู ICANDO  ทีป่ระกอบไปดวย ข้ันตาง ๆ 6 ข้ัน ไปสราง

หลักสูตรและคูมือ สําหรับครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนไดมีคุณลักษณะและทกัษะของการเปนแรงงานภาคการเกษตรที่ดี  โดยรูปแบบการ

วิจัยเปนการวจิัยแบบมีสวนรวมระหวางคณะผูวิจัย คณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน และ

ครูผูสอน เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 5  โรงเรียนบาน

ไชยสถาน  อําเภอเมืองนาน  จังหวัดนาน  ซึ่งเปนโรงเรียนขยายโอกาส  และโรงเรียนบานทรายทอง  

อําเภอเมืองนาน  จังหวัดนาน  โดยใชเนื้อหาในกลุมวชิาการงานพื้นฐานอาชพี  ในสวนของงานเกษตร 

เปนหลัก ซึง่มข้ัีนตอนในการดําเนนิการสรางหลักสูตรโดยแบงเปน 5 ข้ันคือ 1) ข้ันการเตรียมการของ

โรงเรียนในการทําหลักสูตรพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของนกัเรียน เพื่อเปนเกษตรที่มีคุณภาพใน

อนาคต ข้ันนีค้ณะครู ผูบริหารโรงเรียน รวมทัง้ผูที่เกี่ยวของในทองถิน่ ไดรวมประชุมเชิงปฏิบัติการกัน

เพื่อกาํหนดแผนการดําเนนิงานและมอบหมายงาน  2)  ข้ันการศึกษาแนวทางการจัดทําหลักสูตรการ

พัฒนาคุณลักษณะและทกัษะของนกัเรียน โดยในข้ันนี้จะมกีิจกรรม 4 กิจกรรมคือ  กิจกรรมที่ 1 

การศึกษาวิเคราะหขอมูลพืน้ฐาน เพือ่พัฒนาการจดัการเรียนการสอนของครูตามแนวปฏิรูป

การศึกษา โดยไดมีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดระหวาง  คณะกรรมการโรงเรียน  ครู  ผูปกครอง  

ผูบริหาร  กิจกรรมที่ 2 การกําหนดคุณลักษณะและทักษะที่ควรเสริมสรางใหกับนกัเรียน มกีารระดม

ความคิดจาก คณะกรรมการโรงเรียน ผูปกครอง ครู โดยมีการใชขอมลูจากผลการเรียนในภาคเรียนที่

ผานมา และความรูจากการทําการวิจัยในระยะที ่ 1 เร่ืองระบบ กลไก และกระบวนการพัฒนา

คุณลักษณะและทักษะของแรงงานภาคการเกษตร    กิจกรรมที ่ 3 การเพิ่มพนูความรูเร่ืองแนวคิด 

และทฤษฎีในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะใหกับนักเรียนข้ันนี้ไดจัดใหมีการอบรมเพื่อใหครูมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิควธิีการพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และความสามารถเพ่ือนํามา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน  กจิกรรมที ่ 4 การสรางแผนการสอนที่มุงเนนการพฒันา

คุณลักษณะและทักษะของนักเรียน  คณะครูดําเนนิการเพื่อสรางโครงสราง เนื้อหา เกีย่วกับการเรียน

การสอน โดยเปนการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาตางๆ โดยที่ใชวิชาเกษตรเปนวิชาแกน ซึ่งใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละข้ันของกระบวนการมีรายละเอียดดังนี ้ ข้ัน  I   ข้ันสราง

ความสนใจ ครูจะจัดกิจกรรมที่สรางความสนใจในการปลูกพืช  ดวยการจัดสัปดาหแหงการรักตนไม  

เปนการรณรงคใหผูเรียนทุกคนไดชวยกนัปลูกไมประดับ เพื่อใหโรงเรียนสวยงาม นาอยู โดยทุกกลุม

40 
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สาระก็จะมีเนือ้หาสาระที่เกีย่วกับการปลูกตนไม  ทําใหผูเรียนไดเกิดความสนใจในการปลูกตน  สนใจ

ที่จะคนควาหาความรูเกี่ยวกับตนไม มเีจคติที่ดีตอการปลูกพืช    

ข้ัน C  เปนข้ันรูคิด  คิดเปน  ผูเรียนไดไปศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชจากภูมิปญญาทองถิ่น  

โดยไปสอบถามความรูจากผูรู  นาํมาคิดวางแผนการปฏิบัติงาน    ผูเรียนเกิดลักษณะความสนใจใฝรู  

มีวสัิยทัศน    มีการวางแผนการทาํงานโดยใชความรูที่ไดมา   มีความเปนผูนาํกลาตัดสินใจ    

ข้ัน  A  การลงมือปฏิบัติจริง  เร่ิมจากครูสาธิตการปลูกพืช  แลวใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเปนข้ัน ๆ ที่

ไดวางแผนไว  โดยผูเรียนไดมีการติดตามดูแลพืชที่ปลูกอยางตอเนื่อง  ในข้ันนี้นาํไปสูการที่ผูเรียนมี 

ความขยนั  อดทน  คิดแกไขปญหา  มีความสนใจใฝรู  กลาคิดกลาทําและมีความรับผิดชอบในส่ิงที่

มอบหมาย  ข้ัน  N  การอนรัุกษธรรมชาติ  การจัดกิจกรรมในข้ันนี้ครูดําเนนิ  ไปพรอม ๆ กับข้ัน  C  

และ A  โดยครูไดใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการอภิปรายถึงวิธีการทาํการเกษตรอยางไรที่จะชวยกัน

รักษาสภาพแวดลอมไมใหเกิดมลพิษ   ข้ันนี้ผูเรียนไดรับการปลูกจิตสํานึกใหมีตอสวนรวม       

ข้ัน D การพฒันาปรับปรุง   ครูไดจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดมีการประเมินผลงานตนเอง  โดยการ

แลกเปล่ียนการเรียนรูจากกลุมเพื่อนทีท่ําปลูกพืชไดผลดี  ผูเรียนไดรวมมือกนัในการสรางวิธีการ

ประเมินผล  ข้ันนี้จะเปนการเพิ่มคุณลักษณะความสนใจใฝรู และสรางสรรค  การมีวิสัยทัศน  การมี

มนุษยสัมพนัธ  การับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   ความรับผิดชอบในการทํางานรวมกับผูอ่ืน      

ข้ัน  O  ผลทีไ่ด   ข้ันนี้ผูเรียนจะไดประเมินผลการทาํงานของตน วาเปนไปตามจุดมุงหมายเพยีงใด  

ครูและผูเรียนไดรวมกันสรุป   ผูเรียนเขียนรายงาน  กจิกรรมในข้ันนี ้  นาํไปสู  การรับรูความสามารถ

ในการทํางานของตนเอง  ความเชื่อมั่นในตนเอง  ความมุงมัน่ต้ังใจจริง  และ แรงจงูใจที่ใหเกิดความ

รักในการทํางานเกษตรตอไป   มีความมมุานะ  ขยัน  อดทนในการทํางานเกษตร   ซึ่งผลจากการ

จัดการเรียนการสอนตามข้ันตาง ๆ ของกระบวนการเรียนรู  ICANDO นัน้ทาํใหผูเรียนเกิดการพฒันา

คุณลักษณะและทักษะในการเปนเกษตรกร ตามคุณลักษณะและทักษะที่โรงเรียนและทองถิ่นตองการ

ไดอยางดี   

 ประทีป จนิงี ่  และวิลาสลักษณ ชวัวัลลี (2545) ไดศึกษาเร่ือง หลักสูตรและคูมือการใช

หลักสูตรการพัฒนาผูทําหนาที่ส่ือมวลชนทองถิน่ ใหมีบทบาทในการเสริมสรางคุณลักษณะและ

ทักษะของเกษตรกร ไดนํากระบวนการเรียนรู  ICANDO มาประยุกตใชในการพฒันา  ส่ือมวลชน

ทองถิน่  โดยการนําเสนอกระบวนการ นี้ ผานตัวแบบ ทีเ่ปนบทพูดประชาสัมพันธ  โดยประชาสัมพันธ

หมูบานนําไปพูดออกอากาศทางหอกระจายขาวหมูบานทกุวนั โดยเนื้อหาในการนําเสนอนัน้ จะอิง

แนวความคิดในแตละข้ันของกระบวนการ  เชน  ข้ันตอนความสนใจ  ก็จะเสนอขอดีของการทํา

การเกษตร  ข้ันการคิดวิเคราะห  นาํเสนอวาเราควรวางแผนอยางไรตอส่ิงที่เราสนใจ  ข้ันการปฏิบัติ  

นําเสนอข้ันตอนในการปฏิบัติที่ผูฟงสามารถนําไปปฏิบัติตามได   ข้ันการคํานึงถึงการอนุรักษ
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ธรรมชาติ  ไดเสนอความคิดในการที่จะอนรัุกษธรรมชาติ  ข้ันการพัฒนาปรับปรุง  ไดนําเสนอแนวทาง

ในการพัฒนา  ปรับปรุงงานทีท่ํา  และเสนอผลที่ไดจากการกระทาํ  เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกษตรได

อยากจะทาํพฤติกรรมตามตัวแบบที่ไดรับฟง  ซึ่งไดมีการประเมนิผลจากความพึงพอใจในการรับฟง  

การนาํขอมูลไปใชไดหรือไม และความสนใจจากผูฟง ที่ไดรับผลเปนอยางดี 

 จากงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ พบวากระบวนการเรียนรู  ICANDO สามารถทีพ่ัฒนาคุณลักษณะ

และทักษะของผูเรียนได โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลายๆวิชามวีิชาเกษตร

เปนวิชาแกน ซึ่งในการวิจยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยก็เพื่อที่จะศึกษาวากระบวนการนี้สามารถ

ที่จะพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมของผูเรียนไดหรือไม ซึ่งผูวิจัยจะไดนํากระบวนการ

เรียนรู ICANDO พัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผูเรียน ในวิชางานประดิษฐดวยแบบแผนการวิจัย

กึ่งทดลอง ดวยสาเหตุทีว่ากระบวนการนี้ไดผานการวิจัยแลววาสามารถพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ

ของบุคคลไดดีและโดยเฉพาะเนื้อหาทีว่ิจยัเปนวิชาเกษตรที่ลักษณะวชิาจะเนนการปฏิบัติ หรือทกัษะ

ของการทาํงาน ซึง่ลักษณะดังกลาวมคีวามเหมือนกบัลักษณะของวิชางานประดิษฐที่ผูวิจัยจะไดทํา

ในคร้ังนี ้  ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดวากระบวนการเรียนรู ICANDO นาจะสามารถพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะของผูเรียนได 

 จากการประมวลความรู ของกระบวนการ เรียนรู ICANDO สามารถใชพัฒนาคุณลักษณะ

และทักษะในดานตางๆ ใหเกิดแกผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี ในวิชางาน

ประดิษฐตามที่หลักสูตรตองการไดโดยผานการทาํกิจกรรมในแตละข้ัน สามารถแสดงไดดังตารางที ่7 

ตาราง  7  คุณลักษณะและทักษะที่จะเกดิข้ึนในแตละข้ันของกระบวนการเรียนรู ICANDO ในการ     

      เรียนวิชางานประดิษฐ 

 

กระบวนการเรียนรู  ICANDO คุณลักษณะและทักษะแบบองครวมใน
วิชางานประดิษฐที่จะเกิดแกผูเรียน ขั้นการพัฒนา สิ่งที่พัฒนา 

I (Interesting) -ความสนใจในการทํางาน 1.ดานความรู 

- เหน็ประโยชนของการทางานประดิษฐจาก 

  เศษวัสดุ 

2.ดานคุณธรรมจริยธรรม 

- เหน็ประโยชนของการทาํงานประดิษฐจาก 

  เศษวัสดุ 
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ตาราง  7  (ตอ) 

กระบวนการเรียนรู  ICANDO คุณลักษณะและทักษะแบบองครวมใน
วิชางานประดิษฐที่จะเกิดแกผูเรียน ขั้นการพัฒนา สิ่งที่พัฒนา 

C  (Cognition)   -ทักษะในการเรียนรูแสวงหา 

  ความรู 

-ความสามารถในการคิด  

วิเคราะห  วางแผนการทํางาน 

1. ดานความสามารถ 

- มีทักษะในการแสวงหาความรู 

- ความสามารถในการวางแผนการ 

  ดําเนนิงาน 

 

A  (Action)   -ความสามารถในการปฏิบัติงาน 1.ดานความรู 

- ความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับวิธกีารและ 

 ข้ันตอนในทาํงานประดิษฐ 

2.ความสามารถ 

- ทักษะการปฏิบัติงาน  ตามข้ันตอนที่วางไว 

N  (Natural  

Conservation) 

-การคํานงึถงึการอนุรักษ 

 ส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

- เหน็คุณคาของพลังงาน  

  และทรัพยากรธรรมชาติ 

D  

(Development) 

-ความสามารถในการวิเคราะห  

 จุดเดน จุดดอย  ปญหาที่เกดิ  

 และ ความสามารถในการ 

 แกปญหา 

1.ดานความสามารถ 

- มีทักษะในการแกปญหาทีเ่กิดข้ึน จากการ 

   ทํางานดวยวิธีการที่เหมาะสม 

2.ดานคุณธรรมจริยธรรม 

- มีความขยัน ซื้อสัตย 

- มีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

O  (Outcome)    - การเห็นคุณคาของการทํางาน  

  ดวยตนเอง   

- แรงจูงใจในการทาํงาน 

1.ดานคุณธรรมจริยธรรม 

- มีความขยัน  ซื่อสัตย 

- รักการทํางาน 

- เหน็ประโยชนของการทาํงาน 

2.ดานความรู 

- มีความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญและ  

  ประโยชนที่ไดจากการทํางาน 
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 2.5  กระบวนการเรียนรู ICANDO กับการพัฒนาผูเรียนกลุมสาระการเรยีนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี 
 จากกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะของบุคคล  ICANDO  ที่ไดนําเสนอขางตนนั้น

ผูวิจัยไดเหน็วาเปนความรูทีไ่ดศึกษาวิจัยจากบุคคลและผูที่เกีย่วของในการพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะของบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรแลวประสบความสําเร็จในอาชีพที่จะตองประกอบไปดวย

ความรู  ทักษะ คุณลักษณะ คุณธรรม ทีสํ่าคัญหลาย  ๆ อยางเกิดข้ึนอยางเปนข้ันตอน  จนเกิดเปน

กระบวนการ ที่สามารถสรางศักยภาพใหเกิดกับบุคคลในลักษณะที่เปนการพฒันาแบบองครวม   

จากความรูนี้ผูวิจัยคิดวานานําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาผูเรียนในกลุมการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ได โดยเฉพาะวิชางานประดิษฐ เพราะลักษณะและธรรมชาติของกลุมสาระนี้  เปนสาระการเรียนรูที่

มุงใหผูเรียนมคีวามรู ความเขาใจเกี่ยวกบังาน อาชพีและเทคโนโลยี มทีักษะการทํางานทกัษะการ

จัดการอยางเปนระบบ พัฒนาความคิดสรางสรรค  สรางพัฒนาผลิตภัณฑดวยวธิีการใหม เนนการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมอยางประหยัด ดังนัน้ในการทีจ่ะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

เหมาะสมกับธรรมชาติและลักษณะวิชา จงึตองมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนเรียนรูจาก

การทาํงาน และการแกปญหาเปนสําคัญ บนพืน้ฐานของการใชหลักการและทฤษฎีเปนหลักในการ

ทํางานและการแกปญหา เพื่อใหมีคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนหลายประการ ในรูปแบบของ

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคแบบองครวม คือ  ใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับงาน  อาชพีและ

เทคโนโลยี  มทีักษะในการทํางาน  ทกัษะการจัดการ  การใชเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการทํางาน  มี

คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติที่ตองาน มคีวามรับผิดชอบ ซื่อสัตย อดทน รักการทํางาน ฯลฯ  ซึง่มี

ความเหมือนกบัคุณลักษณะและทักษะที่สําคัญของเกษตรกร ทีเ่ปนทีม่าของกระบวนการเรียนรู 

ICANDO  ที่เกษตรกรที่จะประสบความสําเร็จหรือเปนเกษตรกรทีม่ีคุณภาพตองมีคุณลักษณะและ

ทักษะในหลาย ๆ ดานไปพรอม ๆ กันโดยผานการเรียนรูมาจากการเรียนรูดวยตนเองซ่ึงวชิาชีพ

เกษตรกรมีลักษณะที่เปนวชิาชีพที่ตองอาศัยทักษะในการปฏิบัติคอนขางมาก ที่มคีวามสอดคลองกับ

ทั้งลักษณะของวิชางานประดิษฐ และคุณลักษณะทีต่องการใหเกดิแกผูเรียน ซึ่งผูวิจัยจงึคิดวา

กระบวนการนีจ้ะสามารถพฒันาผูเรียนในแบบองครวม เพื่อใหไดผูเรียนทีม่ีคุณภาพตามความมุง

หมายของหลักสูตร การศึกษาได  

  

3.  รูปแบบการเรียนรูตางๆ  ที่ใชในการจัดการเรียนการสอนในวิชางานประดิษฐ 
 เพื่อใหเหน็ถึงความแตกตางระหวางกระบวนการเรียนรู ICANDO กับรูปแบบการสอนอ่ืน ๆ ที ่ 

ใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จงึขอเสนอรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีน่ิยมใชกันมาก (ประยงค จินดาวงศ .2527: อางในไพฑูรย  
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ไชยสมนึก .2547:34  และ  สุทธิ  ประจงศักด์ิ และคณะ. 2525: 69-99 ) มีรายละเอียดดังนี ้

 1.  การสอนแบบสาธิต   

 เปนวธิีการสอนที่ใชกันมากในการเรียนกลุมวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ เปนการที่ผูสอนตอง

แสดงการปฏิบัติใหผูเรียนเห็นจริงทกุข้ันตอนเพื่อชวยใหเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง  

ทุกข้ันตอนตามกระบวนการที่กําหนดไว  นอกจากนีย้ังมุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการฟง คิด 

สังเกต เปรียบเทยีบ ฝกปฏิบัติ และการถายโยงความรูไปสูการเพิม่พนูทกัษะในการทํางานตาง ๆ ทัง้

ในและนอกโรงเรียน   การสอนแบบนี้เหมาะสําหรับใชกบังานชาง  โดยเฉพาะการสอนเก่ียวกับการใช

เคร่ืองมือ เพราะถาผูเรียนไดลองผิดลองถูกกับของมีคมดวยตนเองแลว อาจทําใหเกิดอันตรายได  

สําหรับการสอนงานประดิษฐนั้น ควรกาํหนดขอบขายของงาน เพราะงานบางงานถาผูเรียนไดรับ

อิสระในการทาํงานทั้งหมด ผลงานอาจไมเกิดผลสําเร็จสมบูรณไดเทาที่ควร ผูสอนจึงมีความ

จําเปนตองสาธิตใหเขาใจถงึโครงสรางพื้นฐานกอน  การเรียนการสอนแบบสาธิตนีม้ีความสอดคลอง

กับจุดประสงคของการสอนกลุมการงานพื้นฐานอาชีพเปนอยางยิง่ ในสวนทีท่ําใหเกิดทักษะเกีย่วกับ

กระบวนการทาํงานโดยเร่ิมจากการเลือกวสัดุ  การเตรียมเคร่ืองมือ  ข้ันตอนการทาํงาน  การตกแตง  

การทาํความสะอาด  และการเก็บเคร่ืองมอื  โดยมีข้ันตอนในการจัดการเรียนรูคือ  1) การเตรียมการ

สาธิต  2) ข้ันการสาธิต  3)  การสรุปผลและการตรวจสอบภายหลังการสาธิต  4) การประเมินผลการ

สาธิต   สุวทิย  มูลคํา และคณะ (2545 : 46-47) ไดกลาวถึงขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรู

แบบสาธิต  ดังนี ้  ขอดี  1) เปนวธิีทีช่วยให ผูเรียนเขาใจวิธีปฏิบัติไดดี เห็นข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ชัดเจน   2) เปนวิธกีารกระตุนความสนใจของผูเรียนไดดี  ฝกใหผูเรียนรูจักสังเกต  ขอจํากัด  1) ผูสอน

ตองศึกษาภูมหิลังของผูเรียนทกุคน และใหความรูพืน้ฐานแกผูเรียนกอนการสาธิต  2) การสาธิตใชกับ

กลุมใหญเกนิไปอาจทําใหผูเรียนไมสามารถมองเห็นไดทั่วถงึ 

 2.  การสอนแบบโครงการ  

 การสอนแบบโครงการเปนการเรียนการสอนที่ผูเรียนตองดําเนนิการตามเปาหมาย และ

วัตถุประสงคทีไ่ดวางไว  เปนโครงการที่มีระยะเวลาดําเนนิการ ในส่ิงทีผู่เรียนสนใจ อยากรู  พอเหมาะ

กับความสามารถของผูเรียน สงเสริมความคิด  ริเร่ิมสรางสรรค ความมีฝมือ มแีบบแผน การจะ

ดําเนนิการตามโครงการ ผูเรียนตองมีประสบการณ หรือ มีพืน้ฐานความรูมากอน จึงสามารถทํา

โครงการตอเนือ่งจากการเรียนงานพื้นฐาน หลังจากที่เขาใจใน หลักการและทฤษฏีแลว  เชน การปลูก

พืชผักสวนครัว    

 ประไพพิศ ไพรยวัล (2526:11-13) ไดทําการทดลองใชวิธีการสอนแบบโครงการในวิชาการ

งานพืน้ฐานอาชีพ แขนงงานประดิษฐ และงานชาง ในนกัเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 5  โดยได

กลาวถึงวิธีการสอนแบบโครงการ วา เปน วิธีสอนท่ีมจีุดมุงหมายทีจ่ะใหนกัเรียนไดศึกษาเร่ืองที่ตน
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สนใจ โดยมีการวางแผนและข้ันตอนตาง ๆ ข้ึน  โดยมีลําดับข้ันตอนการดําเนินการสอน คือ  1) ข้ัน

นําเสนอ เปนข้ันที่ครูจัดสถานการณ เพือ่สรางใหผูเรียนเกิดความสนใจ อยากรูอยากเห็น  2) ข้ัน

กําหนดความมุงหมาย  เปดโอกาสใหนกัเรียน  เลือกโครงการและกําหนดจุดมุงหมายในการทํา

โครงการ  3)  ข้ันวางแผน  นักเรียนวางแผนข้ันตอนตาง ๆ ในการทํากิจกรรม  4)  ข้ันประเมินผล  เปน

ข้ันที่ผูเรียนประเมินผลงานของตน  ซึ่งผลการวิจยัพบวาการเรียนการสอนแบบโครงการสามารถสราง

ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบมากข้ึนได  แตการสอนแบบโครงการกับการสอนแบบปกติตามคูมือครู

ผูเรียนมีความรับผิดชอบไมแตกตางกนั   

 3.  การสอนแบบทดลอง 

 การสอนแบบทดลองเปนวธิทีี่สงเสริมใหผูเรียนไดพบความจริง  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ศึกษา

คนควาหาความรูและทาํการทดลองดวยตนเอง เพื่อพสูิจนหลักการ  ทฤษฎีหรือขอเท็จจริงตาง ๆ โดย

กําหนดปญหา ต้ังสมมติฐานในการทดลอง ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนทีก่ําหนด  เก็บรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหขอมลู สรุปอภิปรายผลการทดลองสรุปผลการเรียนรูที่ไดจากการทดลองภายใตการแนะนํา

ดูแล ใหคําปรึกษาและชวยเหลืออยางใกลชิดจากผูสอน  ขอดี ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เปน

วิธีทีย่ั่วยุใหผูเรียนสนใจ คนหาคําตอบ ทําใหเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวร ฝกการทาํงานอยางเปน

ระบบ  ขอจํากัด ใชเวลาในการจัดการเรียนรูคอนขางมาก  เหมาะสําหรับการเรียนรูเกีย่วกบัทาง

วิทยาศาสตร 

 4.  การสอนแบบแกปญหา   

 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรวมกันคิดแกไขปญหาตางๆ คุณคา

สําคัญของการสอนแบบนี้อยูที่วธิีการของผูสอน  อันจะชักนาํใหผูเรียนไดรูวิธีแกปญหาและคุณคา

ของการแกปญหาตาง ๆ ในการเรียนการสอนกลุมการงานพ้ืนฐานอาชีพมกีารใชอยูมากเชน ปญหา

เกี่ยวกับการเลือกใชวัสดุตาง ๆ ที่จะนาํมาทดแทนวัสดุที่มีราคาแพง ผูสอนอาจต้ังปญหาเพื่อกระตุน

ใหผูเรียนรูจกัปญหา  กระตุนใหคิดและลงมือทําเพื่อใหไดคําตอบ ซึ่งเปนแนวทางในการแกปญหา 

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู คือ 1) ข้ันเตรียม ไดแกการนาํปญหาข้ึนมาพิจารณาใหผูเรียนเหน็

ความสําคัญของปญหา  2)  ข้ันการเรียนรู  ไดแกการรวบรวมขอเท็จจริง หลักการตาง ๆ เกี่ยวกับ

ปญหา  ต้ังสมมติฐานสําหรับแกปญหา หรือกําหนดวิธกีารแกปญหา  3)  ข้ันสรุปขอเท็จจริง  การสรุป

หลักการวิธกีาร  ตลอดจนการสรุปวิธีการใชขอเท็จจริงใหเปนประโยชน    ขอดีของการจัดการเรียนรู

แบบแกปญหาคือ  ผูเรียนไดฝกแกปญหาอยางเปนระบบ   ผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ   ขอจาํกัด คือ  เปนวิธีการเรียนรูทีใ่ชเวลาคอนขางมาก   ปญหาที่ใหผูเรียนใชใน

การเรียนรูถางายเกนิไปอาจไมเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู  แตถายากเกินไปอาจเกิดความถอถอยและ

เบ่ือหนายได 
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 5.  การสอนดวยแบบพมิพ 

 การสอนดวยแบบพิมพ เปนการสอนที่ใหผูเรียนทาํงานเปน และเกิดทักษะในการทํางาน 

ผูสอนควรมีการมอบหมายใหผูเรียนทาํ  ซึ่งเปนเทคนิคการสอนอีกวิธหีนึง่ที่ตองใชควบคูกับการสาธติ 

การมอบหมายงานนั้นตองรัดกุม และผูเรียนสามารถทาํตามได    ซึ่งถาผูสอนมีการมอบหมายงาน

โดยการสัง่ดวยวาจา หรือเขียนไวอยางกวาง ๆ อาจจะไมชวยใหผูเรียนสามารถผลิตงานหรือฝก

ปฏิบัติงานตามที่ผูสอนมุงหวัง จงึจําเปนตองใชแบบพมิพ  แบบพมิพทีน่ิยมใชในการเรียนการสอน

วิชาการงานอาชีพไดแก ใบความรู  ใบงาน  ใบกาํหนดงาน ใบปฏิบัติงาน  แบบพมิพดังกลาวจะบอก

รายละเอียดเกีย่วกับงานที่มอบหมาย  วัสดุ  อุปกรณ  ข้ันตอนการทาํงาน  ทําใหผูเรียนมีความมัน่ใจ

ในการปฏิบัติงานมากข้ึนและเกิดทกัษะกระบวนการเรียนรูเปนข้ันตอน 

 6.  การสอนแบบกําหนดงาน 

 เปนวธิีการสอนที่ครูสามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมในขณะทีน่ักเรียนมีความรู

ความสามารถและทักษะพืน้ฐานอยางพอเพียงแลว เชนครู กําหนดใหนักเรียนแกะสลักผลไม นักเรียน

ก็ตองมีความรูในดานการใชมีดผา  ตัด  แกะสลัก  การออกแบบ  มาแลว ซึ่งนักเรียนตองมีททีักษะ

พื้นฐานอยูกอนแลว ครูจึงจะใชวิธีการสอนแบบกําหนดงาน 

 วิธีการสอนแบบกําหนดงาน มีอยูดวยกนั 3 วิธ ี   คือ  1) ครูกําหนดให  วิธนีี้ครูเปนผูวางแผน

งานใหนักเรียน  นักเรียนทกุคนไดทาํงานที่เหมือนกนัตามที่ครูกําหนด  เปนวิธีทีง่ายและสะดวก

สําหรับครูและนักเรียน   ขอจํากัดของวธิีนี ้นักเรียนจะไมมีสวนรวมในงาน ไมมโีอกาสไดคิดหรือไดทํา

ในส่ิงที่ตนตองการจะทํา    2)  ใหนักเรียนเลือกงานจากที่กาํหนดให  วิธนีี้ครูตองเตรียมงานไว แตจะ

เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกตามทีช่อบ งานที่ใหเลือกจะมีความยาก งายใกลเคียงกนั งานที่ครู

กําหนดอาจกาํหนดไวอยางกวาง ๆ เพื่อใหนกัเรียนไดมโีอกาสวางแผน และไดคิด  3)  ใหนักเรียนได

เลือกหรือกาํหนดงานเอง เปดโอกาสใหนกัเรียนไดเลือกงานเองและกาํหนดวิธกีารทาํงานดวยตนเอง

ต้ังแตกําหนดความมุงหมาย  วางแผนการดําเนินงาน  เปนวิธทีีน่ักเรียนทาํทกุอยาง ดวยตนเอง ดังนัน้

อาจมีปญหามากข้ึน ครูจึงจาํเปนตองชวยเหลืออยางใกลชิด 

 จากรายละเอียดของรูปแบบการเรียนการสอนในแบบตาง ๆ ขางตน เมื่อนาํมาเปรียบเทียบ

กับกระบวนการเรียนรู ICANDO มีขอสังเกต คือ 

 กระบวนการเรียนรู ICANDO เปนกระบวนการที่สามารถนํามาพัฒนาบุคคลใหเกิดการเรียนรู

ได โดยที่ลักษณะของกระบวนการเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง สอดคลองกันเปนลําดับข้ันตอน เร่ิม

ต้ังแตข้ันการสรางความสนใจ ใหเกิดกบับุคคลในการที่จะทาํส่ิงใดซึ่งเปนการสรางแรงบันดาลใจที่

บุคคลจะทําส่ิงใดใหสําเร็จ  ข้ันการวเิคราะห ที่ผูเรียนจะไดศึกษาหาความรูในส่ิงทีต่นสนใจ  รูจกัการ

คิดวิเคราะห วางแผนการทํางาน มกีารคํานงึถงึการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการปฏิบัติ การ
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ประเมินผลการทํางาน  และสุดทายไดผลงานที่เกิดจากการพัฒนาแลว  ซึ่งในแตละข้ันนัน้จะพบวา

เกิดข้ึนเปนลําดับข้ันกอน หลัง  ที่ดําเนนิไปอยางตอเนื่องสอดคลองกนั ทําใหผูถูกพัฒนาสามารถเกิด

การเรียนรูไดอยางราบร่ืน สามารถมองการทํางานตางๆไดอยางเปนระบบ  เมื่อเปรียบเทยีบกับวธิีการ

สอนแบบอ่ืนๆ  กระบวนการ ICANDO จะมีลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอน ในแบบโครงการ  หรือการ

สอนแบบแกปญหา  และการสอนแบบทดลอง  ที่มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปน

ข้ัน ๆ โดยเร่ิมจากความสนใจในส่ิงที่อยากรู  การคิดหาวิธีการ การวางแผนการ  การลงมือทํา การ

ประเมินผล  จะแตกตางกนั ตรงที่กระบวนการ ICANDO มีข้ันตอนการคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติ ที่

จะสงเสริมใหบุคคลกระทํางานตางๆ แลวตองคํานึงถึงการใชทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา และไม

ทําลายส่ิงแวดลอม   

 นอกจากนัน้เมื่อมาวเิคราะหดูแลวจะพบวาในแตละวิธกีารเรียนการสอนนัน้ ลวนแตมีจุดเดน

และจุดดอย เพียงแตวารูปแบบใดจะมีขอดีมากกวา และมีขอดอยทีส่ามารถมองขามได ซึ่งจากการ

เรียนการสอนในปจจุบันนัน้ การที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคนั้นอาจจะตองใช

แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการสอนหลายวธิีผสมกนั จึงจะไดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สมบูรณ  

เชน การใชการสอนแบบสาธิต อาจตองใชรวมกับการสอนดวยแบบพมิพ หรือใบงาน เพื่อมอบหมาย

งานใหผูเรียนทํา และผูสอนอาจเพิ่มเติมกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกคิด วเิคราะห ปรับปรุงผลงานของตน

เขาไป  ซึ่งถากลาวถึงกระบวนการเรียนรู ICANDO จะมีความแตกตางกนัตรงที่วาเปนกระบวนการที่

มีการผสมผสานวิธีการและแนวคิดทฤษฎีตางๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อใหบุคคลไดเกิดการเรียนรูได

ครอบคลุมมากกวาการเรียนการสอนในแบบปกติ 
 จุดดีของกระบวนการเรยีนรู ICANDO ในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 1)    เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง 

ตลอดกระบวนการพัฒนา ซึ่งในแตละข้ันตอนผูเรียนจะเปนศูนยกลางของการพฒันา ผูเรียนไดลงมือ

เรียนรู และปฏิบัติ ไดทําจริง (Learning by doing) ดวยตนเอง ไดเรียนรูปญหา การแกไขปญหาที่

เกิดข้ึนต้ังแตข้ันแรกจนข้ันสุดทาย 

 2)  การจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู ICANDO เปนกระบวนการที่สามารถประยุกตการ

จัดกิจกรรมใหมีความยากงายไดเหมาะสมกับระดับและวัยของผูเรียนซึ่งแตกตางจากรูปแบบการ 

เรียนอ่ืนๆ เชนการสอนแบบโครงการ   การสอนแบบทดลอง ที่คอนขางมีความยากสําหรับผูเรียนใน

ระดับเล็ก 

 3)    เปนกระบวนการทีเ่มื่อผูเรียนไดทํากจิกรรมในแตละข้ันแลวสามารถพัฒนาผูเรียน 

ใหมีคุณลักษณะและทักษะตางๆไดครอบคลุม โดยเปนการพัฒนาผูเรียนในแตละดานไปพรอม กนัไม

เนนพัฒนาเฉพาะดานใดดานหนึ่งรูปแบบการพัฒนาผูเรียนสามารถมองเหน็ประโยชนและสามารถ
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เช่ือมโยงกับความเปนจริงไดงาย อีกทัง้คุณลักษณะที่เกิดข้ึนแกผูเรียนสามารถเปนไปตามความ

ตองการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ.2544 โดยใชแนวคิดจากกระบวนการนี้กระบวนการ

เดียวที่สามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางตอเนื่อง สอดคลอง สัมพันธกนั ซึ่งเมื่อเปรียบเทยีบกับวธิีการ

เรียนการสอนแบบอ่ืน ๆแลว วิธกีารเรียนการสอนโดยใชกระบวนการเรียนรู ICANDO นาจะพฒันา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะทีพ่งึประสงคไดสูงกวาวธิีการสอนแบบอ่ืน ๆ  

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการพัฒนาบุคคล
ที่มีรูปแบบการพัฒนาเหมือนกับกระบวนการเรียนรู ICANDO  
 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 Good (1973. อางใน www.osea 2.go.th) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ การ

บรรลุถึงความรู หรือการพฒันาในการเรียน ซึง่โดยปกติจะพิจารณาจากคะแนนที่กําหนดให หรือ

คะแนนที่ครูมอบหมายให หรือทั้ง 2 อยาง 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2521) ไดบัญญัติศัพท ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถงึ ความสําเร็จหรือความสามารถในการกระทาํใด ๆ ที่ตองอาศัยทกัษะ

หรือมิฉะนัน้ตองอาศัยความรอบรูในวิชาใดโดยเฉพาะ 

 ไพศาล  หวังพานิช (2526) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถงึ ความสามารถของ

บุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณที่เกิดข้ึนจาการ

ฝกฝนอบรมหรือสอน 

 พวงแกว โคจธานนท (2530:26)  กลาวถึงผลสัมฤทธิท์างการเรียนวา หมายถงึ ความรู ความ

เขาใจ ความสามารถ และลักษณะทางดานวชิาการ รวมทั้งสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ เชน 

ระดับสติปญญา การคิด การแกปญหาตางๆ ของเด็ก ซึ่งแสดงใหเหน็ดวยคะแนนที่ไดจาก

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือการรายงานทั้งเขียนและพดู การทาํงานที่ไดรับมอบหมาย

ตลอดจนการทําการบานในแตละวิชาเฉพาะช้ันเรียน 

 จากความหมายขางตน สรุปไดวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน หมายถึง ผลจากการเรียนรู ทัง้

ดานความรู ความสามารถ และทกัษะ ในกลุมสาระตางๆ ที่ไดรับการพฒันาสงผลใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ได ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ  

คะแนนรวมของทุกกลุมสาระการเรียนรูในการสอบปลายภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2548 ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 จาํแนกเปน 2 ระดับ 

  3.1  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  ไดแก ผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

อยูในชวงคาเปอรเซนไทลที ่51- 100 
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  3.2  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  ไดแก ผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนอยูในชวงคาเปอรเซนไทลที ่ 0 - 50 
 4.2 งานวจิัยที่เกีย่วของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกับการพฒันาบุคคลทีมี่รูปแบบ
การพัฒนาเหมือนกับกระบวนการเรียนรู ICANDO 
 วนิดา พรชัย (2548)  ไดศึกษาโดยใชการสอนแบบซิปปา ในเร่ือง พืน้ผิวและปริมาตร เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและพฤติกรรมกลาแสดงออก ของนกัเรียนชวงช้ันที่ 3 ที่มีระดับ

ความสามารถทางการเรียนตางกนั  พบวาผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง ตํ่า ที่มี

การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา ซึง่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย

เนนใหผูเรียนเกิดความคิด สามารถคนพบความรู สรางสรรคองคความรู แสวงหาความรู ทาํความ

เขาใจและตีความไดดวยตนเอง ผูเรียนมทีักษะและกระบวนการในการเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการไดรับการจัดการเรียนการสอน สูงกวากอนการเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 ยุทธกร ถามา (2546) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์  ความสนใจ และความมีวินยัในตนเองทางการ

เรียนรูของนกัเรียนชวงช้ันที ่ 2 ที่มีความสามารถทางการเรียนตางกนั โดยใชชุดการเรียนดวยตนเอง 

เร่ืองสมการและการแกสมการ โดยในการวิจยัไดแบงกลุมตัวอยางจากคะแนนการสอบปลายภาค

เรียนที ่1 ปการศึกษา 2545 ของวิชาคณิตศาสตร เปน 3 กลุมคือ กลุมเกง ปานกลาง ออน ซึ่งพบวา

ผูเรียนทกุระดับความสามารถทางคณิตศาสตร เมื่อไดรับการพัฒนาดวยชุดการเรียนดวยตนเองที่มี

รูปแบบการพฒันาที่ใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเอง  มีอิสระในการเรียนรูดวยตนเองตามกาํลัง

ความสามารถของแตละบุคคล มีการใชส่ือ ไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและไดรูผลของการกระทํา

หรือเรียนรูของตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 

 วนิดา  ฉัตรวริาคม (2546) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่เนนผูเรียนเปน

ผูสรางความรู ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 1 เร่ืองระบบนิเวศ  โดยไดแบงผูเรียนเปน 3 กลุม คือกลุม

ผูเรียนทีม่ีผลการเรียนสูง  ปานกลาง และตํ่า พบวารูปแบบการเรียนการสอนนีม้ีลักษณะที่สรางข้ึน

เพื่อใหผูเรียนไดแสวงหาความรู และคนหาสิ่งตางๆ ดวยตนเอง โดยลดบทบาทของครูลง ซึ่งมีข้ันตอน

การจัดกิจกรรม 4 ข้ันคือ การจุดประกายความคิด  การวางแผน  การปฏิบัติ  การนําไปใชใหเขากับ

ชีวิตประจําวัน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนทั้ง 3 กลุมตางมีคะแนนหลัง

การเรียนสูงกวากอนเรียน  แตเมื่อเปรียบเทียบ ระดับความสามรถของผูเรียนทัง้ 3 กลุม พบวาคะแนน

ทั้งกอนและหลังเรียนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือผูเรียนทีม่ีระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง จะมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนเฉล่ียสูงกวาอีก 2 กลุม 
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 กาญจนา  ลาภรวย (2532)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

ผลสัมฤทธิ์ดานทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาเชิง

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่5 ทีม่ีระดับความสามารถทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร

ตางกนั โดยการสอนสาธิตแบบไมชี้แนวทางและการสอนแบบช้ีแนวทาง  พบวา นักเรียนที่มีระดับ

ความสามารถทางการเรียนทางวิทยาศาสตร สูง ปานกลาง และตํ่า  ถาไดรับการสอนแบบไมชี้แนะ

แนวทางที่ใหผูเรียนไดมีการสังเกตและดูการสาธิตของครูและนกัเรียนไดเปนผูลงมือเขียนบันทกึ เขียน

สรุป อภิปรายผล และเขียนข้ันตอนการสาธิตดวยตนเองทุกข้ันตอน จะมีความสามารถในการ

แกปญหาและมีความสามารถทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกนั 

 อังคณา กมารตี (2532) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร เร่ืองเงนิ และการบันทกึของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 5 ที่มรีะดับความสามารถ

ตางกนั โดยวธิีสอนของ สสวท. กับวิธกีารสอนแบบวรรณี ซึ่งในการทดลองไดแบงผูเรียนเปน 3 ระดับ 

คือ สูง ปานกลาง และตํ่า พบวาผูเรียนทีทุ่กระดับความสามารถเม่ือเรียนดวยวิธีของวรรณีที่มีรูปแบบ

การสอนเปนลําดับข้ันตอน เร่ิมจากการเราความสนใจกอนเรียน มกีารใชส่ืออุปกรณ เรียนรูจากงายไป

ยาก นักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม และแกปญหาดวยตนเอง จนเกิดทักษะและความคงทน

ในการเรียนรู มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองเงนิและการบันทึก แตกตางกับวิธีสอนของ สสวท. อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และไมพบปฏิสัมพนัธ ระหวางวิธีการสอนกับระดับความสามารถ

ทางการเรียนตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรเร่ืองเงินและการบันทึก 

 จากการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ใชรูปแบบการพฒันาบุคคลแบบตางๆ ตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน พบวารูปแบบการพฒันาสวนใหญมีลักษณะการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่ใหผูเรียนไดลงมือเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเอง ซึง่แตละรูปแบบการสอน

สามารถที่จะพัฒนาผูเรียนในระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือระดับความสามารถระดับตางๆได

แตกตางกนัไป  ดังนัน้ผูวิจยัจึงสนใจตัวแปรทางดานระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาจะสงผลรวมกับ

การพัฒนาดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO อยางไร จึงไดมีการกําหนดตัวแปรระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนไวในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อเปนความรูตอไป 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ันตอนดังนี ้

 1.  การกาํหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

2.  แบบแผนการวิจัย 

3.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4.  การดําเนินการวิจยั 

 5.  การวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  

ประชากร    
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนบาง

มด(ตันเปาววทิยาคาร)  ในสังกัดสํานักงานเขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 

2548  จํานวน 3 หองเรียน  หองเรียนละ  35  คน  จํานวน  105  คน 

  
การเลือกกลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

บางมด(ตันเปาววทิยาคาร)  ในสังกัดสํานักงานเขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่ 2 ป

การศึกษา 2548 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 35 คน  จํานวน 70 คน โดยจับฉลากหองเรียน  มา 

2 หองเพื่อเปนกลุมทดลอง  1 หอง  และ เปนกลุมควบคุม  1 หอง 

 

การออกแบบการวิจัย  
แบบแผนการวิจัย  
การวิจยัในคร้ังนี้เปนการวิจยักึ่งทดลอง  ( Quasi – experimental  design ) ใชแบบแผนการ

ทดลองแบบ แฟคทอเรียล 2 องคประกอบ (2X2 Factorial Design) ซึ่งองคประกอบแรก คือ การใช

กระบวนการเรียนรู ICANDO ในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม  องคประกอบที่ 2  

คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวัดตัวแปรตามจะมีการวัดกอนการทดลอง (Pretest) และวัดหลังการ

ทดลอง (Postest) มีลักษณะของแบบการวิจัยเปนดังนี ้
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ตาราง  8  แสดงแบบแผนการวิจัยการใชและไมใชกระบวนการเรียนรู  ICANDO ในการพัฒนา 

      คุณลักษณะและทักษะแบบองครวม 

 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      การใชกระบวนการเรียนรู ICANDOในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ 

                                               ใชกระบวนการ ICANDO                   ไมใชกระบวนการ ICANDO 

               สูง                                          17                                                         18                       

               ตํ่า                                          18                                                         17                      

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  1.  แบบวัดคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม ของผูเรียนวิชางานประดิษฐ 

  2.  แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะผูเรียนกลุมสาระการ  

 เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีในวิชางานประดิษฐ ดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO  
 1.  แบบวัดคุณลกัษณะและทักษะแบบองครวม ของผูเรียนวิชางานประดิษฐ 
  ผูวิจัยไดสรางแบบวัดคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมตามลําดับข้ันดังนี ้

  1.1  ผูวิจัยศึกษาตํารา  เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่วของกับการสรางแบบวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนในการเรียนการสอนสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่ง

ควรเปนการประเมินตามสภาพจริง  ที่ตองมีการประเมินทัง้  ความรู  ความคิด ความสามารถ ทกัษะ

และกระบวนการ  เจตคติ  คุณธรรม คานยิม  

  1.2  ผูวิจยัสรางแบบวัดคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมในการเรียนวิชางาน

ประดิษฐ  โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาเปนแนวทางในการสราง โดยสอดคลองกับนยิาม  ที่

ประกอบดวย  คุณลักษณะและทักษะ  3  ดาน  ไดแก 

 ความรู  หมายถึง  การมีความเขาใจ  เกี่ยวกบั  ความหมาย  ความสําคัญ  

ประโยชน  วธิีการ  และ  ข้ันตอน ในการทํางานประดิษฐ  จากเศษวัสดุที่เหลือใช  โดยที่สามารถ

อธิบายใหผูอ่ืนเขาใจได 

 ความสามารถ หมายถงึ  พฤติกรรมของผูเรียน  ที่แสดงออกถึง ความสามารถ และ

ทักษะในดานตอไปนี้ 

  1)  สามารถแสวงหาความรู เกี่ยวกับการทาํงานประดิษฐ จากแหลงความรู

ตาง ๆ  

2)  สามารถวางแผนการดําเนินงานการทาํงานประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ 
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เหลือใช 

  3)    สามารถปฏิบัติงานตามแผนการท่ีไดวางไว 

  4)  สามารถแกปญหาที่เกดิจากการทํางาน  ที่งาย ๆ ไมสลับซับซอนดวย

วิธีการที่เหมาะสม   จากการประเมินผลงานของตน 

 คุณธรรม  จริยธรรม  หมายถึง  คุณงาม  ความดี ทางกาย  วาจา  ใจ  ซึ่งทาํใหผู

ปฏิบัติและสังคมเกิดความสงบสุข  ไดแก   

  1)  การทํางานดวยความรับผิดชอบ  ขยนั  ซื่อสัตย   

  2)  เห็นคุณคาของ พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีการทํางานที่ใช

พลังงาน  ทรัพยากร ในการทาํงานอยางประหยัด 

  3)  รักการทํางาน  เห็นประโยชนของการทาํงาน   

  1.3  สรางแบบวัดที่ สามารถนาํไปใชวดัคุณลักษณะและทักษะของผูเรียนเพื่อเปน

คะแนน Pretest    และ Postest  ซึ่งมีลักษณะดังนี ้ 

1.3.1  แบบทดสอบวัดความรู ในการทาํงานประดิษฐจากเศษวัสดุ  มคีะแนนเต็ม 

14 คะแนน ผูวิจัยเปนผูตรวจใหคะแนน  แบงเปน 

สวนที่ 1 เปนคําถามปรนัย    เกี่ยวกับความหมายของงานประดิษฐ  ม ี4 ขอ ตอบ 

ถูกตองได 1 คะแนน 

สวนที่ 2 เปนคําถามอัตนัย ทีใ่หผูเรียนเขียนตอบเกี่ยวกบัการทาํงานประดิษฐส่ิงของ 

จากเศษวัสดุที ่มี 2 ขอคือ  

ขอที่ 1 ใหผูเรียนเขียนอธิบายวิธกีารทาํงานประดิษฐ โดยใหบอก 

อุปกรณและข้ันตอนในการทํางาน คะแนนเต็ม 6 คะแนน โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

   3     คะแนน สามารถบอกวสัดุและอุปกรณที่ใชไดอยางครบถวน 

2     คะแนน สามารถบอกวสัดุและอุปกรณที่ใชไดบางสวนซ่ึงจะตอง 

มีวัสดุเหลือใชหลักที่นาํมาประดิษฐดวย 

1     คะแนน บอกวัสดุและอุปกรณที่ใชไมครบและไมบอกวัสดุเหลือ 

ใชหลักที่นาํมาประดิษฐดวย 

ข้ันตอนในการประดิษฐ ผูเรียนเขียนตองลําดับข้ันตอนในการ 

ทํางานประดิษฐชิ้นงานที่ตนเองทํา   โดยมีเกณฑการใหคะแนนคือ 

   3     คะแนน เขียนตามลําดับข้ันตอนอานแลวเขาใจ 

   2     คะแนน เขียนเปนลําดับข้ันตอน แตไมสมบูรณ 

   1     คะแนน  เขียนไมเปนลําดับข้ันตอน  สลับไปมา 
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   ขอที่ 2 ผูเรียนเขียนบอกประโยชนและความสําคัญที่ไดจากการทํางาน

ประดิษฐจากชิ้นงานที่ตน เสนอไวใน ขอยอยที ่1     (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 

เกณฑการใหคะแนน  คือ 

   2     คะแนน บอกประโยชนไดต้ังแต 2 ขอข้ึนไปแตละขอมีความถูกตอง 

1     คะแนน บอกประโยชนได 1 ขอ และมีความถูกตอง 

0     คะแนน บอกประโยชนไมได 

 

   2    คะแนน    บอกความสําคัญไดต้ังแต 2 ขอข้ึนไปแตละขอมีความถกูตอง 

1     คะแนน บอกความสําคัญได 1 ขอ และมีความถูกตอง 

0     คะแนน บอกความสําคัญไมได 
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ตัวอยางขอคําถามในการวัดความรูในการทํางานประดิษฐจากเศษวัสดุ 

 

1.  ขอใดคือความหมายของ งานประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ 

 ก.  การนําเอาเศษวัสดุที่ไมใชแลวไปขายเพื่อใหไดเงนิมา 

 ข.การนาํเอาส่ิงที่ไมมีประโยชนหรือเหลือใชมาทาํใหเกิดคุณคาทางดานความงามมีประโยชน  

      ใชสอยไดจริง 

 ค.  การนาํเอาส่ิงของทีย่ังใชได และมีประโยชนอยูมาตกแตงใหสวยงามมากข้ึน 

 

2.  ขอใดคือ เศษวัสดุจากธรรมชาติ 

 ก.  เปลือกหอย 

 ข.  กระดาษ 

 ค.  น้ําตาลทราย 

 

3.  การทีน่ักเรียนด่ืมนม  ทีโ่รงเรียนไดจัดใหทกุวนั    ขอใดคือวัสดุเหลือใชที่เกิดจากการด่ืมนม 

 ก.  น้าํนมที่เหลือ 

 ข.  ถงุนม 

 ค.  กระดาษ 

 

4.  ใครรูจักการนําเศษวัสดุมาประดิษฐเปนส่ิงของ 

 ก.  นก  ซื้อกระดาษสีจากราน มาทาํเคร่ืองแขวน 

 ข.  เอ   นาํกระปองน้าํอัดลมมาทําที่ใสปากกา 

 ค.  กบ  นาํปกสมุดหนงัสือเรียน ที่กาํลังใชเรียนอยูมาทาํการดอวยพร 
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5.  ใหนกัเรียน เขียนอธิบายการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ ทีน่ักเรียนทราบมา 1 อยาง 

ชื่องานประดิษฐ  

.................................................................................................................................................. 

ส่ิงที่ใชในการประดิษฐ 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

ข้ันตอนในการประดิษฐ 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

6.  ใหนกัเรียน บอกประโยชนและความสําคัญของการประดิษฐส่ิงของจากเศษวสัดุ ทีน่ักเรียนได

เขียนไวใน ขอที่ 1  

ประโยชน  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

ความสําคัญ  

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

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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  1.3.2  แบบวดัความสามารถ และคุณธรรม  

  เปนแบบทดสอบที่มีสถานการณมาให แลวใหผูเรียนเลือกตัดสินใจวาตนจะทาํตาม

ขอใด ซึ่งการใหคะแนนจะเปนลําดับความมากนอยของพฤติกรรมในดานนั้นๆ  มีคะแนนเต็ม 45 

คะแนน และ 54 คะแนน ตามลําดับ 

 ตัวอยางแบบวดัความสามารถและคุณธรรม 

 

1)   ครูใหนักเรียนประดิษฐหนากากมาสง  นักเรียนจะไปศึกษาวิธกีารประดิษฐหนากากอยางไร 

 ก.  สอบถามจาก พอ แม  หรือคนที่เคยทํา 

 ข.  สอบถามคุณครูที่ส่ังใหทาํ 

 ค.  คนควาจากหนังสือที่เกีย่วกับงานประดิษฐ หรือทดลองทาํดวยตนเอง 

 

 แบบวัดขอนี้ตองการวัดความสามารถในการแสวงหาความรู    มกีารใหคะแนนดังนี ้

  ตอบขอ  ก.   ได 2 คะแนน 

  ตอบขอ  ข.   ได 1 คะแนน 

  ตอบขอ  ค.  ได 3   คะแนน  

  

2)  ครูใหนักเรียนทาํหนงัสือเลมเล็กสงวันพรุงนี้ นักเรียนทาํเสร็จแลวแตทําหาย  นักเรียนจะทาํ 

      อยางไร  

 ก.  รีบทาํใหมใหเสร็จกอนพรุงนี ้

 ข.  ไวรอบอกกับคุณครูวา  หนทูําเสร็จแลวแตหาย 

 ค.  ทําไปใหคุณครูดูกอนวาทําแตยงัไมเสร็จ ขอสงทหีลัง 

 

 แบบวัดขอนี้ตองการวัดความขยัน   มกีารใหคะแนนดังนี ้

  ตอบขอ  ก.   ได 3 คะแนน 

  ตอบขอ  ข.   ได 1 คะแนน 

  ตอบขอ  ค.  ได 2   คะแนน  
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การหาคุณภาพของแบบวัดคุณลกัษณะและทกัษะแบบองครวมของผูเรียนวิชางานประดิษฐ 
1. ตรวจสอบคุณภาพข้ันตนของแบบทดสอบ  โดยใหผูเชี่ยวชาญทางดานเคร่ืองมือวัด 

ตรวจสอบคุณภาพความสอดคลองของขอคําถามกับนยิามปฏิบัติการ และความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 

และตรวจสอบภาษา จํานวน 3 ทาน คือ ดร.พรรณี บุญประกอบ  ดร.มนัส บุญประกอบ และอาจารย

ทัศนา ทองภักดี แลวนาํมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

2. นาํแบบวัดที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบางมด

(ตันเปาววทิยาคาร)  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน 

 3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม ไดคาความ

เชื่อมั่นดังนี ้

 ดานความรู             ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ     .5839 

 ดานความสามารถ  ไดคาความเชื่อมั่น  เทากบั   .6129 

                        ดานคุณธรรม          ไดคาความเชื่อมัน่  เทากับ   .6397 

                       รวมทั้งฉบับไดคาความเช่ือมั่นเทากบั  .7561 

 
2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐจากเศษวสัดุเพื่อพัฒนา

คุณลักษณะและทักษะแบบองครวม 
 ในการทดลองคร้ังนี้ผูวิจยัไดใช กระบวนการเรียนรู   ICANDO  เปนหลักในการทํากจิกรรม

การเรียนการสอน  ซึ่งกระบวนการนี้ ประกอบไปดวยการเรียนรู 6 ข้ัน  ซึ่งในแตละข้ันผูเรียนไดทํา

กิจกรรมที่จะสงผลใหผูเรียนไดมีคุณลักษณะและทักษะตางๆ ทีต่รงตามมาตรฐานการเรียนรูที่

หลักสูตรกําหนด  คือ แบงออกเปน  3  ดาน  ความรู   ความสามารถ   คุณธรรม จริยธรรม โดยมี

ข้ันตอนการสรางดังนี ้

 2.1  ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  เอกสาร  ตํารา  งานวจิัยที่เกี่ยวของ กับกระบวนการเรียนรู 

ICANDO  เพือ่เปนแนวทางในการสรางแผนการจัดกจิกรรม 

 2.2  ศึกษาเนือ้หาของคุณลักษณะและทักษะของผูเรียน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พ.ศ. 2544 

 2.3 สรางแผนการจดักจิกรรมการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐจากเศษวัสดุ เพื่อพัฒนา

คุณลักษณะและทักษะแบบองครวม  แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน คือ ดร.พรรณี  

บุญประกอบ  ดร.มนัส บุญประกอบ และอาจารยทัศนา ทองภักดี  ตรวจพิจารณาความเหมาะสม   

ความสอดคลองดานเนื้อหา  วัตถุประสงค  วธิีดําเนินการ และรูปแบบ  ซึง่จากการตรวจแผนการจัด

กิจกรรมไดมีการแกไขภาษาเพื่อใหมีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ 
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 2.4    นาํแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐจากเศษวัสดุเพื่อ 

พัฒนาคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวมไปทดลองใชกับผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง 1 คร้ัง จาํนวน 35 คน ที่ประกอบไปดวยผูเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และ ตํ่า 

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมกอนนาํไปใชจริง 

   

การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจยั แบงการดําเนนิการเปน  3  ระยะ คือ 

 1.  ระยะเตรียมการทดลอง 

  1.1 ผูวิจัยติดตอกับโรงเรียนบางมด(ตันเปาววิทยาคาร) เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล 

  1.2  ผูวิจยัจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ  แบบวดั ที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และใน

การทดลอง 

  1.3  ผูวิจยัไดทําการทดสอบ ผูเรียนทั้งสองกลุม เพื่อวดัคุณลักษณะและทักษะทัง้ 3 

ดานของผูเรียนกอนการทดลอง  ดวยเคร่ืองมือวัดที่ผูวจิัยไดสรางข้ึน บันทกึผลไวเปนคะแนน กอนการ

ทดลองสําหรับวิเคราะหขอมูล  (Pretest) 

 2.  ระยะดําเนนิการทดลอง  

  การทดลองคร้ังนี้ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 คร้ัง  คร้ังละ 60 นาที  ผูวิจัยเปน

ผูดําเนนิการทดลอง ทัง้กลุมทดลองและกลุมควบคุม   

  2.1 กลุมทดลองไดมีการเรียนการสอนในวชิางานประดิษฐ ที่ใชแผนการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่ผานกระบวนการเรียนรู  ICANDO ซึง่ผูเรียนจะทาํกิจกรรมตางๆ ใน 6 ข้ันตอนของ

กระบวนการเรียนรู 

2.2  ในการทํากิจกรรมในแตละข้ันทีก่ําหนดนั้น ผูวิจัยไดมีวิธีการประเมินผลในแต 

ละข้ันตามแผนการจัดกจิกรรม  โดยผูวิจัยไดจัดใหมีผูชวยในการทดลอง  ซึง่กอนการทดลอง ผูวิจัยได

ชี้แจง ทาํความเขาใจเกี่ยวกับการสังเกตและการใหคะแนนในแตละพฤติกรรมที่ตองการสงัเกต จาก

เกณฑที่ไดกําหนดไวในแตละแบบวัด เพือ่ใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และสามารถบันทกึคะแนนใน

แบบวัดไดเที่ยงตรงกับความเปนจริง 

2.3   กลุมควบคุม  ผูวจิัยไดมีการจัดการเรียนการสอนในวิชางานประดิษฐ โดยใช 

แผนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ ที่มีการใชรูปแบบการสอนหลายรูปแบบผสมกัน 

 3.  ระยะหลังการทดลอง 

  เมื่อส้ินสุดการทดลอง  ผูวิจยั ทาํการวัดคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม  

ใน 3 ดาน  กบัทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม  (Posttest)  แลวนาํผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ 
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 เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําขอมูลจากการทดสอบกอนและหลังการทดลองมาวิเคราะห โดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร 

 1.   สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  1)  หาคาอํานาจจําแนกรายขอดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางคะแนน

รายขอกับคะแนนรวม (Item-total Corelation) 

  2)  หาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยนําไปทดลองใชกับกลุมทีม่ีลักษณะ 

คลายคลึงกับกลุมตัวอยางมาหาคาความเช่ือมั่นโดยสัมประสิทธิ์แอลฟา  ของครอนบัค  (Cronbach’s 

Alpha Coefficent)  

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก 

  1)  หาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณลักษณะและทักษะแบบ

องครวม 

  2)  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว ( Multivariate Analysis 

of Variance )  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1 และ ขอ 2  
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจยัในคร้ังนี ้ มีจุดมุงหมาย เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในการเรียนสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ) แบบองครวม ดวยกระบวนการเรียนรู 

ICANDO โดยทําการทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 3   ซึง่แบบแผนการวิจัยเปนแบบ

กึ่งทดลอง  ( Quasi – experimental  design ) ใชลักษณะ  Pretest  Posttest  Control Group 

Designs  ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี ้

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปรผลการศึกษาในคร้ังนี ้ ผูวิจยัไดกําหนด

สัญลักษณตางๆ ที่ใชแทนความหมายดังตอไปนี้ 

 M แทน คาคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 

 n แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 

 SD แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 SS แทน ผลรวมของกําลังสอง 

 df แทน ระดับของความเปนอิสระ 

 MS แทน คาเฉลี่ยของกาํลังสอง 

 F แทน คาสถิติ F จากการคํานวณ 

 p แทน คาความนาจะเปนของสถิติทดสอบ 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคนควาผูวิจัยนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมลูเปน 2 ตอน ไดแก ตอนที ่1 ลักษณะ

ของกลุมตัวอยางและคาสถติิพื้นฐานของกลุมตัวอยาง  ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาและการทดสอบ

สมมติฐานที่ต้ังไว  โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหดังนี ้
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ตอนท่ี 1 คาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
ตาราง 9 จํานวนกลุมตัวอยางในกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยจําแนกตามระดับผลสัมฤทธิ์     

      ทางการเรียน 

 

                 กลุมตัวอยาง                           ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                        รวม 

                                                             สูง                           ตํ่า 

กลุมทดลอง                                           17                           18                            35 

กลุมควบคุม                                          18                            17                           35 

 

จากตาราง 9 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัในคร้ังนี้ทัง้หมด 70 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 

35 คน แบงเปนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จาํนวน 17 คน  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนตํ่า จํานวน 18 

คน และกลุมตัวอยางในกลุมควบคุมจํานวน 35 คน แบงเปนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จํานวน 

18 คน   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า จํานวน 17 คน 

 กอนการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทดสอบคะแนนคุณลักษณะและทักษะ

แบบองครวมกอนการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมวาแตกตางกนัหรือไม ดังตาราง 10 

 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมกอนการทดลองของกลุมที่  

      ไดรับการพัฒนาและไมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมดวยกระบวนการ  

      เรียนรู ICANDO   

 

          กลุม                           N                    X                    SD                  t                    p 

     กลุมทดลอง                     35                  93.5                9.5                .33                .74 

     กลุมควบคุม                     35                 92.8                8.8                                       

 

 จากตาราง 10 พบวากอนการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคุณลักษณะและ

ทักษะแบบองครวมไมแตกตางกนั ดังนัน้ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานผูวิจัยจะได

ใชคะแนน Posttest ในการวิเคราะห 
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ตาราง 11 คาเฉล่ีย (M) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนคุณลักษณะและทักษะแบบ 

      องครวมทัง้ 3 ดาน หลังการทดลอง จาํแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

                                                      กลุมทดลอง                                      กลุมควบคุม 

                                          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

คุณลักษณะและทักษะ          สูง                ตํ่า             รวม             สูง               ตํ่า              รวม 

      แบบองครวม                   M                 M               M               M                M                M 

                                         (SD)              (SD)           (SD)           (SD)           (SD)            (SD) 

 

ความรู                              11.94             8.77          10.31          10.22          8.35            9.31 

                                        (2.33)           (2.12)         (2.33)          (1.69)        (1.83)          (1.98) 

 

ทักษะ                               41.47            37.77         39.57          40.94         34.64          37.88 

                                        (2.71)           (3.87)         (3.80)          (2.79)        (4.74)          (4.96) 

 

คุณธรรม                           51.29            48.27         49.74          47.83         41.64          44.82  

                                        (3.05)           (3.75)         (3.71)          (6.21)        (5.09)          (6.43) 

     

รวม                                 104.71           97.83         99.63           99.00        84.65          95.83 

                                       (4.71)            (7.55)         (8.20)           (8.77)       (9.27)         (10.50) 

 

 จากตาราง 11 พบวาคะแนนเฉล่ียคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมทัง้ 3 ดาน คือดาน

ความรู  ความสามารถ คุณธรรม ของกลุมทดลองที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองค

รวมดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO สูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะแบบองครวมดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO ทั้งในกลุมทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและ

กลุมที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตํ่า 
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ตอนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานการวจิัย 
 การทดสอบสมมติฐานการวจิัยผูวิจัยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการวิเคราะหความ

แปรปรวนพหนุาม  

 

ตาราง 12 แสดงผลการตรวจสอบอิทธพิลของการไดรับหรือไมไดรับการพัฒนากับผลสัมฤทธิ์ทางการ  

      เรียนและอิทธิพลรวมของการไดรับการพัฒนาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มตีอคุณลักษณะและ  

      ทกัษะแบบองครวม คือ ดานความรู ดานทักษะ ดานคุณธรรม พรอมกัน โดยใชสถิติทดสอบ   

      Wilk’s Lamda 

 

Effect                                                                                 F                             Sig                 

Intercept                                                                     3535.55                         .00 

การไดรับหรือไมไดรับ                                                           .72                          .00 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                                    17.71                          .00 

การไดรับหรือไมไดรับ X ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                  2.64                          .06 

 

จากตาราง 12  พบวา การที่ผูเรียนไดรับหรือไมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบ

องครวมดวยกระบวนการเรียนรู  ICANDO จะมีผลทําใหทักษะและคุณลักษณะแบบองครวม ดาน

ความรู ดานทักษะ ดานคุณธรรม โดยเฉล่ียตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ .05  และพบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผลทําใหคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมดานความรู ดานทักษะ ดาน

คุณธรรม โดยเฉล่ียตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่ .05  แตพบวาไมมีอิทธพิลรวมระหวางการ

ไดรับหรือไมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO 

กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีตอคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม ดานความรู ดานทักษะ ดาน

คุณธรรม โดยเฉล่ียตางกันทีร่ะดับนัยสําคัญ .05 

 เพื่อเปนการทดสอบอิทธิพลของการไดรับหรือไมไดรับการพัฒนากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และอิทธิพลรวมของการไดรับการพัฒนาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีตอคุณลักษณะและทักษะ

แบบองครวม คือดานความรู  ดานทักษะ  ดานคุณธรรม  แยกแตละดาน จึงไดทาํการวิเคราะห 

ดังตาราง 13 
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ตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุนามของคะแนนคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม 

      แตละดานจําแนกตามการไดรับหรือไมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมดวย   

      กระบวนการเรียนรู ICANDO และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

     แหลงความแปรปรวน                            SS           df               MS                F            Sig 

 

การไดรับหรือไมไดรับการพัฒนา             

   ความรู                                      20.09        1              20.09            6.59         .01 

   ทักษะ                                       58.45        1              58.45            4.45         .03 

   คุณธรรม                                 445.17        1            145.17          20.10         .00 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     

              ความรู                                   110.71        1             110.71          36.34        .00 

              ทักษะ                                    436.28        1             436.28          33.24        .00 

              คุณธรรม                                370.20        1             370.20          16.71        .00 

 

การไดรับหรือไมไดรับการพัฒนา X ผลสัมฤทธิท์างการเรียน               

             ความรู                                       7.32         1                 7.32            2.40       .12 

             ทกัษะ                                      29.65         1               29.65            2.26       .13 

             คุณธรรม                                  43.92         1               43.92            1.98       .16 

 

 

 จากตาราง13พบวาไมมีอิทธิพลรวมระหวางการไดรับหรือการไมไดรับการพัฒนาคุณลักษณะ

และทักษะแบบองครวมดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มตีอ

คุณลักษณะและทักษะแบบองครวมในดาน ความรู  ดานทกัษะ  ดานคุณธรรม ที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ .05 แตพบวา ผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมดวยกระบวนการ

เรียนรู ICANDO มีคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวม ดานความรู  ดานทักษะ  ดานคุณธรรม สูง

กวา ผูเรียนที่ไมไดรับการพฒันา  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาในคร้ังนี้เปนการวจิัยกึ่งทดลอง เพื่อทีจ่ะพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองค

รวม ของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลยี  ในวชิางานประดิษฐ    ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO ซึ่งไดสรุปผลการศึกษาไวดังนี ้

 
ความมุงหมายของการวจิยั 
 1. เพื่อศึกษาผลของการใชกระบวนการ ICANDO ในการพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะแบบ

องครวม ของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี  ในวิชางานประดิษฐ    ใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที ่3 

 2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพนัธระหวางการพฒันาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมในการเรียน

วิชางานประดิษฐดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีตอคุณลักษณะ

และทักษะแบบองครวมในการเรียนวิชางานประดิษฐ 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะดวยกระบวนการเรียนรู  ICANDO จะมีคุณลักษณะและทักษะทีพ่ึงประสงคแบบองครวมสูง

กวาผูเรียนที่ไมไดรับการพฒันาคุณลักษณะและทักษะดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO 

 2.มีปฏิสัมพนัธระหวางวิธกีารพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวมในการเรียนวิชางาน

ประดิษฐดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO กับ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ที่มีตอคุณลักษณะ

และทักษะแบบองครวมในการเรียนวิชางานประดิษฐ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

บางมด(ตันเปาววทิยาคาร)  ในสังกัดสํานักงานเขตทุงครุ  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที ่ 2 ป

การศึกษา 2548 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 35 คน  รวมจํานวน 70 คน โดยจับฉลากหองเรียน 

มา 2 หอง  เปนกลุมควบคุม   1 หองเรียน และเปนกลุมทดลอง  1 หองเรียน 
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 ระยะเวลาในการทดลอง 
 การทดลองในคร้ังนี้ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 คร้ัง ใชเวลาคร้ังละ 60 นาท ีโดยผูวจิัยไดทํา

การทดลองในเวลาเรียนในวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของแตละหอง 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  แบบวัดคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม ของผูเรียนวิชางานประดิษฐ 

2. โปรแกรมการพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะของผูเรียนแบบองครวมดวยกระบวนการ

เรียนรู ICANDOวิชางานประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที ่3 

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
การวิจยัในคร้ังนี้เปนการวิจยักึ่งทดลอง  ( Quasi – Experimental  Design ) ใชแบบแผนการ

ทดลองแบบ แฟคทอเรียล 2 องคประกอบ (2X2 Factorial Design) โดยการวิจัยในคร้ังนีม้ีการ

ดําเนนิการโดยแบงเปน 3 ระยะ ดังนี ้
 
1. ระยะกอนการทดลอง 

     1.1 ติดตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ เพือ่ขออนุญาตเก็บรวบรวม

ขอมูล 

      1.2 ติดตอกับโรงเรียนบางมด(ตันเปาววทิยาคาร) เพื่อดําเนินการขออนุญาต ทําการ

ทดลองและเกบ็ขอมูล 

      1.3  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และส่ือ ทีจ่ะใชในการทดลอง 

      1.4  สุมหองเรียนเพื่อเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม อยางละ 1 หอง ใหผูเรียนทั้งสอง

กลุมทาํแบบวดัคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม ของผูเรียนวิชางานประดิษฐ (Pretest)  
  

2. ระยะดําเนินการทดลอง 
       การทดลองในคร้ังนี้ใชระยะเวลาในการทดลอง 8 คร้ัง โดยใชเวลาทดลองในเวลาเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ีสัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 60 นาท ีรวมเปนเวลา 8 สัปดาห ผูวิจยัได

ดําเนนิการวิจยัดวยตนเอง พรอมผูชวยวิจัยอีก 1 คน เพื่อชวยในการสงัเกตและบันทึกขอมูล  

ดําเนนิการทดลองโดยกลุมทดลองใชโปรแกรมการพฒันาคุณลักษณะและทักษะของผูเรียนแบบองค

รวมดวยกระบวนการเรียนรู ICANDOวิชางานประดิษฐ ชั้นประถมศึกษาปที ่ 3  สวนกลุมควบคุม มี

การเรียนการสอนโดยใชแผนการสอนปกติ 
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3. ระยะหลังการทดลอง 
     หลังส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยทําการวัดคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมในการเรียน

วิชางานประดิษฐ (Postest) กับกลุมที่ไดรับการพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู ICANDO และกลุมที่

ไมไดรับการพัฒนาโดยกระบวนการเรียนรู ICANDO โดยใชแบบวัดฉบับเดิม แลวทําการตรวจวดั ให

คะแนนตามเกณฑทีท่ําไวจากนัน้จึงทําการวิเคราะหขอมลูตามวิธกีารทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําขอมูลจากการทดสอบกอนและหลังการทดลองมาวิเคราะห โดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร 

 1.   สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  1)  หาคาอํานาจจําแนกรายขอดวยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางคะแนน

รายขอกับคะแนนรวม (Item-total Corelation) 

  2)  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยนําไปทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะ

คลายคลึงกับกลุมตัวอยางมาหาคาความเช่ือมั่นโดยสัมประสิทธิ์แอลฟา  ของครอนบัค  (Cronbach’s 

Alpha Coefficent)  

 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐานของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก 

  1)  หาคาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนคุณลักษณะและทักษะแบบ

องครวม 

  2)  การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรตามหลายตัว ( Multivariate Analysis 

of Variance )  เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1 และ ขอ 2  

 

สรุปผลการวิจัย  
 1.ผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและ

ทักษะดวยกระบวนการเรียนรู  ICANDO มีคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมสูงกวาผูเรียนที่ไมได

รับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่

ระดับ .05 

2. ไมพบปฏิสัมพันธระหวางการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมดวย 

กระบวนการเรียนรู ICANDO กับผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่มีตอคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม 

ในการเรียนวชิางานประดิษฐ 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจยัเร่ือง ผลของการใชกระบวนการเรียนรู “ICANDO” ในการพัฒนาคุณลักษณะ

และทักษะแบบองครวมของผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชพีและเทคโนโลย ี ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3  ผลการวิจัยสามารถนาํมาอภิปรายผลไดดังนี้ 

 สมมติฐานขอที่ 1 ผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม ดวย

กระบวนการเรียนรู  ICANDO  มีคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวมสูงกวาผูเรียนที่ไมไดรับการ

พัฒนาดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  ที่เปนเชนนี้เพราะวา 

ในการเรียนการสอนงานประดิษฐนั้น ตองการพัฒนาใหผูเรียนไดพัฒนาในดานทัง้ 3 ดานไปพรอม ๆ

กัน โดยผานการทาํงาน คือ ดานความรู ที่รูในเร่ืองของความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และ

วิธีการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ   ดานความสามารถ  คือมีความสามารถในดานแสวงหาความรู  

ความสามารถในการวางแผนการทํางาน ความสามารถทํางานตามแผนงาน และความสามารถใน

การแกปญหาที่เกิดจากการทํางาน  และดานคุณธรรม คือมีความรับผิดชอบ ขยนั ซื่อสัตย รักการ

ทํางาน และเห็นคุณคาของพลังงาน และ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการเรียนรู ICANDO ก็เปน

กระบวนการพฒันาที่ใหความสําคัญในการสรางศักยภาพใหเกิดข้ึนกบับุคคลในลักษณะเปนการ

พัฒนาแบบองครวม คือการพัฒนาบุคคลในหลายๆ ดานไปพรอมๆ กนั โดยข้ันตอนในการพัฒนาของ

กระบวนการเรียนรู ICANDO นั้น ไดแบงออกเปน ข้ัน ๆ 6 ข้ันตอน คือ ข้ัน I ความสนใจทีจ่ะทาํงาน    

ข้ัน C  (การรูคิด  คิดเปน)  ข้ัน A  (การลงมือปฏิบัติ)    ข้ัน  N(การคํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม)  

ข้ัน D (การพัฒนาการกระทําใหดีข้ึนเพือ่ใหไดผลผลิตที่ดีข้ึน) ข้ัน O (ผลของการพัฒนาที่ประสบ

ผลสําเร็จ) ซึง่ในการดําเนนิการวิจัยนั้นผูวิจัยไดกําหนดใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆ ตามข้ันตอนของ

กระบวนการเรียนรู ICANDO ทั้ง 6 ข้ัน เมื่อผูเรียน ไดทํากจิกรรมครบทั้ง 6 ข้ันตอน ผูเรียนไดรับการ

พัฒนาคุณลักษณะและทกัษะ ครบทัง้ 3 ดาน  ดังนี ้

 ดานความรู  ผูเรียนในกลุมทดลองไดรับการพัฒนาดานความรูดวยการจัดกิจกรรม คือ ผูวิจยั

ไดเร่ิมจากการสงเสริมใหผูเรียนมีแรงจงูในในการที่จะประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุจากการจัด

กิจกรรมในข้ัน I (ความสนใจที่จะทํางาน)  โดยใหผูเรียนไดดูตัวอยางของงานประดิษฐจากเศษวัสดุ ที่

มีความสวยงาม นาํไปใชงานไดจริง และไดยกตัวอยางบุคคลที่ประสบผลสําเร็จจากการนําเศษวสัดุ

ไปประดิษฐเปนส่ิงของเพื่อจาํหนายเพื่อสรางรายไดใหกบัเขา  กิจกรรมนี้ทาํใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรู

จากตัวแบบหรือแบบอยางที่ให ทําใหมีแรงจูงใจและสนใจที่จะทาํงานตอ  สําหรับในข้ัน C ( การรูคิด 

คิดเปน) ผูเรียนไดไปศึกษาวธิีการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุที่ตนสนใจ  การลงมือประดิษฐชิ้นงาน

ดวยตนเองในขั้น A (การปฏิบัติ)  ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมตางๆทําใหผูเรียนไดเกิด

ความรูทีเ่ขาพบดวยตนเอง เกีย่วกับวธิีการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ  ซึ่งการที่ผูเรียนเลือก
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ประดิษฐชิ้นงานดวยตนเอง ไมมีการบงัคับหรือกําหนดให ทาํใหผูเรียนสามารถเลือกงานที่จะประดิษฐ

ที่มีรูปแบบและความยากงายเหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของตนเอง และนอกจากนี ้

ในข้ัน O (ผลของการพฒันาที่ประสบผลสําเร็จ) ผูเรียนไดสรุปผลการปฏิบัติงานต้ังแตเร่ิมตนกระทัง่

ทํางานเสร็จ วาเปนไปตามที่ต้ังไวหรือไม ประโยชนที่ได อุปสรรคจากการทาํงาน ทําใหเกิดความรู

เกี่ยวกับประโยชน และความสําคัญของการประดิษฐส่ิงของจากเศษวสัดุ และยังเปนการใหผูเรียนได

เสริมแรงดวยตนเองจากการที่ใหผูเรียนไดขอมูลยอนกลับในการปฏิบัติงานของเขาสงเสริมใหผูเรียนมี

ความภูมิใจในความสามารถของตนเองเหน็ประโยชนจากการทํางานอีกทัง้เปนแรงจูงใจที่จะเรียนรูให

มากข้ึน  ซึง่การที่ผูเรียนไดทาํกิจกรรม ในข้ัน I (ความสนใจที่จะทาํงาน)  ข้ัน C (การรูคิด คิดเปน)  ข้ัน

A (การปฏิบัติ) และ ข้ัน O (ผลของการพฒันาที่ประสบผลสําเร็จ)   ทาํใหผูเรียนไดเกิดความรูเกีย่วกับ

ความหมาย ประโยชน ความสําคัญ และวิธีการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ   จากการจัดกิจกรรมที่

กลาวมาผูเรียนไดเรียนรูและคนพบความรูดวยตนเองโดยผานการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ โดย

ผูเรียนจะตองเรียนรูวาจะทาํอยางไรจึงจะสามารถประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุไดทั้งที่ไมมีความรูและ

ทําไมเปน ผูเรียนไดสรางความรูดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูแนะนําวิธกีาร สงเสริมและจัดสถานการณ

ใหผูเรียนไดรูจกัคนควาเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูโดยการคนพบ (Discovery Learning) ของบรูเนอร (Bruner ,1983) ที่เนนถงึหลักนีว้าการ

เรียนรูจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูเรียนไดประมวลขาวสารจากการที่มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม และ

สํารวจส่ิงแวดลอม การเรียนรูจะเกิดข้ึนจากการคนพบ โดยที่ผูเรียนตองมีแรงจงูใจภายในอยากรู

อยากเหน็   บทเรียนตองเหมาะสมกับผูเรียน  ความยากงายเหมาะสมกับวัย และมีการเสริมแรง

ตนเอง  และสอดคลองกบังานวิจยัของ อัญชลี  บุญถนอม (2542)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเจคติตอวิชาคณิตศาสตร และความคงทนในการเรียนรูวชิาคณิตศาสตรของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยวธิีการสอนแบบคนพบโดยใชเกมกับนักเรียนที่

ไดรับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจยัพบวา นกัเรียนที่ไดรับการสอนแบบคนพบโดยใชเกม ที่มี

รูปแบบการสอนโดย ครูเปนผูต้ังคําถามหรือสรางสถานการณใหผูเรียนไดคิดแกปญหาโดยผานการ

เลนเกมหรือแขงขันซ่ึงผูเรียนไดมีอิสระในการใชความรู ตลอดจนขอมูลที่มีอยูนําไปสูการคนพบและ

สรุปหลักเกณฑตางๆ ดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกับการสอนตามคูมือครูอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเจคติตอวิชาคณิตศาสตรแตกตางกับการสอนตามคูมือครูอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความคงทนในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรแตกตางกับการสอน

ตามคูมือครูอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เชนเดียวกับ พิชญา พกุผาสุก (2543)  ไดศึกษา

เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรูวชิาคณิตศาสตรของนักเรียน 
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ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โดยการสอนแบบคนพบดวยวธิีแนะแนวทางกับการสอนตามคูมือครู พบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบคนพบดวยวิธีการแนะแนว 

ทางทีม่ีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดทํากิจกรรมโดยครูไดกําหนดสถานการณแลวสงเสริมให

นักเรียนไดแสวงหาความรูดวยวธิีการตางๆ ผานการปฏิบัติจนสามารถคนพบหลักการและสรุป

ความคิดรวบยอดดวยตนเอง โดยมีครูเปนเพยีงผูแนะแนวทางในการสรุปหลักการ  วามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตรสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่

ระดับ .01 

 ดานความสามารถ   ผูเรียนกลุมทดลองมีคุณลักษณะและทักษะ ดานความสามารถสูงกวา

กลุมควบคุมเนื่องจาก ในการวจิัยผูวิจัยใชการจัดกิจกรรมโดยเร่ิมใหผูเรียนเกิดความสนใจในการ

ทํางานจากการที่ผูวิจัยไดใหผูเรียนแตละกลุมไดเลือกประดิษฐชิ้นงานตามความสนใจของแตละกลุม

ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเขาไดเลือกส่ิงที่เขาอยากจะเรียน เมื่อเขามีความอยากเรียนแลวก็จะทําใหเขา

เกิดความสนใจและอยากทีจ่ะเรียนรู ซึง่กูดแมน (Goodman, 1971) ไดกลาววาการเรียนรูจะไม

เกิดข้ึน ถาผูเรียนปราศจากความตองการ ความอยากรู และความสามารถในการใชจิตนาการของตน 

ถาครูผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนในส่ิงที่เขามีความตองการและสนใจใครรู จะทาํใหเขา

สามารถเรียนรูไดดี  เมื่อผูเรียนเกิดความอยากเรียนรู การที่ผูวิจยัใหผูเรียนไปศึกษาวธิีการประดิษฐ

ส่ิงของจากเศษวัสดุ จากแหลงความรูตาง ๆ  วางแผนการทาํงาน และลงมือปฎิบัติ ดวยตนเองก็เปน

การตอบสนองพืน้ฐานความตองการของผูเรียนที่ตองการจะรูวิธกีารเรียนรูดวยตนเองมากกวาการ

บอกขอมูลในเนื้อหา   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนกัจิตวทิยากลุมมนษุยนิยม ทีย่ึดผูเรียนเปน

ศูนยกลาง (Student Centered) ใหความสําคัญของคุณคาและความรูสึกของผูเรียนแตละคน ผูเรียน

มีเสรีภาพในการทํากิจกรรมตางๆ ดวยความตองการและความสนใจ ตามความแตกตางของบุคคล   

และนอกจากนั้นกิจกรรมในข้ัน C (การรูคิด คิดเปน) ข้ันA (การปฏิบัติ) และข้ันD (การพฒันาการ

กระทาํใหดีข้ึนเพื่อใหไดผลผลิตที่ดี) นัน้จะสงเสริมความสามารถ ของผูเรียนดวยการที่ใหผูเรียนไดลง

มือกระทาํ หรือปฏิบัติกิจกรรม เพื่อใหเกิดความสามารถดังนี้คือ ข้ัน C (การรูคิด คิดเปน) ผูเรียนไดลง

มอืแสวงหาความรูเกี่ยวกับการประดิษฐส่ิงของจากเศษวสัดุ ทําใหเกดิความสามารถในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง     ผูเรียนรวมกับกลุมวางแผนการทํางาน  เกิดความสามารถในการวางแผนการ

ทํางาน   ข้ัน A (การปฏิบัติ) ลงมือประดิษฐชิ้นงาน   เกิดความสามารถในการทาํงานตามแผนการที่

วางไว   และข้ัน D (การพฒันาการกระทําใหดีข้ึนเพื่อใหไดผลผลิตที่ดี) ผูเรียนลงมือปรับปรุงและแกไข

ผลงาน เกิดความสามารถในการแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน   ซึ่งการที่ผูเรียนไดลงมือกระทาํ

กิจกรรมเหลานี้จะทําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการกระทาํของผูเรียน ซึง่ประสบการณในขณะที่

ลงมือกระทํานัน้จะเปนการพฒันาในดานของทักษะหรือความสามารถของผูเรียน  ซึ่งสอดคลองกบั 
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แนวคิดของนกัปรัชญาการศึกษา จอนห ดิวอ้ี (John  Dewy1963) ที่กลาววาประสบการณ  หรือ

ความรูที่ไดนัน้ เกิดจากส่ิงทีบุ่คคลไดกระทํา  ไดคิด  รูสึก รวมถึงการใครครวญและลงมือกระทาํนัน้ 

ผลที่เกิดข้ึนจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในตัวผูกระทาํและทาํใหเกดิการเรียนรูอยางถองแทในส่ิง

นั้นๆ  หรือเรียกวา (Learning by doing)การเรียนรูโดยการกระทํา และสอดคลองกับงานวจิยัของ

ลําดวน นิรัติศยวานิช (2546 :46-48) ที่ใชทักษะการจัดการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนในสาระ

การเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  งานประดิษฐ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปที ่ 4  ซึง่พบวา

ทักษะการจัดการที่มีข้ันการวางแผน  การปฏิบัติงาน  การปรับปรุงงาน การประเมินผลงาน สามารถ

พัฒนาใหผูเรียนมกีารทาํงานที่เปนไปตามลําดับข้ันตอนทีว่างแผนไว ซึ่งนอกจากจะมีทกัษะการ

ทํางานประดิษฐตามข้ันตอนแลว ผูเรียนยงัมีความรูความเขาใจในวิธกีารและข้ันตอนการทํางาน

ประดิษฐดวย  และ อัญชลี  ไสยวรรณ (2548 : 183-196)  ไดศึกษาวจิยัพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดประสบการณโดยวิธีการปฏิบัติการทดลองมีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ทักษะการสังเกต  

และทักษะการจําแนกประเภทดีกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยวธิีผสมผสาน 

 ดานคุณธรรม    คุณลักษณะดานคุณธรรมที่คอนขางเนนในการพัฒนาในคร้ังนี้ คือ 

คุณลักษณะการเหน็คุณคาของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งผูเรียนในกลุมทดลองมีสูงกวา

ผูเรียนในกลุมควบคุมเนื่องจากผูวิจยัไดใชการจัดกิจกรรมโดยการสรางความตระหนกัในปญหาที่จะ

เกิดข้ึนจากการทํางานที่ใชของตางๆ อยางไมคุมคา  รวมกับการใหตัวแบบในการทํางานที่ถูกวิธี  จาก

การจัดกิจกรรมในข้ัน N โดยยกตัวอยาง กระดาษที่ผลิตจากตนไมถาเราไมประหยดักระดาษก็จะตอง

ตัดตนไมเพิ่มข้ึนจะสงผลตอทรัพยากรธรรมชาติ   และยกตัวอยางการทํางานของครู โดยใหผูเรียนดู

ชิ้นงาน 2 ชิ้นเปรียบเทียบกนั โดยช้ินที ่1 เปนการทาํงานที่มกีารใชวัสดุอยางไมคุมคา เปรียบเทียบกับ

งานช้ินที ่ 2 ที่มีการใชวัสดุอยางคุมคา  เพื่อใหผูเรียนไดรูถึงประโยชนที่ไดจากการทาํงานที่ใชวัสดุ

ตางๆ อยางคุมคา แลวใหผูเรียนชวยกนัยกตัวอยางการปฏิบัติ ทีน่ักเรียนจะนาํมาใชในการทํางาน ซึ่ง

กิจกรรมนีท้ําใหผูเรียนไดคิดและตัดสินใจดวยความคิดและเหตุผลของตัวเอง สรางแนวทางการปฏิบัติ

ในการทํางานใหมีการใชของตางๆ อยางคุมคา ทาํใหผูเรียนเกิดคุณธรรมดานการเหน็คุณคาของ

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ   และการพัฒนาคุณลักษณะดานความรับผิดชอบ  ความขยัน  รัก

การทาํงาน  ความซ่ือสัตย คุณธรรมเหลานี้ไดรับการพฒันาจากการที่ผูวิจยัไดใหตัวแบบที่สรางความ

สนใจในการเรียนแกผูเรียน ในข้ัน I (ความสนใจทีจ่ะทาํงาน)  ซึง่เมือ่ผูเรียนเกิดความสนใจและอยาก

ทํางานกท็ําใหเขามีความพยายามที่จะทาํงาน   เหน็คุณคาและประโยชนที่จะไดรับจึงทาํใหเขามี

ความสนใจและพยายามต้ังใจทํางานใหสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของพรนิภา สมาเอ็ม (2545 

: 95) วาการที่นกัเรียนไดนาํส่ิงที่ตัดสินใจไวดวยความพอใจมาปฏิบัติทําใหไดทํางานอยางมีความสุข  

ไดศึกษาเร่ืองที่ตนสนใจอยางรอบคอบ นักเรียนจะเกดิคุณธรรมดานความรับผิดชอบ ความมเีหตุผล
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ในการศึกษา และความสามารถในการติดตามผลเรียนดวยตนเอง  และประการที่สอง การที่ผูเรียนได

ทํางานเปนกลุมยังทําใหผูเรียนที่ทาํงานรวมกลุมกับเพื่อนๆ ตองพยายามทํางานและปฏิบัติตามกลุม 

ดังนัน้เมื่อผูเรียนไดรับมอบหมายส่ิงใดๆ จากกลุมจะทาํใหเขามคีวามพยายามที่จะทํางานใหเสร็จ

รวมถึงการใหความรวมมือในการปฏิบัติงานเพื่อใหกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว การที่ผูเรียนรวมมือ

กับกลุมกจ็ะไดรับการยอมรับและไววางใจจากกลุม ซึ่งการไดรับการไววางใจจากกลุมถือวาเปนการ

เสริมแรงจากกลุม สอดคลองกับงานวิจยัของกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2530) ไดวิจัย

ทดลองเสริมสรางลักษณะนสัิยในการทาํงานเพื่อพฒันาคานิยมทางอาชีพของเยาวชน โดยศึกษากับ

เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 2 .3 และ 5  ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานกังาน

ประถมศึกษาและกรุงเทพมหานคร  โดยพบวารูปแบบการสอนที่สามารถเสริมสรางลักษณะนสัิยใน

การทาํงานของนกัเรียนช้ันประถม ดาน ความรับผิดชอบ  ดานการทาํงานสําเร็จดวนตนเอง   ดาน

ความขยนัหมัน่เพยีร  ดานการประหยัด  เปนรูปแบบการสอนที่ประกอบดวยกจิกรรม สรางความ

ตระหนัก   การใหตัวแบบ   การปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรง และการควบคุมตนเอง   และ

สอดคลองกับ  กองวิจยัทางการศึกษา  กรมวิชาการ (2523) ไดจัดโครงการทดลองหารูปแบบที่มี

ประสิทธิผลตอการเรียนการสอนจริยธรรม พบวาในระดับประถมศึกษารูปแบบการสอน โดยวิธปีรับ

พฤติกรรมและวิธีสรางเจตติ สามารถพัฒนาจริยธรรม หรือคานยิมทางจริยธรรมดานความเมตตา

กรุณา และความซ่ือสัตย  สูงข้ึนกวาการสอนตามปกติ 

 การจัดกิจกรรมในการวิจัยคร้ังนี ้ไดมีรูปแบบการสอนและแนวคิดทางหลักจิตวทิยาการเรียนรู

ที่ผสมผสานกันหลายแนวคิด ซึ่งเมื่อผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมครบ ทั้ง 6 ข้ันของกระบวนการเรียนรู

ICANDO ก็จะสามารถพัฒนา คุณลักษณะและทักษะแบบองครวม ดานความรู  ดานความสามารถ 

ดานคุณธรรม ของสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีดานงานประดิษฐ ใหเกิดแกผูเรียนได  

เนื่องมาจากกระบวนการนีเ้ปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  มีการจัดลําดับการเรียนการสอน

ตามลําดับข้ันตอนอยางเปนระบบ ไดมีการปฏิบัติจริง ทําใหงายตอการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจยัของ ลัดดาวัลย เกษมเนตร และคณะ (2546 ) ที่ไดจัดทาํหลักสูตรการพฒันาคุณธรรมและ

ทกัษะของนกัเรียนโรงเรียนขยายโอกาส โดยใชเนื้อหาหลักสูตรการงานพืน้ฐานอาชีพ กลุมสาระ

เกษตร และจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณการทุกสาระการเรียนรู ดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO 

ซึ่งจากผลการวิจัยพบวากระบวนการเรียนรู ICANDO สามารถประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ คือ รักในงาน  มีความรับผิดชอบ และมี

วินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย  มีกระบวนการคิด   และการปฏิบัติ ไดตามที่ชุมชน  นักเรียน และ

โรงเรียน ต้ังเปาหมายไว 
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              สมมติฐานขอที ่ 2 เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางวิธกีารพฒันาคุณลักษณะและทักษะแบบ

องครวมในการเรียนวิชางานประดิษฐดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO กับ ผลสัมฤทธิท์างการเรียน

ของผูเรียน ทีม่ีตอคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมในการเรียนวิชางานประดิษฐ     จากผลการ

วิเคราะหขอมลูไมพบปฏิสัมพันธระหวางการพัฒนาคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวมดวย

กระบวนการเรียนรู ICANDO กับผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่มีตอคุณลักษณะและทักษะแบบองครวม 

ในการเรียนวชิางานประดิษฐ  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เนื่องมาจาก ธรรมชาติของ

การเรียนของกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชพีและเทคโนโลย ีงานประดิษฐ นั้นไมไดเนนเฉพาะการ

เรียนการสอนดานความรู  อยางเดียว แตรวมถึงทางดานทักษะและคุณธรรมดวย ซึ่งการพัฒนาดาน

ความรู  ความสามารถ คุณธรรม   ไมจําเปนตองใชความสามารถในการเรียนทางดานการอาน เขียน

เปนหลัก แตสามารถพัฒนาไดดวยการฝกปฏิบัติ  ฝกคิด และ ในการพัฒนาการทาํกิจกรรมแตละข้ัน

ของกระบวนการเรียนรู ICANDO นั้นผูเรียนไดปฏิบัติงานเปนกลุม ซึง่ในแตละกลุมก็จะมทีั้งผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า รวมกนั ทาํใหไดมีการแลกเปล่ียนความรู 

เกิดการเรียนรูในการทํางานมีการชวยเหลือกัน ผูเรียนที่ดอยประสบการณก็สามารถเรียนรูหรือดู

แบบอยางจากผูเรียนที่มีประสบการณ ดังที่ นิรัน  ศรีประดิษฐ (2539:89)กลาวไววาการที่ผูเรียนไดมี

การทาํงานเปนกลุมนั้นผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรูจากกลุม  และความคิดเห็น

ของ May (อางใน ชาติชาย ปลวาสน,2544  : 72) ในการทํากิจกรรมกลุมนัน้เมือ่เด็กประสบปญหา  

การที่เด็กไดมีโอกาสสนทนา พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น  ชวยเหลือกนัและการเขาไปมี

ปฏิสัมพันธเขาไปชวยเหลือครู จะสงเสริมใหเด็กแกปญหาที่เกิดข้ึนได  อีกทัง้ลักษณะของกระบวนการ

เรียนรู ICANDO ที่เปนกระบวนการทีเ่นนการสรางคุณลักษณะและทกัษะตางๆ ใหเกิดแกบุคคล ตาม

ศักยภาพของแตละคนโดยผานการปฏิบัติงานเปนสวนใหญ เมื่อนาํมาใชพฒันาผูเรียนในกลุมทดลอง 

ไมวาผูเรียนจะอยูในผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับใด กส็ามารถที่จะพัฒนาตนเองได  และสามารถทํา

กิจกรรมในแตละข้ันตอนของการพัฒนาไดโดยไมจําเปนตองอาศัยความสามารถทางดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน มาเปนเคร่ืองมือในการทาํกิจกรรม ตัวอยางความสามารถในการอาน  หรือ

ความสามารถทางคณิตศาสตร เมื่อมาพจิารณาในกระบวนการทัง้ 6 ข้ันของกระบวนการเรียนรู 

ICANDO จะพบวาเฉพาะในข้ัน C การรูคิด- คิดเปน ทีอ่าจจะตองอาศัยทักษะในการอานบาง  ซึง่จาก

การทดลองในคร้ังนี้ผูวิจยัพบวามีผูเรียนในกลุมทดลองไมสามารถอานหนังสือได  จํานวนถึง 10 คน 

แตผูเรียนเหลานัน้รูจักเลือกใชวิธีทีเ่หมาะสมแกตัวเองโดยผูเรียนเหลานี้เลือกใชวิธกีารสอบถามผูอ่ืน

หรือเมื่อเขาเปดหนงัสือพบรูปแบบงานประดิษฐจากเศษวัสดุที่ตนสนใจก็จะขอความชวยเหลือจาก

เพื่อนใหอานใหฟง ซึ่งผูเรียนเหลานีก้็สามารถที่จะพัฒนาตนเองไปตามข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการ

ได ถาผูเรียนเหลานี้รูจักวธิีการเรียนหรือแกปญหาในการเรียนของตนเอง สอดคลองกับความคิดของ
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แมดดอกซ (อางใน สุดาภรณ อรุณดี ,2546: 24) กลาววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมไดข้ึนอยูกับ

ความสามารถอยางเดียว แตยังข้ึนอยูกับความพยายามและวิธีการศึกษา อยางมปีระสิทธิภาพของ

นักเรียน ที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียน กลาวคือ นักเรียนที่เรียนดี นัน้ไมจําเปนตองเปน

คนฉลาดมาก แตตองรูจักใชเวลา รูจกัวธิีเรียน วิธทีํางานใหไดผลดี และรูจักใชวธิีการอื่นเพื่อชดเชย

ความสามารถในดานที่ตนไมมีหรือมีความสามารถไมดีพอ เพื่อที่จะไมทําใหเปนอุปสรรคตอการ

เรียนรู  ซึ่งนัน่ยอมแสดงวาผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าก็สามารถปฏิบัติกิจกรรมทีก่ําหนดไว

ในแตละข้ันตอนของการพฒันา  ในกระบวนการเรียนรู ICANDO ไดเหมือนกับผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูง และเมื่อส้ินสุดการพัฒนาผูเรียนทั้งสองกลุมนี้ ตางก็มคุีณลักษณะและทักษะแบบ

องครวมในงานประดิษฐใกลเคียงกนั ผลที่ไดคือผูเรียนในกลุมทดลองที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูง

และตํ่า มีคุณลักษณะและทกัษะแบบองครวมไมแตกตางกนั  ซึง่มงีานวิจัยที่มีผลใกลเคียงกับงานวิจัย

นี้ เชน งานวิจยัของ มุทิตา หวงัคิด (2547:59-63) ศึกษาเร่ือง การฝกทักษะการแกปญหาโดยนาํเสนอ

สถานการณผานส่ือคอมพิวเตอร เพื่อพฒันาจิตสาธารณะในนกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดย

ใหนักเรียนศึกษาสภาพการณปญหาผานส่ือคอมพิวเตอรแลวดําเนนิการฝกทักษะการแกปญหาใหกับ

ผูเรียนโดยในการทดลองไดมีการใหนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงและตํ่าไดเรียนรวมกัน 

วิเคราะห อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกนัและกนัทาํใหนกัเรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตางกนัมจีิตสาธารณะแตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  เชนเดียวกับ ภาวนา  

เทียนขาว (2540) ศึกษาเร่ืองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดแกปญหา 

และความรับผิดชอบตอสังคม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่เรียนวชิาสังคมศึกษา  ดวยการ

สอนแบบแกปญหาโดยจัดการพัฒนาใหนกัเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และตํ่าทํางานรวม

กลุมเดียวกัน พบวา นกัเรียนที่มีระดับความสามารถสูง  ปานกลาง  ตํ่า  มีความรับผิดชอบตอสังคม

แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการนาํไปปฏบัิติ 
 1.ในการนําวิธกีารพัฒนาคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมในวิชางานประดิษฐไปใชผูใช

ควรศึกษา และทําความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู ICANDO ทั้ง 6 ข้ัน 

ใหเขาใจกอนจากนั้นจึง ศึกษา โปรแกรมการพัฒนา เพือ่ที่การนําไปใชจะไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.สําหรับผูใชโปรแกรมในการพัฒนาอาจปรับเปล่ียนวัตถปุระสงคของการทําช้ินงานใน

โปรแกรมการพัฒนาไปตามโอกาส และเทศกาลสําคัญ เชนประดิษฐส่ิงของเนื่องในวนัแม  วันข้ึนป

ใหม  เพื่อใหผูเรียนไดเกิดความสนใจและเห็นประโยชนของการทํางานมากข้ึน 
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 ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการวิจัยทีน่ํากระบวนการเรียนรู ICANDO ไปใชพัฒนาคุณลักษณะและทักษะใน

งานอ่ืนๆ ในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีคือ งานบาน  งานชาง  งานธุรกิจ 

 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใชกระบวนการเรียนรู ICANDO ในการพัฒนา

คุณลักษณะและทักษะของผูเรียน ที่รูปแบบการพฒันามีการทาํงานทีเ่ปนรายบุคคลและกลุม เพื่อเปน

การทดสอบประสิทธิภาพในการนาํกระบวนการเรียนรู  ICANDO ไปใชในการพัฒนาตอไป 

 3.  ควรมีการนํากระบวนการเรียนรู ICANDO ไปใชพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในสาระ

การเรียนรูอ่ืนๆ ที่มีธรรมชาติของวิชาทีแ่ตกตางกับการวิจัยในคร้ังนี้ เชน กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ซึ่งเปนสาระที่เนนดานความรู มากกวาการปฏิบัติ วา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสงผลรวมกนัตอการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะหรือไม 
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ชื่อ ............................................................................................................... 
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ช่ือ __________________________________________ ช้ัน ________  เลขที ่_______ 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําชี้แจง   ขอใหนักเรียนอานขอความในแตละขอและ เลือกคําตอบที่ตรงกบัความรูสึกของนักเรียน  
แบบวัดฉบับน้ีไมใชการสอบ ดังน้ันคะแนนที่เกิดขึ้นจะไมมีผลตอผลการเรียนในวิชาใดๆ ทั้งสิน้ ดังน้ัน
จึงขอใหนักเรียนทําแบบวัดน้ีดวยความสบายใจและตอบคําถามตามความเปนจริง  
 

คําชี้แจง  
 แบบวัดนี้ไมใชแบบทดสอบ หรือการสอบเพื่อเก็บคะแนนในการเรียน ซ่ึงผลท่ีไดจาก
การทาํแบบทดสอบนี้จะไมมีผลตอคะแนนในการเรียนการสอนวิชาใดๆของนักเรยีนทั้งสิ้น แต
เปนแบบวัดที่ใหนักเรียนไดทําเพื่อที่ครูผูสอนจะไดนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชนในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหเปนประโยชนแกนักเรียนตอไป  ดังนั้นขอใหนักเรียนทําดวย
ความต้ังใจและตรงตามความคิดของนกัเรียน 
วิธีการทํา 
 1.  ครูอานขอความในแตละขอใหนักเรียนฟง แลวใหนักเรยีนเลือกตอบตามความคิด  
                 ของนักเรยีน 
 2.  แบบทดสอบนี้ ประกอบดวย 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1  เปนแบบใหเลอืกตอบ และ เขียนตอบ 
 สวนที่ 2 และสวนที่ 3 นกัเรียนเลือกตอบโดยวงกลมลอมรอบ ตัวอักษรหนาขอความ 
              ทีน่ักเรียนคิดวาตรงกับความคิดหรือความรูสกึของนกัเรียน 
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คําสั่ง  ใหนักเรียนวงกลมลอมรอบ ขอที่ตรงกับความคิดของนักเรียน ในขอที่ใหเลือกตอบ และ     
          เขียนคําตอบลงในชองวางสําหรับขอที่เขียนตอบ 
 
1.  ขอใดคือความหมายของ งานประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ 
 ก.  การนําเอาเศษวัสดุที่ไมใชแลวไปขายเพื่อใหไดเงินมา 
 ข.  การนําเอาสิ่งที่ไมมีประโยชน หรือเหลือใชมาทําใหเกิดคุณคาทางดานความงาม  
              มีประโยชนใชสอยไดจริง 
 ค.  การนําเอาสิ่งของที่ยังใชได และมีประโยชนอยูมาตกแตงใหสวยงามมากขึ้น 
 
2.  ขอใดคือ เศษวัสดุจากธรรมชาต ิ
 ก.  เปลือกหอย 
 ข.  กระดาษ 
 ค.  นํ้าตาลทราย 
 
3.  การที่นักเรียนด่ืมนม  ที่โรงเรียนไดจัดใหทุกวัน    ขอใดคือวัสดุเหลือใชที่เกิดจากการด่ืมนม 
 ก.  นํ้านมที่เหลือ 
 ข.  ถุงนม 
 ค.  กระดาษ 
 
4.  ใครรูจักการนําเศษวัสดุมาประดิษฐเปนสิ่งของ 
 ก.  นก  ซ้ือกระดาษสีจากราน มาทําเคร่ืองแขวน 
 ข.  เอ   นํากระปองน้ําอัดลมมาทําที่ใสปากกา 
 ค.  กบ  นําปกสมุดหนังสือเรียน ที่กําลังใชเรียนอยูมาทําการดอวยพร 
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5.  ใหนกัเรียน เขียนอธิบายการประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุ ทีน่ักเรียนทราบมา 1 อยาง 

ชื่องานประดิษฐ  

.................................................................................................................................................. 

ส่ิงที่ใชในการประดิษฐ 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

ข้ันตอนในการประดิษฐ 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

6.  ใหนกัเรียน บอกประโยชนและความสําคัญของการประดิษฐส่ิงของจากเศษวสัดุ ทีน่ักเรียนได

เขียนไวใน ขอที่ 1  

ประโยชน  

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

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

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

ความสําคัญ  

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

.................................................................................................................................................. 
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7.   ครูใหนักเรียนประดิษฐหนากากมาสง  นักเรียนจะไปศึกษาวิธกีารประดิษฐหนากากอยางไร 
 ก.  สอบถามจาก พอ แม  หรือคนที่เคยทํา 
 ข.  สอบถามคุณครูที่สั่งใหทํา 
 ค.  คนควาจากหนังสือที่เก่ียวกับงานประดิษฐ หรือทดลองทําดวยตนเอง 
 
8.  ถานักเรียนตองการเขียนชื่อภาษาอังกฤษ ของรูปสัตวที่ประดิษฐไวบนหนากากโดยที่นักเรียน 
    ไมแนใจวาเขียนอยางไร นักเรียนจะไปหาคําศัพท น้ันจากที่ไหน 
 ก.  ขอใหคุณครูเขียนใหดู 
 ข.  ดูจากเพ่ือน 
 ค.  เปดดูจากสมุดจด หรือหนังสือภาษาอังกฤษ 
 
9.  ถานักเรียนตองการทราบวธิีการสานชะลอมจากทางมะพราว ซ่ึงเปนงานฝมือที่เขาทํากันเฉพาะ 
    ชุมชน บางมด  นักเรียนคิดวาวธิีใดที่จะทําใหนักเรียนไดรูวิธีเก่ียวกับการสานชะลอมไดดีที่สุด 
 ก.  เขาศึกษาดูทาง อินเตอรเน็ต 
 ข.  สอบถามคุณครู 
 ค.  สอบถามบุคคลที่อยูในชุมชนที่ทําเปน 
 
10.  สิ่งใดสําคัญที่สุดที่นักเรียนตองทราบ ในการประดิษฐ สิ่งของจากเศษวัสดุคอื 
 ก.  สิ่งที่ใชในการประดิษฐ 
 ข.  วิธีการประดิษฐ 
 ค.  การตกแตงใหสวยงาม 
 
11.  ถานักเรียนตอง การทําบัตรอวยพร  จะตองทําส่ิงใดเปนอันดับแรก 
 ก.  ศึกษาขั้นตอนการทํา 
 ข.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณที่ตองใช 
 ค.  ออกแบบบัตรอวยพร 
 
12.  ขอใดคือวัสดุ อุปกรณที่ใชในการทําหนากาก 
 ก.  กรรไกร กระดาษแข็ง สี 
 ข.  กรรไกร กระดาษแข็ง สีแมกซ      ดินสอ  
 ค.  กรรไกร สี แมกซ   ดินสอ 
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13.  ถานักเรียนตองการทาํหนากาก และนักเรียนออกแบบเสร็จแลวควรทําส่ิงใดเปนขั้นตอไป 
 ก.  กําหนดขั้นตอนในการทํา 
 ข.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 
 ค.  ตัดกระดาษ และ ระบายสี 
 
14.  จงเรียงลาํดับขั้นตอนการทําบัตรอวยพร 
  1.  ตัดกระดาษตามที่รางไว                              
  2.  รางรูปบัตรอวยพรบนกระดาษแข็ง 
  3.  ลงสีและตกแตง บัตรอวยพร 
 ก.  1   2 3 
 ข. 2 1 3 
 ค. 2 3 1 
 
15.  ขั้นตอนสุดทายของการทาํหนากาก คือ 
 ก.  ติดรูปหนาสัตว  กับ  แถบกระดาษ สาํหรับสวมศีรษะ 
 ข.  สงสี  เพ่ิมเติมในสวนทีย่ังไมเรียบรอย 
 ค.  ทากาวติดรูปสัตวที่ระบายแลวกับกระดาษลัง 
 
16.  การวาดรูปหนาสัตว มีขั้นตอนการวาดอยางไร 
  1.  วาดตา จมูก ปาก 
  2.  วาด รูปโครงหนา 
  3.  วาดหู  ผม 
 ก.  1 2 3 
 ข.  2 1 3 
 ค. 2 3 1 
 
17.  การทาํที่ใสดินสอจากกลองกระดาษ  มีขั้นตอนการทําอยางไร 
  1.  หอกลองกระดาษดวยกระดาษส ี
  2.  ตัดกระดาษเปนรูปดาว แลวนํามาตกแตงที่กลอง 
  3.  ทําความสะอาดกลอง 
 ก. 1 2 3 
 ข. 3 2 1 
 ค. 3 1 2 



 
 

 
                                                                                                                                                                                       90 

18.  ถาหนากากที่นักเรียนทําเสร็จแลวเม่ือลองสวมดู ปรากฏวา หนากากลงมาบังที่ตา นักเรียนคิด  
      วาหนากากมีปญหาเรื่องใด 
 ก.   แถบกระดาษที่รัดรอบศีรษะหลวมเกินไป 
 ข.  ติดรูปสัตวในตําแหนงที่ต่ําเกินไป 
 ค.  ใชกระดาษหนาเกินไป 
 
19.  นักเรียนจะมีวิธีการปรับปรุงหนากาก ที่พบวามีปญหาในขอ ที่ 23 อยางไร 
 ก.  ลองสวม แลววัดตําแหนงของรปูหนาสัตวใหม  โดยไมใหต่ําลงมามาก 
 ข.  สวมหนากาก แลววัดรอบศีรษะใหม เพ่ือติดแม็กซ ใหพอดีกับศีรษะ 
 ค.  เปลี่ยนกระดาษที่ทําใหบางกวาเดิม 
 
20.  สมมุติวาบัตรอวยพรทีนั่กเรียนทําเสร็จแลวไดดังรูปขางลาง   พบวามีรอยยนที่กระดาษรูป 
      หัวใจที่นําไปติดไว นักเรียนคิดวาเกิดจากสาเหตุใด 

ก. ใชกระดาษทํารูปหัวใจทีบ่างเกินไป 
ข. กระดาษที่ทํารูปหัวใจหนาเกินไป 
ค. ทากาวท่ีรูปหัวใจมากเกินไป 

 
 
 
21.  นักเรียนพบวา ดานในของบัตรอวยพร ที่นักเรียนเขียนคําอวยพรนั้น มีรอยลบ แกไข ทําใหดู 
      สกปรกไมสวยงาม  ถาใหทําใหมนักเรียนคิดวาจะแกไขปญหานี้อยางไร 
 ก.  ถาเขียนผิด ก็ไมควรแกไข เพราะจะทาํใหดูสกปรก 
 ข.  ลองเขียนขอความลงในกระดาษอ่ืนกอน เม่ือไดขอความที่ดีแลว จึงคอยนํามาเขียนลง 
               ในบัตรอวยพรจริง 
 ค.  ใชดินสอรางกอน  แลวคอยเขียนจริงและลงส ี
 
22. บัตรอวยพรของนักเรียนที่ทําจากกระดาษ A4   ไมแข็งแรง บอบบาง  นักเรียนคิดวาปญหานี้มี 
     สาเหตุมาจากอะไร 

ก. ใชกระดาษทําตัวบัตรที่ออนเกินไป 
ข. ใชเวลาทํานานเกินไป 
ค. ลงสีหนัก หรือเขมมากจนสีทะล ุ
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23.  นักเรียนเห็นดวยกับขอความในขอใด 
 ก.  ตองสงงานที่ไดรับมอบหมายใหครบทุกชิ้น ถึงแมจะสงชา 
 ข.  ตองสงงานที่ไดรับมอบหมายใหตรงเวลาทีค่รูกําหนด 
 ค.  ควรสงงานเฉพาะชิ้นทีท่ําเสร็จแลวและมีคุณภาพ 
 
24.  ถานักเรียนทํางานที่ครูสั่งไมเสร็จตามที่ครูกําหนด  นักเรียนจะทําอยางไร 
 ก.  ไมสงเพราะตองโดนครูตําหนิ 
 ข.  ขอครูเลื่อนเวลาสงแลวทําใหเสร็จตามที่ขอไว 
 ค.  คอยๆ ทําไปจนเสร็จแลวจึงสง 
 
25.  นักเรียนขาดเรียนในวชิางานประดิษฐ  เม่ือมาโรงเรียนแลวรูวาคุณครูไดสั่งงาน ใหสงในครั้ง     
      ตอไป   
      นักเรียนจะทําอยางไร 
 ก.  สอบถามเพ่ือนวาครูสั่งงานอะไรบาง 
 ข.  รอถามคุณครูในชั่วโมงเรียน แลวบอกครูวา จะทาํมาสงทีหลัง 
  ค.  รอใหคุณครูทวงถามกอนแลวคอยบอกครูวาคร้ังทีแ่ลวไมไดมาเรียนจึงไมไดทํามา 
 
26.  โตง พูดกับ หนุมวา  ” วิชา แนะแนว เรายังจดงานไมเสร็จเลย ครูใหสงพรุงน้ีเราวาจะไมสง”   
      ถานักเรียนเปนหนุมนักเรียนจะพูดกับโตงอยางไร 
 ก.  ไมตองสงก็ได คุณครูเขาใจดีไมคอยทําโทษนักเรียนหรอก 
 ข.  ง้ันเหรอ แตเราวาเธอคอยๆ ทํามาสงครูในวันหลังก็ได 
 ค.  เราวาเธอควรทําใหเสรจ็แลวสงครูในวันพรุงน้ีนะ 
 
27.  ครูใหนักเรียนทําหนังสอืเลมเล็กสงวนัพรุงน้ี นักเรียนทําเสร็จแลวแตทําหาย  นักเรียนจะทํา 
      อยางไร  
 ก.  รีบทําใหมใหเสร็จกอนพรุงน้ี 
 ข.  ไวรอบอกกับคุณครูวา  หนูทําเสร็จแลวแตหาย 
 ค.  ทําไปใหคณุครูดูกอนวาทําแตยังไมเสร็จ ขอสงทีหลัง 
28.  ขณะที่นักเรียนกําลังระบายสีหนากากอยูที่บาน  การตูนเรื่องโปรดมาพอดี นักเรียนจะทํา 
      อยางไร 
 ก.  ดูการตูน  และระบายสไีปพรอมๆ กัน 
 ข.  ดูการตูนกอน เม่ือจบแลวคอยระบายสตีอ 
 ค.  ระบายสีใหเสร็จกอนแลวไวคอยดูตอนตอไป 
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29.  นักเรียนกําลังตัดกระดาษเพื่อทํากลองอยู เอก มาบอกวาครูใหจัดทีมเขงฟุตบอลหองเราจะสง 
      ใครดี    นักเรียนจะปฏิบัติอยางไร 
 ก.  ชวยเอกคดัเลือกคนที่จะแขงบอล 
 ข.  ตัดกระดาษ และ เสนอชื่อเพ่ือนที่จะแขงบอลไปพรอมๆ กัน 
 ค.  บอก เอก วาใหเราทํางานเสร็จกอนแลวคอยคุยกัน 
 
30.  นักเรียนยืมหนังสือนิทานที่อยากอานมากมาจากหองสมุดแตขณะเดียวกันก็ตองรีบทํางานที่ครู 
      สั่งใหเสร็จ นักเรียนจะตัดสินใจอยางไร  
 ก.  ทํางานใหเสร็จกอนแลวคอยอาน 
 ข.  ทํางานใหเสร็จไปครึ่งหน่ึงกอน  แลวพักอานนิทาน แลวจึงกลับมาทําตอ 
 ค.  อานนิทานกอนแลวคอยทํางาน เพราะอานนิทานใชเวลาไมมาก 
 
31.ในขณะที่กําลังทํางานประดิษฐกลองใสของอยูกาวท่ีนักเรียนใชอยูหมดนักเรียนจะปฏิบัติอยางไร 
 ก.  นํากาวของเพื่อนมาใช แลวเวลาคืนคอยบอก 
 ข.  บอกเพ่ือนวาขอใชกาวหนอยนะ  เม่ือเพ่ือนอนุญาตแลวจึงใชกาว 
 ค.  นํากาวมาใชไดเลย เพราะสนิทกับเพ่ือนคนนี้และเปนคนใจดี เคยใหยืมของบอยๆ  
 
32.  ถานักเรียนตองการใชกรรไกรแตนักเรียนไมไดนํามา  บังเอิญไปพบกรรไกร ไมทราบวาของ  
      ใครวางอยูบนโตะ นักเรียนจะทําอยางไร 
 ก.  นํามาใชกอน แลวคอยใหครูประกาศหาเจาของ 
 ข.  ใหครูประกาศหาเจาของ 
 ค.  เก็บไวใช เพราะไมมีใครไปบอกครูวากรรไกรหาย 
 
33.  นักเรียนทําหนากากเสร็จแลวแต ลืมนํามาสง ซ่ึงวันน้ี ถือวาเปนครั้งสุดทายทีคุ่ณครูจะใหสง  
       นักเรียนจะทําอยางไร  
 ก.  ไปยืม หนากาก ของเพ่ือนหองอ่ืนมาสงกอน 
 ข.  บอกครูวาเสร็จแลวแตไมไดนํามาจริงๆ  
 ค.  ไปแอบหยิบหนากากของเพ่ือนคนอ่ืน ที่ทําเสร็จแลวมาสง 
 
34.  นักเรียนตองการยืมสีจาก  วิชัย  แตวิชัยไปเขาหองน้ํา นักเรียนจะทําอยางไร 
 ก.  รอใหวิชัยมากอน แลวคอยขอยืม 
 ข.  นํามาใชกอนแลวคอยบอกวิชัยทีหลัง 
 ค.  ขออนุญาตเพ่ือนที่น่ังกลุมเดียวกับ วชิัย วาขอยืมสขีองวิชัยหนอย 
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35.  นักเรียนใชกรรไกรอยางไร 
 ก.  ตัดเฉพาะกระดาษ  และเสนดาย 
 ข.  ตัดกระดาษ  กระดาษลงั  แกวพลาสติก 
 ค.  ตัดกระดาษ  กระดาษลงั  ลวดเสนบางๆ  
 
36.  นักเรียนเห็นดวยกับการกระทําของใคร 
 ก.  เอ  เก็บเศษกระดาษสทีี่เหลือจากการตัดไวตกแตงบัตรอวยพร 
 ข.  บี   เลือกเก็บเฉพาะเศษกระดาษสี ที่เหลือชิ้นใหญๆ  และเฉพาะสีที่ตองการ 
 ค.  ซี   นําเศษกระดาษสทีีเ่หลือไปทิ้ง เพราะคิดวาไมสามารถทําอะไรได 
 
37.  เข็มเย็บผา เม่ือนักเรียนใชแลว นักเรียนเก็บรักษาอยางไร 
 ก.  เก็บใสกระเปานักเรียน 
 ข.  หากลองเล็กๆ มาใส 
 ค.  เสียบไวกับเศษกระดาษแลวเก็บไวในกระเปา 
38.  ถานักเรียนเทกาวจากขวด ใสเศษกระดาษเพ่ือนําไปใช  เม่ือเสร็จแลวนักเรียนทําอยางไร 
      กับกาวที่เหลือบนกระดาษ 
 ก.  นําไปทิ้งถังขยะใหเรียบรอย 
 ข.  เทกาวคืนใสขวด 
 ค.  พยายามใชกาวท่ีเหลือใหหมดกอนนํากระดาษไปทิง้ 
 
39.  ถาคุณครูชวนนักเรียนใหชวยกันประดิษฐ ตุกตา เพ่ือไวแขวนตกแตงหองเรียน ขอใดตรงกับ 
      ความคิดของนักเรียน 
 ก.  บอกคุณครูวา “ ครูคะหนู ทําไมคอยเปนนะคะคุณครู” 
 ข.  ถามคุณครูวา “ เราจะทาํกันเม่ือไร” ทําเด๋ียวน้ําซิคะ คุณครู” 
 ค.  บอกคุณครูวา “ทาทางจะยากนะคะ คณุครู หนูวาหนูทําไมไดแน ๆ” 
 
40.  การเรียนวิชางานประดิษฐ ใกลจะสิ้นเทอม เหลือเวลาเรียนอีก 2 สัปดาห ก็จะสอบ   
      ครูถามนักเรียนวานักเรียนอยากจะประดิษฐ อะไรอีกไหมคะ  นักเรียนจะตอบคุณครูวาอยางไร 
          ก.  คุณครูใหทําอีก 1 ชิ้น ซิคะ 
          ข.  ผมวาไมตองทําแลว เพราะอาจไมทัน 
          ค.  ทําก็ไดครับ แตเอาแบบงายๆ ที่ไมตองใชเวลานาน 
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41.  ปใหมปน้ี ครูใหนักเรียนทําบัตรอวยพรใหพอแม  ซ่ึงปที่แลว ครูก็สั่งใหทําบัตรอวยพรไปแลว   
       นักเรียนรูสึกอยางไรที่ตองทําบัตรอวยพรอีก 
          ก.  ทําเหมือนเดิมอีกแลว นาเบื่อจัง 
          ข.  คิดแลว  วาครูตองใหทําอีก 
          ค.  ดีเลย คราวนีต้องทําใหดีกวาเดิม 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ขอขอบใจทุกคนที่ใหความรวมมือ 
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การใหคะแนนแบบวัดคุณลักษณะและทักษะแบบองครวมวชิางานประดิษฐ 
 

ขอที่ ก. ข. ค. 

1 0 1 0 

2 1 0 0 

3 0 1 0 

4 0 1 0 

ขอที่ 5     อุปกรณที่ใชในการทํางาน   มีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

   3     คะแนน สามารถบอกวสัดุและอุปกรณที่ใชไดอยางครบถวน 

2     คะแนน สามารถบอกวสัดุและอุปกรณที่ใชไดบางสวนซ่ึงจะตอง 

มีวัสดุเหลือใชหลักที่นาํมาประดิษฐดวย 

1     คะแนน บอกวัสดุและอุปกรณที่ใชไมครบและไมบอกวัสดุเหลือ 

ใชหลักที่นาํมาประดิษฐดวย 

ข้ันตอนในการประดิษฐ ผูเรียนเขียนตองลําดับข้ันตอนในการทาํงานประดิษฐชิน้งานที่

ตนเองทํา   มีเกณฑการใหคะแนนคือ 

   3     คะแนน เขียนตามลําดับข้ันตอนอานแลวเขาใจ 

   2     คะแนน เขียนเปนลําดับข้ันตอน แตไมสมบูรณ 

   1     คะแนน  เขียนไมเปนลําดับข้ันตอน  สลับไปมา 

 

ขอที่ 6    บอกประโยชนที่ไดจากการทาํงานประดิษฐจากช้ินงานที่ตน เสนอไวใน ขอยอยที ่1      

เกณฑการใหคะแนน  คือ 

   2     คะแนน บอกประโยชนไดต้ังแต 2 ขอข้ึนไปแตละขอมีความถูกตอง 

1     คะแนน บอกประโยชนได 1 ขอ และมีความถูกตอง 

0     คะแนน บอกประโยชนไมได 

 บอกความสําคัญที่ไดจากการทํางานประดิษฐจากชิน้งานที่ตน เสนอไวใน ขอยอยที่ 1      

เกณฑการใหคะแนน  คือ 

   2    คะแนน    บอกความสําคัญไดต้ังแต 2 ขอข้ึนไปแตละขอมีความถกูตอง 

1     คะแนน บอกความสําคัญได 1 ขอ และมีความถูกตอง 

0     คะแนน บอกความสําคัญไมได 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                       96 

ขอที่ ก. ข. ค. 

7 2 1 3 

8 2 1 3 

9 2 1 3 

10 2 3 1 

11 1 2 3 

12 2 3 1 

13 2 3 1 

14 1 3 2 

15 3 2 1 

16 1 3 2 

17 1 2 3 

18 3 2 1 

19 2 3 1 

20 2 1 3 

21 1 3 2 

22 3 1 2 

23 2 3 1 

24 1 3 2 

25 3 2 1 

26 1 2 3 

27 3 1 2 

28 2 1 3 

29 1 2 3 

30 3 2 1 

31 2 3 1 

32 2 3 1 

33 2 3 1 

34 3 1 2 



 
 

 
                                                                                                                                                                                       97 

 

ขอที่ ก. ข. ค. 

35 3 2 1 

36 3 2 1 

37 1 3 2 

38 1 3 2 

39 2 3 1 

40 3 1 2 

41 1 2 3 
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การจัดกิจกรรมโปรแกรมการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผูเรียน 
แบบองครวมดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO 

วิชางานประดิษฐ ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 
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กิจกรรมครั้งที่ 1     ระยะเวลา  60 นาที 
ขั้น I (Interesting)  ความสนใจที่จะทาํงาน   

คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  ผูเรียนเห็นประโยชนของการทํางานประดิษฐจากเศษวสัดุ 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อสรางความสนใจในการ

ทํางานประดิษฐจากเศษวัสดุ 

-ผูเรียนรูถึงความหมาย และ

ประโยชนที่ไดจากการนาํเศษ

วัสดุที่เหลือใชมาประดิษฐ

เปนสิ่งของ 

 

1.ครูสนทนากับผูเรียนเพื่อสรางความสนใจในการทํางานประดิษฐจาก

เศษวัสดุ  

- “สวัสดีคะนกัเรียน ครูมีอะไรที่จะใหนักเรียนดู” (ครูแสดงสิ่งประดิษฐ

ที่ทาํจากเศษวสัดุตางๆ คือ กลองใสของ ตุกตา ดอกไม กรอบรูป โม

บาย ที่คั่นหนังสือ การดอวยพร กรอบรูป)  

- “เปนอยางไรคะสิ่งของเหลานี้สวยไหมคะ และนักเรียนคิดวาสิ่งของ

เหลานี้มีประโยชนอยางไร“ โดยครูชูสิ่งของทีละชิ้น 

“นักเรียนทราบหรือไมวาสิ่งของเหลานีท้ํามาจากอะไร (นักเรียนชวยกนั

ตอบ) เชื่อหรือไมคะวาสิ่งของที่มีประโยชนและสวยงามเหลานี้มี

สวนประกอบจากเศษวัสดุทีเ่ราไมใชแลว ยกตัวอยางเชน กลองใสของ

ที่ประดิษฐมาจากกลองกระดาษที่ไมใชแลว ดอกไมนี้ทาํมาจาก

ถุงพลาสติก โมบายทํามาจากถุงพลาสติกกับเศษกระดาษนิตยสาร 

- “สิ่งของเหลานีน้อกจากนาํไปใชประโยชนในชีวิตประจําวนัแลว เรา

ยังสามารถนําไปจําหนายเพือ่สรางรายไดใหกับเราได (ครูเลาตัวอยาง 

- กลองใสของ  ตุกตา 

ดอกไม  กรอบรูป   

โมบาย  ที่คั่นหนงัสือ  

การดอวยพร 

 

 

- ผูเรียนคิดและกําหนดไดวา

ตองการประดิษฐสิ่งใด 

-  ผูเรียนอธิบายถงึความหมาย 

และประโยชน ของการประดิษฐ

สิ่งของจากเศษวัสดุ 

99 
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วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

 ใหนักเรียนฟง) เชน นกัเรียนเคยชมโฆษณาทาง 

โทรทัศน ที่มีชายผูหนึง่เดิมมอีาชีพเปนคนเก็บเศษเหล็กขาย แลววนั

หนึง่พบวาลูกชายของเขาอยากไดหุนยนตแตเขาไมมีเงนิที่จะมาซื้อ 

เขาจึงไดลองนาํเอาเศษเหล็กที่เขาเก็บไปขายนําไปสรางเปนหุนยนต

ตัวใหญเปนของเลนใหลูกหลังจากนัน้มีคนสนใจผลงานของเขา เขาจึง

ผลิตจําหนาย จนปจจุบันเขากลายเปนเจาของกิจการ ผลิตหุนยนต

จากเศษเหล็กสรางรายไดใหแกเขา” 

-  “นกัเรียนเหน็ไหมคะวาเศษวัสดุตางๆ นัน้สามารถนํามาประดิษฐ

สรางเปนรายไดใหกับเราได  ดังนัน้ นักเรียนชวยกนัอภิปรายซิคะวา 

ความหมาย  และประโยชนของการประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ คือ

อะไร (นักเรียนรวมกนัอภิปราย) 

 -  “ในการเรียนวิชางานประดิษฐในภาคเรียนนี้นกัเรียนจะตองมีการ

ประดิษฐชิ้นงานคนละ 1 ชิน้ ซึง่นกัเรียนสามารถประดิษฐและนาํไป

จําหนายเพื่อสรางรายไดใหกบัตนเองได นอกจากทํางานเพื่อสงครูแลว  

โดยใหนกัเรียนแบงเปนกลุมในการทํางานตามความสมัครใจ กลุมละ 

5-6 คน” 

2. เมื่อผูเรียนแบงกลุมไดแลวครูกลาวตอวา ”แตละกลุมลองชวยกันคิด

ซิคะวา ในแตละวันเราพบเห็นเศษวัสดุใดบางที่จะสามารถนํามาใช 

  

100 
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วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

 เปนเศษวัสดุในการประดิษฐเปนสิ่งของได”(ผูเรียนชวยกันยกตัวอยาง) 

3.  ครูใหผูเรียนแตละกลุมปรึกษากนั และตกลงกันวาใน 1 ภาค

การศึกษานี ้กลุมของตนจะประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุเปนชิ้นงาน

อะไรเพื่อที่จะนําไปจําหนาย โดยใหแตละกลุมกําหนดไว กลุมละ 1 

อยาง สงมาใหครู 
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ขั้น C (Cognition)  การรูคิด-คิดเปน   
คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  ผูเรียนรูจักวธิีการแสวงหาความรูในเรื่องที่ตนสนใจ 

 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อใหผูเรียนรูจักวธิีการ

แสวงหาความรูในเรื่องที่

สนใจ 

4.เมื่อผูเรียนแตละกลุมตกลงแลววาจะประดิษฐสิ่งใด 

 ครูใหผูเรียนไปศึกษาวิธีการประดิษฐดังนี ้

- “ในขั้นแรกนกัเรียนตองทราบวาเราจะประดิษฐอยางไรและใช

วัสดุอะไรบาง  ซึ่งนักเรียนคิดวาเราจะศึกษาหาความรูเหลานี้มา

จากที่ใดบาง”  (ผูเรียนรวนกนัยกตัวอยาง)  

- “ดังนัน้ในวันนี้นกัเรียนจะตองไปศึกษาวิธกีารประดิษฐและ

วัสดุที่ตองใชในการประดิษฐสิ่งของที่แตละกลุมตกลงกันไวแลว

บันทกึลงในใบกิจกรรมที่1” 

5.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ศึกษาความรูวธิกีารประดิษฐสิ่งของ

ตางๆ ที่แตละกลุมสนใจ  จากมุมความรูทีค่รูจัดไว 

6.ครูกลาวสรุปดังนี ้(กอนหมดเวลา5นาท)ี 

- “วันนี้เราไดทราบแลววางานประดิษฐจากเศษวัสดุมีประโยชน

อยางไร และพวกเราตกลงกันวาจะประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ

เพื่อจําหนาย ในครั้งนีน้ักเรียนแตละกลุมไดศึกษาวิธกีาร

ประดิษฐ สิ่งของกลุมสนใจแลว 

 

 

 

 

 

- ใบกิจกรรมที ่1 

วิธีการประดิษฐ 

-  ผูเรียนสามารถคนหาวิธีการ

ประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุดวย

ตนเอง (บันทกึในใบกิจกรรมที่ 1) 
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วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

 ถาใครยังทําไมเสร็จใหไปทาํนอกเวลาใหเสร็จ แลวนาํใบ

กิจกรรมที ่1นี้ มาเรียนในครั้งตอไป” 
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กิจกรรมครั้งที่ 2     ระยะเวลา  60 นาที 
ขั้น C (Cognition)  การรูคิด-คิดเปน   

คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  1. ผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหวางแผนการทํางานได 
                                                                                2. ความรับผิดชอบ  ความขยัน   การรกัการทาํงาน  ความซื่อสัตย   
 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

- เพื่อใหผูเรียนสามารถคิด

วิเคราะห และวางแผนการ

ทํางานได 

1. “สวัสดีคะนกัเรียน ในครั้งที่แลวแตละกลุมก็ไดตกลงกันวาจะ

ประดิษฐสิ่งใดเพื่อจําหนาย และครูก็ไดมอบหมายใหนักเรียนไป

ศึกษาวัสดุอุปกรณที่ใชและวิธีการทํามาแลว ขอใหนักเรียนนํา

ใบกิจกรรมที ่1ขึ้นมานะคะ” 

2.ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรวมแลกเปลีย่นความรูกนัดังนี ้

- ครูขออาสาสมคัร 3-4 คนออกมานําเสนอวิธีการประดิษฐ

สิ่งของทีน่ักเรียนไดไปศึกษามา 

3.ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหการทาํงาน ดังนี ้

- “ในการทํางานนั้น ขั้นแรกเราตองมีการวางแผนการทํางาน

กอน โดยใหนกัเรียนแตละกลุมได ปรึกษาตกลงกันวาจะใช

วิธีการประดิษฐสิ่งของทีก่ลุมตองการประดิษฐอยางไร โดยที่แต

ละกลุมศึกษาวิธีการประดิษฐที่เปนไปได (อาจมีมากกวา 1 วิธี) 

และตองใชวัสดุ อุปกรณใดบาง   ครูใหแตละกลุมวางแผนกา 

- ใบกิจกรรมที ่1 

 

 

 

 

 

 

 

-บันทึกในใบกจิกรรมที่ 2 

-ตรวจใบกิจกรรมที่ 1 และ ที่ 2  

 วาทาํเสร็จและสงทนักาํหนด หรือไม 

เพื่อประเมินความรับผิดชอบ(แบบ

ประเมินความรับผิดชอบ) 

- สังเกตการทาํงานกลุม เพือ่ประเมิน

ความรับผิดชอบ  ความขยนั  การรัก

การทาํงาน ความซื่อสัตย (แบบ

ประเมินความขยัน การรักการทํางาน 

ความซื่อสัตย) 
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วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

  ประดิษฐดังนี ้  

          -    เงินที่ตองลงทนุ 

- ราคาที่จะจําหนาย 

- จํานวนชิ้นที่ตองการผลิต 

- การแบงงานของสมาชิกในกลุม   

          -     สถานที่จําหนาย 
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ขั้น N (Natural Conservation) (แทรกอยูใน ขั้น C (Cognition))การคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม   
คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  ผูเรียนทาํงานโดยมีการคํานึงถึงคุณคาของพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ 

 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อใหผูเรียนรูจักวธิีการ

ทํางานทีม่ีการคํานึงถึงการใช

ทรัพยากรทีม่อียูอยางคุมคา 

4. ครูจัดกิจกรรม ใหผูเรียนไดมีการทาํงานโดยคํานงึถงึการใช

ทรัพยากรทีม่อียางคุมคา โดยตั้งคําถามใหผูเรียนอภิปราย 

-“ในขั้นตอนการทํางานนั้นถาเรามีการทาํงานโดยไมมีการ

ประหยัดหรือการใชของตางๆ ไมคุมคา เราก็ตองใชวัสดุอุปกรณ

เหลานั้นมากขึ้นก็จะสงผลให เมื่อเวลาเราตั้งราคาขายก็ตองสูง

ตาม และยังเปนการไมชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอีก

ดวย เชน กระดาษตางๆ นัน้ทํามาจากตนไม ถาเราใชอยางไม

ประหยัดกท็ําใหตองมกีารตดัตนไมเพิ่มมากขึ้น ดังนัน้การที่จะ

ชวยกนัอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวนานๆ นักเรียนตองรูจักใช

สิ่งของทกุๆ อยางอยางคุมคา ดังนัน้ครูขอใหนักเรียนชวยกันคิด

วา เราจะมีวิธกีารทาํงานประดิษฐอยางไรใหมีการใชวัสดุตางๆ 

อยางคุมคา” (ผูเรียนชวยกนัยกตัวอยาง) 

5.เมื่อผูเรียนยกตัวอยางแลว ครูเสริมและสรุปอีกครั้ง 

6.ครูใหผูเรียนแตละกลุมบันทึกการวางแผนการทํางานทีแ่ตละ

กลุมไดปรึกษากันไวแลวลงในใบกิจกรรมที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใบกิจกรรมที ่2 

-  อภิปรายและยกตัวอยางการงานที่

มีการใชวัสดุอุปกรณตางๆ อยาง

คุมคาได 
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วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

 7.เมื่อผูเรียนแตละกลุมวางแผนการทํางาน และแบงงานเสร็จ 

แลว ครูกลาวสรุป ถึงกจิกรรมที่ไดทําในวนันี้ และใหนกัเรียนแต

ละคนไปประดิษฐสิ่งของทีก่ลุมตองการตามที่ไดรับมอบหมาย

นอกเวลาเรียน และถายงัไมเสร็จใหนกัเรียนนําวัสดุและอุปกรณ

มาประดิษฐตอในการเรียนครั้งตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

107 



 
 

 
                                                                                                                                                                                       108 

การปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน 
ขั้น A (Action)  การปฏิบัติ   

                              คุณลกัษณะทกัษะที่พัฒนา  1. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ไดวางไว 
                                                                  2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธกีารและขั้นตอนในการทํางานประดิษฐ 
                                                                  3. ผูเรียนการทํางานดวยความขยัน  ความรับผิดชอบ และรกัการทํางาน 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูจกั

ทํางานประดิษฐโดยคํานึงถงึ

การทาํงานตามขั้นตอนใน

การทาํงานที่เหมาะสม 

-  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูจกั

การทาํงานที่มกีารคํานงึถงึ

การใชวัสดุ อุปกรณอยาง

คุมคา 

1.  ผูเรียนศึกษาขั้นตอนในการประดิษฐสิ่งของทีก่ลุมไดวาง

แผนการทํางานไว 

2.  ผูเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ  ที่ตองใชใหพรอม 

3.  ผูเรียนลงมอืประดิษฐสิ่งของ ตามแผนการที่ไดวางไว โดยมี

การคํานงึการทํางานทีเ่นนความคุมคาในการใชวัสดุ และ

อุปกรณ   ตามทีไดรับมอบหมายงานจากกลุม 

-  ใบกิจกรรมที่ 2 การ

วางแผนการทาํงาน 

-  วัสดุ อุปกรณใน

การทาํงานประดิษฐ

สิ่งของจากเศษวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

-  ตรวจดูชิ้นงาน วาทาํงานตาม  

  ขั้นตอนหรือไม 

- ดูความกาวหนาของการทาํงาน 

  ในการเรียนครั้งตอไป( แบบประเมิน

ความขยนั  ความรับผิดชอบ การรัก

การทาํงาน) 
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กิจกรรมครั้งที่ 3     ระยะเวลา  60 นาที 
ขั้น A (Action)  การปฏิบัติ   

                              คุณลกัษณะทกัษะที่พัฒนา  1. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ไดวางไว 
                                                                  2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธกีารและขั้นตอนในการทํางานประดิษฐ 
                                                                  3. ผูเรียนการทํางานดวยความซื่อสัตย  ขยัน ความรบัผิดชอบ  รักการทํางาน 
            4. ผูเรียนมีนิสยัการทํางานที่คํานงึถึงคุณคาของพลังงานและทรพัยากรธรรมชาติ 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูจกั

การทาํงานประดิษฐโดย

คํานึงถึงการทาํงานตาม

ขั้นตอนที่เหมาะสม 

1. “สวัสดีคะนกัเรียน ในครั้งที่ผานมาครูก็ใหแตละกลุมไป

ประดิษฐสิ่งของที่แตละกลุมไดตองการมา ขอใหแตละกลุมนาํ

ผลงานของตนขึ้นมา และถาใครยังทําไมเสร็จก็ใหลงมือปฏิบัติ

ใหเสร็จในครั้งนี้  ซึ่งกอนลงมือปฏิบัตินักเรียนอยาลืมเรื่องการ

ทํางานที่ควรเนนความคุมคาในการใชวัสดุและอุปกรณตางๆ  

ครูขอใหนักเรียนชวยกนัทบทวนถงึวิธกีารทํางานที่คํานงึถึงการ

ใชวัสดุและอุปกรณที่คุมคา และรวมถึงลักษณะนิสัยที่ดีในการ

ทํางานรวมกัน” (ผูเรียนรวมกันทบทวนและอภิปราย) 

2.ผูเรียนแตละคนลงมือปฏิบัติงาน โดยครูคอยชวยเหลือแนะนาํ

ผูเรียนในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วัสดุอุปกรณในการ

ประดิษฐสิ่งของจาก

เศษวัสดุ 

 

- สังเกตการทาํงาน (แบบประเมิน  

การปฏิบัติงานตามแผนการที่วางไว  

ความขยนั  การรักการทํางาน   

ความซื่อสัตย ) 

- ตรวจผลงาน   การนํางานมาทาํ  

(แบบประเมินความรับผิดชอบ) 

-บอกถึงการทาํงานที่มีการใชวัสดุ

อุปกรณในการทํางานอยางคุมคาได  

และสังเกตขณะทํางาน (แบบ

ประเมินการใชทรัพยากรในการ

ทํางานอยางประหยัด) 
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ขั้น D (Development)  การพัฒนาการกระทําใหดีขึน้เพื่อใหไดผลผลิตที่ดี   
คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  1.  ผูเรียนแกปญหาทีเ่กิดขึ้นจากการทํางานดวยวิธกีารที่เหมาะสม 

                  2.  ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทาํงาน 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

- เพื่อใหผูเรียนสามารถ

ประเมินผลการทํางานของตน

และปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น 

3.เมื่อแตละกลุมประดิษฐผลงานเสร็จแลว ครูจัดกิจกรรมให

ผูเรียนไดรูจักประเมินผลงานของตนดังนี ้

- ครูตั้งคําถามใหผูเรียนรวมกันอภิปรายดังนี ้ “นักเรียนคะถาเรา

จะดูวาผลงานชิ้นไหนดี มีคุณภาพ และสวยงาม นกัเรียนคิดวา

ควรดูจากสิ่งใดบาง”(ผูเรียนชวยกนัตอบ) 

-  ครูใหผูเรียนแตละกลุมประเมินผลงานของเพื่อน ในกลุมอื่น ๆ 

โดยใหแลกเปลี่ยนกนัประเมนิผลงาน 

-   ครูกลาว  “ครูขอใหนักเรียนแตละกลุมคัดเลือกผลงานในกลุม

ที่คิดวาดี มีคุณภาพที่สุดและผลงานที่ควรปรับปรุง โดยใช

เกณฑในการประเมินผลงานจากที่เราไดรวมอภิปรายบน

กระดาน และใหแตละกลุมออกมานําเสนอวาผลงานชิ้นที่

คัดเลือกมา ดี ตรงสวนไหน และ ชิ้นที่ควรปรับปรุงควรปรับปรุง

ตรงสวนใด” 

-ครูใหผูเรียนในหองชวยกนัคัดเลือกผลงานที่คิดวาดีที่สุด  

 

 

 

 

 

- สิ่งประดิษฐจากเศษ

วัสดุที่เสร็จแลว 

- บอกถึงจุดทีค่วรปรับปรุงของ 

ผลงานได    ตรวจผลงานที่ได 

ปรับปรุงแลว  (แบบประเมิน

ความสามารถในการแกไขปญหาใน

การทาํงาน ) 

- ผลงานเสร็จและสงทนักาํหนด 

  (แบบประเมนิความรับผิดชอบ) 
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วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

 -เจาของผลงานชิ้นที่ไดรับเลือก ออกมาเลาถึงวิธกีารประดิษฐให 

เพื่อนๆฟง 

-ครูและผูเรียนรวมกันสรุปถึงวิธีการทํางานที่ดี และลักษณะของ

ผลงานที่ดี 

-ผูเรียนแตละคนประเมนิผลงานของตนและปรับปรุงผลงานของ

ตนใหดีขึ้น 

4.ครูใหผูเรียนแตละกลุมนาํผลงานที่ตนประดิษฐไดไปจําหนาย

นอกเวลาเรียน แลวนําผลทีไ่ดมาประเมินผลกันในครั้งตอไป 
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กิจกรรมครั้งที่ 4    ระยะเวลา  60 นาที 
ขั้น O (Outcome)  ผลของการพัฒนาที่ประสบผลสําเรจ็   

                              คุณลกัษณะทกัษะที่พัฒนา  1. ผูเรียนเห็นประโยชน และความสาํคัญของการทํางานประดิษฐจากเศษวสัดุ 
                                                                   

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

- เพื่อใหผูเรียนไดเห็นถึง

คุณคาของการทํางานดวย

ตนเอง 

 

1.ครูสนทนากับผูเรียนถงึการนําผลงานที่ผูเรียนนาํไปจําหนาย 

- “สวัสดีคะนกัเรียน ตอนนี้นกัเรียนทุกกลุมก็ไดนําเอาผลงานที่

นักเรียนไดประดิษฐไปจําหนายแลว ครูขอใหนักเรียนแตละกลุม

ชวยกนัสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุมตนวาเปนอยางไร  

เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคใดบาง  

และมีสิ่งใดที่คิดวาควรปรับปรุง  โดยใหแตละกลุมรวมกนั

อภิปรายและบันทกึลงในใบกิจกรรมที ่3” 

2.ผูเรียนแตละกลุมรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุมตนหนา

หอง 

3.ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปถึงกิจกรรมการประดิษฐสิ่งของที่ตน

สนใจตั่งแตตนจนเสร็จสิ้น  ประโยชน     ความสําคัญ ของการ

ทํางานประดิษฐจากเศษวัสดุ ที่ผูเรียนไดจากการทาํกิจกรรมที่

ผานมา 

 

- ใบกิจกรรมที ่3 

 

 

 

 

 

-  บอกถึงประโยชน  และ

ความสําคัญ จากการทาํงาน

ประดิษฐจากเศษวัสดุที่ไดปฏิบัติผาน

มาได โดยบันทึกในใบกิจกรรมที่ 3 
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กิจกรรมครั้งที่ 5     ระยะเวลา  60 นาที 
ขั้น I (Interesting)  ความสนใจที่จะทาํงาน   

คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  ผูเรียนเห็นประโยชนของการทํางานประดิษฐจากเศษวสัดุ 
 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อสรางความสนใจในการ

ทํางานประดิษฐจากเศษวัสดุ

จากธรรมชาติ 

1.ครูสนทนากับผูเรียนเพื่อสรางความสนใจในการทํางานประดิษฐชิน้

ใหม ดังนี ้

- “สวัสดีคะนกัเรียน จากครั้งที่ผานมานักเรียนไดประดิษฐสิ่งของจาก

เศษวัสดุไปแลว และนําไปจาํหนายแลวซึ่งผลงานของนักเรียนแตละ

กลุมก็อยูในระดับที่คอนขางใชไดและ บางคนที่ตองมีการปรับปรุงก็

ขอใหนําสิ่งที่ไดจากการทํางานครั้งที่ผานมานาํมาพฒันาการทาํงานใน

ครั้งตอไปดวย” 

-  “ ในโลกนี้ใครคือคนที่นักเรียนรักที่สุด  และนักเรียนเคยทําอะไรให

ทานเหลานี้ดวยความตั้งใจหรือยังคะ  อาจจะมีนกัเรียนบางคนที่เคย 

หรือบางคนยงัไมเคยทําในวนันี้เราจะมาทาํกิจกรรม “ของขวัญแดคนที่

หนูรัก”  โดยนกัเรียนจะไดประดิษฐสิ่งของที่ไดทําจากมือตนเองใหแก

คนที่รักและเคารพ  การที่นกัเรียนไดประดิษฐสิ่งใดเองเพื่อมอบใหแก

คนๆ นัน้ เปนสิ่งที่มีคุณคา ทั้งแกคนใหและคนที่รับ เพราะชิ้นงานชิน้

นั้นทําจากมือผูใหและอาจกลาวไดวามันเปนงานที่มีชิน้เดียวโลกก็ได “ 

-ใบกิจกรรมที่ 1 - ผูเรียนคิดและกําหนดไดวา  

   ตนตองการประดิษฐสิ่งใดเปน  

   ชิน้ที่สอง 
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ขั้น C (Cognition)  การรูคิด-คิดเปน   
คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  1. ผูเรียนรูจักวิธกีารแสวงหาความรูในเรื่องทีต่นสนใจ 

                                                                               2.  ความขยัน   การรกัการทํางาน  ความซื่อสัตย   ความรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

- เพื่อใหผูเรียนรูจักวธิี

การศึกษาหาความรูไดดวย

ตนเอง 

2.ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรูจักการศึกษาหาความรูดวย

ตนเอง 

-  “ในการทาํงานครั้งนี้ ครูตองการใหนักเรียนนําเอา

ประสบการณ  และปญหาที่เกิดขึ้นในการทาํงานครั้งที่ผานมา

เปนแนวทางในการทํางานครั้งนี้  โดยที่ตองพยายามปรับปรุง

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานที่ผานมาเพือ่ใหการทํางานใน

ครั้งนี้ราบรื่นและเปนไปตามที่เราวางแผนไว    โดยใหนักเรียน

แตละกลุมรวมกันวิเคราะหถึงปญหาที่พบจากการทาํงานในครั้ง

ที่ผานมา วาถามีการทํางานในครั้งตอไปแลว สิ่งใดบางที่

นักเรียนอยากปรับปรุง  แลวบันทกึในใบกจิกรรม 4 “ 

-  นกัเรียนแตละกลุมปฏิบัติกิจกรรมวิเคราะหถงึปญหาทีก่ลุม

ตองการแกไขเพื่อนาํมาใชในการทาํงานครั้งนี ้

- ครูใหนักเรียนแตละกลุมไปศึกษาวิธีการแกปญหาที่พบนี้โดย

ไปสอบถามคุณครูทานอื่น หรือผูปกครอง หรือศึกษาจากแหลง

การเรียนรูอื่นๆ  แลวบันทึกสิ่งที่ไปศึกษามาในใบกจิกรรมที่ 4 

- ใบกิจกรรมที ่4 

 

 

- บันทึกในใบกิจกรรมที ่4 

-  สังเกตการทาํงานกลุม 

  เพื่อประมินควาขยัน  การรักการ

ทํางาน  ความซื่อสัตย  ความ

รับผิดชอบ  (แบบประมินควาขยัน  

การรักการทํางาน  ความซื่อสัตย  

ความรับผิดชอบ ) 
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วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

 โดยใหทาํนอกเวลาเรียนแลวนํามาสงในครั้งตอไป 

3.  ครูแจงใหนกัเรียนทราบวางานประดิษฐชิ้นตอไปที่เราจะ

นําไปมอบแดคนที่เรารักขอใหนักเรียนประดิษฐสิ่งของที่มีการ

นําวัสดุจากธรรมชาติมาเปนสวนประกอบ และสิ่งของนัน้ๆ 

นักเรียนจะตองดูดวยวามนัมีความเหมาะสมกับผูที่เราจะให

หรือไม เชน ถานักเรียนตองการมอบใหผูใหญ ถานกัเรียนทาํ

ของเลนไปมอบให ผูรับเขาจะรูสึกอยางไร 

-  นกัเรียนแตละกลุมรวมกนัศึกษาวาในครั้งนี้กลุมของเราจะ

ประดิษฐอะไร โดยศึกษาจากมุมความรูทีค่รูไดจัดไว  แลว

รายงานใหครูทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  หนังสือ  สื่อความรู

ที่เกีย่วกับงาน

ประดิษฐ 
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กิจกรรมครั้งที่ 6     ระยะเวลา  60 นาที 
ขั้น C (Cognition)  การรูคิด-คิดเปน   

คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  1.ผูเรยีนสามารถคิดวเิคราะหวางแผนการทํางานได 
        2.ความรับผิดชอบ  ความขยัน   การรักการทํางาน  ความซื่อสัตย   

ขั้น N (Natural Conservation)  การคํานึงถึงการอนรุักษสิง่แวดลอม   
คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  3. ผูเรียนทํางานโดยมีการคํานึงถึงคุณคาของพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อใหผูเรียนไดรูจักวิธีการ

ทํางานทีม่ีการคํานึงถึงการใช

ทรัพยากรทีม่อียูอยางคุมคา 

1. นกัเรียนแตละกลุมรายงานผลการศึกษาวิธกีารแกปญหาที่

เกิดจากการทาํงานที่ไดไปศึกษามา หนาหองเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูกนั 

2. ครูกลาวถึงความสําคัญของการทาํงานที่ตองมกีารคํานึงถึง

การใชวัสดุทกุอยางอยางคุมคา  

-  “ นักเรียนลองชวยกันคิดซิคะวา การที่เราทํางานแลวในการ

ทํางานนัน้เราใชสิ่งของตางๆ นัน้อยางคุมคาและเกิดประโยชน

ถึงที่สุดจะใหผลดีอยางไร”  ครูยกตัวอยางของจริงชิ้นงานพรอม

ทั้งเศษวัสดุทีเ่กิดจากการทาํงานที่ตองทิง้  สองชิ้นโดยหนึ่งชิน้

เปนการทาํงานที่มกีารใชวัสดุอยางคุมคา และอีกหนึ่งชิน้เปน

การทาํงานที่มกีารใชวัสดุที่ไมคุมคา เพือ่ใหนักเรียนไดเปรียบ

เทียบรูถงึประโยชนที่เกิดจากการใชวัสดุตางๆ อยางคุมคา 

-  ใบกิจกรรมที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

- บันทกึในใบกิจกรรมที ่5 

- ตรวจใบกิจกรรมที่ 4  วา ทาํเสร็จ

และสงทนักาํหนดหรือไม เพื่อ

ประเมินความรับผิดชอบ(แบบ

ประเมินความรับผิดชอบ) 

- สังเกตการทาํงานกลุม ( แบบ

ประเมิน ความขยัน  การรักการ

ทํางาน ซื่อสัตย ความรับผิดชอบ) 
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วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

 

 

 

-  เพื่อใหผูเรียนสามารถคิด

วิเคราะห และวางแผนการ

ทํางานได 

พรอมยกตัวอยางของจริงทีแ่สดงใหเหน็ถงึการทํางานทีม่ีการใช 

วัสดุอยางคุมคา   จากนัน้ใหนกัเรียนไดรวมกนับอกถงึประโยชน

ที่ไดรับจากการทํางานที่มกีารใชวัสดุอยางคุมคา 

3.ครูใหแตละกลุมวางแผนการทาํงานโดยใหนาํความรูจากที่ได

ไปศึกษาวิธกีารแกปญหาจากการทํางานมาประกอบและ  ให

แตละกลุมชวยกันคิดวาในการทาํงานครั้งนีก้ลุมจะมกีารใชวัสดุ 

และอุปกรณใหคุมคาไดอยางไรโดย  แลวบันทกึในใบกจิกรรม 5 

- นักเรียนแตละกลุมแบงงานกันไปประดิษฐชิ้นงานนอกเวลา

เรียนและนํามาสงในครั้งตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใบกิจกรรมที ่5 

 

 

 

- บันทึกในใบกิจกรรมที ่5 
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การปฏิบัติงานนอกเวลาเรียน 
ขั้น A (Action)  การปฏิบัติ   

                              คุณลกัษณะทกัษะที่พัฒนา  1. ผูเรียนสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ไดวางไว 
                                                                  2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธกีารและขั้นตอนในการทํางานประดิษฐ 
                                                                  3. ผูเรียนการทํางานดวยความขยัน  ความรับผิดชอบ  รักการทาํงาน 

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูจกั

ทํางานประดิษฐโดยคํานึงถงึ

การทาํงานตามขั้นตอนใน

การทาํงานที่เหมาะสม 

-  เพื่อพัฒนาใหผูเรียนรูจกั

การทาํงานที่มกีารคํานงึถงึ

การใชวัสดุ อุปกรณอยาง

คุมคา 

1.  ผูเรียนศึกษาขั้นตอนในการประดิษฐสิ่งของทีก่ลุมไดวาง

แผนการทํางานไว 

2.  ผูเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ  ที่ตองใชใหพรอม 

3.  ผูเรียนลงมอืประดิษฐสิ่งของ ตามแผนการที่ไดวางไว โดยมี

การคํานงึการทํางานทีเ่นนความคุมคาในการใชวัสดุ และ

อุปกรณ   ตามทีไดรับมอบหมายงานจากกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

-  ใบกิจกรรมที่ 5 การ

วางแผนการทาํงาน 

-  วัสดุ อุปกรณใน

การทาํงานประดิษฐ

สิ่งของจากเศษวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตรวจดูชิ้นงาน วาทํางานตาม

ขั้นตอนหรือไม (แบบประเมินการ

ทํางานตามขั้นตอนที่วางไว) 

- ดูความกาวหนาของการทาํงานใน

การเรียนครั้งตอไป ( แบบประเมิน

ความขยนั  ความรับผิดชอบ การรัก

การทาํงาน) 

 

 

118 
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กิจกรรมครั้งที่ 7     ระยะเวลา  60 นาที 
ขั้น D (Development)  การพัฒนาการกระทําใหดีขึน้เพื่อใหไดผลผลิตที่ดี   

คุณลักษณะทักษะทีพ่ัฒนา  1.  ผูเรียนแกปญหาทีเ่กิดขึ้นจากการทํางานดวยวิธกีารที่เหมาะสม 
                  2.  ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทาํงาน 

                                              3.  ผูเรียนการทํางานดวย  ความขยัน  ความซื่อสัตย   การรกัการทํางาน 
วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อใหผูเรียนสามารถ

ประเมินผลการทํางานของตน

และปรับปรุงผลงานใหดีขึ้น 

1.ครูใหนักเรียนนาํผลงานที่ไดประดิษฐไวแลวมาตรวจสอบ   

ผลงาน และความกาวหนาของแตละกลุม  

2.ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรูจักการประเมินผลงานและ

ปรับปรุงผลงานของตน ดังนี ้

-ครูใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันประเมินผลงานและ

ความกาวหนาในการทาํงานของกลุมตน และนาํเสนอหนาหอง 

โดยใหนกัเรียนไดรายงานการทํางานของกลุมของตนวามี

ปญหาใดบาง และนกัเรียนจะมีวิธกีารแกไขและปรับปรุงปญหา

นั้นๆ อยางไร  และใหเพือ่นๆ ในหองไดรวมกันเสนอวิธีการ

แกปญหาเสริมได 

3.  นักเรียนแตละกลุมปรับปรุงผลงานของตนใหดีขึ้น 

4.นักเรียนแตละคนนาํผลงานที่ปรับปรุงแลวไปมอบใหแกบุคคล

ที่นกัเรียนตองการจะมอบให 

-  ชิ้นงานที่นกัเรียนได

ประดิษฐเสร็จแลว 

- บอกถึงจุดทีค่วรปรับปรุงของ 

  ผลงานได    ตรวจผลงานทีไ่ด

ปรับปรุงแลว  (แบบประเมิน

ความสามารถในการ  แกไขปญหา

ในการทํางาน ) 

- ผลงานเสร็จและสงทนักาํหนด  

(แบบประเมินความรับผิดชอบ) 

- สังเกตการทาํงาน เพื่อประเมิน

ความขยนั  ความซื่อสัตย และ นิสัย

รักการทาํงาน (แบบประเมินความ

ขยัน  ความซือ่สัตย และ นสิัยรักการ

ทํางาน) 
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กิจกรรมครั้งที่ 8    ระยะเวลา  60 นาที 
ขั้น O (Outcome)  ผลของการพัฒนาที่ประสบผลสําเรจ็   

                              คุณลกัษณะทกัษะที่พัฒนา  1. ผูเรียนเห็นประโยชนของการทํางานประดิษฐจากเศษวสัดุ 
                                                                   2. ผูเรียนรูความหมายของการทาํงานประดิษฐจากเศษวสัดุ 
                                                                   3. ผูเรียนเหน็ความสําคัญของการทํางานประดิษฐจากเศษวัสดุ  

วัตถุประสงค กิจกรรม อุปกรณ การประเมินผล 

-  เพื่อใหผูเรียนไดเห็นถึง

คุณคาของการทํางานดวย

ตนเอง 

 

1. ผูเรียนแตละกลุมอภิปรายถึงการนาํผลงานไปมอบใหแก

บุคคลที่นักเรียนรักแลเคารพ  และสรุปผลการปฏิบัติงาน  

บันทกึลงในในกิจกรรมที ่6 

- แตละกลุมรายงานหนาหอง  

- ครูและผูเรียนรวมกนัสรุปถึงการทาํกิจกรรมการประดิษฐ

สิ่งของโดยใชวัสดุจากธรรมชาติ ตั้งแตตนจนเสร็จสิ้น  

- ผูเรียนชวยกนับอกถงึ ความหมาย  ประโยชน และ

ความสําคัญ ที่ไดจากการทาํกิจกรรมการเรียนในครั้งนี ้

 

 

 

 

 

- ใบกิจกรรมที ่6 -  บอกถึง  ความหมาย  ความสําคัญ  

และประโยชนที่ไดจากการทาํงาน

ประดิษฐจากเศษวัสดุที่ไดปฏิบัติผาน

มาได โดยบันทึกในใบกิจกรรมที่ 6 
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การศึกษาหาความรู 

วิชางานประดิษฐ     ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ชื่อ..................................................................................  ชั้น ............................ 

******************************************************************************************************** 
ใหนักเรยีนคนควาหรือศกึษาหาขอมูลเกี่ยวกบัสิ่งประดิษฐทีน่กัเรียนสนใจแลวบันทึกลงใน
ใบกิจกรรม 
วันที่....................  เดือน ................................ พ.ศ. ......................... 
ชื่อชิ้นงาน ............................................................                          
วัสดุอุปกรณที่ใช 
1...................................................................... 2.................................................................... 

3........................................................................ 4.................................................................... 

5....................................................................... 6.................................................................... 

7....................................................................... 8................................................................... 
วิธีทาํ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
นักเรียนไปศกึษาขอมูลจาก 
................................................................................................................... 

1.............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................... 

2.............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
........................................................................... 

3.............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 

5.............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 

6.............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 

4.............................................................................
...............................................................................
............................................................................... 

ใบกิจกรรมที่ 1 
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                                           การวางแผนการทํางาน 

วิชางานประดิษฐ     ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
*********************************************************************************************************************** 

ชื่อ  ......................................................................................ชั้น ...................... 
วันที่....................  เดือน ................................ พ.ศ. ......................... 
ใหนักเรยีนวางแผนการประดิษฐชิน้งานจากเศษวัสดุแลวบันทึกลงในใบกิจกรรม 
 

ชื่อสิ่งประดิษฐ .....................................................                   
วัสดุอุปกรณที่ใช 
1........................................................................ 2.................................................................... 

3........................................................................ 4.................................................................... 

5....................................................................... 6.................................................................... 

7....................................................................... 8................................................................... 
 

ลําดับขัน้ตอนการทาํต้ังแตเริ่มตนจนเสร็จ 
1. .................................................................................................................. 

   ………………………………………………….………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………. 

   .…………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………….………… 

    …………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………….….…….. 

6. ………………………………………………………….………………….….. 
     เปาหมายในการทํางานของกลุม 

1.  งบประมาณ (คาใชจาย) ที่ตองใช.......................................................................................... 

2.  จาํนวนช้ินของส่ิงประดิษฐที่ต้ังไว........................................................................................... 

3.   ราคาที่จะจําหนาย.............................................................................................................. 

4.   ระยะเวลาที่ใชในการทาํ  (ตอชิ้น)......................................................................................... 

5.   สถานที่จําหนาย.................... ........................................................................................... 

ใบกิจกรรมที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(วาดภาพสิ่งประดิษฐ) 
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                                            การรายงานผลการปฏิบัติงาน                                          
                                       วิชางานประดิษฐ  ช้ันประถมศึกษาปที่ 3                                  
******************************************************************************************************* 

ชื่อ……………………………………………….........................................  ชั้น ................... 
วันที่....................  เดือน ................................ พ.ศ. ......................... 
ชื่อสิ่งประดิษฐ 
…………………………………………………………………………………………………… 
ใหนักเรยีนบันทึกผลการปฏิบัติงานตามหัวขอตอไปน้ี 
1. จํานวนช้ินของส่ิงประดิษฐที่นกัเรียนทาํได

..................................................................................................... 

2. ระยะเวลาที่ใชในการทาํส่ิงประดิษฐนี ้ (ตอชิ้น) 

............................................................................................. 

3.ในการทําส่ิงประดิษฐนี้ไดใชคาใชจายทัง้หมด........................................   บาท 

4.จํานวนเงนิที่ไดจากการจําหนายส่ิงประดิษฐ ………………………… …    บาท  

     ผลที่ได            ไดกําไร            ขาดทนุ ..............................................  บาท   

5. คุณภาพของส่ิงประดิษฐที่ได           มีคุณภาพดี           มีคุณภาพปานกลาง             ควรปรับปรุง      

6. นกัเรียนคิดวา  ส่ิงใดคือ   ความสําคัญ ของการทาํงานประดิษฐจากเศษวัสดุ   

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

7. ประโยชนทีน่ักเรียนไดจากการทํางานประดิษฐจากเศษวัสดุในคร้ังนี ้

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

8. ความพงึพอใจของนักเรียนในการปฏิบัติงานในคร้ังนี ้

                       มาก                              ปานกลาง                              นอย 
 

ใบกิจกรรมที่ 3 
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                                    การศึกษาหาความรู               
………………………………………………………………………………………………………… 
วันที่....................  เดือน ................................ พ.ศ. ......................... 
ชื่อ...........................................................................................ชั้น .................  เลขที ่............... 
คําชื้แจง  ในการประดิษฐชิ้นงานชิ้นที่ 1 กลุมของนักเรียนมีสิ่งใดบางที่พบวาเปนปญหาใน
การทํางาน  และนักเรียนอยากท่ีจะแกไขปญหาน้ัน ๆ  เพื่อการทํางานในครัง้ตอไป 
ปญหาท่ี 1  
.............................................................................................................................................................. 
วิธีการแกปญหา 
.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
นักเรียนไปศกึษาวิธกีารแกปญหาจาก   
.............................................................................................................................................................. 

 
ปญหาท่ี 2 
.............................................................................................................................................................. 
วิธีการแกปญหา 
............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
นักเรียนไปศกึษาวิธกีารแกปญหาจาก   
............................................................................................................................................................. 

 
ปญหาท่ี 3  
............................................................................................................................................................ 
วิธีการแกปญหา 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
นักเรียนไปศกึษาวิธกีารแกปญหาจาก    
............................................................................................................................................................. 

ใบกิจกรรมที่ 4 
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                                  การวางแผนการทาํงาน 
.................................................................................................................................................. 
ชื่อ............................................................................................  ชั้น .................  เลขที ่............ 
วันที่....................  เดือน ................................ พ.ศ. ......................... 
คําชี้แจง  ใหนักเรียนวางแผนการประดิษฐสิง่ของทีน่ักเรียนตองการประดิษฐ 
ชื่อสิ่งประดิษฐ ...................................................................... 
ขั้นตอนการทํางานต้ังแตตนจนเสร็จ 
1. ................................................................................................................ 

2. …………………………………………………………………………..……. 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………… 
     เปาหมายในการทํางานของกลุม 

1. จุดประสงคในการประดิษฐส่ิงประดิษฐนี้ คือ 

....................................................................................................... 

2. ระยะเวลาที่ใชในการทาํ 

..................................................................................................................................... 

3. งบประมาณ (คาใชจาย) ที่ตองใช 

..................................................................................................................... 
 
ในการทํางานครั้งนี้นักเรยีนจะมีวิธกีารทํางานในสิง่ใดบางที่จะทําใหมีการใชวัสดุและ
อุปกรณตางๆ 
อยางประหยดัและคุมคา 
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

ใบกิจกรรมที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(วาดภาพสิ่งประดิษฐ) 
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                              สรปุผลการทํางาน 
.................................................................................................................................................. 
 

ชื่อ .................................................................................... ชั้น .....................เลขที่ .................. 
วันที่....................  เดือน ................................ พ.ศ. ......................... 
สิ่งประดิษฐทีน่ักเรียนทํา ..................................................................... 
1. นักเรยีนคิดวาความหมายของการทํางานประดิษฐจากเศษวสัดุคือ 
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 
2.  จงบอกความสําคัญของการทาํงานประดิษฐจากเศษวัสดุ ในครั้งนี ้
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 
3. ประโยชนที่นักเรยีนไดรับจากการทาํงานประดิษฐชิ้นนี ้
..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

. 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนในการทาํงานครั้งนี ้
 

                       มาก                              ปานกลาง                              นอย 
 

ใบกิจกรรมที่ 6 
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ใบกิจกรรม 
แบบบันทึกการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 

 
 

การจัดกิจกรรมโปรแกรมการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผูเรียน 
แบบองครวมดวยกระบวนการเรียนรู ICANDO 

วิชางานประดิษฐ ชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 
 
 
 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบ 
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1. แบบประเมินความรบัผิดชอบ 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกลุ 

ครั้งที่ปฏิบัติกิจกรรม  
รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
ลงชื่อ....................................................  ผู
ประเมิน 

 
                  ......./........../........ 
 
 
 
วิธีประเมิน   ในการปฏิบัติกิจกรรม ถาผูเรียนปฏิบัติตามส่ิงที่ประเมนิให ทําเคร่ืองหมาย / ในชอง

นั้นๆ ประเมนิเปนรายบุคคล 
 
ความรับผิดชอบ   หมายถงึ  การสงงานทีไ่ดรับมอบหมายตรงตามกําหนดเวลา 
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2.  แบบประเมินการมีนิสยัรักการทาํงาน 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกลุ 

ครั้งที่ปฏิบัติกิจกรรม  
รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
      ลงชื่อ.............................................  ผูประเมิน 
 
                  ......./........../........ 
 
 
 
วิธีประเมิน   ในการปฏิบัติกิจกรรม ถาผูเรียนปฏิบัติตามส่ิงที่ประเมนิให ทําเคร่ืองหมาย / ในชอง

นั้นๆ ประเมนิเปนรายบุคคล 
 
รักการทาํงาน  หมายถึง  การแสดงออกทั้งทางสีหนา  ทาทาง  การพูดจา  ที่บงบอกถึงการมีความสุข

ในการทํางาน  ทาํงานดวยความเต็มใจ ยิม้แยม  อยากทํางาน  
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3.  แบบประเมินการมีนิสยัขยัน 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกลุ 

ครั้งที่ปฏิบัติกิจกรรม  
รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
       
 
 

ลงชื่อ............................................  ผูประเมิน 
 
                  ......./........../........ 
 
 
 
 
วิธีประเมิน   ในการปฏิบัติกิจกรรม ถาผูเรียนปฏิบัติตามส่ิงที่ประเมนิให ทําเคร่ืองหมาย / ในชอง

นั้นๆ ประเมนิเปนรายบุคคล 
 
การมีนิสัยขยนั   หมายถงึ   การทํางานดวยการจดจออยูกับงาน  มุงมั่นทีจ่ะทํางานใหเสร็จ ไมผลัด

หรือละทิง้งาน 
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4.  แบบประเมินความซ่ือสัตย 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกลุ 

ครั้งที่ปฏิบัติกิจกรรม  
รวม 1 2 3 4 5 6 7 8 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 

ลงชื่อ............................................  ผูประเมิน 
 
                  ......./........../........ 
 
 
 
วิธีประเมิน   ในการปฏิบัติกิจกรรม ถาผูเรียนปฏิบัติตามส่ิงที่ประเมนิให ทําเคร่ืองหมาย / ในชอง

นั้นๆ ประเมนิเปนรายบุคคล 
 
ความซ่ือสัตย  หมายถึง  การกระทําที่ไมทาํใหผูอ่ืนเดือดรอน  โดยที่ตนเองไดประโยชน เชน การไมพูด

โกหก  การไมหยิบส่ิงของผูอ่ืนมาโดยไมไดรับอนุญาต 
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5.  แบบประเมินการทํางานตามแผนท่ีวางไว 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกลุ 

ครั้งที่ปฏิบัติกิจกรรม  
รวม 3 7 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
ลงชื่อ.............................................  ผูประเมิน 

 
                  ......./........../........ 
 
 
 
วิธีประเมิน   ในการปฏิบัติกิจกรรม ถาผูเรียนปฏิบัติตามส่ิงที่ประเมนิให ทําเคร่ืองหมาย / ในชอง

นั้นๆ ประเมนิเปนรายบุคคล  ดังนี ้
-  การปฏิบัติกิจกรรมคร้ังที่ 3 และ  7 ตรวจดูวาช้ินงานของนกัเรียนที่ไดทํานอกเวลาเรียนนั้นมกีาร

ทํางานทีเ่ปนไปตามข้ันตอนหรือไม 

 
การทาํงานตามแผนทีว่างไว   หมายถงึ  การทํางานที่เปนไปตามลําดับข้ันตอนที่ไดวางแผนการไว 
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6.  แบบประเมินการใชทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัด 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกลุ 

ครั้งที่ปฏิบัติกิจกรรม  
รวม 2 3 การตรวจ 

ใบกิจกรรมที่ 5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ลงชื่อ.............................................  ผูประเมิน 

 
                  ......./........../........ 
 
วิธีประเมิน   ในการปฏิบัติกิจกรรม ถาผูเรียนปฏิบัติตามส่ิงที่ประเมินให ทําเครื่องหมาย / ในชองนั้นๆ ประเมินเปน

รายบุคคล  ดังนี้ 
-  การปฏิบัติกิจกรรมคร้ังที่ 2    ถานักเรียนสามารถอภิปรายบอกไดถึงวิธีการทํางานท่ีมีการคํานึงถึงการใชวัสดุและ

อุปกรณอยางคุมคา 
-  การปฏิบัติกิจกรรมคร้ังที่ 3  สังเกตขณะท่ีนักเรียนทํางาน  วามีการใชวัสดุและอุปกรณในการทํางานอยางคุมคา

หรือไม 
-  การตรวจใบกิจกรรมที่ 5  ถานักเรียนสามารถเขียนถึงวิธีตางๆในการทํางานประดิษฐชิ้นนั้นๆ ที่จะมีการใชวัสดุ

และอุปกรณในการทํางานอยางคุมคา 
 

การใชทรัพยากรในการทํางานอยางประหยัด  หมายถึง  การทํางานท่ีมีการใชวัสดุตางๆ อยางคุมคา ไมส้ินเปลือง 

หรือทิ้งไปโดยที่ยังสามารถนํามาใชไดอีก รวมถึงการรูจักเก็บรักษาอุปกรณในการทํางาน 
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7.  แบบประเมินความสามารถในการแกไขปญหาในการทํางาน 
 

 
ที ่

 
ชื่อ 

ส่ิงที่ประเมิน  

บอ
กสิ่
งท
ี่ตอ
งป
รับ
ปรุ
งใ
นผ
ลง
าน
ได
 

(ก
าร
ปฏิ

บัติ
กิจ
กร
รม
ครั้
งท
ี่ 3

) 

ปรั
บป

รุง
ผล
งา
นไ
ด 

(ก
าร
ปฏิ

บัติ
กิจ
กร
รม
ครั้
งท
ี่ 3

) 

บอ
กสิ่
งท
ี่ตอ
งป
รับ
ปรุ
งใ
นผ
ลง
าน
ได
 

(ก
าร
ปฏิ

บัติ
กิจ
กร
รม
ครั้
งท
ี่ 7

) 

ปรั
บป

รุง
ผล
งา
นไ
ด 

(ก
าร
ปฏิ

บัติ
กิจ
กร
รม
ครั้
งท
ี่ 7

) 

รว
ม 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
ลงชื่อ.............................................  ผูประเมิน 

 
                 ......./........../........ 
วิธีประเมิน   ในการปฏิบัติกิจกรรม ถาผูเรียนปฏิบัติตามส่ิงที่ประเมนิให ทําเคร่ืองหมาย / ในชอง

นั้นๆ ประเมนิเปนรายกลุม  
 
ความสามารถในการแกปญหาในการทํางาน  หมายถึง  ความสามารถในการทีจ่ะรูถึงปญหาหรือ

ขอบกพรองทีเ่กิดข้ึนในการทาํงาน  และรูวาผลงานที่ไดมีขอดี ขอเสียตรงสวนใด  และรูวิธีการแกไข

ปญหาหรือวิธกีารปรับปรุงงาน 
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8.  แบบบันทึกคะแนน ความสามารถในการแสวงหาความรู 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกลุ 

การปฏิบัติกจิกรรม  
รวม ใบกิจกรรมท่ี1 

 
ใบกิจกรรมท่ี 4 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
ลงชื่อ..............................................ผูประเมิน 

 
                  ......./........../........ 
 
 
วิธีการบันทกึคะแนน    บันทกึคะแนนจากการตรวจการทาํกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 1 และ 4   ถา

ผูเรียนสามารถศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่ไดรับมอบหมายไปได ถือวาปฏิบัติตามสิ่งที่ประเมินให ทํา

เคร่ืองหมาย / ในชองนั้นๆ ประเมินเปนรายบุคคล 
 
การศึกษาหาความรู   หมายถึง    ความสามารถในการศึกษาคนควาขอมูลใหไดมาซึ่งความรูเกี่ยวกับ

การประดิษฐส่ิงของจากเศษวัสดุที่ตองการดวยวิธกีารตางๆ ดวยตนเอง 
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9.  การบันทกึคะแนน ความสามารถในการวางแผนการทาํงาน 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกลุ 

การปฏิบัติกจิกรรม  
รวม ใบกิจกรรมท่ี2 

 
ใบกิจกรรมท่ี 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
ลงชื่อ............................................  ผูประเมิน 

 
              ......./........../........ 

 
วิธีการบันทกึคะแนน    บันทกึคะแนนจากการตรวจการทาํกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 2 และ 5  ถา

ผูเรียนสามารถเขียนถึงวัสดุอุปกรณ และข้ันตอนในการทํางานประดิษฐชิ้นนั้นๆ ได   ถือวาปฏิบัติตาม

ส่ิงที่ประเมินให ทําเคร่ืองหมาย / ในชองนั้นๆ ประเมนิเปนรายบุคคล 
 
การวางแผนการทํางาน     หมายถงึ     การกําหนดวา  จะทาํอะไร ใชวัสดุอุปกรณใดบาง และมี

ข้ันตอนในการทํางานอยางไร 
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10.  แบบบันทึกคะแนน  การรูถึงประโยชนและความสําคัญ ที่ไดจากการทํางานประดษิฐจากเศษวัสดุ 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - นามสกลุ 

การปฏิบัติกจิกรรม  
รวม ใบกิจกรรมท่ี 3 

 
ใบกิจกรรมท่ี 6 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
ลงชื่อ.............................................  ผูประเมิน 

 
              ......./........../........ 

 
 

วิธีการบันทกึคะแนน    บันทกึคะแนนจากการตรวจการทาํกิจกรรมในใบกิจกรรมที่ 3 และ 6  ถา

ผูเรียนสามารถเขียนถึงประโยชนและความสําคัญของการทํางานประดิษฐชิ้นนั้นๆ ได   ถือวาปฏิบัติ

ตามส่ิงที่ประเมินให ทาํเคร่ืองหมาย / ในชองนัน้ๆ ประเมินเปนรายบุคคล 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                                                                                                                                                                       139 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ   ชื่อสกุล   นางสาวบุศรา  พรหมธนะนนท 

วันเดือนปเกิด   31  สิงหาคม  2515 

สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน  601/306  หมูบานแสงทองวลิลา  หมู 10  แขวงบางแค   

เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน ครูรับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน  โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงคสงครามอนุสรณ) 

    สังกัดสํานกังานเขตบางแค   กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา 

           พ.ศ.2526 ประถมศึกษาตอนปลาย 

    จากโรงเรียนวรีสุนทร 

           พ.ศ.2534 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

    จากโรงเรียนปญญาวรคุณ 

           พ.ศ.2538 ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร-ศึกษาคหกรรมศาสตร) 

    จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

           พ.ศ.2550 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต 
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