รูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ : กรณีศกึ ษา
ผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

ปริญญานิพนธ์
ของ
สุภชัย สุรยิ ะกมล

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ธันวาคม 2559

รูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ : กรณีศกึ ษา
ผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

ปริญญานิพนธ์
ของ
สุภชัย สุรยิ ะกมล

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ธันวาคม 2559
ลิขสิทธิ ์เป็ นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ : กรณีศกึ ษา
ผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

บทคัดย่อ
ของ
สุภชัย สุรยิ ะกมล

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพือ่ เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
ธันวาคม 2559

สุภชัย สุรยิ ะกมล. (2559). รูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการ
แกะสลักผักและผลไม้ : กรณีศกึ ษาผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ. ปริญญานิพนธ์ ปร.ด.(การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์). กรุงเทพฯ :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม :
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์ , อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ.
การศึกษาเรื่องรูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ : กรณีศกึ ษาผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) ทําความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ และเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศในการแกะสลัก
ผักและผลไม้ จากมุมมองของนักเรียนและครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ 2) สังเคราะห์รปู แบบและสร้างคู่มอื การจัดการเรียนรูก้ จิ กรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ และ 3) ประเมินคู่มอื การจัดการเรียนรู้กิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
ตามแนวทางการศึกษารายกรณี ในการทําความเข้าใจรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ เก็บข้อมูลโดย
ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์ เชิงลึกเป็ นหลักกับกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลหลักซึ่งเป็ นครูผู้สอนที่ได้รบั รางวัลจากการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จํานวน 4 คน และนักเรียนที่ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ จํานวน 7 คน เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั และทําการสนทนากลุ่มกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านศิลปหัตถกรรม จํานวน 6 คน เพือ่ ประเมินคูม่ อื การจัดการเรียนรู้
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ มีกระบวนการ 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้ 2) ขัน้
การเข้าสูก่ ระบวนการเรียนรู้ 3) ขัน้ การประเมินผลการปฏิบตั ิ และ 4) การการปรับปรุงผลการปฏิบตั ิ
ส่วนเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม มีทงั ้ เงือ่ นไขภายในตัวบุคคล ได้แก่
1) ความสนใจของบุคคล 2) ความถนัดของบุคคล 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) การวางแผน และ 5)
ลักษณะส่วนบุคคลของผูเ้ รียน และเงือ่ นไขจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ 1) การสนับสนุนจาก
โรงเรียน 2) ได้รบั การถ่ายทอดจากรุ่นพี่ 3) การสนับสนุ นจากผูป้ กครอง 4) ประสบการณ์ในการเข้า
ร่วมการแข่งขัน และ 5) การได้รบั แบบอย่างจากคนในครอบครัว รูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ไ่ี ด้จาก
การสังเคราะห์มี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นครู ประกอบด้วย 1) การเตรียม
จัดการเรียนรู้ 2) การสร้างความรู้ 3) การนําความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ 4) การวิเคราะห์และสะท้อนผลอย่าง
สร้างสรรค์ และรูปแบบการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ช ประกอบด้วย 1) รูจ้ กั ตนเอง 2) การเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง 3) ออกแบบร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 4) ทุ่มเทลงมือปฏิบตั ิ 5) สะท้อนผลการปฏิบตั ิ และ 6)
ต่อยอดองค์ความรูแ้ ละปรับปรุงเมื่อนํ ารูปแบบที่ได้จากการสังเคราะห์มาสร้างเป็ นคู่มอื การจัดการ
เรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ คู่มอื ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนสําคัญ
ได้แก่ 1) สร้างความเข้าใจ 2) การเตรียมความพร้อม 3) เรียนรูแ้ ละฝึ กฝน 4) คงทนและยังยื
่ น ผล
การประเมินคูม่ อื โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่าเนื้อหาในคู่มอื มีความเหมาะสมทุกส่วน รูปแบบและกิจกรรม

การจัดการเรียนรูใ้ นคู่มอื มีความเหมาะสมทีจ่ ะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศ
ในการแกะสลักผักและผลไม้ให้กบั นักเรียน

A MODEL AND A LEARNING PROCESS TO DEVELOP EXCELLENCE IN CARVING
FRUITS AND VEGETABLES : CASE STUDY OF RECIPIENTS OF
NATIONAL EXCELLENCE FAIR AWARDS

AN ABSTRACT
BY
SUPACHAI SURIYAKAMOL

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Doctor of Philosophy Degree in Applied Behavioral Science Research
at Srinakharinwirot University
December 2016

Supachai Suriyakamol. (2016). A Model and a Learning Process to Develop Excellence in
Carving Fruits and Vegetables : Case Study of Recipients of National Excellence
Fair Awards, Dissertation, Ph.D. (Applied Behavioral Science Research). Bangkok:
Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee : Assist.Prof.
Dr. Kanchana Pattrawiwat, Dr. Thasuk Junprasert.
.
This research is a study of the patterns and the learning required to promote
excellence in the carving fruits and vegetables and a case study of the winners of the
national arts and crafts competition, arts and crafts. This research aims to 1) understand the
process of learning and the conditions associated with excellence in the carving fruits and
vegetables. From the perspective of students and teachers who have won national
excellence fair awards competition 2) to synthesize different styles and create learning
management activities to promote excellence in carving fruits and vegetables, and 3) to
evaluation guide, such as learning activities to promote excellence in carving fruits and
vegetables. The methodology used in this study was qualitative research. In order to
understand the patterns and learning process, data were collected through in-depth
interviews, mainly with key informants including a teacher who has won the national
excellence fair awards of four people and students who have won the national excellence
fair awards. The participants consisted of seven individuals, as well as discussion groups
with arts and crafts experts, consisting of four people to assess the learning process.
The study indicated that the learning process was used to promote excellence in
terms of the carving fruits and vegetables included four stages: 1) preparation prior to
learning; 2) during the learning process; 3) evaluation of a performance ; and 4). improved
performance of the conditions associated with excellence in the carving fruits and
vegetables. The conditions for both parties, including 1) the interest of both parties) ;
aptitude 3) creativity 4) planning and 5) the personal characteristics of the students. The
aspects of the social environment, included the following 1) support from school 2) inherited
from older sibling to the soc 3) supported by parents, 4) experience in participatan in the
competition, and 5) obtaining a model of the family. The management style came from the
synthesis of a second model, including a form of learning The comprised of 1) preparing the
curriculum 2) the creation of knowledge 3) knowledge into practice 4) self analysis and
reflecting creatively And a form of learning is not officially include 1) self known 2) self
learning 3) design together 4) dedicated implementation 5) reflect the results of operations
and 6) the amount of knowledge and improved. when formed from synthesis to create a

guide to management agencies to promote excellence in the arts and crafts. Guide contains
four key areas: 1) understand 2) to prepare 3) learning and training 4) durable and
sustainable. Evaluated by an expert guide Content found in the guide is all right. Patterns
and activity-based learning in the guide were appropriate for use in the curriculum to
promote excellence in the carving fruits and vegetables for students.
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ประกาศคุณ ูปการ
การเรียนในระดับปริญญาเอกไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนอย่างที่หลายคนคิด แต่ก็ไม่ใช่เรื่อง
ยากเกินกว่าความพยายามและความตัง้ ใจของเรา เพราะการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษานัน้ มีหลาย
สิง่ มากมายที่เราได้เรียนรู้ ตัง้ แต่การเรียนในรายวิชา จนกระทังก้
่ าวเข้าสู่การทําปริญญานิบนธ์อนั
เป็ นบททดสอบที่ย ิ่ง ใหญ่ ม ากสํ า หรับ ข้า พเจ้า ที่ต้ อ งใช้ท ัง้ ความพยายาม ความอดทน ความ
รับผิดชอบจนกระทังทํ
่ าปริญญานิพนธ์เล่มนี้ได้สาํ เร็จ
ข้า พเจ้า ขอกราบขอบพระคุ ณ อาจารย์ท่ีป รึก ษา ผู้ท่ีค อยอยู่ เคีย งข้า งข้า พเจ้า และอยู่
เบื้องหลังความสําเร็จในการทําปริญญานิพนธ์ครัง้ นี้ วันนี้วนั ที่ขา้ พเจ้าทําปริญญานิพนธ์ได้สําเร็จ
ลุล่วงด้วยดี คือ ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวฒ
ั น์ อาจารย์ ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ผู้
คอยชี้นํ าทางทัง้ ความรู้และประสบการณ์ เปิ ดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้ทําปริญ ญานิ พ นธ์ในหัวข้อที่
ข้าพเจ้ารัก คอยชีแ้ นะแนวทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการทําปริญญานิพนธ์ และคอยเป็ นแรงกระตุ้นใน
ยามที่ขา้ พเจ้าหมดพลัง ทําให้ขา้ พเจ้ามีกําลังใจ มีแรงบันดาลใจและได้แนวทางในการทําปริญญา
นิพนธ์ทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั คําปรึกษา
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.นํ าชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล อาจารย์ ดร.ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง
และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ที่กรุณาเสียสละเวลามาเป็ นกรรมการสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ และให้ขอ้ แนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของข้าพเจ้า
ให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒ น์ และอาจารย์ ดร.นํ าชัย
ศุ ภ ฤกษ์ ช ัย สกุ ล ที่ก รุ ณ าเสีย สละเวลามาเป็ นกรรมการสอบปากเปล่ า ปริญ ญานิ พ นธ์ และให้
คําแนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ของข้าพเจ้าให้มคี วามสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านทีป่ ระสิทธิ ์ประสาทวิชา
แก่ขา้ พเจ้า ขอขอบคุณพี่ ๆ เจ้าหน้ าที่ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่คอยช่วยเหลือ
ประสานงานในยามที่ข้าพเจ้าไปติด ต่ อ ซึ่งข้าพเจ้าได้รบั การช่ว ยเหลือ จากพี่ ๆ ทุ ก ท่ านด้ว ยดี
จนกระทังข้
่ าพเจ้าสําเร็จการศึกษา
ขอขอบพระคุณ ครูผสู้ อนและนักเรียนกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน ทีใ่ ห้ความร่วมมือและเสียสละ
เวลาให้ขอ้ มูลไม่ว่าจะในเวลาทํางานและนอกเวลาทํางาน ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือและได้ให้ขอ้ มูล
ทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างมากในการทําปริญญานิพนธ์จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณพ่อแดง และแม่นอม บิดามารดาของข้าพเจ้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้กําเนิด ให้การอบรม
เลี้ยงดู ให้ทุกสิง่ ทุกอย่างแก่ขา้ พเจ้า เป็ นกําลังใจที่ยงิ่ ใหญ่ท่ที ําให้ขา้ พเจ้ามีวนั นี้ได้ ขอบคุณพี่ปุ๊ก
พีแ่ อ้ม พีเ่ ล็ก พีส่ าวและพีช่ ายที่แสนดีของข้าพเจ้า ทีค่ อยเป็ นกําลังใจและสนับสนุ นให้ขา้ พเจ้าได้มี
วันนี้

ขอขอบพระคุณท่านผูอ้ าํ นวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านนาตะแบง1 ทุกท่าน ทีค่ อยเป็ น
กํ า ลัง ใจและสนั บ สนุ น เวลาให้ ข้า พเจ้า ได้ ศึก ษาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาจนประสบความสํ า เร็จ
ขอขอบคุณพี่ ๆ ในระดับปริญญาเอก (ปร.ด. รุน่ 1) ทุกท่าน ทีอ่ ยูด่ ว้ ยกันมา คอยช่วยเหลือ และเป็ น
กําลังใจให้ขา้ บเจ้าเสมอมา รวมทัง้ ขอขอบพระคุณท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่น้ีท่มี สี ่วนทําให้
ข้าพเจ้าประสบความสําเร็จได้ในวันนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ทีม่ าและความสํ าคัญของปัญหา
กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ป ระกาศใช้ห ลัก สูต รการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551
ให้เป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเ้ ป็ นเป้ าหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรียนให้เป็ นคนดี มีปัญ ญา มีคุณ ภาพชีวติ ที่ดแี ละมีขดี
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รียนทุกคน ซึง่ เป็ นกําลังของชาติให้เป็ นมนุ ษย์ทม่ี คี วามสมดุลทัง้
่
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจติ สํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมันในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข มีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐาน
รวมทัง้ เจตคติ ทีจ่ ําเป็ นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้น
ผู้เรีย นเป็ นสํา คัญ บนพื้น ฐานความเชื่อ ว่ า ทุ ก คนสามารถเรีย นรู้แ ละพัฒ นาตนเองได้เต็ม ตาม
ศักยภาพ ซึ่งหลักการสําคัญประการหนึ่งของหลักสูตรคือ เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็ น
เอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรูเ้ ป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้
มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพืน้ ฐาน ของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล และ
ั นาสมรรถนะสําคัญ ของผู้เรียนโดยเฉพาะสมรรถนะด้านความสามารถในการใช้
มุ่งเน้ นให้ครูพฒ
ทักษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนํ ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การ
เรียนรูด้ ้วยตนเอง การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้าง
เสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรูจ้ กั หลีกเลีย่ งพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ทส่ี ง่ ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ่นื (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
โครงสร้างการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีกรอบการพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความ
สมดุ ล ต้อ งคํานึ งถึงหลัก พัฒ นาการทางสมองและพหุ ปั ญ ญา หลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้
พืน้ ฐาน จึงกําหนดให้ผเู้ รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์3)
วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานการเรียนรูร้ ะบุสงิ่ ทีผ่ เู้ รียนพึงรู้
ปฏิบตั ไิ ด้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์เมื่อจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ดังนัน้ จึงถือได้
ว่า การศึกษาเป็ นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศและได้รบั การคาดหวังให้ทาํ หน้าทีต่ ่างๆ ทีเ่ ป็ น
เป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นส่วนช่วยในการเพิม่ ความเท่าเทียมในสังคม
และเป็ นจุดเริม่ ต้นของการสร้างอาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2558)
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ในช่ว งทศวรรษที่ผ่านมา ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ได้ก ลายเป็ น
แนวคิดและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาทีถ่ ูกผลิต พัฒนา สนับสนุ น และเผยแพร่ โดยองค์กร
ต่างๆ ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งทัวโลกอย่
่
างต่อเนื่อง จนกลายเป็ นวาระทางการศึกษา
ทีส่ าํ คัญในปั จจุบนั แนวคิดนี้ตงั ้ อยูบ่ นฐานคิดทีเ่ ชื่อว่า รูปแบบการศึกษาในช่วงศตวรรษที่ 20 ซึง่ เน้น
ยํ้าแต่การเรียนและท่องจําเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์
สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วสําหรับการเตรียมพร้อมนักเรียนในการดํารงชีวติ และทํางานใน
โลกศตวรรษใหม่ ซึ่งมีความท้าทายและข้อเรียกร้องชุดใหม่ท่มี พี ลวัตมากมาย (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย. 2556) นักเรียนจําเป็ นต้องได้รบั การปลูกฝั งทักษะทีจ่ าํ เป็ นในศตวรรษที่
21 ควบคู่กบั เนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ ทักษะในการคิดขัน้ สูง ทักษะในการเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ๆ ด้วยตนเอง ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะชีวติ และการทํางาน ซึ่งจะช่วย
เตรียมความพร้อมให้นักเรียนรูจ้ กั คิด เรียนรูแ้ ก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวติ ทัง้ นี้ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อ
รองรับการปรับตัว การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานเสรี ประเทศไทยจึงมีความ
จําเป็ นที่จะต้องพัฒ นาคนในประเทศให้เป็ นมาตรฐานเทียบกับ อาเซียนหรือนานาชาติ ตลอดจน
เตรียมความพร้อมประชากรวัยเรียนให้มที กั ษะเพื่อการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อความสําเร็จ
ทัง้ ด้านการทํางานและการดําเนินชีวติ
ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี งบประมาณ 2558 ได้กาํ หนด
ยุ ท ธศาสตร์ใ นการพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้เรีย นทุ ก ระดับ ทุ ก ประเภท นอกจากนี้ ย ัง ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพให้ผเู้ รียนตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาจนจบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เพื่อให้ผเู้ รียนในแต่ละระดับการศึกษามองเห็นภาพงานอาชีพต่างๆ โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ รียน
รู้จกั ตนเอง สํา รวจความสนใจ ความถนัด และมองเห็น เส้น ทางชีวิต ในอนาคต เพื่อวางแผนใน
การศึกษาต่อ หรือเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ และได้ร่วมมือกับหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน เพื่อเตรียมคนให้มที กั ษะและศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้าน
ทัก ษะฝี มือ ด้านร่า งกายและจิต ใจ ด้านลัก ษณะนิ ส ยั ในการทํ างาน (ขยัน อดทน กระตือ รือ ร้น
ซื่ อ สัต ย์ และรับ ผิ ด ชอบ) ให้ ส ามารถก้ า วสู่ โ ลกแห่ ง การทํ า งาน หรือ ศึ ก ษาต่ อ (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2558)
การจัดกิจการเรียนการสอนด้านศิลปหัตถกรรมเป็ นกิจกรรมการเรียนการสอนทีบ่ ูรณาการ
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะและกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีท่มี ุ่งให้ผูเ้ รียนเกิด
ความรู้ ความเข้า ใจมีท ัก ษะพื้น ฐานที่จําเป็ นต่ อ การดํ า รงชีวิต และรู้เท่ าทัน การเปลี่ย นแปลง
สามารถนํ าความรูเ้ กีย่ วกับการดํารงชีวติ การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทํางาน
อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
รักการทํางาน และมีเจตคติทด่ี ตี ่อการทํางาน สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างพอเพียงและมี
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ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551:3) ทัง้ นี้การจัดกิจการเรียนการสอนด้านศิลปหัตถกรรมยัง
สอดคล้องกับนโยบายของชาติ (พ.ศ.2557) ที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาคนอย่างยังยื
่ น และจาก
แนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศได้ให้ความสําคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือ
ความชํานาญในการปฏิบตั มิ ากยิง่ กว่าเนื้อหาตามตํารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนํ าว่า
ผูเ้ รียนควรมีทกั ษะทีค่ รอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ทักษะพืน้ ฐาน คือ ทักษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ
เช่น อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็ น 2) ทักษะเพื่อทํางาน คือ ทักษะพื้นฐานในการทํางานของทุก
อาชีพ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็ นทีม และการ
สือ่ สาร และ 3) ทักษะเฉพาะอาชีพ คือ ทักษะเบือ้ งต้นของอาชีพทีส่ นใจ นอกจากนี้ ก ารจัด กิ จ การ
เรียนการสอนด้านศิลปหัตถกรรมยังสอดคล้องกับแนวทางการการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีเ่ น้นการ
ปลูกฝั งทักษะชีวติ และการประกอบอาชีพ (Life and Career Skills) อันจะทําให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ใช้ชวี ติ ทีม่ ี
จุดมุ่งหมาย ไม่มีพ ฤติกรรมเสี่ย ง ประกอบด้วย การรู้จุดหมายชีวิต มีแรงบันดาลใจและรู้จกั
วางแผน กล้าตัดสินใจและรับผิดชอบผลลัพธ์ของการตัดสินใจ ทํางานมุ่งผลสัมฤทธิ ์ รูจ้ กั ประเมิน
ตนเองและมีความยืดหยุน่ (วิจารณ์ พานิช.2555:16-21)
ทัง้ นี้ในแต่ละปี กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจะมีการ
จัดโครงการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ขึน้ เป็ นประจําทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดเวทีนําเสนอ
ผลงานของนักเรียน จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สิง่ ประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนที่สนใจได้มโี อกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ ทงั ้
ภายในและภายนอก ห้องเรียนอย่างทัวถึ
่ ง และเป็ นการส่งเสริมสนับสนุ นให้เด็กและเยาวชนเป็ น
คนทีม่ คี ุณภาพมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เติบโตขึน้ เป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณภาพ เป็ นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติ และเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ทัง้ ยังมุ่งหวังให้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็ นฟั นเฟื องสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็ นระบบทัง้ ด้าน
การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการเรียนการสอน โดยกระบวนการจัดงาน
สามารถส่งเสริมการทํางานอย่างเป็ นระบบ พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีเป้ าหมาย นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มี
โอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละได้รบั การพัฒนาองค์ความรู้ มีความตื่นตัวค้นคว้าหาความรูน้ วัตกรรม
ใหม่ๆ อันเป็ นผลเนื่องมาจากการเตรียมตัวและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ซึง่ ถือเป็ นการยึดมันในพระปณิ
่
ธานของล้นเกล้ารัชการที่ 6 ทีท่ รงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่ง
ว่า “คําที่พระยาวิสุทธสุรยิ ศักดิ ์ กล่าวนี้ ตรงกับความคิดของเรา เราได้เคยปรารถนามานานแล้ว..
เพราะการฝึ ก สอนเด็ก นัน้ จําต้องฝึ ก สอนหลายอย่าง ไม่ใช่แต่ จะเรีย นวิช าหนังสือ ผู้ท่ีรู้แ ต่ วิช า
หนังสือส่วนเดียว ก็ยงั ไม่พอ จําจะต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ความฝึ กฝนอันดีแล้วรอบตัวได้ฝึกหัดแล้วหลาย
ๆ อย่าง...เราผูเ้ ป็ นพระเจ้าแผ่นดิน ก็กล่าวยืนยันได้ว่าการทีไ่ ด้จดั ให้มกี ารแสดงศิลปหัตถกรรมฝี มอื
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นักเรียนขึน้ เช่นนี้ เป็ นไปในหนทางทีค่ วรโดยรอบ และปรากฏแด่คนทัง้ หลายในทางทีถ่ ูกทีช่ อบสม
แก่ความมุง่ หมายอันดีแล้ว...”
จากความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปหัตถกรรมดังกล่าวข้างต้น
ผู้ วิจ ัย จึง สนใจที่ จ ะศึก ษารู ป แบบและกระบวนการเรีย นรู้เ พื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ นเลิศ ทางด้า น
ศิลปหัตถกรรม โดยเฉพาะในกิจกรรมการแกะสลักผลักผลไม้ เนื่องจากเป็ นกิจกรรมทีบ่ รู ณาการกลุ่ม
สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยีและศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนทัง้ ยังสอดคล้องกับ
การปลูกฝั งทักษะชีวติ และการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็ นหนึ่งในทักษะที่จําเป็ นสําหรับศตวรรษที่ 21
ให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ งานศิลปหัตถกรรมด้านการแกะสลักผักผลไม้ยงั มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้
ศึกษาภูมปิ ั ญญาไทยเพื่อเป็ นการสืบทอดและพัฒนาภูมปิ ั ญญาไทยเป็ นการสร้างทุนทางวัฒนธรรม
ให้เข้มแข็งและพัฒนาองค์ความรูไ้ ปสูก่ ารดํารงชีวติ ในระดับหนึ่งของการดํารงชีวติ ช่วยให้ผเู้ รียนได้
เรียนรูศ้ ลิ ปะเป็ นสิง่ ทีห่ ลงเหลืออยู่ในสังคม ทําให้ได้ตคี วามย้อนหลังไปสู่การดํารงชีวติ ของผูค้ นกลับ
ไปสูภ่ มู ปิ ั ญญาในแต่ละช่วงเวลา ทัง้ นี้ศลิ ปะต่างๆย่อมกระตุน้ สํานึกและจริยธรรมอันส่งผลให้เกิดพลัง
บูรณาการในชีวติ และชุมชน (วิรญ
ุ ตัง้ เจริญ.2551: 99)
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศทีผ่ ่านมา พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่มุ่ง
ศึกษาความเป็ นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ ในระดับขององค์การ เช่น ประจวบ จันทร (2556)
ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพือ่ ความเป็ นเลิศ เช่นเดียวกับ นิภาพร
บินสัน (2556) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็ นเลิศโดยอิงเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติของสถานศึกษาในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเป็ นเลิศในระดับตัวบุคคลทีผ่ ่านมาเป็ นการศึกษาความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ และทางด้าน
กีฬา เช่น ปภาวริน กรอบทอง (2553) ได้ทําการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อโครงการ
ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
และประวิทย์ รักประชา (2554) ทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาเรื่องแรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อสูค่ วามเป็ นเลิศ
ของนักกีฬาฟุตบอลและผูท้ ไ่ี ม่ใช่นกั กีฬา ส่วนงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม
พบได้เป็ น ส่ว นน้ อยอาทิ การศึก ษาของสมโชค เฉตระการ (2552) ที่ได้ทํ าการศึก ษาเรื่อ งแนว
ทางการเรียนรูส้ คู่ วามเป็ นเลิศของการพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ทัง้ นี้ยงั ไม่พบงานวิจยั ในลักษณะของการศึกษาโดยอาศัย
ผลของการศึกษาจากกรณีตวั อย่างเฉพาะรายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายเป็ นฐานสําหรับทําความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมทัง้ จาก
มุมมองของผูใ้ ห้ และผูร้ บั
ดังนั น้ ผู้วิจ ยั จึงเลือ กใช้วิธีก ารวิจ ยั เชิงคุ ณ ภาพโดยใช้วิธีก ารศึก ษาเฉพาะกรณี (Case
Study) และใช้การเลือกกรณีศกึ ษาแบบ Instrumental Cases เป็ นวิธกี ารในการดําเนินการวิจยั ครัง้
นี้เนื่องจากเป็ นการเลือกกรณีศกึ ษาที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
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เพื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม และใช้กรณีศกึ ษานี้สนับสนุ นข้อสรุปในการตอบ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ได้ครบถ้วนอย่างละเอียดลึกซึ้ง (Stake. 2000) โดยผู้วจิ ยั มุ่งที่จะความ
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม จาก
มุมมองของนักเรียนและครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ อันจะ
นํ าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบและสร้างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้าน
ศิล ปหัต ถกรรม ซึ่งจะก่ อประโยชน์ ให้ต่ อครูผู้สอนทัง้ กลุ่มครูผู้ส อนที่เคยส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม และครูผสู้ อนรุน่ ใหม่ทม่ี คี วามสนใจ รวมทัง้ หน่ วยงานการศึกษาทีส่ นใจ
จะส่งเสริมความเป็ นเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมให้กบั นักเรียนในโอกาสต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อทําความเข้าใจความหมาย กระบวนการเรียนรู้ และเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ น
เลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ จากมุมมองของนักเรียนและครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
2. เพื่อสังเคราะห์รปู แบบและสร้างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการ
แกะสลักผักและผลไม้
3. เพื่อประเมินคู่มอื การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศ ในการแกะสลักผักและ
ผลไม้

ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั เรื่อง รูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ : กรณีศกึ ษาผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้
กําหนดขอบเขตของการวิจยั ทัง้ ในด้านเนื้อหา ด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และด้านวิธวี ทิ ยาการวิจยั มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ขอบเขตด้านเนื้ อ หา
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดขอบเขตด้านเนื้อหาเพือ่ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจยั ออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้ 1) การทําความเข้าใจความหมายและกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริม
ความเป็ น เลิศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้ ตัง้ แต่ การเตรียมความพร้อ มก่ อ นการจัด การเรียนรู้
เทคนิ ค วิธีก ารถ่ ายทอดความรู้ รวมทัง้ เงื่อ นไขที่เกี่ย วข้อ ง ซึ่งได้แ ก่ เงื่อ นไขของตัว บุ ค คล ทัง้
ครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้ นักเรียนผูไ้ ด้รบั การถ่ายทอด และเงือ่ นไขของบริบททีเ่ กีย่ วข้องที่
ช่วยสนับสนุ นให้นักเรียนได้รบั รางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ 2) การสังเคราะห์รปู แบบและสร้างคูม่ อื การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการ
แกะสลัก ผัก และผลไม้ ผู้วิจ ยั จะทํ าการสังเคราะห์รูป แบบที่แ สดงถึงลัก ษณะความสัม พัน ธ์ข อง
กระบวนการเรียนรู้ รวมทัง้ เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความสําเร็จของกรณีศกึ ษา จนสามารถนํามาสร้าง
เป็ นคู่มอื การการเรียนรูท้ ่มี เี นื้อหาและกิจกรรมที่แตกต่างจากคู่มอื ครูตามหลักสูตรแกนกลางของ
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การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และหลักสูตรของสถานศึกษาที่เคยมีมาก่อน ซึ่งครูผูส้ อนสามารถนํ าไปเป็ น
แนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมในงานแกะสลักผัก
และผลไม้ให้กบั นักเรียนได้ และ 3) การประเมินคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศใน
การแกะสลักผักและผลไม้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กําหนดขอบเขตของการประเมินในเชิงคุณภาพ
ได้แก่ การประเมินความเป็ นไปได้ของการนําคู่มอื ไปใช้ ความเหมาะสมของกิจกรรมและระยะเวลาที่
ใช้ใ นการจัด การเรีย นรู้ และผลการใช้คู่ มือ ซึ่ง ได้จ ากการสะท้อ นผลจากผู้เชี่ย วชาญทางด้า น
ศิลปหัตถกรรมในสาขาการแกะสลักผักผลไม้
ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ข ้อ มูล
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลออกเป็ นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key informants)
และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Informants) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) ผูว้ จิ ยั แบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที ่ 1 นักเรียนทีเ่ คยได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ โดย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญ 2 ประการ ดังนี้
1) เป็ นนักเรียนระดับชัน้ ประศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทีเ่ คยได้รบั รางวัลระดับ
เหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ) กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ อย่างน้อย 1
รางวัล ในช่วง 3 ปี การศึกษา (ระหว่างปี การศึกษา 2556 - 2558)
2) เป็ นผูท้ ย่ี นิ ดีและเต็มใจให้ขอ้ มูลตลอดระยะเวลาการวิจยั
กลุ่มที ่ 2 ครูผสู้ อนทีเ่ คยนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รบั รางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติและเพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ได้
อย่างละเอียด ครบถ้วน ลึกซึง้ และสมบูรณ์ทส่ี ดุ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญ 3 ประการ
ดังนี้
1) เป็ นครู ผู้ ส อนนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ ร ับ รางวัล เหรี ย ญ ทอง จากการแข่ ง ขั น งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ)
กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ อย่างน้ อย 1 รางวัล ในช่วง 3 ปี การศึกษา (ระหว่างปี
การศึกษา 2556 - 2558)
2) เป็ นครูผสู้ อน ในสังกัดสํานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
3) ยินดีให้ขอ้ มูลตลอดระยะเวลาทีท่ าํ การวิจยั ครัง้ นี้
กลุ่ ม ที่ 3 เป็ นผู ้ท ํา การประเมิ น คู่ มื อ การเรี ยนรู ้ เพื่ อ ส่ งเสริ มความเป็ นเลิ ศ ทางด้ า น
ศิ ล ปหั ต ถกรรม เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบวัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจ ัย ข้อ ที่ 3 ประกอบด้ว ย 1)ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
ศิลปหัตถกรรม สาขาการแกะสลักผักผลไม้ 2) ศึกษานิ เทศก์ผูร้ ับผิดชอบกลุ่มสาระกาเรี ยนรู ้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และ 3) นักพฤติกรรมศาสตร์
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กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมู ล (Informants) เป็ นกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม มาสนั บ สนุ น หรือ เพื่ อ การ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผูว้ จิ ยั แบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลอื่นๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที ่ 1 เป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนของครูผสู้ อนนักเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัลแข่งขันจากการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ เนื่ องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
โรงเรียน อยูภ่ ายใต้การบริหารงานของผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน
กลุ่มที ่ 2 เป็ นผูป้ กครองของนักเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ
ขอบเขตด้านวิ ธ ีวิ ท ยาการวิ จ ยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยรูปแบบ
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) ใช้การเลือกกรณีศกึ ษาแบบ Instrumental Cases เป็ นวิธกี าร
ในการดําเนินการวิจยั ครัง้ นี้ โดยใช้เทคนิคการถอดบทเรียนและเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุ ณ ภาพ เช่ น การสัม ภาษณ์ เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ ม แล้ว นํ าข้อ มูล ที่ได้ม าทํ า การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพือ่ สังเคราะห์รปู แบบและสร้างคูม่ อื ต่อไป

ความสํ าคัญของการวิจยั
1. ทําให้ได้องค์ความรูใ้ นเรื่องรูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศ
ทางด้านศิลปหัตถกรรม รวมทัง้ ได้คน้ พบเงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้อง จนสามารถนําองค์ความรูไ้ ปสร้างเป็ น
คูม่ อื การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม
2. ได้คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัต ถกรรม สําหรับ
ครูผสู้ อนทีจ่ ะนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อครูผสู้ อนทัง้ กลุ่มครูผสู้ อนทีเ่ คยส่ง
นั ก เรีย นเข้า ร่ว มการแข่งขัน งานศิล ปหัต ถกรรม และครูผู้ส อนรุ่น ใหม่ ท่ีมีค วามสนใจ รวมทัง้
หน่ วยงานการศึกษาที่สนใจจะส่งเสริมความเป็ นเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมให้กบั นักเรียนใน
โอกาสต่อไป
3. ได้แนวทางสําหรับการต่อยอดองค์ความรู้ ทัง้ ในเชิงวิชาการทีส่ ามารถนําข้อค้นพบทีไ่ ด้
ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป รวมทัง้ การประยุกต์ไปสูก่ ารใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั รูปแบบอื่น เช่น การ
วิจยั เชิงปริมาณ การวิจยั ผสานวิธี การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เป็ นต้น
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นิ ย ามศัพท์เฉพาะ
ศิลปหัตถกรรม หมายถึง สิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้างสรรค์ขน้ึ เพื่อประโยชน์ใช้สอยและสวยงาม โดย
มิได้อาศัยเครื่องจักรเป็ นการลงมือทําด้วยฝี มอื ตนเอง ในงานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นศิลปหัตถกรรมทางด้าน
งานแกะสลักผักผลไม้
ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ หมายถึง นักเรียนมีความรูค้ วามสามารถในการ
ออกแบบชิน้ งานการแกะสลักผักและผลไม้ สามารถลงมือปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดชิน้ งานอย่างสร้างสรรค์
และมีความเชียวชาญจนสามารถถ่ายทอดวิธกี ารปฏิบตั ชิ น้ิ งานให้กบั ผูอ้ ่นื ได้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ หมายถึง การจัดกิจกรรมการแข่งขันทีเ่ ปิ ดโอกาสให้
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงความรู้
และความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรม โดยมีการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทีม่ ี
ความสามารถในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระดับภูมภิ าค เพือ่ เข้าสูก่ ารแข่งขันในระดับชาติ
คู่มอื การจัดการเรียนรูท้ สี ่ ่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ หมายถึง แนว
ปฏิบตั ทิ ่ดี ใี นการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมสาขาการแกะสลัก
ผักผลไม้ ทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์รปู แบบและกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนและครูผสู้ อนทีป่ ระสบ
ความสําเร็จทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ซึง่ ประกอบไปด้วย
คําชีแ้ จงในการใช้ค่มู อื วิธกี ารคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขัน้ ตอน กิจกรรม สื่อ
การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ หมายถึ ง โครงสร้า งที่แ สดงความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
องค์ประกอบต่างๆ ทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับวิธกี ารหรือแนวทางในการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน ทัง้
ในมิตขิ องเทคนิคและวิธกี ารสอน กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ทําให้เกิดการ
ขับเคลื่อนระบบให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การมีทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ
และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ช่ี ่วยสนับสนุ นและส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมของนักเรียนที่
ประสบผลสําเร็จจนได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครูผู้สอน หมายถึง ครูสงั กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่ทําหน้ าที่
ฝึ กสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ในกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ระดับชาติ
นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ศกึ ษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ทีไ่ ด้รบั เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในกิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ระดับชาติ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและนัก เรียนที่ได้รบั รางวัลระดับเหรียญทองจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ที่ช่วยส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ในมิตขิ องกระบวนการจัดการ
เรียนรูแ้ ละเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์รปู แบบและสร้างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความ
เป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ และประเมินผลการใช้ค่มู อื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความ
เป็ นเลิศ ในการแกะสลักผักและผลไม้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึกษา ทบทวน และรวบรวมเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในภาพกว้าง ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั กาหนดแนวคิดและทฤษฎีเพื่อเป็ นแนวทางในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการนามาเทียบเคียงกับผลการศึกษาเพื่อให้เห็นถึงองค์
ความรูท้ ส่ี ามารถเทียบเคียงได้และข้อค้นพบทีป่ รากฏขึน้ ซึง่ ไม่สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดทฤษฎี
เท่านัน้ โดยผูว้ จิ ยั จะไม่นาแนวคิดทฤษฎีมาเป็ นกรอบหรือครอบงาปรากฏการณ์ท่ศี กึ ษา และจะให้
ความสาคัญกับข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจนบริบท
ทางสังคมของผู้ใ ห้ข้อ มูล เป็ น ส าคัญ ซึ่งผู้ว ิจ ยั ได้ท บทวนแนวคิด ทฤษฎีแ ละเอกสารงานวิจ ยั ที่
เกีย่ วข้องไว้ดงั นี้
1. แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้
1.1 ความหมายของการเรียนรู้
1.2 ความหมายของกระบวนการเรียนรู้
2. แนวคิดเกีย่ วกับงานศิลปหัตถกรรม
2.1 ความหมายของศิลปหัตถกรรม
2.2 คุณค่าของศิลปหัตถกรรม
2.3 กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
2.4 ความเป็ นมาของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
3. แนวคิดเกีย่ วกับความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม
3.1 ความหมายของความเป็ นเลิศ
3.2 แนวคิดของกิจกรรมความเป็ นเลิศ
3.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นเลิศ
4. แนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเกีย่ วกับการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)
4.2 ทฤษฎีพหุปัญญา
4.3 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
4.4 แนวคิดปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction)
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5. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
5.1 ความหมายและลักษณะของการศึกษาเฉพาะกรณี
5.2 รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี
5.3 วิธกี ารดาเนินการวิจยั แบบการศึกษาเฉพาะกรณี
6. การถอดบทเรียน
6.1 ความหมายของการถอดบทเรียน
6.2 วิธกี ารถอดบทเรียน
6.3 กระบวนการถอดบทเรียน

1. แนวคิ ดเกี่ยวกับการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้
นักจิตวิทยามีความเชื่อว่า มนุ ษย์มกี ารพัฒนาการเรียนรูม้ าตัง้ แต่เกิดไปจนตาย เป็ นการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ การเรียนรูถ้ อื ได้ว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญต่อวิถกี ารดาเนินชีวติ ของคน ทีท่ าให้เกิด
พฤติกรรมทีบ่ ุคคลแสดงออกต่อกัน ของแต่ละบุคคล มนุษย์ทไ่ี ด้เรียนรู้ ย่อมมีการพัฒนาตนเอง
อยูต่ ลอดเวลา การค้นหาความรูท้ ห่ี ลากหลาย ทัง้ ความรูท้ ส่ี บื ทอกกันมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ ความรู้
ปั จจุบนั และความรูท้ เ่ี กิดในอนาคต การเรียนรูม้ กี ารพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถถ่ายทอด
จากคนรุน่ หนึ่งไปสู่คนอีกรุน่ หนึ่ง อันเป็ นผลทาให้สงั คมได้รบั การพัฒนา มีความเจริญก้าวหน้า
อยูต่ ลอดเวลา มนุษย์เรียนรูจ้ ากธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและจากสิง่ ต่างๆ มากมาย ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ
การเรียนรูใ้ นด้านทักษะทีห่ ลากหลาย ตามการเลือกรับรูข้ องแต่ละบุคคล ซึง่ มีความแตกต่างกัน
เรียนรูใ้ นวัฒนธรรม เรียนรูว้ ธิ แี ก้ไขข้อบกพร่องและปั ญหาทีเ่ กิดในชีวติ ประจาวัน เรียนรูป้ ั ญหา
จากงานในหน้าที่ การโต้ตอบทางอารมณ์ระหว่างบุคคล การเรียนรูท้ าให้บุคคลนามาใช้ประโยชน์
ในการดารงชีวติ ของบุคคล มนุ ษย์มขี ดี จากัดในเรียนการเรียนรู้ เพราะมีหลายสิง่ หลายอย่างทีม่ นุ ษย์
ไม่ส ามารถเรียนรู้ได้ทงั ้ หมด ในช่ ว งเวลาหนึ่ง นอกจากนัน้ สิ่งที่จะให้เรียนรู้ก็มไี ม่ส้นิ สุ ด มนุ ษ ย์
จาเป็ นต้องเลือกเรียนรู้ ทาความเข้าใจเรื่องต่างๆ ตามความสนใจ สภาพแวดล้อม สังคมและโอกาส
ในความเป็ นไปได้ของตนเอง
1.1 ความหมายของการเรียนรู้
มธุ รส สว่ างบ ารุง (2542) ได้ใ ห้ค วามหมายของการเรีย นรู้ ว่ าเป็ น การเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมที่ถาวร และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมจากสิง่ ต่างๆที่ได้รบั พฤติกรรมจากการเรียนรู้
การแสดงออกทางวาจาทางความคิด และการกระทา ซึง่ เกิดจากระบบการสังการของสมอง
่
ชลธิรา
สัต ยาวัฒนา (2542) มองว่า การเรียนรูข้ องมนุ ษย์นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งประสบการณ์ ที่ไม่
จากัดเพียงแต่ความคิดรวมทัง้ การกระทาเท่านัน้ การเรียนรูข้ องมนุ ษ ย์ยงั ประกอบด้วยความรูส้ กึ
นอกจากนั ้น Klein (1991) ได้ ก ล่ า วถึง ความหมายของการเรีย นรู้ใ นลัก ษณะของการสะท้ อ น
ความสามารถ ในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีไ่ ม่ถาวรเสมอไป แรงจูงใจเป็ นสาเหตุทม่ี คี วามสาคัญ
ต่อการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของมนุ ษย์ สุรางค์ โค้วตระกูล (2544) กล่าวว่า การเรียนรูห้ มายถึง
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การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ทค่ี นเรามีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
ซึ่งสอดคล้องกับ เติมศัก ดิ ์ คทวณิช (2546) ได้สรุปคาจากัดความเกี่ยวกับ การเรียนรู้หมายถึง
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็ นผลมาจากการจัดสถานการณ์หรือประสบการณ์
เมื่อได้รบั การฝึกฝนและฝึกหัดจนเกิดความชานาญแล้ว จะส่งผลทาให้เกิดเป็ นพฤติกรรมทีค่ ่อนข้าง
ถาวรขึน้ พฤติกรรมเหล่านัน้ ต้องไม่เกิดจากสัญชาตญาณ วุฒภิ าวะ โรคภัยไข้เจ็บหรือเป็ นผลมาจาก
การใช้ยาทัง้ หลาย ส่วน สุชา จันทร์เอม (2542) ให้ความหมายการเรียนรูค้ อื กระบวนการเจริญงอก
งามของอินทรีย์หรือพัฒนาการของอินทรีย์ ทาให้อินทรีย์สามารถแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้ดขี ้นึ หรือ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เป็ นอย่างดี
จากความหมายทีก่ ล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า การเรียนรูห้ มายถึง กระบวนการของ
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ เป็ นการส่งผ่านทางวัฒนธรรมทีส่ ะสมของความรู้ อันเป็ น
การส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสมอง เมือ่ ได้รบั การฝึกฝนจนเกิดความชานาญแล้ว จะเป็ น
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีค่ ่อนข้างถาวร
1.2 ความหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการส่งต่อความรู้ ความชานาญ ตลอดจน
ค่านิยมทีม่ จี ากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึง่ บุคคลทีก่ ล่าว อาจเป็ นลูกหลานและเครือญาติ หรือ
บุคคลอื่นๆ ในชุมชน อาจเป็ นการถ่ายทอดทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ด้วยความตัง้ ใจหรือไม่ตงั ้ ใจก็
ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถเทียบเคียงกับหลายๆ คาที่มคี วามหมายคล้ายกันเช่น การ
สอน การอบรม การฝึกงาน การฝึกหัดหรือการฝึกฝน (ปฐม นิคมานนท์ : 2535) ในเรือ่ งดังกล่าว
พิสทิ ธิ ์ สารวิจติ ร (2539) ให้ขอ้ คิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรูว้ ่า เป็ นการบอกเล่าจากบุคคล
ไปสู่บุคคล ซึง่ ความหมายดังกล่าวอาจรวมถึงการท่องจา
ดังนัน้ สามารถสรุปได้ว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธกี ารส่งต่อความรู้ ความ
ชานาญค่ านิ ย มโดยการใช้ส ัญ ลัก ษณ์ หรือ ไม่ใช้ส ัญ ลัก ษณ์ รวมถึงการบอกเล่ า การกระท าที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั แรงกระตุน้ โดยมุง่ ให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูจ้ ากการสื่อสารนัน้ ๆ

2. แนวคิ ดเกี่ยวกับศิ ลปหัตกรรม
2.1 ความหมายของศิ ลปหัตถกรรม
หัต ถกรรม มีค วามหมายตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ 2493 ความว่า
“การทาด้วยมือ การช่าง” ซึ่งเป็ นความหมายอย่างกว้างๆ ทัง้ นี้ ได้มผี ู้ให้ความหมายของหัตถกรรม
ไว้เพิม่ อีก ดังนี้
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (2532) ได้อธิบายความหมาย หัตถกรรม ไว้ว่า “สิง่ ทีส่ ร้าง
ขึ้น ด้ว ยฝี ม ือ มนุ ษ ย์ โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ การใช้ป ระโยชน์ เป็ น ส าคัญ ” มโน พิสุ ท ธิรตั นานนท์
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(2539) ได้ อ ธิบ ายความหมายหัต ถกรรม ไว้ว่ า “งานที่ใ ช้ ฝี ม ือ ในการดัด แปลงวัส ดุ ท่ีม ีอ ยู่ต าม
ธรรมชาติมาเป็ นเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจาวัน หรือโอกาสพิเศษในครอบครัวและในสังคม”
จากความหมายดังกล่าวงานหัตถกรรมจึงหมายถึง งานฝี มอื ต่างๆ ได้แก่งายจักสาน งานปั ้น งาน
แกะสลัก งานถัก ทอ เป็ นต้น ที่มจี ุดประสงค์เพื่อ ประโยชน์ ในการใช้สอยเป็ นสาคัญ กระบวนการ
ดัดแปลงวัสดุธรรมชาติในงานหัตถกรรมนัน้ เป็ นงานประเภทที่ต้องใช้แรงมือทาเป็ นส่วนใหญ่ ปละ
อาจมีอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือซึง่ เรียกว่า “เทคโนโลยี” เข้ามาช่วงบ้าง เช่น กีท่ อผ้า เครือ่ งปั น่ ด้าย แป้ น
หมุนที่ใช้ในการปั ้นขึน้ รูปทรงของเครื่องปั ้นดินเผา เป็ นต้น การทาหัตถกรรมผู้ทาต้องมีความสนใจ
หรือมีใจรักทีจ่ ะทา มีความสามารถและฝึกมือ งานหัตถกรรมจึงได้ช่อื อีกอย่างหนึ่ง ว่า “งานฝีมอื ” ผูท้ ่ี
ทาก็ได้ช่อื ว่า “ช่างฝีมอื ” ซึง่ ส่วนมากได้จากการเรียนรูแ้ ละความคนเคยจากการทาภายในครอบครัว
สืบต่อกันมาหลายชัวคน
่ การสร้างงานหัตถกรรมมักเป็ นไปตามเทคนิควิธแี ละรูปแบบทีถ่ ่ายทอดโดย
ผู้รู้ เป็ นรูปแบบตามแผนประเพณีในแต่ละกลุ่มชน สาวีตรี เจริญพงศ์ (2537) ให้ความหมายคาว่า
“ศิล ปหัต ถกรรม” หมายถึง สิ่งที่ส ร้างขึ้น ด้ว ยฝี ม ือ มนุ ษ ย์แสดงออกซึ่งความช านาญของผู้ส ร้าง
ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าทางความงามอย่างแยกกันไม่ออก
“ศิลปหัตกรรม” ในที่น้ีจงึ เป็ นคาบ่งชี้ระดับของงานหัตถกรรมทีส่ ูงขึน้ อันเกิดจากการพัฒนา
รูป แบบให้ส ามารถตอบสนองประโยชน์ ส อยได้อ ย่างสมบูรณ์ ท่ีสุ ด ประกอบกับ ความชานาญใน
กรรมวิธแี ละฝี มอื ทางเชิงช่างมีราคาสูงขึน้ ในการสร้างงานหัตถกรรมต่างๆ ส่งผลให้งานหัตถกรรม
นัน้ ๆ มีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะ (Art) เป็ นการพัฒนาจากงานหัตถกรรม (Craft) ไปสู่งาน
“ศิล ปหัต ถกรรม (Art and Craft)” (การท่ ษ งเที่ย วแห่ ง ประเทศไทย : 2532) ทัง้ นี้ ศิล ปะเข้า มา
เกี่ยวข้องในแง่ของการเสริมสร้างงานหัตถกรรมนัน้ ๆ ให้มคี วามสวยงามขึ้นโดยตัง้ อยู่พ้นื ฐานของ
ประโยชน์ใช้สอยปฐม ดังนัน้ งานศิลปหัตถกรรมจึงมีคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยและคุณค่าทางด้ าน
ความงามผสมผสานกันอยู่
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ศิลปหัตถกรรม หมายถึง สิง่ ทีม่ นุ ษย์สร้างสรรค์ขน้ึ เพื่อ
ประโยชน์ ใช้สอยและสวยงาม โดยมิได้อาศัยเครื่อ งจักรเป็ นการลงมือทาด้วยฝี มอื ตนเอง ซึ่งใน
งานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาศิลปหัตถกรรมทางด้านงานแกะสลักผักผลไม้
2.2 คุณค่าของศิ ลปหัตถกรรม
ศิล ปหัต ถกรรมมีค วามส าคัญ เกี่ย วข้อ งกับ การดารงชีว ิต ของมนุ ษ ย์ต ัง้ แต่ เกิด จนตาย
เนื่องจากชีวติ ความเป็ นอยูข่ องมนุ ษย์จะต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิง่ ของ เครือ่ งมือ เครื่องใช้ ซึง่ เป็ น
ประดิษ ฐ์ก รรมที่มนุ ษ ย์ส ร้างขึ้นมาเพื่อ แก้ปัญ หาในการดารงชีวติ ตามสภาพแวดล้อ มต่ างๆ งาน
หัตถกรรมจึงเป็ นดังกระจกที่สะท้อนให้เห็นวิธชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของผู้คนในแต่ละยุคสมัย เป็ นตัว
บอกเล่าประวัตศิ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและลักษณะ วัฒนธรรมของกลุ่มชนในภูมภิ าค
ต่างๆ ของผูเ้ ป็ นเจ้าของการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมนัน้ ๆ ทัง้ นี้ดว้ ยว่างานศิลปหัตถกรรมเป็ น
การรวมเอาความรูท้ างวิทยาสาสตร์ ศาสนา-ปรัชญา และสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกันเป็ นหนึ่งแสดงให้
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เห็นถึงความพากเพียรอุตสาหะและภูมปิ ั ญญาที่สบื ทอดกันมา คุณค่าของศิลปหัตถกรรมจึงพอจะ
กล่าวได้ดงั นี้
1. คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย สร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของการดารงชีวติ ทีส่ นองตอบต่อความ
ต้องการเพื่อการอานวยความสะดวกสบายทางกายภาพหรือการแก้ปัญหาในการดารงชีวติ
2. คุณค่าด้านความเชื่อและค่านิยม งานศิลปหัตถกรรมแต่เดิมนัน้ ผู้สร้างและผู้ใช้เป็ นคน
เดียวกันคือสร้างขึ้นเพื่อใช้เอง การที่ผู้สร้างจะมีค่านิยมและความเชื่อถือต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใดอย่างไรก็
ย่อ มจะถ่ ายทอดสู่งานที่ต นสร้างตามด้ว ยความรู้ส ึก นึ ก คิด ของตนเอง โดยมีแบบแผนของกลุ่ ม
วัฒนธรรมทีต่ นดารงเป็ นตัวหล่อหลอมอีกทีหนึ่ง งานศิลปหัตถกรรมจึงเป็ นตัวสะท้อนความเชื่อและ
ค่านิยมของผูส้ ร้างหรือกลุ่มคนหนึ่งๆ ได้อยูใ่ นตัวของมันเอง
3. คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เนื่องจากงานศิลปหัตถกรรมเป็ นสิง่ ที่มนุ ษ ย์
สร้างขึน้ อย่างมีจุดประสงค์ และเป็ นสิง่ ที่ทาสืบทอดกันมาแต่อดีต งานศิลปหัตถกรรมจึงสามารถ
ถ่ายทอดความเป็ นอดีตได้เป็ นอย่างดีในฐานะเป็ นข้อมูลหลักฐานที่เป็ นรูปธรรมทางประวัตศิ าสตร์
และโบราณคดี
4. คุณ ค่ าด้านความเป็ นเอกลักษณ์ ของสังคมและวัฒนธรรม งานศิลปหัตถกรรมเกิดขึ้น
ภายใต้ความแตกต่างทางสภาพแวดล้อม ฐานทรัพยากร ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเชื่อ
ศาสนาและภู ม ิปั ญ ญาที่ห ลอมรวมจนเกิด เป็ นแบบแผนทางวัฒ นธรรมเฉพาะกลุ่ ม ขึ้น มาเป็ น
เอกลัก ษณ์ ท่ีม ีระบบคุ ณ ค่ าและแบบแผนการด าเนิ น ชีว ิต ร่ว มกัน ภายใต้ เงื่อ นไขดังกล่ าว งาน
ศิลปหัตถกรรมไทยก็เป็ นไปในทางเดียวกันนี้ซง่ึ ย่อมจะมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองทัง้ โดยภาพรวม
ของวัฒนธรรมไทยและทีแ่ ตกต่างออกไปเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในแต่ละท้องถิน่ ของประเทศ
5. คุณค่าด้านความงาม การสร้างงานศิลปหัตถกรรมย่อมประกอบขึน้ ด้วยความต้องการ
ทางประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลักแต่ผู้สร้างก็ได้พจิ ารณาถึงรูปทรงที่เหมาะสมและความสวยงามน่ าใช้
สอยประกอบกันไปด้วย โดยแสดงออกผ่านทางรูปทรง โครงสร้าง ลวดลาย วัสดุและฝีมอื อันวิจติ ร
ประณีต
6. คุณค่าด้านเศรษฐกิจ ด้วยการผลิตสินค้าและของทีร่ ะลึกจากการท่องเทีย่ วเป็ นตัวสร้าง
งานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิน่ จนถึงสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในฐานะสินค่าส่งออก
3. กระบวนการสร้างสรรค์งานศิ ลปหัตถกรรม
มนุ ษย์จากแง่มุมทางมานุ ษยวิทยาต่างดาเนินไปตามกระบวนการวัฒนธรรมทีป่ ระกอบไป
ด้ว ย 1) การได้ม าซึ่งสิ่งที่จาเป็ น ส าหรับ ชีว ิต (Acquiring) 2) การประดิษ ฐ์ (Manufacturing) 3)
การใช้ (Using) 4) การทิ้ง (Disposing) ทัง้ สี่ระบบถือเป็ นมิติต่างๆ ของวัฒนธรรมในทุกชาติทุก
ภาษาและทุกระดับอารยธรรม (วัฒนะ วัฒนาพันธ์ และคณะ : 2544) งานศิลปหัตถกรรมจัดเป็ น
ประดิษฐกรรม (Artifacts) ของมนุ ษย์ซง่ึ นับเป็ นขัน้ ทีส่ องของกระบวนการทางวัฒนธรรม เกิดขึน้ มา
พร้อมๆ กับการดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์ ภายใต้อิทธิพลของวิถีชวี ติ ความเป็ นอยู่ สังคม ประเพณี
ความเชื่อ ภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศ เพราะเหตุท่มี นุ ษย์ต้องดารงชีวติ และปรับตัวให้สอดคล้องกับ

14
สภาพแวดล้อม งานศิลปหัตถกรรมจึงตัง้ อยู่บนพื้นฐานความต้องการในการดารงชีวติ ของมนุ ษย์ใน
สภาพแวดล้อมเป็ นส าคัญ มีล กั ษณะแตกต่ างกันไปตามพื้นฐานสภาพแวดล้อ มและวัฒ นธรรมที่
แตกต่างกัน ซึง่ ประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ ทีก่ ่อให้เกิดงานศิลปหัตถกรรม ดังนี้
1. ความจาเป็ นด้านประโยชน์ใช้สอย
2. สภาพแวดล้อมทางภูมศิ าสตร์
3. ฐานทรัพยากรหรือวัสดุในท้องถิน่
4. ประวัตศิ าสตร์และภูมปิ ั ญญา
5. แบบแผนกรรมวิธแี ละรูปแบบ
6. ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติความเชื่อและศาสนา
จากความหมายและคุณ ค่าของศิล ปหัตถกรรมซึ่งมีหลากหลายแขนง ผู้วจิ ยั ได้ ให้ความ
สนใจงานศิลปหัตถกรรมในสาขาการแกะสลัก เนื่องจากเป็ นศิลปหัตถกรรมที่มคี ุณค่าและสามารถ
ถ่ายทอดความเป็ นเอกลักษณ์ไทยได้เป็ นอย่างดี โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาความหมาย ขอบข่ายและ
ประโยชน์ของการแกะสลักผักผลไม้ไว้ดงั นี้
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของงานแกะสลักผักและผลไม้
การแกะสลัก เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีต ซึ่งถือเป็ นศิลปะที่เก่าแก่ สวยงาม วิจติ ร
บรรจงจนมาถึงปั จจุบนั ทัง้ มีความคิดสร้างสรรค์ ประดิดประดอยสิง่ ต่างๆ รอบตัวให้มคี วามประณีต
งดงามอ่อนช้อย แม้แต่อาหารทีร่ บั ประทานก็ยงั นามาแกะสลักเป็ นรูปต่างๆ จนสวยงาม ประกอบกับ
รัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้ก ารสนับสนุ น จึงมีการอนุ รกั ษ์ศิลปะต่ างๆ ของไทยไว้และมีผู้สนใจ
จัดการประกวดผลงานการแกะสลักต่างๆ อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการแกะสลักผักและผลไม้ได้
กลายเป็ นสิง่ ที่ต้องประดิษฐ์ตกแต่งบนโต๊ะอาหารในการจัดเลี้ยงและรับรองแขกต่างประเทศ ตาม
โรงแรมขนาดใหญ่กจ็ ะใช้งานแกะสลักเข้าไปผสมผสานเพื่อให้เกิดความสวยงาม
การแกะสลัก หมายถึงการใช้เครื่องมือประดิษฐ์วสั ดุต่างๆให้ได้รปู ทรงตามที่ต้องการงาน
แกะสลักจัดเป็ นงานทีต่ ้องอาศัยความประณีต ละเอียด รอบคอบ มานะอดทน ผูป้ ระดิษฐ์จาเป็ นต้อง
มีสมาธิดแี ละต้องมีใจรัก อีกทัง้ ยังต้องสนใจในงานประเภทนี้ด้วยจึงจะสามารถประดิษฐ์ผลงานได้
อย่างมีคุณภาพ
ประโยชน์จากการแกะสลักนัน้ นอกจากจะทาให้ผลงานมีคุณค่ามีราคาน่ าใช้แล้วยังทาให้
สามารถนาไปประกอบอาชีพหรือหารายได้พเิ ศษได้อกี ด้วยและงานแกะสลักถือว่าเป็ นการอนุ รกั ษ์
ศิลปะของไทยไว้ดว้ ย (มณีรตั น์ จันทนะผลิน : 2537)
ขอบข่ายและประเภทงานแกะสลักผักและผลไม้วสั ดุท่ใี ช้ในการแกะสลักแบ่งออกเป็ น 3
ประเภทดังนี้
1. ประเภทไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สกั ซึง่ เป็ นไม้ทม่ี เี นื้อค่อนข้างนิ่มมีลวดลายสวยงามงาน
แกะสลักไม้สกั เป็ นศิลปะดังเดิมของไทยดังจะเห็นได้ตามประตูโบสถ์ วหิ ารโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขก
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พระพุทธรูปต่างๆเป็ นต้นต่อมาไม้สกั จัดเป็ นไม้ท่หี ายากและมีการอนุ รกั ษ์ไม้ประเภทนี้มากขึน้ จึงทา
ให้ไม่ค่อยมีผลงานแกะสลักไม้สกั ออกมามากนักแต่พวกแกะสลักอาจใช้วสั ดุอ่นื แทน
2. ประเภทวัส ดุ อ่ อ น เช่ น สบู่ โดยการน าสบู่ ม าแกะสลัก เป็ นรูป แบบต่ า งๆเช่ น
พวงมาลัยรูปสัตว์ต่างๆเป็ นต้นใช้สาหรับเป็ นของขวัญในวันเทศกาลต่างๆและเศษของวัสดุท่เี หลือ
จากการแกะสลัก ยังนามาปั น้ เป็ นก้อนสบู่ได้อกี ด้วย
3. ประเภทผักและผลไม้ต่างๆ เช่น แตงกวา ฟั กทอง มะเขือมันเทศ มะละกอ แตงโม
และเผือก เป็ นต้น การแกะสลักผักและผลไม้เป็ น ศิลปวัฒนธรรมของไทยมาแต่โบราณ ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงศิลปะในการตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานยิง่ ขึน้
ความสาคัญและประโยชน์ของการแกะสลักผักและผลไม้
การแกะสลักผักและผลไม้เป็ นการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ ประจาชาติ
ไทยซึ่งไม่มชี าติใดสามารถเทีย บได้แ ต่ ส ิ่งที่น่ าเป็ น ห่ ว งที่สุ ด ในปั จจุบ ัน เห็น จะเป็ น เรื่อ งของการ
อนุรกั ษ์ศลิ ปะแขนงนี้ทม่ี แี นวโน้มจะสูญหายไป หรือลดน้อยลงไปเรือ่ ย ๆ
การแกะสลัก ผัก และผลไม้เดิมเป็ น วิช าการขัน้ สูงของกุ ล สตรีในรัว้ ในวังต้อ งฝึ กฝนและ
เรียนรูจ้ นเกิดความชานาญบรรพบุรุษของไทยเราได้มกี ารแกะสลักกันมานานแล้ว แต่จะเริม่ กันตัง้ แต่
สมัยใดนัน้ ไม่มผี รู้ ู้ เนื่องจากไม่มหี ลักฐานแน่ ชดั จนถึงสมัยสุโขทัยเป็ นราชธานีในสมัยของสมเด็จพระ
ร่วงเจ้าได้มนี างสนมคนหนึ่ง ชื่อนางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า
ตารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศขึน้ และในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงพิธตี ่างๆไว้และพิธหี นึ่ง
เรียกว่าพระราชพิธจี องเปรียงในวันเพ็ญ เดือนสิบ สอง นางนพมาศได้ค ิดตกแต่ งโคมลอยให้งาม
ประหลาดกว่าโคมของพระสนมทัง้ ปวง จึงได้เลือกผกาเกสรสีต่าง ๆ ประดับเป็ นรูปดอกกระมุทบาน
กลีบรับแสงพระจันทร์ ล้วนพรรณของดอกไม้สอดสีสลับให้เป็ นลวดลาย แล้วจึงนาเอาผลพฤกษาลดา
ชาติมาแกะสลักเป็ นมยุระคณานกวิหคหงส์ ให้จบั จิกเกสรบุบผาชาติอยู่ตามกลีบดอกกระมุท เป็ น
ระเบียบเรีย บร้อ ยวิจติ รไปด้ว ยสีย้อ มสดส่ ง ควรจะทอดทัศ นายิ่งนัก ทัง้ เสียบแซมเทียนธูป และ
ประทับน้ ามันเปรียงเจือด้วยไขข้อระโค (กรมศิลปากร. 2531) จึงได้มหี ลักฐานการแกะสลักมาตัง้ แต่
สมัยนัน้
ในปั จจุบนั วิชาการช่างฝี มอื เหล่านี้ จึงได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรตัง้ แต่ ชนั ้ ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาเป็ นลาดับประกอบกับรัฐบาลและภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุ นจึงมี
การอนุ รกั ษ์ศลิ ปะต่างๆอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะการแกะสลักผลงานประเภทเครื่องจิม้ จนกระทัง่
งานแกะสลักได้กลายเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งประดิษฐ์ตกแต่งบนโต๊ะอาหารในการจัดเลีย้ งตามโรงแรมใหญ่ใหญ่
ภัต ตาคารตลอดจนร้านอาหารก็จะใช้งานศิล ปะการแกะสลัก เข้าไปผสมผสานเพื่อ ให้เกิด ความ
สวยงามและประทับ ใจแก่ แ ขกในงานหรือ สถานที่นัน้ นัน้ งานแกะสลักผลไม้จงึ มีส่ วนช่ว ยตกแต่ ง
อาหารได้มากคงเป็ นเช่นนี้ตลอดไป (มณีรตั น์ จันทนะผะลิน. 2537)
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จากประโยชน์ ข้างต้น ที่ก ล่ าวมาแล้ว แสดงให้เห็น ว่าประโยชน์ ข องการแกะสลัก ที่เป็ น
จุดมุง่ หมายทีเ่ ด่นชัดทีแ่ สดงออกเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ประกอบด้วย
1. เพื่อตอบสนองความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย ซึง่ จะเกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรม
หรือเรียกแบบไทยว่า หัตถกร ช่าง หรือนายช่าง จะชัดเจนในการใช้ฝีมอื เป็ นหลัก
2. เพื่อตอบสนองความต้อ งการด้านจิต ใจ ซึ่งจะเกี่ยวกับวิจติ รศิล ป์ เป็ นงานที่แสดง
คุณค่าทางสุนทรียภาพและอารมณ์สะเทือนใจ จะชัดเจนในการสร้างสรรค์ผลงาน
3. เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม ซึง่ จะแสดงออกความงามในการตกแต่ง
4. ความเป็ นมาของงานศิ ลปหัตถกรรมนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมได้เริม่ จัดมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2455 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อจะแนะนาชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนัน้ ได้เอา
ใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็ นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการทีเ่ ด็กทัง้ หลายพากันนิยมใน
การเป็ นเสมียนหรือเข้าทาราชการให้น้อยลง
การจัดงานศิลปหัต ถกรรมนักเรียนมีการจัดต่อเนื่องกันตลอดมา มีหยุดเว้นช่วงบ้าง
เมื่อสถานการณ์ บ้านเมืองไม่ปกติก็ตาม เปลี่ยนชื่องานไปก็หลายครัง้ โดยทัวไปนั
่
บว่าเป็ นงานที่ม ี
ชื่อเสียงมากมาแต่ในอดีต นับถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 103 ปี ซึ่งจะสรุปความเป็ นมาของการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน พอสังเขป ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 งานแสดงศิลปหัตถกรรมนั กเรียน จัดขึน้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2455
ที่โรงเรีย นสวนกุ ห ลาบวิท ยาลัย โดยเจ้าพระยาพระเสด็จ สุ เรนทราธิบ ดี (ม.ร.ว.เปี ย มาลากุ ล )
เสนาบดี กระทรวงธรรมการเป็ นผู้รเิ ริม่ (ขณะที่ยงั เป็ นพระยาวิสุทธสุรยิ ศักดิ ์) พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิ ดงาน เหตุท่จี ดั งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนก็เพื่อ
แนะนาชักจูงให้เด็กชายหญิง ในสมัยนัน้ เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปะการหัตถกรรมให้เกิดความชานาญ มี
ความคิดสร้างสรรค์ และเพิม่ พูนรายได้ ในการเลีย้ งชีพ
ครัง้ ที่ 2 จัดขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2456 ทีส่ วนมิสกวัน พร้อมกับงานนักขัตฤกษ์กราบนมัสการ
พระพุ ทธชินราช วัดเบญจมบพิต รดุส ิตวนาราม ปรากฏว่าเป็ นประโยชน์ ในทางการแนะนาชักจูง
นักเรียนให้มนี ิสยั รักการศิลปหัตถกรรมมากขึน้ ทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เห็นงานฝีมอื ของคน
ไทย สามารถเลือกซื้อได้ตามใจชอบและเป็ นเครื่องปลูกฝั ง ให้นิยมสินค้าไทย ในงานครัง้ นี้ได้มกี าร
ประกวดผลผลิตหัตถกรรมของประชาชนโดยมีรางวัลให้กบั ผู้ชนะการประกวดจึงสร้างความภูมใิ จ
ให้แก่ผแู้ ข่งขันในงานนี้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 ได้จดั งานขึ้นเป็ น ครัง้ ที่ 33 ใช้ช่อื การจัดงานว่า “งานกรีฑ า
ศิ ลปหัตถกรรมนักเรียน” โดยจัดในระหว่างวันที่ 25–29 ธันวาคม พ.ศ. 2513 บริเวณกรีฑาสถาน
แห่งชาติ การจัดครัง้ นี้เป็ นการฉลองปี การศึกษาระหว่างชาติมจี ุดเน้นของงานว่า “การศึกษาเพื่อ
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พัฒ นาประเทศ” แบ่งงานออกเป็ นเขตต่างๆ เช่น เขตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เขตคหกรรม
เขตเกษตรกรรมและเขตพณิชยกรรม
จนกระทังในปี
่
พ.ศ. 2516 ซึง่ เป็ นการจัดงาน ครัง้ ที่ 36 ได้มกี ารจัดเตรียมงานกรีฑา
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเหมือนเช่นเคย แต่เนื่องจากภาวะของประเทศอยู่ในภาวะทีไ่ ม่เหมาะสมกับ
การจัดงานอันเนื่องจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ดังนัน้ กระทรวงศึกษาธิการจึงงดการจัดงานในปี นัน้
เสีย
ในช่วงตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2525 เกิดเหตุ การณ์ ค วามวุ่นวายภายในประเทศ
เช่นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 การเดินขบวนประท้วง และมีการเปลีย่ นรัฐบาลกันหลายคณะ
รวมทัง้ ภัยคุกคามจากสงครามอินโดจีน จึงหยุดการจัดงานแสดงศิลปหัตถกรรมไประยะหนึ่งรวม 10
ปี ในปี พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2527 ได้มกี ารรือ้ ฟื้ นการจัดงานแสดงศิลปหัตถกรรมขึ้นมาอีก โดยจัด
ร่วมกับงานวันเด็กแห่งชาติ จึงไม่นบั ว่าเป็ นการจัดครัง้ ทีเ่ ท่าใด
ครัง้ ที่ 37 พ.ศ. 2528 ได้จดั งานศิลปหัตถกรรมขึน้ มาอีกครัง้ หนึ่ง ทีส่ วนอัมพร การจัด
งานครัง้ นี้ยงิ่ ใหญ่กว้างขวางมากกว่ าเดิม เพราะกรมอาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มทีแ่ ละใช้
ชื่องานในการจัดว่า “งานศิลปหัตถกรรมและอาชีวศึกษา 28” โดยเน้นสาระของงานว่า “การศึกษา
เพื่ออาชีพ”
ครัง้ ที่ 44 จัดเมื่อปี การศึกษา 2534 เป็ นการจัดงานครัง้ พิเศษ เนื่องในปี เฉลิมฉลอง
100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ และมีการเปลีย่ นแปลงครัง้ สาคัญ คือ เริม่ จัดงานกระจายไปทุกภาคทัว่
ประเทศ เพื่อ เป็ นการกระจายโอกาสให้ เยาวชนในส่ ว นภู ม ิภ าค ได้ ม ีโ อกาสเข้า ชมงานอย่ า ง
กว้างขวาง โดยใช้ช่อื งานว่า “งานศิ ลปหัตถกรรมนักเรียน ฉลอง 100 ปี กระทรวงศึกษาธิ การ”
โดยให้ทุกกรมในกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมกันจัดงาน มีการจัดงานเป็ น 5 ภูมภิ าค ดังนี้
1. ภาคเหนือ จัดทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ เขตการศึกษา 7
ระหว่างวันที่ 11–13 ธันวาคม พ.ศ. 2534
2. ภาคกลาง จัดทีก่ รีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน พ.ศ. 2535
3. ภาคตะวันออก จัดทีจ่ งั หวัดจันทบุร ี เขตการศึกษา 12
ระหว่างวันที่ 10–12 มกราคม พ.ศ. 2535
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา เขตการศึกษา 11
ระหว่างวันที่ 28–30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
5. ภาคใต้ จัดทีอ่ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เขตการศึกษา 3
ระหว่างวันที่ 13–15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
นั บ ตัง้ แต่ ปี ก ารศึก ษา 2535 เป็ นต้ น มา ได้ แ บ่ ง การจัด งานเป็ น 4 ภู ม ิภ าค ใช้ช่ือ
“งานศิ ลปหัตถกรรมนักเรียน” เช่นเดิม โดยการจัดงาน ครัง้ ที่ 45 จัดขึน้ เมื่อปี การศึกษา 2535
ใน 4 ภูมภิ าค ดังนี้
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1. ภาคเหนือ จัดทีจ่ งั หวัดนครสวรรค์ (เขตการศึกษา 7 และ 8)
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2535
2. ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา
(เขตการศึกษา 1,5,6 และ 12) ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2535
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี
(เขตการศึกษา 9,10 และ 11) ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
4. ภาคใต้ จัดทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช (เขตการศึกษา 2,3 และ 4)
ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536
และในปี 2558 นี้ เป็ นการจัดงาน ครัง้ ที่ 65 โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานได้จดั กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มโี อกาสนาความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และทักษะการสร้าง
สิ่ง ประดิษ ฐ์ โดยใช้ ช่ ือ ว่ า งานศิล ปหัต ถกรรมนั ก เรีย น ครัง้ ที่ 65 ปี ก ารศึก ษา 2558 โดยได้
กาหนดการจัดงานออกเป็ น 4 ภูมภิ าค ดังนี้
1. ภาคเหนือ จัดทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
2. ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดทีจ่ งั หวัดอ่างทอง
ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์
ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
4. ภาคใต้ จัดทีจ่ งั หวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

3. แนวคิ ดเกี่ยวกับความเป็ นเลิ ศทางด้านศิ ลปหัตถกรรม
1. ความหมายของความเป็ นเลิ ศ
ความเป็ นเลิศ หมายถึง ดียงิ่ วิเศษ อย่างดี อย่างยิง่ เลิศลอย หรือเหนืออื่นใด นอกจากนัน้
ยังมีความหมายทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับความเป็ นเลิศ คือ ยอดเยีย่ ม หมายถึง ดีทส่ี ุด เลิศทีส่ ุด (มานิต
มานิตเจริญ : 2537)
จากความหมายดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ความเป็ นเลิศหมายถึง ความดียงิ่ ความยอดเยีย่ ม
ทีเ่ หนือสิง่ อื่นใด
2. แนวคิ ดของความเป็ นเลิ ศ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศขององค์กรในลักษณะต่างๆ ในการศึกษาของ Tom
Peters & Robert Waterman แ ล ะ Malcolm Baldrige National Quality Award ((MBNQA) ซึ่ ง
องค์กรดังกล่าวเป็ นต้นแบบของ ‘รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสรุปดังนี้
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Tom Peters & Robert Waterman ทัง้ สองเป็ นนักบริหารที่มชี ่อื เสียงของโลก ได้ร่วมกัน
เขีย นหนังสือ เกี่ยวกับ ความเป็ น เลิศ ลงในหนังสือ ชื่อ “In Search of Excellence” เป็ น หนังสือ ที่ม ี
เนื้อหาด้านการบริหารธุรกิจทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดในยุดนัน้ Peters และ Waterman ได้รว่ มทาวิจยั
เพื่อ การคัดสรรบริษัทที่มคี วามเป็ นเลิศ กับ บริษัทที่ป รึกษาที่พ วกเขาอยู่ก็ค ือ บริษัท Mc Kinsey
งานวิจยั ชิน้ นี้พยายามคัดสรรบริษทั ทีเ่ ป็ นเลิศ และพยายามจับเอาบทเรียนหรือประสบการณ์จากการ
ที่รจู้ กั โดยทัวไปเช่
่
น บริษัท IBM จากนัน้ Peters และ Waterman ได้สรุปประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับ
การทางานทีส่ ่งผลให้เป็ นเลิศ 8 ข้อ คือ (วิรญ
ั บิดร วัฒนา : 2543)
1) ลงมือปฏิบตั ิ คือ การปฏิบตั ิ (Do it) การแก้ไข (Fix it) และทดลองปฏิบตั ใิ นสิง่ นัน้ ๆ
(Try it) ซึง่ เป็ นพืน้ ฐานในการทางาน
2) ใกล้ชดิ กับลูกค้า (Close to the customer) พัฒนา หรือปรับปรุงสินค้าให้ตรงใจกับ
ลูกค้า
3) ฝึกให้ทุกคนมีความรับผิดชอบและกล้าตัดสินใจ ทาให้มคี วามรูส้ กึ ว่าเป็ นเจ้าของ
(Autonomy and entrepreneurship)
4) เพิม่ ผลผลิตด้วยบุคลากรทีม่ คี วามสามารถ (Productivity through people)
5) ปลูกฝั งความเชื่อในองค์กรด้วยตัวเอง (Hands-on values driver)
6) ทาในสิง่ ที่ตวั เองถนัด (Stick to the unitting) บริษทั ที่เป็ นเลิศ จะทาหรือเน้ นแต่ใน
สิง่ ทีต่ วั เองถนัดและไม่เปลีย่ นไปทาธุรกิจอย่างอื่นง่ายๆ
7) ดาเนินธุรกิจอย่างเรียบง่าย และใช้พนักงานอย่างจากัด (Simple form, lean staff)
คุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งของบริษทั ทีเ่ ป็ นเลิศก็คอื พวกเขาพยายามจัดการทุกอย่างให้เรียบง่าย แม้ว่าจะ
มีแรงกดดันหรือปั ญหารุมเร้าทีท่ าให้เรือ่ งต่างๆ ซับซ้อนและยุง่ ยากขึน้ ก็ตาม
8) ปรับเปลีย่ นระบบการบริหารโดยหลักการยืดหยุ่น
แนวคิดของ Tom Peters และRobert Waterman เป็ นทีย่ อมรับในวงการนักธุรกิจทัวโลกที
่
่
กล่าวเกี่ยวกับความเป็ นเลิศ หลายองค์กรทัวโลกน
่
าเอาหลักการไปพัฒนาในหน่ วยงาน และประสบ
ผลสาเร็จเป็ นอย่างดียงิ่ มาแล้ว แม้ว่ากลุ่มอาชีพต่างๆ ทีม่ กี ระจัดกระจายอยูโ่ ดยทัวไปในประเทศไทย
่
จะเป็ นกลุ่มอาชีพขนาดเล็กระดับรากหญ้า ทีม่ สี มาชิกไม่มากนัก แต่ความมุ่งมัน่ และความตัง้ ใจจริง
ของสมาชิกในกลุ่ม ด้วยปั จจัยหลาย ๆ ปั จจัย ที่ส่งผลให้การดาเนินงานยังไม่สามารถให้กลุ่มอาชีพ
เจริญรุง่ เรือง หรือเป็ นทีย่ อมรับของสังคม แต่เวลาและความตัง้ ใจจริง เป็ นเครื่องพิสจู น์ว่า หน่วยงาน
ขนาดย่ อ มทัว่ ประเทศ จะค่ อ ย ๆ ประสบผลส าเร็จ ในระยะเวลาไม่ น านปั จ จัย ที่ส าคัญ ในการ
เปลีย่ นแปลงเช่น ผูน้ ากลุ่มอาชีพ ถ้าสามารถบริหารงานโดยอาศัยแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้อง โดยเฉพาะใน
เรื่องความเป็ นเลิศ (Excellence) มาเป็ นหลักในการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพ นอกจากแนวคิดแล้ว
การทางาน เพื่อให้เกิดความส าเร็จ และสามารถอ้างถึงความสาเร็จได้ต้องอาศัยทฤษฎีต่ างๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง Malcolm Baldrige National Quality Award ( MBNQA) เรื่อ งองค์ ก รคุ ณ ภาพหรือ
องค์กรที่เป็ นเลิศ หลายคนยังหาข้อยุตไิ ม่ได้ว่า สรุปแล้วการที่กาหนดว่ากลุ่มใด หน่ วยงานใดหรือ
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องค์กรใด ทีส่ ามารถเป็ นแบบอย่างในลักษณะของการบริหารองค์กร ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับ เรื่องดังกล่าวจึง
เป็ นที่กงั ขาและเป็ นปั ญหาใหญ่ของทุกประเทศทัวโลก
่
ต้องอยู่ท่เี กณฑ์วดั หรือตัวชี้วดั (Indicator)
และหาข้อสรุปหรือกาหนดมาตรฐานแบ่งแยกอย่างเด็ดขาดชัดเจนยากมาก ทีพ่ อยึดถือเป็ นแนวทาง
ใช้เป็ นเกณฑ์วดั สาหรับองค์กรคุณภาพหรือองค์กรที่เป็ นเลิศคือ การยึดเอารูปแบบของเกณฑ์การ
ตัดสินเพื่อให้ “รางวัลคุณ ภาพและความเป็ นเลิศแห่งชาติ” ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็ นหลัก ซึ่ง
รู้จ กั กัน อย่างแพร่ห ลายทัว่ โลกในชื่อ ของ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
และเป็ นต้นแบบของ “รางวัลคุณภาพและความเป็ นเลิศแห่งชาติ” ของประเทศต่างๆทัวโลก
่
กรอบ
หรือหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน เพื่อตัดสินให้รางวัล ( MBNQA) ของอเมริกามีดว้ ยกัน 7 หลักการ
คือ 1) ภาวะผู้นา 2) สารสนเทศและการวิเคราะห์ 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การจัดการและการ
พัฒนาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ 5) การจัดกระบวนการ 6) ผลการดาเนินงาน 7) การมุ่งเน้ นต่ อความพึง
พอใจของลูกค้า (วิทรู ย์ สิมะโชคดี : 2543)
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิ ศ
สุนิสา วิทยานุ กรณ์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่
ความเป็ นเลิศในโรงเรียนเอกชน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็ น
เลิศ ในโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานตามแนวทางเกณฑ์คุ ณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการทีเ่ ป็ นเลิศ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการสร้างรูปแบบ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒใิ นด้านการบริหาร
จัดการศึกษาจานวน 6 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การพัฒนารูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบริหารการศึกษาจานวน 8 คน ด้วยเทคนิคการสนทนา
กลุ่ม กลุ่ มตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานจานวน 242 คน ผลการวิจยั พบว่ารูปแบบการจัดการศึกษาสู่
ความเป็ น เลิศ ในโรงเรียนเอกชน มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการนาองค์กร 2) ด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ 3) ด้านการมุ่งเน้นผูเ้ รียน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และตลาด 4) ด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) ด้านการมุ่งเน้นผูป้ ฏิบตั งิ าน 6) ด้านการจัดการกระบวนการ
และ 7) ด้านผลลัพธ์ ส่วนแนวคิดของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานพบว่า
ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศในโรงเรียนเอกชน ด้านการนาองค์การ
มีค วามเหมาะสมในระดับมาก ด้านการมุ่งเน้ นผู้เรีย น ผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย และตลาด มีค วาม
เหมาะสมในระดับมาก ด้านการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความเหมาะสมในระดับ
มาก ด้านการมุ่งเน้ นผู้ปฏิบตั ิงาน มีความเหมาะสมในระดับมาก ด้านการจัดการกระบวนการมี
ความเหมาะสมในระดับมาก ด้านผลลัพธ์ มีความเหมาะสมในระดับมาก
นิภาพร บินสัน (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็ นเลิศโดย
อิงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสถานศึกษาในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการพัฒ นาสถานศึกษาในอ าเภอเกาะสมุย จังหวัด
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สุ ราษฎร์ธ านี และเพื่อ วิเคราะห์ค วามห่างระหว่างเกณฑ์รางวัล คุ ณ ภาพแห่ งชาติกับ สภาพการ
ดาเนินงานการพัฒนาสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ สถานศึกษาในอาเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 24 โรง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือผูบ้ ริหารสถานศึกษาและหัวหน้า
ฝ่ ายงานบริหารวิชาการของสถานศึกษารวมทัง้ สิน้ 48 คน เครื่องมือทีใ่ ช้เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับ
ระดับคุณภาพสถานศึกษาในอาเภอเกาะสมุย โดยอิง เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ แบ่งเป็ น 7
หมวด จานวน 220 ข้อ ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในอาเภอเกาะส
มุย จังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี ตามเกณฑ์ม าตรฐาน 7 มาตรฐาน 220 ตัว บ่ งชี้ ได้ค ะแนน 698
คะแนน จาก 1,000 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 69.80 ซึง่ อยู่ในระดับคุณภาพ 5 มีระดับคุณภาพอยู่
ในระดับค่ อนข้างมาก และการวิเคราะห์ความห่างระหว่างรางวัลคุณ ภาพแห่งชาติกบั สภาพการ
ดาเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีค่าเท่ากับ 301.92
คะแนน
ประจวบ จันทร (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เพื่อความเป็ นเลิศ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบการบริห าร
โรงเรีย นประถมศึก ษาเพื่อ ความเป็ น เลิศ 2) ศึก ษาสภาพปั จ จุบ ัน เกี่ย วกับ รูป แบบการบริห าร
โรงเรียนประถมศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึก ษาเพื่อความเป็ นเลิศ และ
4) ประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 17 คน ผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 200 คน ผลการวิจยั
พบว่า 1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อความเป็ น
เลิศ พบว่ามีองค์ประกอบหลัก 7 ด้าน 2) การศึกษาสภาพปั จจุบนั เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ พบว่า การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตราองค์ประกอบหลัก 7
ด้าน ทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 3) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ประถมศึก ษาเพื่อ ความเป็ นเลิศ พบว่ า รูป แบบการบริห ารโรงเรีย นเพื่ อ ความเป็ นเลิศ มี
องค์ประกอบหลัก 9 ด้าน และ 4) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อ
ความเป็ นเลิศ พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นด้วยกับ 9 องค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย
ทุกองค์ประกอบ ติดเป็ นร้อยละ 100
ปภาวริน กรอบทอง (2553) ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อโครงการ
ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ ศึก ษาความคิด เห็น ของผู้ป กครองที่ม ีต่ อ โครงการส่ งเสริม ความเป็ น เลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การศึก ษาได้แ ก่ ผู้ ป กครองนั ก เรีย นในโครงการส่ ง เสริม ความเป็ นเลิศ ทางด้ านวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จานวน 162 คน ผลการศึกษาพบว่า ใน
ภาพรวมผู้ ป กครองมีค วามคิด เห็ น ว่ า โครงการส่ ง เสริม ความเป็ นเลิศ ทางด้ า นวิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีคุณภาพการดาเนินงานในระดับดี
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สมโชค เฉตระการ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องแนวทางการเรียนรู้สู่ความเป็ นเลิศของ
การพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาชุมชนของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมที่ได้รบั การคัดสรรสุด
ยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2) ศึกษาแนวทางการ
เรียนรูส้ ่คู วามเป็ นเลิศของการพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมตามโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยเจาะจงเลือกศึกษากับกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมที่ได้รบั การคัด
สรรให้เป็ นสุดยอดหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จานวน
18 กลุ่ ม อาชีพ โดยใช้แ บบสัม ภาษณ์ ก่ึง โครงสร้าง และแบบสังเกตเป็ น เครื่อ งมือ ในการวิจ ัย
ตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ที างคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุมชนที่กลุ่มอาชีพทอ
ผ้าไหมตัง้ อยู่ทงั ้ หมด มีประวัตคิ วามเป็ นมา และมีการถ่ายทอดภูมปิ ั ญญาเกี่ ยวกับการทอผ้าไหมสู่
รุ่นลูกหลานทัง้ สิ้น 2) แนวทางการเรียนรูส้ ู่ความเป็ นเลิศของการพัฒนาอาชีพทอผ้าไหม เริม่ ต้น
จากมีการสืบทอดภูมปิ ั ญ ญาด้านการทอผ้าไหมสู่รุ่นลูกหลานในระดับครัวเรือน มีการรวมตัวเป็ น
กลุ่ ม อาชีพ โดยอาศัย แรงจูงใจภายในครัว เรือ น กลุ่ ม อาชีพ และโรงเรีย นในชุ ม ชน รวมกับ
แรงจูงใจภายนอก โดยเฉพาะจากนโยบาย การจัดระบบและกลไกช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล
ทาให้เกิดกระบวนการในการเรียนรูแ้ ละมีการพัฒนากลุ่มให้มคี วามเข้มแข็งขึน้ เป็ นลาดับ
ประวิทย์ รักประชา (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อ สู่ความ
เป็ นเลิศของนักกีฬาฟุ ตบอลและผู้ท่ไี ม่ใช่นักกีฬา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและการ
ปรับตัวสู่ความเป็ นเลิศของนักกีฬาและผู้ท่ไี ม่ใช่นักกีฬาฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างคือนักกีฬาฟุ ตบอล
และผูท้ ไ่ี ม่ใช่นักกีฬาในจังหวัดเชียงราย จานวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจของนักกีฬา
และผูไ้ ม้ใช่นกั กีฬา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับสูง ด้านการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็ นเลิศของนักกีฬาพบว่า
นิสยั ในวัยเด็กมีผลคะแนนอยู่ในระดับสูง ส่วนผู้ทไ่ี ม่ใช่นักกีฬาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนลักษณะ
นิสยั ในปั จจุบนั พบว่า นักกีฬามีคะแนนอยู่ในระดับสูง ส่วนผู้ทไ่ี ม่ใช่นักกีฬา มีคะแนนอยู่ในระดับ
ปานกลาง การเปรียบเทียบและการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็ นเลิศของนักกีฬาและผู้ท่ไี ม่ใช่นักกีฬ า
พบว่าการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็ นเลิศไม่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการเล่นกีฬา
กับ การปรับ ตัว เพื่อ สู่ค วามเป็ นเลิศ มีค วามสัม พัน ธ์กัน อย่ างมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01
(r=0.51)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศ พบว่าการศึกษาส่วนใหญ่ มุ่งศึกษา
ความเป็ นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ ในระดับขององค์การ เช่น ประจวบ จันทร (2556) ทีไ่ ด้
ทาการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อความเป็ นเลิศ เช่นเดียวกับ นิภาพร บิน
สัน (2556) ที่ไ ด้ท าการศึก ษาเรื่อ งการพัฒ นาสถานศึกษาสู่ค วามเป็ น เลิศ โดยอิงเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติของสถานศึกษาในอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเป็ นเลิศในระดับตัวบุคคลทีผ่ ่านมาเป็ นการศึกษาความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการ และทางด้าน
กีฬ า เช่ น ปภาวริน กรอบทอง (2553) ได้ท าการศึก ษาความคิด เห็น ของผู้ป กครองที่ม ีต่ อ
โครงการส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โรงเรียน
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มัธยมวัดสิงห์ และประวิทย์ รักประชา (2554) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาเรือ่ งแรงจูงใจและการปรับตัวเพื่อ
สู่ความเป็ นเลิศของนักกีฬาฟุตบอลและผูท้ ไ่ี ม่ใช่นกั กีฬา ส่วนงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาความเป็ นเลิศทางด้าน
ศิล ปหัต ถกรรมพบได้ เ ป็ นส่ ว นน้ อ ย เช่ น การศึก ษาของสมโชค เฉตระการ (2552) ที่ ไ ด้
ทาการศึกษาเรื่อ งแนวทางการเรียนรูส้ ู่ความเป็ นเลิศของการพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมตามโครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั
จึง สนใจที่จ ะศึก ษารูป แบบและกระบวนการจัด การเรีย นรู้เพื่อ ส่ ง เสริม ความเป็ นเลิศ ทางด้า น
ศิลปหัตถกรรม

4. แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)
1. ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ ายทอดทางสังคม (socialization) เป็ น กระบวนการปฏิสมั พัน ธ์ทางสังคมระหว่าง
ตัวแทนการถ่ายทอดและผู้รบั การถ่ายทอด จากกระบวนการปฏิสมั พันธ์ น้ีจะทาให้เกิดการเรียนรู้
แล้ว ซึม ซับ เข้าไปภายใน (internalization) โดยสิ่งที่บุ ค คลจะได้เรีย นรู้แ ละซึ ม ซับ เข้าไปนัน้ ก็ค ือ
บรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวิถปี ฏิบตั ติ ่างๆ ของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ อันทาให้
บุคคลมีเจตคติ ค่านิยม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับวัฒนธรรมในสังคมของตน และ
สามารถปรับ ตัว อยู่ ร่ว มกับ บุ ค คลอื่น ในสัง คมได้ อาจกล่ า วได้ ว่ า การถ่ า ยทอดทางสัง คมเป็ น
กระบวนการถ่ายทอดวัฒธรรมของสังคมยุคหนึ่งไปยังอีกยุคหนึ่ง (จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ.
2542: 346) นอกจากนี้มผี ใู้ ห้คาจากัดความการถ่ายทอดทางสังคมไว้ห ลากหลาย เช่น พวกเสรีนิยม
(liberal) กล่ า วว่ า เป็ นการแนะแนวให้ เ ด็ ก เพื่ อ ที่จ ะน าไปสู่ ก ารบรรลุ ศ ัก ยภาพแห่ ง ตน ( selfactualization) และการควบคุ ม ตนเอง (self-control) ส่ ว นพวกเผด็จ การ (authoritarian) กล่ าวว่ า
การถ่ายทอดทางสังคมเป็ นกระบวนการทีเ่ ข้มงวดอย่างเด็ดขาดเพื่อ ควบคุมคน (จิราภา เต็งไตรรัตน์
และคณะ. 2542: 345)
ตามแนวคิดของนักสังคมวิทยา การถ่ายทอดทางสังคมเป็ นการเปลี่ยนสภาพของบุคคล
จากสภาพทางชีววิทยา (biological person) มาเป็ นบุคคลของสังคม (social person) โดยสังคมจะ
ก าหนดรูป แบบและหล่ อ หลอมบุ ค ลิก ภาพของบุ ค คลให้เป็ น ไปตามที่สงั คมต้อ งการ ซึ่งสถาบัน
พื้น ฐานทางสังคมอัน ดับ แรกที่ท าหน้ าที่ในการถ่ ายทอดทางสังคม คือ สถาบัน ครอบครัว จาก
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมบุคคลจะได้เรียนรูท้ งั ้ โดยตรงและโดยอ้อมเกีย่ วกับทักษะทีจ่ าเป็ นต่อ
การอยู่รอดและการบาบัดความต้องการ รวมทัง้ เรียนรูค้ ุณค่า กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนของกลุ่ม
หรือสังคมหนึ่งๆ เพื่อให้บุคคลนัน้ มีแบบแผนความประพฤติทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม สามารถปฏิบตั ิ
ตามบทบาทหน้ าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวเข้ากับวิถีชวี ติ ของกลุ่มได้ และดารงอยู่ใน
กลุ่มอย่างเป็ นระเบียบ นอกจากนี้การถ่ายทอดทางสังคมจะทาให้เกิ ดความรูส้ กึ เกี่ยวกับตน (self)
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คือ รู้ส ึก ว่าตนเป็ นมนุ ษ ย์ต่ างจากคนอื่น สามารถควบคุ มความรู้สกึ นึกคิด และสามารถประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบหรือตามความเหมาะสมในกลุ่มอื่นๆ ได้ (สุพตั รา สุภาพ. 2537: 47 - 48)
ส่วนแนวคิดของนักวิเคราะห์ มองว่าการถ่ายทอดทางสังคม คือ การเรียนรูท้ จ่ี ะควบคุมแรง
ขับ หรือ แรงกระตุ้น พวกเขาเชื่อตามทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) ว่า มนุ ษ ย์ทุกคนมีแรงขับมา
ตัง้ แต่เกิด ซึ่งก็คอื อิด (id) เป็ นบุคลิกภาพที่ซ่อนเร้นและอยู่ในภาวะจิตไร้สานึกของคนเรา แรงขับ
หรือ อิด (id) ที่ว่านี้สามารถทาลายบุคคลและสังคมได้ อย่า งไรก็ตาม เราสามารถเปลี่ยนแรงขับที่
อาจก่ อ ให้เกิดความยุ่งยากนี้ ให้อยู่ในรูป ของพฤติก รรมที่เป็ นประโยชน์ ต่ อสังคมได้โดยผ่ านทาง
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม คือสร้าง ซูเปอร์อโี ก้ (superego) อันเป็ นตัวแทนของกฎข้อบังคับ
ต่ างๆ ทางศีล ธรรมทัง้ หมดเพื่อ คอยเตือ น อีโก้ (ego) ที่ท าหน้ าที่เป็ นสติป ญญาและอยู่ในภาวะ
จิตสานึกของคนเราให้รวู้ ่าอะไรควรทาหรือไม่ควรทาเพื่อควบคุม อิด (id) ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่า เด็ก
ที่ได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมแม้จะมีแรงขับอยู่ในตัว แต่ก็อยู่ภายใต้ข้อบังคับและถูกควบคุมโดย
ระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคม (ลาดทองใบ ภูอภิรมย์. 2531: 31 - 32)
สรุป แล้ว การถ่ ายทอดทางสังคมเป็ น กระบวนการปฏิสมั พัน ธ์ท ัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม
ระหว่างผู้ถ่ ายทอดและผู้รบั การถ่ ายทอด ที่บุคคลในสังคมหนึ่งๆ จะได้รบั ความรู้ ทักษะต่ างๆ ที่
จ าเป็ น ในการด ารงชีว ิต เพื่อ การอยู่ รอด และเรีย นรู้แ บบแผนความประพฤติแ ละลัก ษณะทาง
บุคลิกภาพทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของกลุ่ม เพื่อให้สามารถอยูร่ ว่ มกับบุคคลอื่นในสังคมได้
2. จุดมุ่งหมายของการถ่ายทอดทางสังคม
จุดมุ่งหมายหลักของการถ่ายทอดทางสังคมมี 5 ประการคือ 1) พัฒนามโนภาพแห่งตน
(develop self-concept) 2) ปลูกฝั งการฝึ กฝนวินัยในตนเอง (instill self-discipline) 3) ปลูกฝั งความ
ทะเยอทะยาน (instill ambitions) 4) สอนบทบาททางสังคม (teach social roles) 5) สอนทักษะทาง
พัฒนาการ (teach developmental skills) (Berns. 1997: 44 - 49)
1. พัฒนามโนภาพแห่งตน (develop self-concept)
จากประสบการณ์การปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อ่ืน เด็กจะเริม่ แยกแยะตนเองออกจากผู้อ่นื ซึ่งเด็ก
จะเรียกตนเองว่า "ฉัน" ("I", "me") และเมื่อเด็กเริม่ กระทาสิง่ ต่างๆ ได้อย่างอิสระ พวกเขาจะค่อยๆ
ตระหนักว่าบุคคลอื่นกาลังประเมินและตัดสินเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขาด้วยกฎระเบียบหรือ
มาตรฐานบางอย่าง ซึง่ กฎระเบียบและมาตรฐานเหล่านัน้ เด็กจาเป็ นทีจ่ ะต้องเรียนรูแ้ ละเข้าใจก่อนที่
จะสามารถประเมินตนเองได้ ในขณะที่เด็กค่อยๆ เรียนรูเ้ กี่ยวกับเกณฑ์ดงั กล่าว แต่ละคนจะค่อยๆ
พัฒนามโนภาพแห่งตน โดยในมโนภาพนี้จะสะท้อนถึงเจตคติของบุคคลอื่นทีม่ ตี ่อเด็กแต่ละคน หรือ
ที่เรียกว่า การมองตนเองสะท้อ นจากกระจกเงา (the looking-glass self) กล่ าวคือ เป็ นการมอง
ตนเองโดยใช้สายตาของผู้อ่นื เหมือนมองตัวเองจากกระจกเงา และบุคคลจะตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กระทาของตนหรือตีค่าของตนเอง โดยเอาความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่มองพวกเขามาเป็ นเกณฑ์
สาคัญ (Berns. 1997: 44 - 45 ; citing Cooley. 1964. Human nature and the social order.)
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2. ปลูกฝั งการฝึกฝนวินยั ในตนเอง (instill self-discipline)
วินั ย ในตนเองครอบคลุ ม ถึง เรื่อ งความสามารถของบุ ค คลในการควบคุ ม อารมณ์ แ ละ
พฤติก รรม ทัง้ นี้พ ฤติกรรมที่ควรจะทาการฝึ กฝนคือ การเลื่อนหรือขยายเวลาที่จะได้รบั ความพึง
พอใจในทันทีออกไปเพื่อประโยชน์ในการบรรลุจุดมุ่งหมายทีด่ กี ว่าหรือสาคัญกว่าในอนาคต เรียกว่า
การอดได้รอได้ (postpone gratification) ซึ่งพฤติกรรมเช่น นี้แสดงนัยของการที่ส ามารถควบคุ ม
ตนเอง โดยสามารถอดทนต่อความขัดข้องใจหรือสิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคได้ ตัวอย่างเช่น แม่ระงับอารมณ์
ไม่ตลี ูกที่แสดงความเกรีย้ วกราดโดยขว้างจานใส่อาหารลงพื้น เพราะว่าแม่ต้องการแสดงตัวอย่าง
วิธกี ารจัดการกับ ความขัดข้อ งใจให้ลูกเห็น หรือ เวลาที่เราพยายามที่จะควบคุ มน้ าหนัก เราต้อ ง
อดทนกับความรูส้ กึ อยากกินจนกว่าจะถึงมือ้ อาหาร หรือผูห้ ญิงทีไ่ ม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
เพราะเป็ นข้อห้ามทางศาสนาหรือเพราะเป็ นเป้ าหมายส่วนบุคคล อีกตัวอย่างเช่น ตัวเราเป็ นคนทีไ่ ม่
ชอบตื่นเช้า แต่กต็ งั ้ นาฬิกาปลุกเพื่อให้ต่นื และไปทางานทันเวลา เพราะเป็ นหัวหน้าควบคุมดูแลงาน
3. ปลูกฝั งความทะเยอทะยาน (instill ambitions)
การถ่ายทอดทางสังคมจะทาให้เด็กได้เป็ นในสิง่ ทีพ่ วกเขาอยากจะเป็ นอย่างทีต่ งั ้ เป้ าหมาย
ไว้เมื่อโตเป็ นผู้ใหญ่ เช่น อยากเป็ นครู ตารวจ หรือนักธุรกิจ ซึง่ เป้ าหมายเหล่านี้จะเป็ นเหตุผลที่ทา
ให้เด็กต้องเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียน ผูกมิตรไมตรีกบั บุคคลอื่น ทาตามกฎระเบียบของสัง คม และ
อื่น ๆ กล่ าวอีก นัยหนึ่งได้ว่า การถ่ ายทอดทางสังคมทาให้การเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ม ีค วามหมาย มี
เป้ าหมายชัดเจน ซึง่ เด็กจะต้องผ่านกระบวนการนี้เป็ นระยะเวลายาวนานเพื่อไปถึงเป้ าหมายของตน
ตัวอย่างเช่น เด็กที่ใฝ่ ฝั นอยากเป็ นหมอจะต้องขยันและตัง้ ใจเรียน ซึ่งจะต้องใช้เวลาเรียนนานกว่า
สาขาวิชาชีพอื่นๆ คือ เรียนในระดับปริญญาตรีถงึ 6 ปี และต้องเรียนเพื่อเป็ นหมอเชีย่ วชาญเฉพาะ
ทางอีกอย่างน้อย 3 ปี ต้องทางานวิชาการ เข้ารับการอบรม และศึกษาความรูใ้ หม่ๆ ในวงวิชาชีพ
ของตนอยูเ่ สมอ
4. สอนบทบาททางสังคม (teach social roles)
การเป็ นสมาชิกของกลุ่ม บุคคลจะมีบทบาทหน้าทีท่ ต่ี ้องปฏิบตั เิ พื่อทาให้กลุ่มสมบูรณ์และ
สามารถดารงอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น ในกลุ่มคนทางาน ผู้เป็ นหัวหน้ามีบทบาทหน้าที่นาลูกน้องในการ
ปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มครอบครัว พ่อแม่มบี ทบาทหน้ าที่อบรมเลี้ยงดูลูก ในกลุ่มเพื่อน บทบาทหน้าที่
ของเพื่อนคือการสนับสนุ นทางอารมณ์ซ่งึ กันและกัน ทัง้ นี้ตลอดชีวติ ของคนเรามีบทบาททางสังคม
หลายอย่าง บาทบาทบางอย่างก็เกิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเราจะต้องแสดงพฤติกรรมตามบทบาท
ให้เหมาะสมในแต่ละโอกาส ตัวอย่างเช่น คนๆ หนึ่งอาจจะเป็ นทัง้ ภรรยา แม่ ลูก ครู และเป็ นเพื่อน
ในเวลาเดียวกัน โดยในฐานะภรรยาจะต้องเป็ นเพื่อนคู่คดิ ที่ดขี องสามี ในฐานะแม่จะต้องเลี้ยงดูลูก
ในฐานะลูกจะต้องเป็ นคนที่ว่านอนสอนง่าย ในฐานะครูจะต้องคอยสนับสนุ นลูกศิษย์ ในฐานะเพื่อน
จะต้องเป็ นผูส้ นับสนุนทางอารมณ์
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5. สอนทักษะทางพัฒนาการ (teach developmental skills)
การสอนทักษะทางสังคม ทางอารมณ์ และทางสติปัญญาให้แก่เด็กโดยผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมก็เพื่อให้พวกเขาปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ในสังคม โดยทักษะทางสังคมจะ
เกี่ยวกับการเรียนรูว้ ธิ กี ารรับข่าวสารข้อมูลจากบุคคลอื่น วิธกี ารใช้โทรศัพท์ การต่อรองทางธุรกิจ
และอื่นๆ ทักษะทางอารมณ์นนั ้ เกีย่ วกับการควบคุมแรงกระตุน้ ในทางก้าวร้าว การเรียนรูท้ จ่ี ะจัดการ
กับความรู้สกึ ขัดข้องใจโดยหาเป้ าหมายอื่นมาทดแทนเป้ าหมายเดิมที่ถูกขัดขวาง หรือการแสดง
ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่ตนเป็ นผู้กระทา เป็ นต้น ส่วนทักษะทางสติปัญญาจะเกี่ยวกับ
การอ่าน การคิดเลข การเขียน การแก้ปัญ หา ความรู้ด้านภูมศิ าสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เป็ นต้น
3. วิ ธีการถ่ายทอดทางสังคม
การอบรมจากพ่อแม่ ผูป้ กครอง นับเป็ นการอบรมเบือ้ งต้นทีส่ าคัญทีส่ ุดทีเ่ ด็กได้รบั เพราะ
เป็ นการอบรมจากผูใ้ กล้ชดิ ทีม่ คี วามผูกพันกันลึกซึง้ ซึง่ จะมีอทิ ธิพลต่ออารมณ์ เจตคติ
และแบบความประพฤติของเด็กเป็ นอย่างยิง่ การอบรมแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ (สุพตั รา สุภาพ.
2537 : 59)
1. การอบรมทางตรง ด้วยการบอกกล่าวอย่างชัดเจนว่า อะไรควรทา อะไรไม่ควรทา อะไร
ผิด อะไรถูก เป็ นต้น วิธกี ารนี้มผี ลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพมาก เนื่องจากมีการชีแ้ นะแนวทางในการ
ปฏิบตั โิ ดยเจตนา เพื่อให้เด็กวางตัวได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น สอนให้เด็ก
กิน เล่น และนอนเป็ นเวลา เมือ่ พบผูใ้ หญ่ตอ้ งยกมือไหว้ พูดจาไพเราะ เป็ นต้น
2. การอบรมทางอ้อม เป็ นการอบรมโดยไม่รตู้ วั เป็ นสิง่ ที่เด็กได้รไู้ ด้เ ห็น และซึมซาบเข้า
ไปในจิตใจ ซึง่ เด็กอาจจะนาไปปฏิบตั ใิ นอนาคต หรือมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เช่น พ่อ
แม่ชอบใช้คาหยาบ เด็กก็จะใช้คาหยาบตาม เป็ นต้น
นอกจากนี้ เบิรน์ (Berns. 1997) ได้แบ่งวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมที่ช่วยให้บุคคลเรียนรู้
เกี่ย วกับ วิถีส งั คมเพื่อ ให้ส ามารถปฏิบ ัติต นได้อ ย่างเหมาะสมไว้ 5 วิธ ีก าร ได้แก่ 1) วิธ ีก ารทาง
ความรู้ส ึก (affective methods) 2) วิธ ีการทางการกระท า (operant methods) 3) วิธ ีก ารทางการ
สั ง เกต (observational methods) 4) วิ ธ ี ก ารทางปั ญ ญ า (cognitive methods) 5) วิ ธ ี ก ารทาง
วัฒ นธรรมทางสั ง คม (sociocultural methods) ซึ่ ง แต่ ล ะวิ ธ ี ก ารก็ ม ี ห ลั ก การแตกต่ า งกั น ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. วิธกี ารทางความรูส้ กึ (affective methods) : ผลเกิดจากความรูส้ กึ
วิธกี ารนี้เกี่ยวกับความรูส้ กึ หรืออารมณ์ ประกอบด้วยกลไกด้านต่างๆ คือ การตอบสนองต่อผู้อ่นื
ความรูส้ กึ เกี่ยวกับตนเอง ความรูส้ กึ เกี่ยวกับผู้อ่นื เจตคติ และค่านิยม ความรูส้ กึ ที่ว่านี้จะเกิดขึน้ ใน
ขณะทีบ่ ุคคลมีปฏิสมั พันธ์กนั อันนาไปสู่ความผูกพัน (attachment) ทีบ่ ุคคลมีต่อคนพิเศษ เป็ นสาย
สัมพันธ์ระหว่างกันที่ค งอยู่ในทุกที่ทุกเวลา และยิง่ ถ้าเรามีค วาม ผูกพันกับใครมาก เราก็ จะยิง่ มี
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ปฏิสมั พันธ์กบั คนนัน้ บ่อยครัง้ ในกรณีระหว่างเด็กกับผูใ้ หญ่ถอื เป็ นโอกาสทีผ่ ใู้ หญ่สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ของตนให้แก่เด็กได้ ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า ความผูกพันระหว่างบุคคลเป็ นจุดเริม่ ต้นของ
ก ารถ่ าย ท อ ด ท างสั ง ค ม (Berns. 1997 : 66 ; citing Elkin & Handle. 1989. The child and
society.) ส าหรับเด็กทารกแรกเกิดที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้และต้อ งการการดูแล พ่อแม่หรือ ผู้
เลีย้ งดูมบี ทบาทหน้าทีห่ ลักในการตอบสนองความต้องการทัง้ ทางร่างกายและจิตใจให้แก่เด็ก ซึ่งใน
กระบวนการดูแลทีพ่ ่อแม่อุม้ เด็ก เล่นด้วย หรือพูดกับเด็กนัน้ จะค่อยๆ ก่อให้เกิดความผูกพันทีเ่ ด็กมี
ต่อพ่อแม่ อันเป็ นพื้นฐานสาหรับเด็กในการมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์กบั บุคคลอื่นในอนาคต แต่
ทัง้ นี้เด็กจะมีรูปแบบความผูกพันแบบใดก็ข้นึ อยู่กบั การตอบสนองของพ่อแม่ กล่าวคือ ถ้าพ่อแม่
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายและจิต ใจของเด็กอย่างเหมาะสม เด็กจะพัฒนาความผูกพัน
แบบมันคง
่ (secure attachment) ขึน้ และก่อเกิดความไว้วางใจที่เด็กจะมีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนกับบุคคลอื่นได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่ตอบสนองเพียงเล็กน้อยและไม่คงเส้นคงวา เด็กจะ
พั ฒ นาความผู ก พั น แบบไม่ มัน่ คง (insecure attachment) และก่ อ เกิ ด ความไม่ ไ ว้ ว างใจใน
ความสัม พันธ์ระหว่างตนเองกับ บุ ค คลอื่น (Berns. 1997 : 66 ; citing Erikson. 1963. Childhood
and society.)
นอกจากนี้ ผ ลลัพ ธ์ข องความผู ก พัน ยัง เกี่ย วข้อ งกับ ความรู้ส ึก ในเรื่อ งความสามารถ
(competence) กล่าวคือ ยิง่ ถ้าเด็กเติบโตขึน้ โดยมีความผูกพันที่มนคงกั
ั่
บผูเ้ ลี้ยงดู เด็กก็จะยิง่ รูส้ กึ
ปลอดภัยในการสารวจและเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมรอบตัว แต่ถา้ เด็กเติบโตขึน้ พร้อมกับความ ผูกพันแบบ
ไม่มนคง
ั ่ เด็กจะไม่เป็ นตัวของตัวเอง และไม่อยากลองทาสิง่ แปลกใหม่ จากการติดตามผลสังเกตเด็ก
อนุ บาล พบว่า เด็กทีม่ คี วามผูกพันแบบมันคงกั
่
บผูเ้ ลีย้ งดูเมื่อตอนอายุ 1 ปี ครึง่ จะเป็ นเด็กทีม่ คี วาม
กระตือรือร้น รูจ้ กั เห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื ให้ความร่วมมือ เป็ นตัวของตัวเอง และมีความสามารถในด้าน
ต่ างๆ มากกว่าเด็ก ที่ม ีค วามผูก พัน แบบไม่ม นคงกั
ั่
บ ผู้เลี้ยงดูต อนช่ว งอายุเดียวกัน นอกจากนี้
ผลการวิจยั หลายชิ้นยังพบว่า เด็กที่มคี วามผูกพันแบบไม่มนคงจะเป็
ั่
นคนก่ อความวุ่นวาย แสดง
ความไม่เป็ นมิตร หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวใน โรงเรียนอนุบาล (Waters, et al. 1993 : 216)
2. วิธกี ารทางการกระทา (operant methods) : ผลเกิดจากการกระทา
วิธกี ารทางการกระทามีหลักการอยู่ว่า เมื่อ พฤติกรรมของบุคคลได้รบั ผลกรรมที่เป็ นที่น่า
พอใจตามมา (การเสริมแรง) โอกาสที่พฤติกรรมนัน้ จะเกิดขึน้ อีกครัง้ ก็จะมีมาก แต่ถ้าบุคคลแสดง
พฤติกรรมแล้วได้รบั ผลกรรมทีไ่ ม่น่าพึงพอใจตามมา (การลงโทษ) โอกาสของการเกิดพฤติกรรมนัน้
อีกครัง้ จะลดลง
เทคนิคการถ่ายทอดทีใ่ ช้เพิม่ การเกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา เช่น การเสริมแรง การแต่ง
พฤติกรรม วิธกี ารเสริมแรง (reinforcement) สามารถดาเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1) การเสริม แรงทางบวก (positive reinforcement) คือ การเสริม แรงที่ ม ีผ ลท าให้
พฤติกรรมที่ได้รบั การเสริมแรงนัน้ มีความถี่เพิม่ มากขึน้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2541 : 34) เช่น
เมื่อลูกทาการบ้านเสร็จ แม่นาขนมและน้ าหวามทีล่ ูกชอบมาให้ทาน หรือหลังจากตื่นนอนลูกพับผ้า
ห่ ม เก็บ ที่น อนเรีย บร้อ ย แม่ ก ล่ า วค าชม เป็ น ต้น ส าหรับ ตัว เสริม แรงที่ใช้อ าจจะเป็ น วัต ถุ ห รือ
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เหตุการณ์ เช่น อาหาร การสัมผัสทางกาย การกล่ าวชมเชย และอื่นๆ ที่สามารถทาให้พฤติกรรม
เกิดซ้าขึน้ อีก
2) การเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement) คือ การท าให้ ส ภาวการณ์ ท่ีไม่พึง
ประสงค์สน้ิ สุดลง เมื่อพฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาเป็ นทีน่ ่ าพอใจแล้ว เช่น อนุ ญาตให้เด็กออกจากห้อง
ของตนได้เมือ่ หยุดแสดงกิรยิ าเกรีย้ วกราด หรือหยุดตีเมือ่ เด็กกล่าวคาขอโทษ
ในกรณี ท่ีต้ อ งการสร้า งพฤติก รรมใหม่ ท่ีซ ับ ซ้ อ น มีห ลายขัน้ ตอน เทคนิ ค การแต่ ง
พฤติก รรม (shaping) จะถู ก น ามาใช้ เป็ น การให้ก ารเสริม แรงต่ อ พฤติก รรมที่ค าดว่ าจะน าไปสู่
พฤติกรรมที่ต้องการจนพฤติกรรมนัน้ เกิดขึน้ และคงสภาพอยู่ เทคนิคนี้เหมาะที่จะนาไปใช้ถ่ายทอด
ทักษะในการทาสิง่ ต่างๆ เช่น การหัดเขียนตัวอักษร โดยในตอนแรกเด็กอาจจะเขียนตัวอักษรด้วย
เส้นที่บดิ เบี้ยว ขนาดใหญ่บา้ งเล็กบ้าง ครูกค็ วรจะให้รางวัลทุกคน ต่อมาค่อยให้รางวัลเฉพาะเด็กที่
เขียนตัวอักษรด้วยเส้นตรง ขนาดตัวอักษรพอเหมาะ แล้วครูก็ค่อยๆ ให้รางวัลแก่ความสามารถที่
เพิม่ ขึน้ เป็ นลาดับขัน้ ไป จนกระทังเด็
่ กสามารถเขียนตัวอักษรลงในกระดาษได้ขนาดและรูปทรง เว้น
ช่องไฟระหว่างตัวอักษรได้สวยงาม
สาหรับเทคนิคการถ่ายทอดที่ใช้ลดการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พงึ ปรารถนา เช่น การหยุดยัง้
การลงโทษ วิธกี ารหยุดยัง้ (extinction) หมายถึง การที่พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเคยได้รบั การ
เสริมแรงแล้วระงับการให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรมนัน้ เป็ นผลให้พฤติกรรมทีถ่ ูกการหยุดยัง้ ค่อยๆ
ลดความถี่ของการเกิดพฤติก รรมลง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2541 : 235 ; อ้างอิงจาก Kazdin.
1984. Behavior modification in applied settings.) เช่น การทาให้เด็กเลิกพฤติกรรมกัดเล็บ โดย
ทุ ก ครัง้ ที่ลูก สาวกัด เล็บ พ่ อ จะไม่ ให้ ค วามสนใจ แต่ ก ลับ พู ด ค่ อ นแคะต่ า งๆ นานาให้ลู ก เลิก ท า
พฤติกรรมนี้ (ตัวเสริมแรงที่พ่ อระงับคือการให้ความสนใจ) เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที ลูกไม่แสดง
พฤติกรรมกัดเล็บเลย พ่อก็ให้การชมเชย แล้วการเกิดพฤติกรรมการกัดเล็บของลูกสาวแต่ละครัง้ จะ
ค่อยๆ ทิง้ ระยะเวลาห่างออกไป พ่ออาจจะให้คาชมเชยทุกครึง่ ชัวโมง
่
แต่เมื่อลูกกัดเล็บอีกพ่อก็ต้อง
ทาเพิกเฉย ทาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทังพฤติ
่
กรรมกัดเล็บของลูกสาวหมดไป ส่วนวิธกี ารลงโทษ
(punishment) คือ การทาให้ได้รบั ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือทางจิตใจ หรือการถอดถอนสิง่ ที่
ชอบ เมื่อกระทาพฤติกรรมที่ไม่พงึ ปรารถนา การลงโทษเป็ นการกระทาเพื่อหยุดพฤติกรรมนัน้ โดย
ทันที เมือ่ พฤติกรรมนัน้ อาจก่อให้เกิดอันตราย แต่ขณะเดียวกันการลงโทษก็ไม่ใช่วธิ กี ารทีจ่ ะช่วยให้
เกิดพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนาได้ สาหรับหลักในการลงโทษจะต้องกระทาโดยทันทีทเ่ี กิดพฤติกรรมที่
ไม่พงึ ปรารถนา ต้องบอกเหตุผลของการลงโทษด้วย และลงโทษอย่างคงเส้นคงวา คือ พฤติกรรมที่
เคยถูกลงโทษ เมือ่ เกิดพฤติกรรมนัน้ อีกก็ตอ้ งทาการลงโทษทุกครัง้
นอกจากนี้มเี ทคนิคการถ่ายทอดที่ใช้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
(feedback) ข้อ มูล ป้ อ นกลับ คือ ข้อ มูล เกี่ยวกับ พฤติกรรมของบุค คลที่ผ่ านการประเมินเทีย บกับ
มาตรฐานการปฏิบตั ิมาแล้ว มีทงั ้ ข้อมูลด้านบวกและด้านลบ ซึ่งทาให้ทราบเกี่ยวกับผลลัพธ์ของ
พฤติก รรมที่ท าไปและมองเห็น แนวทางการพัฒ นาให้ดีข้นึ กล่ าวอีก นัยหนึ่ งได้ว่า การให้ข้อ มูล
ป้ อนกลับเป็ นการชี้ให้เห็นว่าสิง่ ทีบ่ ุคคลทาอยู่นัน้ ได้ผลเป็ นอย่างไร และจากการทีร่ ขู้ อ้ มูลดังกล่าวนี้
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เองจะเป็ นแรงเสริมให้บุคคลดาเนินกิจกรรมต่อไป และพยายามพัฒนาการปฏิบตั ใิ ห้ดขี น้ึ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายทีต่ อ้ งการ
3. วิธกี ารทางการสังเกต (observational methods) : ผลเกิดจากการ เลียนแบบ
บุค คลจะได้เรีย นรู้จากการสังเกตตัวแบบพฤติกรรมของบุ ค คลอื่น สิ่งที่บุ ค คลสามารถ
เรียนรูจ้ ากตัวแบบคือ พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม เจตคติ รวมทัง้ เรื่องอารมณ์ โดยผู้ท่เี ป็ นตัว
แบบอาจเป็ นพ่อแม่ พี่น้อง ญาติ เพื่อน ครู หรือตัวละครในโทรทัศน์ ทัง้ นี้การเรียนรูโ้ ดยการสังเกต
จากตัวแบบประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ เริม่ จากการแยกแยะ สรุปข้อมูลทีไ่ ด้จากสิง่ ทีส่ งั เกตเห็น
เก็บ จาลัก ษณะของตัว แบบ สร้างเป็ น กฎหรือ ระเบียบปฏิบ ัติโดยทัว่ ไปเกี่ย วกับ พฤติกรรมไว้ใน
โครงสร้างทางปั ญญา แล้วดึงข้อมูลที่เก็บไว้ออกมาและแสดงออกเมื่อถึงเวลาอันสมควร อย่างไรก็
ตาม บุค คลจะเรียนรู้จากตัวแบบได้มากหรือน้ อยก็ข้นึ อยู่กบั การให้ค วาม สนใจ ระดับสติปัญ ญา
ความสามารถในการจดจ า ประเภทของพฤติก รรมที่ส ังเกต แรงจูงใจ ความสามารถในการท า
พฤติกรรมซ้าอย่างตัวแบบ (Berns. 1997 : 74 ; citing Bandura. 1989. Social cognitive theory.)
ฟิ ชเชอร์ & คอกรอส และรอส (สมโภชน์ เอี่ยมสุภ าษิต . 2545 ; อ้างอิงจาก Fischer & Gochros.
1975. Planned behavior change : Behavior modification in social work. ; Ross. 1981. Child
behavior therapy.) ได้สรุปหน้าที่ของตัวแบบไว้ 3 ลักษณะคือ 1) ทาหน้าที่สร้างพฤติกรรมใหม่ ใน
กรณี ท่ผี ู้ส งั เกตตัว แบบยังไม่เคยเรียนรู้พฤติกรรมดังกล่ าวมาก่ อ นเลยในอดีต 2) ทาหน้ าที่เสริม
พฤติกรรมที่มอี ยู่แล้วให้ดขี น้ึ ในกรณีท่ผี ู้สงั เกตตัวแบบเคยเรียนรูพ้ ฤติกรรมดังกล่าวมาบ้างแล้ว ใน
อดีต 3) ทาหน้ าที่ยบั ยัง้ การเกิดพฤติกรรม ในกรณีท่ผี ู้สงั เกตตัวแบบมีพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์
หรือยังไม่เคยมีพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์มาก่อน ตัวแบบจะช่วยทาให้พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์นนั ้
ลดลงหรือไม่เกิดขึน้
4. วิธกี ารทางปั ญญา (cognitive methods) : ผลเกิดจากการคิด
วิธกี ารทางปั ญ ญาจะเน้ นที่กระบวนการคิดของบุค คลในการเรียนรูบ้ างสิง่ บางอย่าง โดยผ่ านทาง
วิธกี ารต่างๆ เช่น การสอน การตัง้ มาตรฐาน และการใช้เหตุผล
การสอน (instructions) เป็ นการให้ความรูแ้ ละข้อมูลต่างๆ อาจจะอยู่ในรูปของวิธกี ารทา
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ หรือคาสัง่ การสอนจะมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใดก็ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถใน
การเข้าใจและจดจาสิง่ ที่ได้รบั รูม้ าของเด็ก กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า สิง่ ที่จะสอนต้องอยู่ในระดับที่เด็ก
รับได้ นอกจากนี้ ในการสอนผูส้ อนควรจะระบุรายละเอียดของเรือ่ งทีจ่ ะสอนให้ชดั เจน และต้องมันใจ
่
ว่าสิง่ ที่บอกไปนัน้ เด็กเข้าใจตรงตามที่ผู้สอนต้องการจะสื่อให้รู้ และเพื่อให้เป็ นเช่นนัน้ ผู้สอนอาจจะ
ต้องอธิบายขยายความ สาธิตให้ดู หรือพูดซ้า
การตัง้ มาตรฐาน (setting standards) มาตรฐาน หมายถึง ระดับที่บรรลุผลสาเร็จ หรืออยู่
ในขัน้ ยอดเยีย่ มตามทีต่ งั ้ เป้ าหมายหรือตามมาตรฐานการวัดความเพียงพอ
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มาตรฐานที่พ่อแม่ตงั ้ สาหรับลูก จะบอกให้ลูกรูล้ ่วงหน้ าว่าพ่อแม่คาดหวังหรือไม่คาดหวังอะไรจาก
พวกเขา เป็ นการบอกให้รวู้ ่าสิง่ ใดควรทาและสิง่ ใดไม่ควรทา นอกจากนี้ผู้ตงั ้ มาตรฐานอาจจะเป็ น
ตัวแทนการถ่ายทอดอื่นๆ เช่น เพื่อน ครู เป็ นต้น แต่ถงึ อย่างไรก็มวี ตั ถุประสงค์ไม่แตกต่างกัน
เหตุ ผล และการใช้เหตุ ผล (reasons and reasoning) เหตุ ผล คือ คาอธิบายหรือสาเหตุ
ของการกระทา วัตถุประสงค์ของการให้เหตุผลในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมก็เพื่อให้เด็กสามาร
ถานาเหตุผลนัน้ ไปอ้างอิงได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์อ่นื ทีใ่ กล้เคีย งกัน แต่ทว่าวิธกี ารนี้อาจมีปัญหา
ตรงทีว่ ่า เด็กอาจจะไม่เข้าใจคาพูด และมักจะไม่สามารถนาเหตุผลไปใช้ในสถานการณ์อ่นื ได้ เพราะ
ตามแนวคิดของเพียเจท์ (Berns. 1997 : 76 ; citing Piaget. 1974. The language and thought of
the child.) ในเรื่องเกี่ยวกับภาษาและการคิดของเด็ก เขากล่าวว่า เด็กที่อายุต่ ากว่า 3 ปี จะยังมีการ
ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง (egocentric) อยู่มาก จึงขาดความสามารถทีจ่ ะเข้าใจมุมมองของบุคคลอื่น
และเชื่อว่าบุค คลอื่นก็มมี ุมมองในการมองสิ่งต่างๆ เหมือนกับตน นัน่ คือ เด็กยังไม่ส ามารถแยก
ตนเองออกจากสิง่ แวดล้อมรอบตัวได้ แต่เมื่อเด็กอายุ 4 - 7 ปี การยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางได้คลาย
ลงไปบ้างแล้ว เด็กสามารถเข้าใจว่าบุคคลอื่นมีความรูส้ กึ หรือมุมมองเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ อย่างไร แต่
กระนัน้ ก็ยงั ไม่สามารถอ้างอิงเหตุผลไปสู่สถานการณ์ อ่นื ได้ เพราะช่วงอายุน้ีความสามารถในด้าน
เหตุ ผ ลของเด็ก จะเป็ น ในลัก ษณะจากสิ่ง ที่เ ฉพาะไปสู่ ส ิ่ง ที่เ ฉพาะ (transductive : particular to
particular) เช่น ฉันตีเดวิดด้วยท่อนไม้ไม่ได้ ฉะนัน้ ฉันจะใช้ไม้เบสบอลตีเดวิดไม่ได้เช่นกัน ซึ่งตรง
ข้ามกับลักษณะจากสิง่ เฉพาะไปสู่สงิ่ ทัวไป
่ (inductive : particular to general) หรือจากสิง่ ทัวไปไปสู
่
่
สิง่ เฉพาะ (deductive : general to particular) จนกระทังเด็
่ กอายุ 7 ปี ไปแล้ว เด็กจะคิดอย่างเป็ น
รูปธรรมได้มากขึน้ สามารถเข้าใจเหตุผลเมื่อนามาผนวกกับความจริง เหตุการณ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรม วัตถุ
หรือบุคคล เช่น ถ้าผู้ใหญ่บอกว่า "ห้ามตีคนอื่นด้วยท่อนไม้เพราะจะทาให้เขาเจ็บมาก เห็นไหมว่า
มันทาให้เดวิดร้องไห้" อย่างไรก็ต าม เด็กในวัยนี้ยงั ไม่สามารถคิดในเชิงนามธรรมได้จนเมื่อ อายุ
ประมาณ 11 - 12 ปี ที่สามารถคิดแบบเป็ นตรรกะ คิดอย่างมีเหตุ ผ ล คิดแยกอดีต ปั จจุบนั และ
อนาคตได้ และมีความยืดหยุ่นในการคิด ในช่วงอายุน้ีเองที่ การใช้เหตุผลในฐานะที่เป็ นกลไกการ
ถ่ายทอดทางสังคมจะมีประสิทธิผลทีส่ ุด เด็กจะสามารถปรับใช้เหตุผลได้ไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ใด
ส าหรับ พ่ อ แม่ ท่ีใช้ก ารชี้น า (directives) น าเหตุ ผ ลจัด ว่ าเป็ น พ่ อ แม่ ป ระเภทเผด็จ การ
(authoritarian) พ่ อ แม่ ท่ีไ ม่ ช้ีน าเลยและพยายามกระท าเพื่อ ให้ไ ด้ร บั การเชื่อ ฟั ง จัด เป็ น พ่ อ แม่
ประเภทตามใจ (permissive) ส่วนพ่อแม่ท่คี าดหวังจะให้ลูกเชื่อฟั งคาสังสอนโดยค
่
านึงถึงสิทธิของ
ลูกและไม่ใช้ก ารบังคับ จัดเป็ นพ่ อแม่ประเภทมีเหตุผล (authoritative) (Berns. 1997 : 77 ; citing
Baumrind. 1971, 1989. Current patterns of parer authority.)
5. วิธ ีก ารทาฃวัฒ นธรรมทางสัง คม (sociocultural methods) : ผลเกิด จากการท าให้
สอดคล้อง
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วัฒนธรรมทางสังคมที่อยู่ลอ้ มรอบตัวบุคคลจะมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลนัน้ อย่าง
ต่อเนื่อง อันทาให้การแสดงออกนัน้ สอดคล้องกับแบบอย่างที่มมี าก่อน ซึ่งเทคนิคการถ่ายทอดทาง
สังคมตามวิธกี ารทางวัฒนธรรมทางสังคม เช่น ความกดดันจากกลุ่ม ขนบธรรมเนียม
ความกดดันจากกลุ่ม (group pressure) ในชุมชนหนึ่งๆ จะประกอบด้วยกลุ่มทางสังคม
ต่างๆ เช่น ครอบครัว กลุ่มเพื่อนบ้าน วัด กลุ่มเพื่อน ชมรม โรงเรียน และอื่นๆ กลุ่มที่บุคคลเป็ น
สมาชิก จะมีอิทธิพ ลต่ อ พฤติก รรมของบุ คคลนัน้ โดยบุ ค คลจะเชื่อ ว่าความคิดเห็นของกลุ่ มน่ าจะ
ถูกต้องจึงควรทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม ซึง่ แสดงถึงลักษณะการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม
เนื่องจากบุคคลต้องการการยอมรับทางสังคม แต่ทงั ้ นี้อทิ ธิพลของกลุ่มจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ขน้ึ อยู่
กับ 1) ความต้อ งการของบุ ค คลที่จะเข้าร่ว มเป็ น สมาชิกของกลุ่ ม คือ ถ้าบุ ค คลมีค วามต้อ งการ
เช่นนัน้ มาก เขาก็พร้อมที่จะปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับกลุ่มมาก 2) การยอมรับจากกลุ่ม กล่าวคือ
บทบาทหรือสถานะทีบ่ ุคคลมีอยูใ่ นกลุ่มจะมีผลต่อการมีอทิ ธิพลเหนือ โดยในฐานะของผูต้ ามจะได้ร ับ
แรงกดดันจากกลุ่มมากกว่าผู้นา และ 3) ชนิดของกลุ่ม กล่าวคือ ระดับอิทธิพลที่กลุ่มมีจะขึน้ อยู่กบั
ความผูกพันทางความรูส้ กึ ทีส่ มาชิกในกลุ่มมีต่อกัน
ขนบธรรมเนีย ม (tradition) เป็ นการสืบ ทอดประเพณี (custom) เรื่อ งราวต่ างๆ ความรู้
ทักษะ ค่ านิยม ความเชื่อ เจตคติ และอื่นๆ จากคนรุ่นหนึ่งสู่ค นอีกรุ่นหนึ่ง เรียกได้ว่า เป็ นแบบ
แผนการดารงชีวติ ทีไ่ ด้รบั มาจากบรรพบุรษุ เช่น การตัง้ ทีอ่ ยู่อาศัย วิธกี ารกิน การนอน การแต่งกาย
การคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น เป็ นต้น ซึง่ สิง่ เหล่านี้สามารถแสดงความเป็ น เชือ้ ชาติได้
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมทีน่ าเสนอข้างต้น เป็ นวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมโดยทัวไปที
่ ่
อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ทัง้ ในทางจิตวิทยา (วิธกี ารทางความรู้สกึ วิธกี ารทางการ
กระทา วิธกี ารทางการสังเกต วิธกี ารทางปั ญญา) และสังคมวิทยา (วิธกี ารทางวัฒนธรรมทางสังคม)
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จะศึกษาวิธ ีการถ่ ายทอดทางสังคมของครูผู้สอนที่ใช้ถ่ ายทอดให้แก่
นักเรียน

4.2 ทฤษฎีพหุปัญญา
โฮเวิ ร์ ด การ์ ด เนอร์ (Howard Gardner) ได้ พ ั ฒ นาทฤษ ฎี พ หุ ปั ญ ญ า (Multiple
Intelligence Theory) จากการพัฒนาแบทดสอบเชาวน์ปัญญา (IQ test) ของอัลเฟรด บิเนท์ (Alfried
Binet) เพื่อทดสอบนักเรียนที่ประสบความสาเร็จและล้มเหลวในการเรียน ซึ่งการ์ดเนอร์พบว่าโลก
ตีความความเชาวน์ ปัญ ญา (Intelligence) ของคนแคบเกินไป เพราะเชาวน์ ปัญ ญา ที่มมี าแต่เดิม
จากัดอยู่ท่คี วามสามารถทางภาษา ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และการคิดเชิงตรรกะเป็ น
หลัก จากการวัด เชาวน์ ปั ญ ญาของผู้เรีย นจากแบบทดสอบเชาวน์ ปั ญ ญาที่ป ระกอบไปด้ว ยการ
ทดสอบความสามารถดังกล่าว ซึ่งคะแนนทีไ่ ด้จากการวัดจะเป็ นตัวกาหนดเชาวน์ปัญญาของบุคคล
นั ้น ไปตลอดเพราะเชื่อ ว่ า องค์ ป ระกอบของเชาวน์ ปั ญ ญาจะไม่ เ ปลี่ย นแปลงไปตามวัย หรือ
ประสบการณ์มากนัก แต่การ์ดเนอร์กลับมีความเชื่อว่า เชาวน์ปัญญาของบุคคลไม่มอี ยู่คงทีใ่ นระดับ
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ที่มตี งั ้ แต่เกิด หากแต่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าได้รบั การส่งเสริมจากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ได้ม ี
เพียงความสามารถทางภาษาและคณิตศาสตร์เท่านัน้ แต่เชาวน์ปัญญามีอยู่หลากหลาย บุคคลแต่ละ
บุ ค คลจะมีค วามสามารถที่แ ตกต่ า งไปจากผู้ อ่ืน และมีค วามสามารถในด้ า นต่ า งๆไม่ เ ท่ า กัน
ความสามารถจะผสมผสานกันออกมาและทาให้บุคคลมีแบบแผนซึ่งเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน ซึง่ ใน
ช่วงแรกการ์ดเนอร์ได้แบ่งความสามารถหือเชาวน์ปัญญาของบุคคลไว้ 7 ด้าน (Gardner. 1993: 56) ได้แก่ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ปั ญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (LogicalMathematical Intelligence) ปั ญญ าด้ า นมิ ติ ส ัม พั น ธ์ (Spatial Intelligence) ปั ญ ญาด้ า นดนตรี
(Musical Intelligence) ปั ญญาด้ า นการเคลื่อ นไหวร่ า งกายและกล้ า มเนื้ อ (Bodily-Kinesthetic
Intelligence) ปั ญ ญาด้านความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื (Interpersonal Intelligence) ปั ญ ญาด้านการเข้าใจ
ตนเอง (Intrapersonal Intelligence) และภายหลังได้เสนอเพิ่มอีก 2 ด้านคือ ด้านที่ 8 คือ ปั ญ ญา
ด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) และด้านที่ 9 ด้านที่ 9 คือ ปั ญ ญาด้านอัต ถิ
ภ าวนิ ยม (Existential Intelligence) (Gardner. 2006: 18) โด ยเชาว น์ ปั ญ ญ าแต่ ล ะด้ า น มี
รายละเอียดดังนี้
1. เชาวน์ ปัญ ญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) เป็ นความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายและการใช้ภาษา การพูดและการเขียน การเรียนรูภ้ าษา การใช้ภาษาสื่อสารให้ได้ผล
ตามเป้ าหมาย สื่ออารมณ์ ความรูส้ กึ ให้คนอื่นเข้าใจได้ดี เป็ นบุคคลที่เป็ นคนรักการอ่าน การเขียน
การเล่ าเรื่อ ง แต่ งค าประพันธ์ โต้วาที ร่ว มอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่ างๆ มักมีค วามสนใจใน
อาชีพ เช่น กวี นักเขียน นักพูด นักกฎหมาย
2. เชาวน์ปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical-Mathematical Intelligence) เป
ในความสามารถในด้านตรรกะ รวมทัง้ ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญ หา
บุคคลที่มเี ชาวน์ ปัญญาด้านนี้จงึ มีระบบระเบียบในการคิด ชอบคิดวิเคราะห์ แยกแยะสิง่ ต่างๆ ให้
เห็นชัดเจน ชอบคิดและทาอะไรตามเหตุผล เข้าใจสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรมได้งา่ ย ชอบและทาคณิตศาสตร์
ได้ดี ความสามารถด้านการใช้เหตุ ผ ลเชิงตรรกะ เป็ น ความสามารถในการใช้เหตุ ผ ลแบบนิ รนัย
(deductive reasoning) คือการใช้เหตุผลที่มาจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อย และความสามารถในการ
ใช้เหตุผลแบบอุปนัย (inductive reasoning) เป็ นการให้เหตุผลด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆ แล้ว
สรุปลงเป็ นกฎ การแก้ปัญหาทีเ่ ป็ นนามธรรมและเข้าใจความสัมพันธ์ทซ่ี บั ซ้อนของการใช้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชอบในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการคานวณ การใช้
เหตุผล เช่น นักบัญชี นักวิทยาศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ นักกฎหมาย และวิศวกร
3. เชาวน์ปัญญาด้านมิตสิ มั พันธ์ (Spatial Intelligence) เป็ นความสามารถสร้างรูปแบบ
ในใจ รวมทัง้ มีความสามารถในการวางแผนและดาเนินการโดยใช้รปู แบบทีส่ ร้างขึน้ ในใจได้ บุคคลที่
มีปัญญาด้านนี้สามารถแสดงออกทางความสามารถด้านศิลปะ การวาดภาพ การสร้างภาพ การคิด
เป็ นภาพ การใช้ส ี การสร้างสรรค์ผลงาน ความสามารถด้านนี้เป็ นความสามารถในการรับรูภ้ าพที่
มองเห็นในโลกได้อย่างถูกต้อ งและสามารถนาประสบการณ์ จากการเห็นนัน้ มาสร้างขึ้นใหม่ เป็ น
ความสามารถที่เกี่ยวพันกับการเห็นรูปร่าง สี รูปทรง และลักษณะพื้นผิวด้วยจิตใจและถ่ ายทอด
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ออกมาเป็ นรูป ธรรม มองเห็น ภาพจากการผสมผสานของความรู้ ประสบการณ์ อารมณ์ และ
จิน ตนาการเดิม ที่ส ร้า งสรรค์อ อกมาเป็ นภาพใหม่ มีค วามสนใจอาชีพ เช่ น จิต รกร ปฏิม ากร
สถาปนิก นักออกแบบ ช่างภาพ เป็ นต้น
4. เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) เป็ นความสามารถของจังหวะ การ
ร้องเพลง การฟั งเพลง การแต่งเพลง การเต้น ไวต่ อการรับรูเ้ สียงและจังหวะ รวมทัง้ มีความรู้สกึ
ซาบซึง้ ในการฟั งดนตรี มีความสนใจในอาชีพทีเ่ กี่ยวกับดนตรี เช่น นักร้อง นักดนตรี ครูสอนดนตรี
นักแต่งเพลง เป็ นต้น
5. เชาวน์ ปั ญญาด้ า นการเคลื่อ นไหวร่ า งกายและกล้ า มเนื้ อ (Bodily-Kinesthetic
Intelligence) เป็ นความสามารถในการใช้ส่วนของร่างกาย เช่น การเต้นรา การเล่นกีฬ า หรือการ
สร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ความสามารถพิเศษด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อช่วยให้เราควบคุม
และแปลความหมายของลีลาการเคลื่อนไหวของร่างกาย หยิบและจับสิง่ ของ ลักษณะทีเ่ ป็ นคนทีช่ อบ
เคลื่อนไหว คล่องแคล่ว ไม่ชอบนัง่ นิ่งเป็ นเวลานานๆ สนใจในอาชีพที่เกี่ยวกับการกีฬา เต้นรา ช่าง
ก่อสร้าง นักประดิษฐ์ เป็ นต้น
6. เชาวน์ ปั ญ ญ าด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อ่ื น (Interpersonal Intelligence) เป็ น
ความสามารถเข้าใจบุคคลอื่น รูจ้ กั วิธใี นการจูงใจ ร่วมมือกับบุคคลอื่น ผู้มคี วามสามารถทางด้านนี้
มักเป็ นผู้มคี วามไวต่อความรูส้ กึ และความต้องการของผู้อ่นื มีความเป็ นมิตร ชอบช่วยเหลือและให้
คาปรึกษาแก่ผู้อ่นื มีทกั ษะในการสื่อสารด้วยวาจา ท่าทาง ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อ่นื ทักษะ
การจัดการความขัดแย้ง สามารถจูงใจผูอ้ ่นื เช่น นักการเมือง ผูน้ าทางศาสนา ครู นักการศึกษา นัก
ขาย นักโฆษณา เป็ นต้น
7. เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เป็ นความสามารถ
ในการเข้าใจตนเอง มัก เป็ นคนที่ชอบคิด พิจารณาไตร่ต รอง มองตนเอง และท าความเข้าใจถึง
ความรูส้ กึ และพฤติกรรมของตนเอง มักเป็ นคนที่มนคงในความคิ
ั่
ดความเชื่อต่าง ๆ จะทาอะไรมัก
ต้องการเวลาในการคิดไตร่ตรอง และชอบทีจ่ ะคิดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ผูท้ ไ่ี ม่มสี ติปัญญาใน
ด้านนี้ มักจะมีบุคลิกเฉื่อยชา เชื่องช้า ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายและเศร้าซึม
8. เช า ว น์ ปั ญ ญ า ด้ า น ค ว า ม เข้ า ใจ ธ ร ร ม ช า ติ (Naturalist Intelligence) เป็ น
ความสามารถในการจาแนกสิง่ มีชวี ติ ทัง้ ดอกไม้และสัตว์ มีความเข้าใจธรรมชาติเป็ นความสามารถใน
การจดจา รู้จกั พัน ธุ์พ ืช และพัน ธุ์ส ตั ว์ท่ีอ ยู่รายรอบตัว เป็ น บุ ค คลผู้รกั ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติ
ตระหนั ก ในความส าคัญ ของสิ่งแวดล้อ มรอบตัว ชอบและสนใจพืช สัต ว์ ชอบในอาชีพ เช่ น นั ก
ธรณีวทิ ยา นักดาราศาสตร์ เป็ นต้น
9. เชาวน์ ปั ญ ญาด้านอัต ถิภาวนิยม (Existential Intelligence) เป็ นความสามารถใน
การคิดใคร่ครวญในเรื่องต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ รูจ้ กั ตัง้ คาถามเกี่ยวกับตัวเองและความเป็ นไป
ของชีวติ รวมไปถึงชีวติ หลังความตาย เรือ่ งเหนือจริงลึกลับต่าง ๆ บุคคลทีม่ ปี ั ญญาในด้านนี้ จะเป็ น
คนช่างคิดช่างสงสัย ใคร่รู้ชอบตัง้ ค าถาม มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์ สูง และรูจ้ กั หาความสงบทางใจ
เช่น นักคิด นักปรัชญา ผูน้ าทางศาสนา เป็ นต้น
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การศึกษาทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ทาให้ผวู้ จิ ยั เห็นถึงแนวทางในการศึกษาลักษณะ
ของเอกลักษณ์เชิงวิชาชีพทีเ่ ป็ นจุดเด่นของครูทม่ี หี ลากหลายด้านประกอบกันซึง่ สามารถเทียบเคียง
ได้ก ับ ลัก ษณะเชาวน์ ปั ญ ญาบางด้านในทฤษฎีน้ี เช่ น เชาวน์ ปั ญ ญาด้า นความสัม พัน ธ์กับ ผู้อ่ืน
(Interpersonal Intelligence) เป็ นต้ น แต่ ก ารศึ ก ษาในครัง้ นี้ จ ะเพี ย งน าทฤษฎี น้ี เ พื่ อ เป็ นเพี ย ง
แนวทางในการศึก ษาและเพื่อ เทียบเคียงผลการศึกษาเท่ านัน้ เนื่อ งจากในการศึกษาอาจพบว่า
เอกลักษณ์ ของครูอาจมีลกั ษณะเด่นที่มากกว่าที่การ์ดเนอร์ได้กล่าวไว้ รวมถึงคุณสมบัติท่ีครูพงึ มี
เพื่อให้สามารถทางานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของสังคม

4.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูท้ างปั ญ ญาสังคมของแบนดูรา มีแนวความคิดที่ว่าพฤติกรรม
ต่างๆ ของมนุ ษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือการเลียนแบบการกระทาของผูอ้ ่นื
ซึง่ แบนดูรา (Bandura) ได้แบ่งตัวแบบออกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ
1. ตัวแบบทางพฤติกรรม (Behavioral Modeling) หมายถึง ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมให้
บุคคลเห็น เช่น พ่อแม่ทง้ิ ขยะลงถังให้ลูกเห็น ซึง่ Bandura จะให้ความสาคัญกับการเป็ นตัวแบบทาง
พฤติกรรมเพราะมีอทิ ธิพลอย่างมากในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่
2. ตัวแบบทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบทีพ่ ูด บอกหรือเขียน บอก
ว่าจะกระทาอะไรอย่างไร เพราะมนุ ษย์สามารถทาสิง่ ต่างๆ ได้จากการฟั ง การพูดบอกของผูอ้ ่นื หรือ
จากการอ่านจากสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื เขียน เช่น การทาอาหารจากหนังสือหรือตารา
3. ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบภาพหรือเสียงที่ผ่าน
สื่อต่างๆ คือ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
4. ตัวแบบสัมผัส (Kinesthetic Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบโดยใช้การสัมผัส เช่น
เด็กหูหนวก ตาบอดเวลาจะเรียนออกเสียงอาจจะต้องมีการสัมผัสปากของครูผสู้ อน
สาหรับอาชีพครูนัน้ ก็เป็ นอาชีพหนึ่งที่ต้องมีการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคมเช่นกัน โดยต้องมี
การเรียนรูจ้ ากตัวแบบต่างๆ ที่ได้กล่าวเอาไว้ขา้ งต้นนัน้ ในตัวแบบทางพฤติกรรมนัน้ ครูผู้ทาการ
ถ่ายทอดนัน้ จะต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักเรียนผูร้ บั การถ่ายทอดนัน้ กระทาตามตนเอง ซึง่ การที่
นัก เรียนผู้รบั การถ่ ายทอดนัน้ มีต ัวแบบเป็ น ครูผู้ทาการถ่ ายทอดที่ดีก็จะส่ งผลให้การเรียนรู้นัน้ มี
ประสิทธิภาพ
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4.4 แนวคิ ดปฏิ สงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction)
การกระท าระหว่ า งกัน ด้ว ยสัญ ลัก ษณ์ (Symbolic Interaction) หมายถึง ลัก ษณะการ
ประพฤติปฏิบตั ติ ่อกันของมนุ ษย์ในสังคมทีอ่ าศัยการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ภาษา
และอากัปกิรยิ า ท่าทางที่เป็ นสัญลักษณ์ ซึ่งมนุ ษย์เรานัน้ โต้ตอบกันด้วยการแปลความหมายของ
การกระท าระหว่างกัน และกัน อ่ า นเจตนารมณ์ ข องกัน และกัน ว่าการกระท าของฝ่ ายหนึ่ งนั ้ น มี
ความหมายว่าอย่างไร เพื่อว่าจะได้ตอบโต้การกระทาของฝ่ ายนัน้ ได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ทแ่ี สดง
เอาไว้ ซึง่ การปฏิบตั ติ ่อกันอย่างมีสญ
ั ลักษณ์เป็ นการเข้าใจความหมายของการกระทาระหว่างกันซึง่
เป็ นสิง่ สาคัญ มีความจาเป็ นอย่างมากสาหรับมนุษย์ (อ้อมเดือน สดมณี. 2523:32-33)
มนุ ษย์ตอบโต้การกระทาของกันและกันบนพื้นฐานของความหมายของอากัปกิรยิ า แปล
ความหมายของอากัป กิรยิ าของกัน และกัน ลัก ษณะเช่ น นี้ ท าให้อ ากัป กิรยิ าทัง้ หลายกลายเป็ น
สัญ ลักษณ์ ซ่งึ แฝงไว้ด้วยความคิดของผู้เข้าร่วมปฏิสงั สรรค์ ซึ่งสัญ ลักษณ์ เป็ นสิง่ แทนการกระทา
ทัง้ หมด พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุ ษย์จงึ เป็ นเรือ่ งของการประพฤติปฏิบตั ติ ่อกันอย่างมีความเข้าใจ
ในสัญลักษณ์ทใ่ี ช้เพื่อการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกัน ถ้าปั จเจกบุคคลทีเ่ ข้ามาประพฤติปฏิบตั ิ
ต่ อ กันไม่แ ปลความหมายของอากัป กิรยิ าในลักษณะที่ค ล้ายคลึงกัน หรือ ไม่ยอมกระท าตอบโต้
อากัปกิรยิ าของอีกฝ่ ายหนึ่งให้เป็ นไปตามความหมาย เจตนารมณ์ของอีกฝ่ าย การกระทาทีร่ ่วมแรง
ร่วมใจช่วยเหลือจุนเจือกันอันเป็ นคุณลักษณะใหญ่ของชีวติ สังคมก็คงจะไม่เกิดขึน้ หรือกล่าวได้ว่า
สังคมมนุษย์อยูบ่ นพืน้ ฐานของการตกลงร่วมกัน คือการรับรูใ้ นความหมายของการกระทาระหว่างกัน
อันก่อให้เกิดการเข้าใจร่วมกันและคาดหวังรวมกัน
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทาด้วยสัญลักษณ์ เป็ นทฤษฎีประเภทจุลภาค (Micro) ทีใ่ ห้
ความสาคัญต่อมนุ ษย์แต่ละคนและช่วยให้ความรูเ้ กี่ยวกับสังคมมนุ ษย์ยงิ่ ขึน้ ซึ่ง จอร์จ เฮอร์เบร์ท
มี้ด ได้ก ล่ าวถึงเรื่อ งของจิต (Mind) ตัว ตน (Self) และสังคม (Society) โดย มี้ด มีค วามเห็น ว่ า
ลักษณะเด่นของจิตมนุ ษย์ม ี 3 ประการ คือ 1) จิตมีความสามารถใช้สญ
ั ลักษณ์กาหนดสิง่ ต่างๆ ใน
สภาพแวดล้อม สามารถทาให้รจู้ กั สิง่ ต่างๆ 2) จิตสามารถฝึ กซ้อมแนวทางการกระทาต่อสิง่ ต่างๆ
ก่อนทีจ่ ะลงมือกระทาจริง 3) จิตสามารถหักห้ามแนวการปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เหมาะไม่ควร แต่อย่างไรก็ตาม
มีด้ ยังมีความเชื่ออีกว่า จิตเป็ นผลผลิตทางสังคม (Social Product) คือไม่มมี าตัง้ แต่กาเนิด จิตเกิด
จากการที่มนุ ษย์สมั พันธ์กนั โดยในขัน้ แรกทารกทีเ่ กิดมาจะมีความสัมพันธ์กบั คนใกล้ชดิ ทารกจะ
เลือกสรรท่าทาง (gesture) ต่างๆ ที่เขาแสดงออกไปอย่างเดาสุ่มกับบุคคลเหล่านัน้ ที่ทาให้บุคคล
เหล่านัน้ กระทาทางบวก การเลือกสรรเช่นนี้อาจเป็ นได้ทงั ้ การสอนของคนและการเดาสุ่มเอาเอง ซึง่
การเลือ กท่ า ทางเช่ น นี้ เ มื่ อ ด าเนิ น ไปเรื่อ ยๆ จนกระทั ง่ พบ “ความหมายทั ว่ ไป” (Common
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meanings) ของท่าทางเหล่านัน้ ทีเ่ ข้าใจตรงกัน มีด้ ให้ความหมายทัวไปนี
่ ้ว่า “ท่าทางตามประเพณี”
(Conventional gesture) ซึง่ ความสามารถในการตีความท่าทางตามประเพณี ทีม่ คี วามหมายทัวไป
่
ของมนุ ษย์น้ีเป็ นขัน้ ตอนทีส่ าคัญในกระบวนการพัฒนาจิต อัตตา และสังคม คือ เมื่อมนุ ษย์รบั รูแ้ ละ
ตีความท่าทางแล้วก็แสดงว่า มนุ ษย์มคี วามสามารถ “สวมบทบาทของผูอ้ ่นื ” เมื่อสามารถอ่านและ
ตีความท่าทางตามประเพณีทไ่ี ม่ได้แสดงออกมาอย่างเปิ ดเผยได้ บุคคลก็สามารถฝึกซ้อมแนวปฏิบตั ิ
ตอบในใจ เพื่อเลือกแนวทางทีจ่ ะให้ความร่วมมือจากผูอ้ ่นื ก่อนทีจ่ ะแสดงออกมาจริงได้
อัตตาทางสังคม เป็ นการที่มนุ ษย์สามารถให้ความหมายกับตนเอง ซึ่งการตีความหมาย
ท่าทางต่างๆ ของบุคคลอื่นไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดการประสานงานระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยกันเท่านัน้ แต่
จะสามารถน ามาประเมิน ผลตนเองได้ด้ว ย มี้ด กล่ าวว่า เมื่อ บุ ค คลได้เห็น “ภาพตนเอง” (selfimage) จากสายตาของคนอื่นทีส่ มั พันธ์กบั ตนมาระยะหนึ่ง จากภาพของตนเองทีม่ ลี กั ษณะชัวคราว
่
นี้จะค่อยๆ ฝั งลึกจนในที่สุดกลายเป็ น “ความคิดเกี่ยวกับตนเอง” ซึ่งมี้ดมีขนั ้ ตอนของการพัฒนา
อัตตาทีเ่ ป็ นการเปลีย่ นแปลงภาพตนเองที่มลี กั ษณะชัวคราวไปจนฝั
่
งลึกลงไปไว้ 3 ขัน้ ตอน ขัน้ ที่ 1
ขัน้ การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา (role-taking) ซึ่งการสวมบทบาทของผู้อ่ืน มี้ด เรียกว่า ขัน้ การเล่ น
บทบาท (play stage) ในขัน้ นี้ญ าติผู้ป่วยจิตเวชอาจมีโอกาสได้เรียนรู้การสวมบทบาทของบุคคล
สาคัญ เช่น พ่อ แม่ พี่ หรือ น้ องที่ อาจทาให้เกิดการความสานึกเกี่ยวกับตนเอง แต่ความสานึก
เกี่ยวกับตนเองยังไม่เป็ นไปในลักษณะของภาพที่ฝังแน่ น ขัน้ ที่ 2 ขัน้ เกมกีฬา (game stage) ขัน้ นี้
ญาติสามารถสวมบทบาทคนอื่น เอาอย่างคนอื่นได้มากขึน้ สามารถร่วมมือกับผู้อ่นื ได้มากขึน้ และ
ขัน้ สุดท้าย บุคคลสามารถสวมบทบาทของบุคคลทัวไป
่ (generalization other)
นอกจากนัน้ มี้ด ยัง เชื่อ อีก ว่า สังคมเป็ น ปรากการณ์ ท่ีส ร้างสรรค์ข้ึน จากการปรับ ตัว
ระหว่างการกระทาระหว่างมนุ ษย์ โดยที่จติ และอัตตา ทาให้สามารถมองเห็นสังคมในสภาพที่ไหล
เลื่อนไปมา และเปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอตามทีเ่ ห็นควร โดยอัตตา ประกอบด้วย I และ Me โดยที่ I คือ
เป็ นปั จเจกชน เป็ นตัวตน หรืออัตตาที่ตอบสนองต่อทัศนคติของผู้อ่นื โดยทันทีทนั ใดตามธรรมชาติ
ส่วน Me คือ เป็ นการรับรูท้ ศั นคติของผูอ้ ่นื ทีม่ ตี ่อตนเอง
ในมุมมองของผู้วจิ ยั มองว่าเรื่องการกระทาระหว่างกันด้วยสัญ ลักษณ์ นัน้ สามารถนามา
อธิบายการทางานของครูว่าเป็ นอาชีพที่ต้องมีการถ่ ายทอดความรู้ โดยเป็ นความรู้ท่ตี ้องมีค วาม
เข้าใจตรงกันระหว่างผูถ้ ่ายทอดความรูก้ บั ผูร้ บั การถ่ายทอดความรู้ ทัง้ สองฝ่ ายต่างต้องมีปฏิสมั พันธ์
กันในเชิงสัญลักษณ์โดยเป็ นการสื่อให้ทราบว่าฝ่ ายที่เป็ นผู้ถ่ายทอดความรูน้ นั ้ เป็ นผูท้ ่มี คี วามพร้อม
ในการที่จะถ่ายทอด ส่วนผู้ท่เี ป็ นผู้รบั การถ่ายทอดความรูก้ ็ต้องสื่อออกมาได้ว่าตนเองนัน้ มีความ
พร้อมที่จะรับการถ่ายทอดนัน้ ๆ ได้ เพราะหากฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดเกิดความไม่เข้าใจในสัญลักษณ์ทไ่ี ด้
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แสดงออกไปแล้วนัน้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างกัน ทาให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้
เสียไปหรือผิดไปจากความตัง้ ใจ อีกทัง้ เนื้อหาการสื่อสารที่ได้รบั หากมีความผิดพลาดไปก็จะส่งผล
กระทบต่อการเรียนรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ

5. การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study)
1. ความหมายและลักษณะของการศึกษาเฉพาะกรณี
ชาย โพธิสติ า (2548 :152-161) ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษาเฉพาะกรณี คือ การวิจยั ที่
มุ่งศึกษากรณีท่เี ฉพาะเจาะจง จุดเน้นอยู่ท่สี งิ่ ที่จะถูกศึกษา ซึ่งมีขอบเขตกาหนดได้ชดั เจน มีความ
สมบูรณ์ ในตัวเอง โดยใช้วธิ กี ารศึกษาที่เป็ นมาตรฐานทัวไปในทางสั
่
งคมศาสตร์ กล่าวคือ เทคนิค
มาตรฐานใดๆทีใ่ ช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริม าณได้ ก็สามารถใช้กบั
การศึกษาเฉพาะกรณีได้ทงั ้ สิน้ โดยความหมายสามารถแบ่งเป็ น 2 ประการ ประการแรก หมายถึง
เรื่องราว ปรากฏการณ์ หรือบุคคล ฯลฯ ที่เจาะจงเลือกมาเพื่อเป็ นตัวอย่างสาหรับแสดงประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งในหัวข้อการวิจยั ทัวไปให้
่
ชดั เจนยิง่ ขัน้ ประการทีส่ อง หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์
เรื่อ งราว หรือบุค คลที่มอี ะไรน่ าสนใจ น่ ารู้ และความรู้เรื่องนัน้ ๆก็ยงั ไม่มกี ารเปิ ดเผยมาก่ อ น ใน
ความหมายนี้ การศึกษาเฉพาะกรณี มลี กั ษณะเป็ นการวิจยั ที่จบภายในในตัวเอง กรณีท่เี ข้าข่าย
สาหรับการศึกษาแบบนี้จะต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถทาการศึกษาเป็ นกรณีทส่ี มบูรณ์ใน
ตัวเองได้ ดังนัน้ จึงต้องเป็ นกรณีท่มี ขี อบเขตชัดเจนทัง้ ในแง่ของเนื้อหา เวลาและสถานที่ ประเด็น
สาคัญในการศึกษาเฉพาะกรณี อยูท่ ก่ี ารศึกษาอย่างละเอียด เพื่อทาความเข้าใจกรณีนนั ้ ในหลายมิติ
นักวิจยั เลือกกรณีใดกรณีห นึ่งมาศึกษา อาจจะเป็ นเรื่องอะไรก็ได้ จะมีขอบเขตเพียงระดับบุคคล
เรื่องราวของคนคนเดียว หรือระดับองค์กร โครงการ ชุมชน หรือท้องถิน่ ก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ยิน
(Yin. 2003) ทีก่ ล่าวว่า การศึกษาเฉพาะกรณี เป็ นการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงอย่างละเอียดลึกซึง้
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ ท่สี นใจ ซึ่งเกิดขึ้นในบริบทหรือ ระบบที่มขี อบเขตเฉพาะเจาะจง (Specific
context or bounded system) ปรากฏการณ์ ที่ ส นใจนั ้น อาจเป็ นบุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คลโครงการ
เหตุ ก ารณ์ ชุ ม ชนหรือ องค์ ก ารเฉพาะรายใดรายหนึ่ ง หรือ หลายรายก็ ไ ด้ ท่ี นั ก วิจ ัย เลือ กมา
ทาการศึกษาวิจยั การศึกษารายกรณีมคี วามหมายตัง้ แต่ การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัตขิ องบุคคล (Case record or case history) สาหรับนาไปใช้ในด้านต่างๆ และรวมไปถึงการ
นาข้อมูลในประเด็นเกี่ยวข้องกับปั ญหาการวิจยั ทีต่ ้องการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงจากกรณีศกึ ษา
นัน้ มาทาการวิเคราะห์และตีความหมายอย่างละเอียดเข้มข้น โดยมีเป้ าหมายหลักเพื่อต้องการศึกษา
หรือ เรีย นรู้ก รณี ศึก ษาที่ส นใจเป็ นเฉพาะ (intrinsic interest) และเพื่ อ ต้ อ งการท าความเข้า ใจ
ปรากฏการณ์บางอย่างทีส่ นใจ โดยอาศัยศึกษาวิจยั จากกรณีเฉพาะดังกล่าว (Extrinsic interest) ผล
การศึ ก ษาจากกรณี เ ฉพาะที่ ด าเนิ น การภายใต้ ส ภาพ เหตุ ก ารณ์ จ ริง (Real life situation) ให้
สารสนเทศที่เป็ น ประโยชน์ ส าหรับ การน าไปใช้ป ฏิบ ัติงานในองค์ก ารใดองค์ก ารหนึ่ ง และเป็ น
ประโยชน์ โดยอ้อมส าหรับนาไปใช้ทาวิจยั ในประเด็นปั ญ หาที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางลุ่มลึกต่ อไป
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การศึกษารายกรณีจงึ ถู กนาไปใช้ในการแสวงหาความรูค้ วามจริงในหลากหลายสาขาวิชานัน้ เอง
(กมลวรรณ คารมปราชญ์. 2553: 64; อ้างอิงจาก Yin. 2003) โดย Creswell (1998) มองการศึกษา
เฉพาะกรณีในแง่วธิ กี ารวิจยั ว่า เป็ นการศึกษากับกรณีท่มี ขี อบเขตชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตัวเอง
ทัง้ ในแง่ของเนื้อหา เวลา สถานที่ และ Stake (1995) มองการศึกษาเฉพาะกรณีในแง่ของสิง่ ที่ถูก
ศึกษาว่าเป็ นการศึกษากรณีท่เี ฉพาะเจาะจง จุดเน้ นอยู่ท่สี งิ่ ที่ถูกศึกษาซึ่งต้องมีลกั ษณะเจาะจงมี
ขอบเขตชัดเจนและสมบูรณ์ในตัว
จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการศึกษาเฉพาะกรณี เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องราว ปรากฏการณ์ หรือบุคคล กลุ่มชน หรือองค์การที่มคี วามน่ าสนใจ และกรณีศกึ ษามีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง กล่าวคือมีบริบทและขอบเขตที่มคี วามเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ เนื้อหา เวลา และ
สถานที่ ลักษณะของการศึกษาเฉพาะกรณีเป็ นการสืบค้นหาความรูค้ วามจริงอย่างละเอียดลึกซึง้ เพื่อ
ทาความเข้าใจในปรากฏการณ์บางอย่างทีส่ นใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ บุคคล กลุ่มชน หรือองค์การ
โดยมีความความเหมาะสมกับการศึกษาในครัง้ นี้เนื่องจากเป็ นการศึกษาปรากฏการณ์ ในลักษณะ
กระบวนการของบุคคลหรือกรณีศกึ ษาทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดทางสังคม ซึง่ บริบททีศ่ กึ ษามีขอบเขตที่
เฉพาะเจาะจง
2. รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี
การเลือกกรณี ตวั อย่าง
การที่จะก าหนดว่าสิ่งไหนเป็ น กรณี ส าหรับ ศึก ษาได้ห รือ ไม่ได้ เราควรจะพิจารณา
คุณสมบัตขิ องสิง่ ทีเ่ ราสนใจศึกษานัน้ เป็ นสาคัญ กล่าวคือสิง่ ทีจ่ ะเลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษาต้องเป็ นสิง่ ที่
สามารถก าหนดขอบเขตได้ช ัด เจน (ชาย โพธิส ิต า. 2548: 154-155; อ้างอิงจาก Stake. 2000;
citing Creswell. 1998) โดยการเลือกกรณีตวั อย่างสามารถจาแนกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Intrinsic Case เป็ นการเลือกกรณีศกึ ษาเพราะความ
สนใจอยากรู้ อยากทาความเข้าใจ อยากเปิ ดเผยรายละเอียดของกรณีศกึ ษานัน้ ไม่ได้มจี ดุ ประสงค์อ่นื
เลือกมาเพื่อตอบสนองในสิง่ ทีอ่ ยากรูเ้ ป็ นหลัก ซึง่ เป็ นกรณีทน่ี ่ารูแ้ ละมีความสมบูรณ์ในตัวของมัน
2. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Instrumental Case เป็ นการเลือกกรณีศกึ ษาเพื่อเป็ น
ตัวแทนของกรณีอ่นื ๆ และนักวิจยั ต้องการแสดงอะไรบางอย่างให้ชดั เจนมากขึ้นผ่ านกรณีศึกษา
หรือใช้เพื่อแสดงหรือสนับสนุนข้อสรุปบางอย่าง
3. การศึกษาเฉพาะกรณีแบบ Collective Case เป็ นการศึกษาหาความรูค้ วามจริงที่
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ หรือประเด็นปั ญ หาใด ๆ ที่สนใจ จากกรณีศึกษาหลายๆรายเพื่อสนับสนุ น
แนวคิด ข้อสรุป หรือข้อโต้แย้งในเรื่องเดียวกัน กล่าวคือ การเลือกกรณีแบบ Collective Case คือ
การเลือกศึกษา Instrumental case หลายๆราย
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รูปแบบการทาวิ จยั
การวิจ ัย แบบกรณี ศึ ก ษาท าได้ 3 รูป แบบ และในแต่ ล ะรู ป แบบนั ก วิจ ัย จะเลือ ก
กรณีศกึ ษามาเพียงกรณีเดียวหรือหลายกรณีกไ็ ด้ (ชาย โพธิสติ า. 2548: 156-157; อ้างอิงจาก Yin.
1993)
1. ศึก ษาเชิงพรรณนา (Descriptive) มุ่ งแสดงรายละเอีย ดพร้อ มทัง้ บริบ ทอย่า ง
สมบูรณ์ของปรากฏการณ์ทเ่ี ลือกมาศึกษา นักวิจยั นาเสนอเนื้อหาด้วยเทคนิคการบรรยาย สิง่ สาคัญ
อยูท่ ก่ี ารให้รายละเอียด พร้อมด้วยบริบทของกรณีศกึ ษา ซึง่ จะไม่เน้นการวิเคราะห์
2. ศึกษาแบบมุ่งการค้นหา (Exploratory) การศึกษาแบบนี้เป็ นการใช้เป็ นการวิจยั
นาร่อง เพื่อหานิยามสาหรับมโนทัศ น์ ท่ยี งั ไม่ชดั เจน หรือเพื่อสร้างสมมุติฐานสาหรับการวิจยั เชิง
สารวจทีจ่ ะตามมาภายหลัง นอกจากนี้นักวิจยั อาจทากรณีศกึ ษาเพื่อค้นหาว่าประเด็นปั ญหาทีแ่ ท้จริง
ของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ท่ไี หน หรือเพื่อหาว่าประเด็นที่ควรได้รบั การศึกษาให้ลกึ ลง
ไปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคืออะไร ซึ่งข้อค้นพบของกรณีศึกษาในรูปแบบนี้จะได้เป็ นข้อค้นพบ
ชัวคราว
่
เพื่อรอการวิเคราะห์เจาะลึกมายืนยัน
3. ศึกษาแบบมุ่งหาคาอธิบาย (Explanatory) ในการศึกษาในรูปแบบนี้กรณีท่เี ลือก
มาศึกษาอาจจะเป็ นที่รจู้ กั หรือคุ้นเคยอยู่บ้างแล้วไม่มากก็น้อย มุ่งที่จะเปิ ดเผยทาความเข้าใจกับ
ปรากฏการณ์หรือสิง่ ทีเ่ ลือกมาเป็ นกรณีศกึ ษา และหาคาอธิบายให้สงิ่ ทีเ่ ลือกมาศึกษา
รูป แบบการท ากรณี ศึก ษาทัง้ 3 รูป แบบนี้ ไ ม่จ าเป็ นต้อ งเป็ น อิส ระจากกัน เสมอไป
กรณีศกึ ษาเรื่องหนึ่งอาจจะใช้ทงั ้ รูปแบบเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์เพื่อหาคาอธิบายไปพร้อมกัน
(ชาย โพธิสติ า. 2548: 156-157) โดยในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั เลือกใช้การศึกษาแบบเชิงพรรณนา
ซึง่ จะเน้นการบรรยายเพื่อแสดงรายละเอียดอย่างครอบคลุ มเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้
ทางด้านศิลปหัตถกรรม
3. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั แบบการศึกษาเฉพาะกรณี
การวิจยั แบบการศึกษาเฉพาะกรณีมวี ธิ กี ารศึกษา ดังนี้
1. กาหนดคาถามหลักของการวิจยั เป็ นการตัง้ คาถามทัวไปเกี
่
่ยวกับกระบวนการหรือ
การดาเนินไปของสรรพสิง่ หรือคาถามทัวไปเกี
่
่ยวกับการรับรูห้ รือเข้าใจสรรพสิง่ และสิง่ ที่เกิดขึน้ มี
ความหมายต่อผูท้ เ่ี กี่ยวข้องอะไรบ้าง โดยเนื้อหาสาระของคาถามหลักแต่ละข้อทีเ่ ขียนขึน้ จะต้องเป็ น
ลักษณะทีน่ ่าสงสัยชวนให้มกี ารติดตามสืบค้นหาคาตอบ และน่าสนใจมากสาหรับบุคคลหลายกลุ่ม
2. เลือ กกรณี ศึก ษา เป็ นขัน้ ตอนที่มคี วามสาคัญ มากในการวิจยั ในรูปแบบนี้ กรณี ท่ี
เลือกมาศึกษาต้องมีขอบเขตที่ชดั เจนและสมบูรณ์ ในตัวเอง ทัง้ ในแง่เนื้อหา เวลา สถานที่ ซึ่งอาจ
เป็ นบุคคล เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ กลุ่มชนที่มลี กั ษณะเฉพาะ ส่วนใหญ่จะเลือกกรณีศึกษาแบบ
เจาะจง คือ ผู้วจิ ยั คัดเลือ กกรณี ศึกษาที่สามารถให้ข้อ มูล ได้หลากหลายและครอบคลุ มประเด็น ที่
ต้องการศึกษาเป็ นสาคัญ
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3. รวบรวมข้อมูลหลายชนิดโดยเทคนิคหลายแบบ เนื่องจากจุดเด่นของกรณีศกึ ษาอยู่ท่ี
การให้ภาพชัดเจนและสมบูรณ์ ของสิง่ ที่ศึกษา ข้อมูลที่หลากหลายจึงเป็ นสิง่ ที่จาเป็ น นักวิจยั อาจ
รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การค้นคว้าจากเอกสาร หรือจากโสตทัศนูปกรณ์อ่นื ๆ
4. พรรณนารายละเอียดของสิง่ ทีศ่ กึ ษา การศึกษาแบบเฉพาะกรณีจาเป็ นต้องพรรณนา
กรณี ศึก ษาอย่างละเอียดเพื่อ ให้เห็น ภาพอย่างชัด เจน การพรรณนาไม่ใช่เพียงแต่ เล่ าเรื่อ งโดย
ปราศจากจุดมุง่ หมาย แต่ตอ้ งเป็ นการนาเสนอกรณีศกึ ษาอย่างมีจดุ มุง่ หมายชัดเจน
5. วิเคราะห์และตีความข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นเรือ่ งทีต่ อ้ งวางแผนไว้ล่วงหน้า วิธ ี
วิเคราะห์แบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุด จะเตรียมข้อมูลสาหรับวิเคราะห์อย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ต้องถอดออกมาอย่างละเอียดหรือจะใช้วธิ สี รุปใจความเอาเท่านัน้ จะจัดการข้อมูลที่จด
บันทึกมาจากภาคสนามจานวนมาก และให้รหัสข้อมูลอย่างไรหลักและวิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลทีจ่ ะใช้
ต้องเหมาะสมกับลักษณะข้อมูล โดยใช้การเปรียบเทียบและการตีความทีเ่ หมาะสม และต้องคานึงถึง
จุดมุง่ หมาย คาถาม และวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ตลอดจนบริบทของกรณีศกึ ษาด้วยเสมอ
กระบวนการเรีย นรู้ข องนั ก เรีย นและกระบวนการจัด การเรีย นรู้ ข องครู ถื อ ว่ า เป็ น
กระบวนการที่มคี วามซับซ้อ น ดังนัน้ ผู้ว ิจยั จึงใช้ว ิธ ีก ารวิจยั เชิงคุ ณ ภาพโดยอาศัยแนวทางของ
การศึก ษาเฉพาะกรณี ซึ่งจะเป็ น วิธ ีการที่ท าให้ผู้ ว ิจยั สามารถศึก ษาท าความเข้าใจรูป แบบและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในทุกรายละเอียด ตามวัต ถุประสงค์ในการศึกษาที่จะทาความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ รู ป แบบและกระบวนการจัด การเรีย นรู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ นเลิ ศ ทางด้ า น
ศิลปหัตถกรรม โดยการวิจยั ในรูปแบบนี้จะทาให้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลเชิงลึกจากกรณีศกึ ษาทีเ่ ป็ นนักเรียน
และครูผูส้ อนทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ซึง่ มีความรูล้ กึ และ
รูจ้ ริง และการศึกษาในรูปแบบนี้ยงั จะช่วยให้เข้าใจเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ในการ
สังเคราะห์รปู แบบและสร้างคู่มอื การเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม ในการ
วิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ น าวิธ ีก ารถอดบทเรีย นมาใช้ ใ นการศึก ษาและท าความเข้า ใจความหมาย
กระบวนการเรีย นรู้ รวมทัง้ เงื่อ นไขที่เกี่ย วข้อ งกับ ความเป็ นเลิศ ทางด้ า นศิล ปหัต ถกรรมของ
กรณีศกึ ษา โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับการถอดบทเรียนไว้ ดังนี้

6. แนวคิ ดเกี่ยวกับการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียน เป็ นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้ เป็ นการสกัดความรูท้ ่มี อี ยู่ในตัวคน
ออกมาเป็ นบทเรียนทีช่ ดั แจ้ง ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการถอดบทเรียนจะอยู่ในรูปของชุดความรูแ้ ละเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมกระบวนการนาสู่การปรับเปลี่ยนวิธคี ดิ และก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงไป
ในทางทีส่ ร้างสรรค์และมีคุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้
1. ความหมายของการถอดบทเรียน
มีการให้ความหมายของการถอดบทเรียน ไว้ดงั ต่อไปนี้
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วิจ ารณ์ พานิ ช (2548: 163) กล่ า วว่ า การถอดบทเรีย นช่ ว ยให้เกิด การเรีย นรู้จ าก
ความสาเร็จหรือความผิดพลาดจากการทางาน หมายความว่า ช่วยให้สกัดบทเรียนออกมาได้ว่า
เพราะอะไรหรือเพราะเราทาอย่างไรจึงทางานสาเร็จ หรือมีปัจจัยอะไรบ้างทีเ่ กี่ยวข้องกับความสาเร็จ
ผูท้ จ่ี ะนาไปปฏิบตั ใิ นแนวเดียวกัน สามารถหยิบเอาบทเรียนหรือความรูน้ ้ีไปใช้ เพื่อให้ปฏิบตั งิ านได้
สาเร็จเช่นกัน รวมทัง้ อาจนาไปพัฒนาการปฏิบตั งิ านให้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิม ขณะเดียวกันหากเกิดความ
ผิดพลาดหรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ การถอดบทเรียนจะช่วยให้ทราบว่ามีความผิดพลาด
ตรงจุดใด ผิดพลาดเพราะอะไรและควรปรับ ปรุงอย่างไร การถอดบทเรียนช่ ว ยให้ไม่เกิด ความ
ผิดพลาดซ้าซากและต่อยอดความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ ห้ลกึ ซึง้ หรือกว้างขวางยิง่ ขึน้
ประภาพรรณ อุ่นอบ (2552) กล่าวว่า การถอดบทเรียน คือวิธกี ารจัดการความรู้
รูปแบบหนึ่งทีเ่ น้นเสริมสร้างการเรียนรูใ้ นกลุ่มทีเ่ ป็ นระบบ เพื่อสกัดความรูท้ ฝ่ี ั งลึกในตัวคนและองค์
ความรูอ้ อกมาเป็ นบทเรียนที่สามารถนาไปสรุปและสังเคราะห์เป็ นชุดความรูห้ รือคู่มอื หรือสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยผลทีไ่ ด้จากการถอดบทเรียนนอกจากสื่อหรือชุดความรูแ้ ล้ว สิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ
ผู้ร่วมกระบวนการถอดบทเรียนจะต้องเกิดการเรียนรู้ ร่วมกัน นาไปสู่การปรับวิธคี ดิ และวิธกี ารทา
งานทีส่ ร้างสรรค์และมีคุณภาพยิง่ ขึน้
สรุป ได้ว่า การถอดบทเรียน หมายถึง วิธกี ารจัดการความรู้รูปแบบหนึ่ ง ที่เน้ นการ
เสริมสร้างการเรียนรูใ้ นกลุ่มทีเ่ ป็ นระบบ สกัดความรูท้ ่ฝี ั งลึกในตัวคนออกมาเป็ นบทเรียน ทีส่ ามารถ
นาไปสรุป สังเคราะห์เป็ นชุดความรู้ ผู้ร่วมกระบวนการต้องเกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน อันนามาซึ่งการ
ปรับวิธคี ดิ และวิธที างานทีส่ ร้างสรรค์และมีคุณภาพมากขึน้ โดยบทเรียนเป็ นสิง่ ทีเ่ ราเรียนรูไ้ ด้จากสิง่
ที่ ท ามาก่ อ นทั ง้ จากที่ เ รากระทาหรือ ผู้ อ่ื น กระทา ให้ เ ป็ นบทเรีย นที่ เ ป็ นแบบอย่ า งแ ก่ ผู้ อ่ื น
กระบวนการถอดบทเรียนทีเ่ หมาะสมจึงเป็ นสิง่ สาคัญ
2. วิ ธีการถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนอาจทาในรูปแบบเป็ นทางการหรือไม่เป็ นทางการ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การถอดบทเรียนแบบเป็ นทางการ เป็ นลักษณะที่มกี ารกาหนดวัน เวลา สถานที่
หัวข้อที่จะทาการถอดบทเรียน รวมทัง้ กาหนดรูปแบบการรายงานความรูช้ ดั แจ้งล่วงหน้า ซึ่งต้องมี
การจัด เตรีย มอย่างเป็ น ทางการ รวมทัง้ ใช้อุ ป กรณ์ แ ละเวลามากกว่ าและคุ ณ อ านวยมัก จะเป็ น
บุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น ภายหลังเสร็จสิน้ โครงการวิจยั เพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมประชาชนใน
ชุมชนแห่งหนึ่ง คณะผู้วจิ ยั ได้ขอให้ผู้เขียนซึ่งไม่ได้อยู่ในทีมวิจยั ช่วยดาเนินการถอดบทเรียนเพื่อ
สังเคราะห์บทเรียนของความสาเร็จและไม่สาเร็จ โดยมีการวางแผนกาหนด วัน เวลา สถานที่ หัวข้อ
และรูปแบบการรายงานผลไว้ล่วงหน้า
2.2 การถอดบทเรียนแบบไม่เป็ นทางการ มักจะปฏิบตั ิทนั ที ณ บริเวณที่จ ั ดกิจกรรม
ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจหรือระหว่างดาเนินงาน ผู้ท่รี ่วมอยู่ในกิจกรรมนัน้ ๆ ซึ่งมักใช้อุปกรณ์และ
เวลาเพียงเล็ก น้ อ ย การบัน ทึก อาจเป็ น รายงานแบบสัน้ ๆ เพื่อ ให้ส ามารถปรับ ปรุงงานได้อ ย่าง
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ทันท่วงที ตัวอย่างเช่นในการจัดประชุมวิชาการใหญ่ๆ ทีใ่ ช้เวลา 3-5 วัน หลังเสร็จสิน้ การประชุมวัน
แรก ทีมงานอาจใช้เวลาประมาณ 15-30 นาที เพื่อถอดบทเรียนการจัดการประชุมที่ผ่านมา เพื่อ
ปรับปรุงการจัดประชุมในวันต่อๆ ไป ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีต่ งั ้ ไว้
นอกจากนี้ ศุภวัลย์ พลายน้อย (2553) ยังแบ่งวิธกี ารถอดบทเรียนออกเป็ น
1) การถอดบทเรียนด้วยการเรียนรูจ้ ากเพื่อน (Peer Assist) เป็ นการเรียนรูก้ ่อนการทา
กิจกรรม โดยเป็ นการเรียนรู้จากเขา เขาเรียนรู้จากเรา ทัง้ เราและเขาเรียนรู้ร่วมกันและสิ่งที่เรา
ร่วมกันสร้าง (เกิดความรูใ้ หม่) โดยมีลกั ษณะเป็ นการประชุม/ประชุมเชิงปฏิบตั ิ
2) การถอดบทเรียนแบบเล่ าเรื่อง (Story Telling) เป็ นการเรียนรูก้ ่อนหรือระหว่างทา
กิจกรรม ด้วยการให้ผมู้ คี วามรูจ้ ากการปฏิบตั ิ ปลดปล่อยความรูท้ ซ่ี ่อนเร้นอยูใ่ นตัวออกมา
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยผูเ้ ล่าจะเล่าความรูส้ กึ ที่ฝังลึกอยู่ในตัวที่เกิดจากการปฏิบตั ิ ซึ่งผู้ฟังสามารถ
ตีค วามได้โดยอิส ระและเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนผลการตีค วามแล้ว จะทาให้ได้ความรู้ท่สี ามารถ
บันทึก ไว้เป็ น ชุดความรู้ ซึ่งการถอดบทเรียนในลักษณะนี้ จะเป็ น การสกัดความรู้จากเรื่อ งที่เล่ า
ออกมา ว่ามีคุณค่าและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ไม่ใช่เป็ นเพียงการเล่าเรือ่ งในอดีต
3) การถอดบทเรียนหลังปฏิบตั ิการ (After Action Review: AAR) ที่มาของ AAR นัน้
มาจากกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยเกิดจากการนาผลการรบมาปรับปรุงเพื่อการรบครัง้ ต่อไป ดังนัน้
AAR จึงเป็ นการจับความรูท้ ่เี กิดขึน้ สัน้ ๆ ภายหลังการทากิจกรรม แล้วนาไปสู่การวางแผนในครัง้
ต่อไป ทาให้คนทารูส้ กึ ตื่นตัวและมีความรูส้ กึ ผูกพันกับงาน โดยโครงการหรือกิจกรรมทีท่ าครัง้ เดียว
แล้ว จบ ไม่จาเป็ นต้องทา AAR ซึ่งรูปแบบการทา AAR สามารถดาเนินการได้ทงั ้ ระหว่างการทา
กิจกรรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขระหว่างการทางาน หรือ “การทาไป คิดไป แก้ไขไป” และภายหลังสิน้ สุด
แต่ละกิจกรรมเพื่อนาไปวางแผนกิจกรรมครัง้ ต่อไป
4) การถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Retrospect) เป็ นการถอดบทเรียนเมื่อสิน้ สุด
โครงการหรือ การด าเนิ น งานตามที่ก าหนดไว้ โดยเป็ น การรวบรวมความรู้ในระยะยาวส าหรับ
คณะทางานเพื่อการมองไปในอนาคต และทาทันทีทเ่ี สร็จสิน้ กิจกรรม หรือ “เมือ่ จบสงคราม มิใช่ เมื่อ
สิน้ สุดการโจมตีแต่ละครัง้ ” ประโยชน์ของ Retrospect คือ มีปรัชญาการทางานที่ว่า “ทุกครัง้ เราทา
อะไรซ้า เราควรทาให้ดกี ว่าครัง้ สุดท้าย” เป็ นการช่วยให้ผู้อ่นื ทางานของเขาให้ดขี น้ึ (เป็ นการเรียน
ลัด) และเป็ นการสร้างการเรียนรู้ ผูเ้ กี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะทางาน ผูอ้ านวยกระบวนการเรียนรู้
ผูท้ ใ่ี ช้ความรูใ้ นอนาคต วิธกี ารทา Retrospect คือ การทบทวนแผนและกระบวนการทัง้ หมด แล้วทา
การตัง้ คาถามว่าเราจะดาเนินการต่อไป ให้ดขี น้ึ อย่างไร ด้วยวิธใี ด ทาให้เป็ นทีพ่ อใจได้อย่างไร และ
ทาการบันทึกข้อเสนอทีเ่ จาะจงและสามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้ (SARs)
5) การถอดบทเรียนจากวิธปี ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็ นเลิศ (Good/ Best Practice) เป็ นแนวคิดที่
ก่อตัวจากทฤษฎีการเรียนรูผ้ ่านการปฏิบตั จิ ริง (Learning by doing) เป็ นแนวคิด (Approach) มิใช่
เป็ นเพียงเครื่องมือ (Tool) แนวคิดหลักจะเกี่ยวข้องกับคาว่ า “คุณภาพ (Quality)” ที่ถูกนิยามด้วย
การทาสิง่ ที่ถูกต้องและปรับปรุงพัฒนาให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง ผูเ้ ข้าร่วมตกลงร่วมกันในวัตถุประสงค์
รายละเอียด และเกณฑ์ทใ่ี ช้ แต่ละกลุ่มนาเสนอโครงการ ผลการดาเนินงานของตนเอง กลุ่มช่วยกัน

43
สรุปกระบวนการทางานในแต่ ละขัน้ ตอนของโครงการที่จะให้ประสบผลสาเร็จ ขัน้ ตอนที่ต้องการ
แลกเปลีย่ นความรูเ้ พื่อหาส่วนทีด่ ที ส่ี ุด เน้น “How to”
สาหรับการวิจยั นี้เป็ นการถอดบทเรียนความสาเร็จของผูไ้ ด้รบั รางวัลระดับเหรียญทอง
จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
3. กระบวนการถอดบทเรียน
รัตนา ดวงแก้ว (2553) ได้เสนอขัน้ ตอนการถอดบทเรียนว่าประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
ดังนี้
3.1 ขัน้ เตรียมการ รายละเอียด ดังนี้
3.1.1 สร้างทีมงานถอดบทเรียนที่มคี วามรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้จริง
ประมาณ 3-6 คน พร้อมทัง้ ทาคาสังแต่
่ งตัง้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและประชาสัม พันธ์ให้ผทู้ เ่ี กี่ยวข้อง
ทราบ
3.1.2 เรียนรูท้ มี งานถอดบทเรียนโดยสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้เกิดขึน้ ภายในทีมงาน
เน้นการเคารพซึง่ กันและกัน ไว้วางใจซึง่ กันและกัน และความเท่าเทียมกัน
3.1.3 วิเคราะห์โครงการ เพื่อ ให้ทีม งานมีค วามเข้าใจตรงกัน ในแต่ ล ะหัว ข้อ ใน
โครงการได้แก่ หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้ าหมาย ขัน้ ตอน
การดาเนินงานและกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาในการดาเนินงาน และงบประมาณ
3.1.4 กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องทีมงานถอดบทเรียน ซึง่ ประกอบด้วยดังนี้
1) หัว หน้ าทีม หรือ ผู้เอื้อ เป็ น ผู้ท่ี ท าให้ ก ารถอดบทเรีย นดาเนิ น งานได้อ ย่า ง
ราบรืน่ และบรรลุเป้ าหมายทีก่ าหนด
2) ผู้อ านวยกระบวนการ เป็ น ผู้ท่กี ระตุ้น ให้ผู้ร่วมถอดบทเรียนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แ ละความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิ ดังนัน้ จึงต้อ งมีทกั ษะในการตัง้ คาถามที่
กระตุ้ น ให้ผู้ร่ว มถอดบทเรีย นได้ว ิเคราะห์ส าเหตุ ข องความส าเร็จ และอุ ป สรรคที่เกิด ขึ้น ในการ
ปฏิบตั งิ าน
3) ผู้จดบันทึก เป็ นผูจ้ ดบันทึกการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ การอภิปราย
ของผู้ร่วมถอดบทเรียน พร้อ มทัง้ เขียนเรียบเรียงเป็ นเรื่องราวให้น่ าสนใจตัง้ แต่ เริม่ ต้น จนสิ้น สุ ด
โครงการ
4) ผู้ประสานงาน เป็ นผู้ช่วยเหลือให้ทมี งานถอดบทเรียนมีความสะดวกในการ
ติดต่อระหว่างสมาชิกทีมงานถอดบทเรียนเพื่อให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่างดี รวมทัง้ ประสาน
ความร่วมมือจากบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับการถอดบทเรียน
3.1.5 จัดท าแผนภูม ิโครงร่างกระบวนการถอดบทเรียนซึ่ งประกอบด้ว ยประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
1) กิจกรรมทีต่ อ้ งการถอดบทเรียน
2) กาหนดกลุ่มเป้ าหมายทีเ่ ข้าร่วมการถอดบทเรียน
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3) เลือกวิธกี ารถอดบทเรียนทีใ่ ห้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
4) กาหนดขัน้ ตอนในการถอดบทเรียนตามลาดับก่อนหลัง
5) กาหนดประเด็นคาถามทีม่ คี วามชัดเจน โดยเรียงลาดับตัง้ แต่เริม่ ต้นจนกระทัง่
สิน้ สุด
6) กาหนดผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ หลังจากการถอดบทเรียน พร้อมทัง้ จัดทาเอกสารการ
ถอดบทเรียน
3.1.6 เลือกเทคนิคการถอดบทเรียน ควรเป็ นเทคนิคที่ช่วยให้ทมี งานถอดบทเรียน
และผูร้ ่วมถอดบทเรียนเกิดการเรียนรูใ้ นระหว่างการทางานและได้บทเรียนพัฒนาวิธกี ารทางานให้ดี
ขึน้ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบตั ิ (After Action Review: AAR)
3.1.7 จัดทาปฏิทนิ การถอดบทเรียน เพื่อวางแผนการดาเนินการถอดบทเรียนของ
แต่ ล ะกิจกรรมตัง้ แต่ เริม่ ต้น จนสิ้น สุ ด การด าเนิ นงาน โดยหัว ข้อ ที่ค วรปรากฏในปฏิทินการถอด
บทเรียนได้แก่ ลาดับที่ของกิจกรรม ประเด็นกิจกรรม ระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบกิจกรรม และวัสดุอุปกรณ์ทต่ี อ้ งใช้ในกิจกรรม
3.2 ขัน้ ดาเนินการ
ทีมงานควรแจ้งก าหนดการ ระยะเวลาและสถานที่ท่ีจะด าเนิ น การถอดบทเรีย นให้
กลุ่มเป้ าหมายที่ร่วมถอดบทเรียนทราบล่วงหน้า ในขัน้ นี้ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย คือ การถอด
บทเรียน และการบันทึกบทเรียน
3.2.1 การถอดบทเรียน มีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) การสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมการถอดบทเรียนมีความผ่อนคลายเป็ น
กันเอง ซึ่งอาจใช้เพลงหรือเกมในการละลายพฤติกรรม รวมทัง้ ผู้อานวยกระบวนการควรชี้แจงถึง
ความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นของผูร้ ว่ มการถอดบทเรียน
2) การก าหนดกติ ก าในการถอดบทเรีย นอย่ า งมีส่ ว นร่ ว ม โดยกติ ก าควร
ครอบคลุมประเด็นทีส่ าคัญ ดังนี้
- เป้ าหมายการถอดบทเรียนคืออะไร มีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร
- วิธ ีก ารถอดบทเรีย นใช้ว ิธ ีอ ะไร เช่น ใช้ก ารระดมความคิด เห็น เน้ น การ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และไม่โต้เถียงหรือทะเลาะวิวาท
- หน้ า ที่ข องผู้ร่ว มถอดบทเรีย นเป็ น อย่ างไร เช่ น ทุ ก คนให้ ข้อ เสนอแนะ
ยอมรับความจริง และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานให้ดขี น้ึ
- ข้อ พึงระวังในการถอดบทเรีย นควรเป็ น อย่ างไร เช่ น ไม่ ต าหนิ และไม่
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มถอดบทเรียน
3) การจัดกิจกรรมอุ่นเครื่อง ผู้อานวยกระบวนการชี้แจงให้ผู้ร่วมถอดบทเรียน
เข้าใจวัต ถุ ป ระสงค์แ ละวิธ ีด าเนิ น กิจกรรมเพื่อ ให้ส ามารถทบทวนความทรงจ าจากการเข้าร่ว ม
กิจกรรมทีผ่ ่านมา
4) การเข้าสู่ประเด็นสาคัญของการถอดบทเรียนเป็ นขัน้ ตอนสาคัญในการสกัด
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ความรูจ้ ากผูร้ ว่ มถอดบทเรียนโดย มีขนั ้ ตอนดังนี้
- การเล่าประสบการณ์จากวิธกี ารปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มถอดบทเรียน
- การเปรีย บเทีย บความแตกต่ า งระหว่ า งวิธ ีก ารปฏิบ ัติง านที่ก าหนดใน
แผนปฏิบตั งิ านกับวิธกี ารปฏิบตั งิ านจริง
- การวิเคราะห์ผลการปฏิบตั งิ านทีท่ าได้เป็ นอย่างดี
- การให้ขอ้ เสนอแนะวิธกี ารปฏิบตั งิ านต่อไปให้ดขี น้ึ
- การวิเคราะห์อุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการปฏิบตั งิ าน
- การให้ขอ้ เสนอแนะวิธกี ารป้ องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
- ข้อเสนอแนะในสิง่ ทีค่ วรทาเพิม่ เติมในการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา
- การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา
- ทัง้ นี้ผจู้ ดบันทึกต้องจดรายละเอียดของข้อมูลทุกขัน้ ตอน บันทึกเสียง พร้อม
ทัง้ สังเกตบรรยากาศในระหว่างการถอดบทเรียนและจดบันทึกไว้ประกอบการจัดทารายงานการถอด
บทเรียน
3.2.2 การบันทึกบทเรียน ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) การเตรียมตัวก่อนบันทึกบทเรียน เป็ นขัน้ ตอนที่ผจู้ ดบันทึกควรเตรียมความ
พร้อมก่อนบันทึกบทเรียนใน 4 ประเด็น คือ
- ศึกษารายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมทีจ่ ะถอดบทเรียน
- ศึกษารายละเอียดการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกรอบแนวคิด ขัน้ ตอนการถอด
บทเรียน และประเด็นคาถามทีใ่ ช้ในการถอดบทเรียน
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกการถอดบทเรียน
- เตรียมความพร้อมด้านทางด้านร่างกายจิตใจ
2) การบันทึก ข้อ มูล การถอดบทเรียน ข้อ มูล ที่ต้อ งจดบัน ทึก ระหว่างการถอด
บทเรียน มีดงั นี้
- ข้อมูลขัน้ ตอนและวิธกี ารจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
- ข้อมูลการเล่าเรือ่ ง การวิเคราะห์ และการอภิปรายของผูร้ ว่ มถอดบทเรียน
- ข้อมูลบรรยากาศของระหว่างการถอดบทเรียน
3) การสรุปและรายงานการถอดบทเรียน ผู้จดบันทึกต้องอ่านรายงานการถอด
บทเรียนให้ท่ีประชุมของผู้ร่วมถอดบทเรียนและทีมงานการถอดบทเรียนได้รบั ทราบข้อมูลที่จด
บันทึกไว้เพื่อให้มกี ารปรับแก้และเพิม่ เติมให้ขอ้ มูลมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยบทเรียนทีถ่ อดได้ต้อง
ได้รบั การสรุปให้เห็นอย่างน้อย 2 ประเด็น คือ
- อะไรคือ สิง่ ที่ดอี ยู่แล้วและควรทาต่อไปเพื่อกลับไปวางแผนพัฒ นา ลงมือ
แล้วตามด้วยการวิจยั ให้กา้ วหน้าต่อเนื่องเป็ น D&R (Development and Research)
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- อะไรคือสิง่ ที่ยงั บกพร่องเป็ นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุงอย่างไร มีความรู้
พอที่จะปรับปรุงหรือไม่ ถ้าไม่ ควรทาวิจยั เพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็ นการวิจยั แล้วพัฒนา แบบ
R&D (Research & Development) ทั ้ ง นี้ D&R แ ล ะ R&D ค ว ร เป็ น ก า ร วิ จั ย แ บ บ PAR
(Participatory Action Research) ทีเ่ น้นกระบวนการเรียนรูข้ องคนทัง้ หมด
3.3 ขัน้ เขียนรายงาน แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) ความเป็ นมาของโครงการ/ กิจกรรมที่จะถอดบทเรียน วัตถุประสงค์ของการ
ถอดบทเรียน
2) การเตรียมการถอดบทเรียน เป็ นการเล่ารายละเอียดของขัน้ ตอนต่างๆ ซึ่ง
ได้แก่ วิธกี าร ทีมงาน บทบาทหน้ าที่ กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน กลุ่มเป้ าหมายที่ร่วม
ถอดบทเรียน และปฏิทนิ การการถอดบทเรียน
3) เนื้อเรื่องการดาเนินการถอดบทเรียน เป็ นการเล่ารายละเอียดซึ่งครอบคลุม
ประสบการณ์ จากวิธ ีก ารปฏิบ ัติงานจริง ของผู้ร่ว มถอดบทเรีย น วิธ ีก ารปฏิบ ัติงานที่ก าหนดใน
แผนปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบความแตกต่าง สิง่ ทีท่ าได้เป็ นอย่างดีจากการปฏิบตั ิ ข้อเสนอแนะวิธกี าร
ปฏิบตั งิ านต่อไปให้ดขี น้ึ ปั ญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการปฏิบตั งิ าน ข้อเสนอแนะวิธกี ารป้ องกัน
ไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน ข้อเสนอแนะในสิง่ ที่ควรทาเพิม่ เติมในการปฏิบตั งิ านที่ผ่านมา
ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา
3.4 ขัน้ ติดตามการนาบทเรียนไปใช้ประโยชน์
ในขัน้ ตอนนี้ ให้ค วามส าคัญ กับ การน าบทเรีย นที่เรีย นรู้จ ากการปฏิบ ัติงานไปใช้
เพื่อให้การปฏิบตั งิ านต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ หัวหน้าทีมหรือ
ผูเ้ อื้อควรได้มกี ารนิเทศกากับติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะๆเพื่อตรวจสอบว่าได้ม ี
การนาบทเรียนไปใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไร เพราะอะไร
สาหรับการวิจยั นี้เป็ นการถอดบทเรียนความสาเร็จของผูไ้ ด้รบั รางวัลระดับเหรียญทองจาก
การแข่ ง ขัน งานศิล ปหัต ถกรรมนั ก เรีย นระดับ ชาติ ผู้ ว ิจ ัย ได้เ ลือ กใช้ ก ารถอดบทเรีย นจากวิธ ี
ปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ (Best Practice) เพื่อทาความเข้าใจความหมาย กระบวนการ และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมจากกรณีศกึ ษา เพื่อนามาสังเคราะห์รปู แบบและ
สร้างเป็ นคู่มอื การเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมต่อไป
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการศึกษารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ ถือเป็ นกระบวนการที่มคี วามซับซ้อน ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา ซึง่ เป็ นวิธกี ารทีท่ าให้สามารถศึกษา
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้าน
ศิล ปหัต ถกรรมได้อ ย่างละเอียดลึก ซึ้ง ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั มีว ตั ถุ ป ระสงค์ ข องการวิจยั คือ
1) เพื่อท าความเข้าใจความหมาย กระบวนการเรียนรู้ และเงื่อ นไขที่เกี่ยวข้อ งกับ ความเป็ นเลิศ
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ทางด้านศิลปหัตถกรรม 2) เพื่อสังเคราะห์รปู แบบและสร้างคู่มอื การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศ
ทางด้านศิล ปหัต ถกรรม และ 3) เพื่อ ประเมินคู่มอื การเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริม ความเป็ นเลิศ ทางด้าน
ศิลปหัตถกรรม โดยผู้วจิ ยั ประยุกต์มาจากแนวคิดเกี่ ยวกับการถ่ายทอดทางสังคมที่ได้ประมวลไว้
ข้างต้นซึ่งมีลกั ษณะของการศึกษาที่เป็ นกระบวนการ โดยผู้วจิ ยั มีกรอบแนวคิดที่ในการศึกษาว่ า
กระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อนถือเป็ นการถ่ายทอดทางสังคมในลักษณะหนึ่ง ซึง่ มีครูผสู้ อน
เป็ นผู้ถ่ายทอดและมีนักเรียนเป็ นผูร้ บั การถ่ายทอด ผลการเรียนรูท้ ่เี กิดขึน้ จากกระบวนการจัดการ
เรียนรูจ้ งึ นับเป็ นผลของการถ่ายทอดทางสังคม ผู้วจิ ยั ยังได้ประยุกต์แนวคิดเรื่องการปฏิสมั พันธ์
สัญลักษณ์เรื่องการกระทาระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ นามาอธิบายการจัดการเรียนรูข้ องครูว่าเป็ น
อาชีพ ที่ต้อ งมีก ารถ่ ายทอดความรู้ โดยเป็ นความรู้ท่ตี ้องมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ถ่ ายทอด
ความรูก้ บั ผูร้ บั การถ่ายทอดความรู้ ทัง้ สองฝ่ ายต่างต้องมีปฏิสมั พันธ์กนั ในเชิงสัญลักษณ์โดยเป็ นการ
สื่อให้ทราบว่าฝ่ ายทีเ่ ป็ นผู้ถ่ายทอดความรูน้ นั ้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามพร้อมในการที่จะถ่ายทอด ส่วนผูท้ ่เี ป็ น
ผูร้ บั การถ่ายทอดความรูก้ ต็ อ้ งสื่อออกมาได้ว่าตนเองนัน้ มัความพร้อมทีจ่ ะรับการถ่ายทอดนัน้ ๆ ได้
โดยการศึ ก ษารู ป แบบและกระบวนการเรีย นรู้เ พื่ อ ส่ ง เสริม ความเป็ นเลิศ ทางด้ า น
ศิลปหัตถกรรม : กรณีศึกษาผู้ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการค้นหาแนวทางในการพัฒนาการทางานของวิชาชีพครู จากกรณีศกึ ษาที่ประสบ
ความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ คือ กลุ่มนักเรียนและครูผู้สอนที่ได้รบั รางวัล จากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนและศึกษาเพิม่ เติมจากผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
เพื่อนามาสร้างเป็ นคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม โดยข้อ
ค้นพบจากการวิจยั ในครัง้ นี้จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ชีพครูและพัฒนาผู้เรียนซึ่งจะเป็ น
อนาคตทีส่ าคัญของชาติต่อไป
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บทที่ 3
วิ ธ ีด าํ เนิ น การวิ จ ยั
การวิจยั เรื่อง “รูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ : กรณีศกึ ษาผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ” การวิจยั ครัง้ นี้
เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study)
ซึง่ การศึกษานี้เป็ นการศึกษารายกรณีของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง มีขอบเขตทีช่ ดั เจน
และมีความสมบูรณ์ ในกรณีศกึ ษาเองโดยอาศัยการศึกษาทําความเข้าใจและมุ่งแสดงรายละเอียด
พร้อ มทัง้ บริบ ทอย่ า งสมบู ร ณ์ ข องกรณี ท่ีเลือ กมาโดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) ทํ า ความเข้า ใจ
ความหมาย กระบวนการเรียนรู้ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ (2) สังเคราะห์รูปแบบและสร้างคู่มอื การเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ และ (3) ประเมินผลคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ ในการศึก ษาครัง้ นี้ เป็ น การวิธีวิจยั เชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้ว ยรูป แบบ
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) และใช้เทคนิคการถอดบทเรียนและเทคนิคการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสนทนากลุ่ม และนํ าข้อมูลที่ได้มาทํา
การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสังเคราะห์เป็ นรูปแบบและคู่มอื ต่อไป โดยแบ่งรายละเอียดของการศึกษา
ดังนี้
1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการวิจยั
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3) วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5) การตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล
6) จรรยาบรรณในการวิจยั
7) การพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล

1. ผูใ้ ห้ข ้อ มูล หลัก ในการวิ จ ยั
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้เลือกกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 3 กลุ่ม และกลุ่ มผู้ให้ข้อมูล (Informants)
ดังนี้
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1.1 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) ประกอบไปด้ว ย
ผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลัก กลุ่ ม ที่ 1 คื อ นั ก เรีย นที่ เ คยได้ ร ับ รางวัล จากการแข่ ง ขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ ่สี ําคัญ 2 ประการ ดังนี้คอื 1) เป็ น
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ทีเ่ คยได้รบั รางวัลระดับเหรียญทองจากการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
(สาระการงานอาชีพ) กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ อย่างน้อย 1 รางวัล ในช่วง 3 ปี
การศึก ษา (ระหว่ า งปี การศึก ษา 2556 - 2558) และ 2) เป็ นผู้ท่ีย ิน ดีแ ละเต็ม ใจให้ข้อ มู ล ตลอด
ระยะเวลาการวิจยั
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ก ลุ่ ม ที่ 2 เป็ นครู ผู้ ส อนนั ก เรีย นที่ ไ ด้ ร ับ รางวั ล แข่ ง ขั น งาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ มีความเชีย่ วชาญในเรื่องนี้ เรียกได้ว่าเป็ น Information – Rich Case และ
เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจยั อย่างละเอียด ครบถ้วน ลึกซึ้ง และสมบูรณ์ทส่ี ุด โดยผูใ้ ห้
ข้อมูลต้องเป็ นผู้มีคุณ สมบัติท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ คือ 1) เป็ นครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รบั รางวัล
เหรียญทอง จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (สาระการงานอาชีพ) กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ อย่างน้ อย 1 รางวัล
ในช่วง 3 ปี การศึกษา (ระหว่างปี การศึกษา 2556 - 2558) 2) เป็ นครูผู้สอน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และ 3) ยินดีให้ขอ้ มูลตลอดระยะเวลาทีท่ าํ การวิจยั ครัง้ นี้
ผู้ใ ห้ข ้อ มูล หลัก กลุ่ม ที่ 3 เป็ นผูท้ ําการประเมินคู่มอื การเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ น
เลิศ ทางด้านศิล ปหัต ถกรรม เพื่อ ให้สามารถตอบวัต ถุ ป ระสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 ประกอบด้วย 1)
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านศิลปหัตถกรรม สาขาการแกะสลักผักผลไม้ 2) ศึกษานิเทศก์ผรู้ บั ผิดชอบกลุ่มสาระ
กาเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 3) นักพฤติกรรมศาสตร์
1.2 กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข ้ อ มู ล (Informants) ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล กลุ่มนี้ จะทําให้ได้รายละเอียด
เพิม่ เติม รวมทัง้ เพื่อตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล อันจะส่งผลทําให้การวิจยั ครัง้ นี้สมบูรณ์
ครบถ้วนยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั แบ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลอื่น ๆ ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มที่ 1 เป็ นผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนของครูผสู้ อนนักเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในโรงเรียน อยู่ภายใต้การบริหารงานของผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียน และผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 2 เป็ นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

2. เครือ่ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิ จ ยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยเครื่องมือทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของงานวิจยั รูปแบบนี้
คือ ผู้วจิ ยั ซึ่งต้องมีประสบการณ์ และความสามารถในการเก็บข้อมูล แต่เพื่อให้การเก็บข้อมูลได้
ข้อมูลทีค่ รบถ้วนทุกประเด็นทีต่ อ้ งการจะเก็บ ผูว้ จิ ยั ต้องมีความสามารถในการสัมภาษณ์ทม่ี คี วามลื่น
ไหล ดังนัน้ จึงต้องมีการสร้างแนวคําถามในการสัมภาษณ์เพื่อเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ ซึง่ เก็บ

51
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ แนวคิดทฤษฎีทาง
สังคมวิทยาและจิต วิทยา และทําการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยระหว่างที่มีการ
สัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั จะทําการจดบันทึกภาคสนามและทําการบันทึกเทป (ในกรณีทไ่ี ด้รบั อนุ ญาตจากผูใ้ ห้
ข้อมูล) อีกทัง้ ทําการสังเกตบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยผูว้ จิ ยั เตรียมความพร้อมของ
เครือ่ งมือต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
การวิ จ ยั ระยะที่ 1
1) แนวคําถามสําหรับ การสัม ภาษณ์เชิ งลึก
ผูว้ จิ ยั ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นวิธกี ารเก็บข้อมูล เพื่อทํา
ความเข้าใจความหมาย กระบวนการเรียนรู้ รวมทัง้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็ น เลิศ ในการ
แกะสลักผักและผลไม้ของผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ โดยใน
การสัม ภาษณ์ เชิงลึกนี้ ผู้วิจยั ได้เตรียมแนวคําถามเพื่อเป็ น แนวทางสําหรับ การสัม ภาษณ์ เชิงลึก
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีล่ ะเอียด ครบถ้วนและครอบคลุมประเด็นที่ศกึ ษา ซึ่งผูว้ จิ ยั จะไม่ได้เรียงลําดับการ
ถามตามแนวคําถามทัง้ หมด แต่จะยืดหยุ่นตามคําบอกเล่าและสถานการณ์จริงในขณะที่สมั ภาษณ์
โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกไว้ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เ พื่ อ ทํ า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ นักเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัล
กระบวนการเรีย นรู้ และ
เงื่ อ น ไขที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ใน ก า ร
แกะสลักผักและผลไม้ จาก
มุ ม มองของนั ก เรีย นและ
ครู ผู้ ส อนที่ ไ ด้ ร ับ รางวั ล
จ า ก ก า ร แ ข่ ง ขั น ง า น
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ

ตัวอย่างแนวคําถาม
- นักเรียนรูส้ กึ อย่างไรทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
- นั ก เรี ย น ช่ ว ยเล่ า ให้ ฟั งได้ ห รื อ ไม่ ว่ า
อะไรบ้างที่ช่วยให้นักเรียนได้รบั รางวัลจาก
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
- ใครบ้ า งที่ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ นั ก เรีย นไฐ้ ร ับ
รางวัล จากการแข่งขัน งานศิล ปหัต ถกรรม
ระดับชาติ
- นักเรียนคิดว่า ลักษณะเด่น (คุณลักษณะ)
อะไรในตัวของนักเรียนที่ทําให้นักเรียนเป็ น
เด็กเก่ง จนได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
- นักเรียนคิดว่า การที่จะเป็ นเด็กเก่งอย่าง
นักเรียนได้ตอ้ งมีทกั ษะอะไรบ้าง
- นั ก เรีย นได้เรีย นรู้ท ัก ษะต่ า ง ๆ อย่ า งไร
จากใครบ้าง
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั

กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล

ครูผสู้ อน

ตัวอย่างแนวคําถาม
- นั ก เรีย นมีวิธีก ารเตรีย มตัว อย่ า งไรบ้ า ง
ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
- คุณครูรูส้ กึ อย่างไรที่นักเรียนได้รบั รางวัล
จ าก ก ารแ ข่ งขั น งาน ศิ ล ป หั ต ถ ก รรม
ระดับชาติ
- คุณ ครูคิด ว่า ลัก ษณะเด่น (คุ ณ ลักษณะ)
อะไรในตัว ของนั ก เรีย นที่ทํ า ให้นั ก เรีย นมี
ความเป็ นเลิศทางศิลปหัตถกรรม (เด็กเก่ง)
- อะไรบ้างทีช่ ว่ ยให้นกั เรียนได้รบั รางวัลจาก
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
- ใครบ้ า งที่ มี ส่ ว นช่ ว ยให้ นั ก เรีย นได้ ร ับ
รางวัล จากการแข่งขัน งานศิล ปหัต ถกรรม
ระดับชาติ
- คุณ ครูคดิ ว่า การที่เด็กจะมีความเป็ นเลิศ
ทางด้ า นศิ ล ปหัต ถกรรมได้ ต้ อ งมี ท ั ก ษะ
อะไรบ้าง
- คุณครูมเี ทคนิคหรือวิธกี ารอย่างไรในการ
สร้างทักษะต่าง ๆ ให้กบั นักเรียน
- คุณครูมวี ธิ กี ารเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อน
นํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

2) แบบสังเกต เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมในการศึกษาผูว้ จิ ยั จะใช้การสังเกตทัง้ แบบ
ไม่มสี ่วนร่วม และแบบไม่ได้มสี ่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observer-as- Participant) เพื่อทําการสังเกต
พฤติกรรมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 2 กลุ่มโดยจะสังเกตบริบทรอบข้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ทัง้ บรรยากาศของการทํางานในที่ทํางาน
สิง่ ของที่ผู้ให้ข้อมูลใช้ บุคลิกภาพ ฯลฯ ซึ่งในระหว่างที่มกี ารสัมภาษณ์ ผู้วจิ ยั จะทําการจดบันทึก
ภาคสนาม และทําการบันทึกเทป (ในกรณีทไ่ี ด้รบั อนุ ญาตจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล) อีกทัง้ ทําการสังเกตบริบท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และเป็ นการตรวจสอบความ
ถูกต้องตรงประเด็นของข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวม
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การวิ จ ยั ระยะที่ 2
ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และนํ าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพจากกรณีศกึ ษาในระยะที่ 1 มาทําการวิเคราะห์สงั เคราะห์รูปแบบกระบวนการเรียนรู้
แล้วกลับไปเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกเพือ่ เพิม่ เติมข้อมูลในส่วนทีย่ งั ไม่
ขาดจากนัน้ นํ าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ซ้ํา จนผูว้ จิ ยั พบว่าข้อมูลที่ได้มคี วามอิม่ ตัวแล้ว ผู้วจิ ยั จึงได้
ดําเนิ น การสังเคราะห์รูป แบบและสร้างคู่มือ การจัด การเรีย นรู้เพื่อ ส่งเสริม ความเป็ น เลิศ ในการ
แกะสลักผักและผลไม้
การวิ จ ยั ระยะที่ 3
ผู้วิจยั ได้ใช้ก ารเข้าร่วมกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อ
ประเมินคู่มอื การเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ โดยผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่ม
บุ ค คลที่ร่ว มสนทนาหรือ อภิป รายร่ว มกัน ได้แ ก่ ผู้เชี่ย วชาญทางด้านศิล ปหัต ถกรรมสาขาการ
แกะสลักผักผลไม้ ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี และนัก
พฤติกรรมศาสตร์ ทัง้ นี้เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะการปรับปรุง ในขณะที่
ดําเนินการผู้วจิ ยั ทําการตรวจสอบข้อมูลทุกระยะ เพื่อป้ องกันการตกหล่น ผิดเพี้ยนและความไม่
ชัดเจนของข้อมูล เพื่อทีว่ ่าหากพบจะทําการเติมเต็มข้อมูลเหล่านัน้ ทันที และยังเป็ นการตรวจสอบ
ย้อ นกลับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ต รงกัน ระหว่างผู้วิจยั กับ ผู้ให้ข้อมูล โดยมีต ัวอย่างประเด็น การ
สนทนากลุ่ม ดังนี้
- ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ในคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- ท่านคิดว่ากิจกรรมการเรียนรูท้ ป่ี รากฏในคูม่ อื ฯ นี้ เพียงพอหรือไม่ อย่างไร
- ท่านคิดว่าสือ่ การเรียนรูใ้ นคูม่ อื ฯ นี้ เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
- ท่านคิดว่าการประเมินผลการเรียนรูใ้ นคู่มอื ฯ นี้ สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
หรือไม่ อย่างไร
ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีการสร้างแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มอื ฯ
เพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลังจากทีไ่ ด้ปรับปรุงคู่มอื ตามข้อเสนอแนะที่
ได้ จ ากการสนทนากลุ่ ม เพื่ อ ให้ไ ด้ คู่ มือ การจัด การเรีย นรู้เพื่อ ส่ ง เสริม ความเป็ นเลิศ ทางด้ า น
ศิลปหัตถกรรมในงานแกะสลักผักและผลไม้ทส่ี มบูรณ์ทส่ี ดุ
อุป กรณ์ภาคสนาม ได้แก่
- สมุดบันทึก เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญมากสําหรับการศึกษา ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะทําการบันทึกข้อมูลใน
ทุกครัง้ ทีท่ าํ การเก็บข้อมูล ทัง้ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต
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- เครื่องมือบันทึกเสียง ผูว้ จิ ยั จะใช้เครื่องมือบันทึกเสียงช่วยบันทึกรายละเอียดขณะที่
ทําการสัมภาษณ์ เชิงลึกในทุกครัง้ ที่ทําการสัมภาษณ์ ในกรณีท่ไี ด้รบั อนุ ญ าตจากผู้ให้ขอ้ มูล เพื่อ
ป้ องกันการขาดตกบกพร่องในรายละเอียดขณะจดบันทึก
- กล้องถ่ายภาพ ผูว้ จิ ยั จะใช้กล้องถ่ายภาพในการบันทึกภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลทีไ่ ด้
จากสังเกตจากบริบทของกรณีศกึ ษา เช่น สถานที่ บรรยากาศในทีท่ ํางาน บุคลิกภาพ การแต่งกาย
ลักษณะสิง่ ของเครือ่ งใช้ เป็ นต้น

3. วิ ธ ีก ารเก็บ รวบรวมข้อ มูล
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามผูว้ จิ ยั เดินทางลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลด้วยตนเอง เริม่ ดําเนินการเก็บ
ข้อมูลตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็ นต้นไป เนื่องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลในแต่ละรายปฏิบตั งิ านอยูใ่ นจังหวัด
ต่างๆ ของประเทศไทย ผูว้ จิ ยั จึงวางแผนการใช้เดินทางและการใช้เวลาเก็บข้อมูลให้เหมาะสม ด้วย
การติดต่อนัดหมายกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคนโดยยึดเวลาทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลแต่ละคนสะดวกทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเป็ น
หลัก
3.1 การเก็บ ข้อ มูล เบือ้ งต้น
ผู้วจิ ยั ดําเนินการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศทางด้าน
ศิล ปหัต ถกรรม ทัง้ ในส่วนของความหมาย คุณ ค่ า กระบวนการสร้างสรรค์งานศิล ปหัต ถกรรม
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ต่อสิง่ ที่กําลังจะทําการศึกษา นอกจากนี้ยงั ได้ทําการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง อันได้แก่ แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้ แนวคิดเกีย่ วกับการ
ถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ทฤษฎีพหุปัญญา แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูท้ างปั ญญาสังคม
(Social Cognitive Theory) ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction) ตลอดจนทําความ
เข้าใจถึงวิธกี ารที่จะใช้ในการทําวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการนํ าไปสู่การทําวิจยั ในภาคสนาม
เท่านัน้ ไม่ได้นําแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้มาเป็ นกรอบหรือจํากัดความคิด ในการศึกษา
3.2 การเก็บ ข้อ มูล ภาคสนาม
การวิ จ ยั ระยะที่ 1
สําหรับการเก็บข้อข้อมูลภาคสนามในทุกระยะการวิจยั ผู้วจิ ยั ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตระหนักอยูเ่ สมอว่าการวิจยั เชิงคุณภาพผูว้ จิ ยั เป็ นเครื่องมือทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ใน
การวิจยั ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้มกี ารเตรียมตนเองให้พร้อมทัง้ ทางด้านเทคนิค กระบวนการการดําเนิน
วิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์จากกรณีศกึ ษาและดําเนินการเก็บข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงมากทีส่ ุด เพื่อทําความเข้าใจความหมาย กระบวนการเรียนรู้ และ
เงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม ตลอดจนเข้าใจประสบการณ์ของการ
ทําหน้ าที่ครูผู้สอนจากมุมมองของครูผู้สอน และประสบการณ์ จากการเป็ นผู้รบั การถ่ายทอดจาก
มุมมองของนักเรียน โดยใช้วธิ กี าร การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็ นหลัก ซึง่ ผูว้ จิ ยั ใช้
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วิธกี ารสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ(Informal Interview) โดยหลีกเลีย่ งภาษาทีเ่ ป็ นทางการ ทําการ
สัมภาษณ์ ในสถานที่ซ่งึ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสะดวกที่จะให้ขอ้ มูล นอกจากนี้ผูว้ จิ ยั ได้ขออนุ ญาตติดตามผูใ้ ห้
ข้อมูลแต่ละรายไปทํากิจกรรม โดยอาสาช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เท่าทีท่ ําได้ และอาศัยช่วงเวลา
ในการทํากิจกรรมนัน้ พูดคุยสอบถามข้อมูลและสังเกตไปด้วย ผูว้ จิ ยั คํานึงถึงความยืดหยุ่นในการ
สนทนากระทําโดยไม่เร่งรีบ เพื่อให้ผู้ให้ขอ้ มูลมีเวลาในการทบทวนเหตุการณ์ ต่างๆ และสามารถ
เปิ ดเผยได้อย่างตรงไปตรงมาและแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ในขณะสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ตัง้ ใจฟั งด้วย
ความใส่ใจและแสดงกริยาตอบรับในเชิงรับรู้ และจดบันทึกข้อมูลไปพร้อมๆ กันด้วยตนเอง และ
สังเกตโดยทําการสรุปและจดรายละเอียด (Memo) เกีย่ วกับเนื้อหาและข้อสังเกตทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
ข้อมูลการวิจยั และเมือ่ มีประเด็นทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลไม่ตอ้ งการเปิ ดเผยผูว้ จิ ยั จะละเว้นคําถามทีเ่ กีย่ วข้องนัน้
ไป รวมถึงงดการบันทึกเสียงเมือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่ตอ้ งการให้บนั ทึกข้อมูลในช่วงนัน้ ในการสัมภาษณ์แต่
ละครัง้ ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชัวโมง
่
ยืดหยุ่นตามความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลในแต่ ละครัง้ ที่ให้
สัมภาษณ์ และจํานวนครัง้ ในการสัมภาษณ์ขน้ึ อยู่กบั ความละเอียดลึกซึง้ และพอเพียงของข้อมูล ซึ่ง
ในการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั จะพึงระมัดระวังการแทรกแซง ชี้นํา หรือเข้าไปมีอทิ ธิพลต่อระบบความคิด
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และคํานึงถึงจรรยาบรรณของนักวิจยั ตลอดดําเนินการสัมภาษณ์
นอกจากนี้ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ยังใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลด้วยวิธกี าร การสังเกต
(Observation) ซึ่งผูว้ จิ ยั ใช้การสังเกตแบบไม่ได้มสี ่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observer-as- Participant)
ซึ่งเป็ นการสังเกตร่ว มกับ การสัม ภาษณ์ เป็ น หลักโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมนัน้ จะเป็ น เฉพาะบาง
กิจกรรมทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลอนุ ญาตให้เข้าร่วมได้เท่านัน้ เพราะอาจเป็ นการรบกวนการปฏิบตั งิ านของผูใ้ ห้
ข้อมูลและกลุ่มคนแวดล้อมของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมากจนเกินไป ในการสังเกตผูว้ จิ ยั ได้กําหนดเค้าโครงไว้
ล่วงหน้าแบบหลวมๆ เน้นทีก่ จิ กรรมในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการทํางานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและบริบทที่
เกีย่ วข้อง โดยมีกรอบในการสังเกตดังนี้
- ฉากและบุ ค คล (Setting) หรือ บริบ ทแวดล้อ มทางกายภาพ ได้แ ก่ สถานที่
ทํางาน โต๊ะทํางาน บันทึกการสอน ผลงานทางวิชาการ ใบงานกิจกรรมต่างๆ รางวัลประกาศเกียรติ
คุณ รูปถ่าย หรือสิง่ ของทีม่ คี วามหมายกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล สถานภาพ บุคลิกภาพ ลักษณะทางกายภาพ
ของบุคคล และปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน เนื้อหาคําพูด ภาษาที่ใช้ ท่าทาง นํ้ าเสียง และอากัปกริยา
ต่างๆ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลแสดงออกในขณะสัมภาษณ์
- พฤติกรรม (Acts) ได้แก่ พฤติกรรมทีเ่ กะดขึน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการจัดการ
เรีย นรู้เพื่อส่งเสริม ความเป็ น เลิศ ทางด้านศิล ปหัต ถกรรมที่เกิด ขึ้น และเอกลัก ษณ์ เด่น ของผู้ถู ก
สัมภาษณ์ และเพือ่ นร่วมงาน เป็ นต้น
- ความสัมพันธ์ (Relationship) ได้แก่ ความสัมพันธ์ท่เี กิดขึน้ ระหว่างตัวแทนใน
การถ่ายทอดและผูถ้ ูกถ่ายทอด ความสัมพันธ์ของเนื้อหากับกลวิธี ความสัมพันธ์ของสิง่ ต่างๆที่มี
ความเชื่อมโยงกันของพฤติกรรม
- การมีสว่ นร่วม (Participation) ได้แก่การสังเกตว่า มีบุคคลใดทีม่ สี ว่ นร่วมบ้างใน
กระบวนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม
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- ความหมาย (Meaning) การหาความหมายที่ซ่ อ นอยู่ในกระบวนการจัด การ
เรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมทีเ่ กิดขึน้ ความหมายของพฤติกรรมทีบ่ ุคคล
แสดงออก เป็ นต้น
การวิ จ ยั ระยะที่ 2
ผู้วจิ ยั ทําการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และนํ าข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากกรณี ศกึ ษาในระยะที่ 1 มาทําการวิเคราะห์สงั เคราะห์รูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้ แล้วกลับไปเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกเพื่อเพิม่ เติมข้อมูลใน
ส่วนที่ยงั ไม่ขาดจากนัน้ นํ าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ซ้ํา จนผู้วจิ ยั พบว่าข้อมูลที่ได้มคี วามอิม่ ตัวแล้ว
ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการสังเคราะห์รปู แบบและสร้างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศใน
การสลักผักและผลไม้
การวิ จ ยั ระยะที่ 3
ผู้วิจ ยั ทํ า การประเมิน คู่มือ การจัด การเรีย นรู้เพื่อ ส่ง เสริม ความเป็ นเลิศ ในการ
แกะสลักผักและผลไม้ทไ่ี ด้จากระยะที่ 2 เพื่อให้ค่มู อื มีคุณภาพเหมาะสมในการนําไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนสู่ความเป็ นเลิศในงานแกะสลักผักและ
ผลไม้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ ดังนี้
1. นํ าร่างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ส่ง
ให้ผเู้ ชียวชาญ ซึง่ ประกอบไปด้วย
1.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านศิลปหัตถกรรมสาขาการแกะสลักผักผลไม้ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูชษิ ย์ สว่างสุข ดํารงตําแหน่ งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ
และกองทุน และ อาจารย์ประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และดํารงตําแหน่ งผู้จดั การส่วนพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหาร บริษัท เดอะมอล์ ล กรุ๊ป และเป็ นอาจารย์ท่ีป รึก ษาการแข่ ง ทัก ษะระดับ ชาติ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงและสถานศึกษาภายนอก
- อาจารย์ จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- อาจารย์สมศักดิ ์ ศิรขิ นั ธ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเป็ นอาจารย์พเิ ศษสอนแกะสลักผักและ
ผลไม้ หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
- นายนฤพงษ์ พิมพ์ทอง รองผูอ้ ํานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชยั มงคล (ภาวนารังสี)
วิทยฐานะ รองผูอ้ ํานวยการชํานาญการ เจ้าของรางวัลครูผูฝ้ ึ กสอน ได้รบั รางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน แกะสลักผักผลไม้ งานศิล ปหัต ถกรรมนักเรีย นระดับ ชาติ 3 ปี ซ้อน
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(2551-2553) และมีประสบการณ์เป็ นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผัก
ผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
1.2 ศึกษานิเทศก์ผดู้ แู ลกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
- สุฌ ารัก ษ์ เมืองโคตร อดีต ศึก ษานิ เทศก์ (ระดับ 9) วิท ยฐานะ ศึก ษานิ เทศก์
เชีย่ วชาญ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความเชียวชาญในกลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี และมีประสบการณ์เป็ นกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันแกะสลักผักผลไม้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
1.3 นักวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม อาจารย์ประจําสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผู้ เ ชี่ ย วชาญร่ ว มกัน ประเมิ น ความเหมาะสมการของคู่ มื อ ฯ ในการนํ า ไปใช้ จ ัด
กระบวนการเรีย นรู้เ พื่ อ พัฒ นาผู้ เ รีย นสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ในงานแกะสลัก ผัก และผลไม้ โดยใช้
กระบวนการสนทนากลุ่มให้ผูเ้ ชี่ยวชาญร่วมกันประเมิน พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแก้ไขคู่มอื ทัง้ ด้านเนื้อหา รูปแบบ ตลอดจนความเหมาะสมในด้านเอกสารและภาษาที่
ใช้
3. แก้ไขปรับปรุงโครงร่างคูม่ อื ฯ ตามคําแนะนําทีไ่ ด้จากการสนทนากลุ่มของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4. นําโครงร่างของคูม่ อื ทีแ่ ก้ไขแล้ว ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้
5. สร้างแบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของคู่มอื ฯ เพื่อให้ผูเ้ ชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
6. นํ าโครงร่างของคู่มอื เสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเหมาะสมกับการนํ าไปใช้เป็ น
คูม่ อื ในการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาผูเ้ รียนสูค่ วามเป็ นเลิศในงานแกะสลักผักและผลไม้
7. ปรับปรุง แก้ไขโครงร่างของคูม่ อื ตามคําแนะนําของผูเ้ ชีย่ วชาญ
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กรอบระยะเวลาในการทําวิ จ ยั
ที่

การดํา เนิ น งาน

1 สร้างเครือ่ งมือข้อคําถาม แบบสัมภาษณ์
ในการวิจยั (เพิม่ เติม) / ติดต่อขอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

ระยะเวลาดํา เนิ น งาน
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.





2 ส่งเครือ่ งมือข้อคําถามให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบ / ปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนํา



3 ปรับปรุงข้อคําถาม แบบสัมภาษณ์ และ
เครือ่ งมือทุกชนิด



4 ลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล
5 วิเคราะห์ขอ้ มูล สร้างคูม่ อื
6 ติดต่อผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินคูม่ อื









7 ปรับปรุงคูม่ อื



8 เขียนรายงานผลการวิจยั



4. การวิ เคราะห์ข ้อ มูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ต้องดําเนินต่อไปภายหลังการเก็บข้อมูลสิน้ สุดลง กล่าวคือผูว้ จิ ยั จะไม่แยกกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลออกจากการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยจะเก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนําข้อมูล
มาพิจารณาว่ายังขาดตกประเด็นใดซึง่ ถ้าขาดตกประเด็นใดไปผูว้ จิ ยั จะขออนุ ญาตทําการเก็บข้อมูล
เพิม่ อีกครัง้ กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเพื่อสร้างสมมุตฐิ านชัวคราว
่
(Working Hypothesis) และสร้างข้อสรุป
เทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั ใช้เป็ น
ตัวกําหนดทิศทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้ ต่อๆ ไป และใช้เป็ นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุง
หรือกําหนดประเด็นคําถามย่อยของการวิจยั ขึ้นใหม่ โดยดําเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมกัน ดําเนินการเป็ นวงจรเช่นนี้ตลอดการเก็บข้อมูลจนข้อมูลอิม่ ตัว สําหรับ
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การวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เลือกใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุป โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ (ชาย โพธิสติ า. 2548: 335-372)
1) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจาก
ภาคสนาม มักไม่อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมจะนํ าไปใช้วเิ คราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาได้มา
จัดทําให้ขอ้ มูลอยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมจะนําไปวิเคราะห์ได้โดยสะดวก โดยผูว้ จิ ยั จะจัดระเบียบของข้อมูล
ที่ได้จากกาสัมภาษณ์ เชิงลึก ที่ถูกจดบันทึกด้วยลายมือและการบันทึกเสียง โดยผู้วจิ ยั ทําการจัด
ระเบี ย บโดยการถอดคํ า ให้ ส ัม ภาษณ์ อ อกมาพิม พ์ ไ ว้ใ นรูป แบบของเอกสารและบัน ทึก ไว้ใ น
คอมพิว เตอร์ เพื่อ ความปลอดภัย และสะดวกต่ อ การการอ่านและวิเคราะห์ และการเรีย กมาใช้
ภายหลัง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทําการอ่านทานข้อมูลทีจ่ ดั ระเบียบแล้วหลายๆ ครัง้ เพื่อให้เกิดการซึมซับใน
ข้อมูล และทําการสรุปข้อมูลไว้เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้ขอ้ มูลอีกครัง้ โดยการจัดระเบียบข้อมูล ผูว้ จิ ยั
จะทําไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลในทุกๆครัง้
2) การให้รหัสข้อมูล และการแสดงข้อมูล (Coding & Data Display) หลังจากผูว้ จิ ยั ได้
อ่านข้อมูลทีจ่ ดั ระเบียบอย่างละเอียด เพื่อสรรหาข้อความทีม่ คี วามหมายตรงประเด็นกับคําถามการ
วิจยั เมื่อพบข้อความทีม่ คี วามหมายตรงประเด็นกับคําถามการวิจยั ตามทีต่ อ้ งการจะศึกษา ผูว้ จิ ยั จะ
กําหนดรหัสแทนความหมายของกลุ่มข้อความเหล่านัน้ ซึ่งเป็ นการลงรหัสแบบอุปนัย (Inductive
Coding) ซึ่งไม่มกี ารกําหนดรหัสไว้ล่วงหน้าเนื่องจากการกําหนดรหัสไว้ล่วงหน้ าจะสร้างข้อจํากัด
ของข้อมูลที่คน้ พบใหม่และมีความน่ าสนใจ โดยข้อความที่ให้ความหมายในลักษณะเดียวกันจะใช้
รหัสทีเ่ หมือนกัน หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั จัดแสดงข้อมูลโดยการนํ าหน่ วยของข้อความทีใ่ ห้รหัสเรียบร้อย
แล้วนํามาเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์รวมเป็ นกลุ่มของประเด็นในการวิเคราะห์ ซึง่ การแสดงข้อมูล
จะจัดกลุ่มประเภทของข้อความทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ทางความหมาย โดยจะจัดแสดงข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การแสดงข้อมูลด้วยตาราง กราฟ แผนภาพ เป็ นต้น
3) การหาข้ อ สรุ ป การตี ค วามและการยื น ยัน (Conclusion, Interpretation and
Verification) หลังจากการลงรหัสข้อมูลและจัดทําการแสดงข้อมูลแล้ว ในขัน้ ตอนนี้ผวู้ จิ ยั จะนําข้อมูล
ทัง้ หมดที่ได้ทําการลงรหัสไว้แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลที่มรี หัสเดียวกันมาทําการวิเคราะห์ สรุป และ
ตีค วาม ซึ่งในการวิเคราะห์ผู้วิจยั จะใช้แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ย วข้องที่ท บทวนไว้ในบทที่ 2 มาเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั โดยผู้วจิ ยั ได้นํารายละเอียดของแนวคิดทฤษฎี
ดังกล่าวมาเทียบเคียงกับข้อค้นพบทีไ่ ด้จากมุมมองของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 3 กลุ่ม สุดท้ายเมื่อได้ขอ้ สรุป
ของผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลแล้วผูว้ จิ ยั ได้ทําการตรวจสอบข้อสรุปนัน้ แล้วทําการสร้างเป็ น
รูปแบบทีเ่ ผยให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม
รวมถึงรายงานสิง่ ที่เป็ นข้อค้นพบใหม่ท่เี กิดขึน้ ในการวิจยั ครัง้ นี้ นอกเหนือจากแนวคิดทฤษฎีท่ไี ด้
ประมวลไว้ อันจะนํ าไปสู่การสร้างเป็ นคู่มอื ในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้าน
ศิลปหัตถกรรม สําหรับครูใช้จดั กิจกรรมต่อไป
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5. การตรวจสอบความเชื่อ ถือ ได้ข องข้อ มูล
ในการดําเนินงานวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั และอธิบายให้เห็นถึงขัน้ ตอนการทํา
วิจ ยั อย่างชัด เจน และผู้วิจ ยั จะทํ าการเก็บ รวบรวมข้อ มูล และบัน ทึก ไว้อ ย่างเป็ นระบบสามารถ
ตรวจสอบได้ ทัง้ การบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ด้วยเทปบันทึกเสียง การถอดเทป การสัมภาษณ์
แบบคําต่อคํา ทัง้ นี้ขอ้ มูลที่ได้ทงั ้ หมดจะได้รบั การตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของ
ข้อมูลโดยซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งหลายแหล่ง (Data triangulation) คือ เมื่อผูว้ จิ ยั ได้
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกรณีศกึ ษามาแล้วได้ทําการพิสูจน์ว่าข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ มีความถูกต้องหรือไม่
ซึ่งทําโดยการตรวจสอบจากแหล่งที่มาของข้อมูลหลายแหล่งด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการ
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ ได้แก่ ประวัตกิ ารทํางาน ผลงาน รางวัลที่ได้รบั ของกรณีศกึ ษา และ ข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ ผู้ท่ีมคี วามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ กรณี ศึกษา เช่น เพื่อนร่วมการศึกษา ครู และเพื่อน
ร่วมงาน ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นกรณีศกึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นี้มคี วามสัมพันธ์กนั อยูแ่ ล้ว โดยเมื่อผูว้ จิ ยั ทํา
การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลท่านหนึ่งผูว้ จิ ยั จะคอยถามถึงรายละเอียดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั
พร้อมไปด้วย
2) การตรวจสอบข้ อ มู ล จากการใช้ วิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล มากกว่ า หนึ่ ง วิ ธี
(Methodologicals Triangulation) คือ การที่ผู้วิจยั ใช้วิธีในการเก็บ ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อยืนยัน
ความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บ รวบรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งในการวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั ได้ใช้
วิธกี ารเก็บรวบรวม คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบการสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม
นอกจากนี้ เพื่อให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือจากการเก็บรวบรวม ผูว้ จิ ยั ยังใช้การตรวจทาน
ข้อมูล โดยให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูต้ รวจสอบข้อมูล (Members Check) กล่าวคือทุกครัง้ เมื่อจบประเด็น
คําถามผูว้ จิ ยั จะสรุปและกล่าวให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลฟั งเพือ่ ให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลได้ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้อง
ของข้อมูล ก่อนทีจ่ ะเปลี่ยนประเด็นคําถาม และหลังจากเสร็จสิน้ การสัมภาษณ์ผูว้ จิ ยั รีบถอดคําให้
สัมภาษณ์ นัน้ และส่งให้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้อ่านตรวจสอบว่าผูว้ จิ ยั ถอดคําให้สมั ภาษณ์ถูกต้องตรงตามที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลตอบมาหรือไม่ ถ้าไม่ตรงหรือมีความบิดเบือนจากทีต่ อบจะได้ทาํ การปรับแก้ให้ถูกต้อง

6. จรรยาบรรณในการวิ จ ยั
ผูว้ จิ ยั ได้ให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิ ์ และความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล หรือกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ทัง้ 3 ระยะของการวิจยั รวมถึงความถูกต้องและความน่ าเชื่อถือของผลการวิจยั
โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเพือ่ รักษาจรรยาบรรณในขัน้ ตอนดังนี้
1) ขัน้ ตอนออกแบบวิจยั เน้ นเรื่องการได้รบั การยินยอมในการเข้าร่วมในการศึกษาวิจยั
การรักษาความลับ ตลอดจนป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
โดยคํานึงถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ
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- การขอความยิน ยอม ผู้วิจยั ได้ข้อความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล โดยการลงชื่อในใบคํา
ยินยอมในการให้ขอ้ มูล และการแจ้งวัตถุประสงค์ สาระสําคัญของเรือ่ งทีท่ าํ การศึกษา ความร่วมมือที่
ผูว้ จิ ยั คาดหวัง และมาตรการการรักษาความลับ ในการปกปิ ดชื่อและลักษณะส่วนตัว และหลีกเลีย่ ง
การเปิ ดเผยชื่อสถานทีท่ าํ วิจยั
- ผ่านกระบวนการเพื่อพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล กระบวนการขออนุ ญาตเพื่อเข้าเก็บข้อมูลใน
พืน้ ทีว่ จิ ยั โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ ของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒก่อนทีจ่ ะอนุ ญาตให้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลได้
- การป้ องกัน ผลกระทบต่ อ ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล และผู้ ร่ ว มวิจ ัย เป็ นการป้ องกัน ผลกระทบอัน
เนื่องมาจากให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจยั ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล คํานึงถึงประโยชน์ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ น
สําคัญโดยการออกแบบการเก็บข้อมูลทีย่ ดื หยุ่นต้องทําความเข้าใจว่าการศึกษาอาจมีผลกระทบต่อ
ทางด้านจิตใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ ในที่น้ีผู้วจิ ยั จะมีการอธิบายและทําความเข้าใจถึงชื่อของ
งานวิจยั ที่อาจมีผ ลกระทบต่ อความรู้ส ึก ของผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความเข้าใจและลด
ความรูส้ กึ เหมือนกันถูกตีตรา
- การรักษาความลับผูว้ จิ ยั ต้องตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัวหรือความลับเฉพาะของผูใ้ ห้
ข้อมูล พึงรักษาความลับอย่างดีท่สี ุดเป็ นการปกปิ ดชื่อจริงโดยการใช้ช่อื สมมุติ หลีกเลี่ยงเปิ ดเผย
สถานทีท่ าํ การวิจยั
2) ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลครัง้ นี้ใช้หลายเทคนิคในการเก็บข้อมูลแต่
เทคนิคทีส่ าํ คัญคือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในการสัมภาษณ์จะไม่มกี ารคัดสรรใน
เรื่องราวทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลลําบากใจ จะมีการสังเกตสีหน้าท่าทางแววตาไปพร้อมกัน เพื่อให้ผวู้ จิ ยั เท่าทัน
ต่อความรูส้ กึ ของผูร้ ่วมวิจยั ผูว้ จิ ยั จะหลีกเลีย่ งคําพูดทีเ่ ปรียบเทียบหรือว่ากล่าวทีจ่ ะส่งผลซํ้าเติมให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกิดความวิตกกังวล ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในการศึกษาวิจยั
3) ขัน้ ตอนการจดบัน ทึก และการถอดเทปข้อ มูล สัม ภาษณ์ ผู้วิจยั คํานึ งการเก็บ รัก ษา
ความลับของข้อมูล เคารพผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยไม่ใส่สงิ่ ที่ไม่ใช่คํากล่าวของผูใ้ ห้ขอ้ มูลลงในบทสัมภาษณ์
จากการถอดเทป
4) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง
และความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยวิธกี ารตรวจสอบความน่าเชื่อถือขอฃข้อมูลอย่างเหมาะสม
5) ขัน้ การรายงานผล ผูว้ จิ ยั คํานึงถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีผ่ า่ นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
และคํานึงถึงการนํ าเสนอเฉพาะข้อมูลที่มไิ ด้เป็ นความลับ หรือเป็ นเรื่องที่ทําให้ผูอ้ ่านทราบว่าผูใ้ ห้
ข้อมูลเป็ นใคร ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั คํานึงถึงความถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสําคัญ

7. การพิทกั ษ์สิ ทธ์ ิ ผใู้ ห้ข ้อ มูล
เนื่ องจากการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษารายกรณี ซ่งึ เป็ นการศึกษาที่ละเอียดลึกซึ้ง ถึง
ประวัติการดําเนิ นชีวติ ของกรณี ศึกษา ดังนัน้ การทําวิจยั นี้ จําเป็ นต้องมีการพิท กั ษ์ สทิ ธิ ์ของผู้ให้
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ข้อมูล โดยก่อนทําการเก็บข้อมูลต่างๆ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลอย่างเป็ นทางการส่ง
ถึงผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและต้นสังกัดเพื่อขออนุ ญาตและชีแ้ จงกระบวนการในการทําวิจยั ให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักได้รบั ทราบ และได้ทําการโทรศัพ ท์ติดต่อโดยตรงถึงผู้ให้ข้อมูลแต่ รายอีกครัง้ เพื่อเป็ นการ
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจยั จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน ถึงแม้ว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลจะอนุ ญาตให้
เปิ ดเผยข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ แต่ทงั ้ นี้เพื่อเป็ นการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั จึงจะ
ละเว้นทีจ่ ะระบุถงึ ตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างเฉพาะเจาะจง และละเว้นทีจ่ ะระบุถงึ บุคคล สถานทีอ่ ่นื ๆ ทีเ่ ป็ น
การอ้างอิงจากกรณีศกึ ษาทีเ่ กี่ยวข้องในคําสัมภาษณ์ รวมถึงชื่อของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีป่ รากฏในส่วนของ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ใช้เป็ นชื่อสมมติทงั ้ หมด
ในขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ขออนุ ญาตบันทึกเสียงและภาพทุกครัง้ ก่อนเริม่ ต้น
การสัมภาษณ์ และแจ้งให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทราบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีอสิ ระในการให้ขอ้ มูลอย่างเต็มที่ โดยมีสทิ ธิ
ที่จ ะตอบหรือ ไม่ ต อบคํ า ถามก็ไ ด้โดยแจ้ง ให้ผู้วิจ ัย ทราบ รวมถึ ง ถ้ า ผู้ให้ข้อ มู ล ไม่ ย ิน ดีก ับ การ
บันทึกเสียงหรือภาพ ผูว้ จิ ยั จะปฏิบตั ติ ามความพึงพอใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างเคร่งครัด ส่วนในเรื่อง
ของการรักษาความลับของข้อมูลนัน้ ผูว้ จิ ยั จะจัดเก็บข้อมูลไว้ในทีป่ ลอดภัย นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั จะเปิ ด
ให้โอกาสกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการซักถามข้อสงสัยทุกข้อจนได้ความกระจ่าง และมีเวลาคิดทบทวนก่อน
ตัดสินใจให้คาํ ตอบด้วยความสมัครใจ
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บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข ้อ มูล
การศึกษารูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ : กรณี ศึก ษาผู้ไ ด้ ร บั รางวัล จากการแข่ง ขัน งานศิล ปหัต ถกรรมระดับ ชาติ ในครัง้ นี้ เป็ น
การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ทํา
ความเข้าใจความหมาย กระบวนการเรียนรู้ และเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ (2) สังเคราะห์รูปแบบและสร้างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการ
แกะสลัก ผัก และผลไม้ (3) ประเมิน ผลคู่ มือ การจัด การเรีย นรู้เพื่อ ส่งเสริม ความเป็ นเลิศ ในการ
แกะสลัก ผั ก และผลไม้ ในบทนี้ ผู้ วิ จ ัย ได้ นํ า เสนอข้ อ มู ล ที่ เ ป็ นผลจากข้ อ ค้ น พบ ใน 7 ส่ ว น
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ส่วนที่ 2 ความหมายของความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ส่วนที่ 3 กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ส่วนที่ 4 เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ส่วนที่ 5 รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ส่วนที่ 6 คูม่ อื การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ส่วนที่ 7 ผลการประเมินคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลัก
ผักและผลไม้

ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล พืน้ ฐานของผูใ้ ห้ข ้อ มูล หลัก
ตาราง 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล (นักเรียน)
จํา นวน
ระดับชัน้ ที่
อายุ ระดับ
เริ่ ม เรีย นรู้ พี่น้ อ งร่ว ม
(ปี ) ชัน้
การแกะสลัก บิ ด ามารดา

ที่

ชื่อ -สกุล

1

เด็กชายฟั กทอง

14

ม.3

ป.4

ชาย 2 คน เป็ น
บุตรคนที่ 2

2

เด็กชาย
มะละกอ

14

ม.2

ป.4

ชาย 3 คน เป็ น
บุตรคนที่ 3

ความสามารถพิ เศษ

รางวัล ที่เคยได้ร บั จากการแข่งขัน
แกะสล กั ผัก ผลไม้
งานศิ ล ปหัต ถกรรมระดับชาติ

-ด้านศิลปหัตถกรรม
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6
แกะสลักผักผลไม้และสบู่ ครัง้ ที่ 63 ปี การศึกษา 2556
-ด้านดนตรี เล่นกีตาร์
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3
ครัง้ ที่ 64 ปี การศึกษา 2557
-ด้านศิลปหัตถกรรม
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6
แกะสลักผักผลไม้และสบู่ ครัง้ ที่ 64 ปี การศึกษา 2557
-ด้านกีฬา เป็ นนักกีฬา
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3
วอลเลย์บอล
ครัง้ ที่ 65 ปี การศึกษา 2558
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ตาราง 1 (ต่อ)
ที่

ชื่อ -สกุล

จํา นวน
ระดับชัน้ ที่
อายุ ระดับ
เริ่ ม เรีย นรู้ พี่น้ อ งร่ว ม
(ปี ) ชัน้
การแกะสลัก บิ ด ามารดา

ความสามารถพิ เศษ

3

เด็กหญิง
แคนตาลูป

14

ม.2

ป.4

ชาย 1 คน หญิง -ด้านศิลปหัตถกรรม
2 คน เป็ นบุตร แกะสลักผักผลไม้และสบู่
คนที่ 2
-ด้านกีฬา เป็ นนักกีฬา
วอลเลย์บอล
หญิง 2 คน เป็ น -ด้านศิลปหัตถกรรม
บุตรคนที่ 1
แกะสลักผักผลไม้
-ด้านดนตรี เล่นกีตาร์
หญิง 2 คน เป็ น -ด้านศิลปหัตถกรรม
บุตรคนที่ 2
แกะสลักผักผลไม้
-ด้านกีฬา เป็ นนักกีฬา
วอลเลย์บอล

4

เด็กหญิงแครอท

14

ม.2

ป.4

5

เด็กหญิงแตงโม

14

ม.2

ป.4

6

เด็กหญิง
แตงไทย

14

ม.2

ป.4

ชาย 1 คน หญิง -ด้านศิลปหัตถกรรม
1 คน เป็ นบุตร แกะสลักผักผลไม้
คนที่ 2
-ด้านศิลปะ วาดภาพ
การ์ตนู

7

เด็กหญิง
แตงกวา

14

ม.2

ป.4

ชาย 1 คน หญิง -ด้านศิลปหัตถกรรม
1 คน เป็ นบุตร แกะสลักผักผลไม้
คนที่ 2
-ด้านดนตรี เล่นกีตาร์

รางวัล ที่เคยได้ร บั จากการแข่งขัน
แกะสล กั ผัก ผลไม้
งานศิ ล ปหัต ถกรรมระดับชาติ
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6
ครัง้ ที่ 64 ปี การศึกษา 2557
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3
ครัง้ ที่ 65 ปี การศึกษา 2558
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ป.4-ป.6 ครัง้ ที่ 64
ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6
ครัง้ ที่ 63 ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้ ที่ 65
ปี การศึกษา 2558
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6
ครัง้ ที่ 63 ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้ ที่ 65
ปี การศึกษา 2558
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6
ครัง้ ที่ 63 ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้ ที่ 65
ปี การศึกษา 2558

จากตารางข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนกลุ่มผู้ให้ขอ้ มูล พบว่า ส่วนใหญ่ เป็ นนักเรียนหญิง
จํานวน 5 คน เป็ นนักเรียนชาย 2 คน ซึ่งทุกคนมีอายุ 14 ปี ส่วนใหญ่ กําลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 มีเพียงหนึ่งคนทีเ่ รียนอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และนักเรียนทัง้ หมด 7 คน
นี้เริม่ เรียนรูก้ ารแกะสลักผักผลไม้มาตัง้ แต่เรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 นักเรียนส่วนใหญ่มี
จํานวนพีน่ ้อง 2 คน มีเพียงหนึ่งรายทีม่ พี น่ี ้อง 3 คน มีนกั เรียน 5 คนทีเ่ ป็ นบุตรคนที่ 2 มีนักเรียน 1
คน เป็ นบุตรคนโต และอีก 1 คนเป็ นบุตรคนสุดท้อง ในเรือ่ งของความสามารถพิเศษนอกจากในด้าน
ศิลปหัตถกรรมการแกะสลักแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ ยงั มีความสามารถพิเศษในด้านอื่นๆ อีกด้วย
ได้แก่ ความสามารถพิเศษทางด้านกีฬ า มีจํานวน 4 คน เป็ นนักกีฬาวอลเลย์บ อล อีก 2 คน มี
ความสามารถทางด้านดนตรี คือกีตาร์ และมีนักเรียน 1 คนที่มคี วามสามารถด้านศิลปะ การวาด
ภาพการ์ตูน ส่วนรางวัลที่เคยได้รบั จากการแข่งขันการแกะสลักผลักผลไม้ ในงานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ เคยได้รบั รางวัลมาแล้ว 2 รางวัล ซึ่งเป็ นรางวัลที่เคยได้รบั ใน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาระดับชัน้ ละหนึ่งรางวัล มีเพียง 1 คนเท่านัน้ ที่เคยได้รบั
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รางวัลมาเพียงครัง้ เดียว ระดับรางวัลสูงสุดที่เคยได้รบั มีนักเรียน 4 คน ที่เคยได้รบั รางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อีก 3 คน เคยได้รบั รางวัลในระดับเหรียญทอง ซึ่งเป็ นไปตาม
เกณฑ์ ก ารคัด เลือ กกลุ่ ม ผู้ให้ข้อ มู ล ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ ต้ อ งเป็ นนั ก เรีย นที่เคยได้ร บั รางวัล ใน
ระดับชาติไม่น้อยกว่าหนึ่งรางวัล
ตาราง 2 ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล (ครูผสู้ อน)
ที่

ชื่อ -สกุล

อายุ
ตํา แหน่ ง/
อายุ
ราชการ
(ปี )
วิ ทยฐานะ
(ปี )

หน้ า ที่ก ารสอน

การศึก ษา

รางวัล ครูผสู้ อน จากการแข่งขัน แกะสล กั
ผัก ผลไม้ งานศิ ล ปหัต ถกรรมระดับชาติ

1 ครูรกั เร่

40

15

ครูชาํ นาญ -การงานอาชีพและ
การพิเศษ เทคโนโลยี ม.1-3
-ครูทป่ี รึกษาชุมนุ ม
แกะสลักผักผลไม้

-ค.บ. สาขา
คอมพิวเตอร์
-กศ.ม.
คอมพิวเตอร์
ศึกษา
-ค.ด. การ
จัดการศึกษา
และการเรียนรู้

-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้
ที่ 60 ปี การศึกษา 2553
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้
ที่ 61 ปี การศึกษา 2554
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้
ที่ 62 ปี การศึกษา 2555
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6 ครัง้
ที่ 63 ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้
ที่ 64 ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6 ครัง้
ที่ 65 ปี การศึกษา 2558
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้ ที่ 65
ปี การศึกษา 2558

2

50

26

ครูชาํ นาญ
การพิเศษ

-ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
-ค.ม. วิจยั และ
ประเมินผล
การศึกษา

-รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชัน้ ม.
1-ม.3 ครัง้ ที่ 62 ปี การศึกษา 2555
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6
ครัง้ ที่ 63 ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้ ที่ 63
ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้ ที่ 64
ปี การศึกษา 2557
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6
ครัง้ ที่ 64 ปี การศึกษา 2557
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3
ครัง้ ที่ 65 ปี การศึกษา 2558

ครูรวงข้าว

-การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.1-3
-ภาษาต่างประเทศ
ม.1-3
-ครูทป่ี รึกษาชุมนุ ม
แกะสลักผักผลไม้

66
ตาราง 2 (ต่อ)
ที่

ชื่อ -สกุล

อายุ
ตํา แหน่ ง/
อายุ
ราชการ
(ปี )
วิ ทยฐานะ
(ปี )

หน้ า ที่ก ารสอน

การศึก ษา

3

ครูบานชืน่

52

29

ครูชาํ นาญ
การพิเศษ

-ครูประจําชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1
-ครูทป่ี รึกษาชุมนุ ม
แกะสลักผักผลไม้

-ค.บ.
อุตสาหกรรม
ศิลป์
-ค.ม. บริหาร
การศึกษา

4

ครูเกล็ดปลา

43

20

ครูชาํ นาญ
การพิเศษ

-การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ม.1-3
-ศิลปะ ม.1-3
-ครูทป่ี รึกษาชุมนุ ม
แกะสลักผักผลไม้

-ค.บ.
ศิลปศึกษา
-กศ.ม.
เทคโนโลยี
การศึกษา

รางวัล ครูผสู้ อน จากการแข่งขัน แกะสล กั
ผัก ผลไม้ งานศิ ล ปหัต ถกรรมระดับชาติ
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ป.4-ป.6 ครัง้ ที่ 60
ปี การศึกษา 2553
-รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับชัน้ ม.
1-ม.3 ครัง้ ที่ 61 ปี การศึกษา 2554
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ป.4-ป.6 ครัง้ ที่ 64
ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3
ครัง้ ที่ 63 ปี การศึกษา 2556
-รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชัน้
ป.4-ป.6 ครัง้ ที่ 64 ปี การศึกษา 2557
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3
ครัง้ ที่ 64 ปี การศึกษา 2557
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้ ที่ 62
ปี การศึกษา 2555
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ป.4-ป.6
ครัง้ ที่ 63 ปี การศึกษา 2556
-รางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชัน้ ม.1-ม.3
ครัง้ ที่ 64 ปี การศึกษา 2557
-รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ระดับชัน้ ม.1-ม.3 ครัง้ ที่ 64
ปี การศึกษา 2557

จากตาราง ข้อมูลพืน้ ฐานของครูผสู้ อน พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 ถึง
52 ปี ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นช่วงวัยกลางคน โดยส่วนใหญ่ปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึง่
พบว่ามีเพียงรายเดียวเท่านัน้ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีก่ ารสอนมาแล้ว 15 ปี จากความรูแ้ ละประสบการณ์จาก
การทํางานของครูผู้สอนเหล่านี้ พบว่าทุกคนได้รบั วิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ ส่วนใหญ่ ได้
รับผิดชอบงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 13 มีบ างคนที่ส อนประจําชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 1 และทุ ก คนได้รบั ผิดชอบเป็ น ครูท่ีป รึก ษาชุ ม นุ ม
แกะสลัก ผัก ผลไม้ ในด้านการศึก ษาพบว่าครูผู้ส อนส่ว นใหญ่ มีระดับ การศึก ษาปริญ ญาโททาง
การศึกษา และมีหนึ่งรายทีม่ รี ะดับการศึกษาปริญญาเอก ส่วนจํานวนรางวัลทีค่ รูผสู้ อนได้รบั จากการ
นํ านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ทัง้ ใน
ระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 4-6 และระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-3 มีห นึ่ ง รายที่ไ ด้ร บั รางวัล ใน
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ระดับชาติมากทีส่ ุดคือ 7 รางวัล รองลงมาอีก 2 ราย ได้รบั รางวัลจํานวน 6 รางวัล และน้อยทีส่ ุดคือ
4 รางวัล โดยระดับรางวัลที่ครูทุกคนได้รบั อยู่ในระดับเหรียญทองทุกรางวัล ส่วนรางวัลสูงสุดทีเ่ คย
ได้รบั มีครู 2 รายที่เคยได้รบั รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ส่วนอีก 2 ราย เคยได้รบั รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 เมื่อพิจารณาปี ทไ่ี ด้รบั รางวัลในช่วง 3 ปี การศึกษาศึกษาย้อนหลัง (ปี การศึกษา
2556-2558) พบว่า ครูผสู้ อนทุกคนได้รบั รางวัลระดับชาติไม่น้อยกว่า 3 รางวัล ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์
ในการคัดเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้

ส่ว นที่ 2 ความหมายของความเป็ น เลิ ศ ทางด้านศิ ล ปหัต ถกรรม
ความหมายของความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ครูและนักเรียนได้ให้มุมมองไว้
ในหลายมิติ ทัง้ มุมมองทีม่ าจากความรูเ้ ดิมและมุมมองทีม่ าจากประสบการณ์ทางด้านศิลปหัตถกรรม
โดยความหมายนี้เชื่อมโยงไปสู่กระบวนการเรียนรูท้ ่นี ํ าไปสู่ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้และเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ จากการศึกษาครัง้ นี้ พบ
มุมมองของความหมายของความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ใน 2 มิติ ได้แก่ มิตขิ องความ
เป็ นเลิศในความหมายทัวไป
่ และความเป็ นเลิศที่เฉพาะเจาะจงในการแกะสลักผักและผลไม้ ดังได้
นําเสนอต่อไปนี้
2.1 ความหมายของความเป็ น เลิ ศ
่ ครูและ
ในส่ว นที่สะท้อ นถึงความหมายของความเป็ น เลิศ ที่เป็ น ความหมายทัวไป
นักเรียนได้ให้ความหมายใน 4 มิติ ดังนี้
1) การมีความรูแ้ ละทักษะอย่างลุ่มลึก
ความเป็ นเลิศ หมายถึง บุคคลทีม่ อี งค์ความรูแ้ ละทักษะทีล่ ุ่มลึก กว่าบุคคลอื่นๆ มี
นัยของความพิเศษมากกว่าความรูพ้ น้ื ฐาน ซึง่ ครูได้สะท้อนความเป็ นเลิศในมุมมองทีม่ คี วามรูค้ วบคู่
กับการมีทกั ษะ คนที่มคี วามเป็ นเลิศคือคนที่มคี วามรูจ้ ริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆ เรื่องเป็ น
อย่างดี และมีทกั ษะมีความชํานาญทีพ่ เิ ศษกว่าทักษะพืน้ ฐานทีค่ วรจะมี
“คําว่าความเป็ นเลิศ เราต้องมองเป้ าหมายไปที ่ นัมเบอร์วนั เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ การทีเ่ ราจะเป็ นที ่
หนึง่ ได้นนั ้ องค์ความรูใ้ นตัวจะต้องไม่ใช่แค่ basic พื้นๆเท่านัน้ แต่คุณจะต้องมีองค์ความรูท้ ลี ่ ุ่มลึก รู้
ลึก รูจ้ ริง แล้วแค่มคี วามรูอ้ ย่างเดียวไม่พอนะ จะเป็ นเลิศได้ ทักษะก็ตอ้ งเยีย่ มด้วยนะ เหมือนอย่าง
นักกีฬาทีเ่ ขาเป็ นเลิศ ทักษะการเล่นต้องสุดยอดทัง้ เกมรุก เกมรับ เทคนิคต่างๆ ต้องเยีย่ มกว่าคนอืน่
...ทักษะจะต้องไม่ใช่แค่ชาํ นาญ ต้องมีความพิเศษกว่า...” (ครูรกั เร่)
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2) ความสามารถในการต่อ ยอดองค์ค วามรู้
ความเป็ นเลิศ หมายถึง ความสามารถในการต่อยอดองค์ความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ นตัวบุคคล
ให้สามารถพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็ นความสามารถในการนําองค์ความรูข้ องตนเองไปประยุกต์
ให้เกิดประโยชน์ รวมทัง้ พัฒนาองค์ความรูท้ ต่ี นเองมีไปอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด
“ความเป็ นเลิศ ก็คอื การทีเ่ ราทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่ แล้วสามารถต่อยอดจนถึงจุดสูงสุดได้... แบบว่าเก่งแล้ว
ก็ตอ้ งไม่หยุดยิง่ อยูท่ เี ่ ดิมนะ” (ครูบานชืน่ )
3) การมีค วามสามารถที่โดดเด่น กว่าบุค คลอื่น
ความเป็ นเลิศ หมายถึง การมีความสามารถทีโ่ ดดเด่น ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสะท้อน
ความโดดเด่นในนัยของการแข่งขัน ซึ่งบุคคลที่มคี วามเป็ นเลิศจะต้องมีความโดดเด่นที่แสดงออก
อย่ างชัด เจนมากกว่ าคู่ แ ข่ง ของตนเอง ทัง้ ในเรื่อ งของทัก ษะ กระบวนการ ความชํ า นาญ และ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ ความโดดเด่นนี้เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในตัวบุคคลและมีการแสดงออกซึง่ พฤติกรรม
ความโดดเด่นนัน้ ออกมาอย่างชัดเจน รวมทัง้ มีการพัฒนาอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด ซึง่ บุคคลอาจมีความโดด
เด่นได้อย่างหลากหลาย ไม่จาํ กัดอยูเ่ พียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
“ผมว่าถ้าคนทีม่ คี วามเป็ นเลิศต้องมีฝีมอื โดดเด่น เหนือกว่าคูแ่ ข่ง เหมือนกับคนทีเ่ ป็ นเลิศด้านกีฬาก็
ต้องมีฝีมอื เก่งกว่า เหนือกว่าคูแ่ ข่ง แล้วก็พฒ
ั นาได้ เพิม่ ทักษะทีย่ ากๆขึน้ ได้ไม่มที สี ่ ้นิ สุด...ก็น่าจะทัง้
เรือ่ งของทักษะ กระบวนการ ความชํานาญ ความคิดสร้างสรรค์ ทุกอย่างเลยครับ” (ครูเกล็ดปลา)
“ต้องเป็ นคนเก่ง เป็ นคนฉลาด ทําสิง่ ทีพ่ เิ ศษได้มากกว่าคนอืน่ เป็ นคนมีพรสวรรค์ มีอย่างอืน่ ทีค่ นอืน่
ไม่มี บางคนอาจจะเก่งหลายๆ อย่างก็ได้” (ครูรวงข้าว)
4) การได้ร บั การยอมรับ จากผูอ้ ื่น ว่าดีก ว่าคนอื่น
ความเป็ นเลิศ นอกจากบุคคลจะแสดงออกถึงความโดดเด่นแล้ว ความสามารถ
ผลงานนัน้ ๆ จะต้องได้รบั การยอมรับจากบุคคลอื่นๆ ด้วย ความเป็ นเลิศในอีกนัยหนึ่งจึงหมายถึง
บุคคลที่มผี ลงานที่ได้รบั การยอมรับบุคคลอื่นในสังคมว่าเป็ นงานทีด่ ี เป็ นแบบอย่างให้กบั บุคคลอื่น
ได้ และบุคคลอื่นอยากทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามได้ ซึง่ สิง่ ทีแ่ สดงออกถึงการได้รบั การยอมรับ เช่น มีผตู้ ดิ ตาม
ผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ การได้รบั เชิญเป็ นวิทยากร เป็ นต้น
“การมีฝีมอื มีความเชีย่ วชาญ จนถึงขัน้ ทีว่ า่ ใครเห็นผลงานแล้วก็อยากเอาเป็ นแบบอย่าง อยากทําให้
ได้แบบนัน้ ใครๆ ก็อยากจะเรียนรูว้ ธิ กี ารนัน้ ด้วย ผมเองก็เคยนัดอาจารย์วา่ ก่อนแข่งระดับภาคปีน้ ีจะ
พานักเรียนไปเรียนลายใหม่ๆ กับอาจารย์เบียร์ทกี ่ รุงเทพฯ นะ” (ครูเกล็ดปลา)
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2.2 ความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้
ความเป็ น เลิศ ในการแกะสลักผักและผลไม้ ในมุมมองของครูและนักเรียน สะท้อน
ออกมาใน 4 นัย ได้แก่ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เป็ นบุคคลที่มอี งค์ความรูอ้ ย่างแท้จริง
สามารถถ่ายทอดองค์ความรูไ้ ปยังผูอ้ ่นื ได้ และสร้างสรรค์ชน้ิ งานแกะสลักได้โดดเด่น
1) ความสามารถในการคิ ด สร้างสรรค์
ความเป็ นเลิศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้ หมายถึง การที่บุ ค คลมีค วามคิด
สร้างสรรค์ และสามารถใช้สร้างสรรค์นนั ้ ในการสรางผลงานการแกะสลักออกมาได้ประณีต สวยงาม
วิจติ ร และเป็ นลวดลายทีม่ กี ารประยุกต์ ไม่ซ้าํ ใคร มีเอกลักษณ์ของตนเอง
“ถ้าพีม่ องทีเ่ ด็กของพีน่ ะ เด็กทีม่ คี วามเป็นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม ทีเ่ ป็ นเรือ่ งของงานประดิษฐ์
ทัง้ หลายแหล่นีน่ ะ เขาจะต้องพัฒนา ต่อยอดได้ คือเด็กสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
งานทีม่ นั ประณีต สวยงาม วิจติ ร” (ครูบานชืน่ )
“มีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยครับ แกะสลักลายทีค่ ดิ ขึน้ เองไม่ซ้ าํ ใคร...ก็ตอ้ งรูจ้ กั ประยุกต์ครับ ฝึกฝน
บ่อยๆ ลองเอาลายนัน้ ลายนี้มาผสมกัน จนออกมาเป็ นลายใหม่ ” (ครูรวงข้าว)
นอกจากนี้ ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ยังหมายถึงบุคคลทีส่ ามารถ
สร้างสรรค์ผลงานทางด้านการแกะสลักจนได้รบั การยอมรับจากบุคคลอื่นๆ ในสังคม เป็ นบุ คคล
ต้นแบบของการแกะสลัก เมือ่ พูดถึงงานแกะสลักแล้วมักจะได้รบั การยกตัวอย่างของบุคคลทีม่ ผี ลงาน
โดดเด่น หรือผลงานต้นแบบ
“มีความคิดสร้างสรรค์ มีไอเดียแปลกใหม่ในการออกแบบ สร้างสรรค์ลายใหม่ๆ มาเรือ่ ยๆ อย่างพวก
อาจารย์เปิ้ล อาจารย์เบียร์ ทีอ่ ยู่ ม.ราม ทีเ่ ขาพัฒนาลายใหม่ๆ ออกมา ใครเห็นก็อยากจะเอามา
เลียนแบบ แต่ผมว่าใครเอามาทําตามก็ไม่สตู้ น้ ฉบับเขาหรอกนะ ของอาจารย์เขามันเป็ นงานแกะสลัก
ขัน้ สูงจริงๆ ใครทําได้ขนาดนัน้ ผมก็วา่ เป็ นเลิศแล้วนะ เรียกว่าฝี มอื ชัน้ ครูเลยทีเดียว ...การมีฝีมอื มี
ความเชีย่ วชาญ จนถึงขัน้ ทีว่ า่ ใครเห็นผลงานแล้วก็อยากเอาเป็ นแบบอย่าง อยากทําให้ได้แบบนัน้
ใครๆ ก็อยากจะเรียนรูว้ ธิ กี ารนัน้ ด้วย” (ครูเกล็ดปลา)
2) เป็ น บุค คลที่ม ีอ งค์ค วามรู้อ ย่างแท้จ ริ ง
ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ หมายถึง บุคคลทีม่ อี งค์ความรูใ้ นงาน
แกะสลักทัง้ ในเชิงขององค์ความรูท้ เ่ี ป็ นเนื้อหา และการแสดงออกซึง่ ฝี มอื ทีเ่ ป็ นเลิศ ทางด้านเนื้อหา
นัน้ จะต้องรูเ้ บือ้ งหลังของงานแกะสลักนัน้ เป็ นอย่างดี รูถ้ งึ รากของงานแกะสลัก ส่วนการแสดงออกซึง่

70
ฝี มอื นัน้ จะต้องเป็ นทีป่ ระจักษ์และเป็ นทีย่ อมรับ ซึ่งสิง่ เหล่านี้ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ ฝึ กฝนมา
เป็ นอย่างดี
“ถ้าความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม ก็ตอ้ งมองทัง้ ด้านองค์ความรู้ ก็ตอ้ งรูล้ กึ รูจ้ ริงในทีม่ าทีไ่ ป
ของการแกะสลัก เข้าใจถึงรากเหง้าทีแ่ ท้จริงเลย ถ้ามองในด้านทักษะและฝี มอื ...ถ้าจะเป็ นเลิศในการ
แกะสลักคุณต้องมีความเชีย่ วชาญ เป็ น professional ด้วย การทีเ่ รามีฝีมอื จนถึงขัน้ professional มัน
หมายถึงคนๆนัน้ ต้องผ่านการเรียนรู้ ฝึ กฝน แล้วก็มกี ารพัฒนาตนเองมามากกว่าคนอืน่ จนสามารถ
เป็ นต้นแบบ หรือเป็ น Idol ของคนอืน่ มี FC มีคนมาตาม Follow ด้วย” (ครูรกั เร่)
3) สามารถถ่ายทอดองค์ค วามรู้ส ่ผู อู้ ื่น ได้
ความเป็ นเลิศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้ หมายถึ ง ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูส้ ู่ผู้อ่นื ได้ ความรูค้ วามสามารถทางด้านการแกะสลักที่มไี ม่เพียงแต่เก็บไว้กบั ตัว
เท่ า นั ้น แต่ ค วามเป็ นเลิศ นี้ จ ะต้ อ งสามารถถ่ า ยทอดสู่ ผู้ อ่ืน ได้ สามารถพัฒ นาบุ ค คลอื่น ให้ มี
ความสามารถได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งระดับความสามารถของบุคคลอื่นนัน้ อาจจะไม่เทียบเท่าบุคคลที่
ถ่ายทอด หรืออาจมากกว่าก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ศักยภาพของผูร้ บั
“ต้องสามารถพัฒนาคนอืน
่ ได้ดว้ ย คือสอนคนอืน่ ได้ เพือ่ ไม่ให้มนั หยุดอยูก่ บั ที ่ ถ้าพัฒนาคนอืน่ ให้เก่ง

เหมือนกับเราได้ หรือเก่งกว่าเราได้นะยิง่ ดี” (ครูบานชืน่ )
4) สามารถสร้างสรรค์งานแกะสลัก ได้โดดเด่น
ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การสร้างสรรค์งานแกะสลักอย่างชํานาญ และมีความเป็ นเลิศมากกว่าบุคคลอื่นๆ หรือคู่แข่ง ซึ่ง
ความเป็ นเลิศ นี้ มีท งั ้ ในมิติข องทักษะ กระบวนการ และความชํานาญ จนสร้างสรรค์ออกมาเป็ น
ชิน้ งานทีม่ คี วามประณีต สวยงาม
“ถ้าเป็ นด้านศิลปหัตถกรรมในงานแกะสลักผักผลไม้ ก็น่าจะหมายถึงนักเรียนทีม่ ที กั ษะ กระบวนการ
ความชํานาญในการแกะสลักจนมีฝีมอื เหนือคูแ่ ข่ง” (ครูเกล็ดปลา)
“ก็คอ
ื การทีแ่ กะสลักได้สวยงามมากกว่าคนอืน่ พัฒนาฝั มอื เรือ่ ยๆ จนมีผลงานเป็ นทีย่ อมรับจากคน

อืน่ และผลงานนัน้ ก็ตอ้ งโดดเด่น ไม่ซ้ าํ ใคร ไม่มใี ครทําได้เหมือนเรา” (ครูรวงข้าว)
กล่าวโดยสรุป ความหมายของความเป็ นเลิศ มี 2 นัย ได้แก่ นัยของความเป็ นเลิศทัวไป
่
และนัยของความเป็ นเลิศที่เฉพาะเจาะจงในการแกะสลักผักและผลไม้ ซึ่งความหมายทัง้ สองนัย
สะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นเลิศทัง้ ในมุมมองทีเ่ ป็ นความรู้ ทักษะ และการปฏิบตั ิ กล่าวคือ บุคคลทีจ่ ะ
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มีความเป็ นเลิศไม่ว่าจะด้านใดก็ตามจะต้องมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ
เป็ นเลิศทางด้านนัน้ ๆ อย่างเป็ นที่ประจักษ์และได้รบั การยอมรับจากผู้อ่นื ในสังคม ดังเช่นคนที่มี
ความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม จะต้องเป็ นคนที่มคี วามรู้ มีทกั ษะ และสามารถสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านการแกะสลักออกมาได้อย่างประณีต สวยงาม เป็ นที่ประจักษ์แก่ผูพ้ บเห็น รวมทัง้
เมือ่ ส่งเข้าประกวดหรือแข่งขันก็เป็ นชิน้ งานทีอ่ ยูใ่ นลําดับต้นของการได้รบั รางวัล ซึง่ ความเป็ นเลิศใน
การแกะสลักผักและผลไม้ จะพิจารณาตัง้ แต่ความรู้ ทักษะ กระบวนการ และชิน้ งาน

ส่ว นที่ 3 กระบวนการเรีย นรูเ้ พื่อ ส่งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และ
ผลไม้
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ เป็ นโครงสร้างที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับวิธีการหรือแนวทางในการ
จัด การเรีย นรู้ข องครูผู้ส อน ทัง้ ในมิติข องเทคนิ ค และวิธีก ารสอน กิจ กรรมการเรีย นรู้ สื่อ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ ทีท่ ําให้เกิดการขับเคลื่อนระบบให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องภายใต้
การมีทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ช่ี ว่ ยสนับสนุ นและส่งเสริมความเป็ นเลิศใน
การแกะสลัก ผัก และผลไม้ข องนั ก เรีย นที่ป ระสบผลสํา เร็จ จนได้ร บั รางวัล จากการแข่ ง ขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นี้ กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ น
เลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ มีกระบวนการดังนี้ 1) ขัน้ การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการ
เรียนรู้ 2) ขัน้ การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 3) ขัน้ การประเมินผลการปฏิบตั ิ และ4) การการปรับปรุง
ผลการปฏิบตั ิ
3.1 ขัน้ การเตรีย มความพร้อ มก่อ นการจัด การเรีย นรู้
การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้ คือ การเตรียมความพร้อมที่จะทําการ
ฝึ กฝนให้นักเรียนเกิดการเรียนรูผ้ ่านการะบวนการจัดการเรียนรูข้ องครู ซึ่งส่วนใหญ่ผทู้ ่ดี ําเนินการ
เตรียมความพร้อมคือครูผูส้ อน โดยได้รบั การสนับสนุ นจากโรงเรียนและผูบ้ ริหาร การเตรียมความ
พร้อมทีค่ รูสะท้อนมานัน้ มีทงั ้ ในส่วนของการเตรียมด้านบุคคล ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และ
ด้านงบประมาณ
3.1.1 การเตรีย มความพร้อ มด้านบุค คล
การส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ผูท้ ท่ี ําหน้าทีจ่ ดั การเรียนรู้
หลักคือครูผสู้ อนทางด้านศิลปหัตถกรรมในโรงเรียน ซึง่ ครูหลายคนทีส่ ามารถนําพานักเรียนสู่ความ
เป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ได้นัน้ ไม่ได้เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะสลักโดยตรง ไม่ได้
สําเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ หรือศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการแกะสลัก แต่ดว้ ยเงื่อนไขหลาย
ประการที่ทําให้ครูต้องมาเป็ นผูท้ ่ที ําหน้ าที่ส่งเสริมความเป็ นเลิศให้ผูเ้ รียน ดังนัน้ ครูจงึ ต้องมีการ
เตรีย มความพร้อ มของตนเองเพื่อ ให้ส ามารถจัด กระบวนการเรีย นรู้แ ก่ นั ก เรีย นได้อ ย่ า งเต็ ม
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ความสามารถ ซึ่ ง การเตรีย มความพร้อ มของครูนั ้น มีท ัง้ การฝึ ก ฝนตนเองให้ เป็ นผู้มีค วามรู้
ความสามารถด้านการแกะสลัก การวางแผนเพือ่ ให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการจัดทีมผูส้ อน
“เริม่ ต้นเลยอยูบ่ า้ นพักครูธรรมาดาแล้วเห็นครูทโี ่ รงเรียนบ้านค้อเขามีหนังสือแกะสลัก ก็เลยสนใจ พี ่
ก็เลยขอให้เขาสอนให้เรา เริม่ แรกเลยซ้อมแกะเป็ นดอกกุหลาบ”(ครูรวงข้าว)
“พีก่ ต็ อ้ งเตรียมการสอน อย่างกรณีก่อนทีพ่ จี ่ ะเป็ นนัมเบอร์วนั ของเขตแล้วไม่มใี ครมาแข่งกับพี ่ พี ่
จะต้องวิเคราะห์ก่อนว่ากรรมการในระดับเขตพื้นทีต่ อ้ งการลายแบบไหน ในสมัยก่อนทีพ่ จี ่ ะต้องแข่ง
ระดับเขตพื้นที ่ พีจ่ ะต้องมีการซ้อมถึงสามแบบ..ในภาพรวมของโรงเรียนเรามีทมี งานทีช่ ว่ ยดูแลใน
เรือ่ งการสอนแกะสลักอีกทีเ่ ป็ นคณะครูชว่ ยกัน เช่น เวลาพีไ่ ม่อยูก่ จ็ ะเป็ นคณะครูเนีย่ ทีม่ าช่วย มา
ช่วยดูเด็กให้”
(ครูรกั เร่)
นอกจากนี้ยงั มีการเตรียมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าสูก่ ระบวนการเรียนรูอ้ กี ด้วย ซึง่
ครูจะมีเกณฑ์ในการคัด เลือกนัก เรีย นที่ห ลากหลาย ได้แก่ คัด จากนัก เรีย นที่มีความสมัค รใจ มี
่
มี
พื้นฐานการแกะสลัก และที่สําคัญ คือต้องเป็ นนักเรียนที่มคี วามสนใจ มีความมุ่งมันและอดทน
ความพร้อมทางครอบครัว คือครอบครัวมีความเข้าใจว่านักเรียนต้องฝึ กฝนทัง้ ในและนอกเวลาเรียน
การเดินทางสะดวก สามารถเสียสละเวลาในการฝึ กฝนอย่างหนักได้ สามารถฝึ กได้ทงั ้ ในและนอก
เวลาเรียน ซึ่งก่อนที่ครูจะจัดกระบวนการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มคี วามเป็ นเลิศนัน้ จะต้อง
เตรียมพร้อมในการคัดเลือกนักเรียนด้วย
“เปิ ดรับสมัครครับ ก็ให้โอกาสคนทีม่ าสมัครได้ฝึกทุกคน เวลาฝึ กก็จะสังเกตว่าใครทีพ่ อมีแววจะฝึก
ต่อได้” (ครูรวงข้าว)
“จะคัดเด็กทีม่ คี วามพร้อม คืออันดับแรกต้องหาเด็กทีม่ บี า้ นอยูไ่ ม่ไกลจากโรงเรียน หลังเลิกเรียนก็
ต้องฝึกต่อ ถึง 1 – 2 ทุม่ ก็เลยจํากัดว่าเลือกเด็กทีม่ บี า้ นใกล้โรงเรียน จะได้สะดวกในการกลับบ้าน”
(ครูเกล็ดปลา)
3.1.2 ด้านกิ จ กรรมการจัด การเรีย นรู้
โรงเรียนทีจ่ ะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งด้านศิลปหัตถกรรม จะมีการเตรียมความ
พร้อมด้านกิจกรรมการจัด การเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน โดยครูผู้สอนหรือผู้ทําหน้ าที่ฝึ ก ฝน ซึ่งเป็ น
กิจกรรมทีจ่ ะมีขน้ึ เพื่อเตรียมความทัง้ ในมิตขิ องการคัดนักเรียนและฝึ กฝนนักเรียนทีเ่ ป็ นตัวแทนใน
การแข่งขัน ซึ่งในเบื้องต้นครูจะทําการคัดนักเรียนทีม่ พี น้ื ฐานและมีพรสวรรค์ทางด้านการแกะสลัก
คนทีม่ กี ารเรียนรูแ้ ละสามารถฝึ กฝนพัฒนาตนเองได้ และเมื่อได้นกั เรียนทีเ่ ป็ นตัวแทนในการแข่งขัน
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แล้ว ซึ่งอาจจะเป็ นนักเรียนที่ต่างระดับชัน้ กันก็จะต้องมีการฝึ กฝนร่วมกัน ดังนัน้ โรงเรียนจึงมีการ
เตรียมความพร้อมด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้ พื่อให้นักเรียนได้มเี วลาในการฝึ กฝนร่วมกันมาก
ขึน้ ซึง่ จากการสะท้อนของครูนนั ้ กิจกรรมมีทงั ้ ในลักษณะของการเปิ ดเป็ นรายวิชาเพิม่ เติม กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ และจัดกิจกรรมในลักษณะของชุมนุม
“จัดในรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพ ของ กอท. ตัง้ แต่ ป.4-ม.3 เลยแต่เป็ นการแกะสลักคอสเล็กๆ พอ
หลักสูตรปี 51 มีมาประกาศใช้เนีย่ ปี 53 ทางโรงเรียนเราได้ทาํ หลักสูตรของโรงเรียนเองและก็มี
รายวิชาเพิม่ เติมมาเกิดขึน้ ทําให้เรามีรายวิชาเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับแกะสลักผักและผลไม้เนีย่ 2
รายวิชา”
(ครูรกั เร่)
“จะเป็ นการลดเวลาเรียนและให้เขามาทํากิจกรรม” (ครูบานชืน่ )
“อีกรูปแบบหนึง่ ทีท่ างโรงเรียนมีกค็ อื การจัดเป็ นกิจกรรมชุมนุ ม ชือ่ ว่าชุมนุ มการแกะสลักผักและ
ผลไม้ ซึง่ ในชุมนุมนี้จะเป็ นการรวบรมเด็กทีม่ คี วามสนใจ” (ครูรกั เร่)
3.1.3 ด้านงบประมาณ
การจะสร้างความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ การเตรียมความพร้อมด้าน
งบประมาณเป็ นส่วนหนึ่งทีช่ ่วยสนับสนุ นการเตรียมความพร้อม ทัง้ ในแง่ของการดําเนินการและใน
แง่ของการสร้างกําลังใจให้แก่ผเู้ ข้าแข่งขัน ซึง่ โรงเรียนทีจ่ ะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันความเป็ นเลิศด้าน
ศิลปหัตถกรรมนัน้ จะมีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุสําหรับการ
ฝึ กซ้อมก่อนการแข่งขัน ค่าเดินทางสําหรับครูและนักเรียนทีเ่ ป็ นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน แม้
จะไม่มากมายหรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายทัง้ หมดแต่ก็สร้างความมันใจให้
่
กบั ครูได้ระดับหนึ่งว่าสิง่ ที่
พวกเขาตัง้ ใจฝึ กฝนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันนัน้ โรงเรียนให้ความสําคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ครูผูส้ อนหรือครูผู้
ฝึ กซ้อมจะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยส่วนต่างและค่าวัสดุในช่วงของการฝึกซ้อมให้แก่นกั เรียน
“ส่วนหนึง่ ทางโรงเรียนก็สนับสนุน แต่กย็ งั ไม่พอ คืออันนัน้ เราออกเองคือเราได้ความรูด้ ว้ ยและเด็กก็
ได้ความรูด้ ว้ ยเราก็ลงทุนครับเราก็อยากให้เด็กได้มคี วามรู้ และได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วย”
(ครูรวงข้าว)
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3.2 ขัน้ เข้าสู่ก ระบวนการเรีย นรู้
หลังจากการเตรียมขัน้ การเตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าสูก่ ระบวนการเรียนรู้ ในมุมมอง
ของครูและนักเรียนได้สะท้อนการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ มีทงั ้ มิตขิ องผูท้ าํ หน้าทีใ่ นการถ่ายทอด เนื้อหาในการถ่ายทอด และวิธกี ารในการถ่ายทอด
3.2.1 ตัว แทนการถ่ายทอด
ตัวแทนในการถ่ายทอดนัน้ เป็ นบุคคลที่เสริมสร้างความรู้ เทคนิค วิธกี าร ในการ
สร้างสรรค์งานศิล ปหัต ถกรรมแก่ นั ก เรีย นทัง้ ทางตรงและทางอ้อ ม เพื่อ ให้นั ก เรีย นมีท งั ้ ความรู้
เทคนิค วิธกี าร ทีส่ ามารถสร้างความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมได้ ซึง่ ตัวแทนทีเ่ ป็ นผูท้ าํ หน้าที่
ในการถ่ายทอดสิง่ เหล่านี้ ไปสู่นักเรียน อันสะท้อนมาจากทัง้ ครูและนักเรียนนัน้ ได้แก่ ครูผู้สอน
เพือ่ นนักเรียนหรือรุน่ พี่ และวิทยากรภายนอก
1) ครูผสู้ อน
การส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้นัน้ ครูผูส้ อน
เป็ นบุคคลสําคัญและเป็ นหลักในการถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้ และเทคนิควิธกี ารให้แก่นกั เรียน ซึง่ ครู
จะเป็ นผูถ้ ่ายทอดตัง้ แต่ความรูพ้ น้ื ฐานในเชิงทฤษฎี การปฏิบตั ิ การประเมินผลงาน ให้คําแนะนํ าใน
การปรับปรุง และการร่วมคิด สร้างสรรค์ และวางแผนต่างๆ เกีย่ วกับการแข่งขัน
“ครัง้ แรกทีเ่ ข้ามาเรียนแกะสลักเริม่ จากเรียนในชุมนุมก่อนกับครูเอ” (เด็กหญิงแตงโม)
2) เพื่อ นนัก เรีย นหรือ รุ่น พี่
ตัวแทนการถ่ายทอดทีส่ าํ คัญทีช่ ว่ ยในการฝึกฝน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ อันนําไปสู่
การสร้างความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้คอื เพื่อนนักเรียนด้วยกัน ซึง่ หมายรวมถึงรุน่ พีท่ ่ี
มีประสบการณ์ทางด้านการแกะสลักผักและผลไม้ดว้ ย เพื่อนนักเรียนทีม่ ปี ระสบการณ์หรือเคยผ่าน
การสร้างสรรค์งานแกะสลักมาแล้ว ส่วนใหญ่จะมาถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ของตนเอง
แก่รนุ่ น้องทีเ่ ป็ นตัวแทนโรงเรียนรุน่ ต่อไป ทัง้ ทีไ่ ด้รบั การมอบหมายจากครูผสู้ อนและทําด้วยตนเอง
“พีเ่ ขาสอนก่อนค่ะ พีเ่ ขาให้แกะก็ทาํ ตาม เขาแกะให้ดกู อ่ น” (เด็กหญิงแครอท)
3) ว◌ิท ยากรภายนอก
3) วิ ท ยากรภายนอก
นอกจากครูและเพื่อนนักเรียนทีเ่ ป็ นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
แล้ว ยังมีวทิ ยากรภายนอกซึ่งส่วนมากครูจะเชิญ มาเป็ นครัง้ คราวเพื่อให้ความรู้ เทคนิ ค วิธีการ
ใหม่ ๆ แก่ นั ก เรีย น แม้จะไม่ ได้เป็ น ผู้ถ่ า ยทอดความรู้อ ย่างต่ อ เนื่ อ งแต่ ก็เป็ น บุ ค คลที่มีเทคนิ ค ที่
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นักเรียนสามารถนํ ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลาย การมองจุดเด่นและจุดด้อยของงาน
ความละเอียดของงาน และเสริมทักษะทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการแข่งขันแก่นกั เรียน
“ครูคอื วิทยากรมาจากข้างนอก บางเทคนิคมันก็งา่ ยกว่าทีพ่ สี ่ อน ง่ายขึน้ และละเอียดมากขึน้ ”
(เด็กหญิงแครอท)
3.2.2 เนื้ อ หาในการถ่ า ยทอดเพื่ อ สร้า งความเป็ นเลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และ
ผลไม้
เนื้ อ หาในการจัด การเรีย นรู้เ ป็ นเนื้ อ หาที่ จ ะนํ า ไปสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ทางด้ า น
ศิลปหัตถกรรมในการแกะสลักผักผลไม้ ซึ่งจากการศึกษานัน้ สะท้อน มีทงั ้ เนื้อหาที่เป็ นการสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจ เนื้อหาทีเ่ ป็ นการฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ และเนื้อหาทีเ่ ป็ นการปลูกฝั งคุณลักษณะที่
ดีต่อการสร้างความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม ได้แก่ ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับการแกะสลักผักและ
ผลไม้ เนื้อหาที่เป็ นการแกะสลักขัน้ พืน้ ฐานซึ่งเป็ นสิง่ ที่ทุกคนเมื่อเข้ามาแล้วจะต้องทําความเข้าใจ
และเรียนรู้ เนื้อหาการแกะสลักขัน้ สูง ที่มลี วดลายที่ซบั ซ้อน เนื้ อหาการวิเคราะห์และสร้างสรรค์
ลวดลายเพื่อสร้างความเป็ นเลิศ เนื้อหาการทํางานเป็ นทีม และเนื้อหาความทุ่มเทในการฝึ กปฏิบตั ิ
อันเป็ นเนื้อสําคัญทีน่ ําไปสูก่ ารสร้างความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ดังได้นําเสนอต่อไปนี้
1) ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ย วกับ การแกะสลัก
พืน้ ฐานของการเรียนรูง้ านด้านศิลปหัตถกรรมหรือการสร้างสรรค์นักเรียนให้
สามารถก้าวสู่ความเป็ นเลิศได้นนั ้ ภาคทฤษฎีกม็ คี วามสําคัญ เพราะจะทําให้นักเรียนเข้าใจในความ
เป็ น มา เห็น คุ ณ ค่ าและความสําคัญ ของการแกะสลัก และหลักการเบื้องต้น ที่เป็ น ความรู้ท วไป
ั่
เกีย่ วกับการแกะสลัก ก่อนทีจ่ ะเข้าสูก่ ารลงมือปฏิบตั จิ ริง
“เริม่ จากการให้ความรูท้ างทฤษฎีก่อน ให้เด็กได้รจู้ กั ความเป็ นมาแล้วก็พวกความรูเ้ บื้องต้นทัวๆ
่ ไป
เกีย่ วกับการแกะสลักก่อนทีจ่ ะเริม่ ฝึกปฏิบตั ”ิ (ครูรวงข้าว)
“คุณครูกจ็ ะบอกวิธกี ารเลือกผลไม้คะ่ ว่าต้องเลือกยังไงถึงจะแกะง่าย แล้วก็ให้ดรู ปู ตัวอย่างว่าลาย
แบบนี้เรียกว่าลายอะไร ครูกจ็ ะสอนเราว่าแต่ละลายมันต้องทํายังไง” (เด็กหญิงแคนตาลูป)
2) เนื้ อ หาการแกะสล กั ขัน้ พืน้ ฐาน
สิง่ สําคัญในการเรียนรูง้ านด้านการแกะสลักและเปในเนื้อหาสําคัญที่นักเรียน
จะได้รบั การถ่ายทอดจากครูผู้สอนคือเนื้อหาการแกะสลักขัน้ พื้นฐาน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
เรียนรู้ ฝึ กฝนฝี มอื และพัฒนาการแกะสลักของนักเรียนให้สคู่ วามเป็ นเลิศต่อไป
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ในช่วงแรกของการเข้าสู่การเรียนรูง้ านแกะสลักนัน้ ทัง้ จากครูผสู้ อนและรุ่นพี่
และไม่ว่าจะเป็ นในรายวิชา ในกิจกรรมชุมนุ ม หรือในช่วงของการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ จะเริม่ ต้น
จากการฝึ กขัน้ พื้น ฐาน ได้แก่ การฝึ กลายเส้น ฝึ ก การจับ มีด ใช้มีด รวมถึงการฝึ กแกะสลัก ลาย
พื้นฐาน เช่น กลีบรักเร่ บานชื่น เป็ นต้น โดยใช้วสั ดุท่แี กะได้ง่าย เช่น มะละกอ ซึ่งการเรียนรูแ้ ละ
ฝึ กฝนการแกะสลักในขัน้ พื้นฐานนี้เป็ นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาทักษะการแกะสลักในขัน้ ต่อๆ ไป
รวมทัง้ ครูจะได้รูจ้ กั กับนักเรียนแต่ละคนด้วยว่ามีความถนัดการแกะส่วนใด เช่น บางคนถนัดแกะ
ดอกไม้ บางคนถนัดส่วนใบ บางคนถนัดส่วนเกสร เป็ นต้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องแข่งขันครูจะสามารถ
มอบหมายและจัดสรรหน้าทีใ่ ห้แก่นกั เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของแต่ละคน อีกทัง้ หาก
นักเรียนมีพน้ื ฐานการในขัน้ เริม่ ต้นทีด่ กี จ็ ะสามารถพัฒนาไปสูก่ ารแกะสลักขัน้ สูงได้เป็ นอย่างดี
“ครูเริม่ ฝึกขัน้ พื้นฐาน ฝึกแกะลายเส้นก่อนครับ ฝึกแกะมะละกอ ฝึ กกรีดเส้นตรงก่อนครับ แล้วค่อย
เป็ นเส้นโค้ง เริม่ ฝึ กโดยใช้มดี ปลายสัน้ ด้ามแบน และลายแรกทีค่ รูให้ฝึกคือลายรักเร่” (เด็กชาย
มะละกอ)

ภาพประกอบ 2 การแกะสลักผักและผลไม้ขนั ้ พืน้ ฐาน
3) เนื้ อ หาการแกะสล กั ขัน้ สูง
เมื่อ ได้เรีย นรู้เนื้ อ หาในขัน้ พื้น ฐานแล้ว ครู รุ่น พี่ หรือ วิท ยากร ก็จ ะมีก าร
ถ่ายทอดเนื้อหาในขัน้ ทีย่ ากขึน้ เป็ นการต่อยอดจากการแกะสลักขัน้ พืน้ ฐานนันเอง
่
ซึง่ เนื้อหาในการ
เรียนรูจ้ ะมีความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ จากการแกะสลักขัน้ พืน้ ฐาน รวมไปถึงการสร้างสรรค์ลวดลายทีม่ ี
ความซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ เช่น ลายหยักทีต่ อ้ งอาศัยความถนัดในการพลิกมีด การแกะลวดลายลงบน
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ผลไม้ท งั ้ ลูก การแกะลวดลายเป็ น รูป สัต ว์ต่ างๆ เป็ น ต้น นอกจากนี้ ย งั ถ่ ายทอดเนื้ อหาของการ
ออกแบบและตกแต่งผลงานการแกะสลักให้มคี วามสวยงาม อ่อนช้อย ประณีต อีกด้วย
“ในการแกะกุหลาบจะต้องมีการเว้าเพือ่ ให้เกิดความพลิ้วไหวของจังหวะ จริงๆ มันเหมือนเลขสาม แต่
ลายตัวเอส มันต้องมีการตวัดคืน ฉะนัน้ ทักษะทีเ่ ด็กจะได้กจ็ ะต้องใช้ทงั ้ กุหลาบและบานชืน่ มาผสม
กัน” (ครูรกั เร่)
“หลังจากทีฝ่ ึ กลายผีเสื้อ รักเร่ ลิ้นมังกร หยดนํ้า และครูเลือก 3 คนทีจ่ ะไปแข่ง ครูกจ
็ ะให้ฝึกตัวสัตว์

เช่น หงส์ พญานาค’ (เด็กชายฟั กทอง)

ภาพประกอบ 3 การแกะสลักผักและผลไม้ขนั ้ สูง
4) การวิ เคราะห์แ ละสร้างสรรค์ล วดลายเพื่อ สร้างความเป็ น เลิ ศ
การรู้จ กั วิเคราะห์แ ละสร้างสรรค์ล วดลายที่ป ระณี ต สวยงาม รวมทัง้ เป็ น
ลวดลายทีม่ คี วามทันสมัย และเหมาะสมกับการแข่งขันในแต่ละระดับนัน้ เป็ นสิง่ จําเป็ นต่อการสร้าง
ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้เช่นกัน เมื่อนักเรียนที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นตัวแทน
ของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันในรายการต่ างๆ สิง่ ที่นักเรียนได้รบั การถ่ ายทอดจากครู รุ่น พี่ หรือ
วิทยากร คือการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ลวดลายเพื่อความเป็ นเลิศ ซึ่งวิเคราะห์จากเกณฑ์ในการ
ตัด สิน ของกรรมการแต่ ล ะระดับ วิเ คราะห์ ล วดลายที่ จ ะใช้ ใ นการแข่ ง ขัน อัน มาจากความรู้
ประสบการณ์ทไ่ี ด้เรียน ประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันทีผ่ า่ นมา ดูแนวโน้มของลวดลายใน
ปี ทแ่ี ข่งขัน และร่วมกันออกแบบลวดลายซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นลวดลายประยุกต์เพื่อให้งานมีความโดด
เด่น ก่อนที่จะลงมือฝึ กฝนแต่ละลวดลายที่ร่วมกันสร้างสรรค์ ซึ่งอาจมีหลายลวดลายและดูว่าลาย
ไหนสามารถทําได้ประณีต สวยงาม และโดดเด่นทีส่ ดุ จึงจะเลือกลายนัน้ เพือ่ เข้าแข่งขัน
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“เราจะสอนนักเรียนให้รจู้ กั การวิเคราะห์ก่อนว่ากรรมการในระดับเขตพื้นทีต่ อ้ งการลายแบบไหน ใน
สมัยก่อนทีพ่ จี ่ ะต้องแข่งระดับเขตพื้นที ่ พีจ่ ะต้องมีการซ้อมถึงสามแบบ แบบที ่ 1 คือเพือ่ เอาใจ
กรรมการระดับเขตพื้นทีเ่ พือ่ ให้เราชนะ พอไปสูร่ ะดับภาคก็มรี ปู แบบการแข่งขันทีแ่ บบ 40 – 50 ทีม ทํา
ยังไงเราจะชนะ อย่างแรกคือต้องโดดเด่น ดึงดูดเข้าไปดู แล้วค่อยเห็นความละเอียดอ่อน เมือ่ เขามอง
กวาดตามอง 50 ทีม เขาต้องมาสะดุดของเราก่อนแล้วเขาจะเดินเข้าไปดู เขาเดินเข้าไปดูแล้วค่อยมา
เห็นความละเอียดอ่อนทีแ่ ฝงอยู่ จะต้องแกะสิง่ ทีป่ ีนนั ้ ไม่ม”ี (ครูรกั เร่)
“ก็จะมีการคิดลายเองบ้างครับ ดูจากลายทีเ่ คยใช้แข่งบ้าง ในเน็ตบ้าง แล้วก็ปรับเป็ นลายใหม่ๆ จะฝึ ก

ให้ลายไม่ซ้ าํ กับโรงเรียนอืน่ ” (เด็กชายฟั กทอง)
5) การทํางานเป็ น ทีม
เนื้อหาในส่วนนี้เป็ นสิง่ ทีน่ ักเรียนได้รบั การถ่ายทอดจากทัง้ ครูรนุ่ พี่ เพราะการ
สร้างความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้นัน้ นอกจากตัวนักเรียนแต่ละคนจะมีศกั ยภาพใน
ตนเองแล้ว การทํางานเป็ น ทีม ก็เป็ น สิ่งจําเป็ น และสําคัญ ในการนํ าพาไปสู่ค วามเป็ น เลิศ ดังนัน้
นักเรียนจึงได้รบั การปลูกฝั งการทํางานเป็ นทีมเมือ่ ก้าวเข้าสูก่ ารเรียนรูท้ างด้านการแกะสลัก
“อีกอย่าง ทีมเวิรค
์ ต้องดี ต้องทํางานกันเป็ นทีม ไม่ใช่วา่ เก่งคนเดียวแล้วจะชนะได้ เพราะเราแข่งเป็ น

ทีม เด็กในทีมต้องรูห้ น้าทีข่ องตัวเอง และต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็น” (ครูเกล็ดปลา)
“ช่วยๆ กันคิดทัง้ 3 คนในทีมเลยครับ เพราะแต่ละคนก็จะถนัดกันคนละอย่าง” (เด็กชายฟั กทอง)

6) ความทุ่ม เทในการฝึ กปฏิ บ ตั ิ
นอกจากเนื้อหาการแกะสลักแล้ว การมีความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้นนั ้ การทุ่มเท และความอดทนในการฝึ กฝนเป็ นอีกเนื้อหาหนึ่งทีม่ คี วามจําเป็ นและสําคัญทีค่ รู
และรุน่ พีไ่ ด้ถ่ายทอดสูน่ กั เรียน เนื่องจากงานแกะสลักเป็ นงานทีต่ อ้ งอาศัยการฝึ กปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง
หากไม่ได้รบั การฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ ฝี มอื ก็จะไม่สามารถพัฒนาได้เท่ากับคนทีฝ่ ึกฝนเป็ น
ประจํา ดังนัน้ คนทีม่ คี วามเป็ นเลิศทางด้านการแกะสลักจะต้องมีความทุ่มเทในการฝึ กฝน ซึ่งความ
ทุม่ เทนี้จะได้รบั การบอกกล่าวทัง้ โดยตรงจากครูผสู้ อน รุน่ พี่ การนัดหมายเวลาการฝึกซ้อมนอกเวลา
เรียนและวันหยุด รวมทัง้ การได้รบั แบบอย่างจากรุน่ พี่
“ส่วนมากจะเป็ นชัวโมงว่
่
างจนเลิกเรียนบางทีกเ็ ลยเวลาไปจนคํา่ บางทีพกี ่ ต็ อ้ งนัดมาฝึ กซ้อมเสาร์

อาทิตย์ดว้ ยนะ” (ครูบานชืน่ )
“บางทีเสาร์อาทิตย์กม
็ าค่ะ แต่จะมาแค่วนั อาทิตย์คะ่ วันเสาร์กไ็ ปทํางานช่วยพ่อกับแม่”
(เด็กหญิงแคนตาลูป)
3.2.3 วิ ธ ีก ารจัด การเรีย นรู้
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วิธกี ารจัดการเรียนรูท้ น่ี ํ าไปสู่การสร้างความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ในมุมมองของครูและนักเรียนมีหลากหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ 1) การเรียนรูจ้ ากการบอกเล่าและ
บรรยาย 2) การเรียนรูจ้ ากการสาธิตของครู 3) การเรียนรูจ้ ากการร่วมคิดอย่างสร้างสรรค์ 4) การ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์การแข่งขัน 5) การเรียนรูแ้ นวปฏิบตั จิ ากผูเ้ ชีย่ วชาญ 6) เรียนรูจ้ ากเทคนิค
การสอนของครูทม่ี งุ่ สู่ความเป็ นเลิศ 7) เรียนรูจ้ ากการวิเคราะห์ตวั ละคร 8) การเรียนรูจ้ ากการลงมือ
ปฏิบตั ิ
1) การเรีย นรู้ภาคทฤษฎี
พืน้ ฐานของการเรียนรูง้ านด้านศิลปหัตถกรรมหรือการสร้างสรรค์นักเรียนให้
สามารถก้าวสู่ค วามเป็ น เลิศ ได้นัน้ ภาคทฤษฎีก็มีค วามสําคัญ เพราะจะทําให้นั ก เรีย นเข้าใจใน
หลักการเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะลงมือปฏิบตั จิ ริง ซึง่ ครูจะใช้การบรรยาย การบอกเล่าแก่นกั เรียน เป็ นการ
ปูพน้ื ฐานการเรียนรูก้ ่อนทีจ่ ะเข้าสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง
“เริม่ จากการให้ความรูท้ างทฤษฎีก่อน ให้เด็กได้รจู้ กั ความเป็ นมาแล้วก็พวกความรูเ้ บื้องต้นทัวๆ
่ ไป
เกีย่ วกับการแกะสลักก่อนทีจ่ ะเริม่ ฝึกปฏิบตั ”ิ (ครูรวงข้าว)
“ตอนนัน้ ครูจะสอนว่าเลือกแตงโมต้องเลือกยังไง ฟั กทองต้องเลือกแบบเลือกเขียวมันถึงจะแกะง่าย
ค่ะ” (เด็กหญิงแตงกวา)
2) การเรีย นรู้จ ากการสาธิ ต ของครู
นอกจากการบรรยายแล้ว นักเรียนยังเกิดการเรียนรูจ้ ากการสาธิตให้ดูเป็ น
แบบอย่างของครูและให้นักเรียนทําตาม นักเรียนได้เรียนรูเ้ ทคนิค วิธกี าร จากครูผสู้ อนซึ่งแต่ละคน
จะมีเทคนิคทีแ่ ตกต่างกัน ทําให้รกั เรียนได้เห็นวิธกี ารแกะสลักอย่างใกล้ชดิ จากวัสดุอุปกรณ์ของจริง
ทีค่ รูนํามาสาธิต ซึง่ เป็ นการปูพน้ื ฐานการเรียนรูแ้ ก่นกั เรียนอีกวิธกี ารหนึ่ง
“บอกเด็กและสาธิตว่าเป็ นแบบนี้ๆลายนี้คอื ก็ตอ้ งใช้หลายๆอย่างมาประกอบกัน”(ครูพรชัย)
“ครูจะทําให้ดกู ่อนค่ะ แล้วให้เราทําตาม” (เด็กหญิงแตงไทย)
3) การเรีย นรู้จ ากการร่ว มคิ ด อย่างสร้างสรรค์
การเรียนรูข้ องนักเรียนที่นําไปสู่ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ส่วนหนึ่งมาจากการได้รว่ มคิดอย่างสร้างสรรค์ คือ การทีน่ กั เรียนมีโอกาสได้นําความรู้ ประสบการณ์
ต่างๆ ทัง้ จากการเรียนในห้องเรียน การศึกษาดูงาน ประสบการณ์จากวิทยากรหรือผูเ้ ชีย่ วชาญมาใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานแกะสลักอย่างเต็มศักยภาพ ซึง่ การสร้างสรรค์ผลงานนัน้ ไม่ใช่เพียงการแกะ
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ตามแบบที่ครูกําหนด แต่เป็ นการที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันออกแบบลวดลายต่างๆ
ร่วมกัน จากความรูแ้ ละประสบการณ์ ท่มี ี ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรูท้ ่จี ะนํ าสิง่ ที่ตนเองเรียนมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ผ่านการวิพากษ์ วิจารณ์และการแสดงความคิดเห็นจากเพื่อนๆ ในทีม
และครูผสู้ อน จนกระทังได้
่ ขอ้ ตกลงร่วมกัน ซึง่ การวิพากษ์วจิ ารณ์น้ีเป็ นไปอย่างสร้างสรรค์เพื่อการ
สร้างผลงานทีโ่ ดดเด่นของโรงเรียน
“เด็กก็เอาความรูท้ ไี ่ ด้จากการเรียนรูล้ ายต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็ นลายใหม่ เช่น จากการเรียนรูด้ อก
กุหลาบทีม่ นั จะต้องมีการเว้าถึงสองจังหวะหรือสามจังหวะ มันอาจจะได้ลวดลายใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นลายตัว
เอสหรือจากเดิมมีเฉพาะกลีบรักเร่อย่างเดียว เขาอาจจะเอากลีบบานชืน่ มาซ้อน มันก็จะกลายเป็น
กลีบบานชืน่ ซ้อนด้วยกลีบรักเร่” (ครูรกั เร่)
“เขาทําเองทุกกระบวนการเลย ครูทาํ หน้าทีเ่ ป็ นผูช้ ้แี นะ” (ครูบานชืน่ )

ภาพประกอบ 4 ผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ของนักเรียน
4) การเรีย นรู้จ ากประสบการณ์ก ารแข่งขัน
ประสบการณ์เป็ นสิง่ สําคัญต่อการสร้างสรรค์ชน้ิ งานใหม่ๆ ของนักเรียน การที่
ครูนํานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางด้านศิลปหัตถกรรมรายการต่างๆ ไม่ว่าจะระดับใดก็จะมีการเรียนรู้
ของนักเรียนเกิดขึน้ ตามมา แม้วา่ ในการแข่งขันจะไม่ได้ชนะเลิศเสมอไปแต่สงิ่ ทีน่ กั เรียนได้เรียนรูค้ อื
ประสบการณ์ จากเวทีการแข่งขัน นอกจากการนํ าเสนอผลงานของตนเองแล้วนักเรียนยังได้เห็น
ผลงานของโรงเรีย นอื่น ๆ ที่ส่ งแข่งขัน การตัด สิน ของคณะกรรมการ ผลงานแบบลัก ษณะใดที่
สามารถผ่านเข้ารอบและผลงานลักษณะใดทีไ่ ม่ผ่านเข้ารอบ นักเรียนก็จะเกิดการเรียนรูจ้ ากการได้
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เห็นผลงานของคนอื่น และนํ ากลับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาผลานของตนเอง จะเริม่ มองเห็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพือ่ นําไปสูค่ วามเป็ นเลิศได้
“พาไปดูงานของโรงเรียนอืน่ คือเราได้ไปแข่งทุกปีเราก็จะได้เห็นว่าเขามีพฒ
ั นาการยังไงบ้าง เราก็จะ
ได้เห็นและพัฒนาตามและถ่ายรูปเก็บไว้ด”ู (ครูบานชืน่ )

ภาพประกอบ 5 ผลงานและบรรยากาศในการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้
5) การเรีย นรู้แ นวปฏิ บ ตั ิ จ ากผูเ้ ชี่ย วชาญ
จากการศึกษาพบว่าโรงเรียนทีน่ กั เรียนมีความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ จะมีการส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียนโดยการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้ แนะนํา
เทคนิค วิธกี าร แก่นักเรียน ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญทางด้านศิลปหัตถกรรมโดยตรง
ซึ่งนักเรียนจะได้ประสบการณ์ท่อี าจแตกต่างจากที่เคยได้รบั รูแ้ ละเรียนมา นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากการบอกเล่าประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแกะสลักโดยตรง ทําให้สามารถนํ าความรู้
เทคนิ ค วิธีก าร มาปรับ ใช้ในการสร้างสรรค์งานแกะสลัก ของตนเองให้ค วามความประณี ต และ
สร้างสรรค์มากขึน้ นอกจากนี้ยงั เป็ นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เปิ ดโลกทัศน์ ท่กี ว้างขึน้ จากมุมมอง
ของวิทยากรผูม้ ปี ระสบการณ์ เทคนิค วิธกี ารใหม่ๆ หรือการมองงานแกะสลักจะลุ่มลึกมากยิง่ ขึน้
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“ใช้วทิ ยากรมาสอน การแกะสลักมันเริม่ มีการแข่งขันสูงมากขึน้ เราเคยได้ที ่ 1 จะอยูก่ บั ทีไ่ ม่ได้เรา
ต้องพัฒนา ถ้าไม่พฒ
ั นาเขาก็อาจจะได้ที ่ 1 แทนเรา จะได้ความคิดทีม่ ากกว่า ได้เทคนิคใหม่ๆ” (ครู
บานชืน่ )

6) เรีย นรู้จ ากเทคนิ ค การสอนของครูที่ม ่งุ สู่ค วามเป็ น เลิ ศ
นักเรียนทีม่ คี วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้สว่ นใหญ่จะเป็ นตัวแทน
ของโรงเรียนไปแข่งขันรายการต่างๆ ดังนัน้ ครูจงึ มีการจัดการเรียนรูส้ ําหรับนักเรียนที่เป็ นตัวแทน
โรงเรียนเข้าสูก่ ารแข่งขัน โดยนอกจากนักเรียนจะต้องมีการฝึ กฝนการแกะสลักอย่างต่อเนื่องแล้ว ยัง
ต้องเรีย นรู้เทคนิ ค วิธีการอื่น ๆ ที่สามารถนํ าไปสู่ก ารสร้างความเป็ น เลิศ ด้วย เพราะในเวทีก าร
แข่งขันนัน้ ไม่ได้วดั กันทีค่ วามสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ดอู งค์ประกอบหลายๆ อย่างประกอบด้วย
เช่น ความตรงเวลา ความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น ดังนัน้ ครูทท่ี ําหน้าทีใ่ นการฝึ กฝนนักเรียนเพื่อเข้าสู่
การแข่งขันก็จะมีเทคนิค วิธกี ารฝึ กฝนนักเรียนกลุ่มนี้ท่อี าจแตกต่างจากนักเรียนทัวไปในรายวิ
่
ชา
หรือในชุมชน เช่น ลดขัน้ ตอนบางอย่างที่ไม่จําเป็ นสําหรับการแข่งขันออก ดูแลและให้คําแนะนํ า
อย่างใกล้ชดิ ลดการเรียนรูบ้ างประเด็นเพื่อเสริมการเรียนรูใ้ นประเด็นที่จําเป็ นสําหรับการแข่งขัน
แทน เป็ นต้น
“แต่ให้พดู ตามตรงแล้วจริงๆคุณครูน้ีแกะไม่เก่งนะแต่คณ
ุ ครูมเี ทคนิคการสอนทีจ่ ะให้เด็กแกะเก่งได้
ด้วยวิธกี ารอย่างทีบ่ อกแทนทีเ่ ราจะเป็ นครูแต่เราทําหน้าทีเ่ ป็ นโค้ช...สําหรับชุมนุ มมุง่ ไปทีก่ าร
แข่งขัน จะไม่แกะไปถึงดอกแต่แกะเพือ่ ให้เป็ นลายแล้วเข้าสูก่ ารลงทัง้ ลูก การจะพาเด็กไปสูก่ าร
แข่งขันเราจะลดการเรียนรูใ้ นบางเรือ่ งออก... พอเข้าสูก่ ารแข่งขันเขาจะวิเคราะห์ตวั เขาเองว่าฉัน
จะต้องทําหน้าทีน่ ้ ี คนนี้ตอ้ งไปทําหน้าทีน่ ้ี เพือ่ ทีจ่ ะให้ได้ปริมาณและได้คุณภาพมากทีส่ ดุ ” (ครูรกั เร่)
7) เรีย นรู้จ ากการวิ เคราะห์ต วั ละคร
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่คี รูจดั ให้แก่นักเรียนเพื่อนํ าไปสู่ความเป็ นเลิศในการ
แกะสลักผักและผลไม้ คือการให้นักเรียนได้วเิ คราะห์ตวั ละครทีต่ นเองจะแกะสลักอย่าละเอียดลึกซึ้ง
ไม่ว่าจะเลือกแกะสลักเป็ นรูปอะไรก็ตามนักเรียนจะต้องทําความรูจ้ กั กับสิง่ นัน้ อย่างละเอียดทุกส่วน
รวมถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของสิง่ นัน้ ด้วย เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดความรูส้ กึ คุน้ เคยกับสิง่ นัน้ ก่อนทีจ่ ะ
ลงมือแกะสลัก เพราะหากนักเรียนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของตัวละครที่จะแกะลักอย่างลึกซึ้ง
เมื่อลงมือทําจะทําให้สามารถแกะลวดลายได้สอดคล้องกับตัวละคร ความสวยงามและสมจริงจะ
ปรากฏออกมาผ่านผลงานการแกะสลักของตนเอง ซึง่ การเรียนรูจ้ ากการวิเคราะห์ตวั ละครนี้นกั เรียน
เกิดการเรียนรูท้ งั ้ ในมุมทีส่ วยงามและไม่สวยงามของตัวละครนัน้ ๆ
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“เด็กจะต้องเรียนรูเ้ รือ่ งรูปร่าง รูปทรงของสัตว์ตวั นัน้ ก่อน เพือ่ ให้เข้าใจว่านกทีม่ นั บินแล้วมันดูสง่า
ลักษณะอกมันควรจะเป็ นยังไง คอมันควรจะเป็ นยังไง หรือนกยูง ทุกคนแกะนกยูงได้แต่จะสวยไม่
เหมือนกัน เราก็ให้เด็กมาวิเคราะห์วา่ นกยูงตัวนี้ เราเอาแบบตัวทีไ่ ม่สวย สวย สวยมากมาให้ดู ว่ามี
ความแตกต่างกันยังไง ตัวไหนสวย สวยเพราะอะไร และทีไ่ ม่สวยเพราะอะไร” (ครูรกั เร่)
8) การเรีย นรู้จ ากการลงมือ ปฏิ บ ตั ิ
การได้ลงมือปฏิบตั ิเป็ นส่วนสําคัญของกระบวนการจัดการเรียนรูอ้ นั นํ าไปสู่
ความเป็ น เลิศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้ จากการสะท้อนของนั ก เรีย นและครูจะเห็น ได้ว่าให้
ความสําคัญกับการฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบตั กิ ารแกะสลักด้วยตนเอง
จากอุปกรณ์จริง เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง รวมทัง้ ทําให้นักเรียนได้คน้ พบศักยภาพและความถนัด
ทางด้านแกะสลักของตนเองอีกด้วยว่าถนัดแกะสลักแบบใด ส่วนใด ซึ่งเมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
แล้วนักเรียนจะเกิดการใฝ่ รู้ มีการศึกษาเพิม่ เติม สืบค้นลวดลายใหม่ๆ เพื่อนํามาต่อยอดความรูข้ อง
ตนเองต่อไป โดยการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ทิ ป่ี รากฏจากการศึกษาครัง้ นี้ มีทงั ้ การเรียนรูจ้ ากครูคอย
ให้คําแนะนํ าอย่างใกล้ชดิ การฝึ กปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองนอกเวลาเรียน การเรียนรูแ้ บบพีส่ อนน้อง การ
เรียนรูจ้ ากการทํางานเป็ นร่วมกัน การเรียนรูจ้ ากสือ่ เทคโนโลยี
9) ครูค อยให้ค าํ แนะนําอย่างใกล้ชิด
เมื่อนักเรียนลงมือปฏิบตั จิ ริงกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนส่วนหนึ่งเกิดจาก
การแนะนํ าอย่างใกล้ชดิ จากครูผสู้ อน ตัง้ แต่การนัดหมายการฝึ กฝน เมื่อนักเรียนทําการฝึ กฝนแล้ว
ครูกจ็ ะคอยให้คําแนะทําทีละขัน้ ตอนของการแกะสลัก เพื่อให้นักเรียนสามารถปรึกษา ซักถาม ได้
ทันทีเมือ่ มีปัญหา
“ทําให้ดทู ลี ะขัน้ ตอน แล้วให้เด็กทําตามทีละขัน้ ตอน ถ้าเด็กไม่เข้าใจตรงไหนก็จะมาถามว่าทํายังไง”
(ครูเกล็ดปลา)
“ฝึ กทุกวัน เราเตรียมพร้อมตลอด ถ้าไม่ฝึกข้อมือเขาจะไม่แข็งแรง และต้องฝึกจากวัสดุจริง” (ครู
บานชืน่ )
“มุง่ เน้นทักษะปฏิบตั ขิ องเด็ก ใช้วธิ โี ค้ชชิง่ กับเมนเทอร์” (ครูรกั เร่)

84

ภาพประกอบ 6 การจัดการเรียนรูโ้ ดยครูผสู้ อน
10) การฝึ กปฏิ บ ตั ิ ด ้ว ยตนเองนอกเวลาเรีย น
การจะสู่ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ได้นัน้ การฝึ กฝนเป็ นสิง่
สําคัญอย่างมาก ไม่เพียงแต่การฝึ กปฏิบตั ิในชัน้ เรียน หรือที่ครูสอนเท่านัน้ การฝึ กฝนตนเองอยู่
เสมอเป็ นสิง่ ที่นักเรียนกระทําเป็ นประจํา นอกเหนือจากช่วงเวลาเรียนแล้วนักเรียนยังแบ่งเวลาใน
การฝึ กฝนนอกเวลาเรียนอีกด้วย ทัง้ การฝึ กฝนด้วยตนเองทีบ่ า้ น การฝึ กฝนร่วมกับเพื่อนในช่วงหลัง
เลิก เรีย น และวัน หยุ ด ทํ า ให้นั ก เรีย นเกิด การเรีย นรู้ ความชํ า นาญ และเชี่ย วชาญมากยิ่ง ขึ้น
นอกจากนี้ยงั ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างการฝึกปฏิบตั ริ ว่ มกับเพือ่ นด้วย
“นอกเหนือจากเวลาเรียนก็คอื ช่วง 4โมงเย็น ถึง 6โมงเย็น เด็กก็จะมีการมาฝึ กซ้อมเพือ่ ให้ได้เกิด
ความเชีย่ วชาญในการแกะสลัก” (ครูรกั เร่)
“ส่วนมากหลังเลิกเรียนเขาจะจับกลุ่มกันมาซ้อม จะมีเด็กมานังดู
่ และแกะเล่น พอเขาอยู่ ป.4 ก็ให้เขา
มาหัดซ้อม” (ครูบานชืน่ )
“ซ้อมหนักค่ะ เพราะต้องจับเวลาด้วย ต้องมาโรงเรียนแต่เช้าด้วย มาเตรียมอุปกรณ์ ช่วงพักเทีย่ งก็
ซ้อมจับเวลา แล้วก็ดวู า่ ละเอียดไหม ถ้าไม่ละเอียดก็ปรับปรุงใหม่” (เด็กหญิงแครอท)
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11) การเรีย นรู้แ บบพี่ส อนน้ อ ง
การเรียนรูข้ องนักเรียนจากการปฏิบตั อิ กี รูปแบบหนึ่งทีค่ น้ พบจากการศึกษา
ครัง้ นี้ คือการเรียนรูแ้ บบพีส่ อนน้อง กล่าวคือเมื่อรุน่ พีเ่ รียนรูก้ ารแกะสลักจนสามารถทําได้แล้วก็จะมี
การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของตนไปยังรุ่นน้อง ซึง่ การเรียนรูแ้ บบพีส่ อนน้องนี้เกิดขึน้ ทัง้ ใน
ชัน้ เรียนและนอกชัน้ เรียน บางคนเรียนด้วยกันในชุมนุ ม รุน่ พีท่ ท่ี กั ษะในการแกะสลักผักและผลไม้ก็
จะมาช่วยสอนน้องทีย่ งั ไม่มพี น้ื ฐาน และการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคือจากรุ่นพีท่ เ่ี คยผ่านการแข่งขัน
ผ่านประสบการณ์การจากเวทีการแข่งขันระดับต่างๆ มาถ่ายทอดความรูส้ ่รู ุ่นน้อง ทําให้รุ่นน้องได้
เรียนรูเ้ ทคนิค วิธกี ารจากรุ่นพี่ ซึ่งบางครัง้ นักเรียนกล้าที่จะถาม กล้าที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มากกว่าการถามจากครู ทําให้การเรียนรูข้ องนักเรียนเปิ ดรับอย่างเต็มศักยภาพ
“มันใช้ได้ดน
ี ะ

แล้วก็ใช้มาโดยตลอด อย่างทีบ่ อกนะก็คอื พีเ่ ป็ นคนแกะสลักไม่เก่ง แกะได้ไม่ดเี ท่าเด็ก
เด็กแกะเก่งกว่า เพราะฉะนัน้ การทีใ่ ห้พหี ่ รือเด็กสอนรุน่ น้องอีกทีนึงก็เป็ นโอกาสทีด่ ี ทีจ่ ะทําให้เด็กได้
พัฒนาตัวเอง ... คือถ้าเด็กได้เอาความรูห้ รือไปถ่ายทอดสอนน้องได้ ความรูจ้ ะติดตัวเด็กไปถึง 90% พี ่
ก็หยิบมาใช้ พีเ่ ชือ่ ว่าความรูต้ ดิ ตัวเขาไปตลอดแน่นอน” (ครูรกั เร่)
“จะให้คนทีผ่ า่ นมาสอนคนทีย่ งั ไม่ผา่ น ส่วนมากจะเป็ นรุน่ พีท่ ผี ่ า่ นแล้วก็ให้มาสอนน้องต่อเป็ น
ลักษณะพีส่ อนน้อง พีจ่ ะมีประสบการณ์เยอะกว่า เพราะแกะมาตัง้ แต่ประถมจนถึงมัธยม เวลาครูไม่
ว่างก็จะให้พไี ่ ปสอนแทน” (ครูเกล็ดปลา)
“ตอนนี้ผมอยู่ ม.3 เป็ นรุน่ สุดท้าย ก็จะปั น้ เด็กรุน่ ใหม่ขน้ ึ มา ก็ได้เอาความรูท้ พี ่ สี ่ อนไปสอนน้องๆ ต่อ
ครับ” (เด็กชายฟั กทอง)

ภาพประกอบ 7 การจัดการเรียนรูแ้ บบพีส่ อนน้อง
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12) การเรีย นรู้จ ากสื่อ เทคโนโลยี
การเรียนรูส้ ามารถเกิดขึน้ ได้อ่างหลากหลายช่องทาง ช่องทางหนึ่งทีน่ ํ าพาให้
นัก เรีย นเกิด การเรีย นรู้แ กะสู่ค วามเป็ นเลิศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้ คือ การเรีย นรู้ผ่านสื่อ
เทคโนโลยี ซึ่งในปั จจุบนั มีอย่างหลากหลาย นักเรียนไม่จําเป็ นต้องรอให้ครูมาบอกมาสอนเพียง
อย่างเดียว แต่สามารถสืบค้นจากด้วยตนเองจากเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย เช่น จากเว็ปไซต์งานแกะสลัก
เฟซบุ๊ ค รวมทัง้ ครูเองก็สามารถที่จะส่งต่ อ ความรู้แ ละสิ่งที่เป็ น ประโยชน์ สําหรับ การเรีย นรู้ข อง
นักเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสามารถแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั นักเรียนได้อย่างรวดเร็ว แม้จะเป็ น
นอกเวลาเรียน
“ในกลุ่มเฟซบุ๊กทีเ่ กีย่ วกับการแกะสลักก็มบี า้ งค่ะ เขาจะลงภาพแล้วเราก็ดจู ากภาพค่ะ ลองมาแกะดู
ตามภาพ แต่แรกๆ ก็ยงั ไม่ปิ๊งค่ะ ต้องมาลองดูหลายๆรอบ บางลายไม่ยากก็ครัง้ เดีย่ วทําได้เลย”
(เด็กหญิงแครอท)
“ครูจะหาลวดลายทีส่ วย แล้วส่งไปกลุ่มแกะสลักในเฟสบุ๊ค เวลากลับบ้านเด็กก็จะเปิดดูภาพทีค่ รูสง่
ให้ แล้วแกะตามมาส่งครู ดูวดี โี อจากยูทปู ” (ครูเกล็ดปลา)
นอกจากนี้ ครูยงั ใช้เทคโนโลยีเป็ นเครือ่ งมือช่วยในการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนอีกด้วย
เช่น การอัดวิดโี อในขณะทีส่ อน หรือการทําสือ่ ประกอบการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ให้นกั เรียนทีไ่ ม่ทนั
เพือ่ นหรืออยากกลับมาดูซ้ าํ เพือ่ ฝึกฝนตนเองสามารถทําได้จากการดูวดิ โี อ เป็ นการส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง เมือ่ ไม่เข้าใจส่วนไหนจึงค่อยเก็บประเด็นไปถามครูหรือเพือ่ น
นักเรียนด้วยกัน
“ใช่ๆ แล้วอย่างรายวิชาทีเ่ ป็ นพีส่ อนกรณีทพี ่ ไี ่ ม่อยู่ พีจ่ ะมีคลิปวิดโี อทีพ่ อี ่ ดั ไว้อย่างวันนี้ทพี ่ มี ่ าสอนให้
น้องดูอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่กม็ กี ารใช้หอ้ ง ห้องทีพ่ สี ่ อนจะมีนกั ศึกษาฝึ กสอน แต่ปกติทพี ่ สี ่ อนพี ่
จะมีการสอนขัน้ ตอนการแกะลงคลิปวีดโี อโดยใช้กล้องโทรศัพท์นะถ่ายแล้วก็เชือ่ มต่อสัญญาณไปที ่
สัญญาณทีวเี ด็กก็จะเก็บรายละเอียดการแกะของเราได้ชดั เจน”(ครูรกั เร่)
นอกจากสื่อการเรีย นรู้ท่ีเป็ น เทคโนโลยีแล้ว การเรียนรู้ของนักเรียนยังมาจาก
เอกสารตําราที่เกี่ยวข้อง ลวดลายต่างๆ ส่วนใหญ่ในช่วงของการเริม่ ต้นการฝึ กฝนครูก็จะนํ าตารา
หรือหนังสือทีม่ ภี าพประกอบมาให้นักเรียนได้ศกึ ษาและลงมือปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอน วิธกี ารในหนังสือ
และครูจะเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนําเมือ่ นักเรียนไม่เข้าใจ
“เป็ นตําราเกีย่ วกับแกะสลักโดยเฉพาะครับ เด็กสามารถดูในหนังสือแล้วทําเองได้เลย ครูกจ็ ะคอย
ให้คาํ แนะนํา” (ครูเกล็ดปลา)
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3.3 ขัน้ ประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ
กระบวนการจัด การเรีย นรู้ท่ีนํ า ไปสู่ ค วามเป็ นเลิศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้
นอกจากจะต้องมีการเตรียมความพร้อม การเรียนรู้ ยังมีการประเมินผลการปฏิบ ตั ิอีกด้วย จาก
การศึกษาพบว่าในมุมมองของครูและนักเรียนได้สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเรียนรูน้ นั ้ มีการ
ประเมินผลเพือ่ นําไปสูก่ ารปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์ ซึง่ การประเมินผลการปฏิบตั มิ ที งั ้ การประเมินผล
จากครูผสู้ อน การประเมินผลจากรุน่ พีท่ ถ่ี ่ายทอดความรู้ และนักเรียนประเมินตนเอง
3.3.1 การประเมิ น ผลจากครูผสู้ อน
การประเมินผลการปฏิบตั จิ ากครูผูส้ อน เป็ นการประเมินเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรูแ้ ละนํ าไปสู่การปรับปรุงผลงานที่ดขี น้ึ ซึ่งครูจะมีการประเมินที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็ นการประเมินผลทุกขัน้ ตอนของการแกะสลัก แล้วให้นกั เรียนปรับปรุงไปทีละขัน้ ตอน เมือ่ นักเรียน
แกะสลักเสร็จในแต่ละขัน้ เช่น การแกะกลีบ ก็จะนําไปให้ครูประเมินและให้คาํ แนะนําก่อนทีจ่ ะลงมือ
แกะลวดลายใหม่ หากทําได้ดคี รูกจ็ ะให้เริม่ ทําลายใหม่ หากยังทําได้ไม่ดคี รูกจ็ ะให้แกะลายเดิม ทํา
ให้นกั เรียนได้เรียนรูใ้ นแต่ละขัน้ ตอนอย่างละเอียด
“พอได้กลีบข้างนอกนี้ผมก็ให้ครูเขาตรวจเหมือนกัน” (เด็กชายมะละกอ)
“ตรวจผลงานทุกวันครับ ถ้าคนไหนผ่านก็จะขึน้ ลายใหม่ ใครทีไ่ ม่ผา่ นก็ซ้ าํ ลายเดิมไปก่อน”
(ครูเกล็ดปลา)
การสะท้อนของครูและนักเรียนยังแสดงให้เห็นอีกว่า การประเมินของครูผสู้ อนมีการใช้
การประเมินโดยการติชมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ ละพัฒนา ครูผู้สอนจะประเมินพร้อมให้คําชม
เพือ่ ให้นกั เรียนเกิดกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีคาํ ติเพือ่ ให้เกิดการปรับปรุงผลงานให้ดขี น้ึ
พร้อมให้คําแนะนํ าในสิง่ ที่นักเรีย นยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควร และการกระตุ้นให้เกิด การสร้างสรรค์
ลวดลายใหม่ๆ ขึน้ มาจากการติชมของครู
“ครูจะดูความคมของเส้น ไม่มเี ศษเสี้ยนอยูใ่ นผลงาน... บอกว่าสวย แต่ถา้ มีตรงไหนผิดครูกจ็ ะให้
คําแนะนํา”(เด็กชายฟั กทอง)
“เราจะเป็ นส่วนคอยติชมหรือบอกจุดเด่นจุดด้อยของลายนัน้ ๆ เพือ่ ให้ได้ลายขึน้ มาใหม่ๆ” (ครูรกั เร่)
นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังมีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลที่ชดั เจน โดยการให้
คะแนนในชัน้ เรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบว่าตนเองยังมีขอ้ บกพร่องในส่วนใดอย่างชัดเจน และมี
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ข้อเด่นที่ตรงไหน เพื่อที่นักเรียนจะได้นําผลจากการประเมินนี้ไปปรับปรุงการแกะสลักของตนเอง
นําไปสูก่ ารฝึ กฝนโดยเน้นในส่วนทีย่ งั ขาด
“มีรบู กิ ทีม่ เี กณฑ์ประเมิน ในกรณีการเรียนการสอน เนือ่ งจากพีม่ กี ารเรียนการสอนทีใ่ ช้เครือ่ งมือใน
การสอนชัดเจนอยูแ่ ล้วพีม่ รี บู กิ ดอยูแ่ ล้วว่าเด็กวางมือถูกไหม ถ้าถูกได้เท่าไหร่ เคลือ่ นมือถูกไหม พีม่ ี
เครือ่ งมือของพี”่ (ครูรกั เร่)
3.3.2 การประเมิ น ผลจากรุ่น พี่
รูปแบบการประเมินผลการเรียนรูไ้ ม่เพียงมาจากครูผสู้ อนเพียงอย่างเดียวเท่านัน้
แต่รุ่นพีท่ ม่ี าถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่รุ่นน้องก็มสี ่วนในการประเมินผลที่นําไปสู่การเรียนรู้
และการปรับปรุงผลงานของรุ่นน้องด้วยเช่นกัน การเรียนรูโ้ ดยมีรุ่นพีค่ อยช่วยถ่ายทอดความรู้ เมื่อ
รุน่ น้องทําการแกะสลักเสร็จ อาจจะเสร็จทัง้ กระบวนการหรือทีละขัน้ ตอนก็จะมีการให้คําแนะนําจาก
รุน่ พี่ โดยรุ่นพีก่ จ็ ะมีการวิเคราะห์ชน้ิ งานในของรุ่นน้องในแต่ละส่วนและให้คําแนะนํ า ซึ่งบางครัง้ รุ่น
น้องก็จะเป็ นผูท้ ่นี ํ าผลงานไปให้รุ่นพีช่ ่วยประเมินด้วยตนเอง เพราะจะมีความคุน้ เคย สนิทสนมกัน
มากกว่าครูผสู้ อน
“พีเ่ ขาดูจากความละเอียด ความคมไม่มเี ศษติดอยูใ่ นลายทีแ่ กะ” (เด็กหญิงแครอท)
“พีส่ อนทําลายเส้นและให้คาํ แนะนําการแกะ ตรงไหนเราทําไม่สวย ไม่ดี เขาก็จะบอกและให้เราลอง
ทําใหม่” (เด็กชายฟั กทอง)
“ในการเรียนการสอนมีกระบวนการวิเคราะห์อยูแ่ ล้ว อันนี้ไม่สวยเพราะอะไร กลีบไม่สวยเพราะอะไร
เด็กวิเคราะห์ อย่างทีพ่ บี ่ อกว่าพีส่ ามารถสอนน้องได้ นันหมายถึ
่
งว่าพีม่ กี ระบวนการหรือตรรกะใน
การวิเคราะห์ได้วา่ กลีบแต่ละกลีบมันควรมีเหตุมผี ลอย่างไร” (ครูรกั เร่)
3.3.3 นัก เรีย นประเมิ น ตนเอง
จากการศึกษายังพบว่านอกจากครูผู้สอน รุ่นพี่ ที่มสี ่วนในการประเมินผลการ
ปฏิบตั ขิ องนักเรียนแล้ว นักเรียนซึง่ เป็ นผูป้ ฏิบตั เิ องก็จะมีการประเมินตนเอง มีการวิเคราะห์ชน้ิ งาน
ของตนเองว่าเป็ นอย่างไร ควรปรับปรุงส่วนใด โดยวิเคราะห์จากสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูแ้ ละประสบการณ์ของ
ตนเองทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ มีการวิเคราะห์รว่ มกันกับเพื่อนทีฝ่ ึ กฝนด้วยกันถึงชิน้ งานของตนเองและของ
เพือ่ นว่าควรมีการปรับปรุง แก้ไขส่วนใด เพือ่ ให้การแกะสลักชิน้ ต่อไปมีความสวยงามมากยิง่ ขึน้
“คือหลังจากทําชิ้นงานเด็กจะแลกเปลีย่ นกันดูแล้วก็วเิ คราะห์งานตัวเองว่ามีปัญหาตรงไหน ไม่สวย
ตรงไหน ครัง้ ต่อไปจะปรับปรุงยังไง หรือชิ้นต่อไปทีจ่ ะทําจะแก้ไขยังไง” (ครูรกั เร่)
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3.4 ขัน้ ปรับ ปรุงผลการปฏิ บ ตั ิ
เมื่อมีการประเมินผลแล้วในกระบวนการเรียนรูจ้ ะมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ นอกจากนักเรียนจะฝึ กฝนอย่างหนักเพือ่ ให้เกิดความชํานาญ และเป็ นไปตามเงือ่ นไขของการ
แข่งขันในรายการต่างๆ แล้ว ยังมีการนํ าผลการประเมินจากทัง้ ครูผูส้ อน ผลการประเมินจากรุ่นพี่
และการประเมินตนเอง มาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงผลงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป ซึ่ง
การปรับปรุงนัน้ มีทงั ้ การฝึ กฝนบ่อยๆ จนเกิดความชํานาญและลดข้อบกพร่องจากการประเมิน การ
ปรับปรุงโดยการฝึ กฝนทีเ่ น้นเฉพาะจุดทีไ่ ด้รบั คําแนะนําให้แก้ไข และการปรับปรุงโดยการปรึกษารุน่
พีเ่ พื่อขอคําแนะนําและเทคนิควิธกี ารทีจ่ ะช่วยลดข้อบกพร่องของงานตนเอง ซึง่ การปรับปรุงผลการ
ปฏิบตั นิ ้ีกจ็ ะดําเนินไปพร้อมๆ กับการประเมินผลการปฏิบตั ิ กล่าวคือเมื่อมีการปรับปรุงก็จะนํ าไปสู่
การประเมินผลโดยครูผสู้ อน รุน่ พี่ และการประเมินด้วยตนเองของนักเรียน จนกว่าชิน้ งานนัน้ จะเป็ น
ทีพ่ อใจ รวมไปถึงการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆ ด้วย
“อาศัยความชํานาญในการฝึ กบ่อยๆแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองไปเรือ่ ยๆ ให้มขี อ้ ติน้อยทีส่ ดุ ”
(ครูเกล็ดปลา)
“เป็ นคอมเม้นคําติชมว่าตรงไหนควรทําใหม่จนกว่าครูจะไม่ตเิ ราถึงจะได้ไปลายใหม่” (เด็กชาย
มะละกอ)
“พอครูประเมินเสร็จ เราเอาคําทีค่ รูเขาแนะนํามาปรับต่อ ถ้าครูบอกว่าไม่สวยก็มาปรึกษาพีว่ า่ ทํา
ยังไง” (เด็กหญิงแครอท)

ภาพประกอบ 8 ผลงานการแกะสลักผักและผลไม้หลังการปรับปรุงและพัฒนาลวดลาย

เตรียมความพร้อม
ก่อนจัดการเรียนรู้
การเตรียมความ
พร้อมของครู
เตรียมคัดเลือก
นักเรียน

กระบวนการเรียนรู้
ผูถ้ ่ายทอด
ความรู้

เนื้ อหา

ครู

เพือ่ น/รุน่ พี่

ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับ
การแกะสลัก
การวิเคราะห์และ
สร้างสรรค์ลวดลายเพือ่
สร้างความเป็ นเลิศ

เตรียมกิจกรรมการ
เรียนรู้
เตรียมงบประมาณ
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วิ ธีการ

เรียนรูจ้ ากการบอก
เล่าและบรรยาย
เรียนรูจ้ ากการร่วม
คิดอย่างสร้างสรรค์
เรียนรูจ้ ากเทคนิค
การสอนของครูท่ี
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ

ขัน้ ประเมิ นผลการการ
ปฏิ บตั ิ

วิทยากร/
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

การแกะสลัก
พืน้ ฐาน

ประเมินจาก
ครูผสู้ อน
การแกะลวดลายที่
ซับซ้อน

การทํางานเป็ นทีม

ความทุม่ เทใน
การฝึกปฏิบตั ิ

เรียนรูจ้ ากการ
สาธิตของครู

เรียนรูจ้ าก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
การแข่งขัน

ประเมินจากรุน่ พี่
นักเรียนประเมิน
ตนเอง

ขัน้ ปรับปรุงการปฏิ บตั ิ
เรียนรูจ้ ากการ
วิเคราะห์ตวั
ละคร

เรียนรูจ้ ากการ
ฝึกปฏิบตั ิ
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ภาพประกอบ 9 กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้

นําผลจากการประเมิน
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพือ่
ปรับปรุงการแกะสลัก
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ส่ว นที่ 4 เงื่อ นไขที่เกี่ย วข้อ งกับ ความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้
จากการทําความเข้าใจเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ใน
มุมมองของนักเรียนและครู พบเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขภายในตัวบุคคล และเงือ่ นไขจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคม ดังได้นําเสนอข้อค้นพบดังนี้
4.1 เงื่อ นไขภายในตัว บุค คล
เงื่อนไขภายในตัวบุคคลเป็ นเงื่อนไขที่เกิดจากความเชื่อ ความคิด ความรูส้ กึ รวมถึง
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและนําไปสู่ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นี้พบเงือ่ นไขภายในตัวบุคคลทีม่ าจากทัง้ มุมมองของนักเรียนและครู 5 เงือ่ นไข
ประกอบด้วย 1) ความสนใจของบุ คคล 2) ความถนัดของบุ คคล 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) การ
วางแผน และ 5) ลักษณะส่วนบุคคลของผูเ้ รียน
4.1.1 ความสนใจส่ว นบุค คล
1) ความสนใจในงานแกะสลัก
จากการศึกษาพบนักเรียนที่มคี วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ มัก
เริม่ ต้น จากการมีค วามสนใจในงานแกะสลัก และเมื่อได้เห็น ว่าโรงเรีย นมีก ารสอนเรื่องของการ
แกะสลัก มีการส่งนักเรียนเข้าประกวด เห็นผลงานของรุ่นพี่ จึงทําให้จากความสนใจกลายเป็ นเริม่
อยากเรียนรูแ้ ละหาช่องทางให้ตนเองได้เข้ามาเรียนรูง้ านด้านแกะสลัก
“สนใจตัง้ แต่ ป.4 ค่ะ ตอนนัน้ เห็นรุน่ พีท่ เี ่ ขาเรียนอยู่ เราก็มาดูพเี ่ ขาเรียน มันสวยคะเห็นพีเ่ ขาแกะแล้ว
ชอบ หนูกข็ อเรียนด้วย” (เด็กหญิงแคนตาลูป)
นอกจากนักเรียนแล้วครูทส่ี อนทางด้านการแกะสลักก็มกั จะเริม่ ต้นจากการชื่น
ชอบงานแกะสลักเช่นกัน เมื่อมีความชื่นชอบก็ขวนขวายที่จะเรียนรูแ้ ละนํ าความรูน้ ัน้ มาใช้ในการ
สร้างนักเรียนให้เป็ นผูม้ คี วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ซึง่ ครูสว่ นใหญ่ทม่ี าสอนนักเรียน
ด้านการแกะสลักจะไม่ได้เรียนทางด้านนี้โดยตรง แต่จะเข้ามาเป็ นผูส้ อนและผูฝ้ ึ กซ้อมนักเรียนเพื่อ
เข้าแข่งขันโดยมีจุกเริม่ ต้นมาจากความสนใจงานแกะสลัก
“เป็ นความชอบส่วนตัวนะ ชอบมานานแล้ว แต่พไี ่ ม่ได้จบเอกนี้มานะ พีจ่ บป.ตรี เอกภาษาอังกฤษ
จบ ป.โท วิจยั การศึกษา แต่ชอบพวกงานฝีมอื มากกว่า พีก่ เ็ ลยขอให้เขาสอนให้เรา เริม่ แรกเลยซ้อม
แกะเป็ นดอกกุหลาบ” (ครูรวงข้าว)
2) ความชื่นชอบในงานศิลปะ
นักเรียนที่เลือกเข้ามาเรียนแกะสลักมักจะมีความชื่นชอบในงานศิลปะเป็ น
ทุนเดิมอยู่แล้ว แต่อาจไม่จําเป็ นต้องวาดรูปเก่ง ชอบทํางานศิลปะ เคยเรียนศิลปะหรือเคยทํางาน
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ศิลปะมาก่อน บางคนอาจรูส้ กึ ชอบในครัง้ แรกทีเ่ ห็นงานแกะสลักก็ได้ หรือบางคนอาจชอบศิลปะอยู่
แล้ว แต่ อยากเรีย นแกะสลัก เป็ น พิเศษ เช่น นัก เรีย นคนหนึ่ งเลือกกิจกรรมชุ ม นุ ม ศิลปะเพราะมี
กิจกรรมศิลปะให้ทาํ หลายอย่าง
“เลือกชุมนุ มศิลปะเพราะมีความเป็ นเอกลักษณ์แล้วผมก็ชอบในศิลปะครับ..ครูกจ็ ะให้เลือกว่าใครจะ
ปั น้ ดินนํ้ามัน วาดภาพหรือแกะสลัก ผมก็เลือกแกะสลักครับ” (เด็กชายฟั กทอง)
อย่างไรก็ดี การมีความชื่นชอบในงานศิลปะตลอดจนมีทกั ษะพืน้ ฐานก็จะเป็ น
ส่วนช่วยให้นกั เรียนสามารถทํางานแกะสลักทีย่ ากขึน้ ให้สวยงามได้ เมื่อได้รบั การเรียนรูแ้ ละฝึกฝนก็
จะสามารถพัฒนาตนเองไปสูค่ วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ได้ดี
“เด็กต้องเก่งศิลปะด้วยถึงจะแกะตัวสัตว์สวย ถ้าเด็กไม่มคี วามรูด้ า้ นศิลปะก็จะไม่เข้าใจโครงสร้างของ
รูปร่างตัวสัตว์..คนทีว่ าดรูปสวย วาดลายไทยเป็ น ก็จะให้มาแกะพวกลายไทย” (ครูเกล็ดปลา)
4.1.2 ความถนัด ของบุค คล
ความถนัดของบุคคลเป็ นอีกเงือ่ นไขสําคัญทีท่ าํ ให้นกั เรียนสามารถก้าวสูค่ วามเป็ นเลิศ
ในการแกะสลักผักและผลไม้ ซึง่ นักเรียนทีเ่ ลือกเรียนงานแกะสลักมักมักมีพรสวรรค์ในงานแกะสลัก
หรืองานฝี มอื มาก่อน เมื่อมีโอกาสเข้ามาเรียนรูจ้ งึ สามารถเรียนรูไ้ ด้เร็ว และพัฒนาฝี มอื ตนเองได้
อย่างรวดเร็ว โดยในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขัน ครูจะสังเกตนักเรียนที่มคี วามถนัดใน
การแกะสลัก ความถนัดของนักเรียนในที่น้ีหมายถึงนักเรียนสามารถเรียนรูง้ านแกะสลักได้อย่าง
รวดเร็ว หรือสามารถแกะสลักลายพืน้ ฐานได้ถูกต้องและเร็วกว่าคนอื่นทีเ่ ริม่ เรียนเหมือนกัน และเมื่อ
นักเรียนได้รบั การคัดเลือกมาแล้วก็จะเข้ามาฝึกฝนเพือ่ เตรียมตัวเข้าสูก่ ารแข่งขันต่อไป
“ก็ดจู ากทีเ่ ขาแกะลายพื้นฐานดีกว่าคนอืน่ ถูกต้องกว่าคนอืน่ บางคนทําลายพื้นฐานหลายรอบก็ยงั
ไม่ได้ บางคนทําแปบเดียวก็ทาํ ได้ แบบนี้คอื คนทีม่ แี ววครับ..สอนครัง้ สองครัง้ เขาก็ทาํ ได้ บางคนทํา
หลายรอบก็ยงั ไม่ได้ คือเขายังต้องฝึกอีกนาน ก็ดตู รงนี้ครับ” (ครูเกล็ดปลา)
นอกจากนี้ ค วามถนั ด ของนั ก เรีย นยังหมายถึง ความสามารถในการแกะสลัก เป็ น
ลวดลายต่างๆ ซึ่งแต่ละคนอาจมีความถนัดแตกต่างกัน เช่น บางคนถนัดแกะสลักลายไทย บางคน
ถนัดแกะสลักรูปสัตว์ หรือบางคนถนัดลายเหลีย่ มมากกว่าลายโค้ง ในขณะทีอ่ กี คนหนึ่งถนัดลายโค้ง
มากกว่าลายเหลีย่ ม เป็ นต้น
“ลายเกล็ดปลาเป็ นลายลักษณะกลีบโค้ง..ง่ายกว่าลายสามเหลีย่ ม แล้วแต่ความถนัดของคนนะครับ”
(เด็กชายมะละกอ)
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4.1.3 ความคิ ด สร้างสรรค์
งานแกะสลักนอกจากความชื่นชอบ ความถนัดแล้ว การทีจ่ ะสามารถทําได้ดจี นมีความ
เป็ นเลิศได้นัน้ นักเรียนยังเป็ นผูท้ ่มี คี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เพื่อจะได้สร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ ได้
อย่างประณีต สวยงาม และแตกต่าง ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในเวทีระดับต่างๆ นักเรียนที่ได้รบั
การคัดเลือกให้เป็ นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันนอกจากจะฝึ กฝนอย่างหนักแล้วยังต้อง
ร่วมกันคิด ออกแบบ ลวดลายทีจ่ ะใช้ในการแข่งขันร่วมกับครูอกี ด้วย
“ในหนึง่ ภาคเรียนมีทงั ้ หมด 20 สัปดาห์ สําหรับ ม.2 จะเป็ นการลงลึกในเรือ่ งของลาย
พื้นฐานทีเ่ ป็ นการแกะสลักลาย เป็ นลายไทย เช่น ลายลักเร่ ลายบานชืน่ ลายกลีบผีเสื้อ ลายกุหลาบ
แล้วสุดท้ายในระดับม.2 เด็กก็จะสร้างสรรค์ลวดลายใหม่จากการเรียนลายพื้นฐานเดิมทีเ่ ขาเรียนไป..
ใน 4 คาบสุดท้าย คล้ายๆ เป็ นวิชาโครงงานเลย” (ครูรกั เร่)
ในกิจกรรมชุมนุ มก็เช่นเดียวกัน โรงเรียนบางแห่งมีการสอนตัง้ แต่ระดับประถมไป
จนถึงระดับมัธยม รุน่ พีท่ เ่ี รียนแกะสลักมาตัง้ แต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมก็จะมีความสามารถใน
การออกแบบลวดลายใหม่ๆ คือการแกะสลักโดยเน้ นการประยุกต์ลวดลายพื้นฐานซึ่งสามารถใช้
ความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่ารุน่ น้อง
“สําหรับพี ่ ม.3 เขาจะพัฒนาตนเองก็คอื เขาจะสร้างสรรค์ลายจากประสบการณ์..พีช่ ุด
โตนี้เขาผ่านพ้นเรือ่ งการต้องเรียนแล้วแต่เป็ นเรือ่ งของการคิดสร้างสรรค์สงิ ่ ใหม่..เช่น จากการเรียนรู้
ดอกกุกลาบทีม่ นั จะต้องมีการเว้าถึงสองจังหวะหรือสามจังหวะ มันอาจจะได้ลวดลายใหม่ๆ ทีเ่ ป็ น
ลายตัว S หรือจากเดิมมีเฉพาะกลีบรักเร่อย่างเดียว เขาอาจจะเอากลีบบานชืน่ มาซ้อน มันก็จะ
กลายเป็ นกลีบบานชืน่ ซ้อนด้วยกลีบรักเร่” (ครูรกั เร่)
“ดูในหนังสือก่อน เราต้องมาดูวา่ อันไหนทําก่อนทําหลัง แล้วก็เอามาปรับค่ะ ประยุกต์
ลาย คิดลายใหม่ๆ ได้ความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย” (เด็กหญิงแครอท)
“ช่วงเตรียมตัวทีจ่ ะไปแข่งก็จะฝึกลายไม่ซ้ าํ กับโรงเรียนอืน่ คิดลายเองบ้างแล้วก็แกะให้
ครูดคู รับ” (เด็กชายฟั กทอง)
4.1.4 การวางแผน
การรูจ้ กั วางแผนเป็ นเงือ่ นไขหนึ่งทีน่ ําพานักเรียนไปสูค่ วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ จากการศึกษาพบว่าครูทส่ี ามารถสร้างนักเรียนให้เป็ นผูม้ คี วามเป็ นเลิศได้นนั ้ เป็ นผูท้ ร่ี จู้ กั
การวางแผนและเตรียมความพร้อม โดยจะเห็นได้ตงั ้ แต่การเตรียมในด้านเนื้อหาการจัดการเรียนรู้
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การคัดเลือกนักเรียนเพื่อแข่งขัน การวาแผนด้านงบประมาณ วางแผนการฝึ กฝนของนักเรียน ซึ่ง
การวางแผนที่ดขี องครูจะมีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
นักเรียนเองก็สามารถที่จะเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มศักยภาพด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีความพร้อมในหลาย
ด้านคอยรองรับ
“เวลาไปแข่งต้องเดินทางตลอด ถ้ามีเด็กผูช้ ายล้วนครูคนเดียวก็คุมได้แต่ถา้ มีผหู้ ญิงด้วยก็ไม่สะดวก
ในการพัก ต้องเปิ ดห้องใหม่ ต้องหาครูผหู้ ญิงไปคุม เป็ นการสิ้นเปลืองและเวลาซ้อมต้องซ้อมหลังเลิก
เรียนได้ เวลาเด็กผูช้ ายอยูซ่ อ้ มกับครูผชู้ ายมันจะไม่คอ่ ยมีปัญหา แต่ถา้ มีผหู้ ญิงด้วย ผูป้ กครองเขา
จะคอยถามตลอด เคยนัดมาซ้อม ผูป้ กครองก็จะโทรมาถามว่าเลิกซ้อมรึยงั ปล่อยกลับตัง้ นานแล้วยัง
ไม่ถงึ บ้านเลย ก็จะมีปัญหาแบบนี้ตามมาครับ” (ครูเกล็ดปลา)
นอกจากนี้ การรูจ้ กั วางแผนครูยงั สะท้อนเกีย่ วกับการจัดตัวแทนลงแข่งขัน ครูกจ็ ะต้อง
วางแผนคัดเลือกตัวแทนทีเ่ หมาะสมว่าใครแกะสลักลวดลายไหนได้สวยงามทีส่ ดุ
“ทุกคนต้องทําหมด ในสามคนทีแ่ ข่งต้องแกะหมด แล้วทุกคนก็จะรูถ้ งึ ศักยภาพของตัวเองรวมถึง
ศักยภาพของเพือ่ น เพราะทุกคนทีแ่ กะออกมาไม่เหมือนกันหรอก แต่ละคนก็มคี วามสามารถในการ
ใช้มดี ไม่เหมือนกัน แกะนกยูงเหมือนกันแต่ออกมาไม่เหมือนกัน เราก็ให้เขาวิเคราะห์วา่ ของใครสวย
แล้วจะเลือกเอาของใครแข่ง”(ครูเกล็ดปลา)
เช่นเดียวกับนักเรียนคนหนึง่ ได้เล่าว่า
“ครูจะให้ฝึกด้วยกัน จะมี 3 คน ถ้าใครทําหัวพญานาคสวยก็จะได้ฝึกทําต่อเพือ่ ไปแข่ง” (เด็กชาย
ฟั กทอง)
สําหรับในมุมมองของนักเรียน การรูจ้ กั วางแผนเป็ นสิง่ สําคัญที่นําไปสู่ความเป็ นเลิศ
เพราะจะต้องวางแผนทัง้ ในเรื่องของเวลาในการฝึ กซ้อมที่ต้องไม่กระทบกับการเรียนวิชาอื่นๆ ไม่
กระทบกับ ภารกิจที่ท างครอบครัวมอบหมาย เช่น การฝึ กซ้อมนอกเวลาเรียน การฝึ กซ้อมด้วย
ตนเองทีบ่ า้ น การแบ่งเวลามาฝึ กซ้อมในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ โดยจะช่วยงานของทางครอบครัว 1
วัน เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ต้องมีการวางแผนเรื่องขัน้ ตอนการแข่งขัน การแบ่งงานกันในทีมเพื่อให้
สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทดลองจับเวลาให้เหมือนกับการลงแข่งขัน
จริงและตรวจดูผลงานที่แกะสลัก ถ้าผลงานยังไม่สมบูรณ์ ก็จะต้องแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดและ
ทดลองใหม่จนกว่าผลงานจะออกมาดีทส่ี ดุ
“ซ้อมหนักค่ะ เพราะต้องจับเวลาด้วย ต้องมาโรงเรียนแต่เช้าด้วย มาเตรียมอุปกรณ์ ช่วง
พักเทีย่ งก็ซอ้ มจับเวลา แล้วก็ดวู า่ ละเอียดไหม ถ้าไม่ละเอียดก็ปรับปรุงใหม่” (เด็กหญิงแครอท)
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4.1.5 ลัก ษณะส่ว นบุค คลของผูเ้ รีย น
จากทัศนะของนักเรียนและครูได้สะท้อนให้เห็นว่าลักษณะส่วนบุคคลของนักเรียนเป็ น
เงือ่ นไขประการหนึ่งทีท่ าํ ให้รกั เรียนเข้าสูค่ วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ โดยนักเรียนทีม่ ี
ความเป็ นเลิศนัน้ เป็ นบุคคลทีม่ ลี กั ษณะเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรับผิดชอบ สนใจใฝ่ เรียนรูด้ ว้ นตนเอง มีความ
มุง่ มันตั
่ ง้ ใจ มีความอดทน และรูจ้ กั คิดวิเคราะห์ ดังได้นําเสนอต่อไปนี้
1) ความรับ ผิด ชอบ
จากมุ ม มองของนั ก เรีย นได้ส ะท้ อ นให้เห็น ถึง การที่จ ะมีค วามเป็ นเลิศ ในการ
แกะสลักผักและผลไม้ได้นัน้ จะต้องเป็ นคนที่มลี กั ษณะที่มคี วามรับผิดชอบ คือมีความตระหนักใน
บทบาทหน้าทีข่ องตน รูว้ า่ ตนจะต้องทําอย่างไรเพื่อทีจ่ ะแกะสลักให้สวยงามและผ่านความยากในแต่
ละขัน้ ตอน รูว้ ่าหน้ าที่ของตนคือจะต้องทํางานให้เสร็จตามที่ได้รบั มอบหมายโดยไม่หนีหาย รูว้ ่า
จะต้องเข้ามาฝึกฝนเรียนรูท้ ุกวันตามตารางเวลาทีก่ าํ หนดอย่างสมํ่าเสมอ
“กรีดจนกว่าครูจะให้ผา่ นค่ะ กรีดให้เส้นมันเล็กบาง ต้องฝึกทุกวันค่ะ วันละสองชัวโมงแต่
่
ฝึกทุกวัน“
(เด็กหญิงแตงไทย)
“ถ้าได้รบั มอบหมายงานมาก็ตอ้ งทําให้เสร็จ ไม่ใช่ทาํ ไม่เสร็จแล้วหนีไป” (เด็กหญิงแครอท)
2) การเรีย นรู้ด ้ว ยตนเอง
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็ นเงื่อนไขอีกประการหนึ่งทีเ่ กี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศใน
การแกะสลักผักและผลไม้ นักเรียนทีม่ คี วามเป็ นเลิศนัน้ พบว่าการเรียนรูน้ นั ้ ไม่ได้หยุดอยูแ่ ค่ทค่ี รูสอน
หรือฝึ กซ้อมให้ แต่นักเรียนมีการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง รูจ้ กั ขวนขวายเพื่อการเรียนรูอ้ ยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็ นการฝึ กซ้อมด้วยตนเองนอกเหนือเวลาเรียน การฝึ กซ้อมทีบ่ า้ น มีการประเมินผลงานตนเองและ
ปรับ ปรุงให้ดีข้นึ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่ างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น จากเว็ปไซต์ต่างๆ จาก
หนังสือแกะสลัก เป็ นต้น การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองนี้จงึ เป็ นเงือ่ นไขหนึ่งทีท่ าํ ให้นกั เรียนมีการพัฒนาฝีมอื
และสร้างสรรค์งานอย่างไม่หยุดนิ่ง จนสามารถสร้างความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ได้
“ทุกอย่างมีการพัฒนา ถ้ามีการแข่งขันเราก็สามารถดูได้ในเว็บไซด์ต่างๆ เขาจะลง
ภาพแล้วเราก็ดจู ากภาพค่ะ ก็ลองมาแกะดูตามภาพ แต่แรกๆ ก็ยงั ไม่ปิ๊งค่ะ ต้องมาลองดูหลายๆ
รอบ..ต้องซ้อมประจําถึงจะดีคะ่ ซ้อมหลังเลิกเรียน ช่วงพักเทีย่ งก็ซอ้ มจับเวลา แล้วก็ดวู า่ ละเอียด
ไหม ถ้าไม่ละเอียดก็ปรับปรุงใหม่” (เด็กหญิงแครอท)
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3) ความมุ่งม นตั
ั ่ ง้ ใจ
นักเรียนที่มคี วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้เป็ นบุคคลที่มคี วามมุ่งมัน่
ตัง้ ใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ตัง้ แต่ความมุ่งมันในการเรี
่
ยนรูก้ ่อนทีจ่ ะได้รบั การคัดเลือก เมื่อได้รบั
่ ง้ ในในการฝึ กซ้อม พัฒนาฝี มอื ตนเองอยู่เสมอ มีความตัง้ ใจใน
การคัดเลือกมาแล้วก็มคี วามมุ่งมันตั
การพัฒนางานแกะสลักให้สามารถเข้าสูก่ ารแข่งขันได้
“ต้องมีสมาธิจดจ่อกับงาน ถ้าคิดจะทําต้องมีความตัง้ ใจ แต่ก่อนแกะออกมาแล้วไม่สวยเลย ด้อยกว่า
เพือ่ น พอเห็นของเพือ่ นสวยก็คดิ ทีจ่ ะเปลีย่ นว่าต้องทําให้ดกี ว่านี้ อยากแข่งก็ตอ้ งทําให้ดกี ว่านี้ ทําให้
สวยกว่านี้..ต้องขยันค่ะ ถ้าไม่ใส่ใจงานก็ไม่ได้ไปแข่ง” (เด็กหญิงแครอท)
4) ความอดทน
ในช่วงเวลาการฝึ กซ้อมแกะสลักเพื่อเตรียมตัวลงแข่งขัน ถ้านักเรียนขาดความ
อดทนก็จะไม่สามารถฝึ กซ้อมได้ตามแผนทีว่ างไว้หรืออาจรูส้ กึ ท้อแท้และลมเลิกได้งา่ ย โรงเรียนบาง
แห่งวางแผนให้นักเรียนซ้อมทุกวันยกเว้นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือหยุดได้แค่สปั ดาห์ละหนึ่งวัน
โรงเรียนบางแห่งให้นักเรียนซ้อมทัง้ ช่วงเช้า ช่วงกลางวัน และช่วงเย็น หรืออาจจะซ้อมตัง้ แต่ช่วง
บ่ายจนถึงช่วงเย็น หรืออาจซ้อมช่วงหลังเลิกเรียนจนถึงช่วงคํ่า ถ้าหากการฝึ กซ้อมแกะสลักโดย
ทดลองจับเวลายังทําผลงานได้ไม่สมบูรณ์กจ็ ะต้องทดลองใหม่และปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ จนกว่า
ผลงานจะเป็ นทีน่ ่ าพอใจ ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นการฝึ กแบบใดก็ตาม นักเรียนต้องใช้ความอดทนอย่าง
มากทัง้ กําลงกายและกําลังใจกว่าจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ นักเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จหรือได้รางวัล
ในการแข่งขันนัน้ สามารถรับรูแ้ ละเข้าใจสภาวะนี้ได้ดี
“ก็เหนือ่ ยค่ะ แต่ไม่เคยคิดจะออกจากทีม เหนือ่ ยก็สู้ อดทนเอาค่ะ” (เด็กหญิงแคนตาลูป)
นอกจากนี้ความอดทนของนักเรียนยังสะท้อนจากครูท่ที ําหน้ าที่ในการคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเป็ นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขันอีกด้วย คุณลักษณะหนึ่งของนักเรียนทีค่ รูใช้ในการ
คัดเลือกนักเรียนคือการมีความอดทน อดทนทัง้ การเรียนรู้ ฝึ กฝน อดทนกับความกดดันก่อนเข้า
แข่งขัน ขณะที่เข้าแข่งขัน เพราะงานแกะลักเป็ น งานที่ต้องอาศัยการฝึ กฝนอย่างหนักก่ อนที่จะ
แข่งขัน เมื่อสู่เวทีแข่งขันก็กดดันเมื่อต้องแข่งกับผูอ้ ่นื แข่งกับเวลา เป็ นต้น ดังนัน้ ความอดทนจึง
เป็ นอีกเงือ่ นไขประการหนึ่งทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ของนักเรียน
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“คุณลักษณะสําคัญเลยทีเ่ ลือกเด็กก็คอื เรือ่ งของความอดทน อย่างทีบ่ อกให้ทราบว่าในการสอนครัง้
แรกทีพ่ ใี ่ ห้กรีดมะละกอก่อน เด็กทีเ่ ขามีมานะเขาจะกรีดจนครูบอกว่าผ่าน แต่ถา้ เด็กทีเ่ ขาไม่อดทน
เขาจะไปจากเราเองแหละ” (ครูรกั เร่)
“เราจะฝึกเด็กประมาณ 2 วัน ก็พอจะรูแ้ ล้วว่าใครอดทน มีความตัง้ ใจ แล้วก็ดวู า่ เด็กคนนัน้ สนใจจริง
ไหม” (ครูรวงข้าว)
5) การรู้จ กั คิ ด วิ เคราะห์
การจะมีความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ สิง่ หนึ่งที่ปรากฏในตัวบุคคล
คือ การรู้จ กั คิด วิเคราะห์ เมื่อ เรีย นรู้เทคนิ ค วิธีก ารการแกะสลัก และการสร้า งสรรค์ผ ลงานการ
แกะสลัก มีการฝึ กฝนจนเกิดความชํานาญแล้ว นักเรียนยังเป็ นผูท้ ร่ี จู้ กั คิดวิเคราะห์อกี ด้วย นักเรียน
จะมีการวิเคราะห์ช้นิ งานของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั เพื่อนในทีมหรือเพื่อนที่ฝึกฝนการ
แกะสลักด้วยกัน เมื่อเจอส่วนที่เป็ นปั ญหาหรือยังไม่ประณีตสวยงามก็จะแก้ไขในจุดนัน้ ก่อนที่จะ
ปรับแก้กจ็ ะวิเคราะห์ก่อนว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อทีส่ ามารถแก้ไขได้อย่างถูกจุดและได้ผลงานที่
ออกมาอย่างดีทส่ี ดุ
“หลังจากทําชิ้นงานเด็กจะแลกเปลีย่ นกันดูแล้วก็วเิ คราะห์งานตัวเองว่ามีปัญหาตรงไหน
ไม่สวยตรงไหน ครัง้ ต่อไปจะปรับปรุงยังไง หรือชิ้นต่อไปทีจ่ ะทําจะแก้ไขยังไง..แค่พดู สนทนากัน
นําเสนอว่าปั ญหาอยูต่ รงไหนแล้วก็แก้ไข.. เขาจะมีสว่ นในการวิเคราะห์ก่อนทีจ่ ะลงสูส่ นามแข่งขัน ใน
การเรียนการสอนมีกระบวนการวิเคราะห์อยูแ่ ล้ว อันนี้ไม่สวยเพราะอะไร กลีบไม่สวยเพราะอะไร”
(ครูรกั เร่)
นอกจากนี้ ครูและนักเรียนยังต้องช่วยกันวิเคราะห์เกมการแข่งขันในแต่ละระดับที่
ผ่านมาซึ่งมักจะมาพร้อมกับการวางแผนเตรียมตัวแข่งขันในอนาคต เช่น แนวโน้มของลวดลายใน
การแข่งขันแต่ ละระดับเป็ นอย่างไร ความยากของลวดลายระดับภาคกับระดับ ชาติท่ีผ่านมาเป็ น
อย่างไร เราจะออกแบบลวดลายอย่างไรให้ดูโดดเด่นเข้ากับยุคสมัยหรือสะท้อนให้เห็นเรื่องราวที่
กําลังเป็ นทีน่ ่าสนใจในปี น้ี เป็ นต้น
“อย่างกรณีก่อนทีเ่ ราจะเป็ นนัมเบอร์วนั ของเขต เราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่ากรรมการใน
ระดับเขตพื้นทีต่ อ้ งการลายแบบไหนในสมัยก่อนทีจ่ ะต้องแข่งระดับเขตพื้นที ่ เราจะต้องมีการซ้อมถึง
สามแบบ..จะต้องแกะสิง่ ทีป่ ีนนั ้ ไม่มี ต้องคิดก่อนว่าเทรนด์ของปี ทแี ่ ล้วเป็ นยังไง เทรนด์ปีหน้าฉันจะ
ก้าวลํ้าสมัยไปยังไงเพือ่ ทีจ่ ะให้ชนะ เช่น ปีทไี ่ ตรมิตรแกะนารีผล เราก็จะแกะนารีผล” (ครูรกั เร่)
4.2 เงื่อ นไขจากสภาพแวดล้อ มทางสังคม

98
เงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมทางสังคมคือเงื่อนไขทีไ่ ม่ได้เกิดจากตัวบุคคลโดยตรง แต่
มาจากสภาพแวดล้อมรอบข้างที่มสี ่วนเกี่ยวข้องและนํ าไปสู่ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ ซึ่งจากการศึกษาครัง้ นี้ พบเงื่อนไขที่เป็ นเงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมทาสังคม 5 ประการ
ประกอบด้วย 1) การสนับสนุ นจากโรงเรียน 2) ได้รบั การถ่ายทอดจากรุ่นพี่ 3) การสนับสนุ นจาก
ผู้ป กครอง 4) ประสบการณ์ ในการเข้าร่ว มการแข่ งขัน และ 5) การได้รบั แบบอย่ า งจากคนใน
ครอบครัว
4.2.1 การสนับ สนุน จากโรงเรีย น
การสนับสนุ นจากโรงเรียนเป็ นเงือ่ นไขทางสังคมประการหนึ่งทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียน
มีความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ซึง่ การทีน่ กั เรียนจะได้มโี อกาสแสดงความสามารถงาน
ด้านศิลปหัตถกรรมนัน้ ส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนจากทางโรงเรียน ซึง่ จากการศึกษาพบได้วา่ การ
สนับ สนุ น จากโรงเรีย นมีห ลายประการด้ว ยกัน ได้แก่ เปิ ด เป็ น กิจกรรมชุ ม ชน บรรจุ ในรายวิช า
สนับสนุ นให้ครูผู้สอนได้ได้พฒ
ั นาตนเองด้านการแกะสลัก และสนับสนุ นงบประมาณสําหรับการ
แข่งขัน ดังได้นําเสนอต่อไปนี้
1) เปิ ดเป็ นชุมนุ ม
จากการสะท้อนของครูในการสนับสนุ นกิจกรรมศิลปหัตถกรรมต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่
เพียงแค่กจิ กรรมแกะสลักเท่านัน้ โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วธิ กี ารเปิ ดเป็ นชุมนุ มเนื่องจากครูสามารถ
ดําเนินการได้งา่ ยและสะดวกรวดเร็ว ตัง้ แต่การจัดตัง้ กลุ่มและการบริหารจัดการซึ่งครูทร่ี บั ผิดชอบ
ค่อ นข้างมีอิสระในการควบคุ ม ดูแล มีค วามยืดหยุ่น ในการจัด กระบวนการเรีย นรู้โดยไม่ก ระทบ
รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทัง้ นี้ โรงเรียนบางแห่งอาจเปิ ดเป็ นชุมนุ มแกะสลักโดยเฉพาะ หรือ
บางแห่งอาจเปิ ดเป็ นชุมนุ มศิลปหัตถกรรมซึง่ มีทงั ้ การแกะสลัก วาดรูป และกิจกรรมอื่นๆ ก็ได้ขน้ึ อยู่
กับบริบทและความเหมาะสม นอกจากนี้การเปิ ดในลักษณะของชุมชนสามารถคัดเลือกนักเรียนทีม่ ี
ความสนใจในงานแกะสลัก อย่ างแท้จ ริง สามารถคัด นั ก เรีย นได้ส่ว นหนึ่ ง แม้ว่า บางคนอาจยัง
แกะสลักไม่เป็ น แต่พน้ื ฐานเป็ นคนทีม่ คี วามสนใจจึงเลือกเข้ากิจกรรมนี้ หรือบางคนมีพน้ื ฐานมาบ้าง
อาศัยเทคนิควิธกี าร และการเรียนรูใ้ นชุมชนก็สามารถพัฒนาตนเองไปได้อย่างดี ซึง่ นักเรียนทีไ่ ด้รบั
การคัด เลือ กเพื่อ เป็ นตัว แทนของโรงเรีย นเข้า แข่งขัน การแกะสลัก ส่ว นใหญ่ ม าจากนั ก เรีย นใน
กิจกรรมชุมนุ ม ดังนัน้ การทีโ่ รงเรียนให้การสนับสนุ นให้มกี ารเปิ ดชุมชุมนุ มทีเ่ กี่ยวกับการแกะสลัก
จึงเป็ น ส่ว นหนึ่ งที่เปิ ดพื้น ที่ให้นัก เรีย นได้แสดงศัก ยภาพและพัฒ นาตนเองจนสามารถเข้าสู่การ
แข่งขันและมีความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมได้
“โรงเรียนมีการจัดเป็ นกิจกรรมชุมนุม ชือ่ ว่าชุมนุมการแกะสลักผักและผลไม้ ซึง่ ในชุมนุ มนี้จะเป็ นการ
รวบรวมเด็กทีม่ คี วามสนใจตัง้ แต่ระดับชัน้ ป.1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 3 อันนี้จะเรียนรวมกันในคาบ
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ของชุมนุม แล้วก็นอกเหนือจากเวลาเรียนก็คอื ช่วง 4 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็น..คนทีร่ บั ผิดชอบคือพีเ่ อง
คนเดียวเท่านัน้ ” (ครูรกั เร่)
“เป็ นชุมนุมแกะสลักผักและผลไม้..รับนักเรียนตัง้ แต่ระดับ ป.4 ถึง ม.3 เลยครับ..เด็กคนไหนสนใจ
อยากมาลองฝึกดูเราก็เปิ ดโอกาส..เด็กชุมนุมก็จะฝึกในคาบชุมนุ มและหลังเลิกเรียนต่อยอดเพือ่ การ
แข่งขัน” (ครูรวงข้าว)
2) บรรจุเป็ น รายวิ ชาเพิ่ ม เติ ม
นอกจากการสนับสนุ นในลักษณะของชุมนุ มแล้วโรงเรียนบางแห่งนอกยังมี
การบรรจุเป็ นรายวิชาเพิม่ เติมด้วย บางแห่งอาจเปิ ดรายวิชาแกะสลักทัง้ ระดับขัน้ พืน้ ฐานและระดับ
ขัน้ สู ง หรือ บางแห่ ง อาจจะมีเนื้ อ หาอยู่ ในส่ ว นของรายวิช าพื้น ฐานการงานอาชีพ ซึ่ง อาจเป็ น
จุดเริม่ ต้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรูแ้ ละชื่นชอบงานแกะสลัก บางคนก็จะค้นพบตนเองว่ามีฝีมอื
ทางด้านแกะสลักจากการได้เรียนในรายวิชา และจะนํ าไปสู่การต่อยอดโดยการสมัครเข้าไปฝึ กฝน
ตนเองในกิจกรรมชุมชนต่อไป หรือขวนขวายในการเรียนรูจ้ ากแหล่งอื่น รวมทัง้ ครูผูส้ อนสามารถ
คัดเลือกนักเรียนได้ในเบื้องต้นว่าใครมีลกั ษณะที่สามารถพัฒนาต่อจนไปสู่ความเป็ นเลิศได้ อีกทัง้
การสนั บ สนุ น จากโรงเรีย นให้ส ามารถเปิ ด รายวิช าหรือ ส่ว นหนึ่ งของรายวิช าสามารถสอนการ
แกะสลักได้ ทําให้นกั เรียนทีเ่ ตรียมตัวทีจ่ ะสูก่ ารแข่งขันมีเวลาในการฝึ กฝนมากขึน้ จากในรายวิชาอีก
ด้วย
“เดิมทีเดียวเริม่ ต้นนี้เรามีการจัดในรายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพของ กอท. ตัง้ แต่ป.4-ม.3 เลยแต่
เป็ นการแกะสลักคอร์สเล็กๆ พอหลักสูตรปี 51 มีมาประกาศใช้เนีย่ ปี 53ทางโรงเรียนเราได้ทาํ
หลักสูตรของโรงเรียนเองและก็มรี ายวิชาเพิม่ เติมมาเกิดขึน้ ทําให้เรามีรายวิชาเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับ
แกะสลักผักและผลไม้ 2 รายวิชา ก็คอื สอนในระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1 กับมัธยมศึกษาปี ที ่ 2” (ครู
รักเร่)
“นอกจากเปิดสอนเป็ นชุมนุมแล้ว เราได้จดั ให้มรี ายวิชาเพิม่ เติม..เริม่ มาตัง้ แต่ปี 57 เปิดให้นกั เรียน
ระดับชัน้ ม.ต้น..เด็กทีเ่ รียนในวิชาเพิม่ เติมคือทุกคนจะเรียนพื้นฐานทัง้ 4 ลาย ใน 1 เทอม คือเด็ก
ต้องแกะได้เป็นลูกเป็ นดอกอะไรก็ได้และเขาสามารถจัดตกแต่งออกแบบเองได้ใน 1 เทอม”
(ครูรวงข้าว)
3) สนับ สนุน ให้ค รูผสู้ อนพัฒ นาตนเองด้า นการแกะสล กั
โรงเรียนบางแห่งส่งเสริมให้ครูทําวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาทัง้ วิธกี ารสอนและ
องค์ความรูด้ า้ นการแกะสลักโดยเฉพาะโรงเรียนทีม่ กี ารเปิ ดสอนเป็ นรายวิชาเพิม่ เติมซึง่ จะมีทงั ้ คู่มอื
การสอนและเอกสาร รวมทัง้ สื่อเทคโนโลยีทค่ี รูสามารถใช้เป็ นแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูไ้ ด้
อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ รวมทัง้ การสนับสนุ นให้ครูได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองใน
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ด้านการแกะสลัก ซึง่ เป็ นการสนับสนุ นในลักษณะของการให้เวลาในการเข้ารับการอบรมโดยไม่ตอ้ ง
ลาโรงเรียน ซึ่งเมื่อครูได้พฒ
ั นาตนเองก็จะนํ าเทคนิควิธกี ารนี้มาถ่ายทอดต่อยังนักเรียนของตนเอง
ทําให้นักเรียนได้รบั เทคนิคใหม่ๆ จากครู อันจะนํ าไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่เป็ นเลิศ
ได้
“ในเรือ่ งของกระบวนการเรียนการสอน ถ้าจะปรับเพิม่ พีอ่ าจจะต้องพัฒนารูปแบบแต่วา่ พีต่ อ้ งสนใจ
ตัวแปรตามว่าสนใจตัวไหน ตอนนี้ตวั แปรตามทีส่ นใจในเรือ่ งของรายวิชาเพิม่ เติมของเด็ก ม.1 – ม.2
คือเรือ่ งทักษะการแกะสลัก แต่ในเรือ่ งของการสอนชุมนุ มพีใ่ ช้วธิ โี ค้ชชิง่ กับเมนเทอร์” (ครูรกั เร่)
“ผูบ้ ริหารแกก็สนับสนุ นเวลาเราขอไปดูงานก็ให้ไปขออนุญาตไปแกก็ให้ไป”(ครูรวงข้าว)
นอกจากนี้ครูยงั สามารถพัฒนาทักษะและองค์ความรูเ้ พิม่ เติมได้จากการเชิญวิทยากร
ภายนอกมาสอนนักเรียนซึง่ ครูกส็ ามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองไปพร้อมกับนักเรียนได้ดว้ ย
“ส่วนหนึง่ ทางโรงเรียนก็สนับสนุน เราได้ความรูด้ ว้ ยและเด็กก็ได้ความรูด้ ว้ ย เราก็ลงทุนครับ เราก็
อยากมีความรูแ้ ละได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วย..เราขอเทคนิคในการสอนเด็ก แล้วก็ได้ลวดลายใหม่ๆ
คือลายทีเ่ ราเลือกไว้วา่ นีม่ นั สวยและแปลกเราก็จะเปลีย่ นลายใหม่และเอาลายของอาจารย์ทสี ่ อนมา
ผสมกันดูแล้วมันละเอียดขึน้ ..การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมมันก็เหมือนการกีฬานันแหละ
่
ในการ
แข่งขันถ้าเรามีโค้ชระดับสูงขึน้ ไปเด็กเราก็จะได้รบั ความรูม้ ากขึน้ เราก็จะได้รบั ความรูม้ ากขึน้ ไป
ด้วย” (ครูรกั เร่)
4) สนับ สนุน ด้านงบประมาณ
ในการเรียนการสอนปกติทงั ้ รูปแบบกิจกรรมชุมนุ มหรือรายวิชาเพิม่ เติม ส่วน
ใหญ่ครูมกั จะเป็ นผูจ้ ดั หาวัสดุอุปกรณ์ และสื่อต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสอนแกะสลักด้วยตนเองและ
อาจมีการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายสําหรับวัสดุอุปกรณ์สว่ นหนึ่ง นอกจากนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ยงั สนับสนุ น
ให้มีวทิ ยากรภายนอกมาสอนเทคนิ คเพิ่มเติมเป็ นครัง้ คราวซึ่งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ลวดลาย
ใหม่ๆ และได้ฝึกทักษะระดับสูงมากขึน้
“การแกะสลักมันเริม่ มีการแข่งขันสูงมากขึน้ เราเคยได้ที ่ 1 จะอยูก่ บั ทีไ่ ม่ได้เราต้องพัฒนา ถ้าไม่
พัฒนาเขาก็อาจจะได้ที ่ 1 แทนเรา..เด็กมีพ้นื ฐานอยูแ่ ล้ว วิทยากรจะมาสอนต่อยอดให้..จะได้
ความคิด ได้เทคนิคใหม่ๆ” (ครูบานชืน่ )
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“บางทีเราต้องไปหาวิทยากรมีความสามารถจริงๆ เด็กก็จะได้เทคนิคกว่าทีเ่ รียนกับเรา ถ้ามีโอกาสก็
อยากจะเชิญวิทยากรมาสอนอีก..มันได้วธิ กี ารจับมีด วิธกี ารพลิกมีด วิธกี ารทําให้ขอ้ มือมันไวขึน้
ลวดลายมันก็ได้เยอะขึน้ ” (ครูรวงข้าว)
อย่างไรก็ดี ในช่วงทีม่ กี ารแข่งขัน โรงเรียนก็จะมีการสนับสนุ นงบประมาณหรือ
ส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นในการแข่งขันอย่างเต็มทีซ่ ่งึ สามารถช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในด้าน
ต่างๆ มากขึน้
“ปั จจุบนั มีเรือ่ งของการส่งเสริมจากทางโรงเรียน สนับสนุ นด้วย แต่เมือ่ ก่อนพีเ่ ดินลุยคนเดียวด้วย
ความรักของตัวเอง พีก่ ไ็ ม่สนใจว่าโรงเรียนไม่เชียร์ ไม่สนับสนุ นก็ใช้ทุนของตัวเอง แต่ปัจจุบนั
โรงเรียนสนับสนุน แล้วผลทีเ่ กิดกับเด็กมันชัดเจนขึน้ ” (ครูรกั เร่)
“สนับสนุนงบประมาณเฉพาะช่วงทีไ่ ปแข่งขัน..อยูท่ ปี ่ ระมาณหลักหมืน่ เพราะต้องพัฒนาวัดสุอนื ่ ด้วย
เช่น แตงโม แคนตาลูป ช่วงใกล้แข่งขันถึงจะเอาลงวัสดุจริงเพราะวัสดุเหล่านี้มนั มีราคาแพง..ช่วงที ่
ซ้อมปกติกม็ เี ด็กหามาเองบ้าง ครูกจ็ ะหามาให้บา้ งวัสดุทเี ่ ด็กหาไม่ได้ครูกจ็ ะจัดหามาให้ โดยใช้
งบประมาณส่วนตัว” (ครูเกล็ดปลา)
4.2.2 ได้ร บั การถ่ายทอดจากรุ่น พี่
เงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมทางสังคมนอกจากการสนับสนุ นจากทางโรงเรียนแล้ว
ยังมีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การแกะสลักจากรุน่ พีอ่ กี ด้วย หรือทีเ่ รียกว่า “พีส่ อนน้อง” คือ
รุน่ พีท่ ผ่ี า่ นการเรียนรูก้ ารแกะสลักพืน้ ฐานหรือผ่านประสบการณ์การแข่งขัน การศึกษาดูงานด้านการ
แกะสลัก มาแล้วจะมาเป็ น พี่เลี้ย งช่ วยครูสอนน้ องในยามที่ค รูไม่ส ามารถมาสอนได้ หรือมาสอน
ร่วมกับครู บางโรงเรียนให้น้องจับคู่กบั รุน่ พีเ่ พื่อฝึ กฝนการแกะสลัก ซึง่ รุน่ พีจ่ ะช่วยรุน่ น้องทัง้ ในเรื่อง
เทคนิควิธกี ารจากประสบการณ์ของตนเอง ให้คําแนะนํ า ปรึกษาแก่น้องเมื่อประสบปั ญหาเกี่ยวกับ
การแกะสลัก หรือแม้แต่เมื่อรุ่นน้ องได้รบั คําแนะนํ าจากครูผู้สอนให้แก้ไขชิ้นงาน รุ่นน้ องก็จะมา
ปรึกษารุ่นพี่ ประสบการณ์จากรุ่นพี่จะถูกส่งตอมายังรุ่นน้องและช่วยให้รุ่นน้องมีการพัฒนาตนเอง
ทางด้านการแกะสลัก จึงเป็ นเงือ่ นไขประการหนึ่งทีน่ ําไปสูค่ วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
“จะให้คนทีผ่ า่ นมาสอนคนทีย่ งั ไม่ผา่ น ส่วนมากจะเป็ นรุน่ พีท่ ผี ่ า่ นแล้วก็ให้มาสอนน้องต่อเป็ น
ลักษณะพีส่ อนน้อง..จับคูก่ นั สอนตัวต่อตัว..พีจ่ ะมีประสบการณ์เยอะกว่า เพราะแกะมาตัง้ แต่ประถม
จนถึงมัธยม” (ครูเกล็ดปลา)
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“พี ่ ม.3 ม.2 จะสอนน้องทีเ่ ข้าใหม่ ในฐานะครูกจ็ ะเข้าไปช่วยเติมเต็มสําหรับน้องๆ..พีป่ ระถมโตกลาง
นี้เขาก็จะไปสอนน้องชุดเล็กจากประสบการณ์เดิมของเขาทีเ่ ขาเคยเรียนมา เช่น การฝึกมีด การกรีด
ส่วนพีช่ ุดโตใหญ่สดุ ก็จะไปสอนชุดกลางว่าเทคนิคการให้ได้กลีบสวย คม ชัด ลึก ทํายังไง แต่พชี ่ ุดโต
นี้เขาผ่านพ้นเรือ่ งการต้องเรียนแล้วแต่เป็ นเรือ่ งของการคิดสร้างสรรค์สงิ ่ ใหม่” (ครูรกั เร่)
4.2.3 การสนับ สนุน จากผูป้ กครอง
การสนับสนุ นจากผูป้ กครองเป็ นเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งของการนํ าไปสู่ความ
เป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ แม้ว่าผูป้ กครองจะไม่ได้เป็ นผูท้ ่สี ามารถสอนงานแกะสลักแก่
นักเรียนหรือบุตรหลานของตนเอง แต่การทีจ่ ะสามารถมีความเป็ นเลิศทางด้านนี้ได้นนั ้ จําเป็ นต้องมี
การฝึ กฝนเป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ในการเรียนในชัน้ เรียนและนอกเวลาเรียน ดังนัน้ นักเรียนทีม่ ี
ความเป็ นเลิศจะพบว่าส่วนใหญ่ได้รบั การสนับสนุ นจากผูป้ กครองในเรื่องของการให้เวลาแก่นกั เรียน
ในการฝึ กซ้อม เช่น หลังเลิกเรียน ผูป้ กครองอนุ ญาตให้อยูฝ่ ึ กซ้อมกับครูและเพื่อนๆ นอกเวลาเรียน
ได้และสามารถมารับกลับบ้านช่วงเย็นหรือคํ่าได้ ให้เวลานักเรียนฝึ กซ้อมด้วยตนเองเมื่ออยู่ท่บี ้าน
ให้เวลามาฝึ กซ้อมในวันหยุด เป็ นต้น
“ผูป้ กครองให้ความสนใจ ให้ความสําคัญเนือ่ งจากว่าเด็กรุน่ พีท่ เี ่ ราพาลุยไประดับชาติมา เขาก็ให้
ความสําคัญมากขึน้ ผูป้ กครองก็สนับสนุนดีขน้ึ ..แบ่งเวลาทีจ่ ะต้องมารับลูก แต่ก่อนเราต้องไปส่งเด็ก
ทุกคืน พีซ่ อ้ ม 4 โมงเย็นถึง 2 ทุม่ ” (ครูรกั เร่)
“สนับสนุนในเรือ่ งการมาซ้อม กลับคํา่ กลับเย็นก็ไม่วา่ คือเขาเปิดโอกาสให้ เขาสนับสนุนเรือ่ งการ
เสียสละเวลา คือบางทีเด็กมีปัญหาต้องไปทํางานช่วยพ่อแม่ผปู้ กครอง ก็ตอ้ งขอให้มาคือดีมาก”
(ครูรวงข้าว)
4.2.4 ประสบการณ์ใ นการเข้าร่ว มการแข่งขัน
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการได้อยู่ในบรรยากาศการแข่งขัน
ได้เห็น ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน เป็ นอีก เงื่อ นไขหนึ่ งที่สําคัญ ที่ทํ าให้นั ก เรีย นเกิด การเรีย นรู้แ ละ
สร้างสรรค์ผลงานจนมีความเป็ นเลิศได้ การทีน่ ักเรียนได้มโี อกาสอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันทําให้
ได้เห็นผลงานทีห่ ลากหลายจากหลายๆ โรงเรียน เหมือนเป็ นการได้ไปศึกษาดูงานด้านการแกะสลัก
ไปด้วย เมื่อพบเทคนิควิธกี ารทีน่ ่ าสนใจหรือเห็นผลงานทีไ่ ด้รบั รางวัล ก็จะมีการซักถาม แลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ นั ได้เปิ ดโลกทัศน์ ของตนเองและสามารถนํ ามาพัฒนาผลงานของตนเอง เช่น การเลือกใช้
อุปกรณ์ การตกแต่งผลงาน เป็ นต้น
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“พอเวลาไปแข่งขันเห็นทีมอืน่ เขามีดา้ มกลมสวย ใบมีดไม่เหมือนทีเ่ ราเคยใช้ ก็ไปสอบถามผูร้ ทู้ เี ่ ขา
เคยแกะมาก่อน ว่าเขาซื้อทีไ่ หน ก็ไปหาซื้อตามเขา เดีย๋ วนี้แพร่กระจายเยอะ ทัง้ ในเว็บไซด์ เยอะแยะ
เลย...ได้เห็นการจัดฐาน มีไอเดียในการตกแต่ง จะได้นําไปปรับปรุงใช้” (ครูเกล็ดปลา)
4.2.5 ได้ร บั แบบอย่างจากคนในครอบครัว
แบบอย่างจากคนในครอบครัวก็เป็ นอีกเงือ่ นไขประการหนึ่งทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนสู่
ความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม นักเรียนที่ตดั สินใจเข้าสู่การเรียนรูก้ ารแกะสลักและพัฒนา
ตนเองสู่การเป็ นตัวแทนของโรงเรียน เข้าแข่งขัน และได้รบั รางวัลระดับชาตินนั ้ บางคนมีจุดเริม่ ต้น
จากการได้รบั แบบอย่างจากคนในครอบครัว กล่าวคือมีบุคคลในครอบครัวเป็ นผูม้ คี วามเป็ นเลิศใน
การแกะสลักผักและผลไม้ เมื่อนักเรียนเห็นคนในครอบครัวตนเองมีความเป็ นเลิศจนได้รบั รางวัลใน
ระดับชาติ จึงเป็ นแบบอย่างให้เขาอยากทีจ่ ะมีความเป็ นเลิศเช่นนัน้ บ้าง จึงเป็ นจุดเริม่ ต้นในการเริม่
เรียนรูง้ านด้านแกะสลัก และฝึ กฝนตนเองประกอบกับการขอคําแนะนํ าจากคนที่เป็ นแบบอย่างใน
ครอบครัวจนสามารถพัฒนาตนเองสูค่ วามเป็ นเลิศได้
“ก่อนหน้านี้กม็ พี ชี ่ ายทีเ่ คยไปแข่งระดับชาติสองครัง้ เลยอยากทําให้ได้เหมือนพีช่ ายครับ”
(เด็กชายฟั กทอง)
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ส่ว นที่ 5 รูป แบบจัด การเรีย นรูเ้ พื่อ ส่งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และ
ผลไม้
รูป แบบการจัดการเรีย นรู้เพื่อส่งเสริม ความเป็ น เลิศ ในการแกะสลักผัก และผลไม้ เป็ น
โครงสร้างที่แ สดงความสัม พัน ธ์ร ะหว่างองค์ป ระกอบฑ่ างๆ ที่มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ วิธีก ารหรือ
แนวทางในการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน ทัง้ ในมิตขิ องเทคนิคและวิธกี ารสอน กิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ทีท่ ําให้เกิดการขับเคลื่อนระบบให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การมีทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ และแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ที ่ชี ่วยสนับสนุ นและส่งเสริมความ
เป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมของนักเรียนทีป่ ระสบผลสําเร็จจนได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ จากกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ละเงือ่ นไขทีน่ ําไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
ในการแกะสลักผักและผลไม้สามารถนํามาสังเคราะห์เป็ นรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความ
เป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นครู และ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ช ดังได้นําเสนอต่อไปนี้
5.1 รูป แบบการจัด การเรีย นรู้แ บบครูเป็ น ครู
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นครู คือ โครงสร้างความสัมพันธ์ของแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ท่ีครูผู้สอนเป็ นผู้จดั การเรียนรู้แก่นักเรียนเป็ นหลัก โดยครูจะเป็ นผู้ดําเนิ นการ
เตรียมการ วางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ก่นกั เรียนเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นทางการ มี
การเตรียมการจัดการเรียนรู้ท่ผี นวกกับ รายวิชา และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
พฤติกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบตั แิ ละการปรับปรุงผลการปฏิบตั ิ รูปแบบการ
จัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นครูน้ีสว่ นใหญ่เป็ นการจัดการเรียนรูใ้ นโรงเรียน ผูม้ บี ทบาทสําคัญในการจัด
กระบวนการเรียนรูค้ อื ครูผสู้ อนการแกะสลักให้แก่นักเรียน โดยได้รบั การสนับสนุ นการจัดกิจกรรม
จากโรงเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นครู ประกอบด้วย การเตรียมการจัดการเรียนรู้
การสร้างความรู้ การนําความรูส้ กู่ ารปฏิบตั ิ วิเคราะห์และสะท้อนผลอย่างสร้างสรรค์
5.1.1 เตรีย มการจัด การเรีย นรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นครู เริม่ จากการเตรียมกระบวนการจัดการ
เรียนรูข้ องครูผสู้ อนทีต่ อ้ งการให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูเ้ ทคนิค วิธกี าร การแกะสลักตัง้ แต่ขนั ้ พืน้ ฐาน
จนถึงขัน้ สูง ที่สามารถเข้าสู่การแข่งขันได้ ซึ่งการเตรียมการจัดการเรียนรู้ข องครูนัน้ เตรียมทัง้
ความรูท้ างด้านทฤษฎี และเตรียมกิจกรรมสําหรับให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบตั ิ โดยสิง่ ที่ครูเตรียมนัน้
ได้แก่ การรายวิชาหรือกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมชุมนุ ม ลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ เป็ นต้น
เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนรูท้ จ่ี ําเป็ นสําหรับนักเรียน รวมทัง้ เตรียมการเชิญวิทยากรหรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเข้ามาให้ความรูห้ ลังจากทีน่ กั เรียนได้เรียนขัน้ พืน้ ฐานกับครูผสู้ อนสักระยะ
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5.1.2 สร้างความรู้
หลังจากที่ครูเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรูแ้ ล้ว ก็จะเข้าสู่การสร้างความรู้
ซึ่ง การสร้า งความรู้นั น้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเริ่ม จากการให้ ค วามรู้ในเชิง ทฤษฎี เพื่ อ นั ก นั ก เรีย นมีพ้ืน
ฐานความรูเ้ รื่องงานแกะสลัก รวมถึงคุณค่าของงานทีท่ ุกคนทีเ่ ข้ามาเรียนรูจ้ ะได้สร้างสรรค์ขน้ึ โดย
ในการสร้างความรูน้ ้ีครูใช้ทงั ้ การบรรยาย การสาธิตขัน้ ตอนการแกะสลัก การใช้ส่อื การเรียนรูต้ ่าง ๆ
เช่น ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต การยกตัวอย่างบุคคลทีป่ ระสบความสําเร็จ และการเชิญวิทยากร
ทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญงานแกะสลักมาให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนโดยตรง เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ความรู้
ทัง้ ในเชิงวิชาการ ได้เห็นภาพความงดงามของงานแกะสลัก รวมถึงการเชิญวิทยากรมานัน้ ทําให้
นักเรียนได้สมั ผัสกับผูร้ ูอ้ ย่างแท้จริงที่นอกจากครูผูส้ อน อันเป็ นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
และได้เรียนรูเ้ ทคนิค วิธกี ารใหม่ๆ จากวิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์
5.1.3 การนําความรู้ส ่กู ารปฏิ บ ตั ิ
เมื่อนักเรียนได้เรียนรูใ้ นภาคทฤษฎี เห็นภาพชิน้ งานการแกะสลักจากสื่อต่างๆ ที่
ครูนํามาให้ดูแล้ว รวมไปถึงได้ส มั ผัสกับ ผู้มคี วามรู้ หรือปราชญ์ด้านการแกะสลักแล้วนัน้ ต่ อมา
นัก เรีย นจะได้เข้าสู่ก ารปฏิบ ัติจ ริง ซึ่งมีล ัก ษณะการปฏิบ ัติในรูป แบบของครูเป็ น ครูน้ี จะเน้ น ให้
นักเรียนปฏิบตั โิ ดยมีครูหรือรุ่นพีค่ อยให้คําแนะนํา โดยนักเรียนจะนําความรูใ้ นภาคทฤษฎีมาบูรณา
การสู่การปฏิบตั ิ ทัง้ เทคนิควิธกี ารต่างๆ ที่ครู และวิทยากรได้แนะนํ ามาปฏิบตั กิ ารแกะสลัก และมี
ติดขัดหรือทําสําเร็จในแต่ละขัน้ ตอนครูจะคอยประเมินผลการปฏิบตั ิ และให้คาํ แนะนําเพือ่ ให้นกั เรียน
ได้มกี ารปรับแก้ไขแต่ละขัน้ ตอน
5.1.4 วิ เคราะห์แ ละสะท้อ นผลอย่างสร้างสรรค์
เมื่อ ฝึ ก ปฏิบ ัติแ ล้ว ก็จ ะมีก ารวิเคราะห์ช้ิน งาน ซึ่ง การวิเคราะห์ ช้ิน งานนี้ มีท ัง้
วิเคราะห์ดว้ ยตนเอง และวิเคราะห์ร่วมกับครูผูส้ อน เพื่อหาจุดเด่นและควรแก้ไขของงาน มีการให้
ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์จากครูผูส้ อนเพื่อนํ าไปปรับปรุงชิ้นงาน รวมทัง้ มีการสะท้อนผลอย่าง
เป็ นทางการจากครูผสู้ อน เช่น มีเกณฑ์การให้คะแนน เป็ นต้น
5.2 รูป แบบการจัด การเรีย นรู้แ บบครูเป็ น โค้ช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ช คือ โครงสร้างความสัมพันธ์ของแนวทางใน
การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นให้นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเษง โดยมีครูคอยเป็ นผูช้ แ้ี นะภายใต้ศกั ยภาพของ
นักเรียน ผูม้ บี ทบาทสําคัญทีท่ ําให้เกิดการเรียนรูค้ อื ตัวนักเรียนเอง เป็ นการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะการ
ฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะมีบทบาทในการคอยให้คาํ ชีแ้ นะให้คาํ ปรึกษา แก่นกั เรียนเพือ่ พัฒนาไปสูค่ วาม
เป็ นเลิศ ซึ่งรูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบครูเป็ นโค้ช ประกอบด้วย การกระตุ้น ให้นักเรียนรู้จกั

106
ตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง ออกแบบร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ทุ่มเทลงมือปฏิบตั ิ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ และต่อยอดองค์ความรูแ้ ละปรับปรุง
5.2.1 กระตุ้น ให้น ัก เรีย นรู้จ กั ตนเอง
การจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ช ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ กับนักเรียนทีม่ คี วามต้องการ
เรีย นรู้ง านแกะสลัก เป็ นพื้น ฐาน ซึ่งส่ ว นใหญ่ จ ะเริ่ม รู้จ ัก ตนเองจากกรถู ก กระตุ้ น ด้ว ยกิจ กรรม
บางอย่าง เช่น การเรียนในชัน้ เรียน ครูพาไปดูรุ่นพี่ฝึกฝนเพื่อการประกวด ได้ทดลองทํากับรุ่นพี่
เป็ นต้น เมื่อนักเรียนรูจ้ กั ตนเองแล้วก็เป็ นจุดเริม่ ต้นของการขวนขวายเพื่อการเรียนรูง้ านแกะสลัก
เช่น การสมัครเข้าชุมชน การเลือกกิจกรรมแกะสลักในช่วงลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
5.2.2 ส่งเสริ ม ให้เกิ ด การสร้างความรู้ด ้ว ยตนเอง
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็ นสิง่ ทีป่ รากฏให้เห็นอยู่เสมอในนักเรียนทีม่ คี วามเป็ นเลิศ
ทางด้านศิลปหัตถกรรม ส่วนหนึ่งมาจากตัวนักเรียนทีม่ คี วามสนใจใฝ่ เรียนรูใ้ นการแกะสลัก แต่อกี
ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการส่งเสริมจากครูผสู้ อนซึ่งไม่เพียงแต่ในห้องเรียน ในวิชาเรียนเท่านัน้ แต่
เป็ นการส่งเสริมให้นักเรียนมีการฝึ กฝน เรียนรูน้ อกชัน้ เรียนอย่างสมํ่าเสมอ เช่น แนะนํ าการหา
ความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือแกะสลัก อินเตอร์เน็ต เฟซบุ๊คที่เกี่ยวข้องกับการ
แกะสลัก การฝึ กฝนช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ฝึ กฝนด้วยตนเองทีบ่ า้ น การฝึ กฝนโดยดูตวั อย่างจากสื่อ
การเรียนรูต้ ่างๆ ซึง่ การสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองนี้นอกจากจะทําให้นกั เรียนเกิดความชํานาญแล้ว ยัง
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่สี ร้างสรรค์ นํ าไปสู่การออกแบบและสร้างสรรค์ช้นิ งานที่มคี วาม
สร้างสรรค์
5.2.3 ออกแบบร่ว มกัน อย่างสร้างสรรค์
จากกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนทําให้เห็นว่านักเรียนมีการร่วมกันออกแบบ
และสร้างสรรค์ชน้ิ งานเพื่อการแข่งขันร่วมกัน ซึง่ การออกแบบร่วมกันนี้ทุกคนจะมาร่วมกันวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ ก่อนที่จะร่วมกันตัดสินใจในแบบที่เลือกเพื่อ
นําสู่การแข่งขัน โดยครูจะเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ทงั ้ จากห้องเรียน
นอกห้องเรียน รวมถึงจากการเคยเห็นแบบอย่างงานของบุคคลอื่นเพื่อนํ ามาออกแบบเป็ นชิ้นงาน
ก่อนนํ าไปฝึ กฝนการแกะสลัก อีกทัง้ การออกแบบนี้ยงั คํานึงถึงความถนัดของสมาชิกในทีมอีกด้วย
ครูจะคอยชี้แนะในสิง่ ทีเ่ ห็นว่าน่ าจะปรับปรุง หรือเพิม่ เติมจุดที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่
งานของนักเรียนได้
5.2.4 ทุ่ม เทลงมือ ปฏิ บ ตั ิ
นักเรียนทีม่ คี วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้นนั ้ ความทุม่ เทในการลงมือ
ปฏิบตั เิ ป็ นสิง่ สําคัญ การฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เพราะการทีจ่ ะสร้างสรรค์งานแกะสลัก
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ได้อย่างประณีต สวยงามต้องอาศัยการฝึ กฝน ดังนัน้ นักเรียนจึงต้องมีทงั ้ ความอดทน มีความทุ่มเท
และมุง่ มันฝึ
่ กฝน ซึง่ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ช จะเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ย
ตนเอง ปรึกษาครูหรือรุน่ พีเ่ มื่อประสบปั ญหา และมักฝึ กปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอเมือ่ มีเวลาว่าง รวมทัง้
มีการจัดสรรเวลาเพือ่ การฝึกปฏิบตั ทิ น่ี อกเหนือจากในชัน้ เรียนด้วย
5.2.5 สะท้อ นผลการปฏิ บ ตั ิ
การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ มีการสะท้อนผลทีไ่ ม่ใช่การสะท้อนแบบทางการ แต่เป็ น
การพู ด คุ ย แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ และให้คํ า แนะนํ า ทัง้ จากครูผู้ส อน เพื่อ นในกลุ่ ม และรุ่ น พี่ท่ีมี
ประสบการณ์ ลักษณะการสะท้อนผลมีทงั ้ ที่สะท้อนครัง้ เดียวเมื่อชิน้ งานเรียบร้อยและสะท้อนในแต่
ละขัน้ ตอนของการแกะสลัก เพื่อให้แก้ไขชิน้ งานให้มคี วามสวยงาม รวมทัง้ แนะนําเทคนิค วิธกี ารใน
การแกะสลักไปด้วย
5.2.6 ต่อ ยอดองค์ค วามรู้แ ละปรับ ปรุง
เมือ่ ครูสามารถฝึ กฝนนักเรียนจนสามารถส่งเข้าแข่งขันและมีความเป็ นเลิศแล้ว จะ
ส่งเสริมให้มกี ารต่อยอดองค์ความรูโ้ ดยการนํ าความรูแ้ ละประสบการณ์ของตนเองมาสอนต่อแก่รุ่น
น้องในปี ถดั ไป ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนที่มาสอนต่อรุ่นน้องก็จะเป็ นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันใน
ระดับมัธยมศึกษาต่อไป การต่อยอดความรูน้ ้ีจะเป็ นการนํ าความรูแ้ ละประสบการณ์ของตนเองทีไ่ ด้
เรียนรูม้ า รวมทัง้ ประสบการณ์จากการประกวดชิน้ งานในเวทีต่างๆ มาถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง อีกทัง้ ยัง
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั รุ่นน้องอีกด้วย เป็ นการฝึ กฝนตนเองไปด้วย เพราะการสอนน้องก็ทําให้คน
สอนต้ อ งมีก ารเตรีย มพร้อ มองค์ค วามรู้ท่ีมี ค้น คว้า เพิ่ม เติม ในส่ว นที่ย ัง ขาด เพื่อ ที่จ ะสามารถ
ถ่ายทอดสู่รุ่นน้องได้ รวมทัง้ ปั ญหาที่เกิดขึน้ ขณะที่ฝึกฝนร่วมกับรุ่นน้องก็จะมีความแตกต่างกันไป
ดังนัน้ รุน่ พีก่ จ็ ะต้องมีการพัฒนาความรูข้ องตนเองอยูเ่ สมอเพื่อนํามาต่อยอดความรูใ้ ห้แก่รนุ่ น้อง และ
ปรับปรุงงานแกะสลักต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีครูผสู้ อนคอยให้คาํ ชีแ้ นะ
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เตรียมการจัดการเรียนรู้
- วางแผนการจัดการเรียนรู้
- เตรียมเนื้อหา
- เตรียมสือ
่ การเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้
แบบครูเป็ นครู

สร้างความรู้
- บรรยาย
- สาธิต
- ยกตัวอย่างงานจากสือ
่ และเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย
- บุคคลทีเ่ สริมการเรียนรูแ้ ละสร้างแรง
บันดาลใจ
-

ร่วมวิ เคราะห์และประเมิ นผล
อย่างสร้างสรรค์
- นักเรียนและครูรว่ มวิเคราะห์
ชิน้ งานและปรับปรุง

นําสู่การปฏิ บตั ิ
ั ดิ ว้ ยตนเอง
- ลงมือปฏิบต
- ลงมือปฏิบต
ั โิ ดยมีพเ่ี ลีย้ ง

ความเป็ นเลิ ศในการ
แกะสลักผักและผลไม้

ภาพประกอบ 10 รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นครู
\
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ฝึกฝนด้วย
ตนเอง

กระตุ้นให้นักเรียน
รู้จกั ตนเอง

รุน่ พี่
สือ่
เทคโนโลยี

ส่งเสริ มให้เกิ ดการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง

นักเรียน

พีส่ อนน้อง

ต่อยอดองค์ความรู้
และปรับปรุง

ออกแบบร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์

การจัดการเรียนรู้แบบ
ครูเป็ นโค้ช

บูรณาการความรู้สู่
การปฏิ บตั ิ
-

แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประเมินตนเอง
ครูให้คาํ แนะนําแต่ละขัน้ ตอน
ครูสาธิตให้ดู

สะท้อนผลการปฏิ บตั ิ

ผูส้ ะท้อน
นักเรียน

ครู

ครูประเมิน

วิธกี าร

ความเป็ นเลิ ศในการ
แกะสลักผักและผลไม้
ภาพประกอบ 11 รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ช
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ส่ว นที่ 6 คู่ม ือ การจัด การเรีย นรูเ้ พื่อ ส่งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และ
ผลไม้
คู่มอื การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ เป็ นแนว
ปฏิบตั ิท่ีดใี นการจัดการเรียนรูท้ ่มี คี วามเกี่ยวข้องกับวิธกี ารหรือแนวทางในการจัดการเรียนรูข้ อง
ครูผสู้ อน ทัง้ ในมิตขิ องรูปแบบและกระบวนการ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่
ช่วยสนับสนุ นและส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ของนักเรียน ซึ่งได้จากการ
สังเคราะห์รปู แบบและกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนและครูผสู้ อนทีม่ คี วามเป็ นเลิศในการแกะสลัก
ผักและผลไม้ และเคยได้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติเป็ นผูส้ ะท้อน
กระบวนการเรียนรูแ้ ละเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จ ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อค้นพบจากการสังเคราะห์
รูปแบบการจัดการเรียนรูม้ าเป็ นแนวทางในการกําหนดโครงสร้าง ขอบเขตของคู่มอื และดําเนินการ
สร้างคู่มอื ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วนที่สําคัญ ได้แก่ 1) ส่วนนํ า 2) การเตรียมความพร้อม 3) การ
เรียนรูแ้ ละฝึกฝน 4) การสร้างความคงทนและยังยื
่ น ดังได้นําเสนอต่อไปนี้
1. ส่ว นนํา (เริ่ ม ต้น ดีเยี่ย ม)
เนื้อหาของคูม่ อื ในส่วนแรกนี้ ได้มาจากการศึกษาเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความสําเร็จใน
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งพบว่าการวางแผนทีด่ ี เป็ นหนึ่งในเงื่อนไขที่สาํ คัญ ดังนัน้ ในส่วนแรกของคู่มอื
จึงจําเป็ นต้องนํ าเสนอรายละเอียดที่ครูผู้สอนและนักเรียนควรทําความเข้าใจเพื่อให้สามารถวาง
แผนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางทีใ่ ห้ไว้ในคูม่ อื ได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาในส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
1) วัตถุประสงค์ของคู่มอื 2) ขอบเขตของคู่มอื 3) บทบาทหน้าที่ของครูผูส้ อนและนักเรียน และ 4)
ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับงานแกะสลักผักและผลไม้ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้
1.1 วัต ถุป ระสงค์ข องคู่ม ือ
การกําหนดวัตถุประสงค์ของคูม่ อื ในครัง้ นี้ได้กาํ หนดให้สอดคล้องกับเป้ าหมายของ
ความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ และระดับชัน้ ของนักเรียนตามข้อมูลที่ได้จากคําบอกเล่าของกลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ในการจัดทําคูม่ อื ไว้ดงั นี้
คู่มือ การจัด การเรีย นรู้เพื่อ ส่งเสริม ความเป็ น เลิศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้
จัด ทํ า ขึ้น เพื่ อ เป็ นแนวทางในการจัด การเรีย นรู้ก ารแกะสลัก ผัก ผลไม้ ใ ห้ ก ับ นั ก เรีย นระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
1.2 ขอบเขตของคู่ม ือ
ขอบเขตของคู่มอื จะช่วยให้ครูผสู้ อนทีจ่ ะนําคู่มอื นี้ไปใช้ ได้ทาํ ความเข้าใจขอบเขต
โดยภาพรวมของคู่มอื ทัง้ ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย ซึง่ บ่งบอกลักษณะของครูผสู้ อนทีพ่ งึ มีก่อนนํา
คูม่ อื นี้ไปใช้ ซึง่ คุณลักษณะของครูทร่ี ะบุในขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย มาจากเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับ
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ความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เป็ นครูผสู้ อนทีม่ คี วามสนใจในงานศิลปหัตถกรรมด้านการ
แกะสลักผักและผลไม้2) เป็ นครูผูส้ อนมีพ้นื ฐานในด้านการแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น 3) เป็ น
ครูผสู้ อนทีม่ เี วลาว่างนอกเวลาราชการ 4) เป็ นครูผสู้ อนทีม่ คี วามรักและเมตตาต่อศิษย์ และ 5) เป็ น
ครูผสู้ อนทีม่ คี วามพยายามและความมุง่ มันในการทํ
่
างานและขอบเขตด้านเนื้อหา
ส่วนขอบเขตด้านเนื้อหานัน้ ได้ระบุภาพรวมของเนื้อหาในคู่มอื ส่วนต่างๆ ซึ่งมี
เนื้อหา 4 ส่วนสําคัญ ได้แก่ 1) ส่วนนํ า 2) การเตรียมความพร้อม 3) การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝน และ 4)
การสร้า งความคงทนและยัง่ ยื น โดยเนื้ อ หาในคู่ มื อ ทุ ก ส่ ว นได้ ม าจากข้ อ ค้ น พบทั ง้ รู ป แบบ
กระบวนการเรียนรู้ และเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้อง
1.3 บทบาทหน้ าที่ข องครูผสู้ อนและผูเ้ รีย น
เนื้อหาในส่วนนี้ได้ระบุบทบาทหน้าที่ทงั ้ ของครูผูส้ อนและนองผูเ้ รียน เพื่อให้ครู
และนักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง การกําหนดบทบาทในคู่มอื นี้ ได้มาจากประสบการณ์ ของ
ครูผสู้ อนและนักเรียนผ่านคําบอกเล่า โดยบทบาทหน้าที่ของครูผูส้ อนได้แก่ 1) เป็ นผูอ้ ํานวยความ
สะดวก โดยครูผสู้ อนมีหน้าทีต่ อ้ งจัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อตามทีค่ ู่มอื แนะนํ า รวมถึงจัดบรรยากาศ จัด
สถานการณ์ หรือจัดกิจกรรม ทีจ่ ะทําให้การเรียนรูข้ องนักเรียนเป็ นไปด้วยความสะดวก ราบรื่นทีส่ ุด
เท่าที่จะทําได้ต ามศัก ยภาพและความพร้อมของบริบ ทจะเอื้ออํานวย เพื่อส่งเสริม ให้ผู้เรีย นเกิด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ เกิดคุณ ลักษณะที่ดใี นด้านกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจน
ความสามารถด้านการแกะสลักผักและผลไม้ทส่ี ามารถนํ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ และ 2) เป็ น
Coach ทีม่ หี น้าทีจ่ ดั กระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ให้ มีค วามรู้ ทัก ษะ และคุ ณ ลัก ษณะที่พึ ง ประสงค์ บรรลุ ต ามเป้ าหมายที่ต ัง้ ไว้ โดยครูต้ อ งมี
ปฏิสมั พันธ์สองทางกับนักเรียน ผ่านการสื่อสารทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อคอยให้
คําแนะนํ าสะท้อนกลับ (Feedback) รวมถึงช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจ และรับรูถ้ งึ ศักยภาพของ
ผูเ้ รียนแต่ละคนผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ผเู้ รียนอย่างเอาใจใส่
ส่วนบทบาทหน้าทีข่ องนักเรียน ได้แก่ 1) เป็ นผูร้ บั การถ่ายทอด ในช่วงเริม่ ต้นการ
ฝึ ก นักเรียนจําเป็ นต้องกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด รวมถึงต้องมี
ปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน เรียนรูจ้ ากการได้แลกเปลีย่ นข้อมูล ความรู้ ความคิด และประสบการณ์กนั
และกัน ให้ม ากที่สุ ดเท่ าที่จะทําได้ และ 2) เป็ น ผู้ถ่ ายทอด เมื่อ มีท ัก ษะและความชํานาญในการ
แกะสลักผักและผลไม้ ก็จะทําหน้าทีส่ อนรุ่นน้อง ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ ซึ่งถือ
เป็ นสร้างองค์ความรูท้ ค่ี งทนและเป็ นการส่งต่อองค์ความรูท้ ม่ี จี ากรุน่ สูร่ นุ่
1.4 ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ย วกับ งานแกะสลัก ผัก และผลไม้
เพื่อให้การจัดการกระบวนการเรียนรูเ้ ป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ครูและนักเรียนจําเป็ นต้องมีความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับงานแกะสลักผัก
และผลไม้ ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนหนึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบเป็ นทางการ ขัน้ การสร้างความรู้ โดย
เนื้อหาความรูท้ วไปที
ั่
่ครูและนักเรียนควรรู้ ซึ่งได้มาทัง้ การค้นคว้าในเอกสารและจากการถ่ายทอด
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จากประสบการณ์ของครูและนักเรียนทีม่ คี วามเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมในงานแกะสลัก ได้แก่
1) ประวัตคิ วามเป็ นมาของการแกะสลักในประเทศไทย 2) ความหมายของการแกะสลักผักและผลไม้
3) วัต ถุ ป ระสงค์ข องการแกะสลัก ผัก และผลไม้ 4) อุป กรณ์ ท่ีใช้ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้ 5)
คําศัพท์ทใ่ี ช้ในงานแกะสลักผักและผลไม้
2. การเตรีย มตัว ก่อ นเข้าสู่ก ระบวนการฝึ ก (เตรีย มพร้อ ม เตรีย มคน)
เนื้อหาในคู่มอื ส่วนที่ 2 นี้ได้แนวคิดมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ งั ้ แบบครูเป็ นครู
และแบบครูเป็ นโค้ช กล่าวคือ ในขัน้ เตรียมการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ น
ครู ที่ ค รู จํ า เป็ นจะต้ อ งวางแผน เตรีย มกิ จ กรรมและสื่อ การเรีย นรู้ และรู ป แบบครู เ ป็ นโค้ ช
ประกอบด้วย 1) การเตรียมตัวของครูผสู้ อน 2) การเตรียมตัวของผูเ้ รียน 3) การเตรียมสถานทีแ่ ละ
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และ 4) การสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมีเนื้อในแต่ละประเด็น
ดังนี้
2.1 การเตรีย มตัว ของผูส้ อน
การเตรีย มตัว ของครู ผู้ ส อน เป็ นเนื้ อ หาที่ ไ ด้ ม าจากเงื่อ นไขที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ สิง่ ที่ครูผูส้ อนควรเตรียม ได้แก่ 1) ทําความเข้าใจความรูพ้ ้นื ฐาน
เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้ 2) การสร้างแรงจูงใจให้ผเู้ รียนเกิดการอยากเรียนรู้ ด้วยวิธกี าร
และสื่อทีเ่ หมาะสม เช่น ดูผลงานความสําเร็จของรุน่ พี่ พร้อมทัง้ กระตุน้ ให้กําลังว่านักเรียนก็สามารถ
ทําได้เช่นกัน การดูรปู ภาพงานแกะสลักจากการแข่งขันในระดับต่างๆ ทัง้ ของโรงเรียนตนเองและที่
นอกเหนือจากโรงเรียนตนเอง ทัง้ นี้วธิ กี ารของครูผสู้ อนอาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในคู่มอื ขึน้ อยู่กบั
ความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
2.2 การเตรีย มตัว ของผูเ้ รีย น
การเตรียมตัวของผูเ้ รียน สามารถทําได้ทงั ้ ในแบบที่ครูเป็ นผูจ้ ดั สถานการณ์ และ
ผู้เรีย นรู้จ กั ตนเอง ซึ่งเป็ น ส่ว นหนึ่ งของเงื่อ นไขที่เกี่ย วข้องกับ ความสําเร็จในการจัด การเรีย นรู้
เนื้อหาในส่วนนี้แสดงให้เห็นวิธกี ารเตรียมตัวผูเ้ รียน ได้แก่ 1) ทําความเข้าใจความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับ
การแกะสลักผักและผลไม้ 2) การสอบถามข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับงานแกะสลักกับรุ่นพีท่ ร่ี จู้ กั และ 3) การ
สัง เกตและเฝ้ าดู รุ่น พี่แ กะสลัก ด้ว ยความอยากรู้อ ยากเห็น แต่ วิธีก ารเหล่ า นี้ เป็ นเพีย งเนื้ อ หา
บางส่วนในคู่มอื เท่านัน้ ซึ่งครูผูส้ อนและนักเรียนอาจมีการค้นพบวิธกี ารเตรียมความพร้อมของครู
และนักเรียนด้วยวิธกี ารอื่นเพิม่ เติมได้อกี
2.3 การเตรีย มบรรยากาศให้เหมาะสมในการเรีย นรู้
การจัด เตรียมสถานที่เพื่อให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ ควรปฏิบ ตั ิดงั นี้ 1)
ห้องเรียนต้องมีความพร้อมสําหรับการที่ครูจะใช้ส่อื กล่าวคือ มีจอภาพขนาดใหญ่ สําหรับฉายให้
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นักเรียนทุกคนได้เห็นในสิง่ เดียวกันพร้อมๆ กัน กรณีมกี ารจัดการเรียนกลุ่มใหญ่ หากเป็ นกลุ่มเล็กก็
ควรเลือกจอภาพให้เหมาะสมตามจํานวนนักเรียน เพื่อจะเห็นภาพสื่อได้ทวถึ
ั ่ ง 2) จัดโต๊ะห้องเรียน
เป็ นไปแบบห้องประชุมทุกคนมองเห็นจอภาพ หรือสื่อทีค่ รูนําเสนอ 3) การจัดห้องเรียนต้องจัดห้อง
ให้ครูสามารถเดินให้คําแนะนํ า หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียนได้ทุกคนอย่างสะดวก 4) การจัดเตรียม
ช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ สูงที่สุดควรจัดการเรียนรูฝ้ ึ กฝนในช่วงเวลาบ่ายคาบ
เรียนสุดท้ายก่อนเลิกเรียน 5) การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานแกะสลักที่จะใช้ในแต่ละครัง้ ของ
การจัดกิจกรรมให้พร้อม หากครัง้ ใดจะมีการใช้วสั ดุในท้องถิน่ และต้องการให้นักเรียนจัดเตรียมมา
ด้วย ควรแจ้งนักเรียนล่วงหน้าเพื่อทีน่ กั เรียนจะได้จดั เตรียมมาเพื่อฝึกปฏิบตั ิ และ 6) กรณีหากมีการ
ใช้สถานที่นอกห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้ ควรเลือกสถานที่ ที่มโี ต๊ ะม้าหินอ่อน หรือลานกว้าง
สามารถปูเสื่อให้นักเรียนทุกคนนัง่ ได้อย่างสบาย ไม่แออัด มีความเงียบสงบ ตลอดจนบรรยากาศ
ต้องร่มรืน่ เย็นสบาย
การเตรียมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผูป้ กครอง ผูบ้ ริหาร และคณะครู ก็เป็ น
อีกกระบวนการหนึ่งทีป่ รากฏในเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ ซึง่ ในคู่มอื ได้
เสนอแนวทางในการสร้างความเข้าใจกับผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง ดังนี้ 1) ผูป้ กครอง ชีแ้ จงทําความเข้าใจ
เกีย่ วกับการทีน่ ักเรียนต้องเลิกเรียนช้า กลับคํ่า ในบางสัปดาห์ ผูป้ กครองต้องเห็นชอบและยินยอม
ในส่วนนี้ 2) ผู้บริหาร การใช้สถานที่ในบางครัง้ ที่ต้องเลิกช้า และใช้สถานที่นอกห้องเรียนแต่อยู่
ภายในโรงเรียนบางจุดเพื่อทํากิจกรรม 3) คณะครู มีการชี้แจงการจองการใช้ส่อื หรือห้องเรียน ที่มี
ความพร้อมเพื่อทํากิจกรรม รวมถึงขอความร่วมมือในการสนับสนุ น ส่งเสริมนักเรียนที่มาเข้าร่วม
กิจกรรม
3. กิ จ กรรมการเรีย นรู้แ ละฝึ กฝน (เรีย นรู้ ฝึ กฝน)
เนื้อหาในคู่มอื ส่วนที่ 3 นี้ ได้แนวคิดมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบเป็ นทางการ
ในขัน้ นํ าสู่การปฏิบ ตั ิ และขัน้ ร่วมวิเคราะห์และประเมินผลอย่างสร้างสรรค์ เพราะการฝึ กปฏิบ ตั ิ
เพื่อให้เกิดทักษะและความชํานาญ จําเป็ นจะต้องได้รบั การฝึ กฝนอย่างถูกวิธแี ละมีความต่อเนื่อง อีก
ทัง้ จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบตั ิควบคู่ไปกับกระบวนการฝึ ก เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้นําผล
สะท้อนจากการปฏิบ ตั ิไปปรับ ปรุงให้ดียงิ่ ขึ้น ดังนัน้ ในกิจกรรมการเรียนรู้และฝึ กฝนนี้จึงปรากฏ
วิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ใิ นตอนท้ายของกิจกรรม ทัง้ การประเมินจากครูผสู้ อน จากเพื่อนหรือรุน่
พี่ รวมทัง้ การประเมินตนเอง ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนในรูปแบบการเรียนรูอ้ ย่างไม่เป็ นทางการ ในขัน้ บูรณา
การความรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิ และขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดยในคู่มอื ส่วนนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการ
เรียนรูแ้ ละฝึ กฝน 8 กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึ กทักษะการแกะสลักขัน้ พื้นฐาน และการ
แกะสลักขัน้ สูง ได้แก่ 1) ทักษะการใช้มดี แกะสลัก 2) การแกะสลักลายพื้นฐาน 3) การพลิกมีด 4)
การแกะสลัก ลายแปลง 5) การแกะสลัก ดอกไม้ 6) การแกะสลัก ลายลงบนผลไม้ท ัง้ ลู ก 7) การ
แกะสลักตัวสัตว์เบือ้ งต้น และ 8) การเรียนรูจ้ ากวิทยากรภายนอก ซึง่ ในแต่ละกิจกรรมการฝึ กจะบอก

114
แนวคิดและประโยชน์ทจ่ี ะเกิดกับผูเ้ รียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจําเป็ นในการเรียนรูแ้ ละฝึกฝนของ
กิจกรรมทีก่ ําหนดไว้ในคูม่ อื โดยเนื้อหาในแต่ละกิจกรรมประกอบไปด้วย 1) จุดประสงค์ในการฝึ ก 2)
วัสดุและอุปกรณ์ทใ่ี ช้ ซึง่ ได้มาจากคําบอกเล่าของครูผสู้ อนและนักเรียนว่าในแต่ละกิจกรรมนัน้ ควรใช้
วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ อะไร จึงจะทํ าให้ป ระหยัด และคุ้ม ค่ า มากที่สุด 3) ขัน้ ตอนและวิธีก าร ในแต่ ล ะ
กิจกรรมอาจจะมีขนั ้ ตอนและวิธกี ารที่เหมือนหรือแตกต่างกัน ซึ่งวิธกี ารที่ใช้มที งั ้ การบรรยาย การ
สาธิต การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและการเรียนรูจ้ ากวิทยากรภายนอก ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั จุดประสงค์ของการ
ฝึ ก ทักษะของครูผสู้ อนหรือความพร้อมของสถานศึกษา และ 4) การประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิ การ
ประเมินกิจกรรมการฝึ กแต่ละกิจกรรมจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบตั คิ วบคู่ไปกับการปรังปรุง
ทักษะ ซึ่งในเนื้อหาอาจจะระบุถึงวิธกี ารประเมินผลซึ่งมีทงั ้ การประเมินโดยครูผูส้ อน การประเมิน
จากเพือ่ นหรือรุน่ พี่ และการประเมินตนเอง
4. การสร้างความคงทนและการส่งต่อ องค์ค วามรู้ (คงทน ยังยื
่ น)
เนื้อหาในคู่มอื ส่วนที่ 4 นี้ พบในรูปแบบการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ชในขัน้ การต่อยอด
องค์ความรู้ และมาจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จในการการจัดการเรียนรู้ โดยรวบรวมมา
เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรม 3 วิธกี าร ได้แก่ 1) กิจกรรมพีส่ อนน้อง ครูผสู้ อนเปิ ดโอกาสทีร่ นุ่ พีท่ ่ี
มีทกั ษะความเป็ นเลิศทางด้านการแกะสลักผักและผลไม้ ได้มโี อกาสสอนรุน่ น้อง จะยิง่ เป็ นการทําให้
นักเรียนรุ่นพี่เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถ่องแท้ เพราะก่อนจะไปสอนคนอื่นได้นัน้ ตัวนักเรียนเอง
จะต้องมีความรูท้ ช่ี ดั เจนให้กบั ตัวเอง จะต้องสามารถทําในสิง่ นัน้ ได้ก่อน ผ่านการทําซํ้าจนเกิดความ
ชํานาญ จนสามารถไปสอนรุ่นน้องได้ 2) การจัดแสดงผลงาน สามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ
ขึน้ อยู่กบั ความพร้อมของสถานศึกษา เช่น การจัดแสดงผลงานนักเรียนในชุมนุ ม การแสดงผลงาน
นักเรียนในกิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียนและในงานประเพณีต่างๆ ในชุมชน ซึ่งจะทําให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง เห็นคุณค่าและรักในศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้การจัดแสดงผล
งานยังช่วยให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนจากการแสดงผลงานในโอกาสวันสําคัญหรือประเพณีในชุมชน
เช่น งานแต่งงาน งานทําบุญขึน้ บ้านใหม่ ซึง่ จะเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 3) การเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีหลายหน่ วยงานที่จดั ให้มกี ารแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้สําหรับ
นัก เรีย นนั ก ศึก ษา และหนึ่ งในเวทีก ารแข่งขัน ที่มีก ารจัด อย่างต่ อ เนื่ อ งและได้รบั การยอมรับ ใน
ระดับ ชาติ คือ การแข่งขัน แกะสลัก ผัก ผลไม้ ในงานศิล ปหัต ถกรรมนั ก เรีย น จัด โดยสํานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ซึ่งมอบหมายให้สาํ นักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
เป็ นผู้ดําเนินการ โดยจัดให้มกี ารแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ระดับภูมภิ าค ไปจนถึงระดับชาติ ในการเตรียมความพร้อมก่อน
การเข้าร่วมการแข่งขัน ครูผสู้ อนและนักเรียนจะมีโอกาสได้รว่ มกันวิเคราะห์และวางแผน ทัง้ ในส่วน
ของการคัดเลือกนักเรีย นเข้าร่ว มทีม การวางแผนออกแบบชิ้น งาน ระยะเวลาการฝึ ก ซ้อม การ
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วิเคราะห์ความสามารถและความถนัดของนักเรียนในทีม การวิเคราะห์คแู่ ข่ง นอกจากนี้นกั เรียนและ
ครูย ัง ได้ ร บั ประสบการณ์ แ ละได้ แ ลกเปลี่ย นเรีย นรู้ในเวทีก ารแข่ ง ขัน สามารถนํ า ความรู้แ ละ
ประสบการณ์นอกห้องเรียนเหล่านัน้ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความ
เป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมในงานแกะสลักผักและผลไม้ต่อไป

ส่ว นที่ 7 ผลการประเมิ น คู่ม ือ การจัด การเรีย นรูเ้ พื่อ ส่งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ในการ
แกะสลัก ผัก และผลไม้
การสร้างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างโดยการรวบรวมแนวปฏิบตั ทิ ด่ี จี ากการสะท้อนผลการปฏิบตั ขิ องผูท้ ม่ี คี วาม
เป็ นเลิศ ทัง้ นั ก เรีย นและครูผู้ส อน ในมิติข องรูป แบบและกระบวนการเรีย นรู้ รวมทัง้ เงื่อ นไขที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้สงั เคราะห์รูปแบบการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อนํ ามาเป็ นกรอบในการสร้างคู่มอื ซึ่งเนื้อหาในคู่มอื แต่ละส่วนนัน้ ผู้วจิ ยั ไม่ได้ละเลยที่จะ
แทรกเงื่อ นไขที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศ เข้าไปในคู่มือ เพื่อให้ค รูผู้ส อนที่จะนํ าคู่มือนี้ ไปใช้ได้
พิจารณาเงือ่ นไขเหล่านี้ประกอบการใช้ค่มู อื เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของคู่มอื นอกจากนี้แล้ว
เพื่อให้ค่มู อื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม เป็ นคู่มอื ทีม่ คี ุณภาพ
เหมาะสมในการนําไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนสูค่ วามเป็ น
เลิศ ในงานแกะสลัก ผัก และผลไม้ ผู้วิจ ัย ได้ ดํ า เนิ น การประเมิน ความเหมาะสมของคู่ มือ โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านศิลปหัตถกรรมสาขาการแกะสลักผักผลไม้ และศึกษานิเทศก์ผูด้ ูแลกลุ่มสาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้วยวิธกี ารประเมินเชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ กี ารสนทนากลุ่ม
ดังนี้
1. ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงคู่ม ือ จากการสนทนากลุ่ม
ผูว้ จิ ยั นํ าร่างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ เสนอผู้เชี่ย วชาญ ทัง้ 6 คน เพื่อ ประเมิน ความเหมาะสมการของคู่มือ ในการนํ าไปใช้จ ดั
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผูเ้ รียนสู่ความเป็ นเลิศในงานแกะสลักผักและผลไม้ โดยกระบวนการ
สนทนากลุ่มให้ผูเ้ ชี่ยวชาญร่วมกันประเมิน พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขคู่มอื ทัง้ ด้านเนื้อหา รูปแบบ ตลอดจนความเหมาะสมในด้านเอกสารและภาษาที่ใช้ จากการ
สนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั ได้สรุปข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 6 คน ตามประเด็นการสนทนากลุ่ม ดังได้
นําเสนอต่อไปนี้
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ตาราง 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคูม่ อื ของผูเ้ ชีย่ วชาญจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ประเด็น การสนทนา
ส่ว นประกอบของคู่ม ือ
1. ความครบถ้วนของส่วนประกอบในคูม่ อื

2. ความชัดเจนของเนื้อหาในแต่ละส่วน

ข้อ เสนอแนะ
-ควรปรับปรุง ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย
-เหตุผลที่คู่มอื นี้ ครูผู้สอนงานแกะสลักผักและผลไม้
ต้องนําไปใช้
-ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในคําชี้แจง หรือแนวทาง
การใช้คมู่ อื

ความสอดคล้อ งของคู่ม อื กับ วัต ถุป ระสงค์
ในการจัด ทําคู่ม ือ
1. เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการจัดทํา -วัตถุประสงค์ของคู่มอื คือเพื่ออะไร แต่ยงั ขาดว่าเป็ น
คูม่ อื
คูม่ อื สําหรับใคร
-ส่ ว นที่ 3 กิจ กรรมการเรีย นรู้แ ละฝึ ก ฝน (เรีย นรู้
ฝึ กฝน)ในแต่ละกิจกรรมปรากฏเพียงแค่วตั ถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม ควรเพิ่มเติม วัต ถุ ประสงค์ท่ีมุ่งสร้าง
นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึง่ ประสงค์อะไรในแต่
ละกิจกรรม เช่น ความเอือ้ เฟื้ อ ความอดทน เพื่อเป็ น
การเน้ น ยํ้ า ให้ ค รู ผู้ ส อนได้ ต ระหนั ก ตลอดการจัด
กิจกรรมนัน้ ๆ
2. เนื้อหาครอบคลุมการส่งเสริมความเป็ นเลิศ เนื้อหาครอบคลุมดีแล้ว แต่สามารถเพิม่ ภาพรวมใน
ทางด้านศิลปหัตถกรรม งานแกะสลักผักและ
การจัด กระบวนการเรีย นรู้ เ พื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนเห็ น
ผลไม้
ทิศทางในการจัดกิจกรรม
3. ความชัดเจนของเนื้อหามีความชัดเจนทุก
การใช้ คํ า ศัพ ท์ ท่ี เกี่ ย วกับ การแกะสลัก บางคํ า ยัง
ขัน้ ตอน
ซํ้าซ้อน ไม่ชดั เจน เช่น การเกลา การเซาะ การปาด
ควรจะมีการอธิบายหรือให้ความหมายของคําศัพท์ท่ี
ใช้บ่อยๆ ให้เข้าใจตรงกัน
ตาราง
4. เนื้อ3หาให้
(ต่อ)ความรูใ้ หม่เพิม่ ขึน้
ควรเพิ่มเติมข้อในเล่ม “ว่าทําไมครูผู้สอนถึงต้องใช้
คู่มือเล่ม นี้ คู่มือเล่มนี้ มีความแตกต่ างจากที่ขายใน
ท้องตลาดอย่างไร”
5. เนื้อหามีความสอดคล้องกันทุกขัน้ ตอน
ควรเพิม่ ในส่วนของการประเมินควรจะใช้การประเมิน
ในเชิ ง สร้ า งสรรค์ เปรี ย บเที ย บพั ฒ นาการของ
นั ก เรี ย น เป็ น ราย บุ ค ค ล เป รี ย บ เที ย บ โด ย ให้
ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล อันเป็ น
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ตาราง 3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคูม่ อื ของผูเ้ ชีย่ วชาญจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ประเด็น การสนทนา
6. เนื้อหาสามารถนําไปใช้ปฏิบตั จิ ริงได้

ข้อ เสนอแนะ
พืน้ ฐานของกิจกรรมลักษณะนี้
ส่ ว นที่ 3 กิ จ กรรมการเรีย นรู้แ ละฝึ ก ฝน (เรีย นรู้
ฝึ กฝน) ในแต่ละกิจกรรมควรเพิม่ เติมระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียนรูว้ า่ ต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเหมาะสม

สื่อ อุป กรณ์ แ ละกิ จ กรรมการเรีย นรู้
1. สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้

-ควรแบ่งเนื้อหาในส่วนของกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละ
ฝึกฝน ออกเป็ นส่วนๆ เช่น ในส่วนทีเ่ ป็ นกิจกรรมที่
พัฒนาทักษะการแกะสลักขัน้ พืน้ ฐาน กับส่วนทีเ่ ป็ น
พัฒนาทักษะขัน้ สูง เพือ่ ให้ครูผใู้ ช้ได้เห็นภาพที่
ชัดเจนในการจัดกิจกรรม
2. ความเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน
-ควรเขียนกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจนว่าฝึ กใคร
-ข้อดี ข้อจํากัดของการใช้ส่อื แต่ละประเภท เช่น การ
ใช้ภาพ กับ การใช้ส่อื ที่เป็ นของจริง อันไหนพึ่งควร
กระทําในกิจกรรมไหน
3. มีกจิ กรรมการเรียนรูท้ ส่ี ร้างความรูค้ วาม
-การแบ่ ง นั ก เรีย นควรแบ่ ง ตามควรเหมาะสมของ
เข้าใจในงานแกะสลักผักและผลไม้
จํานวนนักเรียนทีม่ ใี ช้ชนั ้ หรือแบ่งตามทีค่ ู่มอื แนะนํ า
เท่านัน้ ? เพราะอะไร? ครูผู้สอนควรทราบหรือไม?
ควรเพิ่ ม เติ ม หรื อ ปรับ ปรุ ง ตรงจุ ด นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้บรรลุ
วัตถุประสงค์
4. มีกจิ กรรมการเรียนรูท้ ส่ี ร้างทักษะการปฏิบตั ิ การฝึ กปฏิบตั ิในแต่ละขัน้ ตอนหรือในแต่ละกิจกรรม
ในงานแกะสลักผักและผลไม้
ควรจะบอกด้วยว่ากิจกรรมนี้ถา้ นักเรียนฝึ กแล้วจะได้
เกิดทักษะอะไร เช่น กิจกกรมการกรีดเส้นต่างๆ เด็ก
จะเกิดทักษะการใช้มดี ทีถ่ ูกวิธี
5. มีกจิ กรรมการเรียนรูท้ ส่ี ง่ เสริมคุณลักษณะที่ -ควรเขีย นเพิ่ม เติม ลงไปให้ช ัด เจนว่ ากิจ กรรมใดที่
พึงประสงค์ในงานแกะสลักผักและผลไม้
ก่อให้เกิดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในงานแกะสลักผัก
และผลไม้ ได้อย่างไร
การใช้ภาษา
1. ภาษาทีใ่ ช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้
ภาษา

ในคูม่ อื มีการใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษา
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ประเด็น การสนทนา
2. สํานวนภาษาทีใ่ ช้สอดคล้อง สัมพันธ์กนั ทุก
ตอน
3. ภาษาทีใ่ ช้มคี วามชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. สํานวนภาษาทีใ่ ช้เข้าใจง่าย
รูป เล่ม และการจัด พิ ม พ์
1. ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา

2. ขนาดของตัวอักษร

3. รูปเล่มและขนาดพอเหมาะแก่การนําไปใช้

ข้อ เสนอแนะ
ในคู่มอื ควรใช้คําให้สอดคล้องกันทัง้ เล่ม เช่น คําว่า
นักเรียน หรือ ผูเ้ รียน ควรเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยรวมแล้วมีความเหมาะสม แต่จะมีบางจุดในคู่มอื
เช่น ขอบเขต ควรปรับปรุงให้เข้าใจง่ายกว่านี้
ในคูม่ อื ได้ใช้ภาษาทีอ่ า่ นแล้วเข้าใจง่าย
-การใช้ ภ าพ ป ระกอบ ควรในเล่ ม ภ าพ ควรสื่ อ
ความหมายให้ ช ั ด เจนกว่ า นื้ ควร focus ที่ จุ ด ที่
ต้องการสือ่
-การบรรยายใต้ภาพ อาจจะไม่จําเป็ นถ้าภาพสื่อสาร
ได้ชดั เจนแต่จากภาพประกอบทีป่ รากฏในเล่มยังไม่มี
ความชัดเจนเพียงพอถ้าไม่ปรับ เปลี่ยนภาพใหม่ ก็
เห็น ควรต้อ งเพิ่ม เติม คํ า อธิบ ายใต้ภ าพว่ า ภาพนั น้
ต้องการสือ่ สารอะไรถึงผูอ้ า่ น
-ขนาดของรูป เล่ม เป็ น มาตรฐาน A4 ทัวไป
่ การจัด
วางตํ า แหน่ ง น้ อ ความที่ ป ล่ อ ยว่ า งหน้ า เปล่ า มาก
จนเกินไปทําให้ไม่ประหยัด
-ขนาดของตัวอักษรหัวข้อหลักหัวข้อรองให้โดดเด่น
เป็ นมาตรฐานตลอดเล่ม จะมีสว่ นทําให้รปู เล่มมีความ
สวยงาม และง่ายต่อการเข้าใจ
ข น าด A4 เป็ น รู ป เล่ ม ที่ เห ม าะกั บ งาน ตํ ารา
เอกสารอ้างอิงต่ างๆ แต่ ไม่เหมาะกับการพกพา ถ้า
เล็กว่านี้กจ็ ะพกพาได้งา่ ย ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของ
ผูว้ จิ ยั /ผูจ้ ดั ทํา ว่าต้องการให้หนังสือคู่มอื เล่มนี้อยู่ใน
ตําแหน่งใด (พกพา/อ้างอิง)

การนําคู่ม ือ ไปใช้
1. สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่าง สามารถใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรูไ้ ด้ แต่
สะดวก
ควรมีการเพิม่ เติมรายละเอียดเรื่องของเวลาที่ใช้ใน
แต่ละกิจกรรม เช่น การฝึ กลายพื้นฐาน ควรใช้เวลา
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2. สามารถนําไปใช้ได้อย่างประหยัดและคุม้ ค่า

ข้อ เสนอแนะ
ประมาณกีช่ วโมง
ั ่ หรือควรฝึกกีค่ รัง้ กิจกรรมใดทีต่ อ้ ง
ใช้ เ วลามาก เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนที่ จ ะนํ า คู่ มื อ การใช้
สามารถได้เตรีย มวางแผนไปสู่ก ารเขีย นแผนการ
จัดการเรียนรู้ และการออกแบบสือ่ การเรียนรูไ้ ด้งา่ ย
ปั จจุบนั การส่งต่อรูปเอกสารทีเ่ ป็ นเล่มผ่านทางการ
สือ่ สารแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีสว่ นสําคัญและช่วยใน
การประหยัดค่าใช้จา่ ยในการจัดพิมพ์ได้มากกว่าการ
จัดทําเป็ นรูปเล่มทีใ่ ช้กระดาษ เป็ นอีกทางเลือก
สําหรับการเผยแพร่เอกสาร สําหรับผูว้ จิ ยั /ผูจ้ ดั ทํา

จากการประเมินร่างคู่มือในแต่ ละส่วน พบว่าผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงร่างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ในแต่ละ
ประเด็นดังนี้
1) ส่ว นประกอบของคู่ม ือ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่า คู่มอื มีส่วนประกอบครบถ้วน
แต่มบี างส่วนทีค่ วรให้รายละเอียดเพิม่ เติม ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของคู่มอื คือเพื่ออะไร แต่ยงั ขาดว่า
เป็ นคู่มอื สําหรับใคร ควรเพิม่ ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย 2) คําชีแ้ จงหรือแนวทางการใช้คู่มอื และ
ควรระบุเหตุผลทีค่ รูผสู้ อนงานแกะสลักผักและผลไม้ตอ้ งนําคูม่ อื นี้ไปใช้
2) ความสอดคล้อ งของคู่ม ือ กับ วัต ถุป ระสงค์ข องคู่ม ือ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่า
มีส่วนทีค่ วรปรับปรุง ได้แก่ 1) ควรเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ทม่ี ุ่งสร้างนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึง่
ประสงค์อะไรในแต่ละกิจกรรม เช่น ความเอื้อเฟื้ อ ความอดทน เพื่อเป็ นการเน้นยํ้าให้ครูผูส้ อนได้
ตระหนักตลอดการจัดกิจกรรมนัน้ ๆ ในคู่มอื ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละฝึ กฝน 2) ควรจะมีการ
อธิบายหรือให้ความหมายของคําศัพท์ท่เี กี่ยวกับการแกะสลักที่ใช้บ่อยๆ ให้เข้าใจตรงกัน และ3)
แนวทางการประเมินในกิจกรรมย่อย ควรจะใช้การประเมินในเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเทียบพัฒนาการ
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล เปรียบเทียบโดยให้ความสําคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคล อันเป็ น
พืน้ ฐานของกิจกรรมลักษณะนี้ และ 4) แต่ละกิจกรรมควรเพิม่ เติมสิง่ ทีค่ รูผสู้ อนควรหลีกเลี่ยง หรือ
ห้ามปฏิบตั ิ และสิง่ ที่ครูผูส้ อนควรพึง่ ควรกระทําระหว่างนักเรียนทํากิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ติ นของครูผสู้ อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3) สื่อ อุป กรณ์ แ ละกิ จ กรรมการเรีย นรู้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่า มีประเด็นทีค่ วร
ปรับปรุง ได้แก่ 1) ความสอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรแบ่งเนื้อหาในส่วนของกิจกรรม
การเรียนรู้และฝึ กฝน ออกเป็ นส่วนๆ เช่น ในส่วนที่เป็ นกิจกรรมที่พ ฒ
ั นาทักษะการแกะสลักขัน้
พืน้ ฐาน กับส่วนที่เป็ นพัฒนาทักษะขัน้ สูง เพื่อให้ครูผูใ้ ช้ได้เห็นภาพที่ชดั เจนในการจัดกิจกรรม 2)
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ความเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน ควรเขียนกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจนว่าฝึ กใคร และควรบอกข้อดี
ข้อจํากัดของการใช้ส่อื แต่ละประเภท เช่น การใช้ภาพ กับการใช้ส่อื ที่เป็ นของจริง อันไหนพึ่งควร
กระทําในกิจกรรมไหน เพื่อให้ครูสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 3) กิจกรรมการเรียนรูท้ ่สี ร้าง
ทักษะการปฏิบตั ใิ นงานแกะสลักผักและผลไม้ การฝึ กปฏิบตั ใิ นแต่ละขัน้ ตอนหรือในแต่ละกิจกรรม
ควรจะบอกด้วยว่ากิจกรรมนี้ถา้ นักเรียนฝึกแล้วจะได้เกิดทักษะอะไร เช่น กิจกกรมการกรีดเส้นต่างๆ
เด็กจะเกิดทักษะการใช้มดี ทีถ่ ูกวิธี และ 4) กิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ใน
งานแกะสลักผักและผลไม้ ควรเขียนเพิม่ เติมลงไปให้ชดั เจนว่ากิจกรรมในทีก่ ่อให้เกิดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในงานแกะสลักผักและผลไม้ ได้อย่างไร
4) ค วาม เหม าะสม ขอ งภาษาที่ ใ ช้ ผู้เชี่ย วชาญมีค วามเห็น ว่ า มีป ระเด็น ที่ค วร
ปรับปรุง ได้แก่ 1) ความสอดคล้อง สัมพันธ์กนั ของภาษาทีใ่ ช้ ในคู่มอื ควรใช้คําให้สอดคล้องกันทัง้
เล่ม เช่น คําว่านักเรียน หรือ ผูเ้ รียน ควรเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง 2) ความชัดเจนของภาษาที่ใช้
โดยรวมแล้วมีความเหมาะสม แต่จะมีบางจุดในคูม่ อื เช่น ขอบเขต ควรปรับปรุงให้เข้าใจง่ายกว่านี้
5) รูป เล่ม และการจัด พิ ม พ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่า มีประเด็นทีค่ วรปรับปรุง ได้แก่
1)ความเหมาะสมของรูปภาพกับเนื้อหา การใช้ภาพประกอบควรสื่อความหมายให้ชดั เจนกว่านื้
วร focus ทีจ่ ุดทีต่ อ้ งการสื่อ ตัดรายละเอียดในส่วนทีไ่ ม่จาํ เป็ นออก 2) การบรรยายใต้ภาพอาจจะไม่
จําเป็ นถ้าภาพสื่อสารได้ชดั เจนแต่ ถ้าภาพใดก็เห็นควรต้องเพิ่มเติมคําอธิบายใต้ภาพว่าภาพนัน้
ต้องการสื่อสารอะไรถึงผูอ้ ่าน 2) ขนาดของตัวอักษร ควรปรับขนาดตัวอักษรหัวข้อหลักหัวข้อรองให้
โดดเด่น เป็ นมาตรฐานตลอดเล่ม จะมีสว่ นทําให้รปู เล่มมีความสวยงาม และง่ายต่อการเข้าใจ และ 3)
รูปเล่มและขนาดพอเหมาะแก่การนํ าไปใช้ขนาด A4 เป็ นรูปเล่มทีเ่ หมาะกับงานตําราเอกสารอ้างอิง
ต่างๆ แต่ไม่เหมาะกับการพกพา ถ้าเล็กว่านี้กจ็ ะพกพาได้งา่ ย ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูจ้ ดั ทํา ว่า
ต้องการให้คมู่ อื นี้ใช้งานในลักษณะใด
6) ความสะดวกในการนํ า คู่ม ือ ไปใช้ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีประเด็นที่ควร
ปรับ ปรุง ได้แก่ 1) คู่มือนี้ ส ามารถใช้เป็ น แนวทางในการจัด การเรีย นรู้ได้ แต่ ควรมีการเพิ่ม เติม
รายละเอียดเรื่องของเวลาที่ใช้ในแต่ ละกิจกรรม เช่น การฝึ กลายพื้นฐาน ควรใช้เวลาประมาณกี่
ชัวโมง
่ หรือควรฝึ กกีค่ รัง้ กิจกรรมใดทีต่ อ้ งใช้เวลามาก เพือ่ ให้ครูผสู้ อนทีจ่ ะนําคูม่ อื การใช้สามารถได้
เตรียมวางแผนไปสูก่ ารเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และการออกแบบสื่อการเรียนรูไ้ ด้งา่ ย 2) ความ
ประหยัดและคุม้ ค่าในการนําไปใช้ อาจเพิม่ ปั จจุบนั การส่งต่อรูปเอกสารทีเ่ ป็ นเล่มผ่านทางการสือ่ สาร
แบบอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนสําคัญและช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ได้มากกว่าการ
จัดทําเป็ นรูปเล่มทีใ่ ช้กระดาษ เป็ นอีกทางเลือกสําหรับการเผยแพร่เอกสาร สําหรับผูจ้ ดั ทํา
2. ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุงคู่ม ือ จากแบบประเมิ น ความเหมาะสม
ผู้วจิ ยั ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขคู่มอื ในแต่ละส่วน ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
สนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 6 คน จากนัน้ นํ าคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศ
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ทางด้านศิลปหัตถกรรม ที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดิม
พร้อมแบบประเมินความเหมาะสมของคู่มอื ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 6 คน ให้ความเห็นทีต่ รงกันว่าคู่มอื การ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมงานแกะสลักผักและผลไม้ ทีป่ รับปรุง
ตามข้อเสนอแนะแล้ว โดยรวมแล้วมีค วามเหมาะสม แต่ มีเนื้อหาในคู่มอื บางส่วนที่ควรปรับ ปรุง
ได้แก่ 1) รูปเล่มและการจัดพิมพ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่า มีประเด็นที่ควรปรับปรุง ได้แก่ ขนาด
ของรูปภาพประกอบ และควรปรับแก้คําผิดที่ปรากฏในคู่มอื และ 2) การกําหนดเวลาที่ใช้ในแต่ละ
กิจกรรม เช่น การฝึ กลายพืน้ ฐาน อาจระบุเป็ นช่วงระยะเวลาโดยประมาณตามความเหมาะสม เช่น
การฝึ กทักษะการใช้มดี ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
จากข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ทผ่ี วู้ จิ ยั ได้รบั จากผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ จากการจัดสนทนากลุ่ม
ในครัง้ แรก รวมทัง้ ข้อ เสนอจากแบบประเมิน ความเหมาะสมของคู่ มือ ซึ่งผู้วิจ ยั ได้ใส่ใจและให้
ความสํ า คัญ ในทุ ก ประเด็น และได้ นํ า มาเป็ นแนวทางในการปรับ ปรุ ง คู่ มือ ในแต่ ล ะส่ ว นตาม
ข้อเสนอแนะ ทําให้เกิดเป็ นคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ฉบับสมบูรณ์

บทที่ 5
สรุป อภิป รายผล และข้อ เสนอแนะ
การศึกษารูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ : กรณี ศึก ษาผู้ไ ด้ ร บั รางวัล จากการแข่ง ขัน งานศิล ปหัต ถกรรมระดับ ชาติ ในครัง้ นี้ เป็ น
การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ทํา
ความเข้าใจความหมาย กระบวนการเรียนรู้ และเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ (2) สังเคราะห์รูปแบบและสร้างคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการ
แกะสลัก ผัก และผลไม้ (3) ประเมิน ผลคู่ มือ การจัด การเรีย นรู้เพื่อ ส่ง เสริม ความเป็ นเลิศ ในการ
แกะสลัก ผัก และผลไม้ ในบทที่ 5 นี้ ผู้วิจยั จะได้นํ าเสนอถึงสรุป ผลการศึก ษา อภิป รายผล และ
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษา ซึง่ จะได้นําเสนอดังต่อไปนี้

สรุป และอภิปรายผล
การศึกษารูปแบบและกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ : กรณีศกึ ษาผูไ้ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จะได้
นํ าเสนอข้อค้นพบที่เป็ นบทสรุปและอภิปรายผลควบคู่กนั ไปตามประเด็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้
นํ าเสนอในบทที่ 4 ซึง่ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาทัง้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ทําความเข้าใจ
ความหมาย กระบวนการเรียนรู้ และเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวข้องความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
2) สังเคราะห์รูปแบบและสร้างคู่มอื การจัดการเรียนรูส้ ู่ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
และ 3) ประเมินผลคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ โดย
นําเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความหมายของความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ กระบวนการเรียนรู้ และ
เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
1.1 ความหมายของความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
1.2 กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
1.3 เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
2. รูปแบบและคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
2.2 คูม่ อื การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
3. ประเมินผลคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้
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1. ความหมายของความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้ กระบวนการเรีย นรู้
และเงื่อ นไขที่เกี่ย วข้อ งความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้
1.1 ความหมายของความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้
ความหมายของความเป็ น เลิศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้ ผู้ให้ข้อ มูล ได้ส ะท้อ น
ความหมายใน 2 นัย ได้แก่ ความหมายของความเป็ น เลิศ และความหมายของความเป็ นเลิศ ที่
เฉพาะเจาะจงความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ซึง่ ความหมายทัง้ สองนัยสะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็ นเลิศทัง้ ในมุมมองทีเ่ ป็ นความรู้ ทักษะ และการปฏิบตั ิ กล่าวคือ บุคคลทีจ่ ะมีความเป็ นเลิศ
ไม่ว่าจะด้านใดก็ตามจะต้องมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเป็ นเลิศทางด้าน
นัน้ ๆ อย่ างเป็ น ที่ป ระจัก ษ์ แ ละได้รบั การยอมรับ จากผู้อ่ืน ในสังคม ดังเช่ น คนที่มีค วามเป็ นเลิศ
ทางด้านศิลปหัตถกรรม จะต้องเป็ นคนที่มคี วามรู้ มีทกั ษะ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
การแกะสลักออกมาได้อย่างประณีต สวยงาม เป็ นทีป่ ระจักษ์แก่ผพู้ บเห็น รวมทัง้ เมือ่ ส่งเข้าประกวด
หรือ แข่ ง ขัน ก็ เ ป็ นชิ้ น งานที่ อ ยู่ ใ นลํ า ดับ ต้ น ของการได้ ร ับ รางวัล ซึ่ ง ความเป็ นเลิ ศ ทางด้ า น
ศิล ปหัต ถกรรม จะพิจ ารณาตัง้ แต่ ค วามรู้ ทัก ษะ กระบวนการ และชิ้น งาน เทีย บเคีย งได้ก ับ
ความหมายของความเป็ นเลิศที่ มานิต มานิตเจริญ ได้ให้ความหมายความเป็ นเลิศไว้ว่า ดียงิ่ วิเศษ
อย่างดี อย่างยิง่ เลิศลอย หรือเหนืออื่นใด นอกจากนัน้ ยังมีความหมายที่มลี กั ษณะคล้ายกับความ
เป็ นเลิ ศ คือ ยอดเยี่ย ม หมายถึ ง ดีท่ี สุ ด เลิศ ที่ สุ ด (มานิ ต มานิ ต เจริญ : 2537) นอกจากนี้
ความหมายของความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม ยังหมายถึงการสามารถถ่ายทอดความรูข้ อง
ตนเองไปสูผ่ อู้ ่นื ได้ดว้ ย กล่าวคือ นักเรียนทีม่ คี วามเป็ นเลิศทางด้านการแกะสลักผักและผลไม้จะต้อง
เป็ นผูท้ ่สี ามารถสอนหรือถ่ายทอดความรูท้ ต่ี นเองมีไปยังบุคคลอื่น จนกระทังเขาสามารถปฏิ
่
บตั ไิ ด้
แต่จะปฏิบตั ไิ ด้ดรี ะดับไหนต้องขึน้ อยู่กบั ศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ดิ ว้ ย เทียบเคียงได้กบั งานวะจัยของ
สมโชค เฉตระการ (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการเรียนรูส้ ่คู วามเป็ นเลิศของการพัฒนา
อาชีพทอผ้าไหมตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
แนวทางการเรียนรูส้ ู่ความเป็ นเลิศของการพัฒ นาอาชีพทอผ้าไหม เริม่ ต้นจากมีการสืบทอดภูมิ
ปั ญญาด้านการทอผ้าไหมสู่รุ่นลูกหลานในระดับครัวเรือน มีการรวมตัวเป็ นกลุ่มอาชีพ โดยอาศัย
แรงจูงใจภายในครัวเรือน กลุ่มอาชีพ และโรงเรียนในชุมชน รวมกับแรงจูงใจภายนอก โดยเฉพาะ
จากนโยบาย การจัดระบบและกลไกช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล ทําให้เกิดกระบวนการในการ
เรียนรูแ้ ละมีการพัฒนากลุ่มให้มคี วามเข้มแข็งขึน้ เป็ นลําดับ จากความหมายของความเป็ นเลิศและ
ความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมทัง้ จากมุมมองของนักเรียนและจากมุมมองของครูน้ี เชื่อมโยง
กับข้อค้นพบทีเ่ ป็ นกระบวนการจัดการเรียนรูส้ ่คู วามเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม และเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม ทัง้ นี้เนื่องจากมุมมองจากความหมายนี้นําไปสู่
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทัง้ เงื่อนไขภายในตัว
บุคคลและเงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมทางสังคม รวมถึงการเรียนรูข้ องนักเรียนที่มุ่งสู่ความเป็ นเลิศ
ทางด้านศิลปหัตถกรรมอีกด้วย
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1.2 กระบวนการเรีย นรู้เพื่อ ส่งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้
จากผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ กล่าวโดยสรุปคือ เป็ นวิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูโ้ ดยมีครูเป็ นหลักในการเป็ นผู้
อํานวยความสะดวกและรับผิดชอบดําเนินการตามแนวทางทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็ น
เลิศทางด้านการแกะสลัก แบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอนใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ขัน้ เตรียมความพร้อมก่อนการจัดการ
เรียนรู้ โดยการเตรียมความพร้อมนี้จะมีการเตรียมความพร้อมทัง้ ตัวครู นักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้
ที่จะจัดให้นักเรียน รวมถึงการเตรียมงบประมารสําหรับการจัดกิจกรรมและการแข่งขัน ซึ่งในบาง
โรงเรียนครูไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแกะสลักหรือจบมาทางด้านสาขานี้โดยตรงแต่จะต้องมี
คุณสมบัตขิ องการเป็ นผูอ้ ํานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รียนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง 2) ขัน้ เข้าสู่
กระบวนการเรียนรู้ แบ่งเป็ นสามองค์ประกอบย่อยคือ ตัวแทนการถ่ายทอด เนื้อหาทีใ่ ช้ และวิธกี าร
เรียนรู้ ซึ่งพบข้อสังเกตว่าการมีตวั แทนการถ่ายทอดที่หลากหลายโดยไม่เน้นตัวครูเป็ นหลักเพียง
อย่างเดียว ทําให้นกั เรียนมีโอกาสเรียนรูป้ ระสบการณ์จากบุคคลหลากหลายเช่นกัน ทัง้ จากวิทยากร
รุ่น พี่ท่ีมีป ระสบการณ์ แ ละมีค วามเป็ นเลิศ ทางด้า นการแกะสลัก สําหรับ การใช้วิธีก ารเรีย นรู้ท่ี
หลากหลายทัง้ ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบ ัติ โดยเฉพาะการเรีย นรู้ท่ีเน้ น การลงมือ ปฏิบ ัติก็ทําให้
นักเรียนมีโอกาสได้ฝึ กฝนตนเองในบรรยากาศที่ห ลากหลายและไม่รู้สกึ เบื่อกับ การเรียนรู้ ได้มี
โอกาสแสดงความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ ผนวกกับการได้รบั การถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากครู
เพื่อน รุน่ พี่ และวิทยากรภายนอก ทําให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างบูรณาการ และสามารถนําองค์
ความรู้ เทคนิค วิธกี ารเหล่านี้ไปประยุกต์ในการสร้างสรรค์งานแกะสลักได้อย่างมีความเป็ นเลิศ 3)
ขัน้ ประเมินผลการปฏิบตั ิ เป็ นการประเมินผลงานแกะสลักโดยมีทงั ้ การประเมินจากครู จากรุน่ พี่ และ
จากตัวนักเรียนเอง ซึ่งอาจเป็ นการประเมินร่วมกันของครูกบั นักเรียน รุ่นพี่กบั นักเรียน หรือกลุ่ม
นักเรียนด้วยกัน หรืออาจเป็ นประเมินร่วมกันทัง้ ครู รุ่นพี่ และนักเรียน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ความสะดวก
และความเหมาะสมในการปฏิบตั ิ ในขัน้ การประเมินผลการเรียนรูน้ ัน้ ข้อค้นพบที่สําคัญคือเป็ นการ
ประเมินผลทีไ่ ม่ได้มรี ปู แบบทีเ่ ป็ นทางการ ส่วนใหญ่จะเป็ นการประเมินโดยการสังเกตจากครูผสู้ อน
ขณะที่นั ก เรีย นเรีย นรู้ก ารแกะสลัก ประเมิน จากชิ้น งานของนั ก เรีย น และครูห รือ รุ่ น พี่ก็จ ะให้
คําแนะนํ าในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในขณะทีป่ ระเมินได้เลย ซึง่ การประเมินผลลักษณะนี้เป็ นการเรียนรู้
ร่วมกันของนักเรียนและครู นักเรียนมีโอกาสทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น หรือครูสามารถบอกในจุดทีย่ งั
เป็ นข้อด้วยของงานเพือ่ หัก้ เรียนได้แก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ยดึ รูปแบบการประเมินทีจ่ ะต้องให้
คะแนนเป็ นตัวเลข หรือการประเมินทีบ่ อกเพียงว่าผ่านกับไม่ผา่ น และ 4) ขัน้ ปรับปรุงผลการปฏิบตั ิ
เป็ นการปรับปรุงแก้ไขผลงานแกะสลักซึ่งดําเนินการไปพร้อมกันกับขัน้ การประเมินผลการปฏิบตั ิ
หรือประเมินผลงานแกะสลัก โดยครูและนักเรียนมีการประเมินและแก้ไขผลงานเป็ นลักษณะวนรอบ
ซํ้ า ๆ จนได้ ช้ิน งานที่ มีคุ ณ ภาพเป็ นที่ น่ า พอใจ อย่ า งไรก็ ดี กระบวนการทัง้ 4 ขัน้ ตอนนี้ เป็ น
กระบวนการทีส่ ง่ เสริมให้นกั เรียนไปสูค่ วามเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ซึง่ หากขาดขัน้ ตอน
ใดขัน้ ตอนหนึ่งไปศักยภาพในการไปสูค่ วามเป็ นเลิศด้านนี้อาจเป็ นไปได้ยากขึน้ ก็เป็ นได้
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จากข้อค้นพบในประเด็นกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลัก
ผักและผลไม้น้ี จะเห็นได้ว่าการเรียนรูข้ องนักเรียนสามารถเกิดขึน้ ได้อย่างหลากหลายวิธกี าร ขึน้ อยู่
กับการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องและความสนใจใฝ่ รูข้ องนักเรียนเอง ซึ่ง
การเรียนรูเ้ ป็ นสิง่ สําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม นักเรียนที่มคี วามเป็ นเลิศด้าน
การแกะสลักหรือความเป็ นเลิศด้านศิลปหัตถกรรมนี้จะเห็นได้ว่าได้ผ่านกระบวนการเรียนรูม้ าอย่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นการเตรียมความพร้อมของครูเพื่อจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้แก่นกั เรียน เมื่อ
เข้าสู่กระบวนการเรียนรูก้ ม็ กี จิ กรรมที่หลากหลายที่ส่งเริมการเรียนรูข้ องนักเรียน ทัง้ ในเชิงทฤษฎี
และเชิงปฏิบตั ิ มีการประเมินผลการเรียนรู้ และปรับปรุงการเรียนรูน้ ัน้ ดังที่ มธุรส สว่างบํารุง
(2542); ชลธิรา สัตยาวัฒนา (2542); สุรางค์ โค้วตระกูล (2544) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ ว่าเป็ นการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีถ่ าวร และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมจากสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้รบั การเรียนรูข้ อง
มนุ ษย์นําไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงซึง่ ประสบการณ์ทไ่ี ม่จาํ กัดเพียงแต่ความคิดรวมทัง้ การกระทําเท่านัน้
แต่ ก ารเรีย นรู้ข องมนุ ษ ย์ย ัง ประกอบด้ ว ยความรู้สึก และการเปลี่ย นแปลงพฤติ ก รรมเป็ นผล
เนื่ องมาจากประสบการณ์ ท่ีคนเรามีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับ เติมศักดิ ์ คทวณิ ช
(2546) ได้กล่าวถึงการเรียนรูว้ ่าหมายถึง กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีเ่ ป็ นผลมา
จากการจัดสถานการณ์หรือประสบการณ์ เมือ่ ได้รบั การฝึกฝนและฝึกหัดจนเกิดความชํานาญแล้ว จะ
ส่งผลทําให้เกิดเป็ นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรขึน้ พฤติกรรมเหล่านัน้ ต้องไม่เกิดจากสัญชาตญาณ
วุฒภิ าวะ โรคภัยไข้เจ็บหรือเป็ นผลมาจากการใช้ยาทัง้ หลาย
นอกจากนี้ กระบวนการเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ที่
ค้นพบจากการศึกษาครัง้ นี้ ยังพบว่าพฤติกรรมการเรียนรูท้ น่ี ํ าไปสูค่ วามเป็ นเลิศทีส่ าํ คัญมาจากการ
ฝึ กปฏิบตั ิ ซึง่ ก่อนทีน่ ักเรียนจะลงมือปฏิบตั กิ ม็ กี ารเรียนรูท้ งั ้ การบรรยาย การสาธิตของครู หรือการ
ปฏิบตั ติ ามรุ่นพี่ และเกิดการเรียนรูท้ ่เี กิดจากการสังเกต การเลียนแบบพฤติกรรมของครูและรุ่นพี่
รวมไปถึงการทําตามแบบจากสื่อการเรียนรูต้ ่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นหนังสือ ตํารา สื่อจากอินเตอร์เน็ ต
เป็ นต้น เพื่อนํามาสู่การฝึ กปฏิบตั กิ ารแกะสลักของตนเองก่อนทีจ่ ะถึงขัน้ การประยุกต์ลวดลายต่างๆ
เทียบเคีย งได้กบั แนวคิดการเรียนรู้ท างปั ญ ญาสังคมของแบนดูรา (Bandura . 1997) ที่กล่าวว่า
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์สว่ นใหญ่เกิดจากการเรียนรูโ้ ดยการสังเกตหรือการเลียนแบบการกระทํา
ของผูอ้ ่นื ซึง่ แบนดูรา (Bandura) ได้แบ่งตัวแบบออกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ ตัวแบบทางพฤติกรรม
(Behavioral Modeling) หมายถึง ตัวแบบทีแ่ สดงพฤติกรรมให้บุคคลเห็น ตัวแบบทางวาจา (Verbal
Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบทีพ่ ดู บอกหรือเขียน บอกว่าจะกระทําอะไรอย่างไร เพราะมนุ ษย์
สามารถทําสิง่ ต่างๆ ได้จากการฟั ง การพูดบอกของผูอ้ ่นื หรือจากการอ่านจากสิง่ ที่ผอู้ ่นื เขียน เช่น
การทําอาหารจากหนังสือหรือตํารา ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึง การมีตวั
แบบภาพหรือเสียงทีผ่ ่านสื่อต่างๆ คือ วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และตัวแบบสัมผัส (Kinesthetic
Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบโดยใช้การสัมผัส เช่น เด็กหูหนวก ตาบอดเวลาจะเรียนออกเสียง
อาจจะต้องมีการสัมผัสปากของครูผสู้ อน
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นอกจากนี้ยงั เทียบเคียงได้กบั แนวคิดปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction)
ซึง่ เป็ นแนวทางทางสังคมวิทยา ทีก่ ล่าวถึงการถ่ายทอดทางสังคมในระดับปั จเจกบุคคล การกระทํา
ระหว่างกันด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) หมายถึง ลักษณะการประพฤติปฏิบตั ติ ่อกันของ
มนุ ษย์ในสังคมทีอ่ าศัยการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ภาษาและอากัปกิรยิ า ท่าทางที่
เป็ นสัญลักษณ์ ซึง่ มนุษย์เรานัน้ โต้ตอบกันด้วยการแปลความหมายของการกระทําระหว่างกันและกัน
อ่านเจตนารมณ์ของกันและกันว่าการกระทําของฝ่ ายหนึ่งนัน้ มีความหมายว่าอย่างไร เพื่อว่าจะได้
ตอบโต้การกระทําของฝ่ ายนัน้ ได้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ทแ่ี สดงเอาไว้ ซึ่งการปฏิบตั ติ ่อกันอย่างมี
สัญลักษณ์เป็ นการเข้าใจความหมายของการกระทําระหว่างกันซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญ มีความจําเป็ นอย่าง
มากสําหรับมนุ ษ ย์ (อ้อมเดือน สดมณี. 2523:32-33) มนุ ษย์ตอบโต้การกระทําของกันและกันบน
พื้นฐานของความหมายของอากัปกิรยิ า แปลความหมายของอากัปกิรยิ าของกันและกัน ลักษณะ
เช่นนี้ทาํ ให้อากัปกิรยิ าทัง้ หลายกลายเป็ นสัญลักษณ์ซง่ึ แฝงไว้ดว้ ยความคิดของผูเ้ ข้าร่วมปฏิสงั สรรค์
ซึ่งสัญ ลักษณ์ เป็ นสิง่ แทนการกระทําทัง้ หมด พฤติกรรมส่วนใหญ่ ของมนุ ษ ย์จงึ เป็ นเรื่องของการ
ประพฤติปฏิบตั ติ ่อกันอย่างมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ทใ่ี ช้เพื่อการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกัน
ถ้าปั จเจกบุ ค คลที่เข้ามาประพฤติป ฏิบ ัติต่ อกัน ไม่แปลความหมายของอากัป กิรยิ าในลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน หรือไม่ย อมกระทํ าตอบโต้อากัป กิรยิ าของอีก ฝ่ ายหนึ่ งให้เป็ น ไปตามความหมาย
เจตนารมณ์ของอีกฝ่ าย การกระทําทีร่ ว่ มแรงร่วมใจช่วยเหลือจุนเจือกันอันเป็ นคุณลักษณะใหญ่ของ
ชีวติ สังคมก็คงจะไม่เกิดขึน้ หรือกล่าวได้ว่า สังคมมนุ ษย์อยูบ่ นพืน้ ฐานของการตกลงร่วมกัน คือการ
รับรูใ้ นความหมายของการกระทําระหว่างกัน อันก่อให้เกิดการเข้าใจร่วมกันและคาดหวังรวมกัน ซึง่
ในกระบวนการส่ งเสริม ความเป็ นเลิศ ทางด้า นศิล ปหัต ถกรรมนี้ ครูเป็ นผู้ทํ าหน้ าที่ห ลัก ในการ
ถ่ายทอดความรู้ โดยเป็ นความรูท้ ่ตี ้องมีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ถ่ายทอดความรูก้ บั ผูร้ บั การ
ถ่ายทอดความรู้ ทัง้ สองฝ่ ายต่างต้องมีปฏิสมั พันธ์กนั ในเชิงสัญลักษณ์โดยเป็ นการสือ่ ให้ทราบว่าฝ่ าย
ทีเ่ ป็ นผูถ้ ่ายทอดความรูน้ ัน้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามพร้อมในการทีจ่ ะถ่ายทอด ส่วนผูท้ เ่ี ป็ นผูร้ บั การถ่ายทอด
ความรูก้ ็ต้องสื่อออกมาได้ว่าตนเองนัน้ มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายทอดนัน้ ๆ ได้ เพราะหากฝ่ าย
หนึ่งฝ่ ายใดเกิดความไม่เข้าใจในสัญลักษณ์ทไ่ี ด้แสดงออกไปแล้วนัน้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร
ระหว่างกัน ทําให้กระบวนการถ่ายทอดความรูเ้ สียไปหรือผิดไปจากความตัง้ ใจ อีกทัง้ เนื้อหาการ
สือ่ สารทีไ่ ด้รบั หากมีความผิดพลาดไปก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ ดังนัน้ ปฏิสงั สรรค์
สัญลักษณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการเรียนรูร้ ะหว่างครูกบั นักเรียนจึงเป็ นสิง่ สําคัญทีน่ ําไปสู่การ
สร้างความเป็ นเลิศให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ ยงั เทียบเคียงได้กบั แนวคิดการถ่ ายทอดทางสังคม
(socialization) ในระดับโครงสร้างที่กล่าวถึงกระบวนการปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างตัวแทนการ
ถ่ายทอดและผูร้ บั การถ่ายทอด จากกระบวนการปฏิสมั พันธ์น้ีจะทําให้เกิดการเรียนรู้ แล้วซึมซับเข้า
ไปภายใน (internalization) โดยสิ่ง ที่บุ ค คลจะได้เรีย นรู้แ ละซึม ซับ เข้า ไปนั น้ ก็คือ บรรทัด ฐาน
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวิถปี ฏิบตั ติ ่างๆ ของสังคมทีต่ นอาศัย (จิราภา เต็งไตรรัตน์ และ
คณะ. 2542 : 346) ซึ่งวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมนัน้ มีทงั ้ ทางตรงและทางอ้อม ดังเช่นการถ่ายทอด
ความรูใ้ นงานแกะสลักที่มที งั ้ ให้ความรูโ้ ดยตรงจากการบอกกล่าวของครู รุ่นพี่ และการถ่ายทอด
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ทางอ้อมจากการปฏิบตั ขิ องรุ่นพี่ ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรมการเรียนรูด้ า้ นการแกะสลัก
ของนักเรียน (สุพตั รา สุภาพ. 2537 : 59)
อีกทัง้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการเรียนรู้ 4 ขัน้ ตอนนี้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดโครงสร้าง
วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Action) ซึ่งหมายถึง การวางแผน-การปฏิบ ตั ิ-การตรวจสอบ-การ
ปรับปรุง โดยเป็ นวงจรที่ต้องดําเนินการหมุนเวียนไปไม่หยุด หรือที่เรียกกันว่า Deming cycle ซึ่ง
เผยแพร่อย่างกว้างขวางในปี ค.ศ.1950 โดย เอ็ดวาร์ด เดมมิง่ (Edward Deming) เป็ นวงจรของการ
บริหารงานคุณภาพเพื่อให้ได้ผลงานฑามวัตถุประสงค์และได้มาตรฐาน ทัง้ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้นํามาใช้เป็ นแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และยังมีการนํามาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต้นแบบ โดยพบว่า หลักการ PDCA คือปั จจัยแห่งความสําเร็จ
ของการพัฒ นาผู้เรีย นไปสู่ เ ป้ าหมายที่มุ่ ง เน้ น การเรีย นรู้จ ากข้อ ผิด พลาดและนํ า มาปรับ ปรุ ง
พั ฒ น าก ารดํ าเนิ น งาน ให้ ถู ก ต้ อ งและดี ย ิ่ ง ขึ้ น (สํ า นั ก งาน เล ข าธิ ก ารส ภ าก ารศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้เป็ นลักษณะการวนรอบทัง้ 4 องค์ประกอบคือเริม่
จากการวางแผนเตรียมการผลิตชิน้ งาน การดําเนินการผลิตชิน้ งาน การตรวจสอบชิน้ งาน และการ
ปรับปรุงชิน้ งานซึ่งนํามาสู่การกลับมาเริม่ วางแผนผลิตชิน้ งานต่อไป ในขณะทีก่ ระบวนการเรียนรูท้ ่ี
ผู้วจิ ยั ศึกษานัน้ มีขอบเขตที่กว้างไม่เพียงแค่การผลิตชิ้นงานซึ่งอาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งของขัน้ การ
เรีย นรู้ เมื่อสามารถผลิต ชิ้น งานที่ได้จากการเรีย นรู้แล้วก็นํ าไปสู่ข นั ้ ประเมิน ผลและขัน้ ปรับ ปรุง
เนื่องจากเป้ าหมายในการศึกษาครัง้ นี้ คอื ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ของนักเรียน
ดังนัน้ การจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางจึงเป็ นหัวใจของการดําเนินการที่ครูจะต้องจัด
กระบวนการเรียนรูท้ ่มี ุ่งสู่ความเป็ นเลิศในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนโดยมีจุดเน้ นคือการ
ปรับปรุงวิธปี ฏิบตั แิ ละพัฒนาผลงานให้ดยี งิ่ ขึน้ มากกว่าการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร เนื้อหา ตัวผูส้ อน
วิธีก ารสอน หรือ บริบ ทภายนอก ซึ่ง จะสอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ เกลเซอร์ (Glaser, 1970) ที่
กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 3 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ เตรียมการ ขัน้ ดําเนินการ และขัน้ ประเมินผล
โดยขัน้ ประเมินผลจะนํ ามาซึ่งผลสะท้อนกลับ (feedback) ทัง้ ด้านผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและผล
การสอนของครู การปรับปรุงผลงานจึงมีลกั ษณะกว้างไม่เฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรูห้ รือการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน นอกจากนี้ ในกระบวนการเรียนรูย้ งั ต้องใช้วธิ กี ารเรียนรูท้ ่ี
เน้นการปฏิบตั หิ รือการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ จากข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับการศึกษาบางส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรูด้ ้านศิลปหัตถกรรม เช่น การศึกษาของสุมาลี คุณา (2556) ศึกษา
เรื่องผลการเรีย นรู้เรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โดยใช้ชุด
ฝึ กสอนที่เน้ นการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ พบว่า แผนการจัดการเรียนรูเ้ รื่องการแกะสลักผักและ
ผลไม้โดยการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์นนั ้ มีประสิทธิภาพเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
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1.3 เงื่อ นไขที่เกี่ย วข้อ งกับ ความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้
จากผลการวิเคราะห์เงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ผูว้ จิ ยั พบเงื่อนไขทัง้ ภายในตัวบุ คคลและเงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมทางสังคม กล่าวโดยสรุปคือ
เงื่อนไขภายในตัวบุคคลประกอบด้วย ความสนใจส่วนบุคคล ความถนัดของบุคคล ความคิดสร้าง
สวรรค์ การวางแผน และลักษณะส่วนบุคคลซึง่ ได้แก่ ความรับผิดชอบ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ความ
มุง่ มันตั
่ ง้ ใจ ความอดทน และการรูจ้ กั คิดวิเคราะห์ ส่วนเงือ่ นไขจากสภาพแวดล้อมประกอบด้วย การ
สนับสนุ นจากโรงเรียน การถ่ายทอดจากรุน่ พี่ การสนับสนุ นจากผูป้ กครอง ประสบการณ์ในการเข้า
ร่วมแข่งขัน และแบบอย่างจากคนในครอบครัว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1.3.1 เงื่อ นไขภายในตัว บุค คล
เงื่อนไขภายในตัวบุคคลที่นําไปสู่การสร้างความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและ
ผลไม้ พบว่า สามารถพิจารณาได้ 5 เงื่อนไข ประกอบด้วย 1) ความสนใจของบุคคล 2) ความถนัด
ของบุคคล 3) ความคิดสร้างสรรค์ 4) การวางแผน และ 5) ลักษณะส่วนบุคคลของผูเ้ รียน นักเรียนที่
มีค วามเป็ น เลิศ ในการแกะสลัก ผัก และผลไม้ ส่ว นใหญ่ เป็ น บุ ค คลที่มีพ้ืน ฐานความสนใจในงาน
แกะสลัก จึงมีความต้องการเรียนรู้ และเมื่อโรงเรียนเปิ ดโอกาสจึงไม่ลงั เลที่จะสมัครเข้าร่วม ความ
สนใจส่วนบุ คคลจึงเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเข้าสู่การเรียนรู้ ฝึ กฝนและนํ าไปสู่การมีความเป็ นเลิศ
ทางด้านศิลปหัตถกรรม ความชอบบ่งบอกถึงความสนใจในศิลปหัตถกรรม นักเรียนบางคนวาดรูป
ไม่เป็ นหรือไม่เคยมีพน้ื ฐานทางศิลปะเลยแต่เมื่อเห็นงานแกะสลักครัง้ แรกก็รสู้ กึ ชอบและสนใจงาน
แกะสลักจนตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรูซ้ ่งึ ส่วนใหญ่ จะเป็ นกิจกรรมชุมนุ มของโรงเรียน และก็
สามารถทําผลงานออกมาได้อย่างสวยงาม อย่างไรก็ดี การเรียนรู้ข องนักเรียนกลุ่มนี้ จะใช้เวลา
มากกว่านักเรียนที่มคี วามถนัดทางด้านศิล ปะอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ถือว่าเป็ นอุปสรรคเพียงเล็กน้ อย
สําหรับนักเรียนทีม่ ลี กั ษณะส่วนบุคคลทีโ่ ดดเด่น โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ ความอดทน และ
ความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ ซึ่งเหล่านี้ถือเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญ ของนักเรียนที่จะก้าวไปสู่ความเป็ นเลิศ
ทางด้านศิลปหัตถกรรมได้ ดังนัน้ สําหรับนักเรียนแล้วความสนใจจึงเป็ นเพียงจุดเริม่ ต้นของการเข้า
มาสูก่ ระบวนการเรียนรูแ้ ละเป็ นเงือ่ นไขในการคัดเลือกของครูเท่านัน้ แต่การประสบความสําเร็จนัน้
จะต้องมีลกั ษณะส่วนบุคคลทัง้ สามสิง่ นี้เป็ นพืน้ ฐานในจิตใจ และสิง่ เหล่านี้กจ็ ะทําให้นักเรียนค้นพบ
ความถนัด ที่เป็ น เลิศ ของตัว เองจากการที่ได้เรียนรู้และฝึ ก ฝนอย่างหนัก ดังนัน้ ความถนัด จึงมี
ความสําคัญในแง่ของเป้ าหมายการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางซึง่ มาพร้อมกับความเป็ นเลิศใน
การปฏิบตั งิ าน ดังที่ โด่งสยาม โสมาภา (2559) ได้ทาํ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
เลิศของสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลพระราชทาน พบว่า สถานศึกษาทัวไปมี
่ การนํ ากระบวนการกลุ่ม
มาใช้ในการสร้างความสัมพัน ธ์ระหว่างนักเรีย นเป็ น สําคัญ ในขณะที่สถานศึกษาที่ได้รบั รางวัล
พระราชทานจะให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ความถนัดของตนเองซึง่ ก็
เป็ นการแสดงถึงการมุง่ เน้นทีผ่ เู้ รียนเป็ นสําคัญ
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การจัดการเรียนรูท้ ่เี น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญ ของ
ลักษณะส่วนบุคคลซึ่งมีอทิ ธิอย่างมากต่อการมุ่งสู่ความเป็ นเลิศหรือความสําเร็จในการสร้างสรรค์
ผลงานของนักเรียน โดยลักษณะส่วนบุคคลทีป่ รากฏชัดมากทีส่ ุดคือ ความรับผิดชอบ ความอดทน
และความมุ่งมันตั
่ ง้ ใจ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของการปฏิบตั งิ านให้ประสบความสําเร็จ
งานวิจยั ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั ิงานใดก็ตามปั จจัยแห่งความสําเร็จเหล่านี้ก็มกั จะเข้ามา
เกี่ยวข้องเสมอ แต่ในการปฏิบตั ิท่เี ป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมจะต้องมีการพิจารณาถึงการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ซง่ึ มักจะมาควบคู่กบั การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์และ
ปรับ ปรุงงานของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ กล่ าวอีกนัย หนึ่ งคือสิ่งที่เพิ่ม เติม เหล่านี้ ถือเป็ น เงื่อนไข
เพียงพอสําหรับความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม กล่าวคือนักเรียนสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ข องตนเองได้โดยการศึก ษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง เช่ น เว็บ ไซต์ ท่ีเกี่ย วกับ ศิล ปะ การ
ออกแบบลวดลายต่ างๆ และทดลองแกะสลัก ตลอดจนวิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการแกะสลักจน
สามารถผลิตผลงานของตนเองให้เป็ นที่ประจักษ์ได้ ดังที่ อัญ ชลี โสมดี (2555) ซึ่งทําการศึกษา
แนวทางประยุกต์พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ด้านงานหัตถกรรม
ได้อธิบายไว้อย่างครอบคลุมว่า วิธกี ารถ่ายทอดองค์ความรูภ้ มู ปิ ั ญญาท้องถิน่ เหล่านี้ ใช้วธิ กี ารเรียนรู้
โดยเน้นการฝึ กทักษะของผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ โดยให้ทดลองปฏิบตั จิ ริง ใช้วสั ดุอุปกรณ์ จริง จากนัน้
ผูส้ อนเป็ นผูต้ รวจสอบอีกครัง้ อีกทัง้ ผูเ้ รียนเองก็สามารถประเมินผลงานตนเองได้ในระดับหนึ่ง การ
เรีย นรู้เพํา◌่ อไปสู่ค วามเป็ น เลิศ ในงานหัต ถกรรมจะต้องมีท ักษะ ความรู้ และประสบการณ์ เชิง
สุนทรียะ ผู้เรียนสามารถจะเรียนรู้ผ่านการศึกษางานของศิลปิ นผู้มเี ชื่อเสียง โดยเรียนรูผ้ ่านการ
สังเกต ลอกแบบ และทดลองปฏิบตั จิ ากงานของพ่อครูแม่ครูหรือแบบอย่างทีเ่ คยมี ซึง่ เป็ นการเรียนรู้
โดยอาศัยประสบการณ์ จากนัน้ จึงนํามาประยุกต์ดดั แปลงต่อยอดสูผ่ ลงานของตนเอง
1.3.2 เงื่อ นไขจากสภาพแวดล้อ มทางสังคม
เงื่อนไขจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่นําไปสู่ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผัก
และผลไม้ทพ่ี บ ได้แก่ การสนับสนุ นจากโรงเรียน การได้รบั การถ่ายทอดจากรุน่ พี่ การสนับสนุ นจาก
ผูป้ กครอง ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน และการได้รบั แบบอย่างจากคนในครอบครัว การ
มุ่งสู่ความเป็ นเลิศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นด้านศิลปหัตถกรรมหรือด้านใดก็ตาม นักเรียนจะต้อง
ได้รบั การสนับสนุ นจากโรงเรียนและผูป้ กครอง แต่ปัจจัยหนึ่งทีม่ คี วามโดดเด่นคือ การถ่ายทอดจาก
รุ่นพีใ่ นโรงเรียนทีเ่ คยประสบความสําเร็จมาก่อนหรือมีประสบการณ์มากกว่า หรืออาจจะเป็ นคนใน
ครอบครัวทีเ่ คยประสบความสําเร็จทางด้านนี้มาแล้วก็ตาม ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างตัวแบบทีด่ ี
ทางสังคมให้กบั ผูเ้ รียน ตัวแบบนี้ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นคนเก่งหรือคนทีม่ ชี ่อื เสียงในด้านศิลปะ เนื่องจาก
บริบทของการทํางานด้านนี้ยงั ไม่เป็ นทีแ่ พร่หลายเท่ากับด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา ดังนัน้ ตัวแบบใน
บริบทของการทํางานด้านนี้จงึ เป็ นคนใกล้ชดิ ของนักเรียนเอง ในทีน่ ้ีกค็ อื รุ่นพีใ่ นโรงเรียนซึ่งถือเป็ น
บุคคลทีม่ บี ทบาทมากต่อนักเรียน การลดบทบาทของครูเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าครูลดความใส่ใจ
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กับนักเรียน ในทางกลับกัน ครูจะต้องเพิม่ ความใสใจมากขึน้ ทัง้ ความสัมพันธ์ของรุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง มี
ความมุง่ มันทุ
่ ม่ เทจนบางครัง้ ต้องออกค่าใช้จา่ ยเอง ตลอดจนการทําหน้าทีใ่ ห้คาํ ปรึกษา การสอนงาน
และการอํานวยความสะดวก เนื่ องจากงานศิลปะเป็ นงานละเอียดอ่อน การสอนงานจึงควรอยู่ใน
บรรยากาศของความเป็ นกัน เองและมีค วามเป็ นสุ น ทรีย ภาพ ซึ่ ง จากข้อ ค้ น พบเงื่อ นไขจาก
สภาพแวดล้อ มทางสังคมนี้ สามารถเทีย บเคีย งได้ก ับ แนวคิด การถ่ ายทอดทางสังคม โดยผ่ าน
ตัวแทนของการถ่ายทอดทางสังคมตามมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ทีก่ ล่าวถึงกระบวนการใน
การถ่ายทอดความรู้ ความคิด เจตคติ อุดมการณ์ ของสมาชิกสังคมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อกี รุ่นหนึ่ง ซึ่ง
เป็ นไปทัง้ ทางตรงและทางอ้อมโดยผ่านตัวแทนของสังคม (Agent) เช่น สถานศึกษา กลุ่มเพื่อน เป็ น
ต้น เพื่อที่บุ ค คลจะสามารถทําหน้ าที่ท งั ้ ในส่วนตัวและต่ อสังคมได้ เป็ น กระบวนการเรีย นรู้ต าม
กฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือที่สงั คมหนึ่ง ๆ กําหนดไว้ ทําให้บุคคลมีแบบแผนของความประพฤติและ
สามารถดํารงอยู่ในกลุ่มและสังคมได้อย่างเป็ นระเบียบ ซึ่งการถ่ายทอดทางสังคมมีความสําคัญใน
การเป็ นหลักปฏิบ ตั ิท่ีคนเราต้องเรียนรู้คุณ ค่า กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว้เพื่อให้มี
ความสัม พัน ธ์ก ัน ฉะนัน้ การถ่ ายทอดทางสังคมจึงเป็ น วิธีก ารถ่ ายทอดวัฒ นธรรมที่ทําให้บุ ค คล
สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชวี ติ ของกลุ่มที่ตนเป็ นสมาชิก เป็ นการรับรูเ้ อาคุณค่าของกลุ่มซึ่งทําให้
มนุ ษย์มคี วามรูส้ กึ เป็ นตัวตนหรือตัวของตัวเอง (Self) คือการรูส้ กึ ทีว่ ่าตนเป็ นมนุ ษย์ต่างจากคนอื่น
สามารถควบคุมความรูส้ กึ นึกคิด ประพฤติปฏิบตั ติ นตามระเบียบหรือความเหมาะสมในกลุ่มอื่น ๆ
สังคมจะทําหน้ าที่หล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็ นไปตามที่สงั คมต้องการโดยผ่านสถาบัน
พื้นฐาน (สุพตั รา สุภาพ. 2541) นอกจากนี้ ยงั เทียบเคียงได้งานวิจยั ที่ศึกษาวิธกี ารสอนศิลปะแก่
นักเรียนนัน้ มักจะใช้ระบบพี่สอนน้ องหรือเพื่อนสอนเพื่อนเข้ามา เช่น งานวิจยั ของ นิวฒ
ั น์ วรรณ
ธรรม (2559) ได้ทําการศึกษาเส้นทางความเป็ นเลิศของวงดนตรีลูกทุ่งมัธยมศึกษาในประเทศไทย
พบว่า ครูผสู้ อนเป็ นผูท้ ม่ี คี วามมุ่งมัน่ เสียสละ มีความรูค้ วามเข้าใจในงานด้านนี้ มีระเบียบวินัย ใช้
วิธสี อนโดยการสาธิตจากครู พี่สอนน้ อง เพื่อนสอนเพื่อน ฝึ กให้นักเรียนรูจ้ กั คิดสร้างสรรค์ สร้าง
แรงจูงใจด้วยการให้ทุนการศึกษา ทัศนศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ

2. รูป แบบและคู่ม ือ การจัด การเรีย นรูเ้ พื่อ ส่งเสริ ม ความเป็ น เลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก
และผลไม้
2.1 รูป แบบการจัด การเรีย นรู้เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ นเลิ ศ ในการแกะสลัก ผัก และ
ผลไม้
จากการศึกษา พบรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลัก
ผักและผลไม้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูป แบบการจัดการเรียนรู้แบบครูเป็ นครู และรูป แบบการจัดการ
เรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ช
2.1.1 รูป แบบการจัด การเรีย นรู้แ บบครูเ ป็ นครู คือ โครงสร้างความสัมพันธ์ของ
แนวทางในการจัด การเรีย นรู้ท่ีค รูผู้ส อนเป็ น ผู้จดั การเรีย นรู้แก่ นัก เรีย นเป็ น หลัก โดยครูจะเป็ น
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ผูด้ ําเนินการ เตรียมการ วางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ก่นักเรียนเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นรูปแบบที่
เป็ นทางการ มีการเตรียมการจัดการเรียนรูท้ ่ผี นวกกับรายวิชา และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบตั แิ ละการปรับปรุงผลการปฏิบตั ิ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นครูน้ี ส่วนใหญ่ เป็ นการจัดการเรียนรูใ้ นโรงเรียน ผู้มบี ทบาท
สําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรูค้ อื ครูผสู้ อนการแกะสลักให้แก่นักเรียน โดยได้รบั การสนับสนุ น
การจัดกิจกรรมจากโรงเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นครู ประกอบด้วย การเตรียมการ
จัดการเรียนรู้ การสร้างความรู้ การนํ าความรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิ วิเคราะห์และสะท้อนผลอย่างสร้างสรรค์
ครูจะมีการเตรียมการจัดการเรียนรูท้ งั ้ ทางด้านแผน เนื้อหา และสื่อการเรียนรูต้ ่างๆ และจึงนําสูก่ าร
สร้างความรู้ ด้วยวิธกี ารที่หลากหลาย ได้แก่ การบรรยาย การสาธิตจากครูผูส้ อน การยกตัวอย่าง
งานจากสื่อและเทคโนโลยี และการเชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละสร้างแรง
บันดาลใจแก่นกั เรียนในการสร้างสรรค์งานแกะสลัก ซึง่ จะสร้างความรูด้ ว้ ยวิธกี ารทีห่ ลากหลายนี้ ทํา
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูห้ ลากหลายแหล่ง และสามารถนํ ามาบูรณาการเพื่อสรร
สร้างงานแกะสลักของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ และแตกต่างจากคนที่ได้รบั ความรูเ้ พียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์แก่นักเรียนให้เห็นงานหลากหลายมุมมอง ดังที่ เติมศักดิ ์ คทวณิช
(2546) ได้ใ ห้ คํ า จํ า กัด ความเกี่ย วกับ การเรีย นรู้ห มายถึง กระบวนการของการเปลี่ย นแปลง
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นผลมาจากการจัดสถานการณ์หรือประสบการณ์ เมื่อได้รบั การฝึ กฝนและฝึ กหัดจน
เกิดความชํานาญแล้ว จะส่งผลทําให้เกิดเป็ นพฤติกรรมทีค่ ่อนข้างถาวรขึน้ พฤติกรรมเหล่านัน้ ต้อง
ไม่เกิดจากสัญชาตญาณ วุฒภิ าวะ โรคภัยไข้เจ็บหรือเป็ นผลมาจากการใช้ยาทัง้ หลาย เมื่อเข้าสูก่ าร
ปฏิบตั ิ ก็จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองและลงมือปฏิบตั โิ ดยมีพเ่ี ลี้ยง ซึง่ การปฏิบตั นิ ้ีเป็ น
สิง่ สําคัญสําหรับการสร้างความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ ง
ฝึ กฝนอยู่เป็ นประจํา เพราะมีความเกี่ยวข้องกับทัง้ ความคล่อง การจัดเวลา ความประณีตสวยงาม
รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ การได้ฝึกปฏิบตั จิ งึ เป็ นการทําให้นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากวัสดุอุปกรณ์จริง
นํ าองค์ความรูจ้ ากการเรียนและการเห็นตัวอย่างจากบุคคลอื่นมาลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง เมื่อฝึ ก
บ่อยๆ ก็จะยิง่ เกิดความชํานาญและสามารถสร้างสรรค์งานแกะสลักที่มคี วามเป็ นเลิศได้ และเมื่อ
ปฏิบตั แิ ล้วก็จะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิ ซึ่งเป็ นการประเมินทัง้ จากครูผสู้ อน รุ่นพี่ และตัวผูเ้ รียน
เอง การประเมินผลนี้เป็ นการประเมินอย่างสร้างสรรค์เพื่อนํ าไปสู่การปรับปรุงผลงานให้ดขี น้ึ ส่วน
ใหญ่ ท่ีพ บเป็ น การประเมิน อย่างไม่เป็ น ทางการ สามารถเทัยบเคีย งการจัดการเรียนรู้แบบเป็ น
ทางการ ได้กบั ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม ตามแนวคิดของ แบนดูรา (Bandura. 1997) ที่อธิบาย
การเรียนรูท้ างสังคมที่ทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมานัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ และเปลี่ยนแปลงเพราะ
สภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่มคี วามสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่วนบุคคล ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อบุคคลแตกต่าง
กัน ขึน้ อยู่กบั ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล กล่าวคือเป็ นการการจัดการเรียนรูจ้ ะต้องมีทงั ้ การจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ จัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสม มีความหลากหลายโดยดูจากเงือ่ นไขส่วน
บุคคลและเงือ่ นไขสภาพแวดล้อมประกอบกัน รวมทัง้ ลงมือปฏิบตั แิ ละเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ ทีม่ กี าร
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ประเมินผลการเรียนรูน้ ัน้ ด้วย สุดท้ายนักเรียนจะเกิดการเรียนรูท้ น่ี ําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจนมี
ความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ในทีส่ ดุ
2.1.2 รูป แบบการจัด การเรีย นรู้แ บบครูเป็ นโค้ช รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครู
เป็ นโค้ช คือ โครงสร้างความสัมพันธ์ของแนวทางในการจัดการเรียนรูท้ ่เี น้นให้นักเรียนเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง โดยมีครูคอยเป็ นผู้ช้แี นะภายใต้ศกั ยภาพของนักเรียน ผู้มบี ทบาทสําคัญ ที่ทําให้เกิดการ
เรียนรูค้ อื ตัวนักเรียนเอง เป็ นการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะการฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะมีบทบาทในการคอย
ให้คําชีแ้ นะให้คําปรึกษาแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็ นเลิศ ซึง่ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ครูเป็ นโค้ช ประกอบด้วย การกระตุ้นให้นักเรียนรูจ้ กั ตนเอง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
ออกแบบร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ทุ่มเทลงมือปฏิบตั ิ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ และต่อยอดองค์ความรู้
และปรับปรุง ซึ่งมีลกั ษณะของการจัดการเรียนรูท้ ่ไี ม่เป็ นทางการ การเรียนรูข้ องนักเรียนสามารถ
เกิดขึน้ ได้ตลอดเวลาทัง้ ในและนอกชัน้ เรียน ขึน้ อยู่กบั ความกระตือรือร้นและพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนผนวกกับการให้คําชีแ้ นะจากครูผสู้ อนซึง่ รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบนี้เป็ นการดึงเอา
ศักยภาพของนักเรียนที่มีอยู่ให้ออกมาจากการลงมือปฏิบ ตั ิด้วยความเต็มใจ ทําให้นักเรียนเกิด
ความรูส้ กึ เห็นคุณค่าและความสําคัญของตนเอง เห็นว่าตนเองมีศกั ยภาพจากการชีแ้ นะของครู อัน
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรูท้ น่ี ํ าไปสู่ปซิบตั กิ ารการแกะสลักทีม่ าจากความเต็มใจและนักเรียน
จะแสดงออกซึ่งศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ และเมื่อมีปัญ หาก็มคี รูคอยให้คําชี้แนะอย่างใกล้ชดิ
รูป แบบการจัด การเรีย นรู้แ บบครูเป็ นโค้ช สามารถเทีย บเคีย งได้ก ับ แนวคิด เกี่ย วกับ การโค้ช
(Coaching) ที่ครูมบี ทบาทสําคัญในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูใ้ ห้บรรลุเป้ าหมาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาจารย์ผูส้ อนเป็ นผูม้ บี ทบาท
สําคัญในการช่วยเหลือ สนับสนุ น ชี้แนะและให้ความร่วมมือเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนรูใ้ น
เรื่องนัน้ ๆ (Wiles and Bondi. 2004: 13) ซึ่งรูปแบบการโค้ชมีหลายแนวคิดด้วยกัน แต่การศึกษา
ครัง้ นี้ เทีย บเคียงได้กบั แนวคิดการโค้ชทางปั ญ ญา (Cognitve coaching) (Costa and Garmston.
2002:9) ทีม่ ุ่งเน้นการเสริมสร้างการเรียนรูด้ ว้ ยการสร้างความรูแ้ ละพัฒนาทักษะในด้านการจัดการ
เรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ จากการเรียนรูด้ ว้ ยการนําตนเอง (Self-directed learning) เช่นเดียวกับรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ช ที่ครูจะเน้นการสร้างความรูแ้ ละพัฒนาทักษะของนักเรียนโดยการให้
นักเรียนฝึ กปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง โดยมีครูคอยเป็ นผูใ้ ห้คาํ ชีแ้ นะ
นอกจากนี้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบครูเป็ นโค้ช ยังเทียบเคียงได้กบั แนวคิดการ
เรียนรูท้ างปั ญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1997) ทีอ่ ธิบายถึงพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์สว่ น
ใหญ่ เ กิ ด จากการเรีย นรู้โ ดยการสัง เกตหรือ การเลี ย นแบบการกระทํ า ของผู้ อ่ืน ซึ่ ง แบนดู ร า
(Bandura) ได้ แ บ่ ง ตัว แบบออกเป็ น 4 ประเภทหลัก คือ ตัว แบบทางพฤติ ก รรม (Behavioral
Modeling) หมายถึง ตัวแบบทีแ่ สดงพฤติกรรมให้บุคคลเห็น ซึง่ Bandura จะให้ความสําคัญกับการ
เป็ นตัวแบบทางพฤติกรรมเพราะมีอทิ ธิพลอย่างมากในการเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ ตัวแบบทาง
วาจา (Verbal Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบทีพ่ ดู บอกหรือเขียน บอกว่าจะกระทําอะไรอย่างไร
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เพราะมนุ ษย์สามารถทําสิง่ ต่างๆ ได้จากการฟั ง การพูดบอกของผูอ้ ่นื หรือจากการอ่านจากสิง่ ทีผ่ อู้ ่นื
เขียน เช่น การทําอาหารจากหนังสือหรือตํารา ตัวแบบสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึง
การมีต ัว แบบภาพหรือ เสีย งที่ผ่ า นสื่อ ต่ า งๆ คือ วิท ยุ โทรทัศ น์ คอมพิว เตอร์ ตัว แบบสัม ผัส
(Kinesthetic Modeling) หมายถึง การมีตวั แบบโดยใช้การสัมผัส เช่น เด็กหูหนวก ตาบอดเวลาจะ
เรียนออกเสียงอาจจะต้องมีการสัมผัสปากของครูผูส้ อน ซึ่งเป็ นการเรียนรูท้ ่เี กิดขึ้นได้ในทุกที่ ไม่
จําเป็ นต้องเกิดขึน้ เฉพาะในชัน้ เรียน เช่น การเลียนแบบการแกะสลักจากการเห็นรุ่นพี่ฝึกแกะสลัก
นอกเวลาเรียน ตัวแบบทางวาจา จากการบอกของครู วิทยากร รุน่ พี่ การอ่านจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ
รวมถึงการเรียนรูจ้ ากชิ้นงานการแกะสลักของผู้อ่นื เป็ นต้น แต่ทงั ้ นี้ก็ยงั อยู่ในความดูแลและการ
ชีแ้ นะจากครูผสู้ อนด้วยเช่นกัน

ข้อ เสนอแนะจากการวิ จ ยั
1. ข้อ เสนอแนะเพื่อ การปฏิ บ ตั ิ
1.1 สําหรับ ครูผสู้ อน
1.1.1 คู่มือการจัด การเรีย นรู้เพื่อ ส่งเสริม ความเป็ น เลิศ ในการแกะสลัก ผัก และ
ผลไม้ เป็ นเพียงแนวทางสําหรับครูผูส้ อนเพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
คู่มือนี้ จึงมีล กั ษณะของส่วนประกอบและเนื้ อหาที่แ ตกต่ างจากคู่มือการจัดการเรีย นรู้โดยทัวไป
่
ดังนัน้ ในคูม่ อื ฉบับนี้จงึ ไม่ปรากฏเนื้อหาในส่วนของมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน แต่ครูผูส้ อนสามารถนํ าไปใช้ในรูปแบบของกิจกรรม
เสริมหลักสูตรนอกเหนือจากการจัดการเรียนรูต้ ามกลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลัก เช่น การนํ าไปใช้ใน
รายวิชาเพิม่ เติม ชุมนุ ม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ เป็ นต้น กิจกรรมการเรียนรูใ้ นคู่มอื นี้เป็ น
กิจกรรมที่เสนอแนะเทคนิ ค วิธีก ารและขัน้ ตอนสําคัญ เท่านัน้ ไม่ใช่แผนการจัดการเรีย นรู้ท่ีระบุ
รายละเอียดของกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ ระยะเวลา และเกณฑ์การวัดและประเมินผูเ้ รียน ดังนัน้ จึง
เป็ นหน้าทีข่ องครูผสู้ อนทีจ่ ะต้องศึกษาเนื้อหาในคู่มอื ให้เข้าใจ แล้วดําเนินการในส่วนของการพัฒนา
เป็ นแผนการจัดการเรียนรู้ จัดหาสือ่ การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาใน
ลําดับต่อไป
1.1.2 ครูผู้สอนควรให้ความสําคัญ กับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จในการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ ทัง้ เงื่อนไขภายในบุคคล และ
เงื่อนไขที่จากสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยพิจารณาในตัวเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่ครูผูส้ อนสามารถ
เห็นว่ามีความสําคัญและจําเป็ นในบริบทของสถานศึกษา แล้วออกแบบกิจกรรมหรือคิดค้นวิธกี าร
รวมทัง้ จัดสถานการณ์ทจ่ี ะส่งเสริมเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านัน้ ให้เกิดขึน้ ภายในตัวบุคคล รวมทัง้ การ
ทําความเข้าใจร่วมกันกับคณะครู และผูบ้ ริหาร ถึงความจําเป็ นเพื่อจะได้รว่ มกันคิด ร่วมกันวางแผน
ในลักษณะการทํางานเป็ นทีม เพื่อจะสนับ สนุ นและส่งเสริม ให้การดําเนิ น การจัดการเรีย นรู้ต าม
แนวทางในคูม่ อื ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของคูม่ อื
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1.2 สําหรับ องค์ก รและหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ ง
1.2.1 สถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้างความเป็ นเลิศใน
การแกะสลักผักและผลไม้ให้กบั ผูเ้ รียน ซึง่ ได้นําคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศมา
ใช้เป็ น แนวทาง ควรมีการชี้แจงทําความเข้าใจกับ ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เข้าใจในแนวทาง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผลดีต่อการประสานครามร่วมมือ และเอือ้ ต่อการเกิดเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องกับความสําเร็จ โดยเฉพาะเงื่อนไขสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นเลิศ
รวมทัง้ ควรมีการการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ผลจากการปฏิบตั สิ ชู่ ุมชน และสถานศึกษาใกล้เคียง
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผูเ้ รียนต่อไป
1.2.2 ในกรณีทค่ี รูผสู้ อนได้นําคู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศใน
การแกะสลักผักและผลไม้มาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรูก้ ารแกะสลักผักและผลไม้ให้กบั
นักเรียนแล้ว ประสบผลสําเร็จในการจัดการเรียนรู้ตามเป้ าหมายของครูผู้สอนคาดหวังไว้ ซึ่งใน
ระหว่างการดําเนินการจัดการเรียนรูห้ รือหลังเสร็จสิน้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ หากครูผสู้ อนค้นพบ
รูป แบบและกระบวนการจัด การเรีย นรู้ ทัง้ ในด้านเทคนิ ค การสอน วิธีการจัด การเรีย นรู้ รวมทัง้
เงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องอื่นๆ อาจมีการนํ ามาสรุปเป็ นข้อค้นพบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคู่มอื เพื่อให้
เกิดประโยชน์ ต่ อการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็ น เลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ให้กบั
นักเรียนในครัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ครูผสู้ อนสามารถพัฒนาเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องสถานศึกษา และเผยแพร่
รูปแบบหรือแนวทางนี้ในลักษณะของคูม่ อื สูค่ วามเป็ นเลิศได้ในโอกาสต่อไป
1.2.3 หน่วยงานทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ควร
จัดให้มบี ุคลากรที่มหี น้ าที่รบั ผิดชอบดูแลการจัดการเรียนรูก้ ลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เช่น
ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการ ได้จดั ให้การประชุมวิชาการสําหรับครูผสู้ อนในกลุ่มสาระการเรียนรูน้ ้ี
และกลุ่มครูท่มี คี วามสนใจในการส่งเสริมความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้ให้กบั ผู้เรียน
ได้มานํ าเสนอผลการจัดการเรียนรู้ หรือแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการจัดการเรียนรูข้ องสถานศึกษา เพื่อให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
2. ข้อ เสนอแนะเพื่อ การวิ จ ยั ครัง้ ต่อ ไป
2.1 ควรทําการศึกษาในประเด็นความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมของนักเรียนใน
สาขาอื่นๆ เช่น งานประดิษฐ์ใบตองและดอกไม้สด งานจักสานไม้ไผ่ เป็ นต้น โดยนําข้อค้นพบทีเ่ ป็ น
เงือ่ นไขทัง้ ส่วนบุคคลและเงือ่ นไขจากสภาพแวดล้อมทางสังคมมาพิจารณาร่วมด้วย
2.2 ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดงานศิลปหัตถกรรมจาก
ในบริบทของกลุ่มผูม้ คี วามเป็ นเลิศชัน้ ครู เช่น กลุ่มศิลปิ นทีไ่ ด้รบั การยกย่องให้เป็ นต้นแบบทางด้าน
ศิลปหัตถกรรม กลุ่มอาจารย์ทส่ี อนทางด้านศิลปหัตถกรรม เป็ นต้น เพื่อเป็ นการต่อยอดองค์ความรู้
เกีย่ วกับความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม
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2.3 ควรใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ที่หลากหลายมากยิง่ ขึน้ ทัง้ การวิจยั ในเชิงปฏิบตั ิการ การ
วิจยั ผสานวิธี หรือการวิจยั ในรูปแบบอื่นทีเ่ หมาะสม เพื่อให้เกิดผลในเชิงการปฏิบตั มิ ากยิง่ ขึน้ โดย
ให้ความสําคัญกับผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้าน
ศิลปหัตถกรรมแก่นกั เรียนอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการศึกษาไทยในวงกว้างมากยิง่ ขึน้
2.4 นํ าข้อค้นพบจากเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็ นเลิศในการแกะสลักผักและผลไม้
ไปใช้เป็ นประเด็นในการศึกษาด้วยวิธกี ารเชิงคุณภาพ หรือนํ ามาเป็ นตัวแปรในงานวิจยั เชิงปริมาณ
หรือการศึกษาด้วยวิธวี ทิ ยาอื่นทีเ่ หมาะสมกับบริบทของการศึกษา เช่น เงือ่ นไขความคิดสร้างสรรค์
เงือ่ นไขความมุง่ มันตั
่ ง้ ใจ เป็ นต้น
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คํานํา
คูม่ อื การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมเล่มนี้ จัดทําขึน้ เพือ่
ใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมในงานแกะสลัก
ผักและผลไม้ สํ าหรับ ครู ผู้ สอนที่ มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพของนั กเรียนในระดับ
ประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สู่ความเป็ นเลิศในงานแกะสลักผักและผลไม้
โดยเนื้ อหาภายในคู่มือแบ่ งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ บทนํ า การเตรียมตัวก่ อนเข้าสู่กระบวนฝึ ก
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละฝึ กฝน (เรียนรูฝ้ ึ กฝน) และ การสร้างความคงทนและการส่งต่อองค์ความรู้
(คงทนยังยื
่ น) ซึง่ ได้มาจากการสังเคราะห์รปู แบบและกระบวนการเรียนรูจ้ ากครูผสู้ อนและนักเรียนที่
มี ความเป็ นเลิ ศในการแกะสลั ก ผั ก ผลไม้ ซึ่ ง เป็ นผู้ ท่ี เคยได้ รับ รางวัลจากการแข่ ง ขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
ผูจ้ ดั ทําขอขอบพระคุณ ครูผสู้ อนและนักเรียนทีใ่ ห้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างคู่มอื
นี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย ผูใ้ ห้คําปรึกษา ผูเ้ ชีย่ วชาญในงานแกะสลักทีใ่ ห้คําชีแ้ นะใน
การพัฒนา ปรับปรุงคู่มอื เล่มนี้จนสําเร็จลุล่วงได้ และผูจ้ ดั ทําคาดหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มอื เล่มนี้จะ
สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและสร้างเจตคติท่ดี ตี ่องานศิลปหัตกรรมในงานแกะสลักผัก
ผลไม้ ซึง่ ถือเป็ นการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมของชาติไทย อันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีม่ คี ุณค่า
และร่วมสืบสานให้คงอยูค่ ชู่ าติไทยตลอดไป

สุภชัย สุรยิ ะกมล
ผูจ้ ดั ทํา
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ส่วนที่ 1 ส่วนนํา (เริ่มต้น ดีเยี่ยม)
วัตถุประสงค์ของคู่มือ
คู่มอื การจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรม งานแกะสลักผัก
ผลไม้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรู้การแกะสลักผักผลไม้ให้กบั นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอบเขต
ด้านกลุ่มเป้ าหมาย
1) เป็ นครูผสู้ อนทีม่ คี วามสนใจในงานศิลปหัตถกรรมด้านการแกะสลักผักและผลไม้
2) เป็ นครูผสู้ อนมีพน้ื ฐานในด้านการแกะสลักผักและผลไม้เบือ้ งต้น
3) เป็ นครูผสู้ อนทีม่ เี วลาว่างนอกเวลาราชการ
4) เป็ นครูผสู้ อนทีม่ คี วามรักและเมตตาต่อศิษย์
5) เป็ นครูผสู้ อนทีม่ คี วามพยายามและความมุง่ มันในการทํ
่
างาน
ด้านเนื้ อหาของคู่มือ
ในคู่มือเล่มนี้ ผู้จดั ทําได้แบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนนํ า ประกอบด้วย
เนื้อหาทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนและการทําความเข้าใจความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับงานแกะสลักผักผลไม้ท่ี
ครูผสู้ อนควรรู้ 2) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึ ก ประกอบด้วย การเตรียมตัวของครูผสู้ อน
นักเรียน บรรยากาศและผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง 3) กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละฝึ กฝน ประกอบด้วยกิจกรรม
ขัน้ ตอนและวิธกี ารฝึ ก รวมทัง้ สิน้ 8 กิจกรรม และ 4) การสร้างความคงทนและการส่งต่อองค์ความรู้
ประกอบด้วยกิจกรรมทีส่ ามารถใช้แนวทางในการสร้างความคงทนและยังยื
่ นขององค์ความรู้
บทบาทหน้ าที่ของครูผสู้ อนและผูเ้ รียน
บทบาทหน้ าที่ของครูผสู้ อน
เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก โดยครูผสู้ อนมีหน้าทีต่ อ้ งจัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อตามทีค่ มู่ อื
แนะนํ า รวมถึงจัดบรรยากาศ จัดสถานการณ์ หรือจัดกิจกรรม ที่จะทําให้การเรียนรูข้ องนักเรียน
เป็ นไปด้วยความสะดวก ราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ตามศักยภาพและความพร้อมของบริบทจะ
เอื้ออํ านวย เพื่อส่ งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ เกิดคุ ณลักษณะที่ดีในด้านกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนความสามารถด้านการแกะสลักผักและผลไม้ท่ีสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ
เป็ น Coach ที่มหี น้ าที่จดั กระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้มคี วามรู้ ทักษะ และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ บรรลุตามเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
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โดยครูตอ้ งมีปฏิสมั พันธ์สองทางกับนักเรียน ผ่านการสื่อสารทัง้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
เพื่อคอยให้คําแนะนํ าสะท้อนกลับ (Feedback) รวมถึงช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจ และรับรูถ้ ึง
ศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคนผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ผเู้ รียนอย่างเอาใจใส่
บทบาทหน้ าที่ของนักเรียน
เป็ นผู้รบั การถ่ายทอด ในช่วงเริม่ ต้นการฝึ ก นักเรียนจําเป็ นต้องกระตือรือร้น มีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด รวมถึงต้องมีปฏิสมั พันธ์ซ่ึงกันและกัน เรียนรู้จากการได้
แลกเปลีย่ นข้อมูล ความรู้ ความคิด และประสบการณ์กนั และกันให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้
เป็ นผู้ถ่ายทอด เมื่อมีทกั ษะและความชํานาญในการแกะสลักผักและผลไม้ ก็จะทํา
หน้าที่สอนรุ่นน้อง ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและประสบการณ์ ซึ่งถือเป็ นสร้างองค์ความรูท้ ่คี งทน
และเป็ นการส่งต่อองค์ความรูท้ ม่ี จี ากรุน่ สูร่ นุ่
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ความรู้ทวไปเกี
ั่
่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้
เพื่อให้การจัดการกระบวนการเรียนรูเ้ ป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุ ประสงค์ ครูและนักเรียนจําเป็ นต้องมีความรูพ้ ้นื ฐานเกี่ยวกับงานแกะสลักผักและผลไม้
ดังต่อไปนี้คอื
1. ประวัติความเป็ นมาของการแกะสลักในประเทศไทย
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ในความรับผิดชอบของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้กําหนดให้การแกะสลักผักและผลไม้เป็ นศิลปะของไทยแขนงหนึ่ง ซึง่ มีการถ่ายทอดกันมาจากรุ่น
สู่รุ่น เป็ นศิลปะประจําชาติไทยที่ถอื เป็ นมรดกทางวัฒนาธรรมที่มคี ่าที่สบื ทอดกันมาช้านาน บรรพ
บุรุษของไทยเราได้มกี ารแกะสลักกันมานานแล้ร แต่จะเริม่ แกะสลักกันมาตัง้ แต่สมัยใดนัน้ ไม่ปรากฏ
หลักฐานแน่ชดั
หลักฐานการแกะสลักได้ปรากฏขึน้ ในสมัยสุโขทัยเป็ นราชธานีในรัชสมัยของพระบาทบรม
นาถบพิตรสมเด็จพระร่วงเจ้าอยู่หวั ครองราชย์ ได้มนี างพระสนมหนึ่งชื่อว่านางนพมาศหรือ ท้าวศรี
จุฬาลักษณ์ ได้แต่งหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า ตําหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ หรือนางนพมาศขึ้น และ ใน
หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงพิธตี ่าง ๆ ไว้และมีพธิ หี นึ่งเรียกว่า พระราชพิธจี องเปรียงในวันเพ็ญเดือน
12 เป็ นนักขัตฤกษ์ชกั โคมลอย บรรดาประชาชนชายหญิงต่างตกแต่งโคมชักโคมแขวนโคมลอยทุก
ตระกูลทัง่ ทัง้ พระนคร แล้วก็ชวนกันเล่นมหรสพสิน้ สามราตรีเป็ นเยีย่ งอย่างแต่บรรดาข้าเผ้าฝ่ ายราช
บุรุษนัน้ ต่างทําโคมประเทียบบริวารวิจติ รด้วยลวดลายวาดเขียนเป็ นรูปและสัณฐานต่าง ๆ ประกวด
กันมาชักมาแขนเป็ นระเบียบเรียบรายตามแนวโคมชัยเสาระหงตรงหน้าพระที่นัง่ ชลพิมาน ถวาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ให้ทรงพระราชอุทศิ สักการบูชาพระมหาเกศธาตุจุฬามณีในชัน้ ดาวดึงส์ ฝ่ าย
พระสนมกํานัลก็ทาํ โคมลอย ร้อยด้วยบุปผาชาติเป็ นรูปต่าง ๆ ประกวดกันถวายให้ทรงอุทศิ บูชาพระ
บวรพุทธบาทซึ่งประดิษฐานยังสัมมทานที แลข้าน้อยก็กระทําโคมลอยติดตกแต่งให้งามประหลาด
กว่าโคมพระสนมกํานัลทัง้ ปวง จึงเลือกผกาเกสรสีต่าง ๆ ประดับเป็ นรูปดอกกระมุทบานกลีบรับแสง
พระจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซอ้ นสีสลับให้เป็ นลวดลาย แล้วจึงนําเอา
ผลพฤกษาลดาชาติ มาแกะจําหลักเป็ นรูปมยุระคณานกวิหคหงส์ ให้จบั จิกเกสรบุปผาชาติอยู่ตาม
กลีบดอก กระมุทเป็ นระเบียบเรียบเรียง วิจติ รไปด้วยสียอ้ มสดสร่างควรจะทอดทัศนายิง่ นักทัง้ เสียบ
แซมเทียน ธูปและประทีปนํ้ามันเปรียงเจือด้วยไขข้อพระโค (กรมศิลปากร. (2514) นางนพมาศหรือ
ตํารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, หน้า 97 -98) อันเป็ นหลักฐานทีแ่ สดงว่ามี
การแกะสลักมาตัง้ แต่สมัยนัน้
การแกะสลักผักและผลไม้ มีหลักฐานปรากฏในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งเห็นได้จากพระราชนิพนธ์กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวานและเห่ชมผลไม้ ตอนหนึ่งว่า (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. (2521) อาหารใน
วรรณคดีจากกาพย์เห่เรือชมเครือ่ งคาวหวาน. กรุงเทพฯ: วงวรรณกรรม.)
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พลับจีนจักด้วยมีด
คิดโอษฐ์ออ่ นยิม้ ยวน
น้อยหน่านําเมล็ดออก
มือใครไหนจักทัน

ทําประณีตนํ้าตาลกวน
ยลยิง่ พลับยับยับพรรณ
ปล้อนเปลือกปอกเป็ นอัศจรรย์
เทียบเทียมทีฝ่ ีมอื นาง

และทรงพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่องสังข์ทอง บรรยายตอนนางจันท์เทวี แกะสลักชิน้ ฟั ก
เป็ นเรื่องของนางกับพระสังข์ตอนหนึ่งดังนี้ (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. (2531) บท
ละครเรือ่ งสังข์ทอง. กรุงเทพฯ: ศรีสยามการพิมพ์.)
เมือ่ นัน้
อุตสาห์เหนื่อยยากฝากกาย
นางต้มแกงแต่งเครือ่ งเวลาไร
สมหวังดังจิตทีค่ ดิ มา
จึงหยิบยกมาตัง้ นังฝาน
่
แกะเป็ นรูปองค์นงลักษณ์

นางจันทร์ช่นื ชมสมหมาย
ให้วเิ สททัง้ หลายเขาเมตตา
ชอบพระทัยลูกรักนักหนา
กัลยาจะแกล้งแกงฟั ก
เอาไว้ในจานแล้วเจียนจัก
เมือ่ อยูก่ บั ผัวรักในวัง

ทัง้ นี้ การแกะสลักผักและผลไม้เป็ นงานฝี มือที่ต้องใช้ความถนั ด สมาธิ ความสามารถ
เฉพาะตัว และความละเอียดอ่อนประณีต รูจ้ กั การตกแต่ง มีความคิดสร้างสรรค์ การทํางานจ้องให้
จิตใจทําไปพร้อมกับงานที่กําลังสลักอยู่ จึงได้งานสลักที่สวยงามเพริศแพร้วอย่างเป็ นธรรมชาติ
ดัดแปลงเป็ นลวดลายประดิษฐ์ต่างๆ ตามใจปรารถนา ทัง้ นี้การแกะสลักผักและผลไม้ของไทยเรา ยัง
สะท้อนให้เห็นวิถีชวี ติ ของการอยู่กนิ ของคนไทยที่ประณีต มีความเป็ นผูม้ ศี ลิ ปะ ไม่สุกเอาเผากิน
เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความปราถนาดีของผูป้ ระดิบประดอยผักเพื่อให้แขก หรือผูเ้ ป็ นที่
รักได้รบั ประทาน หรือใช้ประดับบนโต๊ะอาหารให้สวยงามมีศลิ ปะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นผูม้ ี
วัฒนธรรมอีกด้วย ดังนัน้ งานศิลปการแกะสลักผักและผลไม้จงึ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
ทีม่ คี า่ ควรแก่การอนุ ลกั ษณ์สบื ต่อไปจนถึงลูกหลาน
2. ความหมาย
ความหมายของการแกะสลักผักและผลไม้ สามารถอธิบายความหมายตามพจนานุ กรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 ได้ดงั นี้ คําว่า การแกะ หมายถึง เอาเล็บมือค่อย ๆ แคะ เพือ่ ให้
หลุดออก ส่วนคําว่า การสลัก หมายถึง ทําให้เป็ นลวดลาย หรือรูปภาพ ด้วยวิธสี วิ่ สกัด เมื่อรวมสอง
คํานี้เข้าด้วยกันคําว่า การแกะสลัก จึงหมายถึง การนําวัสดุต่างๆ เช่น พืชผัก สบู่ ขีผ้ ง้ึ และวัสดุอ่นื ๆ
มาประดิษฐ์เป็ นรูปลักษณ์ลวดลายต่างๆ โดยใช้เครื่องมือตัด จัก เฉือน เกลา แกะ แซะ คว้านออก
จากชิน้ เดิม จนสําเร็จรูป
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การแกะสลักผัก หมายถึง การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้สาํ หรับการแกะสลักมาทําการด้วย
วิธตี ่างๆ ทําให้ผกั เกิดลวดลายตามที่ต้องการ (แสงอรุณ เชือ้ วงษ์บุญ.(2552). การแกะสลักผักและ
ผลไม้เพือ่ การตกแต่ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .)
การแกะสลักผลไม้ หมายถึง การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้สําหรับการแกะสลักมาทําการ
ด้วยวิธีการต่ างๆ ทําให้ผลไม้เกิดลวดลายตามที่ต้องการ (แสงอรุณ เชื้อวงษ์ บุญ.(2552). การ
แกะสลักผักและผลไม้เพือ่ การตกแต่ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .)
ดังนัน้ การแกะสลักผักและผลไม้ หมายถึง การตัดแต่ งผักและผลไม้ให้มีรูปทรง และ
ประดิษฐ์ลวดลายต่าง ๆ ตามที่ออกแบบไว้อย่างประณีตสวยงาม ด้วยมีดหรือเครื่องมือที่มคี วาม
แหลมคม ตัด เกลา ปาด กรีด คว้าน เซาะ แกะเพือ่ ให้เกิดรูปทรงและลวดลายต่างๆ ทีต่ อ้ งการ
3. วัตถุประสงค์ของการแกะสลักผักและผลไม้
1. นํ ามาใช้ได้ในชีวติ ประจําวัน สามารถตัด แต่งผัก ผลไม้ เป็ นชิน้ เป็ นคํามีความสวยงาม
และ เพือ่ ความสะดวกในการรับประทาน
2. นํ ามาใช้ในโอกาสพิเศษ ตามงานเลี้ยงต่างๆ สามารถแกะสลักผัก ผลไม้ เพื่อนํ าไปจัด
ตกแต่งอาหารต่างๆ เช่น แกะสลักผักหรือผลไม้เป็ นผอบเพื่อใส่อาหาร และใช้ในการตกแต่งสถานที่
ให้ดสู วยงามน่าชมได้อกี ด้วยเช่น การแกะสลักแตงโมหรือแคนตาลูปทัง้ ผลเพือ่ ตกแต่งสถานทีใ่ นงาน
ให้สวยงาม
3. สร้างสมาธิให้กบั ผูท้ ่แี กะสลัก การแกะสลักผัก ผลไม้จะต้องมีสมาธิ ไม่เช่นนัน้ อาจเกิด
อุบตั เิ หตุจากมีดที่ใช้ในการแกะสลักได้ และชิ้นงานที่ได้จะมีความประณีตสวยงามไม่มรี อยชํ้าตาม
ต้องการ
4. เสริมสร้างความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ เมื่อผูแ้ กะสลักเรียนรูว้ ธิ กี ารแกะสลักอย่างชํานาญ
แล้ว จะมีความเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ได้ตามความต้องการ
5. สร้างความภาคภูมใิ จแก่ตวั เอง การแกะสลักถือเป็ นงานทีม่ คี วามยากอย่างหนึ่ง แต่หาก
ได้มกี ารเรียนรูอ้ ย่างมีระบบ มีขนั ้ ตอน และใช้ระยะเวลาในการฝึ กฝน จะสามารถทําได้อย่างง่ายดาย
และเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง
6. อนุ รกั ษ์สบื สานศิลปะการแกะสลักของไทย ปั จจุบนั มีผู้สนใจงานด้านแกะสลักผักและ
ผลไม้อย่างจริงจังน้ อยลง เนื่ องจากค่านิ ยมมีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ ยงั มีผู้สนใจที่จะเรียนรู้การ
แกะสลักผักและผลไม้ เพื่อใช้เป็ นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพในต่างประเทศ และการแกะสลัก
ผักและผลไม้เป็ นวิชาหนึ่งของการศึกษาในสาขาคหกรรมศาสตร์ จึงเป็ นสิง่ ที่ยงั มีกลุ่มคนที่มกี าร
อนุ รกั ษ์สบื ทอดให้คงอยูต่ ่อไป
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4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักผักและผลไม้
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการแกะสลักผักและผลไม้ เพื่อให้สามารถแกะสลักผักและผลไม้ได้ลวดลาย
หรือรูปแบบตามทีต่ อ้ งการ จําเป็ นอย่างยิง่ ทีเ่ ราต้องรูจ้ กั กับอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในงานแกะสลักผักและผลไม้
ซึง่ อุปกรณ์ทเ่ี ราควรทราบมีดงั นี้
1. มีดแกะสลักหรือมีดคว้าน เป็ นมีดที่มลี กั ษณะเล็กเรียวปลายแหลม และข้อสําคัญมีด
คว้านจะต้องคมเพื่อให้เส้นหรือกลีบที่แกะสลักไม่มขี ุยติด และผักหรือผลไม้นัน้ ไม่ช้ํา ซึ่งจะมีรปู ร่าง
แตกต่างกันแล้วแต่ผผู้ ลิต วัสดุทใ่ี ช้ทํามีดควรเป็ น สแตนเลส หรือทองเหลืองเพื่อช่วยไม่ให้ผกั หรือ
ผลไม้ดาํ
2. มีดปอก เป็ นมีดบางสําหรับใช้หนั ่ หรือปอก ผัก ผลไม้ ซึง่ จะมีรปู ร่างต่างๆ กันแล้ว แต่
ผูผ้ ลิต วัสดุทใ่ี ช้ควรเป็ น สแตนเลสหรือทองเหลือง เพือ่ ช่วยไม่ให้ผกั หรือผลไม้ดาํ
3. หินลับมีด ใช้สาํ หรับลับมีดให้คมอยูต่ ลอดเวลา จะเป็ นก้อนใหญ่หรือเล็กก็ได้หรือจะเป็ น
รูปแบบต่าง ไ แล้วแต่ผผู้ ลิต
4. เขียง ใช้สาํ หรับรองของเวลาจะหันหรื
่ อรองเพือ่ จะปอกของชิน้ ใหญ่ จะเป็ นเขียงไม้ หรือ
พลาสติกก็ได้ รูปแบบต่าง ๆ กันแล้วแต่ผผู้ ลิต
5. กะละมัง ใช้สาํ หรับใส่น้ําล้างผักและผลไม้ทจ่ี ะแกะสลัก หรือสําหรับใส่ผลไม้ทย่ี งั ไม่ได้
แกะสลัก รูปแบบและขนาดแตกต่างกันแล้วแต่ผผู้ ลิต
6. ถาด ใช้สาํ หรับใส่ผกั และผลไม้ทย่ี งั ไม่ได้แกะสลักหรือแกะสลักแล้ว หรือสําหรับรอง
เศษผักผลไม้ทแ่ี กะสลักแล้วก็ได้ มีรปู แบบต่าง ๆ กันแล้วแต่ผผู้ ลิต
7. จาน ใช้สาํ หรับใส่ผกั และผลไม้ทย่ี งั ไม่ได้แกะสลักหรือแกะสลักแล้ว
8. ผ้าเช็ดมือ ใช้สาํ หรับเช็ดมือ เช็ดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือ่ ให้แห้งและอยูใ่ นสภาพเดิมเสมอมี
รูปแบบต่าง ๆ กัน
9. ผ้ากันเปื้ อน ใช้สาํ หรับกันเสือ้ ผ้าและชุดของผูแ้ กะสลักไม่ให้สกปรก
10. อื่นๆ เช่น ไม้ไผ่ ไม้เสียบลูกชิน้ ฯลฯ
5. คําศัพท์ที่ใช้ในงานแกะสลักผักและผลไม้
ในงานการแกะสลักผักและผลไม้นนั ้ มีคาํ ศัพท์ทใ่ี ช้เรียกวิธกี ารต่างๆ เป็ นสิง่ จําเป็ นทีค่ วรทํา
ความเข้าใจเพือ่ ให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ถูกต้อง โดยมีคาํ ศัพท์ทค่ี วรทราบ ดังนี้
1. หัน่ หมายถึง การตัดผักหรือผลไม้ออกเป็ นชิน้ ตามทีเ่ ราต้องการ โดยอาการมือหนึ่งจับ
มีด มือหนึ่งจับของวางลงบนเขียงให้มดี กดเลื่อนไปข้างหน้าแล้วลากกลับมาโดยเร็ว
2. ซอย หมายถึง การตัดผักหรือผลไม้ให้เป็ นฝอย ด้วยการใช้มอื หนึ่งจับของแล้ววางลงบน
เขียงหรือถือไว้ดว้ ยปลายนิ้ว คือนิ้วหัวแม่มอื นิ้วชี้ นิ้วกลาง กดมือไปข้างหน้านิดหน่ อยยกขึน้ ลงถี่ๆ
เร็วๆ ต้องมีความระมัดระวังการใช้มดี เป็ นอย่างยิง่ และต้องค่อยๆ ฝึกจากช้าไปเร็ว
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3. ฝาน หมายถึง การตัดผักหรือผลไม้ให้เป็ นแผ่นหรือชิน้ บางๆ โดยใช้มอื หนึ่งจับมีดและ
อีกมือหนึ่งจับของไว้ในฝ่ ามือหรือวางลงบนเขียง แล้วกดมือลงบนของนัน้ ให้ตรง บางมากหรือน้อย
ตามต้องการ
4. ปาด หมายถึง กระทําให้ดา้ นหน้าของวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งทีส่ นั นูนหรือยืน่ ขึน้ มา เรียบ
และสมํ่าเสมอ โดยใช้เครื่องมือทีม่ รี ะดับเท่ากัน จะเป็ นไม้หรือมีดก็ตาม วางให้ทาฃหนึ่งตัง้ ลงบนริม
ของปากวัตถุนนั ้ ข้างหนึ่ง แล้วกดเลื่อนไปตามของวัตถุนนั ้ จนสุด
5. ปอก หมายถึง การเอาเปลือกของผักหรือผลไม้ออกโดยการใช้มดี หรือไม่ตอ้ งใช้มดี โดย
อาจใช้มอื เปล่า
6. กรีด หมายถึง การทําให้ผกั หรือผลไม้เป็ นรอยแยกหรือขาดออกจากกัน โดยใช้มดี แหลม
คมกดลงบนผักหรือผลไม้แล้วลากไปตามต้องการ
7. จัก หมายถึง การใช้มดี ทําให้ผกั หรือผลไม้เป็ นเส้นหรือฝอย โดยกดคมมีดลงบนส่วน
ปลายของผักหรือผลไม้ขา้ งหนึ่ง ให้แยกจากกันจดปลายอีกข้างหนึ่งหรือใช้เครือ่ งมือแหลมแทงตรงที่
ประสงค์ แล้วกดให้ตลอดปลาย
8. ควัก หมายถึง นํ าวัตถุยอ่ ยชนิดหนึ่งออกจากผักหรือผลไม้ โดยใช้เครื่องมือหรือมีดสอด
ลงตักเอาวัตถุภายในออกมา
9. แกะ หมายถึง การใช้มีท่ีมีความแหลมคมกดทางคมลงบนวัตถุ ตามประสงค์ เป็ น
ลวดลายสวยงามต่างๆ ทําให้ผกั หรือผลไม้ออกจากกันหรือทําวัตถุสงิ่ ใดสิง่ หนึ่งให้สวยงาม โดยใช้
เล็บกดริมแล้วเขีย่ ออก หรือใช้เครือ่ งมือที่
10. แคะ หมายถึง การแยกวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งซึง่ มีอยูภ่ ายในวัตถุอกี อย่างหนึ่งออกจาก
กันโดยใช้ไม้หรือเครือ่ งมือแทงลงไปข้าง ๆ วัตถุสงิ่ นัน้ แล้วงัดหรือเขีย่ ให้ออกมาตามความต้องการ
11. คว้าน หมายถึง การทําให้ผกั หรือผลไม้ซ่ึงมีส่วนในเป็ นแกนให้ออกจากกัน โดยใช้
เครื่องมือทีม่ ปี ลายแหลมและคมแทงลงตรงจุดประสงค์ แล้วขยับไปรอบ ๆ จนแกนหลุดและค่อย ๆ
แคะหรือดุนออก
12. เกลา หมายถึง การตกแต่งผักหรือผลไม้ทย่ี งั ผิวไม่เกลีย้ งให้เรียบร้อยเกลีย้ งเกลายิง่ ขึน้
โดยใช้มดี นอนหันคมออกฝานรอยทีข่ น้ึ เป็ นเส้นและขรุขระให้เกลีย้ งเกลา
13. เหลา หมายถึง การทําให้ผกั หรือผลไม้ท่มี ลี กั ษณะยาวและแข็งให้ได้รูปอย่างใดอย่าง
หนึ่งตามต้องการ โดยใช้มอื หนึ่งจับวัตถุนนั ้ และอีกมือจับมีดด้วยนิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วก้อย หันคม
มีดลงทางนิ้วชีข้ องมือทีถ่ อื มีด สอดวัตถุนัน้ ให้อยู่ระหว่างมีดกับนิ้วชี้ แล้วให้คมมีดขูดวัตถุนัน้ จนได้
รูปตามต้องการ
14. ขูด หมายถึง การทําให้สว่ นทีไ่ ม่พงึ ประสงค์หลุดออกจากผักหรือผลไม้ โดยการถูไปมา
กับเครื่องมือที่มีคมโดยเร็ว หนั กหรือเบาตามความต้องการที่จะให้หยาบหรือละเอียด หรือใช้
เครือ่ งมือทีค่ มกดลงบนผักหรือผลไม้ครูดไปให้สงิ่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์หลุดออก
15. เซาะ หมายถึง การทําให้ผกั หรือผลไม้เป็ นลายลึกหรือรอยกว้าง
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ส่วนที่ 2 การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการฝึ ก (เตรียมพร้อม เตรียมคน)
การเตรียมตัวของผูส้ อน
1) ทําความเข้าใจความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการแกะสลักผักและผลไม้
2) สร้างแรงจูงใจให้ผเู้ รียนเกิดการอยากเรียนรู้ ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ดังต่อไปนี้
2.1) ให้นักเรียนดูผลงานความสําเร็จของรุ่นพี่ หรือผลงานของโรงเรียนอื่น พร้อมทัง้
กระตุน้ ให้กาํ ลังใจโดยเน้นยํา้ ว่านักเรียนก็สามารถทําได้เช่นกัน
2.2) ให้นักเรียนดูรูปภาพผลงานแกะสลักจากการแข่งขันในระดับต่างๆ ทัง้ ที่เป็ นของ
โรงเรียนตนเอง และทีน่ อกเหนือจากโรงเรียนตนเอง
2.3) นํ าเสนอภาพแกะสลักทีส่ วยงามและสร้างสรรค์ทห่ี าได้จากสื่อต่างๆ อาทิ internet
หนังสือเกีย่ วกับการสอนแกะสลักผักและผลไม้
2.4) จัดสถานการณ์เพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็กใหม่ได้เห็นการแกะสลักผักและผลไม้ของรุ่น
พีห่ รือจากบุคคลอื่นทีม่ คี วามชํานาญ
3) หากครูไม่มีพ้ืนฐานในการแกะสลักผักและผลไม้ควรฝึ กฝนตนเองในทักษะพื้นฐาน
เกีย่ วกับการแกะสลักผักและผลไม้จากสือ่ ต่างๆ หรือเรียนรูจ้ ากผูม้ คี วามชํานาญด้านนี้
4) ศึกษาคูม่ อื เพือ่ ให้สามารถนําไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเตรียมตัวของผูเ้ รียน
1) ทําความเข้าใจความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการแกะสลักผักและผลไม้
2) การสอบถามข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับงานแกะสลักกับรุน่ พีท่ ร่ี จู้ กั
3) สังเกตสังเกตรุ่นพี่หรือบุคคลที่มคี วามชํานาญในการแกะสลักผักและผลไม้ ด้วยความ
อยากรูอ้ ยากเห็น
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
การจัด เตรี ย มสถานที่ เ พื่ อ ให้ เ หมาะสมในการจัด การเรี ย นรู้ ควรปฏิ บัติ ดัง นี้
1) ห้องเรียนต้องมีความพร้อมสําหรับการที่ครูจะใช้ส่ือ กล่ าวคือ มีจอภาพขนาดใหญ่
สําหรับฉายให้นกั เรียนทุกคนได้เห็นในสิง่ เดียวกันพร้อมๆ กัน กรณีมกี ารจัดการเรียนกลุ่มใหญ่ หาก
เป็ นกลุ่มเล็กก็ควรเลือกจอภาพให้เหมาะสมตามจํานวนนักเรียน เพือ่ จะเห็นภาพสือ่ ได้ทวถึ
ั่ ง
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2) การจัดห้องเรียน จัดโต๊ะเรียน ขึน้ อยู่กบั ขนาดรูปร่างของห้องและจํานวนนักเรียน โดย
อาจจัดเป็ นแบบห้องประชุม ให้จดั โต๊ะนักเรียนมาจัดวางรวมกันให้เป็ นโต๊ะใหญ่กลางห้องโต๊ะเดียว
เพื่อให้ทุกคนมองเห็นจอภาพ หรือสื่อที่ครูนําเสนอ ทัง้ นี้ ไม่ว่าครูจะจัดห้องเรียนแบบไหน พึ่ง
ตระหนักไว้เสมอว่าเป้ าหมายของการจัดคือ เพื่อให้เกิดผลดีต่อกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียน และ
สร้างปฏิสมั พันธ์ทด่ี รี ะหว่างนักเรียนกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับครู โดยวิธกี ารจัดห้องเรียน
ที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดคือ จัดเป็ นแถวหันหน้าไปสู่กระดานหรือจอหน้ าห้อง เพราะนักเรียนจะบังกัน
และครูจะเข้าไปช่วยเหลือแนะนํา มีปฏิสมั พันธ์กบั นักเรียนไม่สะดวกหรือไม่ทวถึ
ั ่ ง ดังนี้ครูจงึ ต้องใส่
ใจในการจัดวางโต๊ ะเรียนในห้ องเรียนเพราะมีผลต่ อบรรยากาศในห้ องเรียน อันจะส่ งผลต่ อ
กระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างยิง่
3) การจัดห้องเรียนต้องจัดห้องให้ครูสามารถเดินให้คําแนะนํ า หรือมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน
ได้ทุกคนอย่างสะดวก
4) การจัดเตรียมช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ สูงที่สุดควรจัดการเรียนรู้
ฝึ กฝนในช่วงเวลาบ่ายคาบเรียนสุดท้ายก่อนเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนทีม่ คี วามสามารถและมีความ
สนใจอย่างจริงจังจะสามารถทําการฝึ กปฏิบตั ไิ ด้ต่อเนื่องหลังเลิกเรียน ซึ่งจะไม่รบกวนชัวโมงเรี
่
ยน
รายวิชาอื่น
5) ในทุกครัง้ ของการจัดการเรียนรู้ ครูมหี น้าทีเ่ ตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานแกะสลักทีจ่ ะ
ใช้ในแต่ละครัง้ ของการจัดกิจกรรมให้พร้อม หากครัง้ ใดจะมีการใช้วสั ดุในท้องถิ่นและต้องการให้
นักเรียนจัดเตรียมมาด้วย ควรแจ้งนักเรียนล่วงหน้าเพือ่ ทีน่ กั เรียนจะได้จดั เตรียมมาเพือ่ ฝึ กปฏิบตั ิ
6) กรณีหากมีการใช้สถานที่นอกห้องเรียนในการจัดการเรียนรู้ ควรเลือกสถานที่ ที่มโี ต๊ะ
ม้าหินอ่อน หรือลานกว้างสามารถปูเสื่อให้นักเรียนทุกคนนัง่ ได้อย่างสบาย ไม่แออัด มีความเงียบ
สงบ ตลอดจนบรรยากาศต้องร่มรืน่ เย็นสบาย
การสร้างความเข้าใจร่วมกัน
1) ผู้ปกครอง ชีแ้ จงทําความเข้าใจเกีย่ วกับการทีน่ กั เรียนต้องเลิกเรียนช้า กลับคํ่า ในบาง
สัปดาห์ ผูป้ กครองต้องเห็นชอบและยินยอมในส่วนนี้
2) ผู้บ ริ หาร การใช้สถานที่ในบางครัง้ ที่ต้องเลิกช้า และใช้สถานที่นอกห้องเรียนแต่อยู่
ภายในโรงเรียนบางจุดเพือ่ ทํากิจกรรม
3) คณะครู มีการชี้แจงการจองการใช้ส่อื หรือห้องเรียน ที่มคี วามพร้อมเพื่อทํากิจกรรม
รวมถึงขอความร่วมมือในการสนับสนุ น ส่งเสริมนักเรียนทีม่ าเข้าร่วมกิจกรรม
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้และฝึ กฝน (เรียนรู้ ฝึ กฝน)
กิ จกรรมที่ 1 : ทักษะการใช้มีดแกะสลัก
การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการแกะสลักผักผลไม้ในขัน้ ตอนแรก เริม่ จากการฝึ กทักษะในการใช้
มีด ซึ่งเป็ นทักษะทีจ่ ําเป็ นอย่างยิง่ ทีค่ รูผสู้ อนต้องให้ความสําคัญ และนักเรียนจะต้องหมันฝึ
่ กฝนจน
เกะดความถูกต้องและชํานาญ เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการเรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะอื่นๆ ต่อไป
กิ จกรรมย่อยที่ 1 : การจับมีดแกะสลัก (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารจับมีดแกะสลักอย่างถูกวิธี
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก (แบบด้ามจับแบนและแบบด้ามกลม)
2. มีดปอกผลไม้
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูสาธิตวิธกี ารจับมีดที่ถูกวิธใี ห้
นักเรียนดูทลี ะขัน้ ตอน ประมาณ 2-3 รอบ
2. นักเรียนทดลองจับมีดแกะสลัก
ตามขัน้ ตอนและวิธกี ารทีค่ รูได้สาธิตให้ดู โดยใน
ระหว่างทีน่ ักเรียนฝึ กการจับมีด ครูคอยเตือนให้
นักเรียนตระหนักถึงอันตรายจากการใช้มดี และ
กําชับให้นักเรียนใช้ความระมัดระวังในการจับ
มีด)
การประเมิ นผลกิ จกรรม
ครูประเมินการจับมีดของนักเรียน
ทุกคนโดยการสังเกต และให้คําแนะนํ าสําหรับนักเรียนทีย่ งั จับมีดแกะสลักไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียน
ทุกคนจะจับได้ถูกต้อง
กิ จกรรมย่อยที่ 2 : การกรีดและการเซาะ (ประมาณ 1 สัปดาห์หรือจนกว่าจะเกิดความชํานาญ)
จุดประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนฝึกทักษะในการใช้มดี แกะสลักจนเกิดความชํานาญและปลอดภัย
2. เพื่อฝึ กให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีจะนํ าไปสู่ความเป็ นเลิศในการ
แกะสลักผักและผลไม้ อันได้แก่ ความอดทน และสมาธิ
วัสดุและอุปกรณ์
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1. มีดแกะสลัก (แบบด้ามจับแบน)
2. มีดปอกผลไม้
3. มะละกอดิบ หรือแตงกวา การเลือกใช้มะละกอดิบหรือแตงกวาเป็ นวัสดุในการฝึ ก
แกะ เพราะมะละกอเป็ นผลไม้ทม่ี เี ปลือกไม่แข็ง ราคาค่อนข้างถูก และหาได้งา่ ย
4. กะละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ สําหรับใส่น้ําไว้ลา้ งมือ
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูสาธิตการกรีดมีดในลักษณะต่างๆ ลงบนชิน้ มะละกอ ทีล่ ะแบบให้นกั เรียนทุกคนดู
ทุกแบบก่อน อันได้แก่ การกรีดแบบตัง้ มีด 90 องศา การกรีดแบบเอียงมีด 60 องศา การกรีดแบบ
เอียงมีด 45 องศา การกรีดแบบเอียงมีด 30 องศา การกรีดเป็ นแนวตรง การกรีดแบบเฉียง และการ
กรีดแบบโค้ง และการเซาะเนื้อมะละกอรอบ ๆ รอยกรีดนัน้ ออก
โดยให้นักเรียนฝึ กการสังเกตและบอกความแตกต่างของการ
กรีดมีดในลักษณะต่างๆ
2. แบ่ งนั กเรียนเป็ นกลุ่ มย่ อย กลุ่ มละ 4-5 คน
จากนัน้ ครูสาธิตการกรีดและการเซาะแบบที่ 1 เป็ นการกรีด
แบบตัง้ มีด 90 องศา แล้วเซาะเนื้อมะละกอให้หลุดออกโดยการ
เอียงมีดประมาณ 60 องศา ให้นักเรียนกลุ่ มย่ อยดูทีละกลุ่ ม
เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเห็นวิธีการแต่ ละขัน้ ตอนอย่าง
ละเอียด เมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้วก็ให้ลงมือฝึ กปฏิบตั ิ จากนัน้ ครูเปลี่ยนไปสาธิตให้กลุ่ม
ต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
3. ครูสาธิตวิธกี ารกรีดและการเซาะแบบที่ 2 เป็ นการกรีดแบบตัง้ มีด 60 องศา แล้ว
เซาะเนื้อมะละกอให้หลุดออกโดยการเอียงมีดประมาณ 45 องศา ให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม
เมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้วก็ให้ลงมือฝึ กปฏิบตั ิ จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจน
ครบทุกกลุ่ม
4. ครูสาธิตวิธกี ารกรีดในลักษณะต่าง ๆ ลงบนชิน้ มะละกอจนครบทุกแบบ ตามขัน้ ตอน
และวิธกี ารในข้อที่ 2 และ 3
การประเมิ นผลกิ จกรรม
ครูประเมินการใช้มดี ของนักเรียนแต่ละคนโดยการสังเกตจากชิน้ งานควบคู่กบั การจับ
มีด และให้คาํ แนะนําสําหรับนักเรียนทีย่ งั กรีดหรือเซาะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารถใช้
มีดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาในการฝึ กทักษะการใช้มดี แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจ
ขึ้นอยู่ กับความแตกต่ างระหว่ างบุ คคล ดังนั น้ ในระหว่ างการฝึ กครูผู้สอนไม่ ควรเปรียบเทียบ
ั นาการของนักเรียน
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนกับนักเรียนคนอื่น ๆ แต่ควรมุ่งเน้นไปทีพ่ ฒ
แต่ ละคนว่ามีการพัฒนาไปในลักษณะใด อีกทัง้ ควรมีการเสริมแรงให้กับนั กเรียนด้วยวิธีการที่
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เหมาะสม เช่น กล่าวชื่นชมเมือ่ นักเรียนทําได้ถูกต้องแล้ว หรือทําได้ดขี น้ึ นอกจากนี้ ควรให้นกั เรียน
ได้ฝึกทบทวนการกรีดมีดในลักษณะต่าง ๆ ซํ้าอีกหลาย ๆ รอบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการ
ใช้มดี จนเกิดความชํานาญมากยิง่ ขึน้
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กิ จกรรมที่ 2 : การแกะสลักลายพืน้ ฐาน 4 ลาย (ประมาณ 1 เดือน)
การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการแกะสลักผักผลไม้ หลังจากที่นักเรียนมีทกั ษะในการใช้มดี แล้ว
กระบวนการฝึ กในขัน้ ต่อไปคือ การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการแกะสลักลายพืน้ ฐาน เป็ นการแกะสลักลาย
ในขัน้ เบือ้ งต้น โดยการฝึ กแกะสลักลายในลักษณะของกลีบปลายแหลมหรือรูปสามเหลีย่ ม กลีบแบบ
เส้นโค้งหรือครึ่งวงกลม ซึ่งถือเป็ นหัวใจสําคัญในการเรียนรู้การแกะสลัก เพราะหากนั กเรียนมี
พืน้ ฐานที่ดกี จ็ ะสามารถพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเรียนรูก้ ารแกะสลักในขัน้ สูงต่อไปได้ง่าย ดังนัน้
การฝึ กแกะสลักลายพืน้ ฐานจึงควรฝึ กตามลําดับจากทักษะทีง่ า่ ยไปสูท่ กั ษะทีย่ ากขึน้ ตามลําดับ ดังนี้
กิ จกรรมย่อยที่ 2.1 : การแกะลายรวงข้าว หรือลายสามเหลี่ยม (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแกะสลักลาย
พื้นฐานอย่ างถู กวิธี และฝึ กทักษะในการแกะสลักลาย
พื้นฐาน ลายรวงข้าว หรือลายสามเหลี่ยม จนเกิดความ
ชํานาญ
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก (แบบด้ามจับแบน)
2. มีดปอกผลไม้
3. มะละกอดิบ หรือผักผลไม้อ่นื ๆ ที่หาได้
ง่ายตามฤดูกาล
4. กะละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ สําหรับใส่น้ําไว้ลา้ งมือ
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่ างการแกะสลักลายรวงข้าว หรือลายสามเหลี่ยม ให้
นักเรียนดู จากนัน้ ให้นกั เรียนสังเกตลักษณะของกลีบลายรวงข้าว
2. ครูสาธิตการแกะสลักลายรวงข้าวลงบนชิน้ มะละกอ ให้นกั เรียนทุกคนดูทล่ี ะขัน้ ตอน
ซึ่งครูจะต้องแกะให้นักเรียนดู 2 ชัน้ โดยการแกะกลีบชัน้ แรกให้นักเรียนสังเกตการจัดระยะห่าง
ระหว่างกลีบให้สมดุลกัน และการแกะกลีบในชัน้ ที่ 2 ให้นักเรียนสังเกตการวางตําแหน่ งของกลีบที่
ต้องวางสับหว่างกับกลีบชัน้ แรกเสมอ
3. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้สงั เกตการจับ
มีด องศาของมีด การกรีดมีดและการเซาะเนื้อมะละกอออกจากกลีบทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึง่
ครูจะสาธิตให้ดูประมาณ 2-3 กลีบต่อกลุ่มย่อย จากนัน้ ครูสาธิตการแกะลายรวงข้าวลงบนมะละกอ
ให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทีละกลุ่ม โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อย
เข้าใจแล้วก็ให้ลงมือฝึ กปฏิบตั ิ จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
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กิ จกรรมย่อยที่ 2.2 : การแกะลายกลีบรักเร่ (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแกะสลักลายพื้นฐานอย่างถูกวิธี และฝึ กทักษะในการ
แกะสลักลายพืน้ ฐาน ลายกลีบรักเร่ จนเกิดความชํานาญ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างการแกะสลักลายกลีบรักเร่ให้นักเรียนดู จากนัน้ ให้
นักเรียนสังเกตลักษณะของกลีบรักเร่ว่ามีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกับลายพื้นฐานที่ได้เรียนรู้
มาแล้วอย่างไรบ้าง
2. ครูสาธิตการแกะสลักลายกลีบดอกรักเร่ลง
บนชิ้นมะละกอ ให้นักเรียนทุ กคนดู ท่ีละขัน้ ตอน ซึ่งครู
จะต้องแกะให้นักเรียนดู 2 ชัน้ โดยการแกะกลีบชัน้ แรกให้
นักเรียนสังเกตการจัดระยะห่างระหว่างกลีบให้สมดุลกัน
และการแกะกลีบในชัน้ ที่ 2 ให้นักเรียนสังเกตการณ์ วาง
ตําแหน่งของกลีบทีต่ อ้ งวางสับหว่างกับกลีบชัน้ แรกเสมอ
3. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน
จากนัน้ ครูสาธิตการแกะลายกลีบรักเร่ลงบนมะละกอ ให้
นั กเรียนกลุ่ มย่อยดูทีละกลุ่ ม ในขัน้ ตอนนี้ นักเรียนจะได้
สังเกตการจับมีด องศาของมีด การกรีดมีดและการเซาะเนื้อมะละกอออกจากกลีบทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทุก
ขัน้ ตอน ซึง่ ครูจะสาธิตให้ดูประมาณ 2-3 กลีบต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถาม
เมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้วกใให้ลงมือฝึ กปฏิบตั ิ จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจน
ครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิน้ งาน โดยพิจารณาความ
คม ความชัด ความลึกของกลีบ ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คําแนะนําสําหรับ
นักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมย่อยที่ 2.3 : การแกะลายเกล็ดปลา (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแกะสลักลายพื้นฐานอย่างถูกวิธี และฝึ กทักษะในการ
แกะสลักลายพืน้ ฐาน ลายเกล็ดปลา จนเกิดความชํานาญ
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ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างการแกะสลักลายเกล็ดปลาให้นักเรียนดู จากนัน้ ให้
นักเรียนสังเกตลักษณะของกลีบลายเกล็ดปลาว่ามีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกับลายพืน้ ฐานทีไ่ ด้
เรียนรูม้ าแล้วอย่างไรบ้าง
2. ครูสาธิตการแกะสลักลายเกล็ดปลาลงบน
ชิน้ มะละกอ ให้นกั เรียนทุกคนดูทล่ี ะขัน้ ตอน ซึง่ ครูจะต้อง
แกะให้ นักเรียนดู 2 ชัน้ โดยการแกะกลีบ ชัน้ แรกให้
นักเรียนสังเกตการจัดระยะห่างระหว่างกลีบให้สมดุลกัน
และการแกะกลีบในชัน้ ที่ 2 ให้นักเรียนสังเกตการวาง
ตําแหน่งของกลีบทีต่ อ้ งวางสับหว่างกับกลีบชัน้ แรกเสมอ
3. แบ่ งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5
คน ในขัน้ ตอนนี้นกั เรียนจะได้สงั เกตการจับมีด องศาของ
มีด การกรีดมีดและการเซาะเนื้อมะละกอออกจากกลีบที่
เห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึง่ ครูจะสาธิตให้ดูประมาณ 23 กลีบต่อกลุ่มย่อย จากนัน้ ครูสาธิตการแกะลายเกล็ดปลาลงบนมะละกอ ให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะ
กลุ่ม โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้วก็ให้ลงมือฝึ กปฏิบตั ิ
จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิน้ งาน โดยพิจารณาความ
คม ความชัด ความลึกของกลีบ ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คําแนะนําสําหรับ
นักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารฒทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะ
มีส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมย่อยที่ 2.4 : การแกะลายกลีบบานชื่น (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแกะสลักลายพื้นฐานอย่างถูกวิธี และฝึ กทักษะในการ
แกะสลักลายพืน้ ฐาน ลายเกล็ดปลา จนเกิดความชํานาญ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างการแกะสลักลายกลีบบานชื่นให้นักเรียนดู จากนัน้ ให้
นักเรียนสังเกตลักษณะของกลีบลายบานชื่นว่ามีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกับลายพื้นฐานที่ได้
เรียนรูม้ าแล้วอย่างไรบ้าง
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2. ครูสาธิตการแกะสลักลายกลีบบานชื่นลงบนชิ้นมะละกอ ให้นักเรียนทุกคนดูท่ลี ะ
ขัน้ ตอน ซึง่ ครูจะต้องแกะให้นกั เรียนดู 2 ชัน้
โดยการแกะกลีบชัน้ แรกให้นักเรียนสังเกต
การจัดระยะห่ างระหว่างกลีบให้สมดุ ลกัน
และการแกะกลี บ ในชัน้ ที่ 2 ให้ นักเรียน
สังเกตการณ์วางตําแหน่ งของกลีบทีต่ อ้ งวาง
สับหว่างกับกลีบชัน้ แรกเสมอ
3. แบ่ งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย
กลุ่มละ 4-5 คน ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้
สังเกตการจับมีด องศาของมีด การกรีดมีด
และการเซาะเนื้ อมะละกอออกจากกลีบที่
เห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึ่งครูจะสาธิตให้
ดูประมาณ 2-3 กลีบต่อกลุ่มย่อย จากนัน้ ครู
สาธิ ต การแกะลายกลี บ บานชื่ น ลงบน
มะละกอ ให้นกั เรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม โดยครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่ม
ย่อยเข้าใจแล้วก็ให้ลงมือฝึ กปฏิบตั ิ จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุ คคล โดยการสังเกตจากวิธีการปฏิบัติ ควบคู่กับชิ้นงาน โดยพิจารณา
ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คาํ แนะนําสําหรับนักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่า
นักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมีส่วนในการประเมินผลงานของ
ตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้ ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่ม
ย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมที่ 3 : การพลิ กมีด (ประมาณ 1 สัปดาห์)
การพลิกมีด หรือการหยักกลีบ เป็ นการขยับคมมีดในส่วนของปลายมีดลากขึน้ ลงสลับกัน
ไปเพื่อให้เนื้อของผักหรือผลไม้นัน้ มีลกั ษณะเป็ นกลีบหยักปลายแหลมขนาดเล็ก ซึ่งจะเป็ นการฝึ ก
ความแข็งแรงของข้อมือ หากฝึกทักษะการพลิกมีดจนชํานาญแล้วจะสามารถนําไปใช้สร้างสรรค์ลาย
พืน้ ฐานให้มคี วามสวยงามและอ่อนช้อยได้มากยิง่ ขึน้
จุดประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแกะพลิกมีดอย่างถูกวิธี และฝึ กทักษะการพลิกมีดจนเกิด
ความชํานาญ
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2. เพือ่ ฝึ กให้นกั เรียนเกิดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ทจ่ี ะนําไปสูค่ วามเป็ นเลิศในการแกะสลัก
ผักและผลไม้ อันได้แก่ ความอดทน และสมาธิ
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก (แบบด้ามจับกลม) การใช้มดี แกะสลักด้ามกลมจะช่วยให้การฝึ กพลิกมีดทํา
ได้งา่ ยกว่ามีดแกะสลักแบบด้ามแบน
2. มีดปอกผลไม้
3. มะละกอดิบ หรือผักผลไม้อ่นื ๆ ทีห่ าได้งา่ ยตามฤดูกาล
4. กะละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ สําหรับใส่น้ําไว้ลา้ งมือ
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1 . ครู นํ าเสนอรู ป ภ าพ ตั ว อย่ า ง
ผลงานแกะสลักที่ใช้ทกั ษะการพลิกมีดในการ
แกะสลักกลีบให้นักเรียนดู จากนัน้ ให้นักเรียน
สังเกตลักษณะของกลีบที่มีการพลิกมีว่ามี
ลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกับกลีบทีไ่ ม่มกี าร
พลิกมีดอย่างไรบ้าง
2. ครูสาธิตวิธกี ารพลิกมีดลงบนชิ้น
มะละกอ ให้นกั เรียนทุกคนดูทล่ี ะขัน้ ตอน
3. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
4-5 คน จากนั น้ ครูสาธิตการพลิกมีดลงบน
มะละกอ ให้นกั เรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม โดยครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่ม
ย่อยเข้าใจแล้วก็ให้ลงมือฝึกปฏิบตั ิ จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างทีน่ ักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลักของ
นักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิ้นงาน โดยพิจารณาความคม
ความชัด ความลึกของกลีบ ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คําแนะนํ าสําหรับ
นักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
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กิ จกรรมที่ 4 : การแกะสลักลายแปลง (ประมาณ 1 สัปดาห์)
การแกะสลักลายแปลง เป็ นการนําเทคนิคการพลิกมีดไปใช้กบั ลายพืน้ ฐานทีน่ กั เรียนได้ฝึก
ไป เช่น ลายรักเร่แปลง เป็ นการแกะลายรักเร่โดยมีการพลิกมีดในระหว่างการกรีดลาย ลายกลีบ
ดอกผีเสือ้ เป็ นการแกะลายบานชื่นโดยมีการพลิกมีดในระหว่างการกรีดลาย
กิ จกรรมย่อยที่ 4.1 : การแกะสลักลายกลีบรักเร่แปลง (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแกะสลักลายแปลงที่เป็ นลายกลีบรักเร่แปลง และฝึ ก
ทักษะการแกะสลักลายแปลงจนเกิดความชํานาญ
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก (แบบด้ามจับกลม)
2. มีดปอกผลไม้
3. มะละกอดิบ หรือผักผลไม้อ่นื ๆ ที่หาได้
ง่ายตามฤดูกาล
4. กะละมัง หรือภาชนะอื่นๆ สําหรับใส่น้ํ า
ไว้ลา้ งมือ
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างผลงานแกะสลักทีใ่ ช้ลายกลีบรักเร่แปลงมาให้นักเรียนดู
จากนัน้ ให้นกั เรียนสังเกตลักษณะของกลีบว่ามีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกับลายกลีบรักเร่พน้ื ฐาน
อย่างไรบ้าง
2. ครูสาธิตวิธกี ารแกะสลักลายกลีบรักเร่แปลงลงบนชิน้ มะละกอ ให้นักเรียนทุกคนดูที
ละขัน้ ตอน ซึ่งครูจะต้องแกะให้นักเรียนดู 2 ชัน้ โดยการแกะกลีบชัน้ แรกให้นักเรียนสังเกตการจัด
ระยะห่างระหว่างกลีบให้สมดุลกัน และการแกะกลีบในชัน้ ที่ 2 ให้นักเรียนสังเกตการวางตําแหน่ ง
ของกลีบทีต่ อ้ งวางสับหว่างกับกลีบชัน้ แรกเสมอ
3. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ ครูสาธิตการแกะสลักลายกลีบ
รักเร่แปลงลงบนมะละกอให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้สงั เกตการจับมีด
องศาของมีด การกรีดมีดและการเซาะเนื้อมะละกอออกจากกลีบทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึง่ ครูจะ
สาธิตให้ดูประมาณ 2-3 กลีบต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนใน
กลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว ไปลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลี่ยนไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดู
จนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
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ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิน้ งาน โดยพิจารณาความ
คม ความชัด ความลึกของกลีบ ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คําแนะนําสําหรับ
นักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมย่อยที่ 4.2 : การแกะสลักลายกลีบดอกผีเสื้อ (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแกะสลักลายแปลงที่เป็ นลายกลีบดอกผีเสื้อ และฝึ ก
ทักษะการแกะสลักลายแปลงจนเกิดความชํานาญ
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก (แบบด้ามจับกลม)
2. มีดปอกผลไม้
3. มะละกอดิบ หรือผักผลไม้อ่นื ๆ ทีห่ าได้งา่ ยตามฤดูกาล
4. กะละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ สําหรับใส่น้ําไว้ลา้ งมือ
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างผลงานแกะสลักทีใ่ ช้
ลายกลีบดอกผีเสื้อมาให้นักเรียนดู จากนัน้ ให้นักเรียนสังเกต
ลักษณะของกลีบว่ามีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกับลายกลีบ
บานชื่นอย่างไรบ้าง
2. ครูสาธิตวิธกี ารแกะสลักลายกลีบดอกผีเสื้อลง
บนชิ้นมะละกอ ให้นักเรียนทุกคนดูทีละขัน้ ตอน ซึ่งครูจะต้อง
แกะให้นักเรียนดู 2 ชัน้ โดยการแกะกลีบชัน้ แรกให้นักเรียน
สังเกตการจัดระยะห่างระหว่างกลีบให้สมดุลกัน และการแกะ
กลีบในชัน้ ที่ 2 ให้นกั เรียนสังเกตการวางตําแหน่งของกลีบทีต่ อ้ งวางสับหว่างกับกลีบชัน้ แรกเสมอ
3. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ ครูสาธิตการแกะสลักลายกลีบ
ดอกผีเสือ้ ลงบนมะละกอให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้สงั เกตการจับมีด
องศาของมีด การกรีดมีดและการเซาะเนื้อมะละกอออกจากกลีบทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึง่ ครูจะ
สาธิตให้ดูประมาณ 2-3 กลีบต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนใน
กลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว ไปลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลี่ยนไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดู
จนครบทุกกลุ่ม
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การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิน้ งาน โดยพิจารณาความ
คม ความชัด ความลึกของกลีบ ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คําแนะนําสําหรับ
นักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
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กิ จกรรมที่ 5 : การแกะสลักดอกไม้
การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการแกะสลักผักผลไม้ หลังจากทีน่ ักเรียนมีทกั ษะในการแกะสลักลาย
พืน้ ฐาน และทักษะการแกะสลักลายแปลงแล้ว กระบวนการฝึ กในขัน้ ต่อไปคือ การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝน
การแกะสลักดอกไม้ หรือที่นิยมเรียกกันว่า “การแกะดอก” โดยนํ าทักษะจากการแกะสลักลาย
พื้นฐานและลายแปลงต่าง ๆ มาใช้ ซึ่งการฝึ กฝนในกิจกรรมนี้ ครูผูส้ อนจําเป็ นจะต้องฝึ กทักษะใน
การเกลา การเจาะ เพิม่ เติมให้กบั นักเรียน โดยดอกไม้ทน่ี กั เรียนควรจะได้ฝึกแกะ ได้แก่ ดอกข่าลาย
รวงข้าว ดอกรักเร่ ดอกบานชื่น ดอกกุหลาบ ดอกผีเสือ้ เป็ นต้น
กิ จกรรมย่อยที่ 5.1 : การฝึ กเจาะเกสร (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูท้ กั ษะการเกลา และการเจาะเกสรในแบบต่าง ๆ
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มะละกอ หรือผักผลไม้อ่นื ๆ ทีห่ าได้งา่ ยตามฤดูกาล
3. กะละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ สําหรับใส่น้ําไว้ลา้ งมือ
4. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างผลงานแกะสลักดอกไม้ให้นักเรียนดู จากนัน้ ให้นักเรียน
สังเกตลักษณะของเกสรดอกไม้แต่ละชนิดว่ามีลกั ษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
2. ครูสาธิตวิธกี ารเกลา และการเจาะเกสร ลงบนชิ้นมะละกอ ให้นักเรียนทุกคนดูทลี ะ
ขัน้ ตอน
3. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน
จากนัน้ ครูสาธิตการเจาะเกสรเป็ นวงกลม โดยใช้การกรีดมีด
แบบตัง้ 90 องศา แล้วเซาะเนื้ อมะละกอรอบวงกลมออก
โดยรอบในลักษณะการกรีดมีแบบเอียงประมาณ 60 องศา
ให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทีละกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้
สังเกตการจับมีด องศาของมีด การกรีดมีดและการเซาะเนื้อ
มะละกอออกจากกลีบที่เห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึ่งครูจะ
สาธิตให้ดปู ระมาณ 2-3 วงต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้
นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว ไปลง
มือฝึกปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
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4. ครูสาธิตการเจาะเกสรเป็ นกรวย โดยใช้การปั กมีดแบบเอียงมีด 45 องศา ลงไปใน
มะละกอแล้วกรีดมีดหมุนโดยรอบให้ปลายมีดอยู่จุดเดิม ให้เนื้อมะละกอตรงกลางหลุดออกมาเป็ น
กรวย จะได้หลุมตรงกลางที่มลี กั ษณะคล้ายกรวย จากนัน้ ใช้มดี แกะสลักเกลารอยในหลุมที่เจาะให้
เกลี้ยงเสมอกัน ซึ่งครูจะสาธิตให้ดูประมาณ 2-3 ครัง้ ต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้
ซักถามเมือ่ นักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว ไปลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลีย่ นไป
สาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิน้ งาน โดยพิจารณาความ
คม ความชัด ความลึกของการเจาะ และให้คาํ แนะนําสําหรับนักเรียนทีย่ งั เจาะเกสรไม่ถูกวิธี จนกว่า
นักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมีส่วนในการประเมินผลงานของ
ตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้ ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่ม
ย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมย่อยที่ 5.2 : การแกะสลักดอกข่าลายรวงข้าวจากแครอท (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรียนได้นําทักษะจากการแกะสลักลายพืน้ ฐานมาใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้
จากการแกะสลักบนชิน้ วัสดุในลักษณะเรียงเป็ นแถวหรือชัน้ ธรรมดา มาสูก่ ารแกะสลักเป็ นดอกไม้ทม่ี ี
ลักษณะเลียนแบบดอกไม้จริงตามธรรมชาติ
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. แครอท
4. กะละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ สําหรับใส่น้ําไว้ลา้ งมือ
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างผลงานแกะสลักดอกข่าลายรวงข้าวให้นักเรียนดู จากนัน้
ให้นกั เรียนสังเกตลักษณะของกลีบว่าใช้ลายพืน้ ฐานใด
2. ครูสาธิตวิธกี ารเกลาแครอทให้มลี กั ษณะ
คล้ายดอกบัวตูม จากนัน้ ใช้มดี แกะสลักแบ่งสัดส่วนของ
กลีบในชัน้ แรก แล้วแกะลายรวงขาวในชัน้ แรกโดยรอบ
พร้อมกับเซาะเนื้ อแครอทใต้รอยกลีบออก จากนัน้ แกะ
กลีบในชัน้ ชัน้ ที่ 2 โดยการแกะกลีบชัน้ แรกให้นักเรียน
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สังเกตการจัดระยะห่างระหว่างกลีบให้สมดุลกัน และการแกะกลีบในชัน้ ที่ 2 ให้นักเรียนสังเกตการ
วางตําแหน่งของกลีบทีต่ อ้ งวางสับหว่างกับกลีบชัน้ แรกเสมอ
3. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ ครูสาธิตการแกะสลักดอกข่าจาก
แครอทให้นกั เรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นกั เรียนจะได้สงั เกตการจับมีด องศาของมีด การ
กรีดมีดและการเซาะเนื้ อแครอทออกจากกลีบที่เห็นได้ชัดเจนทุ กขัน้ ตอน ซึ่งครูจะสาธิตให้ดู
ประมาณ 2-3 กลีบต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อย
เข้าใจแล้ว ไปลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุก
กลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปซิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิน้ งาน โดยพิจารณาความ
คม ความชัด ความลึกของกลีบ ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คําแนะนําสําหรับ
นักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมย่อยที่ 5.3 : การแกะสลักดอกรักเร่จากฟักทอง (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรียนได้นําทักษะจากการแกะสลักลายพืน้ ฐานมาใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้
จากการแกะสลักบนชิน้ วัสดุในลักษณะเรียงเป็ นแถวหรือชัน้ ธรรมดา มาสูก่ ารแกะสลักเป็ นดอกไม้ทม่ี ี
ลักษณะเลียนแบบดอกไม้จริงตามธรรมชาติ
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. ฟั กทอง
4. กะละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ สําหรับใส่น้ําไว้ลา้ งมือ
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่ างผลงานแกะสลักดอกรักเร่ให้นักเรียนดู จากนั น้ ให้
นักเรียนสังเกตลักษณะของกลีบว่าใช้ลายพืน้ ฐานใด
2. ครูสาธิตวิธกี ารตัดและการเกลาชิน้ ฟั กทองให้มลี กั ษณะโค้งมนเป็ นครึง่ วงกลมคล้าย
หลังเต่า จากนัน้ ใช้มดี แกะสลักเจาะเกสรเป็ นวงกลม แล้วแกะลายกลีบรักเร่ในส่วนของเกสรชัน้ แรก
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โดยรอบพร้อมกับเซาะเนื้อฟั กทองใต้รอยกลีบออก จากนัน้ แกะกลีบในเกสรชัน้ ชัน้ ที่ 2 ให้สบั หว่าง
กับกลีบชัน้ แรก จากนัน้ แกะกลีบของเกสรในชัน้ ต่อไปให้ลกึ ลงไปเรือ่ ยๆ
3. แบ่ งนั กเรียนเป็ นกลุ่ มย่อย กลุ่ มละ 4-5
คน จากนัน้ ครูสาธิตการเจาะและการแกะเกสรดอกรักเร่
ให้นกั เรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้
สังเกตการจับมีด องศาของมีด การกรีดมีดและการเซาะ
เนื้อฟั กทองออกจากกลีบที่เห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึ่ง
ครูจะสาธิตให้ดูประมาณ 2-3 กลีบต่ อกลุ่มย่อย โดยครู
เปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อย
เข้าใจแล้ว ไปลงมือฝึ กปฏิบตั ิจริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้
ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
4. ครูสาธิตวิธกี ารแบ่งระยะของกลีบดอกใน
ชัน้ แรก แล้วเริม่ สาธิตการแกะสลักกลีบดอกรักเร่ชนั ้ แรกจนครบทุกกลีบ จากนัน้ แกะกลีบดอกรักเร่
ในชัน้ ที่ 2 ให้สบั หว่างกับกลีบชัน้ แรก แล้วจึงแกะกลีบดอกชัน้ ต่อไปให้สบั หว่างกันไปจนเต็มดอก
5. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ ครูสาธิตการแกะกลีบดอกรักเร่ให้
นักเรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้สงั เกตการจับมีด องศาของมีด การกรีดมีด
และการเซาะเนื้อฟั กทองออกจากกลีบทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึ่งครูจะสาธิตให้ดูประมาณ 2-3
กลีบต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ซกั ถามเมือ่ นักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว ไปลงมือ
ฝึกปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิน้ งาน โดยพิจารณาความ
คม ความชัด ความลึกของกลีบ ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คําแนะนําสําหรับ
นักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมย่อยที่ 5.4 : การแกะสลักดอกผีเสื้อจากฟักทอง (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรียนได้นําทักษะจากการแกะสลักลายพืน้ ฐานมาใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้
จากการแกะสลักบนชิน้ วัสดุในลักษณะเรียงเป็ นแถวหรือชัน้ ธรรมดา มาสูก่ ารแกะสลักเป็ นดอกไม้ทม่ี ี
ลักษณะเลียนแบบดอกไม้จริงตามธรรมชาติ
วัสดุและอุปกรณ์
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1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. ฟั กทอง
4. กะละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ สําหรับใส่น้ําไว้ลา้ งมือ
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่ างผลงานแกะสลักดอกผีเสื้อให้นักเรียนดู จากนั น้ ให้
นักเรียนสังเกตลักษณะของกลีบว่าใช้ลายพืน้ ฐานใด
2 . ครู สาธิ ตวิ ธีก ารตั ดและการเกลาชิ้ น
ฟั กทองให้มลี กั ษณะโค้งมนเป็ นครึง่ วงกลมคล้ายหลังเต่า
จากนัน้ ใช้มดี แกะสลักเจาะเกสรเป็ นวงกลม แล้วแกะลาย
กลีบผีเสือ้ ในส่วนของเกสรชัน้ แรกโดยรอบพร้อมกับเซาะ
เนื้อฟั กทองใต้รอยกลีบออก จากนัน้ แกะกลีบในเกสรชัน้
ชัน้ ที่ 2 ให้สบั หว่างกับกลีบชัน้ แรก จากนัน้ แกะกลีบของ
เกสรในชัน้ ต่อไปให้ลกึ ลงไปเรือ่ ย ๆ
3. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5
คน จากนัน้ ครูสาธิตการเจาะและการแกะเกสรดอกผีเสือ้
ให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะ
ได้สงั เกตการจับมีด องศาของมีด การพลิกมีดและการเซาะเนื้อฟั กทองออกจากกลีบทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
ทุกขัน้ ตอน ซึ่งครูจะสาธิตให้ดูประมาณ 2-3 กลีบต่ อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้
ซักถามเมือ่ นักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว ไปลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลีย่ นไป
สาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
4. ครูสาธิตวิธีการแบ่งระยะของกลีบดอกในชัน้ แรก แล้วเริม่ สาธิตการแกะสลักกลีบ
ดอกผีเสือ้ ชัน้ แรกจนครบทุกกลีบ จากนัน้ แกะกลีบดอกผีเสือ้ ในชัน้ ที่ 2 ให้สบั หว่างกับกลีบชัน้ แรก
แล้วจึงแกะกลีบดอกชัน้ ต่อไปให้สบั หว่างกันไปจนเต็มดอก
5. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ ครูสาธิตการแกะกลีบดอกผีเสือ้
ให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้สงั เกตการจับมีด องศาของมีด การพลิก
มีดและการเซาะเนื้อฟั กทองออกจากกลีบทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึง่ ครูจะสาธิตให้ดปู ระมาณ 23 กลีบต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว ไปลง
มือฝึกปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิน้ งาน โดยพิจารณาความ
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คม ความชัด ความลึกของกลีบ ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คําแนะนําสําหรับ
นักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมย่อยที่ 5.5 : การแกะสลักดอกกุหลาบจากมันแกว (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรียนได้นําทักษะจากการแกะสลักลายพืน้ ฐานมาใช้ในการต่อยอดองค์ความรู้
จากการแกะสลักบนชิน้ วัสดุในลักษณะเรียงเป็ นแถวหรือชัน้ ธรรมดา มาสูก่ ารแกะสลักเป็ นดอกไม้ทม่ี ี
ลักษณะเลียนแบบดอกไม้จริงตามธรรมชาติ
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. มันแกว
4. กะละมัง หรือภาชนะอื่น ๆ สําหรับใส่น้ําไว้ลา้ งมือ
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างผลงานแกะสลักดอกกุหลาบให้นักเรียนดู จากนัน้ ให้
นักเรียนสังเกตลักษณะของกลีบว่าใช้ลายพืน้ ฐานใด
2. ครูสาธิตวิธกี ารตัดและการเกลามันแกวให้มลี กั ษณะโค้งมนเป็ นครึง่ วงกลมคล้ายหลัง
เต่า จากนัน้ ใช้มดี แกะสลักเจาะเกสรเป็ นวงกลม แล้วแกะลายกลีบโค้งคล้ายกับลายเกล็ดปลาในส่วน
ของเกสรชัน้ แรกโดยให้กลีบที่ 2 ซ้อนเหลื่อมกันกับกลีบแรกประมาณ 1 ใน 4 ของกลีบ จนรอบ
พร้อมกับเซาะเนื้อมันแกวใต้รอยกลีบออกทีละกลีบ จากนัน้ แกะกลีบในเกสรชัน้ ชัน้ ที่ 2 และชัน้ ต่อไป
ให้วนตํ่าลงไปเรือ่ ยๆ
3. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ ครูสาธิตการเจาะและการแกะ
เกสรดอกกุหลาบให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้สงั เกตการจับมีด องศา
ของมีด การกรีดมีดและการเซาะเนื้อมันแกวออกจากกลีบ
ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน ซึง่ ครูจะสาธิตให้ดปู ระมาณ 23 กลีบต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ซกั ถาม
เมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว ไปลงมือฝึ กปฏิบตั ิจริง
เป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจน
ครบทุกกลุ่ม
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4. ครูสาธิตวิธกี ารแบ่งระยะของกลีบดอกในชัน้ แรก แล้วเริม่ สาธิตการเซาะร่องโค้งและ
การแกะสลักกลีบดอกกุหลาบชัน้ แรกจนครบทุกกลีบ จากนัน้ แกะกลีบดอกกุหลาบในชัน้ ที่ 2 ให้
ซ้อนเหลื่อมกันไปเรือ่ ย ๆ จนเต็มดอก
5. แบ่ งนั กเรียนเป็ นกลุ่ มย่ อย กลุ่ มละ 4-5 คน จากนั น้ ครูสาธิตการแกะกลีบดอก
กุหลาบให้นกั เรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นกั เรียนจะได้สงั เกตการจับมีด องศาของมีด การ
กรีดมีดและการเซาะเนื้ อมันแกวออกจากกลีบที่เห็นได้ชัดเจนทุ กขัน้ ตอน ซึ่งครูจะสาธิตให้ดู
ประมาณ 2-3 กลีบต่อกลุ่มย่อย โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อย
เข้าใจแล้ว ไปลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุก
กลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั ชิน้ งาน โดยพิจารณาความ
คม ความชัด ความลึกของกลีบ ระยะห่างระหว่างกลีบ ความยาวของกลีบ และให้คําแนะนํ าสําหรับ
นักเรียนทีย่ งั แกะไม่ถูกวิธี จนกว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทําได้อย่างถูกต้อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
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กิ จกรรมที่ 6 : การแกะสลักลายลงบนผลไม้ทงั ้ ลูก
การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการแกะสลักผักผลไม้ หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกทักษะการแกะสลัก
ดอกไม้จากลายพืน้ ฐาน และลายแปลงจนเกิดความชํานาญแล้ว กระบวนการฝึ กในขัน้ ต่อไปคือ การ
เรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการแกะสลักลายลงบนผลไม้ทงั ้ ลูก หรือที่นิยมเรียกกันว่า “การแกะลูก” ซึ่งการ
ฝึ กฝนในกิจกรรมนี้นําทักษะจากการแกะสลักลายพื้นฐานและลายแปลงต่าง ๆ มาใช้ นอกจากนี้
ครูผสู้ อนและนักเรียนจําเป็ นจะต้องคิดค้นและสร้างสรรค์ลายประยุกต์ขน้ึ มา ซึง่ เป็ นการประยุกต์ลาย
พืน้ ฐาน ลายแปลงและการนําเทคนิคการต่าง ๆ มาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายขึน้ ใหม่
เพื่อให้มคี วามสวยงาม อ่อนช้อย แปลกใหม่และมีความน่ าสนใจมากยิง่ ขึน้ เช่น ลายตัวเอส ลาย
หัวใจ ลายกุหลาบกลีบม้วน เป็ นต้น นอกจากนี้ครูผูส้ อนและผูเ้ รียนยังสามารถเรียนรูก้ ารแกะสลัก
ลายประยุกต์หลากหลายรูปแบบ ได้จากวิทยากรผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ และมีประสบการณ์ใน
การแกะสลักผักผลไม้ เช่น อาจารย์ผสู้ อนในสาขาทีเ่ กีย่ วกับคหกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่
เปิ ดสอนหลักสูตรทางด้านคหกรรมศาสตร์ อีกทัง้ ยังสามารถค้นคว้าหาตัวอย่างลายประยุกต์ได้จาก
สือ่ อินเตอร์เน็ตต่าง ๆ เช่น กลุม่ ในเฟซบุ๊ค ยูทปู เป็ นต้น
กิ จกรรมย่อยที่ 6.1 : การแกะสลักแตงโมลายกุหลาบ (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึ กทักษะการแกะสลักลายพื้นฐานและลาย
ประยุกต์ลงในผลไม้ทงั ้ ลูก
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. แตงโม (ควรเลือกใช้แตงโม
กินรี เพราะเป็ นพันธุท์ ม่ี รี ปู ทรงค่อนข้างกลม
ขนาดของลู ก ไม่ ใหญ่ จนเกิ นไป เปลื อก
ค่อนข้างบาง และไม่ควรเลือกใช้แตงโมทีส่ ด
จนเกินไปมาใช้ในการฝึ ก เพราะจะทํ าให้
แตงโมแตกง่าย และเนื้อแตงโมจะมีสอี อ่ น)
4 . ถ าด ห รื อ ภ าช นะที่ ใช้
สําหรับรองเศษผลไม้
5. ผ้าเช็ดมือ
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ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างผลงานแตงโมแกะสลักลายกุหลาบแบบต่าง ๆ ทัง้ แบบ
ดอกเดีย่ วและดอกกลุ่ม ให้นกั เรียนดูโดยให้นกั เรียนสังเกตขนาดของเกสร ลักษณะของกลีบแต่ละชัน้
และการวางตําแหน่งของดอก
2. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และบอกขัน้ ตอนการแกะสลักจากตัวอย่างที่เห็นว่าควร
เริม่ ต้นจากขัน้ ตอนใดก่อนตามลําดับ ซึ่งในขัน้ ตอนนี้ครูผู้สอนอาจนํ าเสนอด้วยสื่อนวัตกรรมที่ครู
สร้างขึ้นเอง เช่ น ชุ ดกิจกรรม ชุ ดฝึ กปฏิบัติ หรือสื่อที่ครูจัดหามาจากแหล่ งต่ าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น หนังสือการสอนแกะสลักผักผลไม้ คลิปวีดโี อการสอนแกะสลักจากยูทปู เป็ นต้น
3. ครูสาธิตวิธกี ารแกะสลักแตงโมลายกุหลาบ ให้นกั เรียนทุกคนดูทลี ะขัน้ ตอน
4. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ ครูสาธิตการแกะสลักแตงโมลาย
กุหลาบทีละขัน้ ตอนให้นกั เรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นกั เรียนจะได้สงั เกตการจับมีด องศา
ของมีด การกรีดมีดและการเซาะเนื้อแตงโมออกจากกลีบที่เห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน โดยครูเปิ ด
โอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว แต่ละคนจะลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ น
รายบุคคล จากนัน้ ครูเปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั การพิจารณาสวยงามและ
ความละเอียดของชิน้ งาน โดยดูความคมของกลีบ คือการกรีดและการเซาะกลีบต้องไม่มเี ศษของเนื้อ
ผลไม้ตดิ อยู่ ความชัดของกลีบ คือ กลีบในแต่ละชัน้ จะต้องไม่ตดิ หรือชิดกันเกินไป และความลึกของ
กลีบ คือการแกะเกสรต้องลึกตํ่าลงไป ความลึกของกลีบมีความพอเหมาะ และให้คําแนะนํ าสําหรับ
นักเรียนที่ยงั มีขอ้ บกพร่อง นักเรียนแต่ละคนจะมีส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจ
ข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้ ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าที่
ประเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมย่อยที่ 6.2 : การแกะมะละกอลายผสม (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละฝึ กทักษะการแกะสลักลายพืน้ ฐานและลายผสมลงในผลไม้
ทัง้ ลูก
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. มะละกอ (ควรเลือกใช้มะละกอห่ าม เพราะเนื้ อมะละกอจะมีสีสันสวยงามกว่ า
มะละกอดิบ และยังได้สเี ขียวจากเปลือกของมะละกออีกด้วย)
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4. ถาด หรือภาชนะทีใ่ ช้สาํ หรับรองเศษผลไม้
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างผลงานมะละกอแกะสลักลายผสมแบบต่าง ๆ ให้นกั เรียน
ดูโดยให้นกั เรียนสังเกตว่าในมะละกอหนึ่งลูกใช้ลายใดบ้าง ลักษณะของกลีบแต่ละลายมีความเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร และการวางตําแหน่งของดอก
2. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และบอกขัน้ ตอนการแกะสลักจากตัวอย่างที่เห็นว่าควร
เริม่ ต้นจากขัน้ ตอนใดก่อนตามลําดับ ซึ่งในขัน้ ตอนนี้ครูผู้สอนอาจนํ าเสนอด้วยสื่อนวัตกรรมที่ครู
สร้างขึ้นเอง เช่ น ชุ ดกิจกรรม ชุ ดฝึ กปฏิบัติ หรือสื่อที่ครูจัดหามาจากแหล่ งต่ าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น หนังสือการสอนแกะสลักผักผลไม้ คลิป
วีดโี อการสอนแกะสลักจากยูทปู เป็ นต้น
3. ครูสาธิตวิธีการแกะสลักมะละกอลาย
ผสม ให้นกั เรียนทุกคนดูทลี ะขัน้ ตอน
4. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5
คน จากนัน้ ครูสาธิตการแกะสลักมะละกอลายผสมทีละ
ขัน้ ตอนให้นักเรียนกลุ่ มย่ อยดูทีละกลุ่ ม ในขัน้ ตอนนี้
นักเรียนจะได้สงั เกตการจับมีด องศาของมีด การกรีด
มีดและการเซาะเนื้ อมะละกอออกจากกลีบที่เห็นได้
ชัดเจนทุ กขัน้ ตอน โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้
ซักถามเมื่อนักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว แต่ละคนจะลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครู
เปลีย่ นไปสาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคู่กบั การพิจารณาสวยงามและ
ความละเอียดของชิน้ งาน โดยดูความคมของกลีบ คือการกรีดและการเซาะกลีบต้องไม่มเี ศษของเนื้อ
ผลไม้ตดิ อยู่ ความชัดของกลีบ คือ กลีบในแต่ละชัน้ จะต้องไม่ตดิ หรือชิดกันเกินไป และความลึกของ
กลีบ คือการแกะเกสรต้องลึกตํ่าลงไป ความลึกของกลีบมีความพอเหมาะ และให้คําแนะนํ าสําหรับ
นักเรียนที่ยงั มีขอ้ บกพร่อง นักเรียนแต่ละคนจะมีส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจ
ข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้ ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าที่
ประเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
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กิ จกรรมที่ 7 : การแกะสลักตัวสัตว์เบือ้ งต้น
การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการแกะสลักผักผลไม้ หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกทักษะการแกะสลัก
ลายลงบนผลไม้ทงั ้ ลูก ด้วยลายพืน้ ฐานและลายผสมแล้ว กระบวนการฝึ กในขัน้ ต่อไปคือ การเรียนรู้
และฝึ กแกะสลักตัวสัตว์เบื้องต้น ซึ่งเป็ นการนํ าเทคนิคการใช้มดี เช่น การตัด การปอก การเกลา
การกรีด การเซาะ และทักษะการแกะสลักลายพืน้ ฐานมาใช้ในการแกะสลักตัวสัตว์ เช่น การแกะสลัก
ปลาจากฟั กทอง การแกะสลักนกจากแครอท
กิ จกรรมย่อยที่ 7.1 : การแกะสลักปลาจากฟักทอง (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ ละฝึ กทักษะการแกะสลักตัวสัตว์ โดยใช้ทกั ษะการแกะสลัก
ลายพืน้ ฐาน
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. ฟั กทอง
4. ถาด หรือภาชนะทีใ่ ช้สาํ หรับรองเศษผลไม้
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่างผลงานการแกะสลักปลาจากฟั กทอง หรือผักผลไม้ชนิด
อื่น ให้นักเรียนดูโดยให้นักเรียนสังเกตลักษณะของลายใน
ชิน้ งานว่ามีการใช้ลายพืน้ ฐานใดบ้าง
2. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และบอกขัน้ ตอน
การแกะสลักจากตัวอย่างทีเ่ ห็นว่าควรเริม่ ต้นจากขัน้ ตอนใด
ก่อนตามลําดับ ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้ครูผสู้ อนอาจนําเสนอด้วยสื่อ
นวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้นเอฃ เช่น ชุดกิจกรรม ชุดฝึ กปฏิบตั ิ
หรือสื่อที่ครูจดั หามาจากแหล่งต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
เช่น หนังสือการสอนแกะสลักผักผลไม้ คลิปวีดโี อการสอน
แกะสลักจากยูทปู เป็ นต้น
3. ครูสาธิตวิธกี ารแกะสลักปลาจากฟั กทอง ให้นกั เรียนทุกคนดูทลี ะขัน้ ตอน
4. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ ครูสาธิตการแกะสลักปลาจาก
ฟั กทอง ทีละขัน้ ตอนให้นกั เรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้สงั เกตวิธกี ารตัด การ
เกลา การกรีดและการเซาะทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อ
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นักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว แต่ละคนจะลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลี่ยนไป
สาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคูก่ บั การพิจารณาความสมดุลของ
รูปร่าง รูปทรงของตัวสัตว์ และให้คาํ แนะนําสําหรับนักเรียนทีย่ งั มีขอ้ บกพร่อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
กิ จกรรมย่อยที่ 7.2 : การแกะสลักนกจากแครอท (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ ละฝึ กทักษะการแกะสลักตัวสัตว์ โดยใช้ทกั ษะการแกะสลัก
ลายพืน้ ฐาน
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. แครอท
4. ถาด หรือภาชนะทีใ่ ช้สาํ หรับรองเศษผลไม้
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูนําเสนอรูปภาพตัวอย่ างผลงานการ
แกะสลักนกจากแครอท หรือผักผลไม้ชนิดอื่น ให้นกั เรียนดู
โดยให้นกั เรียนสังเกตลักษณะของลายในชิน้ งานว่ามีการใช้
ลายพืน้ ฐานใดบ้าง
2. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และบอกขัน้ ตอน
การแกะสลักจากตัวอย่างทีเ่ ห็นว่าควรเริม่ ต้นจากขัน้ ตอนใด
ก่อนตามลําดับ ซึ่งในขัน้ ตอนนี้ครูผูส้ อนอาจนํ าเสนอด้วย
สื่อนวัตกรรมที่ครูสร้างขึ้นเอง เช่ น ชุ ดกิจกรรม ชุ ดฝึ ก
ปฏิบตั ิ หรือสื่อที่ครูจดั หามาจากแหล่งต่ าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น หนังสือการสอนแกะสลักผักผลไม้ คลิปวีดโี อการสอนแกะสลักจากยูทปู เป็ นต้น
3. ครูสาธิตวิธกี ารแกะสลักนกจากแครอท ให้นกั เรียนทุกคนดูทลี ะขัน้ ตอน
4. แบ่งนักเรียนเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน จากนัน้ ครูสาธิตการแกะสลักนกจากแค
รอท ทีละขัน้ ตอนให้นักเรียนกลุ่มย่อยดูทลี ะกลุ่ม ในขัน้ ตอนนี้นักเรียนจะได้สงั เกตวิธกี ารตัด การ
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เกลา การกรีดและการเซาะทีเ่ ห็นได้ชดั เจนทุกขัน้ ตอน โดยครูเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้ซกั ถามเมื่อ
นักเรียนในกลุ่มย่อยเข้าใจแล้ว แต่ละคนจะลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริงเป็ นรายบุคคล จากนัน้ ครูเปลี่ยนไป
สาธิตให้กลุ่มต่อไปดูจนครบทุกกลุ่ม
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนลงมือฝึ กปฏิบตั ิ ครูผสู้ อนจะประเมินทักษะการแกะสลัก
ของนักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการสังเกตจากวิธกี ารปฏิบตั ิ ควบคูก่ บั การพิจารณาความสมดุลของ
รูปร่าง รูปทรงของตัวสัตว์ และให้คาํ แนะนําสําหรับนักเรียนทีย่ งั มีขอ้ บกพร่อง นักเรียนแต่ละคนจะมี
ส่วนในการประเมินผลงานของตัวเองเพื่อสํารวจข้อบกพร่องของตนเองและนํ าไปปรับปรุงในครัง้
ต่อไป นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มย่อยก็จะทําหน้าทีป่ ระเมินชิน้ งานของเพือ่ นในกลุ่มด้วย
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กิ จกรรมที่ 8 : การเรียนรู้จากวิ ทยากรภายนอก
หลังจากที่นักเรียนได้ผ่านการเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนการแกะสลักผลไม้ทงั ้ ลูกด้วยลายพื้นฐาน
และลายผสม และการแกะสลักตัวสัตว์เบื้องต้นโดยมีครูผูส้ อนเป็ นผูถ้ ่ายทอดด้วยวิธกี าร และสื่อที่
เหมาะสมแล้ว ในขัน้ ต่อไปนักเรียนควรมีโอกาสได้รบั ประสบการณ์ จากการถ่ายทอดจากวิทยากร
ภายนอกที่มปี ระสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการแกะสลักผักผลไม้ เพราะนักเรียนจะได้รบั
ประสบการณ์ ใหม่ ๆ จากวิทยากร เช่นเทคนิคและวิธีการแกะสลัก แนวคิดในการสร้างสรรค์ลาย
ประยุกต์ใหม่ขน้ึ มา การแกะสลักตัวสัตว์ขนั ้ สูง และการจัดตกแต่งผักผลไม้แกะสลักในรูปแบบต่าง ๆ
อย่างสร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั นักเรียน บุคคลทีส่ ามารถเชิญมาเป็ นวิทยากร
ได้แก่ อาจารย์ผสู้ อนในสาขาคหกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา วิทยากรจาก
ศูนย์ฝึกอาชีพทีส่ อนหลักสูตรการแกะสลักผักและผลไม้ ทัง้ นี้การเลือกวิทยากรภายนอก ระยะเวลา
และจํานวนครัง้ ทีเ่ ชิญวิทยากร ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมของครูผสู้ อนและบริบทของสถานศึกษา
กิ จกรรมย่อยที่ 8.1 : การแกะสลักผลไม้ทงั ้ ลูกลายประยุกต์จากวิ ทยากรภายนอก (ประมาณ
1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึ กทักษะการ
แกะสลักลายประยุกต์ลงในผลไม้ทงั ้ ลูก จากการถ่ายทอด
ของวิทยากรภายนอก
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. แตงโม และแคนตาลูป (ควรเลือกใช้แคน
ตาลูปที่ยงั สดใหม่ ไม่ควรใช้แคนตาลูปที่สุกเกินไปเพราะ
เนื้อจะนิ่มและชํ้าได้งา่ ย)
4. ถาด หรือภาชนะทีใ่ ช้สาํ หรับรองเศษผลไม้
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. ครูแนะนํ าวิทยากรภายนอกให้นักเรียน
รูจ้ กั
2. วิทยากรประเมินทักษะการแกะสลักของนักเรียนด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการออกแบบกิจกรรมการฝึ กได้สอดคล้องกับความพร้อมของนักเรียน
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3. นักเรียนปฏิบตั กิ จิ กรรมการฝึ กตามขัน้ ตอนและวิธกี ารของวิทยากร โดยมีครูผสู้ อน
เป็ นผูอ้ ํานวยความสะดวกให้กบั วิทยากร คอยให้คําแนะนํ านักเรียน และเรียนรูเ้ ทคนิคและวิธกี าร
ต่างๆ ไปพร้อมกับนักเรียน
การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ ละคนลงมือฝึ กปฏิบัติ ครูผู้สอนจะประเมินความสนใจของ
นักเรียน โดยมีวทิ ยากรเป็ นผูป้ ระเมินผลงานพร้อมกับให้คาํ แนะนําให้นกั เรียนแก้ไขข้อบกพร่องของ
ผลงาน และนําไปปรับปรุงในครัง้ ต่อไป
กิ จกรรมย่อยที่ 8.2 : การแกะสลักตัวสัตว์จากวิ ทยากร (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึ กทักษะการแกะสลักตัวสัตว์ จากการถ่ ายทอดของ
วิทยากรภายนอก
วัสดุและอุปกรณ์
1. มีดแกะสลัก
2. มีดปอกผลไม้
3. แตงโม
4. ถาด หรือภาชนะทีใ่ ช้สาํ หรับรองเศษผลไม้
5. ผ้าเช็ดมือ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. วิทยากรประเมินทักษะการแกะสลักตัวสัตว์ขนั ้ พื้นฐานของนักเรียนด้วยวิธีการที่
เหมาะสม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการฝึ กได้สอดคล้องกับความพร้อมของ
นักเรียน
2. วิทยากรนําเสนอตัวอย่างผลงาน
การแกะสลักตั วสัตว์ ขัน้ สู ง เช่ น นกยู ง หงส์
พญานาค ให้นกั เรียนดู
3. นักเรียนปฏิบตั ิกิจกรรมการฝึ ก
แกะสลักตัวสัตว์ขนั ้ สูงตามขัน้ ตอนและวิธีการ
ของวิทยากร โดยมีครูผูส้ อนเป็ นผูอ้ ํานวยความ
สะดวกให้กบั วิทยากร คอยให้คาํ แนะนํานักเรียน
และเรียนรูเ้ ทคนิคและวิธกี ารต่างๆ ไปพร้อมกับ
นักเรียน
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การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ ละคนลงมือฝึ กปฏิบัติ ครูผู้สอนจะประเมินความสนใจของ
นักเรียน โดยมีวทิ ยากรเป็ นผูป้ ระเมินผลงานพร้อมกับให้คาํ แนะนําให้นกั เรียนแก้ไขข้อบกพร่องของ
ผลงาน และนําไปปรับปรุงในครัง้ ต่อไป
กิ จกรรมย่อยที่ 8.3 : การออกแบบและการจัดตกแต่งผลงานแกะสลัก (ประมาณ 1 สัปดาห์)
จุดประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรูแ้ ละฝึ กทักษะการออกแบบและการจัดตกแต่งผลงานแกะสลัก
จากการถ่ายทอดขอฃวิทยากรภายนอก
วัสดุและอุปกรณ์
1. ผลไม้แกะสลักทัง้ ลูก
2. ดอกไม้ทแ่ี กะสลักจากผักหรือผลไม้
3. ใบไม้ทใ่ี ช้ในการจัดตกแต่ง
4. วัสดุ ธรรมชาติ หรือสิ่งประดิษ ฐ์ ในท้ องถิ่ นที่
สามารถนํ ามาใช้ประกอบการจัดตกแต่ง เช่น ตอไม้ ตะกร้าสาน
แจกัน ขันโตก ฯลฯ
5. อุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นในการจัดตกแต่ง เช่น มีด กรรไกร ลวด ฯลฯ
ขัน้ ตอนและวิ ธีการ
1. วิทยากรนํ าเสนอตัวอย่างผลงานการจัดตกแต่ งผักและผลไม้แกะสลักในรูปแบบ
ต่างๆ ให้นกั เรียนดู
2. วิทยากรให้ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับการออกแบบและการจัดตกแต่งผลงานแกะสลัก
เช่น องค์ประกอบศิลป์ รูปร่าง รูปทรง ความสมดุล ความ
กลมกลืน เป็ นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็ นแนวทาง
ในการออกแบบ
3 . นั ก เรี ย นปฏิ บั ติกิ จ กรรมการฝึ กการ
ออกแบบและการจัดตกแต่งผลงานแกะสลัก ตามขัน้ ตอน
และวิธกี ารของวิทยากร โดยมีครูผสู้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความ
สะดวกให้กับวิทยากร คอยให้คําแนะนํ านั กเรียน และ
เรียนรูเ้ ทคนิคและวิธกี ารต่าง ๆ ไปพร้อมกับนักเรียน
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การประเมิ นผลการฝึ กปฏิ บตั ิ
ในระหว่างที่นักเรียนแต่ ละคนลงมือฝึ กปฏิบัติ ครูผู้สอนจะประเมินความสนใจของ
นักเรียน โดยมีวทิ ยากรเป็ นผูป้ ระเมินผลงานพร้อมกับให้คาํ แนะนําให้นกั เรียนแก้ไขข้อบกพร่องของ
ผลงาน และนําไปปรับปรุงในครัง้ ต่อไป

ส่วนที่ 4 การสร้างความคงทนและการส่งต่อองค์ความรู้ (คงทน ยังยื
่ น)
การจัดกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน
กับครูผูส้ อน กับสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการเรียนรูท้ ่ไี ด้ผ่านการปฏิบตั จิ ริง จะสามารถทําให้นักเรียน
เก็บความรูท้ ไ่ี ด้เข้าสูค่ วามจําในระบบความจําระยะยาว (Long Term Memory) และวิธกี ารทีจ่ ะสร้าง
ความรูท้ ค่ี งทนให้เกิดกับตัวนักเรียน ตลอดจนมีการส่งต่อองค์ความรูน้ นั ้ จากรุน่ หนึ่งไปสูอ่ กี รุน่ หนึ่ง มี
วิธกี ารดังต่อไปนี้
1. พี่สอนน้ อง
ครูผสู้ อนเปิ ดโอกาสทีร่ ุ่นพีท่ ม่ี ที กั ษะความเป็ นเลิศทางด้านการแกะสลักผักและผลไม้ ได้มี
โอกาสสอนรุ่นน้อง จะยิง่ เป็ นการทําให้นักเรียนรุ่นพีเ่ กิดความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ่องแท้ และสามารถ
พัฒนาทักษะในการแกะสลักผักผลไม้ให้มคี วามชํานาญมากยิง่ ขึน้ เพราะก่อนจะไปสอนคนอื่นได้นนั ้
ตัวนักเรียนเองจะต้องมีความรูท้ ่ชี ดั เจนให้กบั ตัวเอง จะต้องสามารถทําในสิง่ นัน้ ได้ก่อน ผ่านการ
ทําซํ้าจนเกิดความชํานาญ จนสามารถไปสอนรุน่ น้องได้ ซึง่ ถือเป็ นการส่งต่อองค์ความรูจ้ ากรุน่ หนึ่ง
ไปสูอ่ กี รุน่ หนึ่งทีเ่ ห็นผลได้อย่างชัดเจน
2. การจัดแสดงผลงาน
การจัดแสดงผลงานของนักเรียนสามารถทําได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กบั ความพร้อมของ
สถานศึกษา เช่น การจัดแสดงผลงานนักเรียนในชุมนุ ม การแสดงผลงานในกิจกรรมวันสําคัญของ
โรงเรียนและในงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งจะทําให้นักเรียนเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง
เห็นคุณค่าและรักในศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดรายได้ระหว่างเรียนจากการจัด
แสดงผลงานโนโอกาสวันสําคัญหรือประเพณีในชุมชน เช่น งานแต่งงาน งานทําบุญขึน้ บ้านใหม่ ซึง่
จะเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตได้
3. การเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน
การเข้าร่วมการแข่งขันเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ
ของตนเอง ซึง่ มีหลายหน่ วยงานทีจ่ ดั ให้มกี ารแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้สาํ หรับนักเรียนนักศึกษา
และหนึ่งในเวทีการแข่งขันทีม่ กี ารจัดอย่างต่อเนื่องและได้รบั การยอมรับในระดับชาติ คือการแข่งขัน
การแกะสลักผักผลไม้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (สพฐ.) ซึง่ มอบหมายให้สาํ นักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) เป็ นผูด้ าํ เนินการ โดยจัดให้มี
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การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา
ระดับภูมภิ าค ไปจนถึงระดับชาติ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ครูและนักเรียน
จะมีโอกาสได้ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผน ทัง้ ในส่วนของการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมทีม การ
วางแผนการออกแบบชิน้ งาน ระยะเวลาการฝึ กซ้อม การวิเคราะห์ความสามารถและความถนัดของ
นักเรียนในทีม การวิเคราะห์คู่แข่ง นอกจากนี้ นักเรียนและครูยงั ได้รบั ประสบการณ์ จากเรียนได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเวทีการแข่งขัน สามารถนํ าความรูแ้ ละประสบการณ์นอกห้องเรียนเหล่านัน้ มา
เป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมความเป็ นเลิศทางด้านศิลปหัตถกรรมในงาน
แกะสลักผักผลไม้ต่อไป
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