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บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที3่4 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงออกถึงแรงจูงใจและทักษะในการช่วยเหลือตนเองด้านการเงิน 

ตัวชี้วัด:  เรียนรู้และใช้ประโยชน์การใช้ทักษะในการหาเงินได้อย่างน้อย 1 ทักษะ 

สาระการเรียนรู:้  อธิบายความรู้ที่เป็นระเบียบแบบแผนในการจัดการธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก 

 

กลุ่มอายุ: 6-8 ปี 

ป:ี 2 

หัวข้อหลัก: ธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก  

บทเรียน: ทักษะที่พิเศษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในท้องถิ่น 

 เวลาที่ใช้ในการสอน: 10 นาทสี าหรับการเขียนบันทึก   35 นาทีส าหรับบทเรียน  

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้ เด็กจะสามารถ...         
            

 บอกทักษะที่จ าเป็นในการท าธุรกิจในท้องถิ่นได ้
 ท าแผนที่ถนนธุรกิจที่แสดงถึงทักษะที่จ าเป็นในการท าธุรกิจในท้องถิ่นได ้
 
 
 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                    
 

  
 
 แผนที่ถนนที่เด็กๆได้ท าขึ้นจากบทเรียนที่แล้วหรือที่คุณวาด 
 กระดาษ 
 ดินสอหรือเคร่ืองเขียนอื่นๆ 
 กระดานด า 
 ชอล์ก 
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 ถ้าม-ี อุปกรณ์ให้เด็กๆใช้แสดงละครในการท าธุรกิจ 
 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า: 
 
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. อ่าน 1 ซามูเอล 17 เพื่อทบทวนเรื่องของดาวิดกับโกลิอัท (มีเรื่องนี้แนบมาด้วยในตอนท้ายบท) 
3. เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 
4. ทบทวนดูแผนที่ที่เด็กๆได้ท าจากบทเรียนที่แล้ว เลือกธุรกิจออกมา 10 แห่งเพื่อใช้เรียนในวันนี ้
5. เลือกวิธีการแบ่งเด็กๆออกเป็น 10 กลุ่ม 

แนวคิด: 

 แบ่งกลุ่มเด็กๆก่อนโดยให้แต่ละกลุ่มมีเด็กที่มีความสามารถในทักษะต่างๆในระดับ
ต่างๆกัน และวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกัน  

 ให้นักเรียนเลือกตัวเลข “x” ของคนที่นั่งใกล้พอที่เขาจะสามารถแตะถึง 
 ให้นักเรียนที่นั่งแถวเดียวกัน โต๊ะเดียวกัน ฯลฯ ท างานด้วยกัน 

6. คิดว่าจะก าหนดธุรกิจอะไรกับเด็กแต่ละกลุ่ม แนวคิด: 

 เขียนชื่อธุรกิจต่างๆลงบนกระดาษแต่ละแผ่น แล้วใส่ลงในภาชนะ เพื่อให้เด็กๆออกมาจับ
ฉลากเพื่อให้พวกเขาแสดงละคร 

 เขียนชื่อธุรกิจต่างๆลงบนกระดาน ให้แต่ละกลุ่มเลือก แล้วเขียนชื่อนักเรียนไว้ข้างๆ 

 ก าหนดชื่อธุรกิจต่างๆ 
7. คิดวิธีการจัดห้องเรียนเพื่อท าเป็นแผนที่ส าหรับแต่ละธุรกิจ 

 คุณต้องจัดเครื่องเรือนอะไรใหม่บ้าง 
 แล้วมีที่ว่างพอส าหรับเด็กทุกคนในการแสดงละครและปลอดภัยดีไหม 

8. เชิญนักเรียนคนอื่นในโครงการหรือจากดครงการอ่ืนๆเพื่อมาร่วม ถนนธุรกิจ 
9. อธิษฐาน: 

 ขอบพระคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสที่ได้ท างานร่วมกับเด็กๆของพระองค์และขอการทรง
น าจากพระองค์ในการสอนบทเรียนนี ้
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 ขอพระเจ้าให้ช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่า 
 พระเจ้าทรงรักเเละห่วงใยเราแต่ละคน 

 พระองค์ได้ประทานของประทานและความสามารถให้กับเราโดยเฉพาะซึ่งเราสามารถ
ใช้มันในการรับใช้พระองค์และผู้อื่น 

 เราสามารถพูดกับพระองค์ได้ทุกเวลาไม่ว่ากลางวันหรือหลางคืน 

 สรรเสริญพระองค์ส าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท าและสิ่งที่พระองค์จะท าต่อไปในชีวิตของ
เราและในใจของเด็กๆ 

 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 
 

  

 
 พูดว่า วันนี้เราจะมาเริ่มชั้นเรียนกันโดยให้นักเรียนแต่ละคนเขียนบันทึกประจ าวันลงบนกระดาษของ

เธอเกี่ยวกับทักาะในการท าอาชีพที่เธอมี บางคนอาจจะช่วยเหลือในการท าธุรกิจของครอบครัวบางคนอาจจะ
ช่วยท างานรอบๆบ้าน เธอสามารถใช้ทักษะเหล่านี้ในการหาเงินได้หรือไม่ ถ้าเป็นไปได้ ให้ยกตัวอย่างทักษะที่
เจาะจงที่นักเรียนอาจมีทักษะนั้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับธุรกิจในชุมชนของคุณ 

 พูดว่า ให้ใช้เวลา 2-3 นาทีในการเขียนรายการต่างๆหรือวาดรูปของทักษะบางอย่างที่เธอม ี
 

 
 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

  

 ถามว่า เธอรู้เร่ืองราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยเหมือนกับ
พวกเธอที่ท าสิ่งที่ยากเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยไหม (ค าตอบท่ีเป็นไปได้ : ดาวิดที่ต่อสู้กับโกลิอัท เด็กชายที่เอา
ขนมปัง 5 ก้อนกับปลา 2 ตัวให้พระเยซุ ฯลฯ) 
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ถ้าเด็กๆไม่สามารถจ าเรื่องราวได้ให้ถามว่า มีใครเคยได้ยินเรื่องของดาวิดกับโกลิอัทบ้าง ให้เด็กๆตอบมากที่สุด
เท่าที่พวกเขารู้ และเติมรายละเอียดที่ส าคัญที่พวกเขาไม่ได้บอกลงไป 
 
พูดว่า ดาวิดเป็นเด็กชายที่มีความสามารถพิเศษ เมื่อเขาท าในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาท าเขาก็ท ามันได้ส าเร็จซึ่งดี
ต่อพระเจ้าและประชาชนของพระองค์ ในทางเดียวกัน พระเจ้าสามารถใช้เราแต่ละคนให้ช่วยเหลือผู้อื่นได้โดยใช้
ของประทานพิเศษของเราและทักษะที่พระองค์ทรงประทานให้เรา 
 
เราอาจจะไม่ถูกใช้ให้ไปต่อสู้กับยักษ์เหมือนดาวิด แต่เราสามารถใช้ของประทานของเราเพื่อช่วยพระเจ้าและคน
ของพระองค์ได้ เราอาจจะช่วยครอบครัวของเราท าธุรกิจ ดูแลบ้าน รับใช้ผู้อื่นซึ่งเขาอาจจะต้องการความ
ช่วยเหลือ แบบตัวต่อตัว หรือช่วยเหลือโดยวิธีอื่นๆ 
  
 

  
 

 แจกแผนที่ที่เด็กๆได้ท าเสร็จจากบทเรียนที่แล้ว เพื่อให้พวกเขาใช้ในการอ้างอิง 
 
พูดว่า เธอสามารถใช้แผนที่ที่เราท ากันเมื่อวานนี้เพื่อช่วยในการการแผนที่ของวันนี้ ครูจะวาดรูปถนนบน
กระดานอีกครั้ง ทีนี้เราจะมาเติมธุรกิจลงไป 10 อย่าง ในแผนที่ของเรา ครูจะเริ่มต้นที่สุดของถนน ช้ีท่ีจุดส้ินสุด
ของถนนที่คุณจะเริ่ม 
 
ถามว่า ธุรกิจแรกท่ีเราจะเริ่มบนฝั่งนี้ของถนนคืออะไร วาดและท าเครื่องหมายบอก จากนั้นให้ถามค าถามต่อไป
เรื่อยๆเพื่อให้นักเรียนช่วยคุณในการวาดแผนที่ ถามค าถามเช่น 

ธุรกิจต่อไปที่ติดกับธุรกิจนี้คืออะไร 
เราเห็นลูกค้ามาซ้ือของท่ีธุรกิจนี้ด้วย มีใครจ าได้บ้างว่ามันคืออะไร 
 

หมายเหตุ : ถ้าคุณท าแผนที่ด้วยกันในบทเรียนที่แล้ว คุณอาจจะวาดมันบนกระดานก่อนเริ่มชั้นเรียนเลยก็ได้ 
 มันจะช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในกิจกรรมการเรียนรู ้
 ถ้าคุณวาดแผนที่ก่อนเริ่มชั้นเรียน ให้ใช้เวลาในตอนนี้ในการทบทวนแผนที่อย่างรวดเร็ว 
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 พูดว่า ธุรกิจแต่ละอย่างนี้ต้องใช้ทักษะในการบริหารที่
เฉพาะ เช่น ถ้าเธอเป็นเจ้าของร้านปะยาง เธอต้องรู้อะไรบ้าง (ค าตอบท่ีเป็นไปได้ : วิธีการปะยาง วิธีการติดตั้ง
ยางกลับที่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ วิธีการคิดราคาที่เหมาะสม วิธีการเก็บเงินและทอนเงิน ฯลฯ) 
 
หมายเหตุ : เปลี่ยนธุรกิจนี้ให้เป็นธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับชุมชนของคุณหรือที่เข้ากับนักเรียนของคุณถ้า
ต้องการ 
 
พูดว่า หลังจากท่ีครูพูดจบพวกเธอจะถูกแบ่งเป็น 10 กลุ่ม 
 แต่ละกลุ่มจะได้ธุรกิจท่ีเราได้เติมลงไปในแผนที ่
 ให้ร่วมกันคิดทักษะต่างๆที่ต้องใช้ในการท าธุรกิจนั้น 
 หลังจากนั้นในแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันคิดวิธีการแสดงออกทักษะแต่ละอย่างเพื่อที่เธอจะสามารถแสดงได้

ว่าธุรกิจนั้นท าอะไร (บอกพวกเขาว่าพวกเขาจะได้แสดงให้นักเรียนคนอื่นๆในโครงการ ในห้อง ฯลฯ ดู) 
 ให้เรามาช่วยกันคิดตัวอย่าง ถ้าครูก าลังจะแสดงธุรกิจการปะยาง ครูอาจจะแสดงท่าการปะยางให้ลูกค้าโดย 

(ท าท่าให้พวกเขาดู) 
 แต่ละคนที่ท างานในธุรกิจปะยางต้องรู้วิธีการปะยาง ใครอยากจะอกมาสาธิตท่าทางที่พวกเขาต้องใช้ในการ

แสดงทักษะบ้าง ให้นักเรียน 1-2 คน ออกมาสาธิตท่าทาง 
 
พูดว่า  หลังจากท่ีทุกกลุ่มเสร็จ เราจะมาช่วยกันคิด แผนที่ถนนธุรกิจบนถนนของเรา เราจะสมมติว่าห้องเรียน
ของเราก็คือถนนที่เราคิด เราจะจัดกลุ่มของเราให้อยู่ตามล าดับที่เราได้วางไว้บนถนนจริงๆ จากนั้นแต่ละกลุ่มก็
จะแสดงทักษะส าหรับแต่ละธุรกิจนักเรียนคนอื่นๆ (หรือเจ้าหน้าที่โครงการ)จะมาเยี่ยมชมถนนธุรกิจของเราและ
ดูว่าพวกเขาสามารถบอกได้ไหมว่าพวกเธอท าธุรกิจอะไรจากการแสดง 
 
ถามว่า ขณะที่เธอก าลังท างานอยู่ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มให้คิดว่ามีทักษะใดบ้างของนักแสดงที่เราต้องจ า น าการ
อภิปรายเพื่อช่วยนักเรียนบอกประเด็นหลักๆ (ให้ปรับสิ่งเหล่านี้ให้เข้ากับห้องเรียนของคุณเมื่อต้องการ) 

 สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องเข้าร่วมในการอภิปรายปละเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงในธุรกิจ 
 ให้แสดงความอดทนโดยการฟังอย่างรอบคอบและอย่ารบกวนขณะที่ผู้อื่นพูด 
 แสดงความเป็นมิตรโดยช่วยเหลือผู้อ่ืนหากพวกเขาไม่สามารถแสดงต่อได ้
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 แสดงความถ่อมใจและความเคารพโดยการฟังความคิดเห็นของทุกคนและจ าไว้ว่าทุกคนสามารถ
เติมบางส่ิงบางอย่างลงไปในโครงการนี้ได ้

 ตรวจดูให้แน่ใจว่าการแสดงนั้นปลอดภัยและจะไม่ท าให้ตัวเองและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ 
  
พูดว่า เธออาจจะเริ่มโดยการเขียนรายทักษะที่จ าเป็นเมื่อเธอได้รวมกลุ่มกัน และรู้ว่าเธอจะได้สาธิตธุรกิจอะไร 
 
เตรียมค าสั่งที่เจาะจงให้นนักเรียนในการรวมกลุ่ม ก าหนดธุรกิจให้แต่ละกลุ่ม และให้เวลาพวกเขาได้ท างาน 
 
ขณะที่พวกเขาก าลังอภิปรายทักษะและท่าทางให้เดินไปดูแต่ละกลุ่มเพื่อให้ค าแนะน า 
 ให้ความสนใจเป็นพิเศษส าหรับแต่ละทักษะที่เด็กๆคิดส าหรับแต่ละธุรกิจ 
 ถามค าถามช้ีน าถ้าจ าเป็นเพื่อช่วยให้นักเรียนเพิ่มทักษะลงไปในรายการ เช่น 

 ธุรกิจนี้ได้ขนมปังออกมาได้อย่างไร 
 เกิดอะไรขึ้นเมื่อแต่ละคนเข้าไปในร้านนี้และอยากได้กางเกงตัวใหม ่
 สิ่งเหล่านี้สามารถไปถึงยังมือคนที่ต้องการมันได้อย่างไร 

 
เมื่อแต่ละกลุ่มพร้อม บอกพวกเขาว่าจะจัดถนนและธุรกิจอย่างไร 
ให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ ขณะที่พวกเขาฝึกฝนให้มั่นใจว่าแต่ละกลุ่มได้เลือกใช้ท่าทางที ่

 เข้าใจได ้
 ปลอดภัย 
 พวกเขาสามารถแสดงได้โดยไม่รบกวบกลุ่มอื่นรอบๆ 

 เชิญนักเรียนคนอื่นๆ(หรือเจ้าหน้าที่โครงการ)มาชมถนนธุรกิจ 
 ถามผู้ชมให้พวกเขาเดาว่าธุรกิจแต่ละอย่างที่นักเรียนแสดงคืออะไร 
 
 

 
สรุปบทเรียน: 
  

 

ถามว่า วันนี้เธอได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับธุรกิจ (ให้นักเรียนตอบค าถาม) 
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ถามว่า มีทักษะการท าธุรกิจใดบ้างที่เธอสนใจ อาจจะเป็นทักษะที่เธฮสามารถท าได้อยู่แล้วหรือทักษะท่ีเธอ
อยากจะเรียนรู้ ให้เด็กๆได้มีโอกาสแบ่งปันความสนใจใหม่ๆ 
 
กิจกรรมเสริม:  
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ด?ี กิจกรรมใดไม่ด?ี ฉันจะ
เตรียมตัวส าหรับการสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 


