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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกอนทดลอง ระหวางทดลอง และ

หลังทดลอง  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 10 คน โดยไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 35 นาทีรวมระยะเวลา

ทั้งสิ้น 32 คร้ัง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและ

แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ ไดคาดัชนีความสอดคลองของทุกพฤติกรรม  IOC ไดคา 1.00 และ

มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 การวิจัยครั้งนี้ใชแผนการทดลองแบบ One – Group Time – Series 

สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา(One – Way Repeated – 

measures ANOVA). และวิเคราะหขนาดสงผล  (Partial η2) 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับพฤติกรรมโดยรวมกอน และระหวางการทดลอง เด็กแสดง

พฤติกรรมไดดวยตนเองบางครั้ง แตหลังการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมไดดวยตนเองทุกครั้ง และ

พฤติกรรมรายดาน คือ ดานความเปนผูนําผูตามที่ดี ดานความรับผิดชอบ และดานความรวมมือ กอน 

ระหวาง และหลังการทดลอง เด็กแสดงพฤติกรรมไดดวยตนเองบางครั้ง ทุกดาน และ 2)  ผลการ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยรวม กอน  ระหวาง  และหลังการทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลง

เฉลี่ยเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.05 การทดลองครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมโดยรวม อยูใน

ระดับรอยละ 99 สวนพฤติกรรมรายดานทุกดานกอน  ระหวาง และหลังการทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลง

เฉลี่ยเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  P<.05 การทดลองครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมรายดานอยูใน

ระดับรอยละ 98 , 99 และ 99 ตามลําดับ 
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 The purposes of this study were to investigate the levels of changes with cooperation 

behavior of preschool children who received children as researchers learning and to compare 

the changes before, during and after the experiments.   The sample used in the research was 

preschool boys and girls, with 4-5 years of age, of Child Development Center of Wat Nong 

Lod School in first semester of 2011 academic year. One class with 10 students was selected 

by purposive sampling to use with children as researchers learning. The 32 experiments were 

carried out within the period of 8 weeks, 4 days a week and it took 35 minutes for each one. 

The instruments used in the study were plans of children as researchers learning and an 

observation form for the cooperation behavior with the index of item objective congruence 

(IOC) of all areas of behaviors of 1.00 and the reliability of 0.90. The research followed the 

one-group time-series experiment design and the data were statistically analyzed by using 

one-way repeated-measures ANOVA and partial η2. 

 The results of study were as follows. 1) Regarding the levels of behavior in general, 

before and during the experiments, the children expressed the behavior of cooperation 

sometimes by themselves. However, after the experiments, they expressed the behavior all 

the times by themselves. With the individual areas of good leader and follower, responsibility 

and cooperation, before, during and after the experiments, they expressed the behavior in 

all areas sometimes by themselves.  2) According to the comparison of behavioral changes 

in general before, during and after the experiments, the means of changes were increased 

with statistical significance at P<.05. The experiments affected the behavior in general at the 

level of 99%. For the behavior in all individual areas before, during and after the experiments, 

the means of changes were increased with statistical significance at P<.05. The 

experiments affected the behavior in individual areas at the levels of 98%, 99% and 99% 

respectively. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงของรองศาสตราจารย ดร.สิริมา 

ภิญโญอนันตพงษ ประธานควบคุมปริญญานิพนธและรองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ

กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธที่ไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ ตลอดจนชี้แนวทางแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ เปนอยางดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ รองศาสตราจารย ดร.

เยาวพา เดชะคุปต และคณาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ดร.รณิดา เชยชุม 

สาขาวิชาการศึกษาวิจัย  ที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทักษะและคําแนะนําตางๆ จนทําให

ประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ปณณวิชญ   ใบกุหลาบ อาจารยมิ่ง เทพนคร อาจารยดวงพร พันธ

แสง อาจารยศิริลักษณ วุฒิสรรพ อาจารยศิวภรณ สองแสน และอาจารยละไม สีหาอาจ ที่กรุณาเปน

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบในการสรางเครื่องมือวิจัยใหมีคุณภาพ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณลุงโกสน  ออนแพที่คอยมอบความหวงใย สนับสนุนทั้งกําลังทรัพย 

และเสริมดวยกําลังใจตลอดมา จนวันสุดทายของชีวิต 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณขจรจิตร มณีอินทร คุณปฐมพงษ มณีอินทร รวมถึงพี่ๆ นองๆ นิสิต

ปริญญาโททุกทาน โดยเฉพาะเพื่อนนิสิตรวมรุนทุกทาน ที่มีสวนสรางกําลังใจ และเปนกําลังใจใหเสมอ

มาในการประสบความสําเร็จในครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ทานผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองหลอด นายสุทัด พลเสน 

และคณะครูทุกทาน รวมถึงนายปฤษฎางค  โรจนบุญถึง นักวิชาการศึกษา หัวหนาสวนการศึกษาฯ 

นายบัณฑิต พลเสน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใหม ที่ใหโอกาสใหความสะดวกและความเขาใจใน

การศึกษาครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณวิทยากรทุกทานที่สละเวลามาใหความรูแกเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด ตลอดการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ วิชัย กอดิษฐ คุณแม อภิญญา กอดิษฐ พี่ชาย นายวินัย 

กอดิษฐ  นายศิริชัย กอดิษฐ พี่สาว นางสาวรัชนี กอดิษฐ และนางสาวขนิษฐา กอดิษฐ ที่ใหความรัก 

ความหวงใย และความอบอุนแกผูวิจัยเสมอมา 

 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา 

มารดาที่ไดอบรมเลี้ยงดู และพระคุณคณาจารยทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดประสิทธประสาท

ความรูใหแกผูวิจัย 

รัชนก  กอดิษฐ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันการเปนอยูรวมกันในสังคมนั้น  กําลังประสบปญหาวิกฤติอยางหนัก  ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่มีเนื้อหามุงเนน

ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก ดังนั้นแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติก็มีจุดเนนใหเด็ก

เรียนเกง ฉลาด  เพื่อสนองตอบความตองการทางสังคม ทําใหเด็กไทยขาดความพัฒนาเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงคของเด็กไทย  และในการปลูกฝงคุณธรรมในสังคมจะตองกระทํา

อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมเด็กปฐมวัยและเยาวชนควรตองเนนเปนอันดับแรก เพราะเด็กคือ

ผูใหญในวันหนาที่จะเติบโต เปนอนาคตของชาติออกไปพัฒนาสังคมใหมีความเจริญกาวหนาตอไป   

ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองหรือการจัดการเรียนรูตางๆ ตองมุงฝกฝนใหเด็กเรียนรูการที่อยู

รวมกับผูอ่ืนและการทํางานรวมกันในสังคม เชน การทํากิจกรรมแบบกลุม การใหความรวมมือกันใน

กลุมมีการเปนผูนําผูตามที่ดี  รูจักความรับผิดชอบ  และความรวมมือกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน    

ตลอดจนลักษณะนิสัยและมารยาททางสังคมทั่ว ๆ ไป ตองจัดใหเด็กเรียนรูควบคูกันไป  การอยูรวมกัน

ในสังคมอยางมีความสุข  พฤติกรรมความรวมมือ  ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในสังคม  เปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน  จะทําใหวิถีชีวิตของคนไทยในสังคมมีความสุขความอบอุนอยูรวมกันไดอยางสันติ   

 การศึกษาของเด็กปฐมวัยก็เชนเดียวกัน  เพราะเด็กเปรียบเสมือนผาขาวสะอาด  จะแตงแตม

สีอะไรก็ได  ดังนั้นเราตองชวยกันแตงแตมผาขาวทุกผืนใหมีสีที่สวยงาม  โดยการพัฒนาบุคคลใหเปน

พลเมืองที่ดี  กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญของการพัฒนาทางดานสังคม จะเห็นไดวาใน

หลักสูตรกอนประถมศึกษาพุทธศักราช 2540 ไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็ก 3 - 6 ป วามี

ความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข รูจักการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน

โดยเรียนรูจากการเลนและการทํางานรวมกัน กรมวิชาการ (2541: 32) ซึ่งตรงกับทฤษฎีพัฒนาการทาง

สังคมของอิริคสัน (1975: 32 - 35) กลาววา สังคมของเด็กอายุระหวาง 3 - 6 ป เด็กจะพยายามสราง

เอกลักษณของตนเอง สามารถแสดงความรูสึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ได 

เด็กสามารถพัฒนาความรวมมือ และการเปนผูนําผูตามที่ดีได สงผลทําใหความคิดและจินตนาการ

และการพัฒนาทักษะทางสังคมเพิ่มข้ึนไป ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของฟรอยด ที่กลาววา ประสบการณ

ในวัยเด็กจะสงผลตอบุคลิกภาพของคนเราเมื่อโตขึ้น สวนพัฒนาการดานสังคม ซึ่งหมายถึง การสราง

ความสัมพันธกับผูใหญและเพื่อนรวมวัยในระยะแรกของวัยอนุบาล เด็กมักจะชอบเลนคนเดียว แตเมื่อ

โตขึ้นจะมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนมากขึ้นจะมีการรวมมือเปนมิตร และมีความเขาใจในความรูสึกของ

เพื่อนมากขึ้น  
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 จากการสังเกตเด็กเวลาเลนพบวาเด็กอายุ 4 ขวบ จะใชแรงเสริมในการมีปฏิสัมพันธตอกัน

และกัน โดยการตั้งใจฟง การยอมรับเพื่อน โดยการแสดงความรัก และใหคําชมเชย (Charlesworth 

and Hartup,1967) พัฒนาการสังคมของเด็ก มักจะขึ้นกับการอบรมเลี้ยงดูทางบาน บางครอบครัวให

แรงเสริมพฤติกรรมที่คอนขางกาวราวแตที่สําคัญที่สุดก็คือ ความรักความอบอุนที่เด็กไดรับจากพอแม 

ทําใหเด็กกลาที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน เด็กบางคนมาจากบานที่พอแมใชอํานาจ และใชการขูทําโทษ

อยูตลอดเวลา ทําใหเด็กมีความกลัวไมกลาที่จะอยูใกล และเมื่ออยูโรงเรียน เด็กก็อาจจะพยายาม

หลีกเลี่ยงที่จะมีปฏิสัมพันธกับผูใหญและเพื่อนรวมวัย ครูจึงควรใหการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ถาพบ

เด็กที่มีปญหาในการปรับตัวเขากับเพื่อนก็ควรจะหาวิธีชวย โดยพยายามใหแรงเสริมดวยการชมเชย

เวลาที่เห็นเด็กเลนกับเพื่อน สุรางค โควตระกูล (2552: 82) ครูสามารถสงเสริมใหเด็กคิดไดโดยการ

กําหนดลงในกิจกรรมในแตละวันโดยการจัดสภาพแวดลอมเนนการมีสวนรวมซึ่งในดานการคิดเด็ก

จะตองไดรับการกระตุนใหรูจักการวิเคราะหและใชคําถามใหคิด ( กุลยา ตันติผลาชีวะ . 2547 : 186 ; 

อางอิงจาก Morrison. 2000. 302  )  ซึ่งอาจกลาวไดวาเด็กก็เปรียบเหมือนผูใหญจะเรียนรูไดดีที่สุดถา

ไดรับประสบการณจริงและเขารวมในประสบการณนั้นซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของดิวอี้  ที่กลาวไววา

กิจกรรมการเรียนรูนั้นจะเกิดจากการไดลงมือกระทําซึ่งก็หมายความวาเด็กจะเรียนรูไดดีนั้นจะตอง

เรียนรูจากประสบการณจริง  กระทําจริง  คนหา  และมีปฏิสัมพันธกับประสบการณนั้นๆ  จริงและสิ่งที่

สําคัญในการพัฒนา คือ พฤติกรรมทางสังคมที่ควรไดรับการปลูกฝงเปนอยางยิ่ง สิริมา  ภิญโญอนันต

พงษ (2545: 26) ไดกลาวไววาเด็กวัย 3 – 6 ป เปนวัยเรียนที่เรียนรูเกี่ยวกับการอยูรวมกับผูอ่ืนและจาก

ส่ิงรอบตัว เด็กวัยนี้จึงชอบเลนเปนกลุมมากกวาเลนคนเดียว ตองการตัวแบบดานสังคมและจริยธรรม

เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของกับเด็กจึงควรใหความสนใจเด็กถึงพฤติกรรมความ

รวมมือของเด็กปฐมวัย 

 การจะพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย สามารถทําไดหลายวิธีการจะปลูกฝง

พฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สิริมา  

ภิญโญอนันตพงษ (2547: 486) ไดกลาวไววากระบวนการจัดการศึกษา จึงตองสงเสริมใหผูเรียน

สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติอยางเต็มตามศักยภาพ เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม จัดกระบวนการเรียนรู ใหมีเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมสอดคลองกับความสนใจความถนัดและความแตกตางของบุคคล  จัดบรรยากาศ

สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรู รวมทั้งใชการ

วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูพิจารณาประเมินผูเรียนจากพัฒนาการความประพฤติ การ

สังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และทดสอบควบคูกันไปกับกระบวนการเรียนการสอน

อยางเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการศึกษา พัฒนาสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด เปนคนดี 
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คนเกง และมีความสุข  ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนวิธีการสอนที่ สิริมา  

ภิญโญอนันตพงษ (2547) ไดพัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาเด็กนักวิจัยและประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ

โดยมีจุดหมายสงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการจัดการเรียนรู โดยเนนเด็กเปนสําคัญอันเปนการ

จัดการเรียนการสอนที่สนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางของการเรียนรู  ดวยวิธีการวิจัย ใชปญหาทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเร่ืองที่

ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควาแสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจความถนัดของตนเอง ใน

การเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหม ๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนา

วาจะศึกษาอยางไรจากแหลงไหน วิธีใด จากนั้นเริ่มดําเนินการศึกษา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุป

ความรูที่ได จัดทําผลงานความรูเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไป นับเปน

การเรียนรูที่เปนไปตามธรรมชาติ มีกระบวนการคนหาความรูที่เชื่อถือได เกิดการเรียนรูอยางมีลําดับ

ข้ันตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและแกปญญาตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวย

ตนเองการที่จะผานกระบวนการทั้งหมดที่กลาวมานั้น เด็กตองอาศัยการเรียนรูถึงกฎ กติกา ขอตกลง

ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การมีปฏิกิริยาโตตอบของเด็กมีความสําคัญ เพราะชวยใหเด็กเกิดพฤติกรรม

ความรวมมือ การเปนผูนําผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบ และรูจักความรวมมือ เกิดความสมัคสมาน

สามัคคี  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ธรรมชาติของ

เด็กปฐมวัย มีผูกลาววา “เด็กเปนผูเรียนที่กระตือรือรน อยากรูอยากเรียน” เด็กถึงแมจะตัวเล็กแตมี

ศักยภาพที่จะสามารถสรางสรรคส่ิงตางๆ ไดอยางที่ผูใหญคาดไมถึง” ในการมองเด็กลวนสอดคลองกับ

ลําดับพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในแตละระดับหรือข้ันตอนของการเรียนรู ซึ่งสภาพแวดลอมการ

เรียนรูของเด็กจะหลอหลอมไปตามสภาพที่เด็กเจริญเติบโต การอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาสําหรับ

เด็กเปนหนาที่ๆ จําเปนของคนในสังคมทุกคน การเรียนรูที่สมบูรณเหมาะสมจะหลอหลอมใหเด็กเกิด

พฤติกรรมที่นําไปสูนิสัยที่เปนคุณลักษณะพื้นฐานที่นําไปสูการเปนอยูอยางรูเทาทัน สุจินดา ขจรรุงศิลป 

(2550: 1-2) 

 จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย ซึ่งสงผลใหเด็กปฐมวัยมีการเปนผูนําผูตามที่ดี รูจักความ

รับผิดชอบ และความรวมมือในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนํามาใชในชีวิตประจําวันไดจริง เพื่อ

เปนแนวทางใหกับผูที่สนใจและเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ไดนําผลการศึกษาคร้ังนี้ไปใชเปนแนวทางใน

การจัดการศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุงที่จะศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดยแยกเปนจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 

  1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

  2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยักอนทดลอง ระหวางทดลอง และหลังทดลอง  

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้  สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา

ปฐมวัยในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อนําไปเปนแนวทางสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือแกเด็ก

ปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

สอดคลองกับพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย อายุระหวาง 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย ตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 4 ศูนย 

ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนเรศ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสระศรีเจริญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กราษฎรบํารุง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนหองเรียนรวม 4 

หองเรียน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 58 คน  

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย อายุระหวาง 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดหนองหลอด จํานวน 1 หองเรียน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัด

สุพรรณบุรี โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเปนกลุมตัวอยางใน

การวิจัยจํานวน 10 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  คือ  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  ตัวแปรตาม   คือ  พฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย  
 

 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 ทําการ

ทดลองเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 35 นาที กลุมตัวอยางไดรับการทดลองทั้งสิ้น 

32 คร้ังตามแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด จํานวน 10 คน จํานวน 1 หองเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2554 สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 2.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนองหลอด  หมายถึง  ศูนยเตรียมความพรอมที่
ตั้งอยูในพื้นที่ของโรงเรียนวัดหนองหลอด ที่มีการจัดการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน รางกาย อารมณ 

- จิตใจ สังคม และสติปญญา สําหรับเด็กปฐมวัย ชวงอายุ 3 - 4 ปที่ศึกษาอยูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดหนองหลอด ตําบลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

  3.  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  หมายถึง  การจัดการเรียนรูที่ผสมผสานวิธี 

การสอนการเรียนการประเมินและการแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวกันในชั้นเรียน 

โดยเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษา

คนควาแสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตน การเรียนรู

เด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหม ๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะ

ศึกษาคนควาอยางไรจากแหลงไหน วิธีใด จากนั้นเริ่มดําเนินการศึกษา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุป

ความรูที่ได จัดทําผลงานความรูเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไป จาก

ความหมายการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่ไดกลาวมาของทาน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545)  

ผูวิจัยไดปรับรูปแบบขั้นตอนของการจัดการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

   3.1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ  หมายถึง  เด็กปฐมวัยรวมกัน

เลือกเรื่องสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยครูใชคําถามกระตุน หรือชวนสนทนาใหเด็กไดคิดรวมกันใน

หองเรียน เปดโอกาสใหเด็กไดเลาถึงสิ่งที่เด็กพบเห็นในเรื่องนั้น เด็ก ๆ รวมกันสรุปเร่ืองที่เราจะเรียนรู 

โดยครูตั้งจุดมุงหมายที่เด็กเลือกเอง และวางแผนกิจกรรมสนับสนุนในสิ่งที่เด็กเลือก เพื่อสงเสริม

พฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยใหอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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   3.2 ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู  หมายถึง  เด็กรวมกันคิดวางแผนวาจะไปเรียนรู

จากที่ไหน ที่ใกลศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และจะไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่เด็กสนใจไดจากใคร  โดยการ

ถามในเรื่องสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจจากผูที่ใหขอมูล หรือวิทยากร แลวมารวมกันสรุปกับเพื่อน ๆ และครูใน

หองเรียน โดยครูตั้งคําถาม หรือสนทนาใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมที่เด็กอยากทําเกี่ยวกับเร่ืองที่เด็กได

เรียนรูมา เด็กไดเรียนรูและปฏิสัมพันธกับเพื่อนเกิดพฤติกรรมการเปนผูนําผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบ 

และความรวมมือกันในระหวางทํากิจกรรมตาง ๆ  ครูจะกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่จะสังเกตสิ่งตาง ๆ 

จากนั้นก็รวมกันทําแผนความคิดจากคําตอบของเด็กทุกคนเพื่อโยงความคิดของเด็กทุกคนใหเห็น

ภาพรวม เด็ก ๆ รวมกันสรุป  

   3.3 ข้ันการประเมินผล  หมายถึง  ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรมความ

รวมมือของเด็กปฐมวัยจากการพูดคุยของเด็ก และการทํากิจกรรมของเด็กรวมถึงผลงานและนําเสนอ

ผลงานของเด็กแตละคน เพื่อทําการประเมินพฤติกรรมความรวมมือ  สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ไดนํา

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมาพัฒนาความรวมมือของเด็กปฐมวัยในดานการเปนผูนําผู

ตามที่ดี ความรับผิดชอบ และความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

   4. พฤติกรรมความรวมมือ  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกของเด็กดวยการกระทํา

และคําพูด เพื่อใหเปนที่ยอมรับและอยูรวมกับผูอ่ืนได โดยการรวมมือทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนไดอยาง

มีคามสุข ซึ่งประเมินไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามความหมาย ดังนี้ 

   4.1 การเปนผูนําผูตามที่ดี  หมายถึง  พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกดวยการกระทํา
และคําพูด บอกความคิด ความตองการในการทํากิจกรรม ใหคําแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรม และ

ยอมรับฟงและทําตามคําแนะนําเพื่อน 

   4.2 ความรับผิดชอบ  หมายถึง  พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกดวยการกระทําและ

คําพูด โดยการรูจักรับผิดชอบในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ทําความสะอาดที่ตนเองทํากิจกรรม และ

เก็บวัสดุอุปกรณเขาที่ 

   4.3 ความรวมมือ  หมายถึง  พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกดวยการกระทําและคําพูด 
ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ยิ้มพูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรม และชวยเพื่อนทํางานใหสําเร็จ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

 
ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตาม 

 
 
                                                                            พฤติกรรมความรวมมือโดยรวมและรายดาน                                  

 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย                             1. การเปนผูนําผูตามที่ด ี

                                                                              2. ความรับผิดชอบ 

                                                   3. ความรวมมือ 

            

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการจัดเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้น        

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้ 
 
 1.  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  1.1 หลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  1.2 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  1.3 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   

  1.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   

  1.5 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   

  1.6 ทักษะการเรียนรูของเด็ก 

  1.7 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  1.8 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย    

 
 2.  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย  
  2.1 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  

  2.2 หลักการและแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ 

  2.3 ความสําคัญของพฤติกรรมความรวมมือ       

  2.4  ความหมายของพฤติกรรมความรวมมือ 

  2.5 พัฒนาการเด็กปฐมวัยดานสังคม     

  2.6 ลักษณะของพฤตกิรรมความรวมมือ    

  2.7 องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ 

  2.8 แนวทางสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือ     

  2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความรวมมือ 
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1. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 1.1  หลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงหลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัย ดังนี้ เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปน

ศูนยกลาง เปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

  โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และ

ศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจ และความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะเนนกระบวนการคิด ใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝก

ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

จัดการประเมินผูเรียนควบคูกันไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมดังนั้นการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จึงมุงเนนศักยภาพของผูเรียนบนพื้นฐานของสังคมแบบไทย 

 
 1.2  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยขึ้น 

โดยมีความหมายดังตอไปนี้ คือ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Chidrn as a Researcher) เปน

การสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปน

กระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรูดวยวิธีการซึ่งมี

ความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจ ไดลงมือ

ศึกษาคนควา แสวงหาความรูความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตนในการ

เรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญญาและคนพบสิ่งใหม ๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวา

จะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใดวิธีการอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษา

คนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรู

ที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาติ มีกระบวนการคนหา

ความรูที่เชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับข้ันตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและปญญา 

ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง  

 
 1.3 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัย ดังนี้ 
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   1.  กิจกรรมการเรยีนรูที่สงเสริมความถนัดของนกัเรียนทุกดาน 

   2.  เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรค

ความรูดวยตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

และไดลงมือปฏิบัติจริง 

   3.  สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง หองสมุด ภาคสนาม 

สวนสัตว สวนพืช เปนตน 

   4.  กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน 

ตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด หรือส่ิงที่สะทอนถึงปญญาในทองถิ่น 

   5.  นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่

เปนผูรูในสาขาวิชา 

   6.  ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยาง

ตอเนื่อง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินไดรับการประเมินในส่ิงที่ผูเรียนและ

สามารถทําไดถือวาเปนการประเมินผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   7.  ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและ

ตอบคําถามผูเรียนอยางตอเนื่อง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรูสูงสุดได 

   8.  สามารถนําเทคนิคเด็กนักวิจัยมาเปนหัวขอวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียน

การสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนได 

 
 1.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) จัดกระบวนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไว 3 ข้ันตอน 
  ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ 
   ครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนโดยอภิปราย ซักถาม ความรูอยาก

เห็น และความตองการของเด็กในเรื่องที่ตองการเรียนรู จากนั้นสรางแผนที่ความคิด เพื่อใหเด็กไดเห็น

ภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู และเจาะลึกถึงเรื่องที่เด็กตองการเรียนรูมากที่สุด ครูเชื่อมโยงสิ่งที่

ตองการเรียนรูกับจุดประสงคเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความ

ตอเนื่องบูรณการสาระการเรียนรูและสิ่งที่เด็กตองการจะเรียนรูใหสัมพันธกัน โดยครูเปนผูวางแผน

กิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยกิจกรรมสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงตามภูมิปญญาทองถิ่น 
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  ขั้นที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู 
   1.  กําหนดแหลงการเรียนรู ครูและเด็กรวมกําหนดแหลงเรียนรูจากเรื่องที่เด็ก

ตองการศึกษา ซึ่งแหลงเรียนรูอาจจะเปนในหองเรียน สถานที่ตาง ๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลงเรียนรู

ภายนอกโรงเรียน  
   2.  ศึกษานอกสถานที่ ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูที่

กําหนด โดยใหนักเรียนมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอกสถานที่ อาจเปนการศึกษาในโรงเรียน 

หรือสถานที่นอกโรงเรียนซึ่งกิจกรรมนี้ควรใหความรูพื้นฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ สรางขอ

ปญหาที่จะศึกษาหาความรูตอไป 

   3.  การเลือกหัวขอที่จะศึกษาในระหวางที่ศึกษานอกสถานที่จากแหลงเรียนรูที่

กําหนดแลว ครูกระตุนใหเด็กเลือกเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของเด็ก ตั้งประเด็นคําถามในเรื่องที่

เด็กสนใจ โดยกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากเรียนอยากรู ทั้งนี้ ควรสนใจกับคําตอบของเด็กทุกคน

เพื่อใหเด็กอยากเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรนและเต็มใจ 

   4.  ทําแผนที่ความคิด ครูสรางภาพแผนที่ความคิดจากคําตอบของนักเรียนทุกคน 

เพื่อใหเด็กไดเห็นภาพรวม และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนที่อยากเรียนรู 

   5.  ศึกษาคนควา ขีดเขียนและจดบันทึก ดังนี้ 

        5.1  ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของแตละ

คน 

        5.2  เด็กคนหาความรู คําตอบในเรื่องที่อยากรูอยากเห็นจากแหลงความรูที่ครู

จัดเตรียม เชน สมุดภาพ หนังสือ การทดลอง 

        5.3  เด็กคนควาหาความรู คําตอบจากแหลงความรูที่บาน 

       5.4  ครูเตรียมแหลงขอมูลทั้งที่เปนสื่อการเรียน ใบความรู ใบงาน และวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถเลือกศึกษา 

       5.5  ครู / พอแม บันทึกหลักฐานการศึกษาคนควาศึกษา ทดลองดวยการเขียน

คําพูดสั้น ๆ ของเด็ก 

     5.6  เด็กวาดภาพแทนความคิดลงในกระดาษ 

   6.  สรุปและจัดทําผลงานความรู ครูกระตุนใหเด็กสรุปผลจาการศึกษาคนควาใน

เร่ืองนั้นๆ ซึ่งเด็กนําเสนอผลการคนควา โดยการพูด ตอบคําถามตลอดจนนําผลจากภาพวาดหรืองานที่

ประดิษฐข้ึนมาหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ตลอดจนครูกระตุนใหเพื่อนซักถาม แสดงความคิดเห็น และ

ยกยองชมเขยในผลงานของเด็กทุกคน 



 12

   7.  นําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจใน

เร่ืองที่ตนเองศึกษา พรอมทั้งสรางแนวคิดใหเด็กนําผลความรูและผลงานที่ศึกษาใชประโยชนตอไป ซึ่ง

กระบวนการเรียนรูในขั้นนี้เปนผลการเรียนรูของเด็กอยางองครวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจวาตนเองมี

จุดเดนและความสามารถในดานใดบางเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากเรียนรูตอไป 
  ขั้นที่ 3 การประเมินผล 
   1. ขอบเขตของการประเมิน การประเมินผลสําเร็จของการสอนดวยเทคนิคเด็กวิจัย

เปนประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก พฤติกรรมเดนของเด็ก 

ผลงานเด็ก และทักษะการเรียนรูของเด็ก ซึ่งเปนการประเมินที่ครอบคลุมทั้งดานความรู ดานความรูสึก 

และทักษะการแสดงออกทุกดาน และประเมินตามสภาพจริง โดยมีตัวอยางการประเมิน ดังนี้ 

    1.1 การประเมินการแสดงออกของพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก พัฒนาการ

ทางดานรางกาย พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ พัฒนาการทางดานสังคม และพัฒนาการ

ทางดานสติปญญา 

    1.2 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักวิจัย  ไดแก  การสังเกต  การสืบคน 

การศึกษาคนควาขอความรู การคําตอบถาม การแสดงความคิดเห็น การสื่อความหมายกระบวนการ

กลุม การวางแผน การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การแกไขขอขัดของ การคนหาคําตอบ การ

แลกเปลี่ยนความเห็น การมีสวนรวมการแกปญหา การคนควาหาคําตอบดวยเวลาจํากัด การสรุป

ขอความรู การแสดงความคิดเห็นความรูสึก การวิเคราะห ความรับผิดชอบในบทบาท การทํางาน

รวมกัน มนุษยสัมพันธ การสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน 

    1.3 การแสวงหาความรู นักเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมนักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง  นักเรียนทํากิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมนักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนได

แสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหา นักเรียนได

ฝกคนรวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข นักเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบใน

การทํางาน นักเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยาง

ตอเนื่อง 

    1.4 ทักษะการเรียนรูของเด็กนักวิจัย ไดแก ความคิดสรางสรรค การแกปญหามี

กระบวนการเรียนรู มนุษยสัมพันธ การสื่อความหมาย ความมีวินัย การสังเกต และผูนํา 

    1.5 ผลงานของเด็ก 
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   2.  วิธีการประเมิน 

    ใชเทคนิคการประเมินแบบทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ สวนใหญแลว

ใชการประเมินแบบไมเปนทางการ โดยมีเครื่องมือในการประเมินหลากหลาย ไดแก การทดสอบ การ

ประเมินสรางความรูจักนักเรียน การประเมินดวยการคุย การประเมินดวยการสังเกต การประเมิน

สภาพจริงและพอลโฟลิโอ 

 
 1.5 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาววาลักษณะกิจกรรมสําคัญของการจัดการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจัยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญคือ 

   1. การสํารวจแหลงเรียนรู กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดศึกษาแหลงการเรียนรู 

ซึ่งอาจเปนแหลงเรียนรูภายในหองเรียนหรือนอกหองเรียน กิจกรรมสํารวจนี้เปนกิจกรรมที่พัฒนาให

เด็กรูจักการแสดงหาขอมูล โดยใชทักษะการสังเกต การใชประสาทสัมผัส การมอง การดู การฟง การ

ซักถาม สวนใหญแลวเด็กจะสังเกตและใชคําถาม ถามครู ซึ่งในขั้นตอนนี้ในระยะแรก ครูจะตองเปนผู

คอยสังเกตและกระตุนใหเด็กซักถาม โดยใชคําถาม เชน อะไร ทําไม อยางไร เปนตน 

   2.  การเลือกตัดสินใจเรียนรูเร่ืองใหมของเด็ก กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กได

พัฒนาการตัดสินใจและความเปนตัวของตัวเอง เนื่องจากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนี้ เด็กมีโอกาสได

เลือกที่จะเรียนรูตามความตองการของเด็ก และครูควรตระหนักใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจในเรื่อง

ตอไปนี้ 

    2.1 การเลือกตัดสินใจในหัวเรื่องที่สนใจศึกษา 

    2.2 เลือกกิจกรรมที่จะทํา 

    2.3 การใชอุปกรณตาง ๆ 

    2.4 ระยะเวลาในการศึกษาแตละเร่ืองและอื่น ๆ โดยสวนมาแลวครูควรให

คําแนะนํากับเด็กในระยะแรกกําหนดเวลาเสนอกิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กลองทํารวมทั้งผลงานของ

เด็ก ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสเลือกมากที่สุด 

   3.  กิจกรรมสืบคน กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดมีโอกาสคนพบ ส่ิงเรียนรูใหม 

โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบัติจริง การประกอบอาหาร การทํากิจกรรมศิลปะ

ตาง ๆ การวาดภาพ การอานหนังสือ การแสดงบทบาทสมมติ การเลนละคร การประดิษฐ การสราง

จินตนาการ 
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   4.  กิจกรรมสัมพันธกับผูปกครอง เนื่องจากการเรียนรูดวยวิธีนี้ เด็กมีหัวขอเร่ืองที่

จะศึกษามากมาย ดังนั้น คุณครูควรสรางความสัมพันธกับผูปกครอง ขอความรวมมือกับผูปกครองให

ชวยเหลือในการสอน การเชิญเปนวิทยากร การพาเด็กออกไปนอกสถานที่ใหผูปกครองชวยดูแลเด็ก

รวมกัน การบริจาคอุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ เปนตน ผูปกครองเปนแหลงเรียนรูที่เด็กไดเรียนรู 

ข้ันตอนการทํางานของเด็กและแสดงออกถึงความสามารถที่แฝงอยูในตัวเด็ก และความพยายามใน

การเรียนรู แสดงงานของเด็กทุกครั้งที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบนี้ 

 
 1.6 ทักษะการเรียนรูของเด็ก  
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึง ทักษะการเรียนรูของเด็กดังนี้ในการที่ครู

ปฐมวัยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จากผลของการใชวิธีการสอนแบบนี้เปนการสงเสริมและ

พัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาความสามารถที่แสดงถึงพฤติกรรม โดยมีทักษะดานตาง ๆ ดังนี้ 

    1.  ความคิดสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการมี

ความคิดหลากหลาย ความคิดริเร่ิม มีจินตนาการ พฤติกรรมการไมเลียนแบบ ซึ่งเปนความสามารถ

ของสมองในการคิดจิตนาการผสมผสานความรูที่ไดรับและประสบการณเดิม ใชรูปแบบที่แปลกใหม มี

ลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง 

    2.  ทักษะการแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการ

ตัดสินใจ การแกไขขอขัดแยง ซึ่งเปนความหมายสามารถในการแกปญหาดังนี้ 

     2.1  ปญหาของตนเองที่ไมตองแกไขทันที คือ ปญหาที่ เกิดจากความ

ตองการหรือการกระทําดวยตนเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน และจําเปนตองไดรับการแกไขทันทีใน

ชวงเวลานั้น เชน ปญหาจากความเจ็บ ความหิว ความกลัว เปนตน 

     2.2  ปญหาของตนเองที่ไมตองการแกไขทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความ

ตองการหรือการกระทําดวยตนเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน แตไมจําเปนตองรีบแกไขทันที เชน ปญหา

ความอยากได ความชอบ เปนตน 

     2.3  ปญหาของตนเองที่ เกี่ยวของกับผู อ่ืน คือ ปญหาที่เกิดจากความ

ตองการหรือการกระทําของตนเองหรือผูอ่ืน โดยมีผลเกี่ยวของซึ่งกันและกันโดยตรง 

     2.4  ปญหาของผูอ่ืน คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการกระทําของ

ผูอ่ืน โดยไมเกี่ยวของกับตัวเอง แตเด็กเห็นเหตุการณหรือในเหตุการณนั้นดวย 

    3.  กระบวนการการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการ

วางแผน คนควาปฏิบัติและทดลอง โดยเด็กไดมีการคิดริเร่ิมดวยตนเองในการทํากิจกรรมตาง ๆ และครู

คอยชวยเหลือใหคําแนะนําและกระตุนดวยคําถาม 
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    4.  มนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการใหความ

รวมมือ การทํางานกลุม การชวยเหลือ และมีการแบงปน โดยมีพฤติกรรมในแตละดานเฉพาะดังนี้ 

     4.1 ความรวมมือ ไดแก การที่เด็กทํากิจกรรมรวมกันแลวแสดงออกในดาน

การกระทําหรือคําพูด ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

     4.2 การทํางานเปนกลุม ไดแก การที่เด็กเขารวมกิจกรรมโดยการทํางาน

เปนกลุมและปฏิบัติงานภายในกลุมใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

     4.3 การชวยเหลือ ไดแก การที่เด็กจะแสดงพฤติกรรม การแบงปน การ

เกื้อกูลซ่ึงกันและกันคอยตักเตือนเมื่อกระทําผิด 

     4.4 การแบงปน ไดแก การที่เด็กแสดงออกโดยการกระทําหรือคําพูดในการ

แบงหรือใหยืมวัสดุอุปกรณที่ตนครอบครองอยูใหเพื่อน การรอคอยเพื่อนในการใชวัสดุอุปกรณ 

    5.  การสื่อความหมาย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการฟง การ

พูด การอานและการเขียน โดยมีพฤติกรรมในแตละดานดังนี้ 

     5.1 การฟง ไดแก การรูจักฟงคําสั่ง ความเขาใจในการฟง การปฏิบัติตาม

คําสั่งไดถูกตอง 

     5.2 การพูด ไดแก การสนทนาโตตอบ การตั้งคําถาม การพูดคุย และการ

พูดแสดงความคิดเห็น 

     5.3 การอาน ไดแก ความสนใจที่ฟงครูอานหนังสือ เปดหนังสือนิทานอาน 

พรอมทั้งเลาเรื่องไปดวย สนใจดูหนังสือ รูปภาพ นิทานและอื่น ๆ 

     5.4 การเขียน ไดแก การขีดเขียนตามความพอใจ ขีดเขียนเปนเสนคลาย

ตัวหนังสือ เขียนชื่อของตน เขียนลอกเลียนแบบคํา 

    6.  ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานความรับผิดชอบ

งาน การตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และการรูจักรอคอย โดยมีพฤติกรรมในแตละดานดังนี้ 

     6.1 ความรับผิดชอบ ไดแก การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายได 

     6.2 การตรงตอเวลา ไดแก การปฏิบัติและการทํากิจกรรมตรงตอเวลา 

     6.3 ความซื่อสัตย ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตามขอตกลงไดดวย

ตนเอง 

     6.4  รูจักรอคอย ไดแก การรูจักปฏิบัติตนตามเหตุการณ กอน – หลัง ไมแยงชิง 

    7.  ทักษะการสังเกต หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการแสดง

ความสนใจความอยากรูอยากเห็น การตั้งคําถาม ซักถามในสิ่งที่สงสัยในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมและ

ทํางาน 
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    8.  ผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดาน การเปนผูคิดริเร่ิม ผูให 

และผูรับ โดยมีพฤติกรรมในแตละดานดังนี้  

     8.1  ผูคิดริเร่ิม ไดแก การริเร่ิมความคิด การกระทํา โดยการบอกถึงความ

ตองการในการทํากิจกรรม การเลียนแบบ การทําตามคําแนะนําหรือคําขอรองของเพื่อน 

     8.2  การเปนผูให ไดแก พฤติกรรมที่เด็กแสดงถึงการเขาถึงจิตใจของเพื่อน 

การไมเห็นแกตัว วางเฉย ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและเสียสละ 

     8.3 การเปนผูรับ ไดแก การที่เด็กแสดงพฤติกรรม และการยิ้มแยมแจมใส

เขาหากัน ใชคําสุภาพออนหวาน 

  
 1.7 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงวาบทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัยไว ดังนี้ 
  ดานความรู 
   1.  ครูตองมีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปน

สําคัญ โดยใหเด็กปฏิบัติ คิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาเปน 

   2.  ครูตองมีความรูในดานพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดาน

อารมณสังคมและสติปญญา โดยใชวิธีการสรางความรูจักนักเรียน (Sizing – up) โดยการเปนนัก

สังเกตที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กตัวเล็ก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของระยะเวลาชวงเปด

เทอม และในชวงแรกของการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

   3.  ในการสอน ครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวางกฎเกณฑ

หรือระเบียบแบบแผน ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติใหมากที่สุด สรางความอบอุนใจ 

หลีกเลี่ยงการใชคําสั่งโดยไมจําเปน 
  ดานการปฏิบัติการสอน 
   1.  ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา 

   2.  ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบบูรณการ 1) มีการวางแผนสํารวจใชแหลงขอมูล

ที่อยูใกล - ไกลตัว เชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตจริง และภูมิปญญาในทองถิ่น 2) ใหเด็กไดลงมือ

ศึกษาคนควาแสวงหาความรูความจริงดวยตนเอง 3) เด็กสามารถศึกษา ซักถามจากบิดามารดา 

ผูปกครองหรือบุคคลในชุมชนได 4) ใชวิธีการสอนที่มีการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของเด็กควบคูกับ

การสอนอยางตอเนื่อง 5) เนนกระบวนการกลุมทําใหเด็กมีทักษะในการทํางานโดยปรึกษา พูดคุย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชวยเหลือกัน 
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   3.  ขณะสอน ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น             

ใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาคนควาหาความรูจาก

แหลงการเรียนรูตาง ๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 

   4.  สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรมใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็ก

สามารถบอกเหตุผลของการเรียนรูและสิ่งที่ไดรับที่สําคัญเด็ก ๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อและไดความรู 

ชวยในการไปศึกษาในแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งนี้การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสําคัญ 

   5.  จัดการเรียนการสอน โดยใหผูปกครองมีสวนรวม รับรู หรือ รวมมือในการที่เด็ก

เรียนรูเร่ืองนั้น ๆ 

   6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยาง

ตอเนื่อง  
   
  ดานการประเมินผล 
   การประเมินผลสามารถใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย อาทิ การสังเกต การพูดคุย 

การจดบันทึก การเก็บผลงานเด็ก ตลอดจนอาจจะใชวิธีการทดสอบแบบสั้น ๆ 

 
 1.8 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงผล ของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ดังนี้ 

ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กเกิดการเรียนรูดังนี้ 

    1.  เด็กไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตน 

    2.  เด็กไดลงมือปฏิบัติและสรรคสรางความรูดวยตนเอง 

    3.  สงเสริมใหเด็กมีทักษะ ดังนี้ ความคิดสรางสรรค (คิดหลากหลาย คิดริเร่ิม 

ไมเลียนแบบจินตนาการ) ทักษะการแกปญหา (ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง) กระบวนการเรียนรู 

(วางแผน คนควา ปฏิบัติทดลอง) มนุษยสัมพันธ (ความรวมมือ ทํางานกลุม ชวยเหลือ แบงปน) การสื่อ

ความหมาย (ถามคําถามโตตอบ แสดงความคิดเห็น) ความมีวินัย (รับผิดชอบตองานตรงตอเวลา 

ซื่อสัตย รอคอย) ทักษะการสังเกต (สนใจ อยากรู ซักถาม) และผูนํา (ผูริเร่ิม ผูให ผูรับ) 

    4.  เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ 

    5.  เปนเทคนิคการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ 

    6.  เปนเทคนิคการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ 

    7.  ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเพื่อรูจักเด็กมากขึ้น 

    8.  ใชเปนขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 
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    9.  เด็กไดทํางานรวมกับเพื่อน พอ แม และครู 

    10. เด็กไดวิพากษวิจารณ วิธีการผลงานทั้งของตนและคนอื่น 

    11. เด็กไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่ตนเองสนใจถนัด เพื่อใชในการประเมิน 

 
 1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและ

การประเมนิเนนเด็กเปนสําคัญ (ปที่ 1) ผลการศึกษาพบวา 

   1.  การศึกษาระดับทักษะการเรียนรูของเด็ก จากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

ผลการวิจัยพบวาเมื่อจําแนกตามระดับช้ัน โดยภาพรวม เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 และอนุบาลศึกษา

ปที่ 2 มีทักษะการเรียนรูทุกดานอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกเปนแตละทักษะ ทักษะการเรียนรูที่อยู

ในระดับสูงอันดับแรก คือ ดานมนุษยสัมพันธ = 1.9158 รองลงมาเรียงลําดับดังนี้ ดานความมีวินัย 

ดานความคิดสรางสรรค ดานทักษะการแกปญหา ดานกระบวนการเรียนรู ดานทักษะการสังเกต ดาน

ผูนํา และมีทักษะอยูในระดับสูงเปนอันดับสุดทาย คือ ดานการสื่อความหมาย 

   2.  การเปรียบเทียบความแตกตางและการเปลี่ยนแปลงทักษะการเรียนรูของเด็ก 

ผลการวิจัยพบวาตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ 8 สัปดาห คือ ดานความคิดสรางสรรค ดาน

ทักษะการแกปญหา ดานกระบวนการเรียนรู ดานมนุษยสัมพันธ ดานการสื่อความหมาย ดานความมี

วินัย ดานทักษะการสังเกต และดานผูนํา มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาหที่ 2, 4 , 6 และ 8 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01 แสดงวาทักษะการเรียนรูของเด็กทุกดาน ตลอดระยะเวลาการเขารวม

โครงการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น 
  กวีณา จิตนุพงศ (2551: บทคัดยอ) การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายศึกษาผลของความสามารถ
การแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   ผลจากการวิจัยพบวา  หลัง
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยความสามารถการแกปญหาโดยรวมแตกตาง
จากกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p< .05(F = 6.471) โดย
การทดลองครั้งนี้สงผลตอความสามารถการแกปญหาโดยรวมรอยละ 21.2 (Partialη2 = .212) และมี
คาเฉลี่ยความสามารถการแกปญหารายดานแตกตางจากกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <. 05 ทุกดานคือ ดานการแกปญหาตนเอง (F=12.000) ดานการ
แกปญหาตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน (F = 1.670) โดยการทดลองครั้งนี้สงผลความสามารถการ
แกปญหาตนเองรอยละ 33.3 และความสามารถการแกปญหาที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนรอยละ 6.5 
ตามลําดับ แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ชวยใหความสามารถการแกปญหาโดยรวมและ
รายดานเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน 
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  กาญจนา สองแสน (2551: บทคัดยอ) ในการวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาผลการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย  ผลการศึกษาพบวา  หลังการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กปฐมวัยมีคะแนนความคิดสรางสรรคโดยรวมเฉลี่ยสูงข้ึนกวากอนการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เทากับ 18.50 (D = 18.50) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 (t = 10.95) 

ความคิดสรางสรรครายดานของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น ดานความคิดริเร่ิม เฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.67 (D = 

2.67, t = 5.73) ดานความคิดคลองตัวเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.25 (D = 2.25 , t = 11.83) ดานความคิด

ยืดหยุนเฉลี่ยสูงขึ้น เทากับ 4.23 ( D = 4.23 ,t= 7.29) ดานความคิดละเอียดลออเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 

8.20 (D = 8.20 , t = 8.97) ทุกดานคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 แสดง

วา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางชัดเจน 

  ทิติลดา พิไลกุล (2551: บทคัดยอ) การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจัยผลการวิจัยพบวากอนการทดลองและชวงการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

มีระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่          

ระดับ p<.05 ทั้งโดยรวม(F=914.54) และรายดานคือ ดานการชวยเหลือ (F = 139.60) ดานการ

แบงปน (F = 171.40) ดานการรวมมือ(F = 127.05) โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงผลตอ

พฤติกรรมทางสังคมโดยรวมรอยละ 98 (Partial= .98) และสงผลตอพฤติกรรมทางสังคมรายดาน คือ 

ดานการชวยเหลือรอยละ 88,(Partial = .88) ดานการแบงปนรอยละ 90, (Partial = .90) และดานการ

รวมมือรอยละ 87 (Partial = .87) ตามลําดับ 
 
2.  เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมความรวมมือ 
 2.1 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม 
  แบนดูรา (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 65; อางอิงจาก Albert. 1925) กลาววา การ

เรียนรูของมนุษยเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนั้น มีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางบุคคลและ

ส่ิงแวดลอม ซึ่งทฤษฎีนี้เนนบุคคลเกิดการเรียนรูโดยการใหตัวแบบ โดยผูเรียนจะทําการลอกเลียนแบบ

จากตัวแบบ การเรียนรูดังกลาวนี้ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องโดยอาศัยการสังเกต

พฤติกรรมของตัวแบบ การสังเกตการณตอบสนองและปฏิกิริยาตางๆ ของตัวแบบสภาพแวดลอมของ

ตัวแบบ ผลการกระทํา คําบอกเลาและความนาเชื่อถือของตัวแบบได การเรียนรูของเด็กปฐมวัยวัยจึง

เกิดขึ้นได ซึ่งกระบวนการตางๆ ของการเลียนแบบของเด็ก  ประกอบดวย  4  กระบวนการ  คือ   
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   1.  กระบวนการดึงดูดความสนใจ คือ กิจกรรมการเรียนรูที่เด็ก ไดสังเกตตัวแบบ 

และตัวแบบนั้นดึงดูดใหเด็กสนใจที่จะเลียนแบบ ควรเปนพฤติกรรมงายๆ ไมสลับซับซอน งายตอการ

เอาใจใสของเด็กที่เกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู 

   2.  กระบวนการคงไว คือ กระบวนการบันทึกรหัสเปนความจํา การที่เด็กจะตองมี

ความแมนยําในการบันทึกสิ่งที่ไดเห็นหรือไดยินเก็บเปนความจํา  ทั้งนี้เด็กดึงขอมูลที่ไดจากตัวแบบ

ออกมาใชกระทําตามโอกาสที่เหมาะสม เด็กที่มีอายุมากกวาจะเรียนรูจากการสังเกตการกระทําที่  

ฉลาดของบุคคล ได มากกวาโดยประมวลไวในลักษณะของภาพพันธ และในลักษณะของภาษาและ

เด็กโตขึ้นนําประสบการณและสัญลักษณตางๆ มาเชื่อมโยงและตอมาจะใชการเรียนรูมีเทคนิคที่นํามา

ชวยเหลือ ความจํา คือ การทองจํา การทบทวน หรือการฝกหัด และการรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวพันกันใน

เหตุการณ ซึ่งจะชวยใหเขาไดเก็บสะสมความรูไวในระดับซ่ึงสามารถนํามาใชไดเมื่อตองการ 

   3.  กระบวนการแสดงออก คือ การแสดงผลการเรียนรูดวยการกระทํา คือการที่เด็ก

เกิดผลสําเร็จในการเรียนรูจากตัวแบบตางๆ เพื่อใหเกิดความแมนยํา เด็กจะตองแสดงพฤติกรรมไดจาก

การเรียนรูดวยการเคลื่อนไหวออกมา เปนการกระทําออกมาในรูปของการใชกลามเนื้อ ความรูสึกดวย

การกระทําครั้งแรกไมสมบรูณ ดังนั้น เด็กจําเปนตองลองทําหลายๆ คร้ัง เพื่อใหไดลักษณะพฤติกรรมที่

ตองการ แลวเขาก็จะไดรับทราบผลของการกระทําจากประสบการณเหลานั้น เพื่อนํามาแกไข

พฤติกรรมที่ยังไมเขารูปเขารอยสิ่งนี้จะทําใหเกิดพัฒนาการในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เด็กที่มี

อายุมากกวาจะมีกลามเนื้อที่แข็งแรงและสามารถควบคุมไดดีกวาเดก็ที่มีอายุนอยกวา 

   4.  กระบวนการจูงใจ คือ กระบวนการเสริมแรงใหกับเด็กเพื่อแสดงพฤติกรรมตาม

ตัวแบบไดถูกตอง โดยเด็กเกิดการเรียนรูจาก การเลียนแบบตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียง

มากกวาบุคคลที่ไมมีชื่อเสียง จากการเลียนแบบตัวแบบที่มาจากบุคคลที่เปนเพศเดียวกับเด็กมากกวา

จะเปนเพศตรงขามกันจากการเลียนแบบตัวแบบที่เปนรางวัล เชน เงิน ชื่อเสียง สถานภาพทาง

เศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกลงโทษ มีแนวโนมที่จะไมถูกนํามาเลียนแบบ และจากการที่

เด็กไดรับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีความคลายคลึงกับแด็ก ไดแก อายุ หรือสถานภาพทางสังคม 

 
 2.2 หลักการและแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
  การเรียนรูแบบรวมมือ ไดรับความนิยมแพรหลายจากครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา เห็นไดจากผลงานการวิจัยหลายเรื่องที่

ออกมาเผยแพร 
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  นักทฤษฎีและนักการศึกษาที่เปนผูนําแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ (cooperative 

learning) คือ สลาวิน (ประกาย แปรโคกสูง. 2541: 32; อางอิงจาก Slavin. 1987: 7) โดยมีสาระสําคัญ 

คือ ในการสอนจะแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย เพื่อเสริมสรางสมรรถภาพการเรียนรูของนักเรียนแต

ละคนและสนับสนุนชวยเหลือกันจนบรรลุเปาหมาย (เทื้อน ทองแกว. 2537: 43; อางอิงจาก Slavin. 

1983: a , b) ไดกลาวถึง แนวคิดของการเรียนรูแบบรวมมือวา การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปมัก

ไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญมักจะมุงที่ปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับนักเรียนหรือผูเรียนกับบทเรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนกลับถูกมองขามไป 

มีผลการวิจัยชี้วา ความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง ตอโรงเรียน ครูและเพื่อนรวมชั้น มีผลตอการเรียนรู

มาก 

  นักทฤษฎีและนักการศึกษาทั้งหลายไดทําการวิจัยพบวา พฤติกรรมใดของเด็กที่ทําให

เกิดการพัฒนาดานสติปญญา ระหวางปฏิกิริยาของเด็กกับสภาพแวดลอม ประสบการณแรกเริ่มของ

เด็กที่จะสงเสริมพัฒนาการเด็ก จากขั้นหนึ่งไปสูอีกข้ันหนึ่ง การเรียนเปนกลุมของการเรียนรูแบบ

รวมมือ (Cooperative Learning) ทําใหเด็กมีเหตุมีผลมากขึ้น 

 
 2.3 ความสําคัญของพฤติกรรมความรวมมือ 
  การรวมมือกอใหเกิดความเจริญงอกงามตอมนุษยทั้งในสวนตัว และสวนรวมใน

สังคมไทยคนไทยเปนคนมีฝมือ มีความฉลาด ความสามารถมากมาย แตขาดการสนับสนุนและเปน

ความเกงกาจเฉพาะตัว เกงที่สุดคือการเอาตัวรอดแตไมเกงที่จะทําใหสังคมอยูรอดเพราะขาดความคิด

และเจตคติทางสังคมที่ถูกตอง คือ ขาดการรวมกลุมอยางถาวรเพื่อสวนรวม (นิพนธ คันธเสวี. 2528: 

23 - 24) ยอมแสดงวาคนไทยนั้น ขาดการรวมมือกัน ถึงจะเปนคนเกงมีความสามารถ แตก็ไมสามารถ

พาสังคมใหอยูรอดได ไมสามารถทําใหสังคมเจริญรุงเรืองได ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมรวมมือมีความสําคัญ 

กอใหเกิดความเจริญงอกงามไดทั้งตอตัวบุคคลและสังคมซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวไว ดังนี้  

  จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson; & Johnson. 1994: 12 , 15 , 186) กลาววา ความ

รวมมือเปนการสรางขอบเขตของคุณคาและความกาวหนาใหมนุษย เปนหัวใจสําคัญของการมี

ปฏิสัมพันธตอกันระหวางบุคคล ครอบครัว เศรษฐกิจ กฎหมาย และเปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ไมอาจ

หลีกเลี่ยงได ในแตละวันมนุษยจะตองรวมมือกับผูอ่ืน ทั้งในครอบครัว การทํางานและการติดตอกับ

ชุมชน ความรวมมือเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในการทํางาน มี

ความกาวหนาในอาชีพและประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต 
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  แอดเลอร (บุษบง ตันติวงศ. 2535: 94; อางอิงจาก Adler. 1964) กลาววา คนเราเปน

สวนหนึ่งของสังคม และเกิดความมั่นคงทางใจจากการทํางาน และความรวมมือกับบุคคลอ่ืน ซึ่งการ

กระทําของแตละบุคคลมีผลตอสังคม และตอตนเองเมื่อมนุษยรวมมือกันยอมเกิดประโยชนแกสังคม 

และมนุษยไมรวมมือกันยอมเกิดความยุงยากในสังคม 

  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ความสําคัญของพฤติกรรมความรวมมือนั้นเปน

พฤติกรรมที่กอใหเกิดการสรางปฏิสัมพันธระหวางมนุษย เกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นําไปสู

ความกาวหนา เปนสวนสําคัญของการดําเนินชีวิต ทําใหเกิดประโยชนตอสังคมบุคคลที่ขาดพฤติกรรม

ความรวมมือ ยอมเกิดความยุงยากในสังคม ดังนั้นจึงควรเริ่มต้ังแตระดับปฐมวัย ซึ่งเปนวัยที่เหมาะสม

ในการสงเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย    

 
 2.4  ความหมายของพฤติกรรมความรวมมือ 
  คอลลินส และแอชมอร (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2528: 222; 

อางอิงจาก Collins; & Ashmors. 1970. Social Phychology. p.50) ไดใหความหมายของความ

รวมมือไววา ความรวมมือ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มีจุดมุงหมายอันเดียวกันในการ

กระทํากิจกรรมตางๆใหบรรลุวัตถุประสงคสอดคลองกับลินดเกรนและฮารเวย (Lindgren; & Harvey. 

1981: 433) ที่ไดกลาววาความรวมมือ หมายถึง การกระทํารวมกันเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 

  วิจิตร อาวะกุล (2542: 309) กลาววา ความรวมมือ (Cooperation) หมายถึง ความพรอม

ที่จะเขาชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของกลุม เพื่อบรรลุถึงความสําเร็จของงานดวยความเต็มใจ 

  สรุปไดวา พฤติกรรมความรวมมือ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป

ทํา กิจกรรมหรือทํางานรวมกันโดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน เกิดความรูสึกรวมกันในการเปนผูนําผูตามที่

ดี ความรับผิดชอบ และความรวมมือรวมใจชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จนสําเร็จบรรลุ

เปาหมาย 

 
 2.5 พัฒนาการเด็กปฐมวัยดานสังคม 
  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2550: 34) ไดใหความหมายของการพัฒนาการดานสังคมไว

วา พัฒนาการเรียนรูทางสังคมของเด็กจากความรูสึกผูกพันใกลชิด ภายในครอบครัวที่ตองการพึ่งพา

ผูอ่ืนไปสูการพึ่งพาตนเอง และการปรับตัวเขากับผูอ่ืนเด็กปฐมวัยมีความสามารถตามวัยที่จะชวยเหลือ

ตนเองไดดี เด็กวัยนี้เร่ิมพัฒนาความรูสึกเปนตัวของตัวเอง ชอบอิสระ มีความมั่นใจในตนเอง สนใจ

เรียนรูส่ิงรอบตัวมากขึ้น และเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน แตการแสดงพฤติกรรมทางสังคมใน

ระยะแรก อาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอ่ืน เพราะเด็กวัยนี้จะยึดตนเองเปนศูนยกลาง มี
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อารมณแปรปรวนงาย ยังไมรูจักควบคุมอารมณ และยอมรับความคิด ความรูสึกของผูอ่ืน แตเมื่อเด็กมี

โอกาสปฏิสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือผูอ่ืนมากขึ้น อีกทั้งไดรับการปลูกฝงลักษณะ พฤติกรรมที่

ควรสงเสริมและพัฒนาเด็ก ไดแก การปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน พรอมเรียนรู รูจักบทบาทของตนเอง มี

ระเบียบวินัย การแสดงพฤติกรรมในสังคมไดเหมาะสม การชวยเหลือตนเอง สําหรับวิธีการสงเสริมและ

พัฒนาดานสังคมใหไดผลดีนั้นควรเปนการจัดประสบการณ หรือกิจกรรมเพื่อเปดโอกาสใหเด็กได

เรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธจากบุคคลและตัวแบบ ซึ่งอาจเปนตัวละครจากนิทาน ใหเด็กแสดงบทบาท

สมมุติ การเลนในกลุมที่มีกฎกติกา และการทํางานกลุม ทั้งนี้กิจกรรมตองเปดโอกาสใหเด็กแสดงออก

พฤติกรรมอยางอิสระมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่องกับกลุมคน เพื่อใหเด็กไดปรับตัวแสดงพฤติกรรมใน

สังคมไดเหมาะสม 
 
 2.6 ลักษณะของพฤติกรรมความรวมมือ 
  อดัมส และฮามม บุศรินทร สิริปญญาธร. 2541: 17; อางอิงจาก Adams; & Hamm. 

1990. Cooperative Learning Critical Thinking and Collaboration Across the Curriculum.          

P. 26 - 27) กลาววา ลักษณะพฤติกรรมความรวมมือมีลักษณะของการเปนผูนําการเรียนรู มีการ

ทํางานรวมกันเพื่อที่จะบรรลุจุดมุงหมายของกลุม เกิดความกาวหนาและทักษะการทํางานรวมกัน 

  มุสเซน และคนอื่นๆ (Mussn; et al. 1996: 376; บุศรินทร สิริปญญาธร. 2541:  17) 

กลาววา การรวมมือเปนพฤติกรรมทางสังคมอยางหนึ่งที่มาจากการมีปฏิสัมพันธที่เทาเทียมกันระหวาง

เด็ก กอใหเกิดการพัฒนาทางภาษา เมื่อเด็กอายุมากขึ้นเขาก็จะมีความพยายามทํากิจกรรมรวมกัน

มากขึ้นมีการรวมมือในการแกปญหา มีความคิดเห็นแกประโยชนผูอ่ืนมากขึ้น การโตเถียงและการ

ทะเลาะลดลงจากที่นักการศึกษากลาวมา ลักษณะพฤติกรรมรวมมือ คือ การทํากิจกรรมหรือการ

ทํางานรวมทํางานรวมกันโดยมีการวางแผนการทํางาน คิดและสนทนาแกปญหารวมกัน มีการ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การเปนผูนํา การรับผิดชอบรวมกัน 

  สรุปไดวา ลักษณะพฤติกรรมความรวมมือ คือ การทํากิจกรรมหรือการทํางานรวมกัน 

โดยมีการเปนผูนําผูตามที่ดี มีความรับผิดชอบรวมกัน และความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน     
 
 2.7 องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ 

  การจัดการเรียนแบบรวมมือนั้น ตองมีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 

2545: 19; อางอิงจาก Johnson; & Johnson. 1994: 31 - 37)  
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   1.  การพึ่งพาและการเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) ผูเรียนตองมีความ

ตระหนักวา สมาชิกกลุมทุกคน มีความสําคัญ และความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความสําเร็จของ

สมาชิกทุกคนในกลุม ดังนั้น แตละคนตองรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตน และในขณะเดียวกันก็

ชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ ดวย เพื่อประโยชนรวมกัน การจัดกลุมเพื่อใหผูเรียนมีการพึ่งพา ชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน 

   2.  การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face to Face Promotive Interaction) การ

ที่สมาชิกในกลุมมีการพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนปจจัยที่สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและ

กันในทางที่จะชวยใหกลุมบรรลุเปาหมาย สมาชิกจะทํางานรวมกัน ชวยเหลือกันสงเสริมกัน ไววางใจ

กัน สงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

   3.  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน (Individual Accountability) 

สมาชิกกลุมทุกคนจะตองมีหนาที่รับผิดชอบ และพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 

กลุมตองมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งเปนรายบุคคล และเปนกลุม เชน การทดสอบเปนรายบุคคล 

การสุมเรียกชื่อใหรายงาน เปนตน 

   4.  การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล และทักษะการทํางานกลุมยอย

(Interpersonal and Small Group Skills) การเรียนรูแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จได ตองอาศัย

ทักษะที่สําคัญหายประการ เชน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ทักษะการทํางานกลุม 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกปญหาการยอมรับและไวใจซึ่งกันและกัน เพื่อใหการดําเนินงานไปได 

  
 2.8 แนวทางสงเสริมพฤตกิรรมความรวมมือ 
  เบิรก (Berk. 1994: 30) กลาววา เมื่อเด็ก ๆ ไมสามารถทํางานเพียงลําพังได แตก็ไม

สามารถที่จะทํารวมกับผูใหญอยางเสมอภาคกัน เด็ก ๆ ก็จะหันมาประสานความรวมมือกันโดยการ

สนทนากับเพื่อนรวมงานอยางเต็มที่ เพราะเด็ก ๆ ใชภาษาเดียวกันในการมีปฏิสัมพันธตอกันและมี

อิสระในวิถีทางเดียวกัน และซานทร็อก (Santroock. 1978: 472) กลาววา 

  มอรริสัน (Morrison. 1995: 484; อารีรัตน ญาณะศร. 2544: 14) กลาววา หองเรียนเปน

แหลงสําคัญที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูทางสังคม การสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือ

สามารถทําไดโดย ครูกระตุน สนับสนุนและเสริมแรงใหเด็กรวมมือกัน ชี้แนะใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่

เหมาะสม กระตุนใหเด็กคิดทบทวนพฤติกรรมที่ไดทําวาเหมาะสมหรือไม โอกาสตอไปจะแสดง

พฤติกรรมอยางไร ครูชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
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  ดังนั้นในการสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือทําไดโดยการใหเด็กไดเลนหรือทํางาน
รวมกัน โดยครูกระตุน สนับสนุน และเสริมแรงใหเด็กรวมมือกัน มีการวางแผนการทํากิจกรรมรวมกัน 

เรียนรูความคิดของผูอ่ืน รูจักแกปญหาและทบทวนพฤติกรรมที่ไดทําวาเหมาะสมหรือไม ดังที่กลาวมา
ขางตน 
 
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความรวมมือ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  ลีจิวนี (Lejeune. 1995: A; อารีรัตน ญาณะศร. 2544: 6) ศึกษาพฤติกรรมการเลนอยาง
อิสระของเด็กปฐมวัยจากผลการเลนเกมการแขงขันและเกมการรวมมือ โดยใชวิธีการบันทึกพฤติกรรม 

พบวา กลุมเด็กที่เลนเกมการรวมมือมีพฤติกรรมรวมมือมากกวากลุมที่เลนเกมการแขงขัน 
  วอน (Vaughn. 1994: A; อารีรัตน ญาณะศร. 2544: 6) ศึกษาพฤติกรรมรวมมือจาการ
เรียนรูแบบรวมมือในเด็กเล็ก กลุมตัวอยางคือ เด็กอายุ 43 - 58 เดือน โดยมีวิธีการสังเกตแบบมีสวน
รวม การสัมภาษณครูการบันทึกภาพจากสัมพันธทางสังคมของเด็กเปนเวลา 2 ป พบวาพฤติกรรม

รวมมือเปนสวนประกอบที่จําเปนตอการมีปฏิสัมพันธรวมมือมีการพูดจาประนีประนอม การแกปญหา
สังคมรวมกัน ซึ่งแสดงใหเห็นไดจากแบบแผนสนทนาในสถานการณที่หลากหลาย 
  บลาล็อค (Blalock. 1984 : 172 ; วัฒนา มัคคสมัน. 2539) ศึกษาการสังเกตเด็กอนุบาล 

2 หองเรียน จํานวน 36 คน ในขณะที่เด็กเลนอยางมีอิสระและไดใสรหัสพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธโดย
ใชรหัสพฤติกรรมเด็ก (Child Behavior Code) ครูผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม และทํานายสภาพ
ของเด็กแตละคน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงสหพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญระหวางคะแนนการ
ยอมรับทางสังคมของเด็กกับคําทํานายการยอมรับพื้นฐานที่ถูกทํานายและมีผลกระทบทางสังคมมิติ

สูงตอบคําถามปลายเปดนอยและแสดงความรักความรูสึกทางคําพูดกับเพื่อนนอย 
  แมรี (Mary. 1981 : 4630 ; รัชดาภรณ อินทะนิน. 2544 : 17) ศึกษาปฏิสัมพันธของเด็ก
ที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนในแงของความถี่ของพฤติกรรม และระยะเวลาของปฏิสัมพันธ
และวิธีการเขากลุมเพื่อน รวมทั้งความรูสึก และการเขากลุมได กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ 4 ป จํานวน

40 คน ผลการวิจัยปรากฏวาเด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนมาก มีปฏิสัมพันธมากกวา และ
ใชเวลาในการปฏิสัมพันธยาวนานกวาเด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนนอย เด็กที่มี
ความสามารถในการเขากลุมเพื่อนจะใชพฤติกรรมปฏิสัมพันธหลายวิธีการที่จะเขากลุมแลวไมไดผล
นอยกวาจะใชวิธีการทางลบมากกวา ไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของวิธีการที่ใชในการเขา

กลุมเพื่อน ในแงของวิธีการที่ไมไดผล 
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  งานวิจัยในประเทศ 
  จิณเณภัส  ศรีทรง (2541 : 58) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

ประสบการณมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบ กับมุมบล็อกแบบปกติ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกติ พฤติกรรมทางสังคมดานเอื้อเฟอและ
ความมีระเบียบวินัยสูงข้ึน 
  ศิริรัตน  ชูชีพ (2544 : 37) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยกอน

การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวสรางสรรค และหลังจากการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว เชิงสรางสรรคใน
สัปดาหที่ 1 หลังจัดประสบการณเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรคใน 1 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

  กรรณิการ โยธารินทร (2545 : บทคัดยอ) ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดกิจกรรม
และระหวางการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม ในแตละชวงสัปดาห มีพฤติกรรมทางสังคมโดย
เฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ระหวางชวงสัปดาห พบวาคะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่

เพิ่มข้ึนตลอดในชวงสัปดาหที่ 1-6 และสัปดาหที่ 9 ยกเวนในสัปดาหที่  7 สัปดาหที่ 8 มีการ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมมีแนวโนมลดลง เมื่อวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก การรวมมือความเปนเพื่อน การชวยเหลือ ความเห็นอก
เห็นใจ และความไมเห็นแกตัว พบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมทั้ง 5 ดานมีการเปลี่ยนแปลงใน

ลักษณะที่ไมคงที่ 
  ลักคะณา  เสโนฤทธิ์ (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงผลการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในแตละชวงสัปดาห มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม
ทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 และเมื่อวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหพบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวม มีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางเพิ่มข้ึนในชวงสัปดาหที่ 1,4,8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 และเมื่อวิเคราะห
คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย แยกเปนรายดาน ไดแก การชวยเหลือ การแบงปน 
การยอมรับผูอ่ืน โดยคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดานความชวยเหลือมีการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มข้ึนตั้งแตชวงสัปดาหที่ 1,4,8อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 สวน
ดานการแบงปนและการยอมรับ มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มข้ึนตั้งแตในชวงสัปดาหที่ 1,4,8 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01ยกเวนบางชวงสัปดาหมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 
  วราภรณ  ปานทอง (2548 : 61) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมประกอบการเลนบทบาทสมมุติ ตลอดระยะเวลา 8 
สัปดาห พบวาในแตละชวงสัปดาห เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 กอน และหลังการทดลอง 
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  บุศรินทร สิริปญญาธร (2541 : 72 - 77) ศึกษาแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมรวมมือของเด็กปฐมวัยที่เกิดจากกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุม กลุมตัวอยางเปน      

เด็กปฐมวัย 5 - 6 ป จํานวน 15 คน ใชเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที 
ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ ส่ือผสมเปนกลุมกอนและระยะเวลาในการ
ทดลองมีพฤติกรรมรวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .000 โดยเด็กปฐมวัยระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมแบบสื่อผสมเปนกลุมมีพฤติกรรมรวมมือ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปน

กลุม และพฤติกรรมรวมมือในระยะเวลาที่เด็กปฐมวัยไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุม 
มีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น โดยมีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงไมคงที่ ระยะเวลา
สัปดาหที่ 1 - 7 มีแนวโนมและอัตราเปลี่ยนแปลงไมชัดเจน และระยะเวลาสัปดาหที่ 8 - 9 มีแนวโนม
และอัตราเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 

  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเปน การจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดรวมมือกัน
ทํากิจกรรมรวมกันอยางเหมาะสมสอดคลองกับระดับพัฒนาการ ความตองการของเด็กใหเด็กไดมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนเสมอภาคกัน เปนการสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือ ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พบนอย
มากในสังคมไทย ถาขาดพฤติกรรมความรวมมือแลว ยอมนําพาซึ่งความลมเหลวตกต่ําใหกับสังคม 

พฤติกรรมความรวมมือจึงมีคุณคาตอการสรางความเจริญงอกงามใหกับเด็ก ตอไปในอนาคต ดังนั้นจึง
ตองมีการสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือใหกับเด็กปฐมวัยไดมีโอกาสพัฒนาการทางสังคม ดานความ
รวมมือกับเพื่อนในหอง ซึ่งเปนสังคมขนาดเล็กกอน เปนการปูพื้นฐานในการทํางานกับบุคคลอ่ืน ใน
สังคมขนาดใหญตอไป 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

  1. การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือทีใชในการวิจัย 

  3. การสรางและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 

  4. แบบแผนทดลองและวิธีการดําเนินงาน 

  5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  6. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย อายุระหวาง 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยู

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย ตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 4 ศูนย 

ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนเรศ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสระศรีเจริญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กราษฎรบํารุง 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนหองเรียนรวม 4 

หองเรียน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 58 คน  
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษา

อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 10 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2. แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ 

 
 



                                                                                                                     29

การสรางและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 1.  การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ดําเนินการตามลําดับข้ันดังตอไปนี้ 

  1.1  ศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   จากงานวิจัยการ

พัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเด็กเปนสําคัญ ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานวิธีการ

สอน การเรียน การประเมิน และแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดยให

ผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2547) และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกวีณา จิตนุพงศ(2551) กาญจนา สองแสน (2551) ทิติลดา พิไลกุล(2551) ชยุดา พยุงวงษ

(2551) พูลสุข สุขเสริม (2551) ศิริลักษณ วุฒิสรรพ (2551) 

  1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกรม

วิชาการ เพื่อเปนพื้นฐานใหเขาใจถึงพัฒนาการของเด็กแตละชวงอายุ และจัดประสบการณให

เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และเขาถึงพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมุงเนนให

ครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวา

ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลาง

แหงการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียน ได

ฝกทักษะเนนกระบวนการคิด ใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน 

จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ 

  1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ กําหนดเปน 3 ข้ันตอน 

ดังนี้ 

   ข้ันที่ 1  ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ คือ เด็กปฐมวัยรวมกัน

เลือกเรื่องสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยครูใชคําถามกระตุน 

   ข้ันที่ 2  ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู คือ เด็กรวมกันคิดวางแผนวาจะไปเรียนรูจาก

ที่ไหน ที่ใกลศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ และจะไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่เด็กสนใจไดจากใคร  โดยการถาม

ในเรื่องสิ่งที่เด็ก ๆ สนใจจากผูที่ใหขอมูล แลวมารวมกันสรุปกับเพื่อน ๆ และครูในหองเรียน โดยครูตั้ง

คําถามใหเด็กไดเลือกทํากิจกรรมที่เด็กอยากทําเกี่ยวกับเร่ืองที่เด็กไดเรียนรูมา จากนั้นก็รวมกันทําแผน

ความคิดจากคําตอบของเด็กทุกคนเพื่อโยงความคิดของเด็กทุกคนใหเห็นภาพรวม เด็ก ๆ รวมกันสรุป   

   ข้ันที่ 3  ข้ันการประเมินผล คือ ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ

ของเด็กปฐมวัยจากการพูดคุยของเด็ก และการทํากิจกรรมของเด็กรวมถึงผลงานและนําเสนอผลงาน

ของเด็กแตละคน เพื่อทําการประเมินพฤติกรรมความรวมมือ 

   โดยจัดชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เร่ืองละ 2 สัปดาห จํานวน 8 วัน วันละ 35 นาที 

รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห 
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  1.4  นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาปฐมวัยเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองตามหลักการทฤษฎีแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมเด็กนักวิจัย จํานวน 3 

ทาน ดังนี้ 

   1) อาจารยละไม      สีหาอาจ 

   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา  

                                     เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 

   2) อาจารยศิริลักษณ  วุฒิสรรพ 

   ครูชํานาญการ โรงเรียนอนบุาลแพร   

                                     อําเภอเมือง  จังหวัดแพร 

   3) อาจารยศิวกรณ     สองแสน 

     อาจารยประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

   ผลการตรวจแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดชี้แนะการใช

ภาษาในการเขียนแผน และปรับคําพูดใหเด็กเขาใจงายขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับวัย โดยภาพรวมการ

เขียนแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยใชได 

  1.5  ปรับปรุงแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็น

ตรงกันอยางนอย 2 ใน 3 ทาน ถือเปนเกณฑที่เหมาะสม 

  1.6  นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทดลองใช (Try Out) กับเด็กปฐมวัย อายุ 3 - 4 

ป ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 

  1.7  นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทําเปนฉบับจริง เพื่อนําไปใชในกลุมตัวอยางใน

การทดลอง 

 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ มีข้ันตอนดังนี้ 

  2.1  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความรวมมือของเด็ก

ปฐมวัย ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการใหความรวมมือ การทํางานกลุม การชวยเหลือ 

พฤติกรรมดานการเปนผูนําผูตามที่เด็กแสดงออกในดาน การเปนผูคิดริเร่ิม ผูให และผูรับ พฤติกรรมที่

เด็กแสดงออกในดานความรับผิดชอบงาน การตรงตอเวลา และการรูจักรอคอย การสังเกตพฤติกรรม 

และการบันทึกพฤติกรรม 

  2.2  ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย สังเกตตามพฤติกรรม ทั้ง 

3 ดานซึ่งเปนพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ดังนี้การเปนผูนําผูตามที่ดี ดานความรับผิดชอบ และดาน

ความรวมมือ  
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  2.3  นําขอมูลที่ไดศึกษาในขอ 1 และ 2 มาสรางเกณฑการประเมินใหครอบคลุม

พัฒนาการทางสังคม ไดแก การเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ และความรวมมือ โดยสรางแบบ

สังเกตพฤติกรรมความรวมมือแบบมาตราสวนประเมินคากําหนดตัวเลข (numerical rating scales)  

  2.4  กําหนดเกณฑการใหคะแนน บันทึกเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือออกเปน       
4 ระดับ คือ คะแนน 3 , 2 , 1 และ 0 

    ระดับคะแนน 3 แทนเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง 
    ระดับคะแนน 2 แทนเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง 
    ระดับคะแนน 1 แทนเด็กปฐมวัยแสดงออกได โดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
    ระดับคะแนน 0 แทนเด็กปฐมวัยไมแสดงออกเลย 

  2.5  สรางคูมือประกอบคําแนะนําในการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็ก
ปฐมวัย 
  2.6  นําแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทานตรวจดูความเที่ยงตรง เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมกับการ

นําไปสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย รายนามผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน มีดังนี้ 

   1) อาจารย ดร.ปณณวิชญ   ใบกุหลาบ 

นักวชิาการศึกษา 6 มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

     อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

   2) อาจารยมิ่ง    เทพครเมือง 

อาจารยโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

   3) อาจารยดวงพร   พันธแสง 

     อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบบาลชนานันท กรุงเทพมหานคร 

   ผลการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดชี้แนะการ
ใชภาษาในการเขียนแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ เพื่อใหเหมาะสมกับวัย โดยภาพรวมการเขียน

แผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยใชได 
  2.7 นําคูมือประกอบคําแนะนําในการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือไปให
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ตรวจดูความสอดคลอง ความเหมาะสม และการใชภาษา 

2.8  การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงของแบบสังเกต 

การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสังเกตที่สรางขึ้นไป

ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจดูความเที่ยงตรงในเนื้อหา เพื่อใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ และ

เหมาะสมกับการนําไปสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย โดยการลงความเห็นและใหคะแนนแบบสังเกต 
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แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมและจุดประสงค แบบสังเกตที่

เหมาะสมมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) ถือวาใชได ซึ่งใน

การศึกษาครั้งนี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง ของทุกพฤติกรรมไดคา 1.00  จํานวน 9 ขอ 

2.9 การหาคาความเชื่อม่ันของผูสังเกต 

ผูวิจัยนําแบบสังเกตไปทดลองใช (try Out) กับเด็กปฐมวัยอายุ 3 – 4 ป ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง  จํานวน 10 คน ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 1 คน เปนผูสังเกตและใหคะแนน แลวนําคะแนนมา

คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของผูสังเกต โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI ของ เบอรี -

สต็อก ( Burry – Stock. 1996: 256) ทั้งนี้ ไดคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI เทากับ 0.85 ซึ่ง

เปนคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกตอยูในระดับสูง สามารถนําไปใชในการศึกษาครั้งนี้ได 

 

แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่ใชกลุม

ตัวอยางกลุมเดียวผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใชการวิจัยแบบ One Group Time - Series มาปรับ

ใชใหเหมาะสมกับงานวิจัยดังตาราง 1  

 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 

กอนทดลอง                                            ระหวางทดลอง                                          หลังทดลอง 

      TO                              X, T1 , X , T2 , X , T3…………………..X ,T7                    X ,T8   

 

 เมื่อ  TO                         คือ    การสงัเกตพฤติกรรมความรวมมือกอนการทดลอง 

         X                           คือ    การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

                 T1 , T2 , T3 ,...., T7        คือ    การสงัเกตตลอดชวงเวลาทําการทดลองหลาย ๆ คร้ัง 

                          T8                                 คือ    การสงัเกตพฤติกรรมความรวมมือหลังการทดลอง 

   
 วิธีการดําเนินการทดลอง 
  การทดลองในครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนเวลา 8 สัปดาห 

ดังนี้ 

  1.  สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางกอนทดลองเปนระยะ 1 สัปดาห เพื่อสราง

ความไววางใจระหวางผูทําวิจัยและกลุมตัวอยาง 
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  2.  จัดสภาพแวดลอมภายในสถานที่ที่ทําการทดลองใหเหมาะสม เพื่อเอื้อตอการเรียนรู

และเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

  3.  จัดเก็บขอมูลพื้นฐานทุกดาน กอนการทดลอง (Baseline data) โดยผูวิจัยและผูชวย

ผูวิจัยจํานวน 1 คน นําแบบวัดทําการสังเกตพฤติกรรมความรวมมือในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ

จากการจัดประสบการณแบบปกติของกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห สัปดาห

ละ 4 วัน วันละ  35  นาที โดยบันทึกผลรวมของการสังเกตทั้ง 4 วัน ลงในแบบสังเกตพฤติกรรมความ

รวมมือของเด็กปฐมวัย  

    4.  ดําเนินการทดลองจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยระหวางการทดลองเปนเวลา             

7 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 35 นาที ผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดย

ดําเนินการทดลองดังตาราง 2 
 กอนการทดลอง 
 สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวยางกอนทดลองเปนระยะ 1 สัปดาห เพื่อใหเด็กรูสึกผอน
คลาย และสนุกสนานกับการเรียนรู  
 
 ระหวางการทดลอง 
 

สัปดาหที ่ หัวเรื่อง
1  เด็กเลือกเรียนเรื่อง   ไกแจ
2 เด็กเลือกเรียนเรื่อง   ไกแจ
3   เด็กเลือกเรียนเรื่อง   หนอไม
4 เด็กเลือกเรียนเรื่อง  หนอไม
5  เด็กเลือกเรียนเรื่อง  ววั
6 เด็กเลือกเรียนเรื่อง ววั
7  เด็กเลือกเรียนเรื่อง  ตนมะขาม

8 (หลังการทดลอง) เด็กเลือกเรียนเรื่อง  ตนมะขาม
 
โดยมีข้ันตอนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยดังตาราง 2 
ตาราง 2 ข้ันตอนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.2545) 
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ขั้นตอนการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนกัวิจยั กระบวนการจัดการเรยีนรู 
ขั้นทบทวนความรูและเลอืกหัวขอเนื้อหาที่
สนใจ (ระยะเวลาดําเนนิการประมาณ 1 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับเด็ก 
2. เชิญชวนใหเด็กเสนอเรื่องหรือสรางสถานการณ
เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในสิง่ทีน่าสนใจ 
3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหวัเรื่องที่เดก็ตองการ
ศึกษาเรียนรู 
4. กาํหนดหวัขอที่จะศึกษารวมกัน 
5. เด็กและครรูวมกันเลาประสบการณเกีย่วกับเร่ือง
ที่สนใจศึกษา 
6. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูที่ชวย
สงเสริมทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร 

ขั้นเด็กคนควาวิจยัหาความรู  
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6 วัน) 

 
 

1. การสํารวจแหลงเรียนรู (ประมาณ 3 วนั) 

    1.1 ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจาก

แหลงเรียนรูเพือ่ฝกฝนทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร 

    1.2 ใหความรูพื้นฐานแกเด็กเพื่อใหเดก็เกิด

ความสนใจ 

    1.3 ครูกระตุนดวยคําถามใหเด็กเกิดความ

สนใจและใหเด็กซักถามปญหา 

    1.4 ครูจดบนัทกึสิ่งที่เด็กถามคําถาม 

    1.5 ครูกระตุนใหเด็กออกมาเลาประสบการณที่

ไดไปแหลงเรียนรู 

    1.6 ใหเด็กเลาถึงประสบการณที่ไดไปแหลง

เรียนรู 

2. การเลือกหวัขอที่จะศึกษา (ประมาณ 1 วนั)   

 2.1 ครูใหเด็กชวยกนัแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่เด็ก ๆ ตองการทาํ 

 2.2 ครูทาํแผนที่ความคิดจากคําตอบของเด็กทกุ

คนเพื่อเห็นภาพรวม 
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3. การศึกษาคนควา ขีดเขียน และจดบนัทึก 

(ประมาณ 1 วนั) 

    3.1 ครูจัดกจิกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความ

สนใจและความถนัดของแตละคน 

4. นาํเสนอผลงาน (1 วัน) 

    4.1 เดก็ชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 

    4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน 

    4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากแสวงหาความรู

ตอไป 

ขั้นการประเมินผล 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 วัน) 

สรุปและจัดทําผลงานความรู (1 วัน) 

1. เด็กและครรูวมกันสรุปความรูที่ไดจากเรื่องที่

ศึกษา 

2. ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องที่

ตนเองศึกษาไปใชประโยชน และกระตุนใหเด็กเกิด

ความอยากรูตอไป 

    

   5.  ระหวางทําการทดลอง 7 สัปดาห จะทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมความ

รวมมือของเด็กปฐมวัยในขั้นดําเนินกิจกรรม สัปดาหละ 4 วัน และบันทึกผลรวมการสังเกตทั้ง 4 วัน 

เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

         6.  สัปดาหที่ 8 ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยหลัง

การทดลองในขั้นดําเนินกิจกรรม 4 วัน และบันทึกผลรวมการสังเกตทั้ง 4 วัน เพื่อเปนขอมูลในการ

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง 

         7.  เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป   
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงัเกตและบันทกึพฤติกรรมความรวมมือ  มี

หลักการ ดังนี ้

1.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
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การเก็บรวบรวมขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีผูสังเกต 2 คน โดยมีหลักในการเลือกผูชวยวิจัยคือตองเปนครูที่มีวุฒิปริญญาตรี         

ครุศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณในการสอนเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

2.  เวลาที่ใชในการสังเกต 

เวลาที่ใชในการสังเกตทั้งหมด 35 นาท ีโดยสังเกตเด็กเปนรายบุคคล 

3.  การสังเกตพฤติกรรม 

ผูสังเกตทัง้สองคนจะสงัเกตพฤติกรรมเด็กคนเดียวกัน พรอมกันในชวงเวลาเดียวกนั 

4.  เมื่อส้ินสุดการทดลองในแตละสัปดาห นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบกบั

ขอมูลพื้นฐานทุกดานเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย ตลอด

ชวงเวลาการจดัการเรียนรูแบบเด็กวิจัย 

5.  การฝกผูชวยวจิัย 

 5.1  ใหศึกษาและทําความเขาใจจุดมุงหมายของการสังเกต 

 5.2  ใหศึกษานิยามศัพทเฉพาะพฤติกรรมความรวมมือและแบบสังเกตพฤติกรรมความ

รวมมือใหเขาใจตรงกัน เพื่อสามารถบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือไดตรงกัน 

 5.3  ฝกการสังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

 5.4 ฝกการสังเกตจริงใชชวงที่ผูวิจัยทดลองใชแบบสังเกต โดยผูชวยวิจัย 2 คน ทําการ

สังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย อายุ 3 - 4  

ป ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน  

6.  การบันทึกคะแนน 

บันทึกพฤติกรรมโดยใสเครื่องหมาย  ลงในแบบสังเกตใหตรงกับชองระดับคะแนน

พฤติกรรม 3,2,1 และ 0 ถาเกิดพฤติกรรมความรวมมือซ้ํา ใหใสเครื่องหมาย ลงในชองเดิมตาม

จํานวนครั้งที่เกิดพฤติกรรมโดยทําการบันทึกดังนี้ 

ชองระดับคะแนน  3  บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือดวยตนเองทกุครั้ง 

ชองระดับคะแนน  2  บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือดวยตนเองบางครั้ง 

ชองระดับคะแนน  1   บันทึกเมื่อแสดงพฤติกรรมความรวมมือโดยเพื่อนหรือครูบอก    

   ขอรองใหรวมมือ 

ชองระดับคะแนน 0  บันทกึเมื่อเด็กไมแสดงพฤตกิรรมความรวมมือหรือปฏิเสธที่จะทํา 

7.  การใหคะแนน 
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 7.1  ในชวงเวลาที่สังเกตเด็ก เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือตรงกับขอใด และชอง

ระดับคะแนนใด ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองนั้น ถาเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือซ้ําในขอและ

ชองระดับคะแนนเดิม ใหทําเครื่องหมาย ซ้ําลงในชองนั้น ตามจํานวนครั้งที่ซ้ํา 

 7.2  ถาพบเครื่องหมาย ในชองระดับใด ก็ใหใสคะแนนในชองระดับนั้น และถาพบ

เครื่องหมาย ซ้ําในขอและชองระดับคะแนนใด ใหนําคะแนนที่ซ้ําคูณกับชองระดับคะแนนในชองนั้น 

เชน ในชองระดับคะแนน 2 แสดงพฤติกรรมซ้ํา 2 คร้ัง รวมคะแนนเทากับ 4 คะแนน เปนตน 

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมความรวมมือของ

เด็กปฐมวัย จึงมีหลักการดังนี้ 

   

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ  ดงันี ้

  1.  หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย    

(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179) โดยใชสูตร 

 

    N
R

IOC ∑=  

 

 เมื่อ  IOC     แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค 

   ∑R     แทน   ผลรวมของคะแนนจากผูเชีย่วชาญ 

   N      แทน   จํานวนผูเชีย่วชาญ 

 

  2.   การวิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item Analysis) เพื่อหาคาอํานาจจาํแนก 

แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเดก็ปฐมวยั  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 36) โดยใช 

สูตร rItem-Total 
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               เมื่อ      rItem-Total แทน คาอํานาจจาํแนกรายขอ 

                    I  แทน คะแนนของขอคําถาม 

                             T  แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืนที่เหลือทกุขอ 
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                             n  แทน จํานวนคนในกลุม 

 

  3. หาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตพฤตกิรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย โดยการนํา

แบบสังเกตพฤติกรรมการมคีวามรวมมือไปทดลองใชกบันักเรียนศูนยพัฒนาเดก็เล็กที่เปนกลุมตัวอยาง

จํานวน 10 คน โดยใชดัชนคีวามสอดคลองของผูสังเกต ใชสูตร RAI (Burry-Stock. 1996: 256) 
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 เมื่อ  knR1     แทน   ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 1 

   knR2     แทน   ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 2 

   N      แทน   จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

   K      แทน   จํานวนพฤตกิรรมยอย 

   I      แทน   จํานวนชวงคะแนน 

 

     4.   หาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 36) โดยใชสูตร 

 

   4.1 หาคาเฉลีย่ (Mean) 
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   เมื่อ  X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

     ∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      N  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

   4.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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   เมื่อ   S.D  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

     ∑ 2X   แทน ผลรวมของกาํลังสองของคะแนนแตละคนในกลุม 

     ∑ 2)( X  แทน กําลังสองของผลรวมของคะแนนแตละคนในกลุม 

      N  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

  5.  เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและขณะทําการทดลอง 

โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One – Way Repeated – measures ANOVA) 

(Maxwell s Delaney. 2011: 1-10) 

     6.   คํานวณขนาดสงผลโดยใช Partial η2 (Maxwell. 4) 

     7.   การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทําการวิเคราะหคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ในการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 n       แทน     จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 K        แทน  จํานวนขอของแบบสังเกต 

 M            แทน      คาเฉลี่ยของคะแนน 

   S      แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   df             แทน     คาชั้นแหงความอิสระ 

    MS           แทน      คากําลงัสองเฉลี่ยของคะแนน 

 F            แทน    คาสถิติที่ใชในการสังเกต 

 Sig.          แทน     ระดับคานัยสาํคัญ หรือ คาความนาจะเปน 

  Partial η2    แทน ขนาดสงผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 
ขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี ้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเดก็ปฐมวยั 

ตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 การศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือของ

เด็กปฐมวัย  กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แยกเปนรายขอดังแสดงในตาราง 3 และแยกเปนรายดาน  
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ตาราง 3 คาคะแนนตามเกณฑแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 
 

ระดับ ชวงคะแนน หมายความวา 
ระดับ 3 (2.25 - 3.00 คะแนน) เด็กแสดงพฤตกิรรมความรวมมือดวยตนเองทุกครัง้ 

ระดับ 2 (1.50 - 2.24 คะแนน) เด็กแสดงพฤตกิรรมความรวมมือดวยตนเองบางครั้ง

ระดับ 1 (0.75 - 1.49 คะแนน) เด็กแสดงพฤตกิรรมความรวมมือโดยเพื่อนหรือครูบอก /

ขอรองใหรวมมือ 

ระดับ 0 (0.00 - 0.74 คะแนน) เด็กไมแสดงพฤติกรรมความรวมมือหรือปฏิเสธที่จะทํา

 

ตาราง 4 สถิติพื้นฐานของคะแนนพฤติกรรมความรวมมอืรายขอ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง  

 และหลังการทดลอง  

 

พฤติกรรมความรวมมือ กอนทดลอง ระหวาง
ทดลอง 

หลังทดลอง

1. การเปนผูนําผูตามที่ดี (K=3) M S M S M S 
1.1 บอกความคิดความตองการในการทํากิจกรรม 1.40 .45 2.61 .43 3.00 .00

1.2 ใหคําแนะนาํเพื่อนในการทํากิจกรรม 1.40 .45 2.38 .44 2.98 .03

1.3 ยอมรับฟงและทําตามคําแนะนําของเพื่อน .80 .53 1.84 .54 2.58 .43

2. ความรบัผิดชอบ (K=3) M S M S M S 
2.1 ทํากจิกรรมที่ไดรับมอบหมาย 1.30 .34 2.60 .42 3.00 .00

2.2 ทําความสะอาดที่ตนเองทาํกจิกรรม 1.30 .34 2.37 .42 2.97 .07

2.3 เก็บวัสดุอุปกรณเขาที ่ .65 .47 1.87 .58 2.48 .29

3. ความรวมมือ (K=3) M S M S M S 
3.1 ทํากจิกรรมรวมกับเพื่อน ๆ 1.40 .45 2.63 .41 3.00 .00

3.2 ยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากจิกรรม 1.30 .42 2.44 .44 3.00 .00

3.3 ชวยเพื่อนทํางานใหสําเร็จ 1.00 .70 2.00 .56 2.68 .27

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา พฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยพิจารณาเปน

รายขอตามแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยมีดังตอไปนี้ 
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 กอนการทดลอง   
 ดานการเปนผูนําผูตามที่ดี 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือ เด็กแสดง

พฤติกรรมความรวมมือโดยเพื่อนหรือครูบอก / ขอรองใหรวมมือ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ .80 และมี

คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1.40 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .45 ถึง .53 

 ดานความรับผิดชอบ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 0 คือเด็กไมแสดงพฤติกรรม

ความรวมมือหรือปฏิเสธที่จะทํา จํานวน 1 ขอ และอยูในระดับ 1 คือเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือ

โดยเพื่อนหรือครูบอก / ขอรองใหรวมมือ จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ .65 และมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 1.30 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .34 ถึง .47 

 และดานความรวมมือ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือเด็กแสดงพฤติกรรม

ความรวมมือโดยเพื่อนหรือครูบอก / ขอรองใหรวมมือ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.00 และมีคาเฉลี่ย

สูงสุดเทากับ 1.40 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .42 ถึง .70 

 
 ระหวางการทดลอง  
 ดานการเปนผูนําผูตามที่ดี 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดง

พฤติกรรมความรวมมือดวยตนเองบางครั้งจํานวน 1 ขอ และอยูในระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรม

ความรวมมือดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.84 และมีคาเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ 2.61 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .43 ถึง .54 

 ดานความรับผิดชอบ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรม

ความรวมมือดวยตนเองบางครั้งจํานวน 1 ขอ และอยูในระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือ

ดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.87 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.60 

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .42 ถึง .58  

 และดานความรวมมือ 3 ขอมีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรม

ความรวมมือดวยตนเองบางครั้งจํานวน 1 ขอ และอยูในระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือ

ดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.00 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.63 

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .41 ถึง .56  

 
 หลังการทดลอง 
 ดานการเปนผูนําผูตามที่ดี 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 3 คือเด็กแสดง

พฤติกรรมความรวมมือดวยตนเองทุกครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.58 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

3.00 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .00 ถึง .43  
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 ดานความรับผิดชอบ  3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤตกิรรม

ความรวมมือดวยตนเองทกุครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.48 และมีคาเฉลี่ยสงูสดุเทากับ 3.00 และ

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .00 ถึง .29  

 และดานความรวมมือ 3 ขอมีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรม

ความรวมมือดวยตนเองทุกครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.68 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.00 และ

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .00 ถึง .27  

 

ตาราง 5 สถิติพื้นฐานของคะแนนพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยรายดาน กอนการทดลอง  

 ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง (n=10) 

 

พฤติกรรมความ
รวมมือ 

กอนทดลอง ระหวางทดลอง หลังทดลอง 
M S ระดับ M S ระดับ M S ระดับ 

ดานการผูนาํผูตามที่ดี 1.20 .29 1 2.27 .20 3 2.86 .15 3

ดานความรับผิดชอบ 1.08 .18 1 2.28 .25 3 2.82 .13 3

ดานความรวมมือ 1.25 .16 1 2.36 .19 3 2.83 .10 3

โดยรวม 1.18 .18 1 2.30 .20 3 2.82 .11 3

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมความรวมมือ ราย

ดาน คือ ดานการเปนผูนําผูตามที่ดี ดานความรับผิดชอบ ดานความรวมมือ และโดยรวม เปนดังนี้ 

กอนการทดลองอยูในระดับ 1 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือโดยเพื่อนหรือครูบอก / ขอรองให

รวมมือ ทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.20 , 1.08 , 1.25 , และ1.18  คะแนน ตามลําดับ และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .16 ถึง  .29 และระหวางการทดลอง อยูในระดับ 3 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความ

รวมมือดวยตนเองทุกครั้ง ทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.27, 2.28 , 2.36 และ 2.30  ตามลําดับ และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .19 ถึง .25  สวนหลังการทดลอง อยูในระดับ 3 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความ

รวมมือดวยตนเองทุกครั้ง ทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 , 2.82 , 2.83 และ2.82  ตามลําดับ และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .10 ถึง .15 
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ตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือรายดาน

และรวม กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง  มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความ

แปรปรวนแบบวัดซ้ําและใช Partial η2  คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง ตามลําดับดังแสดงใน

ตาราง 6 และเมื่อพบความแตกตางในการเปรียบเทียบแลว ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบรายคู คือ กอน

การทดลอง กับ ระหวางการทดลอง และระหวางการทดลองกับหลังการทดลอง  ดังแสดงในตาราง  7  

และนําเสนอเสนภาพการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือรายดาน และโดยรวม ดัง

แสดงในภาพประกอบ 2 และ ภาพประกอบ  3   

 

ตาราง 6 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนพฤติกรรมความรวมมอืรายดานและรวม แบบวัดซ้ํา  

 กอนทดลอง ระหวางทดลอง และหลงัทดลอง 

 

 
พฤติกรรม dfH dfE MSH MSE F Sig of F Partial η2 

ดานการเปนผูนําผูตามที่ด ี 2 18 7.05 .02 427.43 .00 .98

ดานความรับผิดชอบ 2 18 7.88 .01 1163.54 .00 .99

ดานความรวมมือ 2 18 6.61 .01 644.31 .00 .99

รวม 2 18 7.16 .01 1117.50 .00 .99

  

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  6 พบวา  

 พฤติกรรมความรวมมือดานการเปนผูนาํผูตามที่ด ีกอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และ

หลังการทดลอง มีคาทดสอบ F = 427.43 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาคาเฉลี่ย

พฤติกรรมความรวมมือดานความรับผิดชอบ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง 

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติและมีคา Partial η2 = .98 แสดงวาการทดลองครั้งนี ้สงผลตอ

พฤติกรรมความรวมมือดาน ความรวมมืออยูในรอยละ 98 
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 พฤติกรรมความรวมมือดานความรับผิดชอบ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลัง

การทดลอง มีคาทดสอบ F = 1163.54 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาคาเฉลี่ย

พฤติกรรมความรวมมือดานความรับผิดชอบ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีคา Partial η2 = .99 แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอ

พฤติกรรมความรวมมือดานความรับผิดชอบ อยูในระดับรอยละ 99 

 พฤติกรรมความรวมมือดานความรวมมือ  กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการ

ทดลอง มีคาทดสอบ F = 644.31 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาคาเฉลี่ย

พฤติกรรมความรวมมือดานความรวมมือ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีคา Partial η2 = .99 แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอ

พฤติกรรมความรวมมือดานความรับผิดชอบ อยูในระดับรอยละ 99 

 พฤติกรรมความรวมมือโดยรวม  กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง มี

คาทดสอบ  F = 1117.50 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมความ

รวมมือ โดยรวม กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีคา 

Partial η2= .99 แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมความรวมมือดานความรับผิดชอบ อยูใน

ระดับรอยละ 99 

 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความรวมมือรายดานและรวมที่วัดกอน  

 ระหวาง และหลังการทดลอง 

 

พฤติกรรม การทดสอบ ผลตางเฉลี่ย คาคาดเคลื่อน
มาตรฐาน Sig. 

การเปนผูนาํผูตามที่ดี กอน (1.20) ระหวาง (2.27) -1.06** .06 .00

 ระหวาง(2.27) หลัง (2.86) -.60** .04 .00

ความรับผิดชอบ กอน (1.08) ระหวาง (2.28) -1.20** .04 .00

 ระหวาง(2.28) หลัง (2.82) -.54** .04 .00

ความรวมมือ กอน (1.25) ระหวาง (2.36) -1.11** .05 .00

 ระหวาง(2.36) หลัง (2.83) -.47** .04 .00

รวม กอน (1.18) ระหวาง (2.30) -1.12** .03 .00

 ระหวาง(2.30) หลัง (2.82) -.54** .04 .00
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง  6 พบวา  

 พฤติกรรมความรวมมือดานการเปนผูนําผูตามที่ดี ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัด

ระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ 1.06 และ .60 มีคา sig = .00 และ .00 

ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาพฤติกรรมความรวมมือดานการเปนผูนําผูตามที่ดี ที่วัดระหวางทดลองมีคา

เปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวาง

การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .05  

 พฤติกรรมความรวมมือดานความรับผิดชอบ ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัดระหวาง

กับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ 1.20 และ .54 มีคา sig =.00 และ .00 ซึ่งนอย

กวา .05 แสดงวาพฤติกรรมความรวมมือดานความรับผิดชอบ ที่วัดระหวางทดลองมีคาเปลี่ยนแปลง

มากข้ึนกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวางการทดลอง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .05 

 พฤติกรรมความรวมมือดานความรวมมือ  ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัดระหวาง

กับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ 1.11 และ .47 มีคา sig = .00 และ .00 ซึ่งนอย

กวา .05 แสดงวาพฤติกรรมความรวมมือดานความรวมมือ ที่วัดระหวางทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมาก

ข้ึนกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวางการทดลอง อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ p < .05 ดังแสดงเปนเสนภาพ ในภาพประกอบ 2 

 

 
 

ภาพประกอบ 2 เสนภาพการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือรายดาน 
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 พฤติกรรมความรวมมือโดยรวม ที่วัดกอนกบัระหวางการทดลองและวัดระหวางกับหลงัทดลอง 

มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ  1.12 และ .54 มีคา sig = .00   และ .00   ซึง่นอยกวา .05   

แสดงวาพฤตกิรรมความรวมมือโดยรวม ที่วัดระหวางทดลองมีคาเปลีย่นแปลงมากขึน้กวาวดักอนทดลอง

และวัดหลังทดลองมีคาเปลีย่นแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวางการทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที ่p 

<. .05 ดังแสดงเปนเสนภาพ ในภาพประกอบ 3 

 

  
 

ภาพประกอบ 3 เสนภาพการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือดานรวม 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนักวิจัย โดยมุงเนนที่เด็กเปน

สําคัญ ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ตามความถนัดและความสนใจของเด็ก มีความ

มุงหมายที่จะศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย กอน ระหวาง และหลังที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  และเปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยกอน 

ระหวางและหลังที่ไดรับการการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กอน ระหวางและหลังการ

ทดลอง 

 ขอบเขตของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชประชากรเปนเด็กปฐมวัย อายุระหวาง 3 - 4 ป ที่

กําลังศึกษาอยูศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย ตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทั้ง 4 ศูนย ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนเรศ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสระศรีเจริญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ราษฎรบํารุง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองหลอด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวนหอง

รวม 4 หองเรียน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 58 คน กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย อายุระหวาง 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดหนองหลอด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 1 หองเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดหนองหลอด สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการคัดเลือก

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 10 คน โดย

มีข้ันตอน ดังนี้ สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 1 สัปดาห จัดเตรียม

สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาที่ทําการทดลองใหเหมาะสมจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทุกดาน 

(Baseline Data) โดยการสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยในชวงกิจกรรมเสริม

ประสบการณ จากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณแบบปกติ ของกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน เปน

เวลา 1 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน ไดแก วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร  วันละ 35 นาที โดย

ใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น บันทึกการสังเกต โดยผูวิจัยและ

ผูชวยวิจัย 1 คน รวมผูสังเกต 2 คน ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยใชกลุมตัวอยางที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย การวิเคราะหขอมูลหาคาสถิติพื้นฐานพฤติกรรมความรวมมือของเด็ก

ปฐมวัยกอนทดลอง ระหวาง และหลังทดลองในแตละสัปดาห โดยนําขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรวิเคราะหความ

แปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย  โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน แบบวัด

ซ้ํา (One Way Repeated measures ANOVA) โดยใชการคํานวณในโปรแกรม คอมพิวเตอร  
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมงหมายสําคัญเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกอน ระหวาง และหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัยและเปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยกอน ระหวาง และหลังการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กอนทดลอง ระหวางทดลอง และหลังทดลอง ผลการวิจัยพบวา 

 1. การศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย โดยรวมและรายดาน สรุปดังนี้

กอนการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือโดยเพื่อน ครูบอก หรือรองขอใหรวมมือทุกดาน และ 

ระหวางการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือดวยตนเอง บางครั้งทุกดาน สวนหลังการทดลอง

เด็กแสดงแสดงพฤติกรรมความรวมมือดวยตนเอง บางครั้งทุกดาน  

 2. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยโดยรวมกอนทดลอง 

ระหวางทดลอง และหลังทดลอง เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P<.05 และการ

ทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมความรวมมือโดยรวมอยูในระดับรอยละ 98 สวนพฤติกรรมความ

รวมมือรายดาน กอนทดลอง ระหวางทดลอง และหลังทดลองทุกดานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ P<.05 และการทดลองครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมความรวมมือรายดานอยูในระดับ

รอยละ 98 , 99  99 และตามลําดับ 

   

อภิปรายผล 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมงหมายสําคัญเพื่อศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยโดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนทดลอง ระหวางการทดลอง

และหลังการทดลองมีพฤติกรรมความรวมมือโดยรวมและรายดานเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ P <.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สามารถสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น อภิปรายไว

ดังนี้ 

 1.  ระดับพฤติกรรมความรวมมือการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดยรวม มี
พฤติกรรมความรวมมือ กอน และระหวางทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือดวยตนเองบางครั้ง   
สวนหลังทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือดวยตนเองทุกครั้ง  พฤติกรรมความรวมมือรายดาน 
คือดานการเปนผูนําผูตามที่ดี ดานความรับผิดชอบ และดานความรวมมือ กอนการทดลองเด็กแสดง
พฤติกรรมความรวมมือดวยตนเองบางครั้ง  ทุกดาน ยกเวน ดานความรับผิดชอบ เด็กแสดงพฤติกรรม
ความรวมมือโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือ  ระหวางการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมความ
รวมมือดวยตนเองบางครั้งทุกดาน  หลังการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมความรวมมือดวยตนเองทุกครั้ง
ทุกดาน ยกเวน ดานความรับผิดชอบ เด็กแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบดวยตนเองบางครั้ง ทั้งนี้การ
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จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนการเรียนรูที่เด็กไดรับอิสระทางความคิดความตองการในการเลือกใน
ส่ิงที่เขาอยากเรียนรูทําใหการเรียนรูเต็มไปดวยบรรยากาศที่สนุกสนานมีความสุข เกิดการชวยเหลือซึ่ง
กันและกัน แบงปน รวมมือกันในการคนหาคําตอบที่ตนเองสนใจ  ซึ่งจะทําใหเกิดพฤติกรรมความ
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
 2.  ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยรวม กอน ระหวางและหลัง
ทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนการสอนที่
ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และการแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการ
เดียวกัน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรูดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการ
วิจัย  ไดรับอิสระทางความคิด ความตองการในการเลือกในสิ่งที่อยากเรียนรูทําใหการเรียนรูเต็มไปดวย
บรรยากาศที่สนุกสนานมีความสุข เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน รวมมือกันในการคนหา
คําตอบที่ตนเองสนใจ  จากรูปแบบดังกลาวจึงชวยกระตุนใหเด็กไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความ
รวมมือในดานการเปนผูนําผูตามที่ดี  ดานความรับผิดชอบ  และดานความรวมมือ                         
ของเด็กปฐมวัยไดมากขึ้น  แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมความรวมมือโดยรวม อยูใน
ระดับรอยละ 98   
 พฤติกรรมความรวมมือดานการเปนผูนําผูตามที่ดี ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัด
ระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .05  จากขอสังเกต
การทําวิจัยในครั้งนี้การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมุงเนนในดานการรวมมือ และเมื่อครูใหเด็กทํา
กิจกรรม เด็กๆ ก็จะสนุกสนานเด็กเริ่มคุนเคยกับกิจกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
ระหวางที่ดําเนินกิจกรรมเด็กมีสีหนาที่ยิ้มแยม และมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นรวมกันกับเพื่อนดวย
ความเต็มใจ ทุกคนยอมรับในขอตกลงและทําตามโดยไมมีเงื่อนไข เด็กใหความสนใจมีการพูดคุย
ซักถามโตตอบเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับเด็กและเด็กกับเพื่อน ซึ่งสอดคลอง (กุลยา ตันติผลา
ชีวะ.2550:175) กลาวไววา การเปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงอยางมากมายมหาศาลเปน
สวนที่สรางการเรียนรูแปลกใหมดวยการปฏิบัติจริง ทําใหเด็กไดสังเกต ไดเรียนรูสังคม ไดเรียนรูวิถีชีวิต
จากประสบการณตรง มีปฏิสัมพันธกับปญหาสรางเสริมปญญาจากประสบการณส่ิงเหลานี้ ทําใหเด็ก
เกิดการเรียนรูที่จะชวยเหลือกัน แบงปนกัน และรวมมือกัน เพื่อที่จะสามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จเด็กจะ
ยินดีใหความชวยเหลือในการทํากิจกรรมตางๆ นอกจากนั้นยังทําใหเด็กมีความสุข แตในทางตรงกัน
ขามเด็กที่ถูกเพื่อนตอตานปฏิเสธจะทําใหเด็กรูสึกวาตนเองดอยคุณคาหมดความภาคภูมิใจในตนเอง 
เด็กจะรวมมือซึ่งกันและกัน สรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจะปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรมใน
การรวมมือดวยเกิดทักษะตางๆ เด็กจึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมืออยาง
อัตโนมัติโดยไมมีใครบังคับ  

 พฤติกรรมความรวมมือดานความรับผิดชอบ ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัดระหวาง

กับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05 จากขอสังเกตการทําวิจัย



 51

ในคร้ังนี้ เด็กมีการทํากิจกรรมกลุมมากขึ้น เด็กจึงไดทํางานรวมกันเปนกลุม มีการพูดคุยปรึกษา 

วางแผน และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และรวมกันปฏิบัติงานภายในกลุมจนสําเร็จ

ลุลวง ซึ่งตองอาศัยความสามัคคีรวมกันภายในกลุมเปนอยางมาก   

 พฤติกรรมความรวมมือดานความรวมมือ ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัดระหวางกับ

หลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05  จากขอสังเกตการทําวิจัยใน

คร้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้นนั้น เกิดจากลักษณะรูปแบบของกิจกรรมที่มี

กิจกรรมหลักที่สําคัญ คือ การสํารวจแหลงเรียนรู การเลือกตัดสินใจเรียนรู ที่เปนเรื่องใหมของเด็กการ

เลือกกิจกรรมที่จะทําการใชอุปกรณตางๆ ที่หลากหลาย ทําใหเด็กเกิดความคุนเคยซึ่งกันและกันมาก

ข้ึนดวยระยะเวลาในการศึกษาแตละเรื่องทําใหเด็กเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและกอใหเกิด

พฤติกรรมดานการชวยเหลือ เชน พูดแนะนําวิธีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพื่อน พูดสนับสนุนหรือ

ใหกําลังใจใหเพื่อนทํากิจกรรม ลงมือชวยเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกใช ลงมือชวยเหลือเพื่อนในการทํา

กิจกรรม และรวมชวยเหลือเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ในการทํากิจกรรม การชวยเหลือเปนการพยายาม

ที่จะชวยบรรเทาความตองการที่ไมใชทางอารมณแกผูอ่ืน เชน การชวยเหลือใหขอมูล ชวยเหลือผูอ่ืน

ทํางานหรือเสนอสิ่งของที่ตนเองไมเคยเปนเจาของมากอนและพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนของเด็ก

ปฐมวัย เด็กจะทําตามคําขอรอง หรือคําแนะนําของเพื่อนมากกวาคนที่ไมใชเพื่อนซึ่งเปนผลมาจาก

ประสบการณการปฏิสัมพันธกับบุคคลทั้งในครอบครัวและบุคคลอื่นรวมทั้งเพื่อน จึงสรุปไดวาการ

ชวยเหลือเปนการพยายามที่จะบรรเทาความตองการโดยการใชคําพูด หรือแสดงการปลอบใจหรือ

ชวยเหลือเพื่อนในเรื่องเล็กๆ นอยๆ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จึงเหมาะที่จะใชเปนเครื่องมือใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรวมมือใหกับเด็กปฐมวัย ทําใหเด็กไดเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ความรวมมือที่สูงขึ้น  

  ผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงเสริมพฤติกรรม

ความรวมมือของเด็กได ทั้งนี้ถาเด็กไดรับการสนับสนุนสงเสริมและฝกฝนอยางตอเนื่อง ดังเห็นไดจาก

ผลการวิจัยที่เด็กไดรับการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหเด็กไดเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความ

รวมมือดีข้ึน ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของและสนใจพฤติกรรมความรวมมือ สามารถศึกษาและใชเปนแนวทางใน

การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ซึ่งเปนวิธีการที่จะให

จัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับชวงอายุของเด็กไดเปนอยางดี 
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ขอสังเกตที่ไดรับจากงานวิจัย 

 การศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยพบ

ขอสังเกต ดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนกิจกรรมที่เด็กไมคุนเคย ฉะนั้นในการจัดครูผูดูแลเด็ก

ควรกระตุนใหเด็กคิด และสนใจอยากเรียนรูดวยตนเอง คอยใหการเสริมแรง คําชี้นําชวยเหลือเมื่อเด็ก

ตองการ ครูตองยอมรับความสามารถของเด็กแตละคน จะทําใหเด็กกลาแสดงออก เกิดความสนุกสนาน

อยากที่จะเรียนรูตอไป 
 2. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในการอยูรวมกับผูอ่ืน เกิด

พฤติกรรมดานการเปนผูนําผูตามที่ดี รูจักความรับผิดชอบ และมีความรวมมือกันในกลุมเพื่อน 

 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ควรเพิ่มเวลาในบางกิจกรรม เพราะบางกิจกรรมเด็ก

ใหความสนใจยาวนานไมเทากัน (แลวแตความเหมาะสม) 
 2. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สามารถจัดใหกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นได ในเด็กชวงอายุ 3 – 4 ป 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาและวิจัยผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กับเด็กปฐมวัยที่มี

ลักษณะตางกันมาศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ที่สงเสริมทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 
 3. ควรมีการศึกษาและวิจัยผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กับเด็กปฐมวัยที่มี

ความสนใจต่ําหรือเฉพาะดาน 
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คูมือการใชเกณฑแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย มี 3 ดาน ไดแก ดานการเปนผูนําผู

ตามที่ดี 3 ขอ ความรับผิดชอบ 3 ขอ และดานความรวมมือ 3 ขอ รวมจํานวน 9 ขอ 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยเปนการบันทึกทั้งในรูปของความถี่ 

(จํานวนครั้ง) และระดับคุณภาพของพฤติกรรมจัดเปน 3 ระดับ 
 3. เวลาที่ใชในการสังเกต สังเกตในชวงเวลาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเปนเวลาจํานวน 

8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน ไดแก วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี โดยทําการสังเกตและบันทึก 

ในขั้นดําเนินการกิจกรรมชวงเวลา 09.30 -10.05 นาฬิกา รวมเวลา 35 นาที 
 4. การสุมเวลาในการสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยตามตารางสุมเวลา

สังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยใชนาฬิกาจับเวลาในการใหสัญญาณเริ่มและหมดเวลา

การสังเกต 

   
ขอปฏิบัติในการสังเกต 
 1. เขียนชื่อผูสังเกต ผูถูกสังเกต (เด็ก) วัน เดือน ป ที่ทําการสังเกต 
 2. ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย รวมจํานวน 2 คน ทําการสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็ก

ปฐมวัย 

 3. การสังเกตใหผูสังเกตใหผูสังเกตทั้ง 2 คน คือ ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยทําการสังเกตพรอม

กัน ในชวงเวลาเดียวกันผูสังเกตจะสังเกตเด็กทีละคน ใชเวลาในการสังเกตคนละ 3 นาที สลับกันและ

กันและสังเกตเวียนตั้งแตเด็กคนที่ 1 - 5 และเมื่อสังเกตครบทุก 5 คน จะพักระหวางการสังเกต 2 นาที 

แลวเริ่มสังเกตเด็กคนตอไปจนครบ 10 คน เมื่อสังเกตครบ 10 คน ในรอบแรกแลวจะสังเกตเวียน

สลับกันอีก 1 รอบ ตั้งแตเด็กคนที่ 1 - 5  
 
การบันทึกแบบสังเกต 
 เมื่อสังเกตพฤติกรรมความรวมมือตรงกับขอใด และชองระดับคะแนนพฤติกรรมความ

รวมมือตรงกับขอใด ใหทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองนั้น ถาพฤติกรรมความรวมมือชองระดับคะแนน

พฤติกรรมความรวมมือซ้ําชองเดิมใหทําเครื่องหมาย ( ) เพิ่มลงในชองเดิมตามจํานวนครั้งที่เกิด

พฤติกรรมซ้ํา โดยทําการบันทึกดังนี้ 
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 ชองระดับคะแนน 3 แทนเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง 
 ชองระดับคะแนน 2 แทนเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง 
 ชองระดับคะแนน 1 แทนเด็กปฐมวัยแสดงออกได โดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
 ชองระดับคะแนน 0 แทนเด็กปฐมวัยไมแสดงออกเลย 
 
การเตรียมการในการสังเกต 
 1. ผูสังเกตตองศึกษาคูมือในการสังเกตใหเขาใจกระบวนการในการสังเกตทั้งหมดเพื่อใหเกิด

ความชํานาญในการใชแบบสังเกต 
 2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมไวใหเรียบรอยลวงหนา 
 3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการสังเกต ไดแก คูมือการใชแบบประเมินพฤติกรรมความ

รวมมือของเด็กปฐมวัย นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน และแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือไวใหเรียบรอย 
 4. ผูสังเกตควรสรางความคุนเคยกับผูถูกสังเกตกอนที่จะทําการสังเกต และพยายามจําชื่อ

ของผูถูกสังเกตทุกคน 
 5. กอนเริ่มทําการสังเกต ควรใหผูสังเกตไดทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยกอน เชน ดื่มน้ํา และ

เขาหองน้ํา 
 

1. คําอธิบายเกี่ยวกับแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย  
 

หัวขอพฤติกรรม ระดับ
คะแนน

รายละเอียดพฤติกรรม 

1. การเปนผูนําผูตามที่ดี 
1.1 บอกความคิดความตองการ

ในการทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 
 
เด็กสามารถบอกความคิดความตองการในการ

ทํากิจกรรมไดดวยตนเองทุกครั้ง 

เด็กสามารถบอกความคิดความตองการในการ

ทํากิจกรรมไดดวยตนเองเปนบางครั้ง 

เด็กสามารถบอกความคิดความตองการในการ

ทํากิจกรรมได โดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
เด็กไมสามารถบอกความคิดความตองการใน

การทํากิจกรรมไดเลย 
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1.2 ใหคําแนะนําเพื่อนในการทํา

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 . 3  ยอม รั บฟ ง แ ล ะทํ า ต าม

คําแนะนําของเพื่อน 
 
 
 
 
 

 

 

 
2. ความรับผิดชอบ 
2.1 ทาํกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

 
เด็กสามารถใหคําแนะนํา เพื่ อนในการทํา

กิจกรรมไดดวยตนเองทุกครั้ง 
เด็กสามารถใหคําแนะนํา เพื่ อนในการทํา

กิจกรรมไดดวยตนเองเปนบางครั้ง 
เด็กสามารถใหคําแนะนํา เพื่ อนในการทํา

กิจกรรมได โดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
เด็กไมสามารถใหคําแนะนําเพื่อนในการทํา

กิจกรรมไดเลย 
 
 
เด็กยอมรับฟงและทําตามคําแนะนําของเพื่อน 
ไดดวยตนเองทุกครั้ง 
เด็กยอมรับฟงและทําตามคําแนะนําของเพื่อน 
ไดดวยตนเองเปนบางครั้ง 
เด็กยอมรับฟงและทําตามคําแนะนําของเพื่อน 
ได โดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
เด็กไมยอมรับฟงและทําตามคําแนะนําของ

เพื่อนไดเลย 
 
 
เด็กสามารถทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายได

ดวยตนเองทุกครั้ง 
เด็กสามารถทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายได

ดวยตนเองเปนบางครั้ง 
เด็กสามารถทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายได 

โดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
เด็กไมสามารถทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายได

เลย 
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2.2 ทําความสะอาดที่ตนเองทํา

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 เก็บวัสดุอุปกรณเขาที่ 
 
 
 

 

 

 

 
3. ความรวมมือ 
3.1 ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํา

กิจกรรม 
 
 

3

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

 

 

เด็กสามารถทําความสะอาดที่ตนเองทํากิจกรรม

ไดดวยตนเองทุกครั้ง 
เด็กสามารถทําความสะอาดที่ตนเองทํากิจกรรม

ไดดวยตนเองเปนบางครั้ง 
เด็กสามารถทําความสะอาดที่ตนเองทํากิจกรรม

ได โดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
เด็กไมสามารถทําความสะอาดที่ตนเองทํา

กิจกรรมไดเลย 
 
เด็กสามารถเก็บวัสดุอุปกรณเขาที่ไดดวยตนเอง

ทุกครั้ง 
เด็กสามารถเก็บวัสดุอุปกรณเขาที่ไดดวยตนเอง

เปนบางครั้ง 
เด็กสามารถเก็บวัสดุอุปกรณเขาที่ได โดยให

ผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
เด็กไมสามารถเก็บวัสดุอุปกรณเขาที่ไดเลย 
 
 
เด็กสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ไดดวย

ตนเองทุกครั้ง 
เด็กสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ไดดวย

ตนเองเปนบางครั้ง 
เด็กสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ได โดย

ใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
เด็กไมสามารถทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ไดเลย
 
 
เด็กยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรมไดดวย

ตนเองทุกครั้ง 
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3.3 ชวยเพื่อนทํางานใหเสร็จ 

2

 

1 

 

0 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

เด็กยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรมไดดวย

ตนเองเปนบางครั้ง 
เด็กยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรมได โดย

ใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
เด็กไมยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรมเลย 
 
เด็กชวยเพื่อนทํางานใหเสร็จไดดวยตนเองทุก

คร้ัง 
เด็กชวยเพื่อนทํางานใหเสร็จไดดวยตนเองเปน

บางครั้ง 
เด็กชวยเพื่อนทํางานใหเสร็จได โดยใหผูอ่ืนบอก

ทุกครั้ง 
เด็กไมชวยเพื่อนทํางานใหเสร็จไดเลย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัย 
 

ชื่อผูสังเกต..............................นามสกุล..................................เปนผูสังเกตคนที่................ 
ชื่อนักเรียน..............................นามสกุล.................................ศนูยพฒันาเด็กเล็กฯ (อายุ 3 - 4 ป) 

วันที่............เดือน...................................พ.ศ...................... 

 

 
พฤติกรรมความรวมมือ 

ระดับคะแนน หมายเหตุ
3 2 1 0 

1. การเปนผูนําผูตามที่ดี
1.1 บอกความคิดความตองการในการทํา

กิจกรรม 
1.2 ใหคําแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรม 
1.3 ยอมรับฟงและทําตามคําแนะนําของเพื่อน 
 

     

2. การรับผิดชอบ 
2.1 ทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 
2.2 ทําความสะอาดที่ตนเองทํากิจกรรม 
2.3 เก็บวัสดุอุปกรณเขาที ่

 

     

3. ความรวมมือ 
3.1 ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ 
3.2 ยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรม 
3.3 ชวยเพื่อนทํางานใหสําเรจ็ 
 

     

 

บันทกึพฤติกรรมเพิ่มเติม............................................................................................................. 

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

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

                                                                                           ลงชื่อ....................................... 

                                                                                           ........../........./......... 
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ภาคผนวก ข 
 

- คูมือการใชแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยั 
                  - แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
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คูมือการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ความเปนมา 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัยไวดังนี้ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการพัฒนามาจากการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัย

สําหรับเด็กปฐมวัย เปนการมุงที่สงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง ซึ่ง

เปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมุงเนนให

ครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถสูงสุดเปนคนดี และมีความสุขตามธรรมชาติและ

ศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักการที่วาทุกคนมีความสําคัญในการเรียนรูและพัฒนาไดและถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและพัฒนาเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม และ

กระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ไดเรียนรู

ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง 

 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545)  กลาวไววา เปนการ

จัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปนการจัดการเรียน

การสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็ก

มีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถใน

การเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู จัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะเนนกระบวนการ

คิดใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติทําได คิดเปน ทําเปน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ 

พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพจัดการประเมินผูเรียนควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความ

เหมาะสม ซึ่งเปนการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และแนะแนวใหควบคู

กลมกลืนเปนกระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู 

ดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการ ซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะได

เรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรู

อยากเห็นและความถนัดของตนในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบ

ส่ิงใหม ๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไรมากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการ

อยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควาสังเกตจดจําบันทึกขอมูล สรุปความรูที่ไดจัดทําผลงาน

ความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไปนับเปนการเรียนรูที่เปนไป

อยางธรรมชาติ 
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 พฤติกรรมความรวมมือเปนพฤติกรรมที่แสดงออกของเด็กที่แสดงถึงความรูสึกที่ดี โดยการ

กระทําหรือคําพูดและเปนที่ยอมรับของสังคม เชน การเปนผูนําผูตามที่ดี คือ พฤติกรรมที่เด็ก

แสดงออกดวยการกระทําและคําพูด บอกความคิด ความตองการในการทํากิจกรรม ใหคําแนะนําเพื่อน

ในการทํากิจกรรม และยอมรับฟงและทําตามคําแนะนําเพื่อน ความรับผิดชอบ คือ พฤติกรรมที่เด็ก

แสดงออกดวยการกระทําและคําพูด โดยการรูจักความรับผิดชอบในกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย เก็บ

วัสดุอุปกรณเขาที่ และทําความสะอาดที่ตนเองทํากิจกรรม และความรวมมือ  คือ พฤติกรรมที่เด็ก

แสดงออกดวยการกระทําและคําพูด ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ ยิ้มพูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรม 

และชวยเพื่อนทํางานใหสําเร็จ 

 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จึงเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรูที่จะสงเสริมใหเด็ก

เกิดพฤติกรรมความรวมมือ ดานการเปนผูนําผูตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  และความรวมมือ  โดย

รูปแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูและเลือก

หัวขอเนื้อหาที่สนใจ ข้ันที่ 2 ข้ันคนควาวิจัยหาความรู ข้ันที่ 2 ข้ันการประเมินผล 

 

จุดมุงหมาย 
 เพื่อสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือ ไดแก ดานการเปนผูนําผูตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  และ

ความรวมมือ  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 

หลักการของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงหลักการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไวดังนี้ 

  1. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรูดวย

ตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและไดลง

มือปฏิบัติจริง 

  2. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน 

  3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง หองสมุด ภาคสนาม สวน

สัตว สวนพืช เปนตน 

  4. กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด หรือส่ิงที่สะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่น 

  5. นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่ 

เปนผูรูในสาขาวิชา 

  6. ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยางตอเนือ่ง 

และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินไดรับการประเมินในสิ่งเรียนและสามารถทําได 
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  7. ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบ

คําถามผูเรียนอยางตอเนื่อง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรูสูงสุดได 

 
แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง แนวทางจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

ประกอบดวย 
  บทบาทครู 
   1. มีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปนสําคัญโดย

ใหเด็กปฏิบัติคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 

   2. ในการสอน ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดานการศึกษาแหลงเรียนรูใหกับ

เด็ก ความรูเนื้อหาในเรื่องที่เด็กจะศึกษา รวมทั้งบริการตาง ๆ ที่จะเอื้อครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยาก

เรียนรู 

   3. ในการจัดกิจกรรม ครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวาง

กฎเกณฑหรือระเบียบ แบบแผน ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติใหมากที่สุด สรางความ

อบอุนใจหลีกเลี่ยงการใชคําสั่งโดยไมจําเปน 

   4. ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบบูรณการ ใหเด็กไดลงมือศึกษา คนควา

แสวงหาความรู 

   5. สังเกตความกาวหนา บันทึกขอมูลการเรียนรูของเด็ก 

   6. ขณะสอนสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากเห็นใชคําถามกระตุนให

เด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสในการดําเนินการศึกษาคนควาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง  ๆ 

ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 

   7. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรม ใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็ก

สามารถบอกเหตุผลของการเรียนรูตาง ๆ ทั้งนี้การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสิ่งสําคัญ 

   8. จัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง 
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  บทบาทเด็ก  
   1. รวมกันแสดงความคิดเห็นเสนอหัวขอเร่ืองที่สนใจที่จะเรียนรู 

   2. รวมกันวางแผนกับครูในการออกไปศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ 

   3. กําหนดกติกาในการทํากิจกรรมและรวมกันปฏิบัติตาม 

   4. ศึกษาแหลงเรียนรูหลากหลาย 

   5. เลือกประเด็นที่ตนเองสนใจจากแหลงเรียนรู 

   6. ศึกษาคนควาดวยตนเอง และจากกิจกรรมที่ครูจัดใหศึกษาหาความรู 

 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยดังนี้ 

  ข้ันที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ 

  ข้ันที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู 

  ข้ันที่ 3 การประเมินผล 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความรวมมือ 
 แผนการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  1. จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน ไดแก วันจันทร วัน

อังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 35 นาที 

  2. ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยใน 3 

ข้ันตอน ดังนี้ 

      2.1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ หมายถึง ครูศึกษาความ

ตองการของผู เ รียนโดยการสนทนา  ซักถาม  ความอยากรูอยากเห็นของเด็ก รวมถึงการเลา

ประสบการณเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการเพื่อเด็กจะไดฝกฝนทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลง

ความเห็น จากนั้นครูตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดย

กิจกรรมตองสัมพันธกับเร่ืองที่เด็กตองการเรียนรูและสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือ ดานการเปนผูนํา

ผูตามที่ดี  การรับผิดชอบ  และความรวมมือ เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะอยูรวมกับสังคมอยางมี

ความสุข 
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      2.2 ข้ันเด็กคนควาวิจัยการเรียนรู หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก ครู

พาเด็กไปศึกษาที่แหลงเรียนรูมีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางดําเนินกิจกรรมศึกษาที่

แหลงเรียนรู เด็กไดเรียนรูและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนเกิดการเปนผูนําผูตามที่ดี  การรับผิดชอบ  และ

ความรวมมือ ในระหวางทํากิจกรรม ครูจะกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่จะสังเกตสิ่งตาง ๆ รวมถึงการ

ตั้งคําถามใหเด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก จากนั้นครูทําแผนที่ความคิดจากคําตอบของ

เด็กทุกคนเพื่อเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคน เมื่อเห็นภาพรวมแลวครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกตาม

ความสนใจ หลังจากนั้นจึงไดใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูและใหเด็กสืบคนและแสวงหาความรู

ใหม 

      2.3 ข้ันการประเมินผล หมายถึง ข้ันที่ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรมพูดคุย 

การทําผลงานและการนําเสนอผลงานเด็ก เพื่อทําการประเมินพฤติกรรมความรวมมือ ดานการเปน

ผูนําผูตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  และความรวมมือ  
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การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 
จุดมุงหมาย 
 1. เพื่อสงเสรมิพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยในดานการเปนผูนําผูตามที่ด ีการ

รับผิดชอบ และความรวมมือ 

 2. เพื่อสงเสรมิใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตาง ๆ 
 
เนื้อหา 

 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย คือ การจัดการกิจกรรมใหเด็กมีประสบการณตรง ในการ

ปฏิสัมพันธกับบุคคล วัตถุ ส่ิงของและสิ่งแวดลอมรอบตัวที่เด็กตองการเรียนรู โดยเด็กจะมีสวนรวมใน

การวางแผนการเรียนรูรวมกัน และศึกษาอยางลึกซึ้งตามวิธีการของเด็กเอง โดยมีครูคอยชวยเหลือให

การแนะนํา สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก ใหเด็กเกิดความรูเร่ืองที่ศึกษาและสงเสริมใหเด็กเกิด

พฤติกรรมความรวมมือในดานการเปนผูนําผูตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  และความรวมมือ เพื่อเรียนรูใน

การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

 
กระบวนการจัดกิจกรรม 
 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนการสอนและการ

ดําเนนิกิจกรรมแตละขั้น ซึง่มี 3 ข้ันดังนี ้
 

ขั้นตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรยีนรู 
1. ข้ันทบทวนเลือกหัวเรื่อง(1 วนั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สรางสถานการณ กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในเรือ่งที่

จะเรียนรูเพื่อนําไปสูการหาหัวเรื่องที่จะเรียนรู โดยการตัง้

คําถาม อะไร ทําไม อยางไร เพื่อใหเด็กไดคิดและไดแสดง

ความคิดเหน็ออกมาเปนคําพูด 

2. เด็กรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองทีก่ลุมตองการเรียนรู 

3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหัวเรื่องที่เด็กตองการศึกษาเรยีนรู 

4. เลือกหัวขอที่เด็กตองการเรียนรูมากที่สุด 

5. นาํหวัขอที่เด็กตองการเรยีนรูเชื่อมโยงใหเขากับจุดประสงค

เนื้อหาในหลักสูตร 

6. วางแผนกิจกรรมสนับสนนุการเรียนรูของเด็ก 
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2. ข้ันศึกษาคนควาวิจัย (4 วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ข้ันการประเมินผล (3 วนั) 

1. กาํหนดแหลงเรียนรูตามหัวเรื่องที่จะเรียนรู 

2. พาเด็กศึกษาสถานที่จริง และใหเด็กเลอืกที่จะศึกษาตาม

ความตองการตามธรรมชาตขิองเด็ก 

3. ใชคําถามและพูดกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจทีจ่ะเรยีนรู 

4. เด็กรวมกันเลือกเรื่องที่สนใจโดยครูใชคําถามกระตุนใหเด็ก

พูดหัวขอที่สงสัยจากแหลงเรียนรูที่ไดไปศึกษามา 

5. ทาํแผนผงัความคิดของเด็กตามหวัขอที่เด็กสงสยั ครูพูดคุย

ประเด็นในหัวขอกับเด็กเพื่อชวยกนัหาคําตอบ โดยครูใช

คําถามกระตุนใหคิดเพื่อใหเกิดคําตอบเพือ่พัฒนาการพดู 

6. เตรียมแหลงขอมูลที่เปนสือ่การเรียน ใบความรู ใบงาน 

และวัสดุอุปกรณตาง ๆ มีขอมูลความรูทีผู่เรียนสามารถเลือก

ที่จะศึกษา 

7. สงขาวสารใหผูปกครองไดทราบถงึเรื่องที่เด็กกําลงัเรยีนรู

และขอความรวมมือในการใหขอมูลกับเดก็ 

8. เด็กและครรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษาจาก

ผูปกครองหรือจากแหลงที่อ่ืนที่เดก็ไดเรียนรูมาเพิ่มเติมและ

สรุปครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในความสามารถของ

ตนแลวกระตุนใหเกิดความอยากเรียนรูตอไป 

 

สังเกตพฤติกรรมความรวมมอืของเด็ก ในดานการเปนผูนาํผู

ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  และความรวมมือ ทกัษะการเรียนรู

ตาง ๆ และผลงานที่แสดงถึงการเรียนรูของเด็ก การประเมิน

ตามสภาพจรงิ 
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ตารางการจดัประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 

สัปดาห วัน เรื่อง การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย : กิจกรรมจากความตองการของเด็ก
ปฐมวัย 

ขั้นตอน กิจกรรมเดก็นกัวิจัย 
 
 
 
 
 
 
     7 

จันทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนมะขาม 

 

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและ

เลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ 

กําหนดหัวขอ อภิปราย ซักถาม บรรยาย

ประสบการณเดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู  

อังคาร ขั้นที่ 2 คนควาวิจัยหาความรู  
 
 
 
แหลง

การ

เรียนรู 

ศึกษาจากหนังสือ สังเกตบอกชื่อ

ตนมะขาม รูปรางลักษณะของ

ตนมะขาม 

พุธ ศึกษาจากแหลงเรียนรูรอบๆบริเวณ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังเกตบอก

ลักษณะของตนมะขามที่อยูรอบร้ัว 

อภิปรายแลกเปล่ียนสิ่งที่ไดจากการ

เรียนรู 

พฤหัสบดี ศึกษาจากแมครัวในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กที่มีความรูเกี่ยวกับตนมะขาม 

สังเกต บรรยายรวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความรูที่ไดจากการทัศนะศึกษา 

 
 
 
      

8 

จันทร ขั้นที่ 3 การประเมิน เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 

(ตนเองตองการ)โบบายมะขาม/ 

น้ํามะขาม/ฉีกปะตนมะขาม/ปนดินน้ํามัน

วิทยาศาสตรเปนรูปฝกมะขามพรอมเม็ดมะขาม

จริง 

อังคาร ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู ปฏิบัติตามที่เด็ก

เลือกโบบายมะขาม/ 

น้ํามะขาม/ฉีกปะตนมะขาม/ปนดินน้ํามัน

วิทยาศาสตรเปนรูปฝกมะขามพรอมเม็ดมะขาม

จริง 

พุธ นําเสนอผลงาน  บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็กแตละ

คนเลือกปฏิบัติ 

พฤหัสบดี ทบทวนความรู  สรุปเรื่องราวที่ไดจากการเรียนรู

รวมกัน 
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การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเรื่อง : ตนมะขาม 
 
จุดประสงค 

1. เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยในดาน 

- การเปนผูนําผูตามที่ดี  

- ความรับผิดชอบ  

- ความรวมมือ 

 2.  เพื่อใหเด็กศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจของตนเองอยางอิสระ 

 3.  เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนาน และสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู 

 
เนื้อหา 

รูปรางลักษณะของตนมะขาม ลําตนสูงใหญ ใบคูเล็ก ๆ มีฝกมะขามออน และฝกมะขามแก

ลักษณะเปนขอๆ ตนมะขามมี 2 ประเภท 1. ตนมะขามหวาน  2. ตนมะขามเปรี้ยว มะขามมีรสชาติ 

เปร้ียว และหวาน แลวแตสายพนัธุ สวนประกอบของตนมะขามมีลําตน ใบมะขาม ดอกมะขาม ฝก

มะขาม ประโยชนของตนมะขาม ใหรมเงา สามารถแปรรูปไดหลากหลาย เชน ทาํน้าํมะขาม ทําลูกอม 

ประกอบอาหารแกงสม ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน สบู โฟมลางหนา ทําโตะ ทาํเกาอี ้และกิ่งของ

ตนมะขามสามารถทาํพวงกญุแจได เปนตน 

 
ขั้นตอนการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนกัวิจยั 
 ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ 
  - กําหนดหัวขอ 

  - อภิปราย ซักถาม บรรยายประสบการณเดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู 
 ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาหาความรู 
  - ศึกษาจากหนังสือเพื่อเรียนรู สังเกต บอกลักษณะและสวนประกอบของตนมะขาม 

  - ศึกษาจากแหลงเรียนรูรอบ ๆ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเพื่อเรียนรู สังเกต บอกลักษณะ

ของตนมะขามที่ไดพบเห็นบริเวณรอบ ๆ ศูนยพัฒนาเด็ก แลวนํามาอธิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดจากการ

เรียนรู 

  - ศึกษาจากบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับตนมะขาม 

  - สังเกต บรรยายรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจาการทัศนะศึกษา 

  - เสนอกิจกรรมการเรียนรูที่ตนเองตองการ 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล 
  - ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู โดยเด็กเลือกตามความสนใจ 

  - นําเสนอผลงานโบบายมะขาม โดยเด็กแตละคนพูดถึงกิจกรรมที่ตนเองเลือกปฏิบัติ 

  - ทบทวนความรู 

  - สรุปเร่ืองราวที่ไดจากการเรียนรู 
การประเมินผล 
 1. สังเกตพฤตกิรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยในดานการเปนผูนาํผูตามที่ดี ความ

รับผิดชอบและความรวมมือ 

 2. สังเกตการมีสวนรวมกิจกรรม 

 3. การนําเสนอผลงาน 
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การจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยัเรื่อง : ตนมะขาม 
สัปดาหที ่7 ครั้งที่ 1 วันจนัทร 
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเรื่องเนื้อหาที่สนใจ : การกาํหนดหัวขอ 

การจัดการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยดานการ

เปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ และความรวมมือ 

2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 

3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการเรียนรู 
เนื้อหา 
สนทนาเนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงที่อยูรอบตัวเด็ก เชน ที่บาน ที่ศูนย

พัฒนาเด็กเล็กส่ิงที่เด็กพบเห็นระหวางทางที่เดินทางมาเรียน

ในแตละวันของเด็กแตละคน 
การดําเนนิกิจกรรม 
1.สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลงสวัสดี และ

เพลงนั่งตัวตรง พรอมทําทาประกอบเพลงเพื่อเตรียมความ

พรอมใหกับเด็ก 

2. สนทนากับเด็กในหองถึงส่ิงตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเด็ก โดยใช

คําถาม 

- เด็ก ๆ พบเห็นอะไรบางระหวางเดินทางมาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 

3. เด็กสนทนาจนกระทั่งไดหัวเรื่องที่เด็ก ๆ สนใจ คือ 

“ตนมะขาม” 

4. เด็กและครูพูดคุยสนทนาเรื่องตนมะขามหนาโรงเรียนเด็ก

โต เพื่อวางแผนหาแหลงศึกษา 

5. เด็กสนทนากับครูในเรื่องตนมะขามที่เด็กในหองพบเห็น

ในตอนเชา เมื่อมาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

6. เด็กออกมาเลาประสบการณเดิมของตนเองที่เกี่ยวกับ

ตนมะขามที่เด็กๆ เคยเห็นและรูจัก  

7. เด็กวาดภาพเพื่อเลาประสบการณเดิมของตนเองที่

เกี่ยวกับตนมะขาม 
ส่ือ / วัสดุอุปกรณ 
1. กระดาษ A4                2. สีเทียน 

 

คุณครูทักทายเด็กดวยการรองเพลงสวัสดี และเพลงนั่งตัว

ตรง หลังจากนั้น จึงสนทนาถึงส่ิงตางๆ ที่เด็กเจอในชวง

เดินทางมาโรงเรียน เด็กสวนใหญจะตอบวาเจอ วัว เจอ

ตนมะขาม เจอตนไมเยอะแยะเลย เด็กในหองเลาวาเมื่อวาน

แมพามาเลนที่ตนมะขามมานั่งกินขาวเห็นกระรอกกินมะขาม

อยูบนตนมะขามตัวใหญ จึงทําใหเพื่อนในหองอยากไปนั่งที่

ตนมะขามหนาโรงเรียนเด็กโต เด็กๆ พากันพูดคุยถึง

ตนมะขามหนาโรงเรียนเด็กโต เด็กคนหนึ่งบอกวาเรากิน

มะขามไดดวย เพื่อนบอกวามันเปรี้ยว ในที่สุดการพูดคุย

สนทนาจึงไดขอตกลงหัวขอที่เด็กๆ สนใจ คือ ตนมะขามหนา

โรงเรียนเด็กโต หลังจากนั้นเด็กๆ ลงมือวาดตนมะขามที่เห็น

หนาศูนยเด็กเล็ก เด็กๆ ตั้งใจวาดและพูดวาตนมะขามเรา

ใหญ 

 
สรุป 
มีเด็กๆ หลายคนที่ชวยสอน และบอกใหเพื่อนดูวิธีวาด

ตนมะขาม เด็กก็เรียนรูจักการเปนผูนําผูตามที่ดี บางคนก็

วาดใหเพื่อน เมื่อทํากิจกรรมเสร็จตามที่ตนเองตองการก็

ชวยกันเก็บวัสดุอุปกรณที่ทํารวมกันในกลุม 
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ครั้งที่  2 วันอังคาร 
ขั้นที่ 2 ขั้นเดก็คนควาวิจัยหาความรู : ศึกษาจากหนังสือ 

การจัดการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยดานการ

เปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ และความรวมมือ 

2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 

3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการ

เรียนรู 
เนื้อหา 
ศึกษาจากหนังสือแหลงขอมูลในมุมของหองเรียนถึงรูปราง

ลักษณะของตนมะขามมีลําตนสูงใหญ ใบคูเล็ก ๆ มีฝก

มะขามออน และฝกมะขามแก ลักษณะเปนขอ ๆ มีดอกเล็ก 

ๆ สีเหลืองเปนพวง สวนประกอบของตนมะขามมี ลําตน ใบ

มะขาม ดอกมะขาม ฝกมะขาม 
การดําเนนิกิจกรรม 
1. สรางบรรยากาศในหองเรียนดวยการรองเพลง กิ่ง กาน 

ใบ  เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็กๆ และปริศนาคําทาย 
2. เด็กศึกษาเกี่ยวกับขอมูลรูปภาพตนมะขาม  จากมุม

หนังสือภาพที่เกี่ยวกับตนมะขามที่จัดไวอีกมุมหนึ่งของหอง 

3. เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปล่ียนขอสงสัยและคําตอบจาก

เพื่อน 

4. เด็กออกมาเลาส่ิงที่สนใจจากการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

5. ครูบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก 

6. เด็กฉีกปะรูปตนมะขามตามความสนใจ และจินตนาการ

ของเด็ก 

7. เด็กออกมาเลาผลงานของตนเองเกี่ยวกับตนมะขามของ

เด็ก 
ส่ือ / วัสดุอุปกรณ 
1. ปริศนาคําทาย 

2. หนังสือภาพตนมะขาม  

3. รูปตนมะขาม 

4. กระดาษสีตางๆ 

5. กาว 

   

- เด็กๆ เรียนรูเกี่ยวกับตนมะขามจาก 
ปริศนาคําทาย 

อะไรเอย...ฝกมีรูปรางเปนขอ ๆ สีน้ําตาล  

มีรสเปรี้ยว หวาน ใบเล็ก ๆ  ตนสูงใหญ (มะขาม) 

- เด็กๆ รวมกันสนทนาถึงเนื้อหาปริศนาคําทาย จากนั้น

เด็กๆ ไดศึกษาเกี่ยวกับตนมะขามจากรูปภาพตนมะขาม  

จากมุมหนังสือภาพที่เกี่ยวกับตนมะขามที่จัดไวอีกมุมหนึ่ง

ของหอง 

ตลอดเวลาเด็กๆ มีการพูดคุยสนทนาระหวางเพื่อนที่นั่ง

ใกลๆ กัน ถึงประสบการณเดิมของตนเองที่พบเห็นในสิ่งที่

สอดคลองกับตนมะขาม 

ที่เห็นหนาศูนยเด็กเล็ก 

 
สรุป 
เด็กๆ ทุกคนมีความสนใจและตั้งใจในการฉีกปะกระดาษรูป

ตนมะขามที่เห็นหนาศูนยเด็กเล็ก มีการชวยเหลือความ

รวมมือ รับผิดชอบสวนที่ตนเองทําจนเสร็จ และรูจักการเปน

ผูนําผูตามที่ดีฟงเพื่อนเมื่อตนเองทําไมดี ก็แกไขตามที่เพื่อน

บอก และรวมกันเก็บลางอุปกรณในกลุมของตนเอง 
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ครั้งที่  3 วันพุธ 
ขั้นที่ 2 ขั้นเดก็คนควาวิจัยหาความรู:ศกึษาจากแหลงเรียนรูในชุมชนรอบๆ บริเวณโรงเรียน 

การจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย

ดานการเปนผูนําผูตามที่ด ีความรับผิดชอบ และ

ความรวมมือ 

2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 

3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานเกีย่วกบัเร่ืองที่

ตองการเรียนรู 
เนื้อหา 
ศึกษาจากแหลงเรียนรูในชมุชนรอบๆ บริเวณศูนย

พัฒนาเด็กเลก็ ตนมะขามม ี2 ประเภท 1) ตนมะขาม

หวาน 2) ตนมะขามเปรี้ยว แลวแตสายพนัธุ มีรส

เปร้ียว และรสหวาน แลวแตสายพนัธุ 
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในหองเรียนดวยการรองเพลง

สวัสดี 

2. เด็ก ๆ รวมกับครูออกไปสํารวจตนมะขามที่

หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3. ใหเด็ก ๆ สนทนากัน และแลกเปลี่ยนความรูกัน

ชิมรสมะขาม 

4. เด็กรวมกันตั้งคําถามที่ตนเองสงสัยเกีย่วกับ

ตนมะขาม 

5. ทาํแผนผงัความคิดเด็กในประเด็นที่เดก็สงสัย 

6. ใชคําถามเพื่อฝกใหเดก็เกิดพฤติกรรมความ

รวมมือ 

- เด็ก ๆ แตละกลุมชวยกนัคิดและตอบคําถาม

ดังนี้ (ทําไมคนในชุมชนจงึปลูกตนมะขาม) 
สื่อ / วัสดุอุปกรณ 
1. กระดานไวบอรด/ปากกา2. แหลงเรียนรูรอบ ๆ ศูนย 

-หลังทักทายกนัดวยเพลงแลว 

-เด็กรวมกนัสนทนาถึงสิง่ทีจ่ะออกไปสํารวจ

ตนมะขามกัน 

-ขณะออกไปสํารวจเด็กๆ มกีารพูดคุยสนทนากนัถงึ

รูปรางลักษณะของตนมะขามกัน ตลอดเวลา แตละ

คนพยายามจะแสดงออกใหเพื่อนรูวาตนเองมีความรู

เกี่ยวกับตนมะขามเชนกัน 

 
สรุป 
เด็กมีความสุขสนุกสนานในการออกมาสํารวจนอก

สถานที ่หลงัจากกลับมาหอง เด็กๆ ชวยกนัคิดวา 

ทําไมคนในหมูบานจึงตนมะขามหนาบาน ครูจึงทํา

แผนผังความคิดเด็กๆ ในหองที่เด็กๆ สงสยั 
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ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี 
ขั้นที่ 2 ขั้นเดก็คนควาวิจัยหาความรู : ศึกษาจากบคุคลที่มีความรูเกี่ยวกับตนมะขาม 

การจัดการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยดานการ

เปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ และความรวมมือ 

2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 

3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการ

เรียนรู 
เนื้อหา 
ศึกษาจากบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับตนมะขาม สามารถ

นํามาแปรรูปได เชน  

- ใหรมเงา / ที่อยูส่ิงมีชีวิต 

- ประกอบอาหาร เชน แกงสม เครื่องดื่มน้ํามะขาม 

- ลูกอมรสมะขาม 

- ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน สบู โฟมลางหนา 

- ทําพวงกุญแจ 

- โตะ / เกาอี้ 
การดําเนนิกิจกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลงกิ่ง กาน ใบ 

พรอมทําทาประกอบเพลงเพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. เด็ก ๆ ออกไปสํารวจในการคนหาคําตอบกับคุณครูใน

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3. เด็ก ๆ ใชคําถามสอบถามบุคคลที่ใหความรู เพื่อคนหา

คําตอบดวยตนเอง ดูวิธีทําน้ํามะขาม 

4. เด็กปนฝกมะขามจากดินน้ํามันวิทยาศาสตรตามที่เด็ก

เคยพบเห็นตามจินตนาการ 

5. เด็ก ๆ ออกมาเลาผลงานของตนเอง 
ส่ือ / วัสดุอุปกรณ 
1. เพลงกิ่ง กาน ใบ      
2. ดินน้ํามันวิทยาศาสตร / ถาดรอง   
3. บุคคลที่ใหความรูเรื่องตนมะขาม           

 

-คุณครูเตรียมเด็ก โดยการใหเรียนรู เพลงกิ่ง กาน ใบ 

สนทนาถึงรูปรางตนมะขาม 

-วันนี้หลังจากสนทนาถึงเพลงกิ่ง กาน ใบ สนทนาถึงรูปราง

ตนมะขามแลว 

-เด็กแบงกลุมตามที่นั่ง ออกไปสํารวจในการคนหาคําตอบ

ในแตละหัวขอที่ไดตกลงกันไววา แตละกลุมรับผิดชอบ

หัวขออะไร โดยไปสอบถามคุณครูในโรงเรียนเด็กโตประถม

ฝงตรงขาม แลวนํากลับมาพูดคุยกันในหอง 

 
สรุป 
เด็กๆ สวนใหญปนดินน้ํามันเปนรูปฝกมะขาม สวนตางๆ 

ของตนมะขาม เด็กๆ มีการแนะนําวิธีปนซึ่งกันและกัน รูจัก

การเปนผูนําผูตามที่ดี ทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจจนเสร็จ 

และรวมกันเก็บอุปกรณ  
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สัปดาหที ่8 ครั้งที่ 5 วันจนัทร 
ขั้นที่ 2 ขั้นเดก็คนควาวิจัยหาความรู : เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 

การจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย

ดานการเปนผูนําผูตามที่ด ีความรับผิดชอบ และ

ความรวมมือ 

2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 

3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานเกีย่วกบัเร่ืองที่

ตองการเรียนรู 
เนื้อหา 
เด็กรวมกนัเสนอกิจกรรมที่เด็กสนใจที่จะเรียนรู และ

ศึกษาหาขอมลู  
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชัน้เรียนโดยการรองเพลงนั่งตวั

ตรง และทายปญหาอะไรเอย...ฝกมีรูปรางเปนขอ ๆ 

สีน้ําตาล มีรสเปรี้ยว หวาน ใบคูเล็ก ๆ ลําตนสูงใหญ 

(มะขาม) เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. เด็กและครรูวมกันทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูมา 

3. เด็กรวมกนัคิดกิจกรรมเกีย่วกับตนมะขามทีเ่ด็ก ๆ 

ตองการทาํ โดยใชคําถามกระตุนใหเดก็คิดอยากทํา

กิจกรรมอะไรบางที่ไดศึกษามา 

4. เปดโอกาสใหเด็กคิกรวมกับเพื่อน ๆ ในหอง 

5. นํากจิกรรมตาง ๆ ที่เด็กชวยกนัคิดมาทาํแผนผัง

ความคิดเด็ก 

6. เด็กชวยกนัเตรียมอุปกรณทําศิลปะของเด็ก 
สื่อ / วัสดุอุปกรณ 
1. กระดาษ A4               2. สีเทียน 

3. เชือก                         4. สําลี 

5. ตะเกยีบ                    6. ปริศนาคําทาย 

-หลังจากเตรียมความพรอมเด็กดวยการรองเพลง

และทายปญหาแลว เด็กๆ ชวยกนัคิดกิจกรรมที่จะ

ทํารวมกนัตามความสนใจ ซึ่งตกลงกันไดวา เด็ก

สนใจจะทํากจิกรรมดังนี ้

1. โบบายมะขาม 

2. น้ํามะขาม 

3. ฉีกปะตนมะขาม 

4. ปนฝกมะขามพรอมเม็ดมะขาม 

 

สรุป 
หลังจากเด็ก ไดตกลงกันวาจะทาํกิจกรรมอะไรบาง 

ตอจากนัน้มกีารพูดคุยกนัถงึ การเตรียมวสัดุอุปกรณ

วา จะนาํอะไรมาจากบานไดบาง เด็กหลายๆ คน มี

การพูดคุย เชน เดี๋ยวเราเอาตะเกียบมา 

เราเอาเชือกมา เราเอาสําลมีาเอง เดี๋ยวแบงกนันะ 
 

 

 



81 

ครั้งที่  6 วันอังคาร 
ขั้นที่ 3 ประเมินผล : ลงมอืปฏิบัติกิจกรรมผลงาน 

การจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย

ดานการเปนผูนําผูตามที่ด ีความรับผิดชอบ และ

ความรวมมือ 

2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 

3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานเกีย่วกบัเร่ืองที่

ตองการเรียนรู 
เนื้อหา 
เด็กแตละคนทํากจิกรรมที่เด็กเลือก และเขากลุมทาํ

กิจกรรมที่เด็กอยากทํา 
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชัน้เรยีนโดยการรองเพลงสวัสดี
พรอมทาประกอบเพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. เด็กทบทวนกิจกรรมที่จะทาํในหองเรียน ไดแก 

- โบบายมะขาม 

- น้ํามะขาม 

- ฉีกปะตนมะขาม 

- ปนฝกมะขามพรอมเม็ดมะขาม 

3. เด็กแบงกลุมอิสระเขากิจกรรมที่เด็กสนใจ 

4. เด็กฟงครูแนะนํากจิกรรมวามีอะไรบาง 

5. เด็กฟงกฎกติการวมกนัในการทาํกิจกรรม  

6. เด็กเขารวมทํากจิกรรมตามความสนใจของตนเอง 

7. เมื่อหมดเวลาเด็ก ๆ ชวยกันเก็บอุปกรณ 

8. เด็กและครูสรุปส่ิงที่ไดจากการทํากจิกรรม 
สื่อ / วัสดุอุปกรณ 
1. จัดเตรียมวัสดุ – อุปกรณตามกิจกรรมที่เด็กตองการทํา  
2. เพลงสวัสดี 

เตรียมความพรอมเด็กโดยการรองเพลงสวสัดี 

หลังจากนั้นเด็กลงมือทํากิจกรรมที่ตนเองเสนอและ

สนใจ ซึง่กิจกรรมที่เด็กสนใจมากที่สุด คือ น้าํมะขาม 

รองลงมา คือ โบบายมะขาม มีเด็กหลายคนที่ไมรูจะ

หยิบจับวัสดุอะไรมาทาํ แตจะมีเด็กอีกจาํนวนหนึง่ที่

จะคอยสอนและบอกเพื่อนใหทาํ และแบงวัสดุให

เพื่อนที่ไมไดนาํวัสดุมา 

 
สรุป 
เด็กๆ สามารถทํากจิกรรมไดดี เลาถงึผลงานของ

ตนเองได และสามารถนั่งฟงที่เพื่อนเลาได หลังจาก

ทํางานเสร็จ เด็กชวยกันเก็บกวาดหองเรียนได 
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ครั้งที่  7 วันพุธ 
ขั้นที่ 3 ประเมินผล : นําเสนอผลงาน 

การจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย

ดานการเปนผูนําผูตามที่ด ีความรับผิดชอบ และ

ความรวมมือ 

2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 

3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานเกีย่วกบัเร่ืองที่

ตองการเรียนรู 
เนื้อหา 
สนทนาถึงผลงานตั้งแตเร่ิมทําและศึกษาถึงเรื่อง

ตนมะขามที่เด็กสนใจวามผีลงานอะไรบาง และ

นําเสนอผลงานของตนเองหนาชัน้เรียน 
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง
สวัสดี พรอมทาประกอบเพื่อเตรียมความพรอม

ใหกับเด็ก 

2. นาํชิน้งานทกุอยางของเดก็ทุกคนมาวางเรียงไว 

แลวใหผลัดกนัชมผลงานของตนเองและเพื่อน 

3. เปดโอกาสใหเด็กเลือกชิน้งานของตนเองที่ชอบ

ที่สุดมาเพียง 1 ชิ้น  

4. เปดโอกาสใหเด็กพูดใหเพื่อนฟงทําไมถึงชอบทีละ

คนโดยใชคําถามดังนี ้

- ผลงานชิน้นี้เรียกวาอะไร 

- ทําไมถึงชอบผลงานชิ้นนี ้
สื่อ / วัสดุอุปกรณ 
1. ผลงานเดก็ทุกคน 

2. เพลงสวัสดี 
 

-สถานการณวนันี้คอนขางวุนวายเล็กนอย เมื่อ

คุณครูใหเลือกชิ้นงานที่ตนเองชอบมากทีสุ่ด และเลา

ใหเพื่อนฟง เพราะเด็กๆ หลายคนอยากจะออกมา

เลาผลงานของตนเองกอน คุณครูเลยใหเด็กนั่งเปน

กลุมแลวใหเวยีนเลาในกลุม 

-คุณครูกระตุนโดยใชคําถาม อยากทาํอะไรกับงาน

ชิ้นนี ้? 
 
สรุป 
-เด็กตางพูดคุยใหเพื่อนฟงวา จะนํากลับไปเลนที่

บาน บางจะนาํมาอวด พอ แม ตางดีใจทีจ่ะไดนํา

ผลงานกลับบาน 
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ครั้งที่  8 วันพฤหัสบดี 
ขั้นที่ 3 ประเมินผล : ทบทวนความรู 

การจัดการเรียนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยดานการ

เปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ และความรวมมือ 

2. สงเสริมใหเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเอง 

3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการ

เรียนรู 
เนื้อหา 
เด็กรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของ

ตนมะขามมีลําตนสูงใหญ ใบคูเล็ก ๆ มีดอกเปนพวงสีเหลือง 

มีฝกมะขามออน และฝกมะขามแกเปนขอๆ สีน้ําตาล 

ตนมะขามมี 2 ประเภท 1. ตนมะขามหวาน  2. ตนมะขาม

เปรี้ยว มะขามมีรสชาติ เปรี้ยว และหวาน แลวแตสายพันธุ 

สวนประกอบของตนมะขามมีลําตน ใบมะขามเล็ก ๆ  

ดอกมะขาม และฝกมะขาม ประโยชนของตนมะขาม ใหรม

เงา สามารถแปรรูปไดหลากหลาย เชน ทําน้ํามะขาม ลูกอม 

ประกอบอาหาร เชน แกงสม ทําโตะ ทําเกาอี้ และกิ่ง

สามารถทําพวงกุญแจได เปนตน 
การดําเนนิกิจกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลงแมลงมุม

ลาย พรอมทาประกอบเพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. เด็กวาดรูปส่ิงที่ไดเรียนรูจากการศึกษาคนควา 

3. เปดโอกาสใหเด็กนั่งวาดรูปมะขามตามกลุมเพื่อนที่ชอบได 

4. ครูจดบันทึกเรื่องเลาของเด็กลงผลงาน 

5. เด็กเลาเรื่องราวในภาพวาดของเด็กใหเพื่อนฟง 
ส่ือ / วัสดุอุปกรณ 
1. กระดาษ A4 

2. สีเทียน 

3. เพลงสวัสดี 
 

 

บรรยากาศเต็มไปดวยรอยยิ้มความสนุกสนานโดยใหเด็กๆ 

เลือกทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจ เด็กๆ ลงมือวาดรูปส่ิงที่

ตนเองเคยเรียนและทํามา เชน วาดรูปเด็กๆ เดินสํารวจ

ตนมะขามในโรงเรียนวัดหนองหลอดหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

-ครูจดบันทึกเรื่องเลา และคําพูดของเด็ก 

 
สรุป 
เด็กๆ สามารถทํากิจกรรมไดเปนอยางดี 

มีการเปนผูนําผูตามที่ดีใครที่รูเร่ืองก็ชวยอธิบายใหเพื่อน

เขาใจ และใหคําแนะนํากับเพื่อน มีความรับผิดชอบในหนาที่

ของตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความรวมมือกัน

ในระหวางทํากิจกรรม เมื่อเสร็จก็เก็บวัสดุ อุปกรณเขาที่ โดย

ที่ครูไมตองบอก อาจมีบอกบางอยางที่ไมคอยเรียบรอย 
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ภาคผนวก 
 

เพลงสวสัดี 
สวัสดี  สวัสดี  วนันี้เรามาพบกัน  สุขใจพลัดฉันไดพบเธอ 

โอ ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา โอ ลัน ลา ลัน ลา ลัน ลา 

 
เพลงนัง่ตัวตรง 

นั่งตัวตรง ตรง นัง่ตัวตรง ตรง ตรง ไมคะ ตรง ไมคะ  

 
เพลงกิ่งกานใบ 

กิ่งกานใบ ชะใบกานกิ่ง กิง่กานใบ ชะใบกานกิง่ ฝนตกลมแรงจริง ฝนตกลมแรงจริง ชะกิ่งกานใบ 

 
เพลงแมลงมมุลาย 

แมลงมุมลายตัวนัน้ ฉันเหน็มันสงสารเหลอืทน  

วันหนึง่มนัถูกฝนไหลลงจากบนหลงัคา 

 พระอาทิตยสองแสง น้ําแหงเหือกไปลับตา 

มันรีบไตข้ึนฟาหนัหลงัมาทาํตาลุกวาว 

 
ปริศนาคาํทาย 

อะไรเอย...ฝกมีรูปรางเปนขอ ๆ สีน้าํตาล  

มีรสเปร้ียว หวาน ใบเล็ก ๆ  ตนสูงใหญ (มะขาม) 
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ภาคผนวก ค 

 
ภาพกจิกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย เรื่อง ตนมะขาม 
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
เรื่อง “ตนมะขาม” 

 
ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหวัขอเนื้อหาทีส่นใจ 

 
ทบทวนความรู  เลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ ในขั้นนี้ครูใหเด็กไดทบทวนความรู 

เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในหัวขอเร่ืองที่จะเรียน โดยครูเปดประเด็นเพื่อให

เด็กไดคิด โดยครูไดตั้งคําถามวา ตอนเชาๆ ที่เด็กเดินทางมาโรงเรียน เด็กๆ เจออะไรบาง คําตอบของ

เด็กๆ ก็ คือ ตนมะขาม วัว ไก หนอไม หลังจากนั้นครูไดจูงใจพูดคุยสนทนาเพื่อใหเด็กเลือกเร่ืองที่

ตนเองอยากจะศึกษาเรียนรูมากที่สุด หลังจากอภิปรายพูดคุยกันแลวเด็กๆ ไดเร่ืองที่จะศึกษา คือ เร่ือง

ตนมะขาม ซึ่งในขั้นที่ 1 นี้ดวยกระบวนการที่เกิดจากการสนทนา ทําใหเด็กเกิดความสนิทสนมสงเสริม

ใหเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยในดานการเปนผูนําผูตามที่ดี ความรับผิดชอบ และ

ความรวมมือในการทํากิจกรรม 

 
ขั้นที่ 2 คนควาวจิัยหาความรู 

                 
เด็กเรียนรูศึกษาจากแหลงเรียนรูรอบๆ บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเรียนรูศึกษาจากบุคคล

ที่มีความรูเกีย่วกับตนมะขามเด็กสังเกต เด็กแลกเปลี่ยนความรูกับบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกบัตนมะขาม

ที่ไดจากการทศันะศึกษาของเด็กปฐมวัย 
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ขั้นที่ 3 การประเมิน 

              
 

เด็กเสนอกจิกรรมที่เด็กตองการเรียนรู (ตนเองตองการ) 
 

            
 

เด็กปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู ปฏิบตัิตามที่เด็กเลอืก 
 

        
 

             นําเสนอผลงาน  บรรยายถงึกิจกรรมที่เด็กแตละคนเลือกปฏิบตัิ และทบทวนความรู  สรุป

เร่ืองราวที่ไดจากการเรียนรูรวมกนั 
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ภาคผนวก ง 

 
ตารางการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกบัจุดประสงค IOC 
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ตารางการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกบัจุดประสงค IOC 

 
 

พฤติกรรมความรวมมือ 
ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 
ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 2 
ผูเชี่ยวชาญ

คนที ่3 

R∑
 

จํานวน

ผูเชี่ยวชาญ 
 

IOC

1. การเปนผูนาํผูตามที่ดี 
1.1 บอกความคิดความตองการ

ในการทํากิจกรรม 
1 1 1 

 

3 

 

 

3 1 

1.2 ใหคําแนะนําเพื่อนในการทํา

กิจกรรม 
1 1 1 3 3 1

1.3 ยอมรับฟงและทาํตาม

คําแนะนําของเพื่อน 
1 1 1 3 3 1

2. การรับผิดชอบ 
2.1 ทาํกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

1 1 1 3 3 1

2.2 ทาํความสะอาดที่ตนเอง      

ทํากจิกรรม 
1 1 1 3 

 

3 1

2.3 เก็บวัสดุอุปกรณเขาที ่ 1 1 1 3 3 1

3. ความรวมมอื 
3.1 ทาํกิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ 

1 1 1 3 3 1

3.2 ยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํา

กิจกรรม 

1 1 1 3 3 1

3.3 ชวยเพื่อนทํางานใหสําเรจ็ 1 1 1 3 3 1

คะแนนรวม IOC 9 9 9 27 27 9 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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