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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอ

พัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษใน

หองเรียนรวม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเด็กปฐมวัยชายและหญิง  อายุระหวาง 5 - 6 ป   

ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551  โรงเรียนเกษมพิทยา สังกัดสํานัก

บริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ไดมาโดยวิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หองเรียน จากจํานวน 2 หองเรียน ซึ่งมีจัดการ

เรียนการสอนแบบหองเรียนรวมระหวางเด็กปฐมวัยปกติจํานวน 12 คน และเด็กปฐมวัยที่มี

ความตองการพิเศษจํานวน 3 คน และจัดใหเด็กไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห   สัปดาหละ 4 วัน เฉลี่ยวันละ 45 นาที 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดประสบการณแบบโครงการและแบบ

สังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  การวิจัยครั้งนี้เปนการประยุกตมาจากการดําเนินการวิจัย

แบบ Single subject design กับแบบ One Group Time – Series เขาดวยกัน โดยมีผูสังเกต

จํานวน 2 คน ดวยคาความเชื่อมั่นของผูสังเกต RAI = 0.96 ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค IOC ระหวาง 0.67 - 1.00 วิเคราะหขอมูลโดย การทดสอบ

นัยสําคัญโดยใชการทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank Test 

 ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม 

หลังจากไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ มีพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมและรายดาน 

ไดแก ดานการชวยเหลือ  ดานการยอมรับ และดานการแบงปน สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 
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 The objectives of this research were to study the effect of project approach on 

young children’s and special need young children’s social behavior development in an 

inclusive classroom. The samples for this study were 5 – 6 years old boys and girls who 

were in kindergarten 3 at Kasem Phithaya School, Vattana district, Bangkok Province. 

This research was conducted during the 1st semester, academic year of 2008.  

Purposive Sampling technique was adopted to decide one classroom with 12 normal 

young children and 3 special need young children to be the sample group. Three 

special need young children were Autistic, Attention Deficit and Cerebral Palsy child. 

The sample group had experienced project approach activities for 8 consecutive weeks, 

4 days a week, and around 45 minute for each day. The instruments for this study were 

project approach activities lesson plans and social behavior development observation 

form. The design for this research was implication of Single subject design and One 

Group Time – Series design. Two observers w  ith RAI (Rater Agreement Index) at 0.96’ 

level record the social behavior development along the 8 weeks. The observation form 

had prove for the agreement of objectives and item of behavior characteristic with IOC 

(Item Objective Congruency) between 0.67 – 1.00 level. The Wilcoxon ‘ s Matched Pairs 

Signed – Ranks hypothesis test were used to analyze data.  

 The research result showed that after the project approach activities, the sample 

group for both 12 young children and 3 young children with special need gain their 

social behavior. The improvement earned statistic significantly at 0.05 level for both all 

aspect and each of three social behavior aspect such as, assisting, percepting, and 

sharing behavior.                                                     
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การสรางคนคือการสรางชาติ การสรางคนใหมีคุณธรรมนําความรูนั้น ตองเริ่มต้ังแตปฐมวัย 

การมีความรู การเรียนรูอยางเปนองครวมที่มีคุณภาพตั้งแตวัยเด็ก จะเปนรากฐานที่สําคัญของการเรียนรู

ในวัยตอมาและเปนการเริ่มตนที่ดี การสรางคนที่มีทั้งความดี ความเกง และมีความสุข เปนคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย (สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2550: 10) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป ไดกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่

พึงประสงคมาตรฐานที่ 10 ที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสม

กับวัยและมาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค ซึ่งผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจ

คุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 3-5 ป เพื่อนําไปพิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันจะตองสังเกตเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อนํา

ขอมูลไปชวยในการพัฒนาเด็กใหเต็มความสามารถและศักยภาพ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 

2546: 31-32) การปลูกฝงความตองการเรียนรูใหเร่ิมดวยการฝกใหเด็กสังเกตใชส่ือและแหลงเรียนรู

ธรรมชาติรอบตัวของเด็ก สนับสนุนใหเด็กจํา และเรียนรูการคนควาดวยตนเอง ซึ่งเปนการสรางนิสัย

การเรียนรูตลอดชีวิต (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2550: 77)  

 การเรียนรูจึงเปนกระบวนการสําคัญที่ถือวาเปนรากฐานของการพัฒนาทางดานสติปญญา
แตถาหากเด็กมีความบกพรองในการรับรูแลว ก็จะบกพรองในดานของการเรียนรูควบคูไปดวย อุปสรรค
ของการเรียนรูในเด็กปฐมวัยเกิดจากสภาพความผิดปกติของรางกาย ไดแก ความบกพรองทางกาย 
ทางสายตา ทางการไดยินและทางการเคลื่อนไหว ความผิดปกติทางดานสติปญญา ความบกพรอง
ทางดานสติปญญา ความบกพรองทางดานอารมณ ความบกพรองทางดานการรับรู ซึ่งจัดวาเปนเด็กที่
มีความตองการพิเศษ ที่ตองการความชวยเหลือทั้งในดานของการจัดการศึกษา และการใหบริการการ
ชวยเหลือในดานตางๆ ทางสังคม เจตคติ และทางดานเศรษฐกิจ (พิมพอําไพ พุกพิบูลย. 2535: 11) 
โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยที่จัดในรูปโรงเรียนอนุบาล ครูตองสามารถจัดกิจกรรมการเรียนไดสอดคลอง
กับความตองการของเด็กและพัฒนาการ โดยคํานึงถึงความแตกตางทางการเรียนรูของเด็กแตละคน 
(ธูปทอง ศรีทองทวม. 2540: 21) เพราะเด็กถือเปนทรัพยากรที่มีคุณคา และจะเปนผูชวยพัฒนาชาติใน
อนาคต เด็กทุกคนจึงควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูตามศักยภาพของตน ไดรับสิทธิข้ันพื้นฐานและ
การคุมครอง โดยคํานึงถึงความตองการพื้นฐานของเด็กเปนสําคัญ ไมวาจะเปนเด็กที่มีความตองการ
พิเศษหรือดอยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล มนุษยทุกคนยอมมีความ
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เสมอภาคและมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดวยดี ไดรับการศึกษาและประกอบ
อาชีพอยูรวมกับชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูโดยไมแบงแยกวาเปนบุคคลที่มีความตองการพิเศษหรือบุคคล
ทั่วไป ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาดานศักยภาพของบุคคลที่มีความตองการพิเศษใน
ทุกดาน โดยบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความตองการพิเศษไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 วาดวยสิทธิของบุคคลที่มี
ความตองการพิเศษ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลโดยหวังผลจะลดปญหาในอดีตที่บุคคลที่มีความตองการ
พิเศษจํานวนมากถูกกีดกันจากคนในสังคม จึงทําใหขาดโอกาสในการฟนฟูสมรรถภาพทั้งดานการแพทย 
การศึกษา สังคมและอาชีพทันเวลา ซึ่งผลทําใหมีบุคคลที่มีความตองการพิเศษที่ไมมีคุณภาพอยูเปน
จํานวนมากในสังคมปจจุบัน (คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2543: 4)  
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดระบุถึงสิทธิทางการศึกษา
ของเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกลักษณะวา “เด็กเหลานี้มีสิทธิที่จะตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม
นอยกวา 12 ป” ทําใหโรงเรียนทุกโรงทั้งประเทศตองเตรียมความพรอมในการรับเด็กพิเศษเขาเรียนใน
ชั้นเรียนปกติ ซึ่งเปนการเรียนรวมหรือชั้นเรียนพิเศษ หรือโรงเรียนปกติแลวแตกรณี การนําเดก็ทีม่คีวาม
ตองการพิเศษเขามาเรียนรวมในระดับอนุบาล มีผลดีตอการพัฒนาของเด็กที่มีความตองการพิเศษแต
ในปจจุบันการจัดการเรียนรวมในระดับอนุบาลยังมีผูทําการศึกษาคอนขางนอย (กันยา จันทรใจวงศ. 
2546: 2) การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในปจจุบัน จึงนําเด็กที่มีความตองการ
พิเศษเขามาเรียนรวมในระดับอนุบาลมากขึ้น โดยจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมใน
หองเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ หากความพิการเปนอุปสรรคไมสามารถเรียนรวมในลักษณะดังกลาวได 
ก็จัดเปนชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 18) การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กที่มี
ความตองการพิเศษกับเด็กปกติอาจกระทําไดในหลายลักษณะซึ่งมีรูปแบบตางๆ แตการจะจัดการเรียนรวม
ในลักษณะใดนั้น จะขึ้นอยูกับสภาพความพิการและความพรอมของเด็ก (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 
223) ในการจัดชั้นเรียนพิเศษใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนธรรมดา ก็เพื่อปองกันไมให
เด็กรูสึกวาถูกคัดออกไปจากสังคมและเกิดการวาเหว ชวยไมใหเด็กที่มีความตองการพิเศษเกิดปมดอย 
(สุชา จันทนเอม. 2536: 110)  
 สภาพสังคมในชวงหลายปที่ผานมาจนในปจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะมีการพัฒนาและมีความเจริญทางวัตถุนิยมมากขึ้น โดยทุกคนตองการทีจ่ะสนองความตองการ
ใหกับตนเอง (พรรณี ช. เจนจิต. 2538: 461; อางอิงจาก Maslow. 1945) การพัฒนาทางดานสังคม
สําหรับเด็กวัยนี้ตองฝกใหเด็กเกิดความไววางใจในผูอ่ืนเมื่ออยูรวมกันทํางานและเลนรวมกับผูอ่ืนได มี
ความรับผิดชอบในการทํางานตางๆ รวมกับผูอ่ืนอยางงายๆ ใหเด็กเขาใจขอตกลง กฎเกณฑตางๆ ฝก
ใหเด็กรูจักอดทนรอคอยใหถึงโอกาสของตน หัดใหเด็กรับฟงผูอ่ืน ชื่นชมผูอ่ืน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 
85)  



 3 

 เด็กปฐมวัยโดยทั่วไปชอบเลียนแบบจํา และเชื่อฟงสิ่งที่ตนไดรับประสบการณตรง ซึ่งไดยิน ไดฟง 

ไดเห็นอยูเสมอ  ๆดวยตนเองจากสิ่งแวดลอมใกลตัว หลังจากที่เด็กเกิดความเชื่อเด็กจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

และปฏิบัติตามทันทีความเชื่อนั้นจะฝงลึกจดจําไดตลอดไป (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545: 

845) สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูราที่วา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเลียนแบบ

ในกระบวนการสังเกตแบบตางๆ มนุษยนั้นไมจําเปนตองเกิดพฤติกรรมอยางที่ตนเรียนรูเสมอไป การจงูใจ

ใหเกิดการเรียนรู จึงมีบทบาทสําคัญในการเลียนแบบจากการสังเกต มนุษยจะเลียนแบบพฤติกรรมที่

ใหผลดีมากกวาพฤติกรรมที่ใหโทษแกเขา และมีแนวโนมที่จะเลียนแบบพฤติกรรมที่เขาพึงพอใจมากกวา

พฤติกรรมที่เขาทําแลวไมสบายใจ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2547: 143) ซึ่ง ภรณี คุรุรัตนะ กลาววา

ในการจัดกิจกรรมเพื่อสนองความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย ควรจัดใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกัน 

เด็กตองมีอิสระในการปรึกษาหารือกัน มีการแสดงผลงานความสามารถใหเพื่อนและครูไดเห็น ทําให

เกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตน ไดรับความสุขในการทํางานรวมกับเพื่อน ภรณี คุรุรัตนะ  

(2540: 21-25)  

 ซึ่งครูสามารถนํามาใชในการสงเสริมเด็กปฐมวัยทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ใหเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กแตละคน เด็กทุกคนมีพัฒนาการเปนไปตามวัย

และตามความสามารถของเด็กแตละคน ภาพที่นาชื่นชม คือ การที่เด็กปกติผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

ชวยเหลือเพื่อนที่มีความตองการพิเศษ ที่ไดรับการมอบหมายจากครูประจําชั้น การชวยเหลือเปนไป

ดวยความยินยอมพรอมใจจากการที่ครูไดพูดคุย และใหเด็กไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรูสึก 

ความออนโยนและความเขาใจผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนที่เร่ิมต้ังแตปฐมวัยในการจดัการเรยีนรวม 

จึงเปนการหลอหลอมสิ่งแวดลอมที่เปนไปตามธรรมชาติในการใหเด็กที่มีความแตกตางกันในหลายๆ 

ดานอยูรวมกันไดอยาง กลมกลืน (สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2550: 83-84)  

 โดยประสบการณเปนสิ่งที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ซึ่งอาจเปนการเห็น การกระทําหรือการซึม

ซับความรูสึก ซึ่งเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมไดมีสวนรวมกับกิจกรรมโดยบูรณาการ

ความตองการจําเปนของเด็ก ความสนใจ ความคุนเคย และความหลากหลายในชีวิตเขาดวยกัน ซึ่ง

หมายความวาเวลาทํากิจกรรมตองผอนคลายและเอื้อใหเด็กทํากิจกรรมเพื่อซึมซับประสบการณการเรียนรู

เร่ืองราวอยางตอเนื่อง (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2549ก: 63) การศึกษาที่ดีควรเปนการศึกษาที่กระตุนให

ฝกการสังเกต รูจักตั้งคําถามกับส่ิงตาง ๆ รอบตัว มิใชเปนแตฝายรับอยางเดียว เพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว และมีความสลับซับซอนขึ้นเชนนี้ การที่เด็กรูจักคิด ต้ังคําถาม การสังเกตและใชเหตุผล

การศึกษาที่ดีควรเปนการศึกษาที่กระตุนใหผูเรียนชางสังเกตรูจักตั้งการคําถามกับส่ิงตางๆ รอบตัว จะ

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเขาเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบันและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง

ไดอยางชาญฉลาด (คณะศึกษาโครงการ การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน. 2541: 41) การจัดประสบการณ
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แบบโครงการ (Project Approach) เปนการสรางโอกาส และสถานการณที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู 

เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับประสบการณตรงของเด็ก เรียนรูจากสิ่งแวดลอมจริงที่เด็กประสบพบเหน็ รวมถงึ

การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมดวยวิธีการตางๆ โดยมีประสบการณเดิม แรงจูงใจภายในเปนพื้นฐาน 

(สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2540: 2-9) การเรียนการสอนแบบโครงการชวยใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง

สนใจ และไดลงมือปฏิบัติดวยตัวของตัวเอง สําหรับชั้นอนุบาลศึกษาการเรียนแบบโครงการเปนการ

กระตุนใหเด็กไดแสวงหาความรูจากการสืบคนดวยการเริ่มตน ส่ิงที่เด็กสนใจไปสูการคนควาที่ลุมลึก 

เพื่อหาคําตอบที่ตองการ เด็กจะไดเรียนรูดวยการวางแผนการเรียนและคนความรูดวยตนเองจากการเรยีน

แบบโครงการนี้นําไปสูการพัฒนางานยอยที่เด็กตองคนควาและลงมือปฏิบัติ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2549ก: 

8) การเรียนรูแบบโครงการเปนการจัดการเรียนรูที่กาวเขาไปสูจิตใจของเด็ก คนหามวลประสบการณ 

กิจกรรมและรายละเอียดของเนื้อหาในหัวขอโครงการจึงเปนการลื่นไหลไปตามความสนใจของเด็ก

อยางเหมาะสมกับพัฒนาการ ซึ่งเปนสิ่งที่เด็กสนใจใฝเรียนรู (สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2550: 150) 

 ดังที่กลาวมาแลว การสอนแบบโครงการเปนการจัดประสบการณที่เปดโอกาสแหงการเรียนรู 

(Learning Opportunities) เพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางหลากหลาย ผานกิจกรรมของโครงการ โดยครูมี

บทบาทยอมรับความคิด การแสดงออกของเด็ก อํานวยความสะดวกและสนับสนุนใหผูเรียนไดศึกษา

คนควาอยางอิสระซึ่งสอดคลองกับหลักการสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการสราง

เสริมทักษะดานสังคมซึ่งเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการในทุกๆ ดาน ผูวิจัยจึงพิจารณานําแนวคิดและ

หลักการของการจัดประสบการณแบบโครงการมาปรับใหสอดคลองกับการพัฒนาพฤติกรรมดานสงัคม

ของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่มีพัฒนาการและความสามารถ

ที่แตกตางระหวางบุคคล โดยโครงการที่เด็กเรียนรูนั้นจะเปนโครงการที่ดําเนินการภายใตการชวยเหลือ

แนะนําของครู จากเหตุผล แนวคิด หลักการที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนําวิธีการตามแนว

การจัดประสบการณแบบโครงการมาใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมพฒันาการของ

พฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่มี

ความสามารถและศักยภาพที่แตกตางกัน 

 

ความมุงหมายของการวิจัย   
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ

ในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ 

 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการตอพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและ

เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ   
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะทําใหผูวิจัยไดทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยที่มี

การเรียนรวมกับเด็กที่มีความตองการพิเศษที่ใชรูปแบบการจัดประสบการณแบบโครงการเพื่อเปนแนวทาง

สําหรับผูที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยรวมถึงผูที่มีความสนใจ นําไปใชเปนแนวทาง

ในการจัดการเรียนรวมในระดับปฐมวัยตอไป  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศกึษา 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยที่อยูในหองเรียนรวม จํานวน 30 คน โดยแบงเปน

เด็กปฐมวัยปกติ ชาย – หญิง จํานวน 25 คน และเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ ชาย – หญิง 

จํานวน 5 คน อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551 ของโรงเรียนเกษมพิทยา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยที่อยูในหองเรียนรวม อายุระหวาง 5-6 ป 

จํานวน 15 คน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียน

เกษมพิทยา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 1 หองเรียน 

จากจํานวน 2 หองเรียน ซึ่งประกอบดวย เด็กปฐมวัยปกติชาย-หญิง จํานวน 12 คน และเด็กปฐมวัยที่

มีความตองการพิเศษชาย จํานวน 3 คน ซึ่งเปนเด็กที่มีอาการออทิสติก (Autistic) 1 คน เด็กที่มีอาการ

สมาธิส้ัน(Attention Deficit) 1 คน  และเด็กที่มีอาการสมองพิการ (Cerebral Palsy) 1 คน  

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 1.  แผนการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  2. แบบสังเกตพฒันาการของพฤติกรรมดานสังคม 
 
 ตัวแปรที่ศกึษา  
 1.  ตัวแปรอิสระไดแก  การจัดประสบการณแบบโครงการ 

            2.  ตัวแปรตาม ไดแก  พฤติกรรมดานสังคม    
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถงึ เด็กปฐมวัย อายุระหวาง 5-6 ป ทีก่ําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลป

ที่ 3 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนเกษมพิทยา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

  1.1 เด็กปฐมวยัปกติ หมายถึง เด็กที่ไมมีความบกพรองทางสติปญญาและทางรางกาย 

  1.2  เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กที่ไมอาจพัฒนาความสามารถได
เทาที่ควรจากการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความบกพรองหรือความแตกตางทาง

รางกาย สติปญญาและอารมณ อันไดแก  

   1.2.1 ประเภทออทิสติก (Autistic) เปนภาวะผิดปกติทางพัฒนาการที่สงผลตอพัฒนาการ

ในดานตางๆ และสงผลตอการมีปฏิสัมพันธทางสังคม  

   1.2.2 ประเภทสมาธิส้ัน (Attention Deficit) ซึ่งเปนภาวะผิดปกติทางการเรียนรู ทําให

ไมสามารถมีสมาธิกับส่ิงใดไดนาน และมีอาการไมอยูนิ่ง 

   1.2.3 ประเภทสมองพิการ (Cerebral Palsy) เปนภาวะผิดปกติที่เกิดจากระหวางตั้งครรภ 

หรือความผิดปกติแรกคลอด ทําใหมีความผิดปกติของสมอง สงผลใหกลามเนื้อออนแรง หรือกลามเนื้อลีบ 

 2. หองเรียนรวม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนใหเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็ก

ปกติเรียนรวมกันในหองเรียนเดียวกัน 

 3. พฤติกรรมดานสังคม หมายถึง การที่แสดงออกเชิงบวกของเด็กที่สะทอนถึงความรูสึกที่ดี 

ที่เด็กกระทําเพื่อใหผูอ่ืนและสังคมยอมรับ โดยมีการปฏิสัมพันธถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันดวยการ

แสดงออกโดยการกระทําหรือคําพูด ในขณะที่ทํากิจกรรมการเรียนรูดวยกัน โดยจําแนกไดดังนี้  

  3.1 การชวยเหลือ หมายถึง การแสดงออกโดยการกระทําหรือคําพูดของเด็กปฐมวัยปกติ

และเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษเพื่อใหเพื่อนประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทํา การชวยเก็บ

ของเขาที่เมื่อใชเสร็จ การรวมเตรียมสื่ออุปกรณตางๆ ที่จะทํากิจกรรม และการตอบสนองความตองการ

ของตนเองดวยคําพูด 

  3.2 การยอมรับ หมายถึง การแสดงออกของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการ

พิเศษขณะปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน โดยสะทอนถึงพฤติกรรม ความชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเอง

และของผูอ่ืน การปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนในการทํากิจกรรมรวมกัน การใหโอกาสเพื่อนใน

การทํากิจกรรมรวมกันและการ ยอมรับความสามารถหรือความคิดเห็นของผูอ่ืน 

  3.3 การแบงปน หมายถึง การแสดงออกของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษโดยการกระทําหรือคําพูดในขณะที่มีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน โดยการใหเพื่อนยืมวัสดุ

อุปกรณที่ตนครอบครอง  การพูดชักชวนเพื่อนใหมาเลนหรือทํางานรวมกัน และการใชวัสดุอุปกรณที่

เตรียมไวอยางประหยัดเพื่อเหลือใหผูอ่ืนใช 
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 4. การจัดประสบการณแบบโครงการ หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรยีนรู

ของเด็ก ในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับครู ผูปกครอง เพื่อน บุคคล วัตถุ 

ส่ิงของ และสิ่งแวดลอมที่เด็กสนใจ ครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เปนการศึกษาใน

หัวขอเร่ืองที่เด็กสนใจและตองการที่จะเรียนรู ส่ิงที่ศึกษาเกิดจากความสนใจหรือปญหาของเด็ก ศึกษา

ลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นและเด็กไดแสวงหาคนควาคําตอบดวยตัวเอง มี 3 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 สรางความสนใจและเริ่มตนโครงการ เปนระยะที่สรางบรรยากาศการเตรียม

ความพรอมและใหเด็กอภิปรายนําเสนอเกี่ยวกับเร่ืองที่ตนเองสนใจเพื่อคนหาหัวเรื่องที่เด็กสวนใหญ

สนใจ อยากเรียนรูรวมกัน โดยครูจะมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหเด็กคิด แสดงความคิดเห็นรวมกัน

เลือกหัวเรื่องที่นักเรียนสนใจอยากศึกษาคนควาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณเดิม และ

นําเสนอความรูใหครูและเพื่อนๆ ดวยการสนทนา 

  ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ เปนการนําหัวเรื่องของโครงการมาวางแผนในการศึกษา

คนควาและปฏิบัติตามแผนการที่วางไวเพื่อหาคําตอบจากคําถามที่เด็กสนใจเสนอ โดยเด็กลงมือปฏิบัติ

ตามโครงการ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุนในการปฏิบัติ

กิจกรรมในการศึกษาคนควาของเด็ก 

  ระยะที่ 3  ระยะสรุปและประเมินโครงการ เปนขั้นที่เด็กและครูรวมกันสรุป ประเมินผล

โครงการและนําเสนอผลงาน การจัดผลงานจากการทําโครงการใหผูอ่ืนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมของโครงการที่เด็กๆ ไดทําโครงการรวมกัน 

 ในการจัดประสบการณแบบโครงการ เด็กจะไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกลงไปใน

รายละเอียดของเรื่องนั้น ดวยกระบวนการคิด การแกไขปญหาของเด็กเอง เด็กจะไดตอบสนองความ

ตองการในสิ่งที่ตนมีความสนใจอยากรูอยากเห็น และเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากการพูดคุย

สนทนา ศึกษาคนควา ทดลอง การลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนของโครงการที่ตนเองวางเอาไว โดย

ครูเปนผูมีหนาที่อํานวยความสะดวก และจัดสภาพแวดลอมสงเสริมในการทํากิจกรรม มีการนําเสนอ

ผลงานจากการทําโครงการรวมกัน ระยะเวลาในการทําโครงการขึ้นอยูกับความสนใจและความ

ตองการของเดก็ และมีการบูรณาการการจัดประสบการณแบบโครงการ  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยเพื่อสังเคราะหเปนกรอบ

แนวคิดในการทําวิจัย ที่สงเสริมพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มี

ความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ ซึ่งการจัดประสบการณ

แบบโครงการเปนรูปแบบนวัตกรรมการสอนที่ชวยสงเสริมใหเด็กไดคนพบศักยภาพของตนเองและ
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เรียนรูจากประสบการณตรง ผานกระบวนการเลือกหัวเรื่องที่เด็กสนใจ มีการวางแผนลําดับข้ันตอน 

การเรียนรู โดยมีคุณครูเปนผูอํานวยความสะดวกและจัดสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการเรียนรู ที่ผูวิจัย

ไดนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) และไวกอกี้ (Vygotsky) และ

สงเสริมการมีปฏิสัมพันธดานสังคมในระหวางการจัดประสบการณแบบโครงการโดยยึดแนวคิด สงเสริม

พัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน (Erikson)และแบนดูรา (Bandura) ซึ่งผูวิจัยไดนําพฤติกรรมดานสังคม

แบงออกเปน 4 กลุมพฤติกรรมตามความเหมาะสมกับพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัยและ

เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมและไดกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยเรื่อง 

ผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยและ

เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมมีระดับพัฒนาการ

ของพฤติกรรมดานสังคมสูงขึ้นหลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ 

 
การจัดประสบการณแบบโครงการ 
- ระยะเริ่มตนโครงการ 

- ระยะพฒันาโครงการ 

- ระยะสรุปและประเมินผลโครงการ 
 

 
พฤติกรรมดานสังคม 

- การชวยเหลือ 

- การยอมรับ 

- การแบงปน 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอดังหัวขอ

ตอไปนี้ 

 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  1.1 ความหมายของการเรียนรู 

  1.2 ลักษณะของการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

  1.3 วิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

  1.4 ทฤษฎีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม  
  2.1 ความหมายของพัฒนาการทางสังคม 

  2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม 

  2.3 ความหมายและลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย   

  2.4 รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

  2.5 ความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 
       3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษและการเรียนรวม 
  3.1 ความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

  3.2 ประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

  3.3 การประเมินผลการเรียนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมกับเด็กปกติ 

  3.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

  3.5 ความหมายของการเรียนรวม 

  3.6 ทฤษฎีพื้นฐานของการจัดการเรียนรวม 

  3.7 รูปแบบของการเรียนรวม 

  3.8 หลักในการเรียนรวม 

  3.9 เหตุผลในการจัดการเรียนรวม 

  3.10 องคประกอบที่ชวยใหการเรียนรวมประสบความสําเร็จ 
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 4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณแบบโครงการ 
  4.1 ความหมายของการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  4.2 ประวัติความเปนมาของการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  4.3 แนวคิดของการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  4.4 ลักษณะของการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  4.5 บทบาทของครูในการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  4.6 ข้ันตอนการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  4.7 กิจกรรมที่สําคัญในการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  4.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณแบบโครงการ 

 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 1.1 ความหมายของการเรียนรู 
 กูด (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 49; อางอิงจาก Good. 1945: 313-314) กลาววาการเรียนรู 

(Learning) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก

การไดรับประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ไมวาจะเปนการเรียนรูเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว หรือการ

มีปฏิกิริยาสนองตอบตอส่ิงเรา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในดานอารมณความรูสึก 

 อุบลรัตน เพ็งสถิตย (2542: 31) การเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤตกิรรม

จากลักษณะที่ไมสามารถกระทํากิจกรรมได เปลี่ยนมาเปนการกระทํากิจกรรมได ซึ่งตองอาศัยการฝกฝน

และตองมีประสบการณดวย พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง แตเปนพฤติกรรมที่ไมไดรับการฝกฝน ถือวา

ไมใชเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู เชน การมีวุฒิภาวะเปนครั้งแรก การไดรับพิษของยา รางกาย

เหนื่อยลามาก จนทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง การเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งโดยตั้งใจ

และไมไดต้ังใจ บางครั้งอาจเปนการเรียนรูอยางมีแบบแผนหรือไมมีแบบแผนก็ได เด็กทุกคนจึงควรตอง

มีการเรียนรู เพื่อใหตนเองสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมหรือสถานการณใหมๆ ดวยการฝกฝน

ทางดานความนึกคิด สรางเสริมประสบการณที่ไดรับจากการกระทํา การไดมองเห็น การไดยินเสียง 

การไดสัมผัส 

 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 29) ไดกลาวถึง การเรียนรู วาหมายถึง กระบวนการที่มนุษยมี

พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมเปนพฤติกรรมคอนขางถาวรการเรียนรูของเด็ก เปนผลมา

จากประสบการณจากสิ่งแวดลอมและมีการฝกฝนตั้งแตวัยทารก ในการเรียนรูของเด็กนั้นสิ่งที่มีอิทธิพล 

ไดแก สภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธ ความตองการและความสนใจของเด็ก การเรียนรูของเด็กปฐมวัย

มีขอบเขต คือ ใชชวงเวลาสั้น การรับรูเนื้อหาแบบรูปธรรม วิธีการเรียนรูในแบบของการเลน ลงมือปฏิบัติ 

สํารวจสิ่งรอบตัวตามความพอใจของตนเอง 
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 การเรียนรูเปนการเปลี่ยนศักยภาพของพฤติกรรมในลักษณะที่คอนขางถาวรซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น

เปนผลมาจากประสบการณและการฝกฝน การเรียนรูของคนเราเกิดขึ้นได 2 ทางดวยกันคือ เกิดจาก

ประสบการณตรงและเกิดจากประสบการณทางออม  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาคนเรานั้นเกิดจากการเรียนรู

ตลอดชีวิต   

 ผดุง อารยะวิญู (2542: 9) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนรูวา เด็กทุกคนสามารถเรียนรู

ได ไมวาเด็กคนนั้นจะเปนเด็กปกติ หรือเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษาก็ตาม 

 พัชรี สวนแกว (2536: 40) ไดใหความหมายการเรียนรูไววา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอสถานการณที่ไดรับรูจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่

สังเกตได องคประกอบที่จะกอใหเกิดการเรียนรู ไดแก วุฒิภาวะและความพรอม ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง

ทางดานรางกายและความสามารถที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

 อารี พันธมณี (2534: 86) ไดใหความหมายการเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมจากเดิมไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร และพฤติกรรมใหมนี้เปนผลมาจากประสบการณ

หรือการฝกฝน มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณหรือวุฒิภาวะ หรือพิษยา

ตางๆ หรือความบังเอิญ 

 สุรางค โควตระกูล (2533: 135) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรูหมายถึง

การเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม หรือจาก

การฝกหัด 

 อารี เพชรผุด (2528: 14) ไดกลาวไววา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัน

เนื่องมาจากกระบวนการของสิ่งแวดลอมภายนอก (External Process) และการเปลี่ยนแปลงกอใหเกิด

ความพอใจตอส่ิงเรา 

 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 21) ใหความหมายการเรียนรูเปนกระบวนการรับสารสนเทศเขา

สมองเพื่อใหเกิดความจํา ความเขาใจ และตีความหมายออกวาสิ่งไดรับคืออะไร เพราะอะไรจึงเปนเชนนัน้

จะนําไปใชอยางไร การเรียนรูทุกสิ่งทุกอยางของคนจะนําไปสูการจําที่สามารถนําไปใชกับประสบการณ

ตอๆ ไปได  

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการเรียนรูเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเปนผล

เนื่องมาจากประสบการณที่มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม หรือจากการที่ไดฝกหัดจนกลายเปน

พฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร โดยสังเกตไดจากการแสดงออกทางการพูด การเขียน การแสดงออก

ของทาทาง หรือการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น สวนกระบวนการเรียนรูคือการเรียนรูที่เปนรูปแบบ มีแบบ

แผนที่ทําใหผูเรียนเขาใจจนสามารถจดจําและนําไปเปนประสบการณของตนเอง 
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 1.2 ลักษณะของการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 ภรณี คุรุรัตนะ และคณะ (2542: 3) การเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีลักษณะเฉพาะตัวและจําเปนตอง

เรียนรูผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย การสงเสริมศักยภาพของเด็กโดยเนนการสรางองค
ความรู และการรับความรู (Construct VS. Instruct) ใหผลตางกัน ผลจากการใหเด็กเรียนรูจากการ
สรางองคความรูเปนการสรางพลังการเรียนรูที่แทจริงอันจะนําไปสูการศึกษาที่ชวยใหเด็กเปนคนเกง 
คนดี มีความสุข  

 พัชรี สวนแกว (2536: 44-45) เด็กปฐมวัยจะมีลักษณะการเรียนรูที่เปนเฉพาะของตน ซึ่งอาจ
แบงลักษณะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยไดเปน 
 1. การเรียนรูจากประสบการณตรง เปนการเรียนรูที่เด็กไดรับมาจากสภาพแวดลอมโดยการ

กระทํา การรับรูและการพบเห็น ประสบการณตรงที่เด็กไดรับจากสภาพแวดลอมนั้นมีผลตอการเรียนรู 
และการสรางเสริมลักษณะนิสัยของเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก รวมทั้งยังสามารถเปนตัวกําหนดลักษณะ
นิสัยของเด็กปฐมวัยอีกดวย ซึ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูจากประสบการณตรงนี้ อาจจําแนกได
เปน 2 ลักษณะใหญๆ ดังนี้ 

  1.1 การเสริมแรงทางบวกไดแก ส่ิงที่ทําใหเด็กพึงพอใจหลังจากแสดงพฤติกรรมบางอยาง 
ซึ่งเปนผลทําใหเด็กแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ซ้ําอีก  
  1.2 การลงโทษ ไดแก ส่ิงที่ทําใหเด็กไมพึงพอใจ หลังจากแสดงพฤติกรรมบางอยาง ซึง่เปน
ผลทําใหเด็กยุติการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ในเวลาตอมา 

  จากปจจัยทั้ง 2 ประการดังกลาว ทุกคนที่เกี่ยวของกับเด็กทั้งพอแมผูปกครองและครูอาจ
ชวยสรางลักษณะนิสัยที่เหมาะสมใหแกเด็กไดโดยการเสริมแรงทางบวกแกเด็ก เมื่อตองการสรางให
เด็กมีลักษณะนิสัยนั้นๆ ตอไป และใหการลงโทษเมื่อตองการใหเด็กยุติลักษณะนิสัยที่ไมเหมาะสม 
 2. การเรียนรูจากการบอกเลา การเรียนรูของเด็กปฐมวัยนั้น นอกจากจะเกิดจากประสบการณ

ตรงแลว เด็กปฐมวัยยังสามารถที่จะเรียนรูไดจากการบอกเลาของบุคคลตางๆ หรือการบอกเลาจากหนังสือ
ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการเรียนรูทางออม เนื่องจากตัวเด็กเองไมมีประสบการณตรงตอส่ิงเหลานั้น การ
เรียนรูจากการบอกเลามีลักษณะคลายคลึงกับการเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบ แตการเรียนรูจากการ
บอกเลานั้น เด็กจะสรางภาพพจนข้ึนในสมองของตนแทนที่จะไดเห็นจากตัวแบบที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 

แตในบางครั้งที่เราไมสามารถที่จะจัดกิจกรรม โดยใหเด็กไดรับประสบการณตรงได ก็อาจจะตองเลือกใช
วิธีการบอกเลาแทน 
 3. การเรียนรูจากการสังเกต โดยปกติแลวเด็กปฐมวัยมักจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่อาจทําให
เกิดความเขาใจวาเด็กเลียนแบบพฤติกรรมนั้นๆ มาจากตัวแบบรอบๆ ตัวเด็กนั่นเอง ในระยะแรกเด็กจะ

เลียนแบบบุคคลที่อยูใกลชิด เมื่อเด็กเริ่มเขาสังคม เด็กจะเริ่มสังเกต และลอกเลียนแบบกิจกรรมของ
บุคคลที่เด็กสนใจ ดังนั้นผูเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยทั้งพอแม ผูปกครองและครูจึงควรระมัดระวังในการที่
จะเปนตัวแบบที่ดีสําหรับเด็กดวย 
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 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมคือการเรียนรูจากการ

สัมผัส การเลน การมีประสบการณตรงกับส่ิงแวดลอมรอบขาง การบอกเลาจากผูอ่ืน  ดังนั้นผูที่เกี่ยวของ

กับเด็กควรจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อและกระตุนตอการเรียนรูของเด็ก 

 
 1.3 วิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 พัชรี สวนแกว (2536: 46-48) เด็กปฐมวัยมีวิธีการเรียนรูโดยผานสิ่งตางๆ ดังนี้ 

 1. เด็กเรียนรูโดยผานความตองการของเด็กเอง การที่บุคคลจะเรียนรูในสิ่งใดไดดีก็ตอเมื่อ

บุคคลมีความตองการในสิ่งนั้นๆ เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีความตองการที่แตกตางไปจากบุคคลวัยอื่น มี

วิธีการเรียนรูโดยผานความตองการ ดังนี้ 

  1.1 เด็กตองการการยอมรับและไดรับความสนใจ เด็กตองการความสนใจการเอาใจใส  

รักใครใยดีจากผูที่อยูแวดลอม ในขณะเดียวกันก็ตองการใหทุกคนสนใจ เนื่องจากธรรมชาติของเด็กมี

ลักษณะที่เรียกวา ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง การตอบสนองความตองการของเด็ก การใหความสนใจ

ตลอดจนการใหคําชมเชย หรือการแสดงกริยารักใครพอใจ ชื่นชม จะทําใหเด็กมีความมั่นใจ เด็กจะมี

ความพยายามทําในสิ่งที่ไดรับการยกยองจากผูใหญ ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทั้งพอแมผูปกครองและครูจึง

ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กควบคูไปกับการใหแรงเสริมเพื่อทําใหเด็กพัฒนาความสามารถตางๆ 

ไปดวยดีและดวยความสุข 

  1.2 เด็กตองการการตอบสนองเพื่อการอยูรอดของชีวิต นอกจากการดูแลทางดานจิตใจซึ่ง

ไดแก การใหความรัก ความปลอดภัย การยอมรับ ความยุติธรรม การปองกันคุมครอง การใหอิสรภาพ 

การใหคําแนะนําที่ดี และการตักเตือนในทางที่ถูกที่ควรแลว เด็กยังตองการสิ่งที่จําเปนตอรางกาย อัน

ไดแก การตอบสนองเมื่อหิวกระหาย เมื่อไมสบาย เหนื่อย หนาว ฯลฯ เด็กตองการใหส่ิงที่ไมสบายนี้

หายไป พอแม ผูปกครองและครู จะตองตอบสนองความตองการในการบําบัดสิ่งตางๆ เหลานี้ใหแกเด็ก 

  1.3 เด็กตองการแสดงความสามารถในขวบปแรกของชีวิต เด็กตองการที่จะแสดงและ

ทดลองความสามารถตางๆ ของตน ดังนั้น พอแมผูเลี้ยงดูจะตองเปดโอกาสใหเด็กไดทําสิ่งตางๆ ที่เด็ก

ตองการและสามารถจะทําไดดวยการพยายามจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและทาทายความสามารถแตละอยาง 

แตตองระวังมิใหยากเกินความสามารถของเด็กและใหเวลากับเด็กพอสมควรในการทดลองความสามารถ

และเพื่อใหเกิดความชํานาญซึ่งจะพบวาเด็กจะทํากิจกรรมตางๆ ซ้ําแลวซ้ําอีกโดยไมเบื่อหนาย และ

เปนการสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นดวย 

  1.4 เด็กตองการที่จะเหมือนบุคคลที่เขารัก การที่เด็กตองการทําตามบุคคลตางๆ ในบางครั้ง

นําไปสูการเรียนรูได เชน การพยายามที่จะจัดโตะอาหารเลียนแบบการทํางานของแม การใชคอนตอก

ตะปู เลียนแบบการทํางานของพอ เปนสิ่งที่จะนําไปสูการเรียนรูของเด็กไดทั้งสิ้น บางครั้งเด็กอาจเลียนแบบ
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พฤติกรรมตางๆ แสดงออกใหเห็นจากการเลน ดังนั้นผูเกี่ยวของทั้งพอแม ผูปกครองและครูจึงควรจัด

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอลักษณะการเรียนรูของเด็กดวยการจัดสิ่งของเครื่องใชตางๆ ใหเด็กไดเลียนแบบ ซึ่ง

อาจเปนของจริงก็ได แตพฤติกรรมที่เด็กลอกเลียนแบบนั้น ในบางครั้งอาจเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

ก็ได ดังนั้นพอแม ผูปกครองของเด็กจะตองคอยควบคุมปรับพฤติกรรมเหลานั้นใหเปนพฤติกรรมที่

เหมาะสมดวย 

 2. เด็กเรียนรูโดยผานความสนใจที่มีตอส่ิงตางๆ 

 เนื่องจากบุคคลจะเรียนรูส่ิงใดตอเมื่อบุคคลมีความสนใจในสิ่งนั้นๆ ซึ่งเด็กปฐมวัยจะมีวิธีการ

เรียนรู โดยผานความสนใจดังนี้ 

  2.1 เด็กมีความสนใจตอสิ่งตางๆ ที่อยูแวดลอมตนเอง ซึ่งเปนธรรมชาติของเด็กอยูแลว 

โดยเฉพาะ ถาหากสิ่งของหรือวัตถุใดนาสนใจ สะดุดตาเราความสนใจใหเด็กเขาใกลและตองการ

จะศึกษา ดังนั้นผูที่เกี่ยวของ พอแม ผูปกครองและครู จึงควรจะสนับสนุนใหเด็กมีความสนใจ ใครรู

ตอส่ิงตางๆ ที่อยูแวดลอม เชน การหาวัตถุของที่สะดุดตา ที่มีเสียง เคลื่อนไหวได ถอดออกใสเขาไปใหม

ไดใหเด็กเลนสิ่งเหลานี้ จะทําใหเด็กสนใจใครรูและคนหาวิธีทํางานของวัตถุตางๆ เหลานั้น เปนตน 

  2.2 เด็กมีความสนใจในประสบการณหลายๆ อยางที่จัดให เชน การหาวัสดุเครื่องใชและ

ของเลนที่เหมาะสมกับวัยใหเด็กไดเลน การที่พอแมดูโทรทัศนกับลูกโดยเลือกรายการที่ดี การตอบคาํถาม

ที่เด็กสนใจใครรู การหาหนังสือที่มีคุณคาใหลูกไดอานหรือดูรูปภาพ ฯลฯ ซึ่งจะชวยขยายประสบการณ

ของเด็กใหกวางขวางยิ่งขึ้น 

  2.3 เด็กมีความสนใจในคําถามที่กระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบ การตอบคําถามของเด็กเปน

ส่ิงที่พึงกระทํา แตในบางครั้งผูใหญอาจจะตั้งคําถามเพื่อใหเด็กพยายามคนหาคําตอบที่พอจะคนหาได

ดวยคําถามที่เหมาะสมไมยากเกินวัย จะทําใหเด็กไดรูจักสังเกตและหาขอเสนอหรือขอคําตอบตางๆ 

มาตอบคําถามเหลานั้น อันจะนําไปสูการเรียนรูของเด็กไดอีกทางหนึ่ง 

  2.4 เด็กมีความสนใจในคําอธิบายและขอเสนอแนะ ดวยเหตุที่เด็กยังมีประสบการณนอย 

การทํากิจกรรมบางอยางหรือการเปดโอกาสใหเด็กไดคนหาคําตอบดวยตนเองเปนสิ่งที่ดี แตในบางครัง้

หากเด็กทดลองแลวหลายครั้งยังไมประสบความสําเร็จ การแนะนําใหคําอธิบายบางจากผูใหญ จะทํา

ใหเด็กเกิดการเรียนรูและทําสิ่งตางๆ ไดดีข้ึน การประสบความสําเร็จในการทํางานตางๆ นอกจากจะ

ทําใหเกิดการเรียนรูแลว ในทางจิตวิทยาเด็กจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองกลาที่จะคิดคนและหาทาง

แกปญหาดวยตนเอง และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน 

  2.5 เด็กมีความสนใจในเกมที่มีรางวัล ซึ่งจะชวยทําใหเด็กมีสมาธิในการตั้งใจเรียนรูมาก

ข้ึน แตผูที่เกี่ยวของจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการสนับสนุนใหเด็กไปรวมเลนเกมดังกลาว 

เพราะอาจจะทําใหเด็กมีนิสัยกาวราว เพราะมุงหวังแตชัยชนะเพื่อรางวัลก็ได 
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 3. เด็กเรียนรูโดยผานการลงมือปฏิบัติและการเลน 

 ดวยเหตุที่เด็กปฐมวัยอยูในชวงที่กําลังซุกซน ไมอยูนิ่งเฉย ดังนั้นการที่เด็กไดลงมือกระทํา

กิจกรรมตางๆ รวมทั้งการเลน ก็เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูได ซึ่งแบงออกเปน 

  3.1 เด็กเรียนรูจากการกระทําซ้ําๆ หรือเลียนแบบ เชน การตอภาพตัดตอในครั้งแรกเด็ก

อาจจะทําดวยความยุงยาก และเสียเวลามากในการคนหาชิ้นสวนที่เหมาะสม แตถาทําซ้ําๆ กับเด็กจะ

ทําไดรวดเร็วขึ้น และสามารถนําไปสูการเลนการตัดตอที่ยากขึ้นได เปนตน 

  3.2 เด็กเรียนรูจากการสํารวจ สัมผัส คนควา เปรียบเทียบ และหาความสัมพันธของสิ่งตางๆ 

เชนการเลนเครื่องเลนตางๆ เด็กจะเกิดความเขาใจและสามารถสังเกตเปรียบเทียบไดดวยการลงมือ

เลนดวยตนเอง เปนตน 

  3.3 เด็กเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติ การที่เด็กไดมีประสบการณในการแกปญหาเฉพาะหนา 

ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทั้งพอแม ผูปกครอง และครูจึงควรเปดโอกาสใหเด็กไดเลน ไดลงมือปฏิบัติส่ิงตางๆ 

ดวยตนเอง 

 4. เด็กเรียนรูโดยผานประสบการณ 

 ส่ิงที่เด็กไดรับประสบการณไมวาดีหรือไมดี ไมวาจะเปนความพอใจหรือไมพอใจก็ตาม จะทํา

ใหเด็กเกิดการเรียนรูเสมอ ถาเปนประสบการณที่เด็กพึงพอใจก็จะชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเด็ก

จะทําในสิ่งนั้นอีก แตถาเปนสิ่งที่ไมนาพึงพอใจเด็กจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานั้นและไมทําตอไปอีก 

 5.  เด็กเรียนรูโดยผานความพรอมที่จะเรียน 

 ความพรอมมีความสัมพันธกับการฝกหัด ถาเราฝกหัดเมื่อเด็กพรอมยอมทําใหเกิดผลดีตอ

การเรียนรูของเด็ก การจัดกิจกรรมตางๆ ใหเด็กไดปฏิบัติหรือไดสัมผัส จะชวยใหเด็กเกิดความพรอมได

เร็วขึ้น ดังนั้น พอแม ผูปกครองและครู จึงควรเขาใจถึงการจัดประสบการณใหกับเด็ก โดยเนนเรื่องของ

การสนับสนุนใหเด็กเกิดความพรอมเพื่อการเรียนรู ไมควรบังคับใหเด็กทําการสิ่งตางๆ ที่เด็กยังไมได

หรือยังไมพรอม เพราะจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกคับของใจและเกิดภาวะเครียดทางอารมณได อยางไร

ก็ตามมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับความพรอมที่จะเรียนรูของเด็กปฐมวัยดังนี้ 

  5.1 การเตรียมและการจัดหาประสบการณตางๆ ใหเด็กจะชวยใหเด็กมีความพรอมที่จะ

เรียนรูส่ิงตางๆ ดวยการใหเด็กไดรับรู ไดดู ไดสัมผัส ฯลฯ กับส่ิงนั้นๆ  

  5.2 เด็กจะมีความพรอมในการเรียนสิ่งที่ยากขึ้นและแตกตางไปจากเดิมเล็กนอย หากเด็ก

ไดรับความสําเร็จจากการเรียนรูมาบางแลว 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาวิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมาจากเด็กเรียนรูโดยผานความ

ตองการของเด็กเอง เรียนรูโดยผานความสนใจที่มีตอส่ิงตางๆ เรียนรูโดยผานการลงมือปฏิบัติและการเลน 

เรียนรูโดยผานสิ่งที่ตนเองไดรับ เรียนรูโดยผานความพรอมที่จะเรียน จนเกิดประสบการณตรงนี้เหมาะ
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กับเด็กปฐมวัยแตละคนขึ้นอยูกับขีดความสามารถการรับรูที่แตกตางกันไป ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับ    

เด็กปฐมวัย ควรมีความเขาในตัวเด็กรูจักตัวเด็กและจัดกิจกรรมการเรียนรูตามศักยภาพของเด็ก แตละคน 

 
 1.4 ทฤษฎีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 เยาวพา เดชะคุปต (อาทิตยา สิงหนาท. 2548: 32-35; อางอิงจาก เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 

60-69) ไดกลาวถึงทฤษฎีการเรียนรู ดังนี้ 
 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ 
 อิวาน เพโตรวิช พาฟลอฟ (Evan Petrovich Pavlov) เปนนักศึกษาสรีระชาวรัสเซีย พาฟลอฟ

ไดคิดทฤษฎีจิตวิทยาที่จัดอยูในกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เขาเชื่อวากระบวนการเรียนรูที่เปน

พื้นฐานของการเรียนรู คือ การสรางสัมพันธระหวางสิ่งเรา (Stimulus-S) กับปฏิกิริยาตอบสนอง (Response-

R) ไดอยางเฉียบพลัน หรือเกิดปฏิกิริยาสะทอน (Reflex)  

 การนําทฤษฎีของพาฟลอฟไปใชกับการศึกษาปฐมวัย 

 1. ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรสรางเงื่อนไขเพื่อใหเกิดความรูสึกกอนที่จะเรียนและลบ

พฤติกรรมที่สรางเงื่อนไข (Extinction) ซึ่งครูจะทําใหส่ิงเราเทียมลดนอยลงจนไมอยูในระดับที่เด็กจะ

เกิดการตอบสนองและพฤติกรรมที่ตองการลดนอยลงจนหาย 

 2. ในการเรียนการสอน ครูอาจจะนําภาพและคํามาใหเด็กดูบอยๆ จนตอมาเด็กจะจําคําได

โดยไมตองดูรูปภาพ โดยอาศัยการจัดกิจกรรมนั้นซ้ําๆ จนเด็กเกิดการตอบสนอง  

 3. ครูผูสอนควรกระตุนใหเด็กเกิดความเขาใจวาเงื่อนไขหนึ่งๆ ที่สรางขึ้นมาสามารถกอใหเกิด

ผลตอบสนองหลายๆ อยาง โดยควรหาวิธีการหลายๆ วิธีในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดของเดก็

ใหกวางขึ้น 
 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Edward L. Thorndike)  
 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค หรือทฤษฎี S-R หรือ ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionism 

Theory) ซึ่งเปนทฤษฎีที่สรางขึ้นโดยเอ็ดเวิรด แอล ธอรนไดค (Edward L. Thorndike) นักจิตวิทยา

และนักการเมืองอเมริกัน ธอรนไดคเชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นจากการสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา 

(S) กับการตอบสนอง (R) ซึ่งการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองสรางความเชื่อมโยงหรือพันธะ (Band หรือ 

Connection) ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยอาศัยการลองผิดลองถูก (Trial and Error) จนกวา

จะพบรูปแบบที่ดีและเหมาะสมที่สุด 

 การนําทฤษฎีของธอรนไดคไปใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย  

 ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ครูหรือนักการศึกษาสามารถนําแนวคิดของธอรนไดคไปใชได 

ดังนี้ 
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 1. การจัดสิ่งเราที่จะกระตุนใหเด็กเกิดการตอบสนอง โดยการสรางแรงจูงใจ 

 2. จัดหาอุปกรณที่นาสนใจ 

 3. ใหเด็กไดมีโอกาสฝกปฏิบัติหรือทําตามแบบฝกหัดบอยๆ 

 4. การฝกฝนไมควรกระทํานานๆ จนเด็กรูสึกจําเจเกิดความเบื่อหนาย 
 ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner) 
 สกินเนอร (Skinner) เปนผูคิดทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําหรือแบบปฏิบัติซึ่งมีชื่อ

เรียกแตกตางกัน คือ Operant Conditioning Theory หรือ Instrumental Conditioning Theory หรือ 

Type-R Conditioning Theory สกินเนอรไดเสนอแนวความคิดโดยจําแนกทฤษฎีทางพฤติกรรมออกเปน  

2 ประเภท คือ 

 1. พฤติกรรมจากการเรียนรูแบบ Type S (Respondent Behavior) ซึ่งมีสิ่งเรา (Stimulus) 

เปนตัวกําหนดหรือดึงออกมา 

 2. พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู Type S (Operant Behavior) พฤติกรรมหรือการตอบสนอง

ข้ึนอยูกับการเสริมแรง (Reinforcement)  

 การนําทฤษฎีของสกินเนอรไปใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 1. การใชการเสริมแรง (Reinforcement) ทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมครูควรใหการเสริมแรง

โดยการชมเชยหรือแรงจูงใจ 

 2. การปลูกฝงพฤติกรรมบางอยางและลดพฤติกรรมบางอยาง (Shaping Behavior) หลักการ

สําคัญของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร คือการควบคุมการตอบสนอง ดวยวิธีการ

เสริมแรง 

 3. บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Matching) และเครื่องชวยสอน (Teaching Learning) 

สกินเนอรไดเสนอการสอนแบบโปรแกรมซึ่งจัดแบงเนื้อหาออกเปนสวนยอยๆ เปนขั้นๆ และจัดลําดับให

เปนเหตุเปนผลเพื่อใหเรียนไดงายและเมื่อสําเร็จในแตละขั้นจะไดรับแรงเสริมหรือใหรางวัลทันที 
 ทฤษฎีของนักจิตวิทยากลุมเกสตัลท (Gestalt-Field Theory) 
 ทฤษฎีกลุมเกสตัลทเปนทฤษฎีการเรียนรูในการพัฒนาการทางสติปญญา (Cognitive Theories) 

ที่เนนการรับรูโดยสวนรวม (Whole) มากกวาที่จะมุงเนนสวนยอยๆ แนวความคิดของกลุมเกสตัลทจะ

ตางจากทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยมคือ กลุมเกสตัลทจะเนนวา “การเรียนรูที่เกิดจากการรับรูเปนสวนรวม

มากกวาสวนยอย” (The Whole is more than the sun of the parts) คําวา “เกสตัลท” (Gestalt) แปลวา 

รูปแบบ (Form) หรือแบบแผน (Pattern) แตตอมาหมายถึง “สวนรวม” (The Wholeness) เพื่อใหสอดคลอง

กับความหมายของกลุม 
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 การนําทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตัลทไปใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 1. ครูผูสอนควรจัดสถานการณตางๆ รอบตัวเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความคิด 

 2.  ครูผูสอนควรคํานึงถึงประสบการณเดิมของผูเรียนหรือความสามารถของผูเรียนเปน

พื้นฐาน 

 3. การเนนภาพรวม ครูควรจัดบทเรียนใหเปนหมวดหมู มองเห็นโครงสรางของเรื่องที่จะเรียน 

 4. การประยุกตใชการเรียนรูควรเนนใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวติประจําวัน 

 5. การเรียนรู ควรเนนความเขาใจมากกวาการทองจํา 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเปยเจต (Piaget’s Theory) 
 หลักการเรียนรูของ เปยเจต กลาววา การเรียนรูของเด็กเปนกระบวนการที่เกิดจากการทํางาน

ของระบบประสาทสวนกลางเรียกวาโครงสรางทางสติปญญา (Schema) ซึ่งเขาใหนิยามวา เปนวิธีการ

ที่มนุษยจะรับรูเขาใจ และคิดถึงเกี่ยวกับโลกที่เขาอยู (They are ways of perceiving, Understanding 

and thing about world) 

 การนําเอาทฤษฎีของเพียเจตไปใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 1. ทฤษฎีของเพียเจตสามารถนํามาใชในการจัดลําดับเนื้อหาในหลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัย

ไดโดยตรงโดยหลักสูตรสําหรับเด็กควรเนนการใหเด็กมีโอกาสจัดกระทํา (Manipulation) กับวัตถุตางๆ 

เพราะเด็กในวัยนี้เรียนรูโดยอาศัยประสาทสัมผัสรับรูและการเคลื่อนไหว (Sensory-Motor) เพื่อสงเสรมิ

พัฒนาการดานสติปญญา 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ควรจัดใหกับเด็กควรกระตุนใหเด็กไดคิด และ

มีโอกาสจัดกระทํา (Manipulation) หรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ รวมทั้งเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัส

และแตะตองไดเห็นสิ่งตางๆ หรือเรียนรูส่ิงตางๆ โดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 

 3. การเลือกอุปกรณในทัศนะของเพียเจต การที่เด็กไดมีโอกาสสัมผัสจับตองสิ่งตางๆ ที่มีอยู

ตามธรรมชาติ เชน ดิน ทราย น้ํา หิน ฯลฯ เปนสื่อเบื้องตนที่จะชวยพัฒนาประสาทสัมผัสรับรู และการ

เคลื่อนไหวเพื่อเขาใจใหถึงสภาพความเปนจริงของวัตถุ เชน เรื่องน้ําหนัก เนื้อสาร ซึ่งจะนําไปสูการ

เชื่อมโยงกับโครงสรางอื่นๆ 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร นักจิตวิทยาชาวอเมริกันมีสวนที่คลายกบัทฤษฎี

ของเพียเจตอยูมาก เขาเชื่อวาการเรียนรูของเด็กเกิดจากกระบวนการการทํางานภายในอินทรีย (Organism) 

บรูเนอรเนนความสําคัญของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมซึ่งมีผลตอความงอกงามทางสติปญญาของเดก็ 
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 การนําเอาทฤษฎีของบรูเนอรไปใชในการศึกษาปฐมวัย 

 1. ทฤษฎีของบรูเนอรมีสวนคลายกับทฤษฎีของเพียเจตซึ่งสนับสนุนใหผูเรียนเกิดการคนพบ

ดวยตนเอง การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by doing) และเนนความพรอม (Readiness) 

 2. ทฤษฎีของบรูเนอรเร่ืองการจัดระเบียบ เรียบเรียงเนื้อหาหรือโครงสรางของความรูอันจะ

ชวยใหผูเรียนเห็นความสําคัญระหวางประสบการณเดิมกับเนื้อหาใหม 

 3. การสอนวิชาพื้นฐานบางอยางใหแกเด็ก บรูเนอรเชื่อวาพื้นฐานวิชาการบางอยาง สามารถ

นํามาจัดเปนรูปแบบ ใหมีความยากงายสอดคลองกับระดับผูเรียนได และสามารถทําใหผูเรียนเกิด

ความเขาใจโดยวิธีการที่เหมาะสม 

 4. แนวความคิดเกี่ยวกับการหยั่งรู (Intuitive) บรูเนอรไดย้ําถึงคุณคาของการคิดแบบการหยัง่

รูในกระบวนการศึกษา คําวา การคิดแบบหยั่งรู ตามความหมายของเขาคือ เปนเทคนิคการหาเหตุผล

ของสติปญญาแตเปนเทคนิคที่คิดหลักเกณฑข้ึนมาโดยปราศจากการวิเคราะหตามกระบวนการ

กฎเกณฑหรือสูตรตางๆ ที่คิดขึ้นมาดังกลาวนั้นอาจจะเปนขอสรุปที่สมเหตุสมผลหรือไมก็ได 

 5. แนวความคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในเรื่องนี้ บรูเนอรไดเนนเกี่ยวกับการจูงใจหรือความตองการที่

จะเรียนรูของผูเรียนรวมถึงการที่ผูสอนจะเราใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ เขาเชื่อวากิจกรรมที่ใชสติปญญา

จะประสบผลสําเร็จอยางเต็มที่ตอเมื่อผูเรียนมีความพอใจหรือแรงจูงใจเทานั้น 

 จากแนวคิดและเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต

ละคนเปนกระบวนการเรียนรูที่สําคัญที่สุด  ครูผูสอนควรกระตุนใหเด็กเกิดความเขาใจวาเงื่อนไขตางๆ 

ที่สรางขึ้นมาสามารถกอใหเกิดผลตอบสนองหลายๆ อยาง โดยควรหาวิธีการหลายๆ วิธี จัดสิ่งเราที่จะ

กระตุนใหเด็กเกิดการตอบสนอง โดยการสรางแรงจูงใจกับเด็กใหเกิดการเรียนรูในการจัดกิจกรรมให

เหมาะสมกับความสามารถการเรียนรูของเด็กเพื่อพัฒนาความคิดของเด็กใหกวางขึ้นทําใหเด็กเชื่อมโยง

ความรูไวเปนประสบการณและเปนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ควรเนน

ความเขาใจมากกวาการทองจําและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดทําใหคิดอยาง

เปนระบบ จากรูปธรรมไปสูนามธรรมไดดวยการใชความคิดนําไปสูความเขาใจ และสามารถนําหลักการ

ไปใชกับสถานการณตางๆ ไดตามลําดับข้ันตอนดวยตนเอง 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม 
 2.1 ความหมายของพัฒนาการทางสังคม 
 เฮอรล็อค (รัชดาภรณ  อินทะนิน. 2544: 7; อ างอิงจาก Hurlock. 1987: 228) ไดใหความหมาย

ของพัฒนาการทางสังคมวา  เปนการพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมใหตรงกับแบบแผนที่

สังคมยอมรับเพื่อใหสามารถเขากับสังคมได 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2528: 220) กลาววา พัฒนาการทางสงัคม หมายถงึ 

การพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมของมนุษยใหสอดคลองกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ

เพื่อที่จะเขาสังคมได 

 ซีเฟลท (Seefeldt. 1990: 264) กลาวถึงพัฒนาการทางสังคมวา เด็กวัย 3 – 5 ป ี จะใชเวลา

สวนใหญเรียนรูทักษะทางสังคมและภาษา เด็กวัยนี้จึงควรไดมีโอกาสพัฒนาทักษะทางสังคม ไมวาจะ

เปนการรวมมือ การชวยเหลือ การเจรจาความขัดแยงและพูดคุยกับผูอ่ืนเกี่ยวกับการแกปญหาระหวาง

เด็กกับบุคคลอื่น  ครูควรสนับสนุน  สงเสริมใหเด็กพัฒนาทักษะทางสังคมอยูตลอดเวลา 

 ดังนั้น พัฒนาการทางสังคม จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหสามารถอยู

รวมในสังคมกับบุคคลอื่นไดอยางมีความสุข และในเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคน 

ควรไดรับการสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมดานสังคม โดยเรียนรูจากเหตุการณที่ตนเองมีปฏิสัมพันธกับส่ิง

ที่อยูรอบตัว เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการสังคมเปนไปตามลําดับข้ันของทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมที่จะ

กลาวถึงตอไป 

 
 2.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมมีหลายทฤษฎี ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพฤติกรรมดาน

สังคม ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอีริคสัน ทฤษฎีพัฒนาการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวาง

บุคคลของซัลลิแวน ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรส และทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา 

  2.2.1  ทฤษฎพีัฒนาการทางสงัคมของอิริคสัน (Erikson’s Theory of development)    

  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน เนนถึงความสําคัญของบุคลิกภาพมนุษยวาจะ

พัฒนาไดดีหรือไมข้ึนอยูกับความสําเร็จในแตละชวงอายุ การพัฒนาที่เกิดขึ้นในแตละชวงของชีวิต ถา

บุคคลใดไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่แลวบุคคลนั้นก็จะมีบุคลิกภาพดีและพรอมที่จะพัฒนาขั้นตอไป

ไดอยางมีประสิทธิภาพ อีริคสัน ไดแบงพัฒนาการทางสังคมไว 8 ระยะ ในชวงของเด็กปฐมวัยคือ 3 ระยะแรก  

ดังนี้ 

   ข้ันที่ 1 ขั้นความไววางใจ – ความไมไววางใจ (Trust VS. Doubt) อายุเด็กขั้นนี้

อยูระหวางแรกเกิด – 1 ป ถาเด็กไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอมั่นคงจากบิดามารดาจะชวยพัฒนา

ความรูสึกในดานความเปนตัวของตัวเองและความไววางใจผูอ่ืน  ซึ่งจะสงผลใหเด็กมีอารมณที่ดีและมี

ความรูสึกที่ปลอดภัย การที่เด็กไดรับการดูแลทางรางกายอยางสม่ําเสมอ ไดรับความอบอุนอยาง

มั่นคงสม่ําเสมอ ไดรับการตอบสนองความตองการ อยางทันทีทันใด ส่ิงเหลานี้จะทําใหเด็กเกิดความ

ไววางใจและเปนพื้นฐานในการสงเสริมพัฒนาการในขั้นตอไป  แตถาเด็กไมไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอ  

และไมมีความมั่นคง เด็กจะเกิดความรูสึกไมเชื่อมั่นในตนเอง ขาดทักษะในการที่จะเผชิญกับความ

ทุกขยากและภาวะกดดัน 
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   ข้ันที่ 2  ข้ันความเปนตัวของตัวเอง – ความไมมั่นใจในตนเอง (Autonomy VS.Doubt)  

อายุเด็กขั้นนี้อยูระหวาง 2 – 3 ป ในขั้นนี้เด็กเรียนรูการใชทักษะทางรางกายและทักษะทางจิตใจเด็ก

พัฒนารางกายใหแข็งแรง และสรางความสมดุลระหวางความเปนตัวของตัวเองและความไมมั่นใจใน

ตนเอง  ถาเด็กไดรับการควบคุม จํากัดความอยากรูอยากเห็น เด็กจะรูสึกสงสัย ลังเล ไมเชื่อมั่นในตนเอง  

ซึ่งจะสงผลใหเด็กรูสึกไมปลอดภัย ความสําเร็จในพัฒนาการขั้นนี้คือ การใหเด็กไดใชความพยายาม

อยางเต็มที่  ในการสํารวจโลกดวยกิจกรรมและการเลน 

   ข้ันที่ 3   ข้ันความคิดริเริ่ม – ความรูสึกผิด (Initiative  VS.Guilt) อายุของเด็กใน

ข้ันนี้อยูระหวาง 3 – 5 ป หรือ 6 ป ในขั้นนี้เด็กจะรูจักรวมมือในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรม เด็ก

ตองไดรับอิสระอยางเพียงพอในการรวมทํากิจกรรมกับผูอื่น เด็กจะใหความสนใจ ใชความคิดริเริ่ม  

และใชความพยายามจนประสบความสําเร็จ ขบวนการทางสังคมในขั้นนี้เปนจุดเริ่มตนของการเกิด

อารมณรื่นเริง  โกรธเคืองบิดามารดาที่ควบคุมเด็กมากเกินไปจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกผิด การไม

จํากัดความคิดของเด็กจะสงผลใหเด็กรูจักการยอมรับและไมยอมรับสังคม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการ

เจริญงอกงามของพัฒนาการขั้นตอไป 

  2.2.2  ทฤษฎีพัฒนาการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคล (A Social interpersonal  

Theory of Development)    

  เฟสท (Feist. 1990: 216 – 227) ไดรวบรวมทฤษฎีพัฒนาการปฏิสัมพันธทางสังคม

ระหวางบุคคลของซัลลิแวน (Sullivan) ไววา ซัลลิแวนไดกําหนด ขั้นพัฒนาการจากรูปแบบที่สําคัญ

ของบุคลิกลักษณะของมนุษย ความสัมพันธระหวางบุคคล ประสบการณสวนตัวของแตละบุคคล และ

การเรียนรูที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม โดยซัลลิแวนไดแบงขั้นพัฒนาการออกเปน 7 ข้ัน 

คือ วัยทารก (Infancy) ว ัยเด็ก (Childhood) ว ัยเขาโรงเรียน (Juvenile Era) ว ัยกอนวัยรุน (Pre – Adolescence) 

ว ัยรุนตอนตน (Early  Adolescence) ว ัยรุนตอนปลาย (Late  Adolescence) และวัยผูใหญ (Adulthood) ใน

ที่นี้จะกลาวถึงเพียงขั้นที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย คือ ข้ันวัยเด็ก (Childhood)  อยูในระหวางอายุ 1.5 – 2 ป 

จนถึงอายุ 5 หรือ 6 ป เปนระยะที่มีพัฒนาการโครงสรางประโยคทางภาษา ที่ปรากฏออกมาอยางชัดเจน

เมื่อเด็กเลนกับเพื่อนที่เสมอภาคกัน เด็กสามารถคนพบเกี่ยวกับตัวเองและรูจักการสรางมิตรภาพกับ

ผูอ่ืน การที่เด็ก 2 คน  สามารถเลนบทบาทสมมติหรือเลนละครรวมกันนั้น  เด็กจะไดเรียนรูถงึรูปแบบของ

วัฒนธรรมสภาพแวดลอมที่อาศัยอยูควบคูกับการพัฒนาทางภาษาที่เปนไปอยางรวดเร็ว ในขั้นนี้เด็ก

จะเกิดความวิตกกังวล แตสามารถขจัดความวิตกกังวลได เด็กจะเรียนรูคุณคาในดานคุณธรรมจากสิ่ง

ที่ปรากฏอยูในสังคมทั้งดานดีและไมดี  ขณะเดียวกันเด็กจะเรียนรูการถูกจํากัดอิสรภาพจากประสบการณ 

ความคิดเห็นของตนที่กําลังเจริญงอกงาม ในวัยนี้เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางมีความหมาย การ

เลนรวมกันกับผูอ่ืน จะทําใหเด็กคนพบตัวเองรูจักผูอื่น ซึ่งเปนประสบการณที่ชวยใหเด็กเรียนรู การมี

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนตอไป 
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  2.2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรส (Havighurst’s Theory of Development)    
  พรรณี  ชูทัย  เจนจิต  (2537: 77 – 78) ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรส 
(Havighurst) ไววา ฮาวิกเฮอรสไดรับอิทธิพลแนวความคิดจากอีริคสันเกี่ยวกับพัฒนาการแตละชวงวัย
ของบุคคล  โดยเขาไดอธิบายวาในแตละชวงวัยของชีวิตนั้นเปนงานประจํา ซึ่งเปนงานที่เด็กแตละคน
ควรจะไดทําในชวงนั้น ๆ ถาบุคคลใดไมประสบความสําเร็จในงานนั้นจะมีผลตอการปรับตัว ฮาวิกเฮอรสได
แบงงานที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมในวัยทารกและวัยเด็กตอนตน ออกเปน 2 ประการ คือ   
  ประการที่ 1 เด็กสามารถมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความจริงทางสังคม และทางกายภาพ
ซึ่งหมายถึง การที่เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน พอ แม  โรงเรียน  ครู  ตลอดจน
ส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของดวย 
  ประการที่ 2  เด็กสามารถที่จะเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตนเองกับพี่นอง และ
บุคคลอื่นๆ รวมทั้งชอบเลียนแบบบุคคลอื่นประการที่ 3 เด็กสามารถเรียนรูเกี่ยวกับความแตกตาง
ระหวางสิ่งที่ถูกกับส่ิงที่ผิดและเริ่มมีพัฒนาการทางจริยธรรม   
  2.2.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura)  
  จากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (รัชดาภรณ  อินทะนิน. 2544: 9; อางอิงจาก 
Bandura. 1977: 22 – 27) กลาววา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเรียนรู มนุษยมีการเรียนรูพฤติกรรม
จากประสบการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งโดยทางตรง (Direct  Experience) คือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
และโดยออม (Indirect Experience) คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น หรือการเรียนรูจากตัวแบบ 
(Learning Thought Modeling) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการสังเกต (Observational Process) 
การเรียนรูสวนใหญในชีวิตประจําวันเปนการเรียนรูดวยกระบวนการสังเกตตัวแบบ ซึ่งมีองคประกอบที่
สําคัญ 4 ประการ  คือ 
  1. กระบวนการสนใจ (Attention Process) เปนกระบวนการเลือกและรับรูลักษณะ
ของพฤติกรรมที่สําคัญของตัวแบบ โดยผูสังเกตจะตองใหความสนใจและรับรูลักษณะที่สําคัญใหถูกตอง  
แลวนําสิ่งที่ไดจากการสังเกตมาสรุปรวบรวมไวเปนขั้นตอนเพื่อใหงายตอการจํา ซึ่งความสนใจนี้จะทํา
ใหสามารถจําแนกพฤติกรรมที่สําคัญออกจากพฤติกรรมอื่นของตัวแบบได การรับรูจะเกิดขึ้นไดมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสนใจจากตัวผูสังเกตหรือจากโครงสรางและ
ลักษณะของตัวแบบ ไดแก ความชัดเจน ความซับซอน ความนาสนใจของตัวแบบ รวมทั้งองคประกอบ  
ดานสัมพันธภาพระหวางตัวแบบกับผูสังเกต 
  2. กระบวนการคงไว (Retention Process) เปนกระบวนการของการจําเปนการรวบรวม
ลักษณะพฤติกรรมที่ไดจากการสังเกตไวในระบบความจําในรูปของสัญลักษณ (Symbolic Forms) ไดแก  
จินตภาพ (Image) และภาษา (Verbal) เมื่อบุคคลไดเห็นพฤติกรรมของตัวแบบที่ตนสนใจ การรับรูจะ
เกิดขึ้น และเมื่อพฤติกรรมสิ้นสุดลง มโนภาพของพฤติกรรมดังกลาวจะยังคงอยูในความทรงจําและจะ
ถูกดัดแปลงเปนสัญลักษณทางภาษา  ซึ่งสามารถจดจําไดงายและนานกวา 
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  3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) เปนกระบวนการแปลง

สัญลักษณในระบบความจําออกมาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกตองหรือใกลเคียงกับตัวแบบหรือไม

ข้ึนอยูกับปริมาณการเรียนรูที่ไดจากการสังเกตและความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคลนั้น 

  4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) การเรียนรูพฤติกรรมตางๆ ในสังคมนั้น

มนุษยไมสามารถแสดงพฤติกรรมที่ตนไดรับรูมาทั้งหมด แตจะเลือกพฤติกรรมของตัวแบบที่กอใหเกิด

ผลดีตอบแทนมากระทํามากกวาพฤติกรรมที่ตนไดรับรูมาทั้งหมด การประเมินพฤติกรรมของตัวแบบ 

จึงเปนไปในรูปของการรับเอาสิ่งที่ทําใหตนพึงพอใจและปฏิเสธสิ่งที่ตนไมเห็นดวยหรือไมพึงพอใจ 

 จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา พฤติกรรมดานสังคม

ของเด็กทุกคน  มีการพัฒนาไปตามลําดับข้ันของพัฒนาการ ข้ึนอยูกับความพรอมและการปฏิสัมพันธ

กับส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็ก  ถาเด็กคนใดไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่จะทําใหเด็กมีบุคลิกภาพที่ดี  

และพรอมที่จะพัฒนาขั้นสูงตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตามบุคคลใกลชิดจะเปนแบบอยาง

ใหเด็กเลียนแบบพฤติกรรม เพราะฉะนั้นพอแมและคุณครูตองใหความสําคัญและเขาใจพัฒนาการเด็ก 

เพื่อใหเด็กไดพัฒนาเปนผูใหญที่มีคุณภาพเปนสวนหนึ่งของสังคมและอยูไดอยางมีความสุข  

 
 2.3  ความหมายและลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
  2.3.1 ความหมายของพฤติกรรมทางสังคม 
  อิงลิช  และอิงลิช (ขจิตพรรณ  ทองคํา.  2536: 12; อางอิงจาก English; & English.  

1958: 506) ไดใหความหมายของพฤติกรรมทางสังคมไววา พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่

แสดงออก เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมของบุคคลหรือองคกรทางสังคม อาทิ ครอบครัว โรงเรียน 

  กูด  (จิตรา  ชนะกุล. 2539: 12; อางอิงจาก Good. 1973: 44) ไดใหความหมายของ 

พฤติกรรมทางสังคมไววา เปนการแสดงออกที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล ซึ่งเปนสมาชิกของสังคม

หรือเปนการแสดงออกของกลุมบุคคล 

  เพจ  โทมัส  และมารแชล  (บุศรินทร  สิริปญญาธร. 2541: 11; อางอิงจาก Page, Thomas; & 

Marshall. 1977: 314) ไดใหความหมายของพฤติกรรมทางสังคมไววา พฤติกรรมทางสังคมหมายถึง

พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากกลุมบุคคล ที่ควบคุมโดยองคกรทางสังคม  

หรือเปนพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อพยายามมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น 

  จากเอกสารขางตนสรุปไดวา พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แตละบุคคล

แสดงออกอันเนื่องมาจากการไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม และบุคคลรอบขางทําใหเกิดการเรียนรูและ

เปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมที่ถาวร 
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  2.3.2 ลักษณะพฤติกรรมทางสังคม 
  หากพิจารณาตามระดับอายุ กีเซล และอิลก (Gesell; & llg. 1964; 354 – 355) ไดอธิบายถึง

ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กกอนวัยเรียนชวงอายุ  4  ถึง  6  ป  วา 

  1. อายุ 4 ป ชวงอายุนี้เด็กจะเลนรวมมือกันกับเพื่อนสนิท  สนทนากับเพื่อนและมีการ

เลนแบบจินตนาการ แตมักมีพฤติกรรมตอไปนี้ คือ กีดกันเพื่อน พูดไมมีสาระ โตเถียง ทะเลาะวิวาท  

สนใจเพื่อนวัยเดียวกันมากกวาผูใหญ ดูแลเด็กที่อายุนอยกวาหรือข้ีอายและมีเพื่อนสนิทเปนเพศเดียวกัน

กับตน 

  2.  อายุ 5 ป ชวงอายุนี้เด็กจะเลนกับเด็กอื่นไดดี โดยเฉพาะในกลุมที่มีขนาดเล็กไมยืนกราน

ที่จะเลนดวยวิธีที่ตนชอบ และไมวิตกกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูอ่ืน ชอบเลนกับเพื่อนวัยเดียวกัน  

หากไมมีผูดูแล เด็กบางคนจะมีพฤติกรรมเกเรมาก ทําตัวเปนนาย และรองไหรุนแรง แตก็พรอมที่จะหยุด

ไดงาย นอกจากนั้นเด็กยังเลนกับเพื่อนนอกบานมากขึ้น และมีความสัมพันธดีกวาภายในบาน 

  3. อายุ 6 ป ชวงอายุนี้เด็กสนใจที่จะคบเพื่อน มีเพื่อน และอยูกับเพื่อนมากกวา มักใช

คําวา “เพื่อนที่โรงเรียน” หรือ “เพื่อนเลน” อยูกับเพื่อนไดนาน นอกจากไมมีผูดูแลและอาจทะเลาะกัน  

ตีกัน เพราะตางฝายตางไมยอมกัน มีพฤติกรรมการเลาเรื่องที่ไมมีสาระมากขึ้น มักทําตัวเดนและเปน

นายในหมูเพื่อน 

  สวน  ซีเฟลท (Seefeldt. 1980: 7 – 11) ก็ไดอธิบายถึงลักษณะพฤติกรรม ทางสังคม

ของเด็กกอนวัยเรียนไวเชนกัน  ซึ่งเปนชวงอายุ  3  ถึง  6  ป  คือ 

  1. อายุ 3 ป ชวงอายุนี้เด็กจะเห็นวาตนเปนคนสําคัญที่สุด มีความสุขที่จะเลนคนเดียว  

แมในขณะเลน เด็กชอบที่จะนั่งเลนอยูขางๆ ผูอ่ืน แตเด็กก็จะไมเลนเปนกลุม ไมใหความรวมมือ และ

ไมมีการแบงปน  โดยเด็กอายุนี้ยังไมมีเพื่อนที่ชอบเปนพิเศษและจะเลนเฉพาะกับเด็กอื่นที่มาอยูใกลๆ 

เทานั้น  จึงอาจกลาวไดวา เปนชวงของการยึดตนเองเปนศูนยกลาง 

  2. อายุ 4 ป ชวงอายุนี้เด็กจะเริ่มสนใจผูอ่ืนมากขึ้น จึงเริ่มเลนกับผูอ่ืนบางในบางสถานการณ  

ชอบเลนบทบาทสมมติ เลนเลียนแบบชีวิตครอบครัวที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน  แตโดยทั่วไปเด็กยังคง

มีลักษณะที่แสดงถึงความกาวราวทางกาย เอะอะ ไมระมัดระวัง เกเร และยังมีลักษณะของการเปนนาย 

แตขณะเดียวกันก็จะเริ่มเปนผูชวยที่ดี มีทาทีแสดงความเปนมิตรเร่ิมรูจักแลกเปลี่ยนและการรอคอย  

เริ่มมีการแบงปน 

  3. อายุ 5 ป ชวงอายุนี้เด็กจะมีความเปนมิตรมากขึ้น มีความกระตือรือรนที่จะใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืน เร่ิมเขากลุมใหญข้ึน จาก 2 คน เปน 5 คน เร่ิมมีเพื่อนที่ถูกใจเปนพิเศษชอบเลนละคร

สมมติ เลนเลียนแบบ เลนละครใบ การทะเลาะกับเพื่อนลดนอยลง เพราะเด็กเริ่มเขาใจและยอมรับ

ความสําคัญของผูอ่ืน เร่ิมมีความเห็นคลอยตาม และเริ่มมีความรูสึกไมพอใจถาเพื่อนในกลุมไมปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑของกลุม 
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  4. อายุ 6 ป  ชวงอายุนี้เด็กจะเริ่มมีการประสานสัมพันธกับผูอ่ืน เลนเปนกลุมและมัก

เปนเพื่อนเพศเดียวกัน เร่ิมรูสึกกังวลเกี่ยวกับสังคมภายในกลุมของตน แตในการเลนยังชอบแสดงเปน

ตัวเดน  เลนรุนแรง ตองการชนะและพยายามชนะเปนที่หนึ่ง และหากการเลนมีกฎเกณฑที่ยากเกิน

ความสามารถของตนก็จะพยายามปรับกฎใหเปนประโยชนกับตนแทน 

  เฮอรล็อค (รัชดาภรณ  อินทะนิน. 2544: บทนํา; อางอิงจาก Hurlock. 1978: 239)  

กลาวถึง เด็กอายุ 2 – 6 ป วาทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคมที่ปรากฏในชวงวัยนี้คือ การตอตาน การ

กาวราว การทะเลาะวิวาท การแขงขันชิงดี การรวมมือ การเปนผูนําผูตาม การมีใจคอกวางขวาง การ

เปนที่ยอมรับของสังคม  การเห็นอกเห็นใจ  และพฤติกรรมเหลานี้มีสวนสําคัญตอบุคลิกภาพและไดแบง

รูปแบบพฤติกรรมทางสังคม 2 รูปแบบ  คือ 

  1.  รูปแบบพฤติกรรมที่เขาสังคม (Social  Behavior Patterns) ประกอบดวยรูปแบบ

พฤติกรรมตางๆ ดังตอไปนี้ 

   1.1 การรวมมือ (Cooperation) เด็กเรียนรูที่จะเลนหรือทํางานรวมกับผูอ่ืน เด็กยิ่งมี

โอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนมากเทาไรก็จะเรียนรูที่จะใหความรวมมือกับผูอ่ืนมากขึ้นไปดวย 

   1.2 การแขงขัน (Rivalry) การแขงขันจะกระตุนใหเด็กทําในสิ่งที่ดีที่สุด ชิงดีชิงเดน

เพื่อแสดงพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวัง 

   1.3 การมีใจคอกวางขวาง (Generosity) แสดงความเต็มใจที่จะแบงปนสิ่งของใหกับ

ผูอ่ืน 

   1.4 ความตองการเปนที่ยอมรับของสังคม (Desire for Social Approval) ถ าเด็กมี

ความตองการเปนที่ยอมรับของสังคมอยางรุนแรงมากจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมยอมทําตามความคาดหวัง

ของสังคม  ความตองการเปนที่ยอมรับของผูใหญจะเกิดขึ้นกอนความตองการเปนที่ยอมรับในหมูเพื่อน 

   1.5 ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) เด็กจะไมสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจ

ผูอื่นจนกวาจะเคยอยูในสภาพการณที่คลายคลึงกับผูนั้นมากอน เด็กจะแสดงความเห็นอกเห็นใจโดย

พยายามที่จะชวยเหลือ อํานวยความสะดวกแกผูอ่ืนที่อยูในสถานการณที่กดดัน 

   1.6 การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) เปนความสามารถที่เด็กจะเอาตนเองเขา

ไปแทนที่ในประสบการณของผูอ่ืน เด็กจะพัฒนาความสามารถนี้ข้ึนไดก็ตอเมื่อเขาสามารถเขาใจการ

แสดงออกทางสีหนาและคําพูดของผูอ่ืน 

   1.7 การพึ่งผูอ่ืน (Dependency) แรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการพึ่งพาผูอ่ืน ก็คือ 

บุคคลปรารถนาที่จะไดรับการดูแลทะนุถนอม ไดรับความสุขสบาย 

   1.8 ความเปนเพื่อน (Friendliness) เด็กแสดงความเปนเพื่อนเนื่องจากตองการทํา

ส่ิงตางๆ รวมกันหรือเพื่อผูอ่ืน และเปนการแสดงความรักความพึงพอใจตอผูอ่ืน 
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   1.9 ความไมเห็นแกตัว (Unselfishness) การที่เด็กมีโอกาสชวยเหลือและแบงปน

ส่ิงที่เขามีอยูใหผูอ่ืน ถือเปนการเรียนรูที่เด็กจะมีใจคิดถึงผูอ่ืนและทําเพื่อผูอ่ืนมากกวาที่จะคิดถึงแต

ความสนใจและความตองการของตนเองเทานั้น 

   1.10 การเลียนแบบ  (Imitation) โดยการเลียนแบบบุคคลที่ไดรับการยอมรับในกลุม

จะทําใหเด็กพัฒนาคุณลักษณะตางๆ และไดรับการยอมรับจากกลุม 

   1.11 การติดบุคคล (Attachment Behavior) การท ี่ทารกมีความผูกพัน มีความรัก

ความอบอุนกับแมนั้น เด็กจะถายโยงรูปแบบของพฤติกรรมนี้ไปสูคนอื่นๆ และเรียนรูที่จะสรางความ

เปนมิตรกับบุคคลเหลานั้นในระยะที่ยางเขาสูวัยเด็กเล็ก 

  2. รูปแบบพฤติกรรมที่ไมเขาสังคม (Unsocial Behavior Patterns) ประกอบดวยรูปแบบ

พฤติกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

   2.1 การตอตาน (Negativism) เพื่อจะผลักดันพฤติกรรมของผูอ่ืนใหไปในแนวทาง

ที่ตนตองการ เด็กจะแสดงการตอตานโดยการแสดงออกทางรางกาย แสดงการตอตานดวยอารมณที่

รุนแรง เด็กที่สามารถปรับตัวไดดีจะใชคําพูดบอกสิ่งที่ตองการจะทํา 

   2.2 ความกาวราว (Aggression) หมายถึง การกระทําที่เปนการประทุษรายตอผูอ่ืน 

ซึ่งสามารถแสดงออกไดทั้งทางคําพูดและการกระทําทางรางกาย การแสดงความกาวราวจะลดลงไป

ตามอายุ 

   2.3 การทะเลาะวิวาท (Quarreling) การทะเลาะกันเปนการแสดงออกของอารมณ

โกรธ ซึ่งบุคคลหนึ่งใชโจมตีอีกฝายหนึ่ง การทะเลาะวิวาทแตกตางจากความกาวราว ดังนี้ 

    2.3.1 การทะเลาะวิวาทจะเกี่ยวของกับคน  2  คนหรือมากกวานั้น 

    2.3.2 บุคคลหนึ่งซึ่งอยูในระหวางการทะเลาะวิวาทจะแสดงบทบาทปองกัน

ตนเองในขณะที่บุคคลที่กาวราวก็จะแสดงบทบาทที่กาวราว 

   2.4 การลอเลียนและขมขู (Teasing and Bulling) การลอเลียนเปนการรุกรานผูอ่ืน

ทางวาจา ขณะที่การขมขูเปนการรุกรานผูอื่นทางกาย ผูรุกรานจะเฝามองความไมสบายใจของผูอื่น

อยางพึงพอใจ และพยายามจะแกเผ็ดอยูเสมอ 

   2.5 ความมีอํานาจเหนือ (Ascendance Behavior) ความมีอํานาจเหนือเปนพฤตกิรรม

ของบุคคลที่พยายามจะขมขูหรือเปนนายผูอ่ืน ถาเขาทําไดสําเร็จก็มีลักษณะความเปนผูนํา แตถาทํา

ไมสําเร็จก็จะถูกกลุมปฏิเสธ 

   2.6 การถือตนเองเปนใหญ (Egocentrism) เด็กเกือบจะทั้งหมดมักจะถือตนเอง

เปนใหญคือมักจะคิดถึงและพูดถึงแตตนเองเทานั้น การที่พฤติกรรมนี้คงอยู เพิ่มมากขึ้นหรือลดลง  

ข้ึนอยูกับวาเด็กจะตระหนักหรือไมวาการมีพฤติกรรมนี้ทําใหตนเองไมเปนที่นาสนใจ และมีความ

ตองการหรือรูสึกวิตกกังวลที่จะทําตนเองใหเปนที่นาสนใจมากขึ้น 
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   2.7 ความลําเอียง (Prejudice) พฤติกรรมนี้เร่ิมเกิดขึ้นในวัยเด็กเล็ก เนื่องจากเด็ก

เห็นถึงความแตกตางในคุณลักษณะและพฤติกรรมระหวางตนเองกับผูอ่ืน และเห็นความแตกตางกัน

ทางสังคมที่ทําใหบางคนเกิดความต่ําตอย เด็กมักจะแสดงความลําเอียงโดยการแยกแยะความ

แตกตางของคนอื่นไปในทางลบ 

   2.8 การแบงเพศ (Sex Antagonism) เด็กชายเมื่ออยูในกลุมมักหลีกเลี่ยงการมี

ความสัมพันธกับเด็กหญิง  หรือไมเลนรวมกับเด็กหญิง เพราะเขาเรียนรูวาความเปนชายอยูเหนือความ

เปนหญิง แมวาในระยะนี้เด็กชายจะยังตอตานเด็กหญิง แตเขาก็จะหลีกเลี่ยงและรังเกียจกิจกรรมของ

เด็กหญิง 

  ภรณี  คุรุรัตนะ (2523: 7 – 13) ไดจําแนกพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ในชวง

อายุ 3 – 6 ป ดังนี้ 

  เด็กอายุ 3 ป พฤติกรรมของเด็กจะมีลักษณะพึงพอใจ เมื่อไดเลนกับเด็กคนอื่นตองการมี

เพื่อน  ตองการความรัก  และการยอมรับจากผูใหญ  มีความเปนอิสระในการเลน 

  เด็กอายุ 4 ป เลนกับเพื่อนเปนกลุม กิจกรรมที่เด็กสนใจ เด็กเริ่มเลือกคบเพื่อนที่ถูกใจ  

การเลนบทบาทสมมติ  และใชจินตนาการที่มีความหมายมากขึ้น  แสดงความรูสึกหวงใยหรือกังวลตอ

เด็กที่ออนแอกวา ไมมีความแนนอนในการรอคอย เด็กมีความตองการพึ่งพาผูใหญเพื่อใหปลอบประโลม

ในบางครั้ง 

  เด็กอายุ 5 ป มีความพอใจที่จะเลนคนเดียวเปนเวลานานๆ ชอบเลนกับเพื่อน ชอบแขงขัน

และมีการรวมทีมกันในการแขงขันตองใหผูใหญตัดสิน  บางครั้งไมพอใจเมื่อเห็นเด็กโตกวาเลนรุนแรง 

  เด็กอายุ 6 ป เร่ิมหางจากผูใหญ แตตองการความชวยเหลือและเรียกรอง คําชมเชยมัก

ทะเลาะกับเพื่อน แตก็ตองการเพื่อนเลน  อาจจะรักเพื่อนบางคนเปนพิเศษ  หวงของเลน 

  ทิศนา  แขมมณี  และคณะ (2536: 71, 129) กลาวถึงลักษณะทางสังคมของเดก็ปฐมวยั

สามารถติดตอและมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น สามารถเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี รูจักเคารพใน

สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ รูจักแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 55) กลาวถึง ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของ

เด็กปฐมวัยอายุ 5 – 6 ป จะเลนรวมกลุมกับเพื่อน เลนเกมที่มีขอตกลงหรือกติกา คบเพื่อนมากขึ้น  

กลุมใหญข้ึน รูจักเปนผูใหและผูรับที่ดี กระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูอ่ืน เขาใจความรูสึกของผูอ่ืน รูจัก

ควบคุมอารมณไดเหมาะสมกับเหตุการณ เกิดความรวมมือจากการรูจัก รอคอยผูอ่ืน มีความเห็นคลอยตาม

ผูอ่ืน ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
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  จากที่กลาวถึงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยขางตน แสดงวา พฤติกรรมทางสังคม

ของเด็กปฐมวัยมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบพฤติกรรมที่เขาสังคม และรูปแบบพฤติกรรมที่ไมเขาสังคม  

ลักษณะเดนของพฤติกรรม คือ มีการเลนกับเพื่อนเปนกลุมและทําตามกฎเกณฑของกลุม โดยมีผูใหญ

คอยชวยเหลือ  สามารถเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน รูจักการรอคอยผูอ่ืน มีลักษณะเปนผูนําผูตาม ใหการ

ชวยเหลือผูอ่ืนซึ่งเปนสวนสําคัญของพฤติกรรมดานสังคม ครูสามารถจัดกิจกรรมที่สงเสริมพฤติกรรม

ดังกลาวได  โดยใหเด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนเปนกลุม ทําใหเกิดการเรียนรูและสามารถ

ปรับตัวเขาหากันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมรวมกันอยางราบรื่น  และในที่สุดเด็กเกิดพฤติกรรมดานสังคม

ในทางดีและเหมาะสมกับวัย  ซึ่งถือวาเปนพฤติกรรมที่พัฒนาสังคมโดยสวนรวม ดังนั้น ถาครูใหเวลา

และโอกาสแกเด็กในการทํางานหรือเลนรวมกับผูอ่ืนมากเทาใด ก็จะทําใหเด็กยิ่งเกิดการพัฒนา

พฤติกรรมดานสังคมมากยิ่งขึ้น  
 
 2.4 รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยบางพฤติกรรมมีรากฐานมาจากพฤติกรรมในวัย

ทารก และบางพฤติกรรมก็เร่ิมเกิดขึ้นในระยะปฐมวัย  ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณใหมๆ เชน จาก

การที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่ไมใชสมาชิกในครอบครัวและรวมไปถึงเด็กที่ไดเห็น

มาจากภาพยนตร การแสดงหรือเหตุการณตางๆ ซึ่ง เฮอรล็อค (Hurlock. 1978: 239) ไดแบงรูปแบบ

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ออกเปน 2 รูปแบบ  ดังนี้ 

 1. รูปแบบพฤติกรรมที่เขาสังคม (Social Behavior Patterns) หมายถึง พฤติกรรมที่เมื่อเด็ก

ทําไปแลว สรางความพอใจเปนที่นิยมชมชอบตอตนเองและผูอ่ืน ประกอบดวยรูปแบบพฤติกรรมตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

  1.1 การรวมมือ ไดแก การที่เด็กเรียนรูที่จะเลนหรือทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยเด็กยิ่งมีโอกาส

ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนมากเพียงใด เด็กก็จะเรียนรูที่จะใหความรวมมือทํากิจกรรมมากขึ้นไปดวย 

  1.2 การยอมรับจากสังคม  จะกระตุนใหเด็กมีพฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง 

  1.3 ความเปนเพื่อน เด็กจะแสดงออกในความเปนเพื่อนดวยการเลน การพูดคุย และการ

แสดงความรักใครตอผูอ่ืน  โดยการยิ้ม การยกยอ การพูดเชื้อเชิญ 

  1.4 ความเห็นอกเห็นใจ เด็กจะแสดงออกโดยการปลอบโยนหรือชวยเหลือเมื่อเห็นผูอ่ืน

เปนทุกข  เด็กจะสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจไดเมื่อเด็กประสบกับเหตุการณ เชน  คนไดรับทุกขก็

จะเขาไปชวยเหลือหรือปลอดโยน 

  1.5 การพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนในการชวยเหลือ เด็กจะแสดงพฤติกรรมนี้เพื่อเปนที่รักของเพื่อนฝูง  

ความรักและการยอมรับจากผูอ่ืน  ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเด็กมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ 
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  1.6 ความไมเห็นแกตัว ไดแก การที่เด็กแสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพื่อนและใหความ

ชวยเหลือเพื่อน  เด็กที่เคยฝกใหแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนจะเขาใจคนอื่น  ไมหวงของและชวยเหลือผูอ่ืน 

  1.7 การเลียนแบบ ไดแก การที่เด็กเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่เขาเห็นวาอาจจะ

เลียนแบบในขณะเลนเปนกลุมได 

  1.8 การแขงขัน อาจเปนเครื่องมือกระตุนใหเด็กเกิดความสามารถในการอยูรวมกันใน

สังคมหรือเปนเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท  โออวดจะทําใหเด็กลดความสามารถในการอยูรวมกันใน

สังคม 

 2. รูปแบบพฤติกรรมไมเขาสังคม (Unsocial  Behavior Patterns) หมายถึง พฤติกรรมที่

เมื่อเด็กทําไปแลว สรางความเดือดรอนและความไมพอใจใหแกตนเองและผูอ่ืน ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรม

ดังนี้ 

  2.1 ความกาวราว เปนปฏิกิริยาตอบสนองตอความไมสมหวงั เด็กจะแสดงออกมาเปน

คําพูดมากกวาการใชกาํลังตอสูกัน  ชอบรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน  

  2.2 การทะเลาะววิาท เกิดขึ้นไดเพราะเดก็ยังขาดประสบการณในการเลนกบัเพื่อนมัก

แยงของเลน  เมื่อเติบโตขึ้นจะรูจักปรับตัวในสังคมไดดี 

  2.3 การยึดตนเองเปนศูนยกลาง  เด็กมีแนวโนมที่จะคิดและพูดเกี่ยวกับเร่ืองของตนเอง 

  2.4 การใชอํานาจเหนือผูอ่ืน โดยชอบทําตัวเปนนายพูดขมขูผูอ่ืน 

  2.5 การลอเลียน  ขมขู  ชอบรังแกหรือลอเลียนใหผูอ่ืนโมโห อับอาย 

  2.6 พฤติกรรมปฏิเสธ เด็กจะแสดงคําพูด  อารมณและทาทางวาจาในการปฏิเสธ ไมให

ความชวยเหลอื หรือยอมรับความชวยเหลอืจากผูอ่ืน 

  2.7 อคติ  เปนความผิดปกติของเด็กที่แสดงออกมา เมื่อเด็กรูสึกวาตนเองดอยกวา 

  2.8  การแบงแยกเพศตรงขาม เด็กชายจะหลีกเลี่ยงเขากลุม  หรือเลนรวมกับเด็กหญิง 

 สรุปไดวา รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมนั้นมี 2 รูปแบบ คือพฤติกรรมที่เขาสังคมและพฤติกรรมที่

ไมเขาสังคม  ซึ่งเปนพฤติกรรมอันเปนที่ชื่นชอบของตนเองและผูอ่ืนในการอยูรวมกันในสังคม การให

เวลาและโอกาสเด็กทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนมากเพียงใดเด็กก็จะยิ่งเรียนรูการปรับพฤติกรรมของตนให

เปนที่ยอมรับของเพื่อนมากยิ่งขึ้น 
 
 2.5 ความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 พรรณี  ชูทัย  เจนจิต (2537: 157 - 158) กลาววา เด็กในชวงอายุนี้เรียนรูที่จะติดตอสมาคม

กับคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะเพื่อนวัยเดียวกัน  เด็กเริ่มที่จะเรียนรูปรับตัวเขากับเพื่อน ลักษณะความตองการ

ทางสังคมของเด็กปฐมวัย  มีดังนี้  
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 1. เด็กเริ่มมีความตองการจะสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนในวัยเดียวกัน และมีเพื่อนเพียง 1 - 2 คน  

และเปนเพศเดียวกัน 

 2.  มีความตองการที่จะเลนกับเพื่อนเปนกลุมเล็ก และเปนกลุมยอยๆ การเลนเปนไป ใน

ลักษณะตางคนตางเลน  แมวาจะอยูกลุมเดียวกัน   

 3. มีการทะเลาะเบาะแวงกันบอยๆ แตเปนชวงระยะสั้นๆ เด็กมักจะลืมงาย   

 4.  เด็กมีความตองการที่จะแสดงออกและจะสนุกสนานกับการเลนละคร  ซึ่งเขาอาจแตงขึ้นเอง  

หรือเลียนแบบรายการโทรทัศน 

 5.  เด็กชายและเด็กหญิงมีความสนใจคลายกัน และยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศ 

 6. เด็กตองการเปนทีย่อมรับของผูใหญและกลุมเพื่อน  ตางจากวยัทารกซึ่งกลวัคนแปลกหนา 

 ภรณี  คุรุรัตนะ (2540: 21 - 25) กลาวถึง ความตองการทางสังคมของเด็กอายุ 5 - 6 ป มี

ความตองการไดรับกําลังใจจากผูใหญในความพยายามและคําชมเชยในผลงาน ตองการความชวยเหลือ 

คําตอบที่ถูกตองเมื่อถามคําถามผูใหญ ตองการความอิสระที่จะเลน ทดลอง สํารวจในบรรยากาศ  

และสภาพแวดลอมที่แปลกใหมชวนใหสนใจ 

 สรุปไดวา ความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย คือ ความตองการที่จะเลนมีปฏิสัมพันธ

กับผูอ่ืน ตองการกําลังใจและคําชมจากผูใหญจากผลงานที่ตนทํา ตองการความชวยเหลือ การตอบ

คําถามที่ตนสงสัย ดังนั้นในการจัดกิจกรรมเพื่อสนองความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัยควรจัดให

เด็กไดกระทํากิจกรรมรวมกัน  เด็กตองมีอิสระในการแสดงออกและไดรับความสุขในการทํากิจกรรม 

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษและการเรียนรวม 
 3.1 ความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 เด็กที่มีความตองการพิเศษมีนักวิชาการทางดานการศึกษาพิเศษ และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ไดใหความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษไวมากมาย ดังนี้ 

 แอชแมน และ เอลกิ้นส (Ashman; & Elkins. 1990: 5) ไดใหความหมายของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษทางการศึกษา เฉพาะของตัวเอง ซึ่งจําเปนตองจัดการศึกษาใหตางไปจากเด็กปกติ

ทางดานเนื้อหา หลักสูตร กระบวนการที่ใช และการประเมินผล 

 ผดุง อารยะวิญู (2542: 13) ไดใหความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษวา หมายถึง

เด็กที่มีความตองการทางการศึกษาแตกตางไปจากเด็กปกติ การใหการศึกษาสําหรับเด็กเหลานี้จึงควร

มีลักษณะแตกตางไปจากเด็กปกติ ในดานเนื้อหา วิธีการ และการประเมินผล 
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 เบญจา ชลธารนนท (2538: 1) กลาววา บุคคลที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง ใครก็ตามที่

ไมสามารถปฏิบัติส่ิงที่จําเปนที่คนปกติ และ / หรือ ชีวิตสังคมทั่วไปตองทําเพียงสวนใด สวนหนึ่งหรือ

ทั้งหมดไดดวยตนเอง ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองทางรางกายหรือสมอง โดยเปนมาแตกําเนิด

หรือไมก็ได 

 ศรียา นิยมธรรม (2539: 39) กลาววา เด็กที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง เด็กที่ไมอาจพัฒนา

ความสามารถไดเทาที่ควร จากการเรียนการสอนปกติ ทั้งนี้มีสาเหตุจากสภาพความบกพรองทางรางกาย

สติปญญา และอารมณจําเปนตองจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับลักษณะความตองการของเด็ก 

 จากความหมายของเด็กที่มีความตองการพิเศษ จึงสรุปไดวา เด็กที่มีความตองการพิเศษ 

หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองในลักษณะตางๆทีมมาจากทางรางกาย ทางสติปญญา ทางอารมณ 

ทางสังคม ซึ่งเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิต ทําใหไมสามารถใชชีวิตเปนปกติเหมือนเด็กปกติทั่วๆ ไป จึง

จําเปนตองไดรับการศึกษาที่แตกตางทั้งในดานเนื้อหา วิธีการ และการประเมินผล 
 
 3.2 ประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 การแบงประเภทของเด็กทีม่คีวามตองการพิเศษ มีผูจัดแบงประเภทไวมากมาย ดังนี ้

 พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 บัญญัติวาคนพิการ หมายถึง คนที่

มีความผิดปกติหรือบกพรองทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑที่

กําหนดในกฎกระทรวง ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา. 2542: 3) 

1. คนพิการทางการมองเห็น 

2. คนพิการทางการไดยินหรือส่ือความหมาย 

3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 

4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

5. คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู 
 ผดุง อารยะวิญู (2542: 20) แบงเด็กที่มีความตองการพิเศษไว 12 ประเภท ไดแก 

1. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

2. เด็กปญญาออนที่เรียนหนังสือได 
3. เด็กปญญาออนที่ฝกได 
4. เด็กปญญาออนที่มีสติปญญาต่ํามาก 

5. เด็กที่มีความบกพรองทางสายตา 

6. เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย 

7. เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม 
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8. เด็กที่มีปญหาในการเรียนรู 
9. เด็กเจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

10. เด็กปญญาเลิศ 

11. เด็กออทิซติก 

12. เด็กที่มีความบกพรองซ้ําซอน 

 ศรียา นิยมธรรม (2541: 30) ไดจําแนกภาวะของความพิการเปน 6 ประเภทใหญๆ คือ 

1. ปญญาออน 

2. บกพรองทางสายตาหรือการไดยิน 

3. ระบบประสาทผิดปกติ 
4. อารมณแปรปรวน 

5. พัฒนาการผิดปกติ 
6. มีปญหาทางการเรียนรู 

 โดยกลุมตัวอยางเดก็ปฐมวัยที่มีความตองการพเิศษทีน่ํามาวิจยัครั้งนี้ม ี3 ประเภทอาการ ดังนี้  

  3.2.1 เด็กออทิสติก (Autistic) ศรียา นิยมธรรม (2542: 237 – 238) หมายถึง เด็กที่มี

การพัฒนาทางสมองบางสวนผิดปกติ ซึ่งแพทยชาวอเมริกันเปนผูคนพบเมื่อ 50 กวาปมาแลวโดย 

เรียกวา กลุมอาการออทิสซึ่ม (Autism)  เด็กกลุมนี้จะแสดงอาการพฤติกรรมที่ผิดปกติกวาเด็กทั่วไป 

คือ ความผิดปกติในการพัฒนาการทางภาษา สังคม และมีพฤติกรรมที่ชอบทําอะไรซ้ําๆ และไมชอบ

การเปลี่ยนแปลงทั้งที่มีสภาพรางกายเหมือนเด็กปกติ โดยอาจกลาวไดวา เด็กออทิสติกเปนเด็กที่มี

ความบกพรองรุนแรงในดานการสื่อความหมายและสังคม ทําใหความสามรถทางสติปญญาที่เกิดจาก

การรับรูบกพรองไปดวยจนกอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา อาจมีอาการแทรกซอนอื่นๆ เชน ภาวะ

ปญญาออน โรคลมชัก เปนตน อาการตางๆ นี้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเปนระยะๆ และเด็กออทิสติก 

แตละคนก็ยังมีความแตกตางในรายละเอียดของพฤติกรรมดวย เชน ความผิดปกติดานการเคลื่อนไหว 

กิริยาทาทาง ความผิดปกติทางอารมณ พฤติกรรมการทํารายตนเอง เปนตน ลักษณะตางๆ นี้มักมี

ความรุนแรงตางกันไปขึ้นอยูกับอายุและระดับความรุนแรงของภาวะออทิสซึ่ม 

  สาเหตุ ศรีเรือน แกวกังวาล (2548: 209-210) เกิดจากความบกพรองของ central nervous 

system ซึ่งอาจเกิดจากเซลลของสมองที่ผิดปกติและไมสมดุลของสารเคมีของระบบ (brain cell differences 

and neurological chemical imbalances) และยังพบดวยวามีความผิดปกติของตําแหนงในสมอง

ของเด็กกลุมนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กปกติ เชน มีการพบสิ่งผิดปกติในสวนที่เรียกวา “vermis” ซึ่งอยู

ในสมอง (cerebellum) ทําใหเด็กกลุมนี้มีปญหาทางดานสติปญญาและการเรียนรู 
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  3.2.2 เด็กสมาธิสั้น (Attention Deficit) ศรีเรือน แกวกังวาล (2548: 376-379) เปนเด็ก

กลุมพิเศษที่ถูกจัดอยูในกลุมเด็กดอยความสามารถในกลุมใหญกลุมหนึ่ง เรียกกันยอๆ วา ADHD 

(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) เด็กๆ สมาธิส้ัน หมายถึงเด็กที่มีพฤติกรรมแสดงออกเดนชัด 

3 ลักษณะ ไดแก 1. ขาดสมาธิ (in inattention) 2. หุนหันพลันแลน (impulsivity) และ 3. ซุกซนอยูไมนิ่ง 

(hyperactivity) พฤติกรรมเหลานี้แสดงใหปรากฏกอนอายุ 7 ขวบ และตองแสดงออกตอเนื่องยาวนาน

พอสมควร มีความรุนแรงที่กระทบตอพัฒนาการและการปรับตัวดานตางๆ จนทําใหเด็กไมสามารถ

ประพฤติตนไดตามที่คนทั่วไปคาดหวังวาเขาควรจะมีพฤติกรรมในดานนั้นๆ อยางไร จึงทําใหเขามีปญหา

ในการเรียน ในความสัมพันธกับเพื่อนและผูใหญ จนอาจนําไปสูปญหาทางจิตเวชได เชน พฤติกรรม

ตอตานสังคม และโรคซึมเศรา เปนตน ลักษณะของ ADHD ไมเพียงแตเปนปญหาในวัยเด็กเทานั้น แต

จะตอเนื่องไปถึงวัยรุนและวัยผูใหญถาไมไดรับการดูแลรักษาอยางถูกวิธี ความรูในปจจุบันไดสรุปผล

การศึกษาวาประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กที่มีอาการ ADHD จะยังคงแสดงอาการ ADHD ในวัยผูใหญอยูบาง 

บางรายที่เขาสูวัยผูใหญอาจยังแสดงอาการเต็มรูปแบบดวย ซึ่งบุคคลเหลานี้มีโอกาสและความเสี่ยง

ตอการเกิดพยาธิสภาพทางจิต  

  สาเหตุ ภาวะ ADHD เกิดจากปจจัยหลายประการ เชน ความบกพรองทางพันธุกรรม 

ความบกพรองทางระบบประสาท การคลอดที่ผิดปกติ การขาดวิตามินบางประเภท ทุพโภชนาการ การ

พัฒนาการวัยกอนคลอดที่ผิดปกติ และอื่นๆ  ลักษณะ ADHD จะแสดงออกในเพศชายมากกวาเพศหญิง

ในอัตราสวน 4 : 1 ถึง 9 : 1   

3.2.3 เด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) วารี ถิระจิตร (2537: 72 – 73 )หมายถึง สมอง 

หรือเปนอาการที่เกิดจากสมองสวนกลางไดรับความกระทบกระเทือนทําใหสงผลความพิการทางรางกาย

ตลอดชีวิต ไมมีทางรักษาเยียวยาใหหายได แตถาไดรับการชวยเหลือรักษาสภาพรางกายโดยกายภาพบําบัด 

ฟนฟูสรรถภาพก็อาจชวยตนเองไดและดีขึ้นเรื่อย ๆ แตตองอาศัยความอดทน ความพยายามสูงโดย

ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย นักกายภาพบําบัด และนักอาชีวบําบัด อาการที่แสดงออกของผูมี

สมองพิการ อาจจะเปนปญญาออนหรือไมเปนปญญาออนก็ไดก็ได แตไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว 

แขนขาจะไมอยูนิ่งตามความตองการ มักจะหยุกหยิกหงึกหงักไปหมด (involuntary movement) ทั้ง

หนาตา รางกายและแขนขา ปากก็จะเบี้ยวไปมา บางครั้งมีอาการน้ําลายไหลยืด 
 
  สาเหตุของสมองพิการ 
  1. สาเหตุในระยะกอนคลอด (Prenatal Causes) การที่มารดาเปนโรคตางๆ อาจจะทําให

เด็กไดรับเชื้อโรคนั้น อันเปนสาเหตุทําใหสมองพิการได เชน โรคซิฟลิส หัดเยอรมัน ในกรณีที่มารดาไม

มีออกซิเจนในกระแสเลือดมากพอ จะทําใหเด็กเปนโรคสมองเสื่อม (Brain Damage) ไดซึ่งสวนใหญผู

มีสมองพิการรุนแรงมีสาเหตุมาตั้งแตกอนกําเนิดแทบทั้งสิ้น 
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  2. สาเหตุระหวางคลอด อันตรายที่ไดรับจากการคลอดจะทําใหเด็กมีความบกพรองทาง

สมองไดถึง 30–40% จํานวนนี้สวนหนึ่งมาจากการคลอดที่กอนกําหนดหรือคลอดหลังกําหนดเวลาการ

คลอด อาจเกิดจาการขาดออกซิเจนหรือเครื่องมือแพทยที่ทําการคลอดทําใหสมองไดรับการกระทบ 

กระเทือนจนสมองพิการได 

  3.  สาเหตุหลังคลอด (Postnatal Causes) เปนโรค เชน ไขหวัด ไอกรน ไทฟอยด โปลิโอ 

และโรคอื่นๆ  รวมถึงสาเหตุอ่ืนที่เกิด เชน มารดามีอายุมากพนวัยมีบุตร หรือเกิดจากพันธุกรรม 

  การแบงประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ สามารถแบงไดหลายประเภทโดยใช

กฎเกณฑที่แตกตางกัน แตถึงอยางไรก็ตามเด็กที่มีความตองการพิเศษทุกประเภทควรไดรับการ

ชวยเหลือใหสามารถชวยเหลือตนเองอยูรวมสังคมกับผูอ่ืนได 
 
 3.3 การประเมินผลการเรียนเด็กที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมกับเด็กปกติ  
 สรรเพ็ชญ อินทะพันธุ (2546: 21) การวัดผลสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษแตกตางจาก

การวัดผลสําหรับเด็กปกติ ทั้งนี้เพราะวาเด็กที่มีความตองการพิเศษ มีความตองการและความสามารถ

แตกตางกันตั้งแตในระดับนอย ปานกลาง จนกระทั่งถึงระดับมาก การวัดผลการเรียนของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษจะไดรับการกําหนดไวในหลักสูตรหรือแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็ก ซึ่งเด็กแตละ

คนจะตองมีแผนการศึกษานี้ เด็กบางคนอาจเรียนหลักสูตรเดียวกับเด็กปกติ การวัดผลจึงตองดําเนิน

ไปในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกับเด็กปกติ แตถาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษแตกตางกันไปจากหลักสูตรของเด็กปกติมาก การวัดผลไมจําเปนตองเหมือนเด็กปกติ 

โดยยึดหลักวาสอนสิ่งใด วัดสิ่งนั้น ศาสตราจารย ดร. ผดุง  อารยะวิญู ไดกลาวถึงการประเมนิผลเดก็

ที่มีความตองการพิเศษไวดังนี้ 

 การประเมินผลสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษอาจกระทําไดดังนี้ 

 1. กําหนดลําดับข้ันของทักษะ ครูอาจจําเปนตองกําหนดทักษะการเรียนของเด็กเปนขั้นยอยๆ 

และสอนใหเด็กมีทักษะตามขั้นยอยๆ ดังกลาว แลววัดผลโดยการทดสอบดวยวิธีการหลายวิธี เมื่อเห็น

วาเด็กมีทักษะตามขั้นยอยๆ เหลานั้นแลว ใหถือวาเด็กสอบผานแลว 

 2. ไมเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเด็กอื่น เด็กที่มีความตองการพิเศษแตละคนมีหลักสูตรของ

ตนเองแตละคนไมเหมือนกัน ความกาวหนาในการเรียนของแตละคนไมเหมือนกัน ตางคนตางเรียน 

ตางคนตางมีความกาวหนา จึงไมควรนําผลการเรียนของเด็กมาเปรียบเทียบกับเด็กปกติ หรือใชเกณฑ

เดียวกับเด็กปกติ ควรเปรียบเทียบผลการเรียนของเด็กเองวาเด็กมีความกาวหนามากขึ้นเพียงใด 

 3. การใหเกรด ในระบบการศึกษาของไทย ระบบการวัดผลคอนขางเครงครัดและไมยืดหยุน

เทาที่ควร เปนการเนนความสําคัญของตัวเลขจนเกินไปซึ่งในบางครัง้ตัวเลข 4,3,2,1 และ 0 อาจไมมี
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ความหมายหรือมีความหมายแตไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น การใหเกรดวิธีนี้จึงมีขอจํากัดและ

ขอบกพรอง ครูอาจคิดคนหาวิธีประเมนิผลและใหเกรดใหมใหเหมาะสมกับเด็กทีม่ีความตองการพิเศษ 

เชน การประเมินผลโดยประเมินจากพฤติกรรมหลายอยาง เชน 1) จากความกาวหนาของทักษะ        

2) ความพยายาม 3) ผลสัมฤทธิท์ั้ง 3 อยาง รวมกันเขาเปนเกรดทีเ่ด็กจะไดเปนตน 

 4. ครูรวมกันใหเกรด ในกรณีเด็กเรียนรวมเต็มเวลากับเด็กปกติ และเด็กไดรับการสอนเพิ่มเติม

จากครูการศึกษาพิเศษ เกรดที่เด็กไดรับไมควรมาจากครูคนเดียว เพราะมีครูสอน 2 คน ครูทั้งสองคน

จึงควรมีบทบาทเทาๆ กัน ในการใหเกรดเด็ก 

 5. ใหเกรดจากคะแนนรวม การใหเกรดเด็กที่มีความตองการพิเศษ ควรจําแนกคะแนน

ออกเปนกิจกรรมยอยๆ เนื่องจากเด็กที่มีความตองการพิเศษมีขอจํากัดหลายดาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองใหเกรดเด็กจากกิจกรรมหลายดาน เชน 

   20%   จากการสอบปลายภาค 

  20% จากการสอบยอย 

  20% จากการรวมกิจกรรม 

  20% จากการนําเสนอโครงการ 

  20% จากการมาเรียนเปนตน 

 ในการใหเด็กทําขอสอบ ไมวาจะเปนขอสอบยอย ขอสอบกลางเทอม หรือขอสอบปลายเทอม 

ครูควรใชวิธีการยืดหยุนในการทดสอบเด็ก ครูอาจใชวิธีการดังนี้ 

 1. ใหเด็กสอบปากเปลา เด็กที่มีความตองการพิเศษบางคน มีปญหาในการอานและเขียน 

เด็กอาจเขาใจเนื้อหา แตเด็กอาจอานขอสอบชา เด็กจึงอาจทําขอสอบไมทันในเวลาที่กําหนด หรือทํา

ไดไมครบทุกขอ ทําใหเด็กไดคะแนนต่ําโดยไมจําเปน หรืออาจทําใหเด็กสอบตกได ดังนั้นวิธีชวยเหลือ

ใหเด็กทําขอสอบได อาจกระทําไดหลายวิธี เชน การสอบปากเปลา โดยครูเปนผูอานขอสอบใหเด็กฟง

แลวใหเด็กตอบดวยวาจา หากเด็กไมเขาใจความหมายของคําบางคํา ครูอาจจําเปนตองอธิบายใหฟง 

ครูอาจทดสอบเพิ่มเติมดวยวาจาจนเปนที่พอใจของครูผูสอน 

 2. ใหเด็กทําขอสอบโดยไมจํากัดเวลา ดังที่กลาวแลววาเด็กที่มีความตองการพิเศษบางคนมี

ปญหาในการอานและการเขียนจึงจําเปนตองใหเวลาเด็กในการทําขอสอบเพิ่มเติม เด็กอาจไมจําเปนตอง

นั่งสอบในหองเดียวกับเด็กปกติเด็กอาจสอบในหองเสริมวิชาการ โดยมีครูเสริมวิชาการเปนผูควบคุมดูแล 

อาจใหเวลาเด็กเพิ่มบางเพื่อชดเชยกับการอานชาของเด็ก 

 3. ใหเด็กตอบโดยการบันทึกเสียง เด็กบางคนอาจมีปญหาในการเขียน บางคนเขียนคําตอบ

ชามาก วิธีชวยเด็กวิธีหนึ่งคือ ใหเด็กตอบปากเปลา โดยบันทึกคําตอบลงในเทปเสียง แลวครูนํามาเปด

ฟงอีกครั้ง วิธีนี้ชวยใหเด็กทําขอสอบไดทันเวลาตามที่ครูกําหนด 
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 4. กําหนดเกณฑในการทําขอสอบใหม การใหคะแนนจากขอสอบมากเปนการนับคําตอบที่

ถูกตองและใหคะแนนและเกรดจากคะแนนเต็ม ครูอาจปรับปรุงการใหคะแนนดวยการนับจํานวนขอที่

เด็กทําเสร็จในเวลาที่กําหนดหรือใหเวลาขยายเพิ่มเติมใหเด็กแลว ก็อาจชวยใหเด็กมีคะแนนสงูขึน้ และ

ผานการประเมินได 

 5. ใหเด็กสอบในหองพิเศษ เด็กอาจมีความวิตกกังวลเมื่อเด็กสอบรวมกับเด็กปกติครูควรจัด

ใหมีการสอบแยกจากกลุมเด็กปกติ โดยใหเด็กสอบในหองพิเศษ หรือหองเสริมวิชาการ ซึ่งเด็กอาจถาม

ครูไดสะดวกขึ้นเมื่อเกิดปญหา และสะดวกสําหรับครูผูควบคุมการสอบที่ใหเวลาเพิ่มข้ึนหากเด็กไม

สามารถทําขอสอบไดภายในเวลาที่กําหนด 

 การประเมินผลสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ มีการประเมินหลายวิธีควรเลือกใหเหมาะสม

กับความสามารถของเด็กแตละคน แตเด็กพิเศษเรียนรวมบางคนอาจใชการประเมินผลเหมือนเด็กปกติ

ทั่วไปแตยืดหยุนเรื่องเวลาขึ้นกับความสามารถในการเรียนรูโดยมีคุณครูเปนผูชวยเหลือ 
 
 3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 ไลโบวิส (Leibowitz. 1991) รีดด (Read. 1982) รายงานทางการแพทยกลาววา การสงเสริม

พัฒนาการในชวงแรกของชีวิตเปนสิ่งที่จําเปน การไดรับสารอาหารที่เพียงพอและสภาพจิตใจที่ดีมี

ความสําคัญตอพัฒนาการของเด็ก 

 บลูม (Bloom. 1964) และ ฮั้นท (Hunt. 1961) ไดทําการวิจัยที่เกี่ยวกับการชวยเหลือเด็กใน

ระยะแรกเริ่ม โดยเนนในเรื่องของธรรมชาติของเด็กในชวงขวบปแรก ซึ่งรัฐบาลไดนําโปรแกรมการ

ชวยเหลือนี้เขามาจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา โดยนําทฤษฎีของการศึกษาพิเศษมาใชใน

การชวยเหลือเด็กและจัดทําเปนโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ณัฐกานต ตอเจริญ (2540: 57 - 58) ไดทําการศึกษาชุดเตรียมความพรอมดวยเกมการศึกษา

เร่ืองสีและรูปทรงสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับกอนประถมศึกษา ของเด็กที่มีอายุ

ระหวาง 5-8 ป เชาวนปญญาตั้งแต 50-70 ไมมีความพิการซ้ําซอน โดยแยกออกเปน 3 ดาน คือการ

สังเกต การเปรียบเทียบ และการจําแนก พบวาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการฝก

เตรียมความพรอมโดยการใชชุดเตรียมความพรอมดวยเกมการศึกษา จะมีความสามารถในการสังเกต 

การเปรียบเทียบและการจําแนกสูงขึ้น 

 พัชรินทร เออชูชื่น (2540: 74) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการฟงของเด็กที่มี

ความบกพรองทางการไดยินระดับกอนวัยเรียนที่ไดรับการฝกทักษะโดยใชเกม เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
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ทางการฟงกอนและหลังการฝกทักษะโดยใชเกม ซึ่งมีระดับการสูญเสียการไดยินไมเกิน 90 เดซิเบล 

พบวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมีความสามารถทางการฟงเพิ่มข้ึนกวากอนการฝกทักษะโดย

ใชเกม 

 นิรมัย ออนนอมดี (2538: 64) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของกิจกรรมดนตรีที่มีผลตอความสามารถ

ในการใชกลามเนื้อมัดใหญของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาในระดับปฐมวัยที่มีอายุ

ระหวาง 4-7 ป ระดับเชาวนปญญา 35-68 ไมมีความพิการซ้ําซอน พบวา เด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาที่ไดรับการจัดกิจกรรมดนตรีมีความสามารถในการใชกลามเนื้อมัดใหญสูงกวาเด็กที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมตามปกติ 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กที่มีความตองการพิเศษมีการวิจัยเพื่อแกไขและสงเสริม

พัฒนาการใหเด็กที่มีความตองการพิเศษใหมีความพรอมในการเรียนรูและอยูรวมในสังคมได 
 
 3.5 ความหมายของการเรียนรวม 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2537: 1) กลาวถึงการเรียนรวมวา เปนการจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มี

ความตองการพิเศษ ไดแก เด็กพิการประเภทตางๆ ไดเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยคํานึงถึงความสามารถ

ของเด็กแตละคน เพื่อสงเสริมใหเด็กเหลานี้ไดมีโอกาสเรียนรูและดํารงชีวิตอยูในสังคมปกติอยางเปนสุข  

 เบญจา  ชลธารนนท (2541: 3) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรวมไววาเปนการรวมเอา

เด็กพิเศษเขาไปในระบบการศึกษาปกติ มีการรวมกิจกรรมและใชเวลาวางชวงใดชวงหนึ่งในแตละวัน  

ระหวางเด็กพิเศษกับเด็กปกติ โดยมีความหมายตามกับศัพทภาษาอังกฤษ 2 ความหมาย คือ เมนสตรีมิ่ง 

(Mainstreming) หมายถึง การเรียนรวมเต็มเวลาโดยเด็กพิเศษจะเขาเรียนในหองเรียนปกติ โดยไมมี

บริการเพิ่มเติมพิเศษ สวนอีกความหมาย คือ อินทีเกรชัน (Integration) หมายถึง การเรียนรวมบางเวลา  

โดยเด็กพิเศษจะเขาเรียนในชั้นปกติเปนบางวิชา และรวมถึงการจัดชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ   

 ลออ  ชุติกร (2526: 1) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรวมไดวาเปนการจัดการศึกษา

ตามโครงการที่พยายามจะใหเด็กพิเศษไดเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ  ซึ่งจะตองมีวิธีการและขั้นตอนใน

การจัดการ ดําเนินงานอยางเหมาะสม โดยพิจารณาตามความพรอมและความสามารถในการเรียน

ของเด็กแตละคนแตละประเภทวา ควรจะเรียนรวมชั้นในรูปแบบใด ตองการสื่อ หรืออุปกรณรวมทั้งครู

พิเศษดานใจ   

 ผดุง อารยะวิญู (2542: 2) กลาววา การเรียนรวมเปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษ ตามความพิการของเด็ก เชน เด็กตาบอด เด็กหูหนวก เด็กปญญาออน เปนตน โดยจัด

ใหเด็กเหลานี้เขาเรียนในชั้นเดียวกับเด็กปกติ  
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 สุกัญญา ขําเพชร (2538: 18) กลาววา การเรียนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหเด็กที่มี

ความตองการพิเศษเจริญเติบโตเต็มที่ตามความสามารถของตน ในการรวมกิจกรรมตางๆ กับเด็กปกติ

ทั้งกิจกรรมในหองเรียนและกิจกรรมนอกเวลาเรียน เพื่อสงเสริมวุฒิภาวะทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ

และสังคม 

 การเรียนรวมเปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษซึ่งไมเปนอุปสรรคตอ

การเรียนรูมากนักและเด็กปกติไดเรียนรูรวมกัน เพื่อเปนการเปดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ไดพัฒนาตนเอง มีสังคมที่กวางขึ้น และโดยไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน ครูและผูปกครองเพื่อเปน

ประโยชนในการพัฒนาตนเอง  
 
 3.6 ทฤษฎีพื้นฐานของการจัดการเรียนรวม 
 การจัดการศึกษาพิเศษ จําเปนตองจัดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความตองการและ

ความสามารถเพื่อประโยชนสําหรับเด็กอยางเต็มที่ 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2543: 53) ใหความหมายของการ

พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อการเรียนรวม 

 1. แนวคิดการนําเด็กเขาสูสภาวะปกติใหมากที่สุด เปนแนวคิดหลักของการศึกษาพิเศษใน

ปจจุบัน ซึ่งเปนกระบวนการชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษใหสามารถปฏิบัติส่ิงตางๆ ในชวีติไดดี

ข้ึน สามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมในการที่จะใหเด็กตอบสนองไดเปนปกติ จะตองจัดหา

เครื่องมือ เครื่องใช ปรับสภาพแวดลอม ใหเปนสิ่งเสริมแรง ฯลฯ 

 2.  แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบไมแยกประเภทตามความพิการ 

 3. แนวคิดการเนนสิ่งที่ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน เปนการสงเสริมใหเด็กที่มีความตองการ

พิเศษมีพัฒนาการ และมีความสามารถที่จะปฏิบัติส่ิงตางๆ ได 

 4. แนวคิดการประสานงานกันระหวางนักวิชาการอื่นจากหลายๆ สาขา 

 ผดุง อารยะวิญู (2533: 7) ไดสรุปทฤษฎีพื้นฐานของการเรียนรวมไว ดังนี้ 

 1. ในสังคมมนุษยมีทั้งคนปกติและผูที่มีความบกพรองตางๆ เมื่อสังคมไมสามารถแยกคนที่มี

ความบกพรองออกจากสังคมปกติได ดังนั้นจึงไมควรแยกการศึกษาเฉพาะดานใดดานหนึ่ง ควรใหเด็ก

พิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ 

 2.  เด็กพิเศษมีความตองการและความสามารถแตกตางจากเด็กปกติ ดังนั้นควรจัดรูปแบบ

และวิธีการศึกษาใหเด็กตางไปจากเด็กปกติ เพื่อใหเด็กมีศักยภาพในการเรียนรูอยางเต็มที่ 

 3.  เด็กแตละคนมีความตองการและความสามารถแตกตางกันไมวาจะเปนเด็กปกติหรือเด็ก

พิเศษ การศึกษาจะชวยใหความสามารถของเด็กแตละคนปรากฏเดนชัดขึ้น 
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 4.  เด็กแตละคนมีพื้นฐานแตกตางกันทางดานการเลี้ยงดูจากครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม 

การศึกษา สติปญญาและทักษะ การศึกษาจะชวยใหแตละคนไดเรียนรูเพื่อการปรับตัวเขาหากันและ

ใหทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 5.  เด็กแตละคนมีความแตกตางกันในดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม การจัดการ

ศึกษาจึงตองจัดเพื่อพัฒนาทุกดานใหสูงสุดตามความสามารถของแตละบุคคล 

 จากทฤษฎีขางตนสรุปไดวาเด็กที่มีความตองการพิเศษสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของ

ตนเองขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอมรอบตัว ดังนั้นผูที่มีบทบาทและเกี่ยวของตอเด็กที่มีความตองการพิเศษควร

สงเสริมและจัดรูปแบบวิธีการศึกษาใหเด็กตางไปจากเด็กปกติ เพื่อใหเด็กมีศักยภาพในการเรียนรูอยาง

เต็มที่ใหเด็กไดมีการอยูรวมในสังคมและชวยเหลือตนเองไดเพื่อลดภาระของสังคม 

 
 3.7 รูปแบบของการเรียนรวม 
 กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2543: 29) การจัดการเรียนรวมมีหลายรูปแบบ แตละ

รูปแบบจะมีขอดีขอดอยตางกัน การจัดใหเด็กพิการเรียนรวมแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสม ควร

พิจารณาอยางรอบคอบจากบุคคลหลายๆ ฝาย เชน ผูปกครอง เด็กพิการ โรงเรียน ผูบริหาร ครู แพทย 

และนักวิชาชีพที่เกี่ยวของ รูปแบบการจัดการเรียนรวมสามารถจัดได ดังนี้ 

 1. จัดชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กพิการจะมีหองเรียนเฉพาะแตมีโอกาสรวมกิจกรรมที่ไมใช

การเรียนในหองเรียน เชน การเขาแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมไหวครู การประชุม การรับประทานอาหาร

กลางวัน กีฬาสี เปนตน 

 2. จัดชั้นพิเศษสําหรับเด็กพิการคูขนานกับชั้นปกติ เด็กพิการมีหองเรียนเฉพาะบางวิชา บางวิชา

สงไปเรียนรวมกับเด็กปกติ เชน พลศึกษา ขับรอง ดนตรีนาฏศิลป จริยศึกษา และศิลปศึกษา เปนตน 

 3.  จัดใหเด็กพิการเรียนรวมเต็มเวลา เหมาะสําหรับเด็กพิการที่ไดรับการพิจารณาวามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคมดี ที่สามารถเรียนรวมกับเด็กปกติโดยไมตอง

กลับไปเรียนในชั้นพิเศษ 

 4. จัดหองเสริมวิชาการในโรงเรียนปกติ มีนักเรียนหลายๆ ระดับรวมกันในหองเดียวกัน 

นักเรียนอาจเรียนอยูในชั้นปกติ แตมาหองเสริมวิชาการบางวิชา เชน คณิตศาสตร ภาษาไทย เปนตน 

โดยมีครูเสริมวิชาการหรือครูเดินสอน เปนผูเสริมวิชาการใหตามความตองการหรือความจําเปนของ

เด็กพิการเปนรายบุคคล 
 5. การจัดชั้นเรียน หรือหองเสริมวิชาการในโรงพยาบาล มีครูการศึกษาพิเศษประจําเพื่อสอน

เด็กที่เจ็บปวยระยะยาว เพื่อใหเด็กมีโอกาสทบทวนบทเรียนและสอนบทเรียนใหม โดยการสอนตาม

จุดประสงค และประเมินจุดประสงคที่ไดสอนและทํารายงานการประเมินใหเด็กนําไปแสดงตอโรงเรียน

เมื่อเด็กหายปวยออกจากโรงพยาบาล 
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 ผดุง อารยะวิญู (2542: 2-3) กลาวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรวมไวดังนี้ 

 1. การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติ และเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็กปกติ 

และเรียนเหมือนกับเด็กปกติทุกอยาง และเปนเด็กที่มีความพิการนอย มีความฉลาดความพรอมใน

ดานการเรียน วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

 2. การเรียนรวมในชั้นปกติและมีครูการศึกษาพิเศษคอยใหคําแนะนําปรึกษา จัดใหเด็กที่มี

ความตองการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติเต็มเวลา แตมีครูการศึกษาพิเศษคอยชวยเหลือครูประจําชั้น

และประจําวิชา ในดานการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับความตองการและ

ความสามารถของเด็กที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งชวยในการประเมินผลการเรียนรูดวย 

 3. การเรียนรวมในชั้นปกติและรับบริการจากครูเวียนสอน เปนการจัดใหเด็กที่มีความตองการ

พิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติใกลบานและไดรับบริการดานการสอนเพิ่มเติมจากครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งครู

การศึกษาพิเศษจะเดินทางไปใหความชวยเหลือแกเด็กในแตละโรงเรียน เมื่อครบสัปดาหก็จะเวียนมา

สอนเด็กกลุมเดิมในโรงเรียนเดิมอีก 

 4. การเรียนรวมในชั้นเรียนปกติและรับบริการเสริมจากครูเสริมวิชาการที่หองเสริมวิชาการ 

วันละ 1-2 ชั่วโมงหรือมากกวานี้ตามความตองการพิเศษของเด็ก เด็กที่เขามาเรียนในหองนี้จะมีตารางเรียน

กําหนดไวแนนอน การจัดการเรียนการสอนจะทําเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมก็ไดและสอนในเนื้อหาที่

เด็กไมไดรับการสอนในชั้นเรียนปกติ หรือเนื้อหาที่เด็กมีปญหา นอกจากนั้นครูเสริมวิชาการยังมีหนาที่

ในการใหคําแนะนําปรึกษาแกครูปกติในการปฏิบัติตอเด็กประเภทนี้ดวย 

 5. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติและเรียนรวมบางเวลา เปนการจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษไว

ในชั้นเดียวกันเปนกลุมเล็กๆ มีครูประจําชั้นสอนแทบทุกวิชา ยกเวนบางวิชาที่เด็กตองไปเรียนรวมกับ

เด็กปกติ เชน พลศึกษา ศิลปะ หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ 

 6. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เปนการจัดเด็กที่มีความบกพรองประเภทเดียวกันไวเปนกลุม

เดียวกันและเปนกลุมขนาดเล็ก เด็กเหลานี้เรียนในชั้นพิเศษตลอดเวลา ครูประจําชั้นสอนทุกวิชา การ

เรียนรวมประเภทนี้เหมาะกับเด็กที่มีความพิการคอนขางมาก  

 ศรียา นิยมธรรม (2539: 244-246) ไดความหมายของการจัดรูปแบบการเรียนรวมไวดังนี้ 

 Mainstreaming หมายถึง การเรียนรวมเต็มเวลาการจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ ที่มี

ความพรอมดานการเรียนเขาเรียนในชั้นเรียนปกติและโรงเรียนปกติเต็มเวลา และไดรับบริการทาง

การศึกษาเหมือนกับนักเรียนคนอื่นๆ ทุกอยาง 

 Integration หมายถึง การเรียนรวมบางเวลา โดยการจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ ที่มี

ระดับความพิการปานกลางถึงระดับมากเขาเรียนในชั้นเรียนปกติบางเวลาหรือบางวิชา และมีครู

การศึกษาพิเศษคอยใหการชวยเหลือ 
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 Inclusion หมายถึง การเรียนรวมโดยการจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดเขาเรียนใน

โรงเรียนปกติที่อยูใกลบาน และไดรับบริการทางการศึกษาตามความตองการพิเศษของเด็ก  

 รูปแบบการจัดการเรียนรวมหลายแบบ ควรจัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความฉลาด

ความพรอมในดานการเรียน วุฒิภาวะทางอารมณและสังคมโดยจัดเรียนรวมแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความ

เหมาะสม ควรพิจารณาอยางรอบคอบ ในดานการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดลอมให

เหมาะสมกับความตองการและความสามารถของเด็กที่มีความตองการพิเศษ รวมทั้งชวยในการ

ประเมินผลการเรียนรูดวย 

 
 3.8 หลักในการเรียนรวม 
 ผดุง    อารยะวิญู กลาวถึงหลักการการเรียนรวมไวดังนี้  

 1.  การเรียนการสอนควรเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 

 2.  การเรียนการสอนควรจัดเปนชวงเวลาสั้นๆ เนื่องจากเด็กพิเศษมีความสนใจสั้นและควร

สอนเนื้อหานอยๆ พอที่เด็กสามารถรับได 

 3. เด็กพิเศษมักมีปญหาในดานการอานและเรขาคณิต ครูผูสอนจําเปนตองตระหนักในเรื่องนี้ 

 4. ครูที่สอนเด็กพิเศษจะตองสงเสริมประสาทสัมผัส ซึ่งเด็กแตละประเภทจะเรียนรูไดดี โดย

ผานการรับรูทางสายตา  ทางการฟงหรือทางการสัมผัสตางกันไป  ครูจึงเปนผูที่พิจารณาอยางรอบคอบ  

 ฮิวเวทท (อางถึงใน ศรินธร  วิทยะสิรินนัท. 2535: 49) กลาวถงึหลักการจัดการเรียนรวมไว ดังนี ้

 1. ต้ังความหวังวาเด็กสามารถเรียนรูได 

 2. ไมดวนสรุปเอาเอง 

 3. ทุมเทสิ่งเราใหเด็กเรียนรูส่ิงตางๆ ผานประสาทสัมผัสใหมากที่สุด 

 4. ใหส่ิงชี้แนะแกเด็กมากกวาปกติ 

 5. ทํากิจกรรมใหมีชีวิตชีวา 

 6. ย้ําและทวนบอยๆ เทาที่จําเปน 

 7. ดึงใหมาสัมพันธกัน 

 8. ทําใหเปนสิ่งที่มีคุณคาเกิดผลดี 

 9. ทําใหเปนรูปธรรม 

 10. ทําใหเด็กเกิดความประหลาดใจ 

 11. เนนในทางบวกเปนสําคัญ 

 12. ใหเปนไปตามลําดับข้ันตอน 

 13. พรอมที่จะยอนกลับไปต้ังหลักไดเสมอ   
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 สรุปหลักการจัดการเรียนรวมที่สําคัญ คือ การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความ
ศักยภาพของเด็กแตละคน เพื่อใหเกิดการเรียนรู โดยรับความชวยเหลือจากผูที่เกี่ยวของทางการบริการ

ดานการศึกษาพิเศษและครูผูสอน 
 
 3.9 เหตุผลในการจัดการเรียนรวม 
 ทบวงมหาวิทยาลัย (2529: 2-3) กลาวถึงเหตุผลในการจัดการเรียนรวม ดังนี้ 
 1.  เด็กพิการมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียนใกลบานหรือไมตองเดินทางไปโรงเรียนพิเศษที่อยู
หางไกล จนเปนภาระของผูปกครองที่จะตองรับสง ทั้งยังเปนการประหยัดพลังงาน และเวลาของเด็กที่
จะตองใชในการเดินทาง โดยนําเวลานั้นๆ มาใชในการฝกหัดฟนฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถที่จะดํารงชีวิตในสังคมปกติได 
 2. เปนการประหยัดคาใชจายของผูปกครอง ไมตองเสียเงินเพื่อสงบุตรพิการไปเรียนอยูใน
โรงเรียนประจํา 
 3. เด็กพิการไดอยูกับผูปกครองและญาติพี่นองตามปกติ มีโอกาสประพฤติปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะเปนสมาชิกของครอบครัว โดยไมเกิดความรูสึกวาถูกแบงแยกออกดวยเหตุแหงความพิการ 
 4. เด็กพิการมีโอกาสเรียนรูและปรับตัวใหเขากับสังคมซึ่งนับวาเปนประสบการณตรงเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการเรียนรูตามศักยภาพ 

 5. เปนการลดภาระของรัฐบาล เพราะการจัดตั้งโรงเรียนพิเศษเฉพาะตองใชงบประมาณมาก 
 6. สังคมเขาใจและยอมรับเด็กพิการวามีความสามารถ เชนเดียวกับเด็กปกติและชวยใหเด็ก
พิการอยูในสังคมอยางเปนประโยชนได 
 จะเห็นไดวา เหตุผลในการจัดการเรียนรวมเปนการเปดโอกาสเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมี

โอกาสทางการศึกษารวมกับเด็กปกติในโรงเรียนที่มีสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยความสะดวกตอการเรียนรู 
และชวยผูปกครองในการจัดหาโรงเรียนใหกับบุตรหลานที่มีความพิการรวมถึงการสงเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ  
 
 3.10 องคประกอบที่ชวยใหการเรียนรวมประสบความสําเร็จ 
 องคประกอบที่ชวยใหการเรียนรวมประสบความสําเร็จ 

 การจัดการเรียนรวมประสบความสําเร็จเพียงใด ข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญดังนี้ 
 1. ครูตองการประสานกันและรวมมืออยางดีระหวางการศึกษาพิเศษกับครูปกติ รวมทั้ง
บุคลากรอื่นมีๆ ในโรงเรียน 
 2. ครูผูสอนควรมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรวม 

  2.1 มีความเชื่อวามีสิทธิไดรับการศึกษา 
  2.2 ควรมีความตั้งใจในการสอน 
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  2.3 ควรมีการวางแผนการศึกษาอยางรอบคอบ 

  2.4 ควรจัดการเรียนการสอนใหมีการยืดหยุนได รวมทั้งขนาดของชั้นเรียน ควรมีความยืดหยุน

ตามจํานวนและความตองการของเด็ก 

  2.5 ควรระลึกวาพัฒนาการของเด็กในดานอารมณ สังคม ของเด็กมีความสําคัญเชนเดียวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3. จัดอบรมครูปกติใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของเด็กที่ความตองการ

พิเศษ 

 4. การเรียนรวมควรไดรับการบริหารจากผูบริหารโรงเรียน 

 5. มีการประเมินผลความกาวหนาของเด็กอยางสม่ําเสมอ 

 6. ใชแหลงทรัพยากรจากชุมชนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

 7. ผูปกครองควรมีสวนรวมและรับรูเกี่ยวกับการเรียนรวม 

 8. โรงเรียนควรมีความพรอมกอนลงมือจัดการเรียนรวม 

 9. การคัดเลือกเด็กเขาเรียนรวมควรพิจารณาถึงความพรอมของเด็กเปนสําคัญ 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2543: 30) การจัดการเรียนรวมที่จะใหผลดีนั้นควรดําเนินการ

ดังนี้ 

 1. ควรเรียนรวมเมื่ออายุยังนอย คือ ต้ังแตระดับอนุบาล 

 2. ใหโอกาสครูที่สอนชั้นปกติตัดสินใจวาจะรับเด็กพิการเขาไวในชั้นของตนหรือไม และใหมี

ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 3. สถานศึกษา โรงพยาบาลที่จะเปดโครงการเรียนรวมตองมีบุคลากรพรอม 

 4. ผูบริหารตองทําความเขาใจ ชี้แจง บทบาท ความรับผิดชอบใหบุคลากรทุกฝายทราบ 

 5. สถานศึกษาตองจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนได

อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

 6. ไมควรแยกเด็กพิการออกจากเด็กปกติ ในเรื่องของการใหบริการการเรียนการสอน เพื่อให

เด็กปกติไดเขาใจ ถึงความตองการและความสามารถของเด็กพิการ 

 7. ควรใชวิธีสอนแบบแผนการศึกษารายบุคคล 

 8. ตองประเมินพัฒนาการ และผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ ดวยวิธีการประเมินที่เชื่อถือได 

 9. ศึกษาขอบกพรองของการจัดการเรียนรวม และปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 เบญจา ชลธารนนท เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนรวมไวดังนี้ 

 1. เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคน สามารถที่จะเรียนหรือฝกตนเองใหทําประโยชนไดมาก

ข้ึน 
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 2. สมรรถภาพการทํางานไมไดข้ึนอยูกับความพิการ 

 3. ความพิการของเด็กบางคนไมจําเปนตองเปนความพิการตลอดไป ในหลายกรณีการศึกษา

พิเศษจะเปนเพียงบริการเพื่อการศึกษาชั่วคราวเทานั้น 

 4. บุคลากรจะตองเปนผูที่มีความรู  ความสามารถและได รับการฝกงานตลอดทั้งมี

ประสบการณในการทํางานในหนวยงานของตน 

 5. ผูใหการศึกษาควรสนใจเปนพิเศษในเรื่องพัฒนาการของเด็กพิการ เพื่อใหเด็กมีภาพพจน

ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง และยอมรับสภาพที่เปนจริงของตน 

 6. การศึกษาพิเศษควรใชวิธีการสอนที่สงเสริมเอกัตภาพของบุคคล คือสอนใหเหมาะกับ

ความสามารถและความพิการของแตละบุคคล 

 7. การศึกษาพิเศษจัดตั้งแตชั้นอนุบาล โดยมีจุดประสงคในการปองกันลดปญหาความพิการ

 8. การศึกษาพิเศษตองรวมวิชาพลศึกษา นันทนาการ และสุนทรียศาสตร เพื่อเตรียมเด็ก

พิการใหสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางสมบูรณ 

 9. อาชีวศึกษาและการอาชีพเปนเรื่องสําคัญในการพิจารณาการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

พิการ 

 10. ในการจัดเด็กพิการเขาเรียนรวมกับเด็กปกตินั้นจะถือเปนแนวปฏิบัติ เมื่อเด็กไมมี

อุปสรรคหรือปญหาอื่นใด โดยคํานึงถึงประโยชนที่เด็กจะไดรับเปนสําคัญ  

 องคประกอบที่สําคัญตอการเรียนรวมคือ ความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของในการให

การศึกษากับเด็กที่มีความตองการพิเศษไดสามารถชวยเหลือและเรียนรูตามศักยภาพของตัวเด็ก เพื่อ

อยูรวมในสังคมใกลเคียงกับเด็กปกติ  

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 4.1 ความหมายของการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 ฮารทแมน (Hartman. 1995: 1-4) กลาววาการจัดประสบการณแบบโครงการเปนการศึกษา

ที่ลุมลึก เมื่อเด็กเขารวมโครงการ เด็กจะไดพัฒนาคําถาม แสดงความสามารถคนหาทางแกปญหา 

เสนอแนะกระบวนการแกปญหาที่คิดคนขึ้นอยูกับความสนใจของเด็ก 

 เปลว ปุริสาร (2543: 15) กลาววา การจัดประสบการณแบบโครงการเปนรูปแบบการจัด

ประสบการณที่มุงสงเสริมการเรียนรู จากการศึกษาคนควาอยางลึกซึ้งในเรื่องที่เด็กสนใจและเปด

โอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ เด็กไดรวมมือกันวางแผน กําหนดแนวทางการ

เรียนรู และใชระยะเวลาตามความตองการของเด็ก เปนการสงเสริมกระบวนการการทํางานกลุม

รวมกันอยางมีความสุข โดยมีครูเปนผูใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกกระตุนใหคิดและเปน
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ผูรวมงาน โดยเด็กจะเปนผูคิดตัดสินใจเลือกและดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการทํา

โครงการรวมกัน อันเปนผลมาจากความสนใจและความทาทายของโครงการ 

 สุชาดา เปลี่ยนสุภาพ (2550: 35) Project Approach  คือ การเรียนรูอยางละเอียดลึกซึ้งใน

เร่ืองที่ใกลตัว และเปนที่สนใจของเด็ก การเรียนรูรูปแบบนี้เปนการบูรณาการใหเด็กไดใชทักษะตางๆ ที่

มีอยางเหมาะสมและเรียนรูเพิ่มเติมทักษะวิชาการตางๆ ดังที่กลาวแลวขางตน เด็กสนุกสนานกับการ

เรียนรูและประสบความสําเร็จในการทํางาน มีความสนใจอยางลุมลึกในเรื่องที่เรียนรูไปไดนาน เด็ก

เรียนรูที่จะตั้งคําถามเพื่อแสดงออกถึงความสงสัยของตน และเรียนรูวาคําตอบของคําถามหรือขอสงสัย

เหลานั้น เด็กสามารถหาไดจากแหลงเรียนรูหลายแหลง เด็กๆ สามารถสืบคน สํารวจไดเองโดยไมตอง

ถามหรือหวังวาครูจะเปนผูใหคําตอบไดในทุกเรื่อง Project Approach ชวยวางรากฐานทักษะการวิจัย

เบื้องตน ใหแกเด็กไดอยางดี 

 ลําดวล ปนสันเทียะ (2545: 19) กลาววาการจัดประสบการณแบบโครงการ เปนรูปแบบการ

จัดสภาพแวดลอมที่มุงสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กทุกดาน เปนการจัดประสบการณที่ยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ มีการบูรณาการเนื้อหาการเรียนรูเขาดวยกัน การจัดประสบการณแบบโครงการเปด

โอกาสใหเด็กไดศึกษาคนควาอยางลึกซึ้งเฉพาะเรื่องที่เด็กสนใจ มีการทาทายความสามารถเด็กกระตุน

ใหเด็กลงมือปฏิบัติ กับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อคนหาคําตอบที่มาจากความสนใจและความตองการ

ของเด็ก เร่ืองที่ศึกษาอาจมาจากเด็กหรือครูและเด็กรวมกันเลือกหัวขอในการศึกษา เด็กมีการวาง

แผนการทํางานรวมกัน โดยมีครูเปนผูชวยเหลืออํานวยความสะดวกรวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอการเรียนรูระยะเวลาในการทํากิจกรรมขึ้นอยูกับความสนใจและความตองการของเด็ก   

 ทิพยมณี เลขาขํา (2549: 46) การจัดประสบการณแบบโครงการ จึงเปนรูปแบบการสอนให

เด็กเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เด็กสนใจอยางลุมลึก โดยเปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาคนควาขอมูลจาก

บุคคลหรือส่ิงตางๆ เพื่อใหเด็กฝกทักษะการคิดคนทดลอง ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง แตมีครูคอยดูแล

แนะนําและอํานวยความสะดวกอยู เด็กจะเกิดการเรียนรูและสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 

 สุทธิ์นา ขันอาสา (2550: 48-49) การจัดประสบการณแบบโครงการเปนรูปแบบ กระบวนการ 

การจัดประสบการณที่มุงเนนถึงผูเรียนเปนสําคัญโดยใหผูเรียนรูอยางลุมลึกซึ่งครูมีหนาทีส่นบัสนนุและ

รวมกันวางแผนกับเด็กโดยมีระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของเด็ก ซึ่งผูเรียน

จะเปนผูคิดคนหาคําตอบดวยตนเอง เด็กมีการวางแผนการทํางานรวมกันโดยมีครูเปนผูชวยเหลือ

อํานวยความสะดวกรวมทั้งจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ระยะเวลาในการทํากิจกรรมขึ้นอยูกบั

ความสนใจและความตองการของเด็ก 

 การสอนแบบโครงการ (Project Approach) คือ การที่เด็กศึกษาสืบคนลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจ

หรือทั้งผูสอนและเด็กสนใจ มีการทาทายความสามารถเด็กกระตุนใหเด็กลงมือปฏิบัติ กับกิจกรรมที่
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หลากหลาย เพื่อคนหาคําตอบที่มาจากความสนใจและความตองการของเด็กโดยเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติ 

สืบคนขอมูลเพื่อหาคําตอบจากคําถามของตนเอง ภายใตการชวยเหลือ แนะนํา โดยการอํานวยความ

สะดวกและสนับสนุนจากผูสอน แบงเปน 3 ระยะ คือระยะเริ่มตนโครงการ ระยะพัฒนาโครงการและ

ระยะสรุปโครงการ ซึ่งในแตละระยะจะประกอบดวยการอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบคน การ

นําเสนอ และการจัดแสดง  

  
 4.2 ประวัติความเปนมาของการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 การศึกษาประวัติความเปนมาของการจัดประสบการณแบบโครงการ แวน ออสดวล (Van – 

Ausdul. 1988: 164 – 168) ไดกลาววา การจัดประสบการณแบบโครงการไมใชส่ิงใหมในการศึกษา

ระดับปฐมวัย หรือระดับประถมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ สเตวาส (Stwast. 1986: 42 – 47) ที่ไดยืนยัน

วา แตเดิมความคิดในการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบโครงการ เคยเกิดขึ้นและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย

ในสหรัฐอเมริกา โดยไดรับการสนับสนุนจาก Dewey และ  Kilpatrick และคนพบวา การจัดประสบการณ

แบบโครงการมีลักษณะการสอนใกลเคียงกับวิธีการสอนแบบที่ไดรับการพัฒนาขึ้น จากวิทยาลัยการศึกษา

แหง Bank Street ที่เนนการเรียนรูจากการกระทํา และมีลักษณะเหมือนกันกับการศึกษาแบบ Open 

Education ซึ่งมีรูปแบบการสอนแบบบูรณาการและสามารถคนพบไดจากการศึกษาของ ไอซแซค 

(Isaac. 1966; citing Katz; & Chard. 1994: 48) ที่ไดอธิบายถึงการทํางานของเด็กในประเทศอังกฤษ

ป 1920 

 ดังที่กลาวมา จะเห็นไดวา การจัดประสบการณแบบโครงการนั้น ไดเร่ิมนํามาใชในการจดัการ

เรียนการสอนเปนเวลานานมาแลว เปนการจัดประสบการณที่เนนใหเด็กเรียนรู จากการกระทําเพื่อการ

จัดสิ่งแวดลอมและประสบการณที่จะสนองตอบตอศักยภาพของเด็กอยางเหมาะสม 

 
 4.3 แนวคิดของการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 แนวคิดที่จะใหเด็กเรียนรูผานโครงการนั้นมีมานานนับศตวรรษ เร่ิมจากความเคลื่อนไหวของ

นักศึกษากลุมพิพัฒนนิยม (Progressive) ในประเทศสหรัฐอเมริกาชวงศตวรรษที่ 19-20 จอหน ดิวอี้ 

(John Dewey) ไดเขียนบทความและหนังสือหลายเลมเกี่ยวกับการสรางประสบการณทางการศึกษาที่

จะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดความตระหนักในชุมชนรวมกัน และไดนําโครงการเขาไปใชในโรงเรียนทดลอง

ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง สวนวิลเลี่ยม คิลแพทริก (William Kilpatrick) ไดสอนบุคคลตางๆ (ตอมาเปน    

นักการศึกษา) ถึงวิธีการใชโครงการที่เกี่ยวของกับประสบการณในชีวิตจริง อันเปนรากฐานสําคัญทาง

การศึกษามากกวาการเตรียมเด็กเพื่อชีวิตในอนาคต (Diffily. 1996)  
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 แคทซ และชารด (Katz; & Chard. 1994: 15 – 16) กลาววา การจัดประสบการณแบบโครงการ 

เปนการศึกษาอยางลึกซึ้งในหัวขอที่เด็กสนใจ และครูพิจารณาแลววามีคุณคาในการเรียนรู โครงการมี

ความเกี่ยวของกับการพัฒนาสติปญญา การศึกษาในวิชาตางๆ ทักษะทางสังคม ความสามารถและ

เนนการทํางานรวมกัน 

 ฮารทแมน (Hartman. 1995: 1 – 4) กลาววา การจัดประสบการณแบบโครงการเปนการศึกษาที่

ลุมลึก เมื่อเด็กเขารวมโครงการ เด็กจะไดพัฒนาคําถาม แสดงความสามารถ คนหาทางแกไขปญหา 

เสนอแนะกระบวนการแกปญหาที่คิดคนขึ้น โครงการอาจใชเวลาประมาณสัปดาห หรือนานกวานี้ 

ข้ึนอยูกับความสนใจของเด็ก 

 แม็คคลีน (Mclean. 1992: 57) กลาววา การจัดประสบการณแบบโครงการเปนวิธีการสอนที่

สามารถทําใหเด็กแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลายเกี่ยวกับการศึกษา ยอมใหเด็กเรียนรูดวย

กระบวนการที่เปดกวาง และสงเสริมความรวมมือโดยเนนที่การชวยเหลือซึ่งกันและกัน มากกวาการ

แขงขันสงเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคม และเปดโอกาสใหเด็กพิเศษไดอยูในกลุมเพื่อน และทํางาน

รวมกับเพื่อนไดดีอีกดวย 

 ทริปาเนียร สตรีท (Trepanier – Street. 1993: 25 – 28) กลาววา การจัดประสบการณแบบ

โครงการเปนการเรียนรูที่เด็กจะใชการสืบสอบของหัวขอที่เฉพาะเจาะจงอยางลึกซึ้ง และไดบูรณาการ

วิชาความรูในสาขาวิชาตางๆ เชน ภาษา คณิตศาสตร สังคมศึกษา วิทยาศาสตร และศิลปะเขาดวยกัน 

โดยเด็กจะไดเรียนรูอยางมีความหมาย จากการทํากิจกรรมในโครงการ และเด็กสามารถขยายเวลาใน

การเรียนรูไปไดหลายวันหรือหลายสัปดาห นับเปนวิธีการสอนที่เหมาะสมกับชั้นอนุบาล 

 วัฒนา มัคคสมัน (2539: 6) กลาววา การจัดประสบการณแบบโครงการเปนรูปแบบการสอน

ที่มุงการใหความสําคัญกับความตองการและความสนใจของเด็ก โดยเด็กจะเปนผูมีบทบาทในการ

เลือกเรื่องที่จะเรียน เลือกวิธีการที่จะศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีครูที่ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก 

แสดงใหเห็นวาครูใหความสนใจ เชื่อมั่นในความคิดของเด็ก และใหโอกาสเด็กที่จะเรียนรูตามความคิด 

และวิธีการของตนเอง 

 จิราภรณ วสุวัต (2540: 7) กลาววา การจัดประสบการณแบบโครงการเปนวิธีการสอนที่สงเสริม

และสนับสนุนใหเด็กไดศึกษาคนควาอยางลึกซึ้ง ในหัวขอที่ตนสนใจ ดวยการบูรณาการวิชาตางๆ เขา

ดวยกัน วิธีนี้จึงเปนการสงเสริมการเรียนรูอยางมีความหมาย รวมทั้งยังเนนการใหความรวมมือชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน และยืดหยุนตามความสนใจ และความตองการของเด็ก 

 แนวคิดของ Friedrich Froebel (Du harme. 1993) ผูริเร่ิมและกอต้ังโรงเรียนอนุบาลแหงแรก

ของโลก ไดเสนอแนวความคิดวา โรงเรียนควรเปนสถานที่ที่เด็กจะไดเรียนรู และทํางานรวมกัน ชวยเหลือกัน

ในการดํารงชีวิตในสังคมตอไป 
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 แนวคิดแบบพิพัฒนนิยม (Progressive) ของ John Dewey (Edwards; Gandini; & Forman. 

1993: 151 – 169) ไดมีการนํามาใชอยางมากเพื่อสงเสริมใหเด็กไดมีอิสระ Dewey ไดชี้ใหเห็นวา 

ธรรมชาติของเด็กมีความกระตือรือรน ที่จะมีสวนรวมและตองการพึ่งพาตนเอง ดังนั้นเด็กควรมีสิทธิใน

การแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูจากการกระทํา และมีประสบการณตรงกับส่ิงแวดลอม ไดเลนอยางอิสระ 

ไดมีโอกาสชวยเหลือซึ่งกันและกัน และทํางานกันอยางมีความสุขจากการเรียนรูในโรงเรียนที่เปรียบเสมือน

ชุมชนจําลองของสังคม 

 แนวคิดคอนสตรัคติวิส ของ Jean Piaget (Katz; & Chard. 1994; DuCharme. 1993: Edward; 

Gandini; & Forman. 1993) ใหความสําคัญอยางมากกับกระบวนการสรางความรูดวยตนเองของเด็ก

ดังไดกลาวมาแลวขางตน ถือวาเปนแนวคิดสําคัญของการจัดประสบการณแบบโครงการ ที่นําไปสูการ

จัดกิจกรรมและการเตรียมการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูที่มาจากความสนใจของเด็ก โดยสงเสริม

การวางแผน คนควาทดลอง การทํางานรวมกัน และการแกปญหารวมกัน 

 แนวคิดของ Vygotsky (Berk. 1994; Berk; & Winsler. 1995: 30 – 39) เปนแนวคิดที่สําคัญ

อีกแนวคิดหนึ่งที่กลาวถึง กระบวนการเรียนรูที่เรียกวา Scaffolding จากหลักการของ Zone of Proximal 

Development (ZPD) ที่เชื่อวาเด็กเกิดการเรียนรูไดพัฒนาสติปญญา และทัศนะคติเมื่อมีการปฏิสัมพันธ

และทํางานรวมกับผูอ่ืน เชน ผูใหญ ครูและเพื่อน บุคคลเหลานี้จะใหขอมูลที่ชวยสนับสนุนการเรียนรู 

ZPD จึงเปนสภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทาย เมื่อเด็กไมสามารถคิดแกปญหาไดโดยลําพัง การ

ไดรับการชวยเหลือแนะนําจากผูใหญ หรือจากการทํางานรวมกับเพื่อนที่มีประสบการณมากกวา จะทาํ

ใหเด็กสามารถแกปญหานั้นได และเกิดการเรียนรูข้ึน แนวคิดนี้ทําใหเกิดความเขาใจและตระหนักใน

ความสําคัญของบทบาทครูที่มีสวนสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก ซึ่งเปนหลักการสําคัญประการ

หนึ่งในการจัดประสบการณแบบโครงการ 

 แนวคิดของ William H. Kilpatrick ไดนําแนวคิดของ Dewey (Knoll. 1996: 193 – 223) มา

ประยุกตใช โดยทําการทดลองวิธีการสอนแบบโครงการ และฝกหัดนักศึกษาครูใหรูจักใชวิธีการสอน

แบบโครงการ Kilpatrick ไดศึกษาพบวาเด็กเรียนรูไดดีที่สุดเมื่อเด็กไดวางแผนรวมกัน มีอิสระในการ

ตัดสินใจ และไดทําในสิ่งที่ตองการ ซึ่งมีผลใหเด็กมีระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น และเด็กไดพัฒนา

ศักยภาพของตนเองดานตางๆ สูงขึ้น อันเปนผลมาจากความสัมพันธของระดับความสนใจ และเปาหมาย

ที่เด็กตองการเรียนรู ซึ่งไมไดมาจากการที่ครูเปนผูกําหนด หรือจากบทเรียนสําเร็จรูป จึงเปนการสอนที่

ยึดเด็กเปนศูนยกลาง Kilpatrick กลาววา การสอนแบบโครงการ คือหัวใจสําคัญของกิจกรรมทุกกิจกรรม

ในการเรียนรูของเด็ก 

 แนวคิดของ William Jame (McCown; & Roop. 1992: 79 -81) เนนหลักการทางวิทยาศาสตร 

และศิลปะการสอนของครู James ไดรับการยกยองวาเปนบิดาของจิตวิทยาในสหรัฐอเมริกา แนวคิด
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ของเขาชี้ใหเห็นวาการนําวิทยาศาสตรมาใชในการควบคุมปรากฏการณตางๆ ขณะที่ทําการสอนถือ

เปนศิลปะ ดังนั้นการจัดประสบการณในชั้นเรียนจึงตองใชจิตวิทยามาใชในชั้นเรียนใหเกิดประโยชนซึ่ง

เปนสิ่งที่ครูตองศึกษา และพัฒนาการสอนของตนเอง 

 แนวคิดแบบเรกจิโอ (สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2542: 64) ในชวงทศวรรษ 1970 คลื่นความคิดลูก

ที่สองที่ประกอบดวยกลุมนักการศึกษา รวมทั้งนักจิตวิทยา เชน Wilred Carr, David Shaffer, Kenneth 

Kaye, Jerome Kagan , Howard Gardner นักปรัชญา เชน David Hawkins และนักทฤษฎี เชน Serge 

Moscovici , Charles Morris , Gregory Bateson , Heinz Von Foerster และ Francisco Varela 

ตลอดจนการศึกษาคนควาทางดานประสาทวิทยา แนวความคิดเหลานี้ยิ่งกอใหเกิดความหลากหลาย 

แงมุมมองที่หลากหลายที่นําไปสูการปฏิบัติ ที่มีความลื่นไหลและความคลองตัวในการจัดกิจกรรมและ

ประสบการณที่เหมาะสมกับเด็ก จากการศึกษาดังที่กลาวมา นักการศึกษาเรกจิโอไดพัฒนาปรัชญา

ทางการศึกษาจากฐานของแนวคิดดังนี้ 

 แนวคิดที่สําคัญประการแรก คือวิธีการมองเด็ก (The image of the children) ของนักการศึกษา 

Reggio Emilla จากประสบการณที่เปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติ ทฤษฎี และผลการวิจัย เด็กในสายตา

ของครูที่เรกจิโอ คือผูที่เต็มไปดวยความสมบูรณ พลังและความแข็งแกรง เด็กมีลักษณะที่เปนตัวของ

ตัวเองโดยเฉพาะในแตละคน มีศักยภาพและความสามารถในตนเอง ความปรารถนาที่จะเติบโตและ

งอกงาม ความอยากรูอยากเห็น ความสามารถที่เปนที่นาพิศวง และความปรารถนาที่จะสัมพันธและ

ส่ือสารกับผูอ่ืน ความปรารถนาที่จะสื่อสารและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนปรากฏขึ้นมาตั้งแตแรกเกิด และเปน

องคประกอบที่สําคัญเพื่อความอยูรอด และความเปนอันหนึ่งอันเดียวกับเผาพันธุที่ตนเองถือกําเนิดมา 

ความสามารถที่มีมาตั้งแตเกิด ประการนี้จึงเปนสิ่งที่อธิบายถึงความกระตือรือรนของเด็กในการที่จะสื่อ

หรือแสดงถึงตัวตนของเด็กเมื่ออยูทามกลางบริบทที่มีความหลากหลายของสัญลักษณทางภาษา และ

มีความสนใจในการที่จะกอใหเกิดการเรียนรู ในการที่จะกาวเขาสูปฏิสัมพันธทางสังคม และการตอรอง

ประนีประนอมกับทุกสิ่งทุกอยาง ส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวพันกับเด็ก ครูตองรับรูถึงศักยภาพของเด็กอยาง

ชัดเจน เพื่อการจัดสิ่งแวดลอมและประสบการณที่จะสนองตอบตอศักยภาพของเด็กอยางเหมาะสม 

 แนวคิดสําคัญประการที่สอง คือ ลอรีส มาลากูซซี่ (Loris Malaguzzi) และครูที่ Reggio Emilla 

มองวาโรงเรียนเปนที่บูรณาการสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย เปนสถานที่ใชชีวิตรวมกันและมีสัมพันธภาพ

รวมกันระหวางผูใหญและเด็กที่ตางเต็มไปดวยความหลากหลาย โรงเรียนเปนสิ่งกอสรางที่ดําเนินการ

อยูตลอดเวลา และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องในงานของโรงเรียน และระบบชีวิตในโรงเรียนขยายไปสู

ครอบครัวของนักเรียน ครอบครัวของนักเรียนมีสิทธิ์ที่จะรับรูและมีสวนรวมในระบบชีวิตของโรงเรียน

และยังขยายไปถึงเมืองที่โรงเรียนตั้งอยูเพื่อใหเมืองและโรงเรียนรับรูถึงชีวิตของกันและกันในรูปแบบ

การพัฒนาและวิถีชีวิต สังคมตองยอมรับเด็กในฐานะของการเปนผูรับชวงในอนาคตและเปนผูรับ
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ผลประโยชนตามสิทธิเฉพาะในตัวเด็กในโรงเรียน มาลากูซซี่และครูหลังจากที่ไดวิเคราะหและไดมาซึ่ง

เปาหมายที่รวมกันของโรงเรียน คือ การรวมเอาครูและครอบครัวของนักเรียนเปนศูนยกลางของการจัด

การศึกษาสําหรับเด็ก ดังนั้นการดําเนินการในเรกจิโอ เอมิเลียจึงคํานึงถึงองคประกอบทั้ง 3 คือ เด็ก 

ครอบครัว และครู การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน จึงมุงที่จะจัดโรงเรียนใหมีความรูสึกที่อบอุน เปน

เปาหมายของแนวการจัดการศึกษาตามแนวทางของเรกจิโอ เด็กคือเปาหมายที่สําคัญและเปนศูนยกลาง

ของการจัดสิ่งแวดลอม ประสบการณและกิจกรรมตางๆ มาลากูซซี่ยังตระหนักถึงใหทุกคนที่เขามาสัมผัส

กับโรงเรียนแลว จะรูสึกอบอุนเหมือนอยูในบานที่เปยมไปดวยไมตรีจิต (An amiable school) 

 แนวคิดสําคัญประการที่สาม คือ ครูและนักเรียน เรียนรูไปดวยกัน การสอนและการเรียนตอง

ควบคูไปดวยกัน แนวคิดเรกจิโอจะใหความสําคัญของการเรียนรูมากกวาการสอน มาลากูซซี่ กลาววา 

กอนจะเริ่มเขาสูการสอน ถาครูยืนสังเกตอยูขางๆ สักครู และเรียนรูจากหองเรียนในขณะนั้นวาเด็ก

กําลังทําอะไรอยู และถาครูสามารถเขาใจไดถูกตอง บางทีการสอนในวันนั้นอาจแตกตางจากที่ผานมา 

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาคือ การจัดสิ่งแวดลอมและโอกาสใหเด็กไดคิด ประดิษฐ และคนพบ

ดวยตนเอง การเรียนรูที่มีคุณคาสําหรับเด็กจึงไมใชการสอนจากครูที่เปนการบอกเลาโดยตรง แตเปน

การจัดสถานการณที่กอใหเกิดการเรียนรู การเรียนเปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูการสอนวิธีใหมโดยครู

เปนแหลงของการเรียนรูที่สมบูรณ ครู ตองมีการนําเสนอทางเลือกที่หลากหลาย การเสนอความคดิเหน็ 

และเปนแหลงสนับสนุนการเรียนรู การเรียนรูและการสอนนั้นจึงไมใชเปนสิ่งที่อยูกันคนละฟากฝงของ

แมน้ําแลวจองมองกระแสน้ําที่ไหลผานไป แตควรจะเปนการหลอหลอมเขาดวยกันระหวางการเรียน 

และการสอนและลองไปพรอมๆ กับการไหลของกระแสน้ํา 

 จากแนวคิดและหลักการสําคัญดังกลาวไดนําไปสูการพัฒนาการจัดประสบการณแบบโครงการ

ในปจจุบัน Sharan และ Sharan (1992: 283 – 305) ไดกลาวเพิ่มเติมวา แมการศึกษาแบบโครงการ

จะไมใชส่ิงใหมในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา แตเปนรูปแบบการศึกษาที่พัฒนาขึ้นตามความ

สนใจของเด็กที่มีตอส่ิงตางๆ นําเด็กไปสูการทํางานในโครงการรวมกัน และเรียนรูการทํางานเปนกลุม

รวมกันอยางมีความสุข เชนเดียวกับที่เคยนํามาปฏิบัติในการศึกษาที่ผานมาและประสบผลสําเร็จ 

ดังนั้นการจัดประสบการณแบบโครงการ ยังคงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กวัยปฐมวัย 

 
 4.4 ลักษณะของการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 ฮารทแมน (Hartman. 1995: 141 – 147) กลาวถึงวิธีการสอนแบบโครงการวา วิธีแบบโครงการ 

(Project work) เปนการศึกษาหาความรูอยางลุมลึก เมื่อเด็กเขารวมโครงการ จะไดพัฒนาคําถาม 

แสดงความสามารถ คนหาทางแกปญหา เสนอกระบวนการแกปญหาที่คิดคนขึ้น โครงการใชเวลามาก

ประมาณโครงการละ 3 – 4 สัปดาห แตบางโครงการก็ใชเพียงสัปดาหเดียว มีข้ันตอนหลักๆ ของวิธีการ

แบบนี้ คือ 
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 1. เร่ิมตน (Start) 

 2. ปฏิบัติใหบังเกิดผล (Implementation) 

 3. ปรับเสนอ (Transition) 

 โครงการมีไดหลายขนาด ต้ังแตโครงการขนาดเล็กที่ไมตองการพื้นที่มากนัก จนถึงโครงการที่

ตองการใชพื้นที่มากๆ เชน การทัศนศึกษา การเยี่ยมชุมชน การสํารวจ บทบาทสมมติ จิตรกรรมฝาผนัง 

การแสดง และการเสนอโครงการ จัดการเรียนการสอนแบบโครงการ อาจใชเปนแกนของหลักสูตร 

(Program) หรือใชในบางสวนของหลักสูตรได เราสามารถใชวิธีการแบบโครงการรวมกับวิธีการสอน

แบบหนวยการเรียนการสอนภาษาแบบธรรมชาติ (Whole Language) โปรแกรมศิลปะ การสอนลักษณะนี้

ตองมีการจัดเตรียมเพื่อใหเด็กมีประสบการณตรงกับสถานการณจริง ไดพบกับผูคนจริงๆ ซึ่งประสบการณ

ตรงดังกลาวจะเปดโอกาสใหเด็กเขารวมในกระบวนการของโครงการโดยเด็กจะได 

 1. เลือกเรื่องสําหรับโครงการ 

 2. พัฒนาทิศทาง แนวทางของโครงการ 

 3. ลงมือปฏิบัติเพื่อใหเกิดผล 

 4. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประเมินความกาวหนาของโครงการ 

 5. ตัดสินความกาวหนาของโครงการและสรุป 

 บูธ (Booth. 1987: 46 – 49) กลาวถึงวิธีการสอนแบบโครงการวา เปนการสอนที่เนนเด็กเปน

ศูนยกลาง การสอนแบบโครงการมี 2 ลักษณะ คือ โครงการเต็มรูปแบบ (Full scale project) กับโครงการ

เชื่อมโยงกิจกรรมสรางแรงจูงใจ (Bridging or motivating) ซึ่งทั้ง สองลักษณะนี้มีความสัมพันธกัน 

กลาวคือ กิจกรรมสรางแรงจูงใจ หรือโครงการยอยเปนกิจกรรมในหองเรียนเทานั้น สวนโครงการสมบูรณ

มีการขยายออกนอกหองเรียนดวย โครงการสมบูรณแบบจะมีข้ันตอนอยู 3 ข้ันตอน คือ 

 1. การวางแผนในหองเรียน (Classroom planning) เด็กและครูอภิปรายถึงหัวขอเรื่องและ

ขอบเขตของโครงการ 

 2.  ดําเนินการโครงการ (Carry out the project) เด็กจะออกจากหองเรียนไปดําเนินการโครงการ

ตามแผนที่เด็กวางไว 

 3. ข้ันทบทวน (Reviewing and Monitoring the work) เปนการอภิปราย และใหขอมูลยอนกลับ

หลังจากเสร็จส้ินโครงการ ครูแนะนําใหขอคิดเห็น เด็กวิเคราะหผลงาน และกระบวนการทํางาน 

 แตการทํางานเต็มรูป บางทีก็ตอบสนองความตองการอันกระตือรือรนของเด็กไมทัน ดังนั้นจึง

มีโครงการยอย (Bridging) ซึ่งสามารถทําในหองเรียน ไมตองออกไปนอกหองใชเวลาสั้นๆ โครงการ

ลักษณะนี้ถูกออกแบบสําหรับผูเริ่มตนใชโครงการในการสอนใหมๆ เวลาที่ใชในโครงการไมจํากัด

ตายตัวขึ้นอยูกับจํานวนเวลาที่มี และธรรมชาติของโครงการ บางทีโครงการก็ใชเวลา 3 ชั่วโมง บางทีก็

ใชเวลา 12 สัปดาห แตจะสั้นหรือยาวอยางไร ก็มีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้ 
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 1.  ข้ันกระตุนความสนใจ (Stimulus) เปนการอภิปรายเบื้องตน และแลกเปลี่ยนความเห็น

เกี่ยวกับโครงการวาจะใชเวลาเทาใด รายละเอียดของโครงการมีอะไรบาง 

 2.  ข้ันเตรียมโครงการ (Definition of the Project Objective) เปนการอภิปราย และแลกเปลี่ยน

ความเห็นเกี่ยวกับโครงการวา จะใชเวลาเทาไหร รายละเอียดของโครงการมีอะไรบาง 

 3.  ข้ันฝกทักษะที่จําเปน (Practice) บางโครงการตองการทักษะที่จําเปนในการดําเนินการ 

จําเปนตองมีการฝกทักษะเหลานั้นกอน เชน การสัมภาษณ 

 4.  ข้ันเตรียมวัสดุอุปกรณ (Design of Written Materials) 

 5. ข้ันกิจกรรมกลุม (Group Activities) 

 6. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล (Collecting Information) 

 7. ข้ันสรุปผลการดําเนินการ (Organization) 

 8. ข้ันเสนอผลโครงการ (Final Presentation) 

 แคทซ (Katz. 1993: 18) กลาวถึงการสอนแบบโครงการวา เปนการศึกษาอยางลุมลึกในเรื่อง

ที่เด็กมีความสนใจจะศึกษาดวยตัวเขาเอง จากสภาพแวดลอมและสถานการณจริง ที่อยูรอบตัวเขา ซึ่ง

จะทําใหเด็กไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโตแยงตอรองกับครู ในเรื่องตอไปนี้ 

 1. การเลือกคําถามที่ตองการจะคนควา 

 2. วิธีการที่จะใชคนหาคําตอบ 

 3. วิธีการที่จะเสนอคําตอบ หรือผลงานที่คนพบคําตอบแลว เชน วาดภาพ ระบายสี 

 แคทซ และชารด (Katz; & Chard. 1994: 10) กลาวถึงการสอนแบบโครงการวา วิธีการสอน

นี้มีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาเด็กทั้งชีวิตและจิตใจ (Mind) ซึ่งชีวิตจิตใจในที่นี้หมายรวมถึง ความรู ทักษะ 

อารมณ จริยธรรม และความรูสึกถึงสุนทรียศาสตร แคทซและชารด ไดเสนอวา ในการจัดการเรียนการสอน

ระดับปฐมวัยโดยใชการสอนแบบโครงการควรมีเปาหมายหลัก 5 ประการ คือ 

 1. เปาหมายทางสติปญญา และเปาหมายทางจิตใจของเด็ก (Intellectual Goals and the 

Life of the Mind) การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลในปจจุบันมีอยู 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ

แรกเปนการจัดการเรียนการสอนที่แคบเฉพาะเนื้อหาวิชาการ ใหเด็กเล็กๆ ฝกทักษะการอาน เขียน 

เรียนเลข (The Three R’s) เพื่อเตรียมเด็กเขาสูการเรียนการสอนในขั้นสูงตอไป เปนการมุงเนนหนัก

เฉพาะทางดานวิชาการ ซึ่งเปนไปไมไดที่เด็กทุกคนจะสามารถทําไดเหมือนกันตามที่ครูตั้งเกณฑไว 

ลักษณะที่ 2 การสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Kindergarten Approach) คือ การจัดการเรียนการ

สอนแบบเตรียมความพรอม มุงใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมอยางหลากหลาย เรียนรูผานการเลน 

ตามพัฒนาการที่สอดคลองกับวัยของเด็กเชื่อวาการจัดการเรียนการสอนเด็กอนุบาล ตองมีทั้ง 2 ลักษณะ

อยูดวยกัน คือในขณะที่เด็กเรียนรูผานการเลนและการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆ อยางรอบตัว เด็กควร
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จะไดเขาใจประสบการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวอยางลึกซึ้ง ไมใชการเลนอยางสนุกสนานและไมมี

เปาหมาย (Spontaneous play) ดังนั้นเปาหมายหลักของการเรียนในระดับนี้จึงเปนการมุงใหเด็กพัฒนา

ความรูความเขาใจโลกที่อยูรอบๆ ตัวเขาและปลูกฝงคุณลักษณะการอยากรูอยากเรียน (Dispositions) 

ใหเด็ก 

 2.  ความสมดุลของกิจกรรม (Balance of Activities) แคทซและชารด กลาววา การสอนแบบ

โครงการจะทําใหเด็กวัยอนุบาล ไดปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่เปนกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมทางการ

เรียนรูผานการเลน และการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆ 

 3. โรงเรียน คือสวนหนึ่งของชีวิต (School as Life) การเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลตอง

เปนสวนหนึ่งในชีวิตของเด็ก ไมใชแยกออกจากชีวิตประจําวันทั่วไป กิจกรรมในโรงเรียนจึงเปนกิจกรรม

การดําเนินชีวิตปกติ การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและผูคนรอบๆ ตัวเด็ก 

 4.  หองเรียนเปนชุมชนหนึ่งของเด็กๆ (Community Ethos in the Class) เด็กๆ ทุกคนมี

ลักษณะเฉพาะตัว การสอนแบบโครงการเปดโอกาสใหเด็กแตละคนไดแสดงออกถึงคุณลักษณะ 

ความรูความเขาใจ ความเชื่อของเขา ในการสอนแบบนี้จึงเกิดการแลกเปลี่ยน การมีปฏิสัมพันธกัน

อยางลึกซึ้ง เด็กเรียนรูความแตกตางของตนกับเพื่อนๆ 

 5. การสอนเปนสิ่งที่ทาทายครู (Teaching as a Challenge) ในการสอนแบบโครงการ ครู

ไมใชผูถายทอดความรูใหกับเด็ก โครงการบางโครงการครูเรียนรูไปพรอมๆ กับเด็ก ครูรวมกันกบัเดก็คดิ

หาวิธีการแกปญหา ลงมือปฏิบัติไปดวยกัน 

 แคทซและชารด เปรียบเทียบการสอนปกติ (Systematic Instruction) กับการสอนแบบโครงการ

ดังแสดงตอไปนี้ 

 1. การสอนปกติเปนการแสวงหาความรูทักษะที่ใชแรงจูงใจจากภายนอก ขณะที่การสอน

แบบโครงการเปนการประยุกตใชความรูทักษะที่มีอยูและใชแรงจูงใจจากภายในตัวเด็กเอง 

 2. ในการสอนปกติ เด็กทํางานเพื่อหวังรางวัลหวังคะแนนจากครู ขณะที่การสอนแบบโครงการ

เด็กทํางานเพราะความตองการและความสนใจของเขาเอง 

 3. ในการสอนปกติ ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนแลวจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ขณะที่การสอน

แบบโครงการเด็กเปนคนเลือกที่จะทํากิจกรรมที่หลากหลายที่ครูเตรียมให 

 4. ในการเรียนการสอนปกติ ครูเปนผูมีความรูความสามารถแลวถายทอดสูเด็ก ขณะที่การสอน

แบบโครงการเด็กจะถูกมองวาเปนผูมีความรูความสามารถ ครูเปนผูคอยชวยกระตุนใหเด็กพัฒนาใน

บางจุดที่ยังดอยอยู 

 5. ในการเรียนการสอนปกติ ครูเปนผูสรางเด็กใหเกิดการเรียนรู และมีผลสําเร็จทางการเรียน

ที่ดี ขณะที่การสอนแบบโครงการ ทั้งครูและเด็กรวมกันสรางการเรียนรูและผลสําเร็จทางการเรียน 
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการจัดประสบการณแบบโครงการกับการจัดประสบการณ 

 แบบเตรียมความพรอม 
 

การจัดการศึกษาแบบเตรียมความพรอม 

ตองการทักษะ 

ตองการแรงดลใจจากภายนอก 

การจัดประสบการณแบบโครงการ 

ประยุกตทักษะนํามาใช 

ตองการแรงดลใจจากภายใน 

ความตั้งใจในการทํางานของเด็กมาจากครูและ

รางวัลเปนแหลงของแรงดลใจภายนอก 

ครู เปนผู เลือกกิจกรรมการ เรียนและการ

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่เห็นวาเหมาะสมกับ

ระดับที่ศึกษา 

ครูเปนผูรอบรูทุกดาน และมองวาเด็กเปนผูไมรู 

ครูเปนผูที่สามารถกําหนดการเรียนรู  และ

ความสําเร็จของเด็ก 

ความสนใจของเด็ก และการใหเด็กไดมีสวนรวม

เปนการสงเสริมความมานะพยายาม และเปนแรง

ดลใจภายในที่สําคัญ 

เด็กสามารถเลือกทํากิจกรรมตางๆ ที่ครูจัดเตรียม

โดยคนหาระดับที่เหมาะสมและทาทาย 

เด็กเปนผูเชี่ยวชาญ โดยมีครูเปนผูแนะนํา 

เ ด็ กมี ส ว น ร ว ม ในกา ร เ รี ย น รู แ ละป ระ เมิ น

ความสําเร็จของตนเองรวมกับครู 

 

 ที่มา: Katz; & Chard. (1994). Engaging children’s melds : The project approach. pp 19. 

 นอกจากนี้ ยังกลาววา การสอนแบบโครงการ มีสาระสําคัญดังนี้ 

 1. หัวขอของโครงการ (Topic) และการเลือกหัวขอของโครงการ หัวขอโครงการตองมาจาก

ความสนใจและความตองการของเด็ก ครูมีเกณฑในการเลือกหัวขอโครงการดังนี้ 

  1.1  เปนหัวขอที่เด็กทุกคน หรือเด็กสวนใหญของกลุมสนใจ 

  1.2 มีแหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมในหัวขอโครงการนี้ได 

  1.3 เปนหัวขอที่เด็กพอจะมีประสบการณอยูบางแลว 

  1.4 เปนหัวขอที่เด็กสามารถใชประสบการณตรงในการคนหาขอมูลขอเท็จจริงได 

  1.5 เปนเรื่องที่เปนจริง สามารถใหเด็กมีประสบการณตรงกับเร่ืองนั้นได 

  1.6 เปนเรื่องที่เปดโอกาสใหมีการรวมมือกันทํางาน 

  1.7 เปนเรื่องที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ สรางสิ่งของหรือเลนสมมติ 

  1.8 เปนหัวขอที่มีความสัมพันธกับจุดประสงคของการเรียนการสอน 

  1.9 เด็กมีโอกาสใชทักษะตางๆ ในการเรียนรู 

  1.10 ผูปกครองมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตามโครงการ 



 55 

 2. กิจกรรมหลักๆ ในการสอนแบบโครงการ (Project Activities) ในโครงการใดโครงการหนึ่ง

กิจกรรมที่เปนหลักในโครงการนั้นประกอบดวย 

  2.1 กิจกรรมการศึกษาคนควา (Investigation Activities) 

  2.2 กิจกรรมสราง (Construction Activities) 

  2.3 การเลนสมมติ (Dramatic Play) 

 3. โอกาสแหงการเรียนรู (Learning Opportunities) การสอนแบบโครงการเปดโอกาสใหเด็ก

ไดเรียนรูอยางหลากหลายผานกิจกรรมของโครงการ เชน การแสดงออกทางภาษา การเลาเรื่อง การอาน 

การเขียน ทางคณิตศาสตร เชน การเปรียบเทียบ ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร เชน การสราง หรือ 

การเลนอื่นๆ ส่ิงที่เด็กจะไดเรียนรูและเกิดการพัฒนาในการสอนแบบโครงการ คือ 

  3.1 ความรู (Knowledge) 

  3.2 ทักษะ (Skills) 

  3.3 คุณลักษณะการอยากรูอยากเรียน (Disposition) 

  3.4 ความรูสึก (Feelings) 

 4. เด็กเปนผูเลือก (Children Making Choices) ในการสอนแบบโครงการ เด็กมีโอกาสใน

การเลือกในหลายๆ ทาง สิ่งที่เด็กเลือกกอใหเกิดผลทางการเรียนรูอยางหลากหลาย คือ การใหเกิด

พัฒนาการเรียนรูทางสติปญญา (Cognitive) พัฒนาการทางสุนทรียศาสตร (Aesthetic) พัฒนาการ

ทางสังคม (Social) พัฒนาการทางอารมณ (Emotional) และพัฒนาการทางจริยธรรม (Moral) ผลทางการเรยีนรูที่

เกิดขึ้นบางประการ เกิดขึ้นในกระบวนการแกปญหาของเด็ก บางประการเกิดจากผลการทํางานตาม

กระบวนการแกปญหา ที่ไดพบทั้งความสําเร็จและความลมเหลว เด็กมีโอกาสที่จะเลือกในหลายๆ ทาง 

คือ 

  4.1 โอกาสในการเลือกงานที่จะทํา 

  4.2 โอกาสในการเลือกเวลาที่จะทํา 

  4.3 โอกาสในการเลือกสถานที่ที่จะทํา 

  4.4 โอกาสเลือกเพื่อนที่จะทํางานดวย 

 5. บทบาทครู (The Role of Teacher) ครูเปนผูเฝาติดตามความสนใจของเด็ก จัดเตรียม

กิจกรรมตามความตองการของเด็ก และเปนผูคอยใหการชวยเหลือในการแกปญหาของเด็ก กระตุนให

เด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

 6. การจัดนิทรรศการในหองเรียน (Classroom Display) หองเรียนในการสอนแบบนี้จัด

ตกแตงโดยผลงานของเด็ก แสดงกระบวนการทํางานของเด็ก นอกจากจะใหผูอ่ืนเห็นถึงทิศทางการ

ดําเนินงานของโครงการของเด็กแลว ยังเปนสิ่งที่ชวยใหเด็กระลึกถึงสิ่งที่ตนเองทําอยู ทําใหเด็ก

สามารถศึกษาไดอยางลุมลึก 
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 7. ระยะตางๆ ของโครงการ (Phase of Project Work) 

  7.1 ระยะที่ 1 วางแผน/เร่ิมตนโครงการ (Planning and Getting Started) 

  7.2 ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ (Project in Progress) 

  7.3 ระยะที่ 3 คิดทบทวนและสรุป (Reflection and Conclusions) 

 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเปนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนได

เลือกเร่ืองที่จะศึกษาดวยตนเอง โดยการกําหนดประเด็นปญหาขึ้นมาตามความสนใจ แลวใช

กระบวนการแกปญหาในการศึกษาความรูตามวิธีการของตน สรุปหลักการในการสอนแบบโครงการได 

ดังนี้ 

 1. เด็กศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางลุมลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ จนพบคําตอบ

ที่ตองการ 

 2. เร่ืองที่เด็กศึกษาเปนเรื่องที่เด็กเปนผูเลือกเองตามความสนใจ ประเด็นที่ศึกษาก็เปน

ประเด็นที่เด็กตั้งคําถามขึ้นเอง 

 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุงใหเด็กไดมีประสบการณตรงกับเร่ืองที่ศึกษานั้นโดยการ

เปดโอกาสใหเด็กไดสังเกตอยางใกลชิด จากแหลงความรูเบื้องตน 

 4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะใชระยะที่ยาวนานอยางเพียงพอตามความสนใจ

ของเด็ก เพื่อที่จะใหเด็กไดคนพบคําตอบ และคลี่คลายความสงสัยใครรู 

 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหเด็กไดประสบกับทั้งความสําเร็จ และความลมเหลวใน

วิธีการแสวงหาความรูตามวิธีการของเด็กเอง 

 6. เมื่อเด็กไดคนพบคําตอบแลว เด็กจะนําความรูใหมที่ไดนั้นมาเสนอในรูปแบบตางๆ ตาม

ความตองการของเด็กเอง อาจเปนงานเขียน งานวาดภาพระบายสี การสรางแบบจําลอง การเลน

สมมติละคร การทําหนังสือ หรือรูปแบบอื่นๆ 

 7. เด็กไดนําเสนอความรูตอเพื่อนๆ และคนอื่นๆ อันจะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของ

กระบวนการศึกษาของตน และเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จนั้น 

 วรนาท รักสกุลไทยและคณะ (2544: ฉ-ช) ไดกลาวถึงลักษณะโครงสรางของการปฏิบัติโครงการ

ไว 5 ขอ คือ 

 1. การอภิปรายกลุม ในงานโครงการครูสามารถแนะนําการเรียนรูใหเด็ก และชวยใหเด็กแต

ละคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนทํากับเพื่อน การพบปะสนทนากันในกลุมยอย หรือกลุมใหญทั้งชั้น 

ทําใหเด็กมีโอกาสที่จะอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 2. การศึกษานอกสถานที่ หรืองานในภาคสนาม ถือเปนกระบวนการที่สําคัญของการทํา

โครงการ สําหรับเด็กปฐมวัยไมจําเปนตองเสียเงินเปนจํานวนมาก เพื่อพาเด็กไปในสถานที่ไกลๆ 
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ประสบการณในระยะแรกครูอาจพาไปศึกษานอกหองเรียน เรียนรูส่ิงกอสรางตางๆ ที่อยูรอบบริเวณ

โรงเรียน เชน รานคา ถนนหนทาง ปายสัญญาณ วัด หรือสถานที่สําคัญในชุมชน 

 3. การนําเสนอประสบการณเดิม เด็กสามารถที่จะทบทวนประสบการณในหัวเรื่องที่ตนสนใจ 

มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็นที่เหมือน หรือแตกตางกับเพื่อน รวมทั้งแสดงคําถามที่ตองการสืบคน

ในหัวเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้เด็กแตละคนสามารถที่จะเสนอประสบการณที่ตนมีใหเพื่อนในชั้นรูดวยวิธีการ

ที่หลากหลายเสมือนเปนการพัฒนาทักษะเบื้องตน เชน การวาดภาพ การเขียน การใชสัญลักษณทาง

คณิตศาสตร การเลนบทบาทสมมติ การสรางแบบตางๆ  

 4. การสืบคน งานโครงการเปดกวางใหใชแหลงคนควาขอมูลอยางหลากหลายตามเรื่องที่

สนใจ เด็กสามารถสัมภาษณพอแม ผูปกครองของตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อนนอกโรงเรียน การ

สัมภาษณวิทยากร หรือบุคคลตางๆ ที่มีความรอบรูในเรื่องนี้ อาจสํารวจวิเคราะหวัตถุส่ิงของดวยตนเอง 

เขียนโครงราง หรืออาจใชหนังสือในหองเรียนหรือหองสมดุทําการคนควา 

 5. การจัดแสดง ทําไดหลายรูปแบบอาจใชฝาผนัง หรือบอรดจัดแสดงผลงานของเด็ก เปน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูที่ไดจากการสืบคนแกเพื่อนในชั้นเรียน ครูสามารถใหเด็กในชั้นได

ทราบถึงความกาวหนาในการสืบคน โดยจัดใหมีการอภิปราย หรือการจัดแสดง ทั้งจะเปนโอกาสใหเด็ก 

และครูไดเลาเรื่องงานโครงการที่ทําแกผูมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอีกดวย 

 ลักษณะของการจัดประสบการณแบบโครงการเปนการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

โดยใชการสอนแบบโครงการควรมีเปาหมายหลัก คือ การเลือกคําถามที่ตองการจะคนควา วิธีการที่จะ

ใชคนหาคําตอบ วิธีการที่จะเสนอคําตอบ หรือผลงานที่คนพบคําตอบแลว เด็กไดนําเสนอความรูตอ

เพื่อนๆ และคนอื่นๆ อันจะแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของกระบวนการศึกษาของตน และเกิดความ

ภาคภูมิใจในความสําเร็จนั้น เปนการศึกษาหาความรูอยางลุมลึกในการเรียนรู เมื่อเด็กเขารวมโครงการ 

จะไดพัฒนาคําถาม แสดงความสามารถ คนหาทางแกปญหา 
 
 4.5 บทบาทของครูในการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 นภเนตร ธรรมบวร (2546: 205) บทบาทของครูหรือผูสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงการถือวามีความสําคัญมากโดยเริ่มต้ังแตการจัดเตรียมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็ก ครูจําเปนตองให

ความใสใจตอการจัดสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะดานสติปญญา สังคม อารมณ 

และรางกาย การจัดสิ่งแวดลอมในชั้นเรียนจําเปนตองสอดคลองกับหนวยที่เด็กกําลังศึกษา หรือให

ความสนใจ 
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 1. ครูตองมีความรูความเขาใจและทัศนคติในการเคารพ (การยอมรับ) และเชื่อใจในศักยภาพ

การเรียนรูของผูเรียนมีบทบาทในการเปนผูอํานวยความสะดวกและความเปนไปไดของการเรียนรู มี

ความยืดหยุนในการปรับเนื้อหาสาระการเรียนรูอยางสอดคลองกับวัตถุประสงคและความมุงหมาย 

 2. ครูมีบทบาทในการสนับสนุนใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับคน ส่ิงของ และสิ่งแวดลอมตาม

ความหมายและความเขาใจของผูเรียน 

 3. ครูสงเสริมสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยการกระทําและปฏิบัติการดวย

ตนเองนอกเหนือจากการเรียนดวยการคิดพิจารณาหรือการเดา 

 4. ครูมีความเปนนักวิจัย ชางสังเกต เก็บขอมูลการเรียนรูของเด็กดวยการบันทึก ประกอบการ

อัดเสียง การบันทึกดวยวีดีโอ เทป หรือการถายภาพในขณะดําเนินการเรียนรูโครงการ เพื่อนําขอมูล

กระตุนการเรียนรูของเด็กใหลุมลึกยิ่งขึ้นดวยการตั้งประเด็นคําถาม หรือจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูที่

ขอคําถามหรือความสนใจของเด็ก และสามารถรวบรวมขอมูลการบันทึกนําเสนอถึงการเดินเรื่องของ

โครงการและวิเคราะหการเรียนรูของเด็กเพื่อการสื่อสารถึงผูปกครองและชุมชนการเรียนรู 

 5. ครูมีบทบาทในการตั้งคําถามปลายเปด หรือคําถามระดับสูงที่ทาทายและกระตุนใหเด็ก

คิดไตรตรอง คิดทบทวนกอนตอบ 

 6. ครูสามารถมีบทบาทในการนําเสนอหัวขอโครงการ เมื่อมีกรณีที่จําเปน เชน เด็กยังคิด

หัวขอโครงการไมเปน หรือมีเหตุการณที่เปนประเด็นดวนในชุมชนที่เด็กควรเรียนรู และพรอมที่จะให

บทบาทเด็กในการคิดรายละเอียดเนื้อหาโครงการ 

 7. ครูมีบทบาทในการเปนผูจัดการการเรียนรูแบบโครงการ ดวยการแนะแนวทาง ต้ังคําถาม 

สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายของโครงสรางการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการ

ผูเรียนทุกคน ซึ่งหมายถึงวัตถุประสงคการเรียนรูที่ถักทอประสานการสงเสริมพัฒนาการทุกดาน ทักษะ

การเรียนรู คุณลักษณะของผูเรียนตลอดชีวิตอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  

 กลาวโดยสรุปไดวา บทบาทของครูหรือผูสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการถือวา

มีความสําคัญมากโดยเริ่มต้ังแตการจัดเตรียมสิ่งแวดลอมสําหรับเด็กไดเรียนรู ครูจําเปนตองใหความ

ใสใจตอการจัดสิ่งแวดลอมในทุกๆ ดาน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะดานสติปญญา สังคม อารมณ และ

รางกาย การจัดสิ่งแวดลอมในชั้นเรียนจําเปนตองสอดคลองกับหนวยที่เด็กกําลังศึกษา หรือใหความ

สนใจเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายของโครงสรางการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการผูเรียนทุกคน 
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 4.6 ขั้นตอนการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 การจัดประสบการณแบบโครงการแบงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในโครงการออกเปนระยะ

ได 4 ระยะที่สําคัญ (จิราภรณ วสุวัต. 2540: 62 – 63; อางอิงจาก Katz; & Chard. 1994; Edwards , 

Gandini; & Forman. 1993) คือ 

 1. ระยะเตรียมการวางแผนเขาสูโครงการ (Preliminary Planning) 

 เปนระยะที่เด็กและครูใชเวลาในการพูดคุยเพื่อคนหาหัวขอ และคัดเลือกหัวขอสําหรับทํา

โครงการ หัวขออาจจะมาจากเด็กหรือครูเปนผูเสนอ ในระยะแรกที่เด็กยังไมมีประสบการณ ครูอาจจะ

เสนอหัวขอที่คิดวาเด็กนาจะสนใจและมีคุณคาในการเรียนรู โดยมีเกณฑในการเลือกหัวขอดังตอไปนี้

คือ 

  1.1 หัวขอ ควรจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับประสบการณในชีวิตประจําวันของเด็กอยาง

นอยที่สุด เด็กจะมีความคุนเคยกับหัวขอเพื่อเด็กจะไดสามารถตั้งคําถามเกี่ยวกับหัวขอได 

  1.2 มีการสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการอานออกเขียนได และจํานวน และควรที่จะบูรณา

การวิชาตางๆ เขาไป เชน วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษา และศิลปะ 

  1.3 หัวขอควรจะมีคุณคาเพียงพอที่จะใหเด็กไดใชเวลาในการศึกษาคนควา อยางนอย 1 

สัปดาห  

  1.4 หัวขอสามารถคนควาหรือทดสอบในโรงเรียนมากกวาที่ไปทําที่บาน 

 2. ระยะเริ่มตนโครงการ (Getting Project Start) 

 เมื่อหัวขอไดรับการคัดเลือกแลว ครูมักจะเริ่มตนดวยการสรางแผนภูมิเครือขายการเรียนรู 

(Web) หรือ แผนภูมิความคิด (Concept map) โดยใชการระดมสมอง เพื่อวางแผนในการศึกษาและ

รวมกันตั้งคําถาม เพื่อคนหาคําตอบโดยการสืบสอบ ในระยะนี้มักจะเปนระยะที่เด็กทบทวนประสบการณ

เดิมเกี่ยวกับหัวขอที่กําลังศึกษาอยู 

 3. ระยะดําเนินโครงการ (Project in Progress)  

 ระยะนี้ประกอบดวยการสืบคนควาโดยตรง มักจะมีการทัศนศึกษา เพื่อคนควาหาขอมูล

เกี่ยวกับหัวขอ และใชกิจกรรมศิลปะ เชน การวาด การปน การประดิษฐ การกอสราง และกิจกรรมทาง

วิทยาศาสตร เชน การทดลอง การทดสอบตางๆ ในระยะนี้เด็กจะไดรับความรูและประสบการณใหม

จากการศึกษาในโครงการ มีการทดสอบสมมติฐาน และปรับปรุงแกไขผลงานที่ทําในโครงการใหเปน

ผลสําเร็จ เด็กมักจะใชเวลาการทําโครงการในระยะนี้ยาวนานกวาทุกระยะ 

 4. ระยะสรุปและอภิปรายผลโครงการ (Consolidating Project) 
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 ระยะนี้ประกอบดวยการเตรียมการสําหรับนําเสนอผลการศึกษาในโครงการ ในรูปแบบตางๆ 

เชน การแสดง การจัดนิทรรศการ การสาธิต เพื่อใหผูปกครอง ครู อาจารย และเพื่อนๆ ไดชมผลงาน

และกิจกรรมที่จัดขึ้น เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมแลวเด็กและครูจะรวมกันประเมินผลการเรียนรูที่ไดจาก

โครงการ และวางแผนเตรียมการสําหรับศึกษาในโครงการอื่นตอไป 

 กลาวโดยสรุปไดวา ขั้นตอนการจัดประสบการณแบบโครงการมี 4 ระยะ โดยเริ่มจากการ

เตรียมการวางแผนเขาสูโครงการ ระยะเริ่มตนโครงการ ระยะดําเนินโครงการหรือระยะพัฒนาโครงการ 

และระยะสรุป อภิปรายโครงการ เพื่อนําไปสูการเริ่มโครงการใหม 

 
 4.7 กิจกรรมที่สําคัญในการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 ชารด (จิราภรณ วสุวัต. 2540: 64 – 65; อางอิงจาก Chard. 1992) ไดเสนอกิจกรรมที่สําคัญ

ในโครงการไว 5 กิจกรรม คือ 

 1. กิจกรรมการพูดคุยสนทนา สําหรับเด็กปฐมวัย การพูดคุยสนทนาเปนกิจกรรมที่สําคัญมาก 

เพราะนํามาสูการพัฒนาโครงการ โดยเฉพาะการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันในชั้นเรียน 

หรือในกลุมเล็ก จะชวยใหเด็กพัฒนาความคิดไดดีข้ึนและชวยแกไขปญหาตางๆ ในโครงการ รวมถึง

การเปดโอกาสใหเด็กแสดงออกทางความคิด และรับรูความคิดของผูอ่ืน 

 2. กิจกรรมการปฏิบัติงานภาคสนามหรือ การทัศนศึกษา เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็ก

ไดรับประสบการณตรงจากการกระทํา การมีปฏิสัมพันธกับบุคคล สิ่งของ รวมถึงการไปทัศนศึกษา

สถานที่ตางๆ ที่จะทําใหเด็กไดคนควาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอที่ศึกษา การปฏิบัติงานภาคสนามจึงเปน

โอกาสที่เด็กจะไดเห็น ไดฟง ไดดู ไดสัมผัส ไดดมกลิ่น ไดชิมรส กับส่ิงที่สนใจ จึงเปนเสมือนการคนควา

ทดลอง ซึ่งการทํางานในภาคสนามหรือการทัศนศึกษาอาจอยูในบริเวณโรงเรียน 

 3. กิจกรรมนําเสนอ เปนกิจกรรมที่เด็กถายทอดความรู ความเขาใจ และประสบการณที่มี

เกี่ยวกับหัวขอ โดยนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน การวาด การปน การประดิษฐ การสราง การแสดง 

การรองเพลง และอื่นๆ 

 4. กิจกรรมคนควา เปนกิจกรรมที่เด็กไดแสวงหาความรูอยางหลากหลาย จากแหลงขอมูล

ปฐมภูมิ เชน ของจริง และทุติยภูมิ เชน หนังสือ ส่ือการเรียนรูตางๆ กิจกรรมการคนควาจะทําใหเด็กได

พัฒนาความรูทางวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอ และสนับสนุนการทํางานในโครงการใหบรรลุเปาหมาย 

 5. กิจกรรมการจัดแสดง เปนกิจกรรมที่เด็กไดนําเสนอผลงานที่ทําในโครงการออกเผยแพร 

และทําใหบุคคลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ผูปกครอง ครู เพื่อนๆ และผูสนใจไดเขาใจการเรียนรูในโครงการ 

โดยสวนใหญกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในระยะสิ้นสุดโครงการ ในรูปแบบนิทรรศการ การแสดงผลงาน การ

แสดงละคร บทบาทสมมติ การสาธิตผลงาน เปนตน 
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 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา กิจกรรมที่สําคัญในโครงการ 5 กิจกรรม เปนกิจกรรมที่มุงเนนให

เด็กมีประสบการณตรง มีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่หลากหลาย ฝกกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล

และลงมือกระทํา เปนการสรางองคความรูดวยตัวเด็กเอง 

 
 4.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 คลอลิ่ง (Knoll. 1996: 87 – 92; citing Collings. 1923) ไดทําการศึกษาวิจัยโดยใชการจัด

ประสบการณแบบโครงการในระยะแรกของการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณแบบโครงการ

ข้ึน พบวาเด็กในกลุมทดลองที่ใชการจัดประสบการณแบบโครงการ สามารถทําคะแนนการสอบดวย

แบบทดสอบมาตรฐานที่เนน การเขียนการอาน และคณิตศาสตรไดสูงกวาเด็กในกลุมควบคุมที่มาจาก

การสอนที่เนนการอานเขียนโดยตรง และสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองใหกับเด็กกลุมทดลองซึ่งเปน

ปจจัยในการพัฒนาเด็กไปสูการพึ่งพาตนเอง ชวยเหลือซึ่งกันและกันมากกวากลุมควบคุม ซึ่งผลการ

ศึกษาวิจัยครั้งนั้นนําไปสูแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนการยึดเด็กเปนศูนยกลาง 

 การดเนอร (จิราภรณ วสุวัต. 2540: 71 – 72; อางอิงจาก Gardner. 1989) ไดทําการศึกษา

คนควาเกี่ยวกับทฤษฎีความหลากหลายทางสติปญญา พบวาการจัดประสบการณแบบโครงการเปน

รูปแบบการสอนที่สอดคลองกับทฤษฎีที่สงเสริมสติปญญาใหกับเด็กทั้ง 7 ดาน ไดอยางเหมาะสมที่สุด

วิธีหนึ่ง และพบวา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลเปน 1 ใน 7 ดานของทฤษฎีความหลากหลายทาง

สติปญญาที่สอดคลองกับการพัฒนาจริยธรรมทางสังคมตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส 

 แรบบิททิ (จิราภรณ วสุวัต. 2540: 72; อางอิงจาก Rabitt. 1992) ไดศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ

เกี่ยวกับการจัดประสบการณแบบโครงการของโรงเรียนอนุบาลที่ La Villetta ประเทศอิตาลี พบวา 

บทบาทครูมีความสําคัญอยางมากในการสงเสริมการเรียนรูของเด็กในโครงการ กลาวคือครูตองแสดง

ใหเด็กเห็นวาครูยอมรับในความคิดเห็นของเด็ก สนับสนุนชวยเหลือใหเด็กสามารถพัฒนาความคิดที่มี

ในโครงการใหเด็กใชความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

ครูสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูแบบรวมมือ และการพึ่งพาตนเองใหกับเด็ก จากผลการศึกษาวิจัย 

แสดงใหเห็นไดวา บทบาทครูมีอิทธิพลตอการดําเนินการจัดประสบการณแบบโครงการอยางมาก และ

บทบาทครูสอดคลองกับการสงเสริมจริยธรรมทางสังคมอีกดวย 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 วัฒนา มัคคสมัน (2539: 121) ไดศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชการจัดประสบการณ

แบบโครงการในการสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองของเด็กปฐมวัย พบวา การจัดประสบการณแบบ

โครงการสามารถสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองใหกับเด็กกลุมทดลองซึ่งเปนปจจัยในการพัฒนาเด็ก

ไปสูการพึ่งพาตนเอง 

 จิราภรณ วสุวัต (2540: 163) ไดศึกษา การพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมจริยธรรมทางสังคม

ของเด็กปฐมวัยตามแนวคอนสตรัคติวิส โดยใชการจัดประสบการณแบบโครงการไดทดลองการใช

โปรแกรมและการประเมินระดับ จริยธรรมทางสังคมของเด็กดานกลวิธีการเจรจาเพื่อหาขอตกลงรวมกัน

ระดับ 2 โดยใชการจูงใจหรือความรวมมือ ดานการใหและรับประสบการณรวมกันในระดับที่ 2 โดย

พิจารณาความเหมือนทางความคิดและประสบการณของเด็กปฐมวัยกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่

ไดรับการจัดประสบการณแบบปกติ ผลการทดสอบและการวิจัย พบวาโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนสามารถ

สงเสริมจริยธรรมทางสังคมทั้งสองดานพัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 เปลว ปุริสาร (2543: 51) ไดศึกษา ความสามารถในการคิดแกปญหาของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับ

การจัดประสบการณแบบโครงการพบวา เด็กปฐมวัยที่มีระดับความสามารถในการแกปญหาสูง และ

ความสามารถในการแกปญหาต่ํา หลังจากไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ พบวา มีความสามารถ

ในการแกปญหาเพิ่มมากขึ้น 

 อุลัย บุญโท (2544: 68) ไดศึกษา การศึกษาพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ พบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดประสบการณและระหวางการจัด

ประสบการณแบบโครงการ ในแตละสัปดาหมีพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองระหวางการจัด

ประสบการณแบบโครงการในแตละสัปดาหสูงกวากอนจัดประสบการณ 

 ปทมา ศุภกําเนิด (2545: 65) ไดศึกษา พฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

ประสบการณแบบโครงการ ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดประสบการณและระหวางการ

จัดประสบการณแบบโครงการในแตละสัปดาหมีพฤติกรรมทางดานสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ .001 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางดานสังคมโดยเฉลี่ยรวมและแยกตามรายดานระหวาง

การจัดประสบการณแบบโครงการในแตละสัปดาหสูงกวากอนการจัดประสบการณ 

 สุทธิ์ธนา ขันอาสา (2550: 90) ไดศึกษาความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน ไดแก ดานภาษา 

ดานตรรกะ/ คณิตศาสตร ดานมิติ ดานรางกาย และการเคลื่อนไหว ดานดนตรี ดานความเขาใจ

ระหวางบุคคล ดานความเขาใจตนเอง ดานธรรมชาติ ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบ

โครงการ สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ 
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 จากเอกสารและงานวิจัยที่ไดศึกษามาเบื้องตน แสดงใหเห็นวาการจัดประสบการณแบบ

โครงการเปนการสนับสนุนใหเด็กเรียนรูอยางลุมลึกมีข้ันตอนการเรียนรูที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน

และสงเสริมการเห็นคุณคาในตนเองซึ่งเปนปจจัยในการพัฒนาเด็กไปสูการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันสูแนวคิดที่สอดคลองกับการเรียนรูในสังคมปจจุบัน โดยเนนการยึดเด็กเปน

ศูนยกลาง 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

  

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา 
  ประชากรที่ใชในการศกึษา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยที่อยูในหองเรียนรวม จํานวน 30 คน โดย

แบงเปนเด็กปฐมวัยปกติ ชาย – หญิง จํานวน 25 คน และเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ ชาย – หญงิ 

จํานวน 5 คน อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2551 ของโรงเรียนเกษมพิทยา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยที่อยูในหองเรียนรวม อายุระหวาง 5-6 ป 

จํานวน 15 คน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียน

เกษมพิทยา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 1 หองเรียน 

จากจํานวน 2 หองเรียน ซึ่งประกอบดวย เด็กปฐมวัยปกติชาย-หญิง จํานวน 12 คน และเด็กปฐมวัยที่

มีความตองการพิเศษชาย จํานวน 3 คน ซึ่งเปนเด็กที่มีอาการออทิสติก (Autistic) 1 คน เด็กที่มีอาการ

สมาธิส้ัน (Attention Deficit) 1 คน  และเด็กที่มีอาการสมองพิการ(Cerebral Palsy) 1 คน  
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ในการวิจัยครัง้นี ้เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษาคนควา ไดแก 

 1. แผนการจัดประสบการณแบบโครงการ 

 2. แบบสังเกตพฒันาการของพฤติกรรมดานสังคม 
 

 การสรางเครือ่งมือและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ ดังมี

รายละเอียดตอไปนี้ 

 1. ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดประสบการณแบบโครงการ ดําเนินการสรางตามขั้นตอน

ดังนี้ 

  1.1 สรางคูมือการสรางแผนการจัดประสบการณแบบโครงการ ประกอบดวยหลักการ และ

เหตุผล ความมุงหมาย เนื้อหาและคําอธิบายบทบาทหนาที่ ของเด็กและครู 

  1.2 สรางแผนการจัดประสบการณแบบโครงการ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมของเด็ก

ปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย ดังตอไปนี้ 

   1.2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยและ

เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ   

   1.2.2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  

2546 (สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป) 

   1.2.3 เอกสารการจัดประสบการณและกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มี

ความตองการพิเศษ   

   1.2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับแผนการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  1.3 สรางแผนการจัดประสบการณแบบโครงการ  

   โดยแผนการจัดประสบการณแบบโครงการนี้ จะเนนใหเด็กไดฝกการลงมือปฏิบัติจริง

ตามขั้นตอนของการจัดประสบการณแบบโครงการดวยตนเองทุกขั้นตอน ต้ังแตการเลือกหัวขอรวมถึง

การดําเนินการตามทุกขั้นตอนการเรียนรู เพื่อการเรียนรูดานสังคมดวยการอยูรวมกันของเด็กปฐมวัย

และเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ จากกิจกรรมดังกลาวผูวิจัยจึงนํามาจัดทําเปนแผนจัดการประสบการณ

แบบโครงการ โดยจัดกิจกรรมวันละ 30 นาที สัปดาหละ 4 วัน จํานวน 8 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 32 วัน ซึ่ง

แตละกิจกรรมนั้นจะสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมดานสังคม  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได สรางรูปแบบ

การจัดประสบการณแบบโครงการ ที่ประมวลมาจากการวิเคราะหวิธีการจากการสังเกต ซึ่งกําหนด

ข้ันตอนการดําเนินการเปน 3 ระยะ คือ 
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   1.  ระยะเริ่มตนโครงการ 

   2.  ระยะพฒันาโครงการ 

   3.  ระยะสรุปและประเมินโครงการ 

  1.4 นําแผนการจัดประสบการณแบบโครงการ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจพิจารณา

และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม จํานวน  3 ทาน ดังนี้ 

   1. นางสาววรนาท  รักสกุลไทย ผูอํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา  

            (แผนกอนุบาล) 

   2. นางสาวจนิดา  นาเจริญ           นิสิตปริญญาเอกสาขาการศึกษาปฐมวัย 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

   3. อาจารยกัลยา  เทพวงษ        อาจารยปฐมวยัโรงเรียนเกษมพิทยา  

                  (แผนกอนุบาล) 

   1.5 ปรับปรุงแกไขจัดประสบการณแบบโครงการ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ที่มี

ความเห็นสอดคลองกัน 2 ใน  3 คน ในเรื่องของระยะเวลาดําเนินการ ส่ืออุปกรณ และรูปแบบการจัด

กิจกรรม 

  1.6 ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณแบบโครงการ ฉบับที่สมบูรณสําหรับใชในการ

ทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 

 2. การสรางแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม 

  2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมดานสังคมการสังเกตและ

การบันทึกพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ   

  2.2 ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมของ สายชน วงสานน (2547) ปทมา ศุภกําเนิด (2545)  

  2.3 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขอ 2.1 และขอ 2.2 มาสรางเกณฑการประเมินให

ครอบคลุมพฤติกรรมดานสังคม โดยจําแนกตามลักษณะพฤติกรรมดานสังคมที่สามารถสังเกตได ดังนี้ 

   2.3.1 การชวยเหลือ  

    - การกระทําเพื่อใหเพื่อนประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทํา 

    - การชวยเก็บของเขาที่เมื่อใชเสร็จ  

    - การรวมเตรียมสื่ออุปกรณตางๆ ที่จะทํากิจกรรม  

    - การตอบสนองความตองการของตนเองดวย 

   2.3.2 การยอมรับ  

                          - การแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและของผูอ่ืน   

                      - การปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนในการทํากิจกรรมรวมกัน  



 67 

    - การใหโอกาสเพื่อนในการทํากจิกรรมรวมกัน 

    - การยอมรับความสามารถหรือความคิดเห็นของผูอ่ืน 

   2.3.3 การแบงปน 

    - การใหเพื่อนยืมวัสดุอุปกรณที่ตนครอบครอง   

    - การพูดชกัชวนเพื่อนใหมาเลนหรือทํางานรวมกนั  

    - การใชวัสดุอุปกรณที่เตรียมไวอยางประหยัดเพื่อเหลือใหผูอ่ืนใช 

  2.4 นําขอมูลที่ไดศึกษาจากขอ 2.3 มาสรางแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดาน

สังคม และเกณฑการประเมินใหครอบคลุมพฤติกรรมดานสังคม ทั้ง 3 พฤติกรรม ไดแก การชวยเหลือ  

การยอมรับ และการแบงปน โดยสรางแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัย

แบบมาตราสวนกําหนดตัวเลข (Numerical  Rating Scales) 

  2.5 กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม ออกเปน 

4 ระดับ  คือ ระดับคะแนน 3, 2 ,1 และ  0 

  ระดับคะแนน  3  หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมดานสังคมไดดวยตนเองทันทีเมื่อมีโอกาส 

  ระดับคะแนน  2  หมายถึง  เด็กแสดงพฤติกรรมดานสังคมไดดวยตนเอง 

  ระดับคะแนน  1  หมายถึง  เด็กแสดงพฤติกรรมดานสังคมโดยมีเพื่อนหรือครูขอรองให

กระทํา 

  ระดับคะแนน  0  หมายถึง  เด็กไมแสดงพฤติกรรมดานสังคม 

 

ตาราง 2 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนพัฒนาการของพฤตกิรรมดานสงัคม 
 

คาเฉลี่ยรายดาน  
คาเฉลี่ยรายขอ พฤติกรรมที1่,2 

(พฤติกรรมดานละ 4 ขอ) 

พฤติกรรมที3่ 
(พฤติกรรมดานละ 3 ขอ) 

คาเฉลี่ยโดยรวม 
(11 ขอ) 

ระดับ
ความหมาย 

2.50 - 3.00 

1.50 - 2.49 

0.50 - 1.49 

0.00 - 0.49 

 

 10.00 -12.00 

   6.00 - 9.99 

   2.00 - 5.99 

   0.00 - 1.99 

 

  7.50 - 9.00 

  4.50 - 7.49 

  1.50 - 4.49 

  0.00 - 1.49 

 

    27.50 - 33.00 

 16.50 - 27.49 

  5.5 0 - 16.49 

 0.00 - 5.49 

 

เหมาะสมมาก 

เหมาะสม 

คอนขางเหมาะสม 

ไมเหมาะสม 

 

  

  2.6  สรางคูมือประกอบคําแนะนําในการใชแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม

ของเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ   
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  2.7 นําแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม โดยผูวิจัยทําการสังเกตและบันทึก

แบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคม เพื่อศึกษาความชัดเจนของแบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคมแลวนํามา

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

  2.8 นําแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม เกณฑการประเมิน คูมือประกอบ

ในการใชแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบสังเกต จํานวน 3 ทาน  

   1. อาจารยมิง่  เทพครเมือง          อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 

       ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) กรุงเทพฯ 

   2. อาจารยสุธากร  วสุโภคิน         ผูจัดการโรงเรียนวัดหนอพทุธางกูร 

       จังหวัดสุพรรณบุรี   

   3. นางสาวบณุณดา  โคตรพัฒน  นักจิตคลินกิประจาํโรงเรียนอนุบาลจารุเวช  

       กรุงเทพฯ 

  2.9 นําแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม เกณฑการประเมิน และคูมือ

ประกอบคําแนะนําในการใชแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมมาปรับปรุงแกไข ตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  

  2.10 การแสดงความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาครั้งนี้ โดยการนําแบบสังเกตพัฒนาการของ

พฤติกรรมดานสังคมที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ลงคะแนน แลวนําคะแนนที่ไดจากการลง

ความเห็น ของผูเชี่ยวชาญ หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค IOC มากกวา

หรือเทากับ 0.50  ถือเปนเกณฑที่ใชได (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179-180) การทําวิจัยครั้งนี้ 

มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค IOC อยูระหวาง 0.67 -1.00  

  2.11 การหาคาระหวางความเชื่อมั่น (Reliability) ของผูสังเกต โดยการนําแบบสังเกตไป

ทดลองใช (Try Out) กับเด็กอนุบาลชั้นปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน วิธีหาคาความเชื่อมั่น

ของผูสังเกต 2 คน คือผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย รวมกันสังเกตแลวนําคะแนนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น 

ของผูสังเกต 2 คน โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI (Burry-Stock; others. 1996: 256) ใน

การทดลองครั้งนี้ไดคาความเชื่อมั่นของผูสังเกต RAI=0.96  

  2.12 ในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการสังเกตแบบสุมเหตุการณ (Event  Sampling) เปนการเลือก

สังเกตเฉพาะพฤติกรรมดานสังคมในชวงเวลาหนึ่งๆ เทานั้น โดยนับความถี่หรือจํานวนครั้งของพฤติกรรม

ที่ศึกษา ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่สังเกตนั้น การกําหนดชวงเวลาที่ส้ันหรือยาวเพยีงใดนัน้จะขึน้กบัจดุมุงหมาย

ในการศึกษาการปรับพฤติกรรมนั้นๆ (ผองพรรณ เกิดพิทักษ. 2536: 31-32) ที่ใชในการสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมดานสังคมในแตละครั้ง 30 นาที 
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ตาราง 3 หมุนเวียนการสงัเกตพัฒนาการของพฤตกิรรมดานสังคม 

 

                วันทีส่ังเกต วันจันทร วันอังคาร วันพธุ วันพฤหัสบดี หมายเหต ุ
ชวงเวลาที่สงัเกต ลําดับ ลําดับ ลําดับ ลําดับ  

10.10-10.15 น. ฟา สม แดง ฟา ทําการสังเกต 32 คร้ัง   

10.16-10.20 น. สม แดง ฟา สม โดยการแบงกลุมเด็ก 

10.21-10.25 น. แดง ฟา สม แดง กลุมละ 5 คนและคละ 

10.26-10.30 น. ฟา สม แดง ฟา เด็กที่มีความตองการ 

10.31-10.35 น. สม แดง ฟา สม พิเศษกลุมละ 1 คน 

10.36-10.40 น. แดง ฟา สม แดง  

 
แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 แบบแผนการทดลอง  
 ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคนควาแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัย

ไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนวิจัยแบบ Single subject design กับแบบ One-Group Time-series 

Design เขาดวยกัน (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 254) จากที่บอรก และแกล (Barnett; 

& Johnson. 1996: 31; citing Borg; & Gall. 1989: 692) ไดกลาววา รูปแบบการทดลองกลุมเดี่ยวจะ

มีความเหมาะสมเปนพิเศษกับการทดลองที่ตองการศึกษาเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมหรือกระบวนการ

ภายใน และกลาส วินสัน และก็อทแมน (Glass, Willson; & Gottman. P.31) กลาววา เปนรูปแบบที่

เหมาะสมในการศึกษาและสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยทั้งพฤติกรรมเปนรายบุคคล

และพฤติกรรมกลุม ดังนั้นผูวิจัยจึงดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียวทํา

การทดลอง และเก็บขอมูลจากสถานการณจริงขณะทดลอง เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับ

จุดมุงหมายของการทดลองครั้งนี้ 
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ตาราง  4  แบบแผนการทดลอง 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
T0 XT1  ,  XT2  ,  XT3  , …………, XT40 

 

 เมื่อ T0   แทน การสังเกตกอนการทดลอง 

                    X   แทน การดําเนินกิจกรรมโดยการใชการสังเกตผาน 

                   กิจกรรมการจดัประสบการณแบบโครงการ 

 XT1  ,  XT2  ,  XT3  , …………, แทน การสังเกตระหวางการทาํการทดลอง 

  XT40   แทน การสังเกตหลงัการทดลอง 

 
 วิธีดําเนินการทดลอง   
 การทดลองครั้งนี้   ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 เปนเวลา 8 สัปดาห   

สัปดาหละ 4 วัน วันละ 1  คร้ัง คร้ังละ 30 นาที ทําการทดลองในชวงเวลา 10.00 – 10.30 น. รวมระยะเวลา

ทดลองทั้งสิ้น 32 คร้ัง ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ขอความรวมมือกับผูบริหารในการทําวิจัย 

 2. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางและเก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมดานสังคม 

โดยการสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมชวงการจัดประสบการณแบบโครงการ กับเด็กกลุม

ตัวอยางจํานวน 15 คน เปนระยะเวลา 4 วัน ในวันจันทร-พฤหัสบดี กอนการทดลองสัปดาหที่ 1 เปน

เวลา 30 นาที โดยใชแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น บันทึกการสังเกต

โดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 1 คน รวมผูสังเกตจํานวน 2 คน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย 

 3. ดําเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณแบบโครงการกับกลุมตัวอยาง 

เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 4 วัน ไดแก วันจันทร-พฤหัสบดี วันละ 30 นาที  โดยใชแบบสังเกตพัฒนาการ

ของพฤติกรรมดานสังคมที่ผูวิจัยสรางขึ้น บันทึกการสังเกตโดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 1 คน รวมผูสังเกต

จํานวน 2 คน  

 4. ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 1 กลุม เพื่อเก็บขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมดานสังคม และจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ

แบบโครงการชวงกิจกรรมเสริมประสบการณและกิจกรรมเสรีเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน คือ 

วันจันทร-พฤหัสบดี วันละ 30 นาที  ในชวงเวลา 10.00  – 10.30 น. ซึ่งในแตละครั้งที่จัดประสบการณ

ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 1 คน รวมผูสังเกตจํานวน 2 คน ทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กที่เปน
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กลุมตัวอยางลงในแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม โดยวิธีการแบงกลุมเด็กออกเปน    

3 กลุมสี และใหแตละกลุมสีมีการคละเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษปนกับเด็กปฐมวัยปกติ 1 คน 

ทําการสังเกตพฤติกรรมดานสังคมกลุมสีละ 5 นาที วนจนครบกลุมสีละ 2 รอบ แลวนําคะแนนที่ไดมา

หาคาเฉลี่ย แตละสัปดาหจนครบ 8 สัปดาห  นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชวิธีการทางสถิติ

เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บรวมรวมขอมูลแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมซึ่งมี

หลักการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. หาพื้นฐานของพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่

มีความตองการพิเศษกอนการทดลอง และขณะทดลองโดยนําขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย คามัธยฐาน 

คาฐานนิยม คาคะแนนต่ําสุด และคาคะแนนสูงสุด 

 2. วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางโดยรวม โดยใชสูตร Friedman Test  

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวางสัปดาหโดยใชสูตร Wilcoxon Signed 

Ranks Test 

 4. การบันทึกแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมถาในชวงเวลาที่ทําการสังเกต

เกิดพฤติกรรมดานสังคม และชองระดับพฤติกรรมตรงกับพฤติกรรมดานสังคมขอใดใหทําเครื่องหมาย /  

ลงในชองนั้น 

 5. การบันทึกคะแนน ในการใหคะแนนแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมเปน 

3, 2 , 1 และ 0 และวิเคราะหตามเกณฑการแปลความหมายของคะแนนพฤติกรรมดานสังคมดังนี้ 

 6. การวิเคราะหขอมูล มีข้ันตอนดังนี้ 

  6.1หาสถิติพื้นฐานของพัฒนาการของพฤตกิรรมดานสงัคมของเด็กปฐมวัยปกติและเดก็ที่

มีความตองการพิเศษ อายรุะหวาง 5-6 ป กอนการทดลองและหลังการทดลองโดยนําขอมูลไปหาคา

คะแนนเฉลีย่และคาความเบีย่งมาตรฐาน   
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   6.1.1  หาคาเฉลี่ยของคะแนน ใชสูตร (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 73) 

 

   

 

  เมื่อ  Χ แทน คาเฉลี่ย 

    ΣΧ แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    Ν แทน จํานวนนักเรยีนจากกลุมตัวอยาง 

    

   6.1.2  หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน ใชสูตร (ลวน  สายยศ และอังคณา  

สายยศ. 2538 :79) 

 

 

 

 เม่ือ  S แทน   คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

    ΣX แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 

    ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 

    Ν แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

  

 7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

  7.1 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรม

ดานสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค จาก

สูตร (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) 

 

 เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค 

   ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเนื้อหาทัง้หมด 

   Ν แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

Ν

Χ
=Χ ∑

Ν
= ∑R

IOC
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  7.2 การหาคาความเชื่อมั่นของผูสังเกต โดยการนําแบบสังเกตไปทดลองใช (Try Out) กับ

เด็กอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนเกษมพทิยา ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน วิธหีาคาความเชื่อมั่นของผู

สังเกต 2 คน โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI (Burry - Stock. 1996: 256) 
   
 

   
)1I(KN
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 - 1       RAI

K N

kn2kn1

−

−
=
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 เมื่อ  
kn2R,1knR  แทน ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที ่1 และคนที่ 2 ตามลําดบั 

    N   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

    K   แทน จํานวนพฤติกรรมยอย 

    I   แทน จํานวนชวงคะแนน (0, 1, 2) 

 
 8. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  8.1 หาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช

การคํานวณในโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

  8.2 วิเคราะหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงชวงสัปดาหโดยใชสูตร Wilcoxon Matched 

Pairs Signed - Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน. 2533: 91 - 97) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป                                   



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผลการทดลอง และการแปลความหมายของการวิเคราะห

ขอมูลใหเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 
 N  แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 K  แทน    คะแนนเต็มพฤติกรรมดานสังคม 

 X   แทน    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

 Mdn แทน    มัธยฐานของคะแนน (Median) 

 S  แทน    ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 T    แทน    คาสถิติทดสอบใน The Wilcoxson Matched Pairs Signed–Rank Test 

 *  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลาํดับหัวขอ ดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคะแนนพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติ

และเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัย

ปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ 

กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง  

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
          ตอนที่1 ผลการวิเคราะหคะแนนพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเดก็ปฐมวัย
ปกติและเด็กปฐมวยัที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบ
โครงการ  
 1. คาสถิติพื้นฐานของคะแนนพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและ

เด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ โดยรวม

และรายดาน 
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 การวิเคราะหในตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม

ไดแก  การชวยเหลือ การยอมรับ และการแบงปน ของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ มาวิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ย 

( X )  และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)  ผลปรากฏ ดังแสดงในตาราง 5 
 

ตาราง 5  คาสถิติพื้นฐานของคะแนนพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและ 

 เด็กปฐมวยัทีม่ีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ   
 โดยรวมและรายดาน 
 

กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง หลังการทดลอง พฤติกรรม 

ดานสังคม 

N K 

X  S ระดับ X  S ระดับ X  S ระดับ 

การชวยเหลอื 

 
การยอมรับ 

 
การแบงปน 

15 

 
15 

 
15 

12 

 
12 

 
9 

1.47 

 
1.58 

 
1.45 

0.67 

 
0.75 

 
0.98 

ไมเหมาะสม 
 

ไมเหมาะสม 
 

ไมเหมาะสม 

5.09 

 
4.92 

 
3.66 

0.45 

 
0.42 

 
0.59 

คอนขาง

เหมาะสม 

คอนขาง

เหมาะสม 

คอนขาง

เหมาะสม 

7.83 

 
8.00 

 
6.28 

1.12 

 
1.20 

 
0.97 

เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

 
เหมาะสม 

รวม  33 4.50 1.83 ไมเหมาะสม 13.69 1.01 คอนขาง

เหมาะสม 
22.12 2.81 เหมาะสม 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  5  พบวา  

 พัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมทั้ง 3 พฤติกรรม ไดแก การชวยเหลือ การยอมรับ และ

การแบงปน ของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม กอนไดรับการ

จัดประสบการณแบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.45 ถึง 1.58 ซึ่งอยูในระดับไมเหมาะสมทุก

พฤติกรรม และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมทั้ง 3 ดาน มีคาอยู

ระหวาง 0.67 ถึง  0.98   

 พัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวยัทีม่คีวามตองการพเิศษ

ในหองเรียนรวม  ระหวางการจัดประสบการณแบบโครงการทั้ง 3 พฤติกรรม พบวา มีคะแนนเฉลี่ยอยู

ระหวาง 3.66 ถึง 5.09 ซึ่งอยูในระดับปานกลางทุกพฤติกรรม และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

พัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมทั้ง 3 พฤติกรรม  มีคาอยูระหวาง 0.42 ถึง 0.59    

 เมื่อพิจารณาพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มี

ความตองการพิเศษในหองเรียนรวม  หลังการจัดประสบการณแบบโครงการทั้ง 3 พฤติกรรม พบวา มี

คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 6.28 ถึง 8.00 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมทุกดาน และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมทั้ง 3 พฤติกรรม  มีคาอยูระหวาง 0.97 ถึง 1.20   
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 2.  คะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มี

ความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการเปนรายบุคคล 

 การวิเคราะหในตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการสังเกตพัฒนาการของพฤตกิรรมดานสังคม

รายดานพฤตกิรรม  ไดแก  การชวยเหลือ การยอมรับ และการแบงปน ของเด็กปฐมวยัปกติและเด็กปฐมวัย

ที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมกอนและหลงัจากไดรับการจดัประสบการณแบบโครงการในแต

ละสัปดาห รวมทั้งสิน้ 8 สัปดาห มาวิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ย ( X ) ดังแสดงในตาราง 6 
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ตาราง 6 คะแนนเฉลีย่พฒันาการของพฤตกิรรมดานสงัคมของเด็กปฐมวัยปกติและเดก็ปฐมวยัทีม่ ี

 ความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ รายบคุคล 

 
 

ระยะเวลา (สัปดาห) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
คนที่ พฤติกรรม 

ดานสังคม 
คะแนน 
เต็ม 

กอน

ไดรับ 
การจัด

ประสบ 
การณ 

X  X  X  X  X  X  X  X  

หลัง

ไดรับ 
การจัด

ประสบ 
การณ 

การชวยเหลือ 12 1.00 3.00 3.25 3.75 5.25 5.50 6.25 6.00 8.00 9.25 
การยอมรับ 12 2.50 3.00 3.00 3.25 4.00 4.75 5.75 7.50 8.25 10.00 
การแบงปน 9 2.00 2.75 2.50 3.25 5.00 5.50 6.00 6.25 7.00 8.25 

 
1 

พฤติกรรมรวม 33 5.50 8.75 8.75 10.25 14.25 15.75 18.00 19.75 23.25 27.50 
การชวยเหลือ 12 2.00 4.00 5.50 5.25 6.50 5.50 6.00 6.50 7.50 7.50 
การยอมรับ 12 2.25 2.50 3.75 3.75 4.50 5.75 6.25 6.50 8.00 9.00 
การแบงปน 9 3.00 3.25 3.00 4.00 4.00 4.25 4.75 4.50 5.00 5.50 

 
2 

พฤติกรรมรวม 33 7.25 9.75 12.25 13.00 15.00 15.50 17.00 17.50 20.50 22.00 
การชวยเหลือ 12 2.25 2.50 3.25 3.25 4.50 5.25 5.75 6.50 7.50 8.25 
การยอมรับ 12 1.25 3.50 4.25 5.00 4.50 5.00 5.50 6.75 8.75 10.50 
การแบงปน 9 1.00 2.00 3.00 3.50 4.25 4.50 5.50 5.50 6.00 7.25 

 
3 

พฤติกรรมรวม 33 4.50 8.00 10.50 11.75 13.25 14.75 16.75 18.75 22.25 26.00 
การชวยเหลือ 12 1.25 3.25 3.25 4.00 5.75 6.00 6.25 6.25 7.00 8.50 
การยอมรับ 12 2.00 4.00 4.50 4.25 4.75 5.75 5.50 5.75 6.50 7.00 
การแบงปน 9 1.75 3.00 4.50 3.75 3.00 4.25 3.75 4.50 5.25 6.25 

 
4 

พฤติกรรมรวม 33 5.00 10.25 12.25 12.00 13.50 16.00 15.50 16.50 18.75 21.75 
การชวยเหลือ 12 1.75 3.00 3.25 4.75 4.25 5.25 6.75 7.50 8.50 10.00 
การยอมรับ 12 1.00 2.00 3.75 3.50 5.75 5.25 6.75 5.75 7.00 8.25 
การแบงปน 9 0.00 2.50 3.75 3.75 4.25 5.00 4.50 4.75 6.25 8.00 

 
5 

พฤติกรรมรวม 33 2.75 7.50 10.75 12.00 14.25 15.50 18.00 18.00 21.75 26.25 
การชวยเหลือ 12 0.50 1.50 4.25 4.50 5.00 5.25 5.50 6.50 7.00 7.50 
การยอมรับ 12 1.25 2.00 3.25 3.75 4.50 6.50 8.00 7.50 8.25 8.50 
การแบงปน 9 2.25 2.25 2.00 3.50 3.50 4.00 4.25 5.00 5.00 5.50 

 
6 

พฤติกรรมรวม 33 4.00 5.75 9.50 11.75 13.00 15.75 17.75 19.00 20.25 21.50 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 
 
 

ระยะเวลา (สัปดาห) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
คนที่ พฤติกรรม 

ดานสังคม 
คะแนน

เต็ม 
กอน

ไดรับ 
การจัด

ประสบ 
การณ 

X  X  X  X  X  X  X  X  

หลัง

ไดรับ 
การจัด

ประสบ 
การณ 

การชวยเหลือ 12 1.50 4.00 4.00 2.00 4.75 5.75 4.00 3.50 5.75 8.50 
การยอมรับ 12 1.00 3.25 5.00 1.75 5.00 5.25 6.25 4.75 5.25 9.00 
การแบงปน 9 1.00 4.00 2.25 2.25 2.75 4.50 4.50 3.50 3.25 6.25 

 
7 

พฤติกรรมรวม 33 3.50 11.25 11.25 6.00 12.50 15.50 14.75 11.75 14.25 23.75 
การชวยเหลือ 12 2.25 4.50 4.75 6.00 3.00 5.75 5.75 5.00 7.25 8.00 
การยอมรับ 12 2.00 2.75 2.00 2.25 4.25 5.25 4.00 7.00 4.00 7.50 
การแบงปน 9 1.00 2.25 5.50 2.50 4.25 3.75 1.25 2.00 1.25 6.25 

 
8 

พฤติกรรมรวม 33 5.25 9.50 12.25 10.75 11.50 14.75 11.00 14.00 12.50 21.75 
การชวยเหลือ 12 1.50 3.00 3.25 4.75 4.25 5.25 6.75 7.50 8.50 9.00 
การยอมรับ 12 1.00 3.50 5.50 6.00 5.25 4.00 4.50 2.50 5.50 7.50 
การแบงปน 9 1.25 3.75 2.25 2.25 2.00 4.00 4.75 5.25 3.75 7.00 

 
9 

พฤติกรรมรวม 33 3.75 10.25 11.00 13.00 11.50 13.25 16.00 15.25 17.75 23.50 
การชวยเหลือ 12 1.25 3.75 3.75 4.25 4.25 6.25 3.75 6.50 5.25 6.75 
การยอมรับ 12 2.00 4.50 3.00 5.75 3.75 3.50 5.25 4.75 6.75 7.00 
การแบงปน 9 2.00 3.25 4.50 3.00 3.00 4.50 3.50 4.75 6.25 6.50 

 
10 

พฤติกรรมรวม 33 5.25 11.50 11.25 13.00 11.00 14.25 12.50 16.00 18.25 20.25 
การชวยเหลือ 12 1.50 4.75 7.50 5.50 4.75 5.50 6.50 6.25 7.00 8.00 
การยอมรับ 12 1.75 3.25 6.50 3.50 7.00 5.75 6.25 6.75 5.00 7.75 
การแบงปน 9 3.00 3.00 4.00 3.00 2.75 1.75 3.75 4.00 2.00 6.00 

 
11 

พฤติกรรมรวม 33 6.25 11.00 18.00 12.00 14.50 13.00 16.50 17.00 14.00 21.75 
การชวยเหลือ 12 2.50 4.50 2.50 4.00 5.25 6.00 6.75 5.50 5.25 6.50 
การยอมรับ 12 3.00 6.00 4.50 6.50 5.75 3.25 5.25 4.50 6.00 7.00 
การแบงปน 9 2.00 2.50 1.50 5.50 4.25 3.50 2.25 1.00 3.50 5.50 

 
12 

พฤติกรรมรวม 33 7.50 13.00 8.50 16.00 15.25 12.75 14.25 11.00 14.75 19.00 
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ตาราง 6 (ตอ) 

* เด็กปฐมวยัที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  6  พบวา  

 เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม ที่ไดรับการจัด

ประสบการณแบบโครงการ มีคาคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมของแต

ละบุคคลสูงขึ้นทุกชวงระยะเวลาการจัดประสบการณ โดยมีการพฒันาไมคงที่ ดังนี้ 

 ในสัปดาหที่ 1 – 8 เด็กปฐมวัยคนที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7 และ 11 มีพัฒนาการของพฤติกรรม

ดานสังคมโดยรวมของแตละบุคคลสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

 สวนกลุมตัวอยางที่มีพัฒนาการดานสังคมเปลี่ยนแปลงไมสม่ําเสมออยางไมคงที่ในสัปดาห 

คือ สัปดาหที่ 1 เด็กปฐมวัยคนที่ 10 ,12 ตํ่ากวาเม่ือเทียบกับคา Base Line ในสัปดาหที่ 2 เด็กปฐมวัย

คนที่ 4, 7, 8  และ 13 ตํ่ากวาเม่ือเทียบกับคา Base Line ในสัปดาหที่ 3 เด็กปฐมวัยคนที่ 9 ตํ่ากวาเม่ือ

เทียบกับคา Base Line ในสัปดาหที่ 5 เด็กปฐมวัยคนที่  14 ,15  ตํ่ากวาเม่ือเทยีบกบัคา Base Line และใน

สัปดาหที่ 7 เด็กปฐมวัยคนที่ 15  ตํ่ากวาเม่ือเทียบกับคา Base Line 

 

ระยะเวลา (สัปดาห) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
คนที่ พฤติกรรม 

ดานสังคม 
คะแนน

เต็ม 
กอนไดรับ 
การจัด

ประสบ 
การณ X  X  X  X  X  X  X  X  

หลัง

ไดรับ 
การจัด

ประสบ 
การณ 

การชวยเหลือ 12 1.00 3.00 4.25 5.25 5.00 5.50 5.50 4.50 6.00 6.75 
การยอมรับ 12 1.75 4.00 3.75 4.50 4.75 4.50 4.25 6.25 6.25 7.25 
การแบงปน 9 1.50 1.50 3.75 1.50 4.25 2.25 4.00 3.00 3.50 5.00 

 
13* 

พฤติกรรมรวม 33 4.25 8.50 11.75 11.25 14.00 12.25 13.75 13.75 15.75 19.00 
การชวยเหลือ 12 1.75 1.25 4.25 4.25 5.25 6.50 6.00 5.50 6.00 6.00 
การยอมรับ 12 0.00 1.00 4.25 5.25 3.75 4.75 4.00 6.00 7.25 7.50 
การแบงปน 9 0.00 1.25 3.00 1.25 3.75 3.75 2.75 5.50 2.75 5.25 

 
14* 

พฤติกรรมรวม 33 1.75 3.50 11.50 10.75 12.75 15.00 12.75 17.00 16.00 18.75 
การชวยเหลือ 12 0.00 3.75 4.75 3.25 3.50 5.00 6.25 4.00 7.25 7.00 
การยอมรับ 12 1.00 4.25 4.00 6.75 4.75 4.25 5.75 5.00 5.25 6.25 
การแบงปน 9 0.00 2.50 3.00 2.50 5.25 3.25 4.25 4.50 4.00 5.75 

 
15* 

พฤติกรรมรวม 33 1.00 10.50 11.75 12.50 13.50 12.50 20.25 13.50 16.50 19.00 
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 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดานสังคมของแตละบุคคล เปนรายดาน ไดแก การชวยเหลือ การ

ยอมรับ และการแบงปน ปรากฏวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการเปนระยะเวลา 

8 สัปดาห มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมรายดานพฤติกรรมของแตละบุคคลอยาง

ไมคงที่ ทุกชวงของระยะเวลาที่จัดประสบการณ ยกเวนนักเรียนคนที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของ

พฤติกรรมดานสังคมรายดานพฤติกรรมสูงขึ้นทุกพฤติกรรมในทุกชวงของการจัดประสบการณ 

 
กราฟแสดง แนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมของเดก็ปฐมวยัปกตแิละ
เด็กปฐมวัยทีม่ีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจดัประสบการณแบบโครงการ 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมของเด็กปฐมวัย 

        ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ 

  จากภาพประกอบ 2 พบวา คาเฉลี่ยพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมทุกดาน ไดแก  

การชวยเหลือ การยอมรับ และการแบงปน ของเด็กปฐมวัยปกติที่ไดรับการจัดประสบการณแบบ

โครงการ  มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นในแตละสัปดาห 

  เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมทุกดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ ดานการ

ยอมรับ และดานการแบงปน ของเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัด

ประสบการณแบบโครงการ  มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอยางไมสม่ําเสมอในทุกสัปดาห ยกเวน ชวง

สัปดาหที่ 2 – 3, ชวงสัปดาหที่ 4 – 5 และชวงสัปดาหที่ 6 – 7 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคม

โดยรวมต่ําลง และสูงขึ้นในชวงสัปดาหตอไป 
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กราฟแสดง แนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมของเด็กปฐมวัยที่มีความ
ตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ รายบุคคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมของเด็กปฐมวัยทีม่ ี

        ความตองการพิเศษในหองเรียนรวม ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ รายบุคคล  

 
 จากภาพประกอบ 3 พบวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมทุกดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ 

ดานการยอมรับ และดานการแบงปน ของเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับ

การจัดประสบการณแบบโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลงในแตละชวงสัปดาห โดยกรณศึีกษา

เด็กที่มีอาการออทิสติกมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ยกเวน ชวงสปัดาห 

2 – 3 และชวงสัปดาห 4 – 5 และกรณีศึกษาเด็กที่มีอาการสมาธิส้ันมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคม

โดยรวมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ยกเวน ชวงสัปดาห 2 – 3, ชวงสัปดาห 5 – 6 และชวงสัปดาห 7 – 8  

สวนกรณีศึกษาเด็กที่มีอาการสมองพิการ (Cerebral Palsy) มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมโดยรวม

เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ยกเวน ชวงสัปดาห 4 – 5 และชวงสัปดาห 6 – 7  และมีพฤติกรรมดานสังคม

เพิ่มข้ึนสูงที่สุดในชวงสัปดาหที่ 5 – 6  
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็ก
ปฐมวยัปกติและเดก็ปฐมวัยทีม่ีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรบัการจัดประสบการณ
แบบโครงการ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง  
 การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยนําคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัย
ปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ 
กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลองมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแตละชวง  
โดยใชการทดสอบทางสถิติของ  Wilcoxson Matched Pairs Signed – Rank Test (นิภา ศรีไพโรจน. 
2533: 111 – 118) ดังแสดงในตาราง 7 
 

ตาราง 7   การเปรียบเทียบพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการ 
 พิเศษในหองเรียนรวม ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ กอนการทดลอง ระหวางการ 
 ทดลอง และหลังการทดลอง  
 

คาสถิติพืน้ฐาน ชวงการเปรียบเทียบ 

X  S Mdn T 
กอนการทดลอง 

ระหวางการทดลอง 
1.47 

5.09 

0.67 
0.45 

1.50 

4.97 

0* 

ระหวางการทดลอง 
หลังการทดลอง 

5.09 
7.83 

0.45 
1.12 

4.97 

8.00 

0* 

 
 

ดานการชวยเหลือ 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

1.47 
7.83 

0.67 
1.12 

1.50 

8.00 

0* 

กอนการทดลอง 
ระหวางการทดลอง 

1.58 
4.92 

0.75 
0.42 

1.75 
4.97 

0* 

ระหวางการทดลอง 
หลังการทดลอง 

4.92 
8.00 

0.42 
1.20 

4.97 
7.50 

0* 

 
   
ดานการยอมรับ 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

1.58 
8.00 

0.75 
1.20 

1.75 
7.50 

0* 

กอนการทดลอง 
ระหวางการทดลอง 

1.45 
3.66 

0.98 
0.59 

1.50 
3.66 

0* 

ระหวางการทดลอง 
หลังการทดลอง 

3.66 
6.28 

0.59 
0.97 

3.66 
6.25 

0* 

 
 

ดานการแบงปน 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

1.45 
6.28 

0.98 
0.97 

1.50 
6.25 

0* 
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ตาราง 7  (ตอ) 
 

*  มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 
 จากตาราง 7 พบวา พัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม การชวยเหลือ การยอมรับ และการ

แบงปน กอนการทดลอง ระหวาง การทดลองและหลังการทดลองของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัย

ที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การจัด

ประสบการณแบบโครงการทาํใหเด็กปฐมวัยมพีฤติกรรมดานสงัคมสงูขึ้น  

คาสถิติพืน้ฐาน 
ชวงการเปรียบเทียบ 

X  S Mdn T 
กอนการทดลอง 

ระหวางการทดลอง 

4.50 
13.69 

1.83 
1.01 

4.50 
13.88 0* 

ระหวางการทดลอง 

หลังการทดลอง 

13.69 
22.12 

1.01 
2.81 

13.88 
21.75 0* 

 
 
พฤติกรรมโดยรวม 

กอนการทดลอง 

หลังการทดลอง 

4.50 
22.12 

1.83 
2.81 

4.50 
21.75 0* 
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัย 
ที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม 

 
              
 
                    
 
 
  
   
 
 
   
 
 
 
ภาพประกอบ 4  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสงัคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่ม ี

       ความตองการพิเศษในหองเรียนรวม 

 
 จากภาพประกอบ 4  พบวา  คาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมทุกดาน ไดแก ดานการ

ชวยเหลือ ดานการยอมรับ และดานการแบงปนของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการ

พิเศษในหองเรียนรวม ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ  ระหวางการทดลอง และหลงัการทดลอง 

มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการทดลอง พฤติกรรมดานการยอมรับมีคาสูงที่สุด 

รองลงมา คือ ดานการชวยเหลือ และดานการแบงปน  ตามลําดับ 
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ตาราง  8   การเปรียบเทียบพฤติกรรมดานสังคมโดยรวม ของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มี 

      ความตองการพิเศษในหองเรียนรวม ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ แตละชวงสัปดาห  

คาสถิติพืน้ฐานของ 

เด็กปฐมวยัปกติ 

 (N = 12) 

เด็กปฐมวยัปกติและเด็กปฐมวัย 

ที่มีความตองการพิเศษ (N = 15) 

ชวงการเปรียบเทียบ 

พฤติกรรมดานสังคมโดยรวม 

X  S Mdn T X  S Mdn T 
กอนการทดลอง 

สัปดาหที่ 1 

5.04 
9.71 

1.46 
1.98 

5.13 
10.00 

0* 4.50 
9.27 

1.83 
2.40 

4.50 
9.75 

0* 

สัปดาหที่ 1 

สัปดาหที่ 2 

9.71 
11.35 

1.98 
2.45 

10.00 
11.13 

10* 9.27 
11.42 

2.40 
2.18 

9.75 
11.25 

12* 

สัปดาหที่ 2 

สัปดาหที่ 3 

11.35 
11.79 

2.45 
2.32 

11.13 
12.00 

27.5 11.42 
11.73 

2.18 
2.09 

11.25 
12.00 

42.5 

สัปดาหที่ 3 

สัปดาหที่ 4 

11.79 
13.29 

2.32 
1.43 

12.00 
13.38 

14* 11.73 
13.32 

2.09 
1.29 

12.00 
13.50 

16.5* 

สัปดาหที่ 4 

สัปดาหที่ 5 

13.29 
14.73 

1.43 
1.16 

13.38 
15.13 

11.5* 13.32 
14.43 

1.29 
1.33 

13.50 
14.75 

25* 

สัปดาหที่ 5 

สัปดาหที่ 6 

14.73 
15.67 

1.16 
2.21 

15.13 
16.25 

20* 14.43 
15.65 

1.33 
2.49 

14.75 
16.00 

32.5 

สัปดาหที่ 6 

สัปดาหที่ 7 

15.67 
16.21 

2.21 
2.78 

16.25 
16.75 

21.5* 15.65 
15.93 

2.49 
2.65 

16.00 
16.50 

34.5 

สัปดาหที่ 7 

สัปดาหที่ 8 

16.21 
18.19 

2.78 
3.59 

16.75 
18.50 

9.5* 15.93 
17.77 

2.65 
3.31 

16.50 
17.75 

14* 

สัปดาหที่ 8 

หลังการทดลอง 

18.19 
22.92 

3.59 
2.56 

18.50 
21.88 

0* 17.77 
22.12 

3.31 
2.81 

17.74 
21.75 

0* 

 จากตาราง 8  พบวา   

 พฤติกรรมดานสังคมโดยรวมในแตละสัปดาหของเด็กปฐมวัยปกติ ที่ไดรับการจัดประสบการณ

แบบโครงการ สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกชวงของการเปรียบเทียบ ยกเวน ชวง

สัปดาหที่ 2 – 3, ชวงสัปดาหที่ 3 – 4,  ชวงสัปดาหที่ 5 – 6 และชวงสัปดาหที่ 6 – 7 สูงขึ้นอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ  



 86 

  เมื่อพิจารณาพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมในแตละสัปดาหของเด็กปฐมวัยปกติและเด็ก

ปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ สูงขึน้อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกชวงของการเปรียบเทียบ ยกเวน ชวงสัปดาหที่ 2 – 3, ชวงสัปดาหที่ 

5 – 6 และชวงสัปดาหที่ 6 – 7 สูงขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ     

 โดยเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมระหวางเด็กปฐมวัยปกติกับเด็กปฐมวัยที่มี

ความตองการพิเศษในหองเรียนรวม ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ กอนการทดลอง 

ระหวางการทดลอง และหลังการทดลองแลว พบวา เด็กปฐมวัยปกติมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมดาน

สังคมในทุกๆ ดาน สูงกวาเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

               

               

       



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการในหองเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน

แบบเรียนรวม   เพื่อใหผูที่เกี่ยวของและผูสนใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ไดเห็นการพัฒนา

พฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในระยะเวลาตางๆ เพื่อใช

เปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมดานอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยตอไป และเปนแนวทางใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับระดับพัฒนาการ ความสนใจ และระยะเวลาที่

เหมาะสมแกเด็กปฐมวัยตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไวดังนี ้

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ

ในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ 

 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ

ในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทําใหไดทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยที่มกีารเรยีนรวมกบั

เด็กที่มีความตองการพิเศษที่ใชรูปแบบการจัดประสบการณแบบโครงการเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่มี

บทบาทในการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยรวมถึงผูที่มีความสนใจ นําไปใชเปนแนวทางในการจัด 

การเรียนรวมในระดับปฐมวัยตอไป  

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมมีระดับพัฒนาการ

ทางพฤติกรรมดานสังคมสูงขึ้นหลังจากที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศกึษา 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยที่อยูในหองเรียนรวม จํานวน 30 คน โดยแบงเปน

เด็กปฐมวัยปกติ ชาย – หญิง จํานวน 25 คน และเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ ชาย – หญิง จํานวน 

5 คน อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 

ของโรงเรียนเกษมพิทยา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัยที่อยูในหองเรียนรวม อายุระหวาง 5-6 ป 

จํานวน 15 คน ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียน

เกษมพิทยา สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 1 หองเรียน 

จากจํานวน 2 หองเรียน ซึ่งประกอบดวย เด็กปฐมวัยปกติชาย-หญิง จํานวน 12 คน และเด็กปฐมวัยที่

มีความตองการพิเศษชาย จํานวน 3 คน ซึ่งเปนเด็กที่มีอาการออทิสติก (Autistic) 1 คน เด็กที่มีอาการ

สมาธิส้ัน (Attention Deficit) 1 คน และเด็กที่มีอาการสมองพิการ (Cerebral Palsy) 1 คน  
 
 ตัวแปรที่ศกึษา  
 1.  ตัวแปรอิสระไดแก  การจัดประสบการณแบบโครงการ 

 2.  ตัวแปรตาม ไดแก   พฤติกรรมดานสังคม  - การชวยเหลอื  

      - การยอมรับ 

      - การแบงปน 

 

ระยะเวลาในการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่1 การศึกษา 2551 ทําการทดลองเปน

ระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 30 นาที กลุมตัวอยางไดรับการทดลองทั้งสิ้น 32 คร้ัง 

 

เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 1.  แผนการจดัประสบการณแบบโครงการ 

 2.  แบบสงัเกตพัฒนาการของพฤตกิรรมดานสังคม 
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วิธีดําเนินการทดลอง 
 สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 1 สัปดาห โดยผูวิจัยดําเนินการทดลอง

ดวยตนเองและจัดประสบการณแบบโครงการชวงกิจกรรมในวงกลมกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 

4 วัน ไดแก วันจันทร วันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี วันละ 30 นาที ซึ่งกิจกรรมสามารถยดืหยุนตาม

ความเหมาะสม ผูวิจัยสังเกตและบันทึกการสังเกตลงในแบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคม โดยผูวจิยัและ

ผูชวยผูวิจัย 1 คน รวมผูสังเกตจํานวน 2 คน 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีข้ันตอน ดังตอไปนี ้

 หาสถิติพื้นฐานของพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัย

ที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม ชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุระหวาง 5-6 ป ในแตละสัปดาหโดยนํา

ขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม

ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการในระหวางสัปดาห   

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปวา เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม 

หลังจากไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการมีพฤติกรรมดานสังคมโดยรวมและรายดาน ไดแก การ

ชวยเหลือ  การยอมรับ และการแบงปน สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้   
 ผลการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ พฤติกรรมดานสังคมทั้ง 3 พฤติกรรม 

คือ การชวยเหลือ การยอมรับ และการแบงปน ของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ

ในหองเรียนรวม  

 กอนไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 1.45 ถึง 1.58 ซึ่งอยู

ในระดับไมเหมาะสมทุกพฤติกรรม และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมดานสังคม ทั้ง 3 พฤติกรรม 

มีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 0.98   

 ระหวางการจัดประสบการณแบบโครงการทั้ง 3 ดาน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.66 

ถึง 5.09 ซึ่งอยูในระดับคอนขางเหมาะสมทุกพฤติกรรม และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม

ดานสังคม ทั้ง 3 พฤติกรรม  มีคาอยูระหวาง 0.42 ถึง 0.59    
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 เมื่อพิจารณาหลังการจัดประสบการณแบบโครงการทั้ง 3 พฤติกรรม พบวา มีคะแนนเฉลี่ยอยู

ระหวาง 6.28 ถึง 8.00 ซึ่งอยูในระดับเหมาะสมทุกพฤติกรรม และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม ทั้ง 3 พฤติกรรม  มีคาอยูระหวาง 0.97 ถึง 1.20 ซึ่งไดมาจาก

การสังเกตการณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตอง 

การพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง 

และหลังการทดลอง  

 
อภิปรายผล  
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

ประสบการณแบบโครงการ ระหวางการจัดประสบการณแบบโครงการ ซึ่งแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  เร่ิมตนโครงการ ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ ระยะที่ 3 ทบทวนและสรุป ซึ่งมีรูปแบบการจัด

ประสบการณที่เนนใหเด็กไดเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริงดวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  

ไดคนพบขอมูลความรูดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่หลากหลายรวมกับเพื่อนและครู โดยคํานึงถึง 

ความสนใจและความตองการของเด็ก เด็กไดมีโอกาสใชและฝกฝนทักษะตาง ๆ ในการเรียนรู ดังที่ดิวอี้ 

(เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 79; อางอิงจาก Dewey. n.d.) กลาวไววา เด็กเรียนรูไดดีจากการกระทํา   

(Learning by doing ) และเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง กลาวคือ 

ไดสังเกต คนควา ทดลอง กระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเอง รวมคิดแกปญญาและทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน 

ซึ่งสอดคลองกับ มาสโลว กลาววา คนทุกคนมีความปรารถนาที่จะไดรับความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ

ในตนเอง และตองการไดรับการยอมรับนับถือจากคนอื่นในความสําเร็จของตนเอง ถาความสําเร็จ

ดังกลาวไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอก็จะทําใหบุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเองรูสึกวาตนเองมีคุณคา

มีความสามารถและมีประโยชนตอสังคมและถาความตองการดังกลาวไดรับการตอบ สนองไมเพียงพอ

หรือถูกกขัดขวาง ก็จะทําใหบุคคลนั้นรูสึกวาตนเองดอยคา และเสียความภาคภูมิใจในตนเองไป  

 ผลการวิจัยพบวา ภายหลังการจัดประสบการณแบบโครงการ เด็กปฐมวัยมีการพัฒนา

พฤติกรรมดานสังคมสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกือบทุกชวงเวลาของการเปรียบเทียบ  

เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมดานสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับกอนไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการทั้ง

โดยรวมและจําแนกตามรายดานพฤติกรรม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยพบวากิจกรรมและลําดับข้ันตอน

ในการเรียนรูทั้ง 3 ระยะ ของการจัดประสบการณแบบโครงการ สามารถสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรม

ดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมมีคาคะแนนเฉลี่ย

โดยรวมสูงขึ้นทุกๆ ชวงสัปดาหจนสิ้นสุดการทดลองดังจะเห็นไดจากการจัดประสบการณแบบโครงการ

ในระยะตางๆ ดังนี้ 
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 ระยะที่ 1 ระยะสรางความสนใจและเริ่มตนโครงการ (จํานวน 8 วัน) 

 คุณครูเร่ิมตนจากการสนทนากับเด็กในขณะที่เดินสํารวจบริเวณสนามหนาอาคารเรียนและ

กระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น ระหวางทางคุณครูสังเกตความสนใจของเด็ก เกี่ยวกับเรื่องการหา  

หัวเรื่องเด็กๆ แตละคน  เด็กๆ มีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในการทํากิจกรรม มีการเสนอ

หัวเรื่องที่หลากหลาย มีการถกเถียงเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงประสบการณความคิดเห็นรวมถึงมีการจูงใจ

ใหเพื่อนๆ เลือกหัวเรื่องเดียวกับตนเอง และเด็กที่มีความตองการพิเศษมีการสนทนากับเด็กปกติและ

นําประเด็นคําถามที่ตนเองสนใจถามเพื่อน และมาเปนสวนหนึ่งในการเสนอหัวเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่ง

ตรงกับ วรนาท รักสกุลไทย (2551: 26) ที่กลาววาการจัดประสบการณแบบโครงการ เปนการเรียนการ

สอนที่เนนใหเด็กเรียนรูอยางละเอียดลึกซึ้งในเรื่องใกลตัวและเปนเรื่องที่นาสนใจสําหรับเด็ก การเรียนรู

แบบนี้เปนการบูรณาการใหเด็กใชทักษะตางๆ ที่มีอยางเหมาะสมและเรียนรูเพิ่มเติม เด็กจะสนุกสนาน

กับการเรียนรูและความสําเร็จในการทํางาน เขาใจและจดจําเรื่องเรียนรูไปไดนาน เด็กเรียนรูที่จะตั้ง

คําถามเพื่อนแสดงออกถึงความสงสัยของตนและเรียนรูวาคําตอบของคําถามหรือขอสงสัยเหลานั้น 

เขาสามารถหาไดจากแหลงเรียนรูหลายแหลง เด็กๆ สามารถสืบคน สํารวจไดเองโดยไมตองถามหรือ

หวังวาครูจะเปนผูใหคําตอบไดในทุกเรื่อง ครูจะเปนผูชี้แนะ และเปนที่ปรึกษาในการทําโครงการ คุณครู

ดําเนินกิจกรรมโดยแบงกลุมนักเรียนออกเปน 3 กลุมสี เพื่อเอื้อใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมทางสังคมดาน

การชวยเหลือ การแบงปนและการยอมรับ โดยจัดใหผูเรียนทํากิจกรรมเปนกลุมๆ ละ 5 คน จะชวยให

นักเรียนมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตนเองตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและตอกลุมโดยแต

ละกลุมจะจัดนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 1 คนเพื่อเปนการกระจายใหนักเรียนปกติชวยกันดูแลให

การชวยเหลือและเพื่องายตอการจัดกิจกรรมและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของคุณครู ผูวิจัยเนนใหเด็ก

ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมๆ ละ 5 คน ซึ่งสอดคลองกับ โรเจอร (เยาวพา  เดชะคุปต. 2536: 36, 105; 

อางอิงจาก Rogers. n.d.) กลาวเนนวาการเรียนรูที่ดีที่สุดจะเกิดจากการที่บุคคลตั้งแต 2 คน ข้ึนไป มา

รวมกลุมพบปะกันอยางตรงไปตรงมา (Encounter Group) นั่นคือการจัด กิจกรรมกลุมยอยเด็กจะมี

โอกาสพัฒนาทักษะที่สําคัญบางประการ ไดแก การฟง การพูด การแกปญหา การตัดสินใจอยางมีเหตุผล 

การเปนผูนําผูตาม การทําตามกฎเกณฑ การทําตามขอตกลงที่กลุมเลือก เด็กจะรูสึกเปนสวนหนึ่งของ

กลุม และเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งเด็กแสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยการสนทนา 

ซักถาม ปรึกษาหารือกันถึงหนาที่ และกิจกรรมภายในกลุมที่ตองทํารวมกัน ชวยกันคิด ยอมรับการ

ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม แสดงความคิดเห็น ชวยเหลือ แบงปน แนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรม 

แสดงความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุมได 

ทําใหเด็กปฐมวัยมีสวนสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานสังคม  
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 เด็กมีการสนทนาในกลุมยอยเพื่อเสนอหัวเรื่องของแตละกลุม โดยมี 3 หัวเรื่องดังนี้ เร่ืองบาน 

เร่ืองแอ็ปเปล และเรื่องนก จากนั้นจึงเลือกหัวเรื่องที่จะเรียนรูรวมกันทั้งหองคือ เร่ือง “บาน” เมื่อทําการ

เสนอเพื่อนๆ ทุกคนจึงเห็นดวย มีบางครั้งที่เด็กๆ เงียบเฉยแตพอคุณครูเขาไปกระตุนเพื่อการสนทนา

ของเด็กๆ ก็มีการเสนอความคิดกันในกลุมทั้งเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กปกติ คุณครูจึงใช

คําถามโยงใยไปถึงการเรียนรูเร่ือง”บาน” เด็กใหความสําคัญกับบาน เนื่องจากเด็กมีประสบการณเดิม

เกี่ยวกับบาน เพราะเด็กอาศัยและพบเห็นบานประเภทตางๆ อยูเปนประจํา ไมวาจะเปนระหวางทางที่

เดินทางมาโรงเรียนหรือบานของญาติ เด็กจึงนําประสบการณเกี่ยวกับบานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ

กับเพื่อนอยางหลากหลาย แตในระยะแรกเด็กบางคนยังไมเขาใจหลักการเกี่ยวการเลาประสบการณเดิม

ของตนเอง โดยนําประสบการณของคนอื่นที่เกี่ยวของกับตนเองมาเลา แตเมื่อทําความเขาใจรวมกัน

ใหม คุณครูสังเกตเห็นวาเด็กสวนใหญมีความสนใจและสนุกสนานกับการเลาถึงประสบการณเดิมของ

ตนเองและมีความกระตือรือรนในการตั้งคําถามเกี่ยวกับเร่ือง “บาน” สอดคลองกับ ชม ภูมิภาค (2516: 

207) การสอนแบบการใชปญหาเปนศูนยกลางนั้น เปนการกระตุนปญหาใหเกิดขึ้นและตามดวยการ

แกปญหา ซึ่งวิธีการยึดปญหาเปนศูนยกลางนั้น การสอนมักจะเริ่มตนดวยการตั้งปญหาใหเด็กเกิด

ความรูสึกวาไมมีคําตอบ ปญหานั้นตองยั่วยุใหเด็กเกิดการคนควาศึกษาและตองการแกไขปญหานั้น

จริงๆ แตไมควรหนักเกินไปจนกอใหเกิดความทอแทและละทิ้งปญหานั้น จะตองใหเด็กๆ ไดใชความ

พยายาม ใชพลังเพื่อหาทางแกปญหา หาวิธีทางที่จะเอาชนะความยุงยากตางๆ เมื่อไดปญหาแลวจน

เปนที่พอใจของแลว เด็กๆ จึงรวมกันเสนอแผนการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ “บาน” เพื่อครอบคลุมการ

หาคําตอบ 

 ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ  (จํานวน 18 วัน) 

 เด็กไดเรียนรูและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลใหมเกี่ยวกับโครงการ “บาน” ระหวางเพื่อนเด็กปฐมวัย

ปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษโดยรวมกันแสดงความคิดเห็น มีการดูแลชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน ตักเตือนเมื่อเพื่อนผิดขอตกลงในการเรียนรูหรือเมื่อมีการทํางานรวมกันและเลนเปนกลุม โดย

เปนการสรางโอกาสของการแบงปนสิ่งของหรือความคิดทําใหเด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคมพัฒนาขึ้นเปน

ลําดับ สอดคลองกับ ลักขณา สริวัฒน (2539: 168) ที่กลาววานักเรียนที่อยูรวมกลุมกันจะไดศึกษาถึง

บทบาทของแตละคน ทําใหเรียนรูการทํางานเปนหมูคณะ รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกันสงเสริมใหเกิด

การแขงขันในทางที่ดี ชวยใหรูจักการผอนปรนไมเอารัดเอาเปรียบกัน ทําใหพัฒนาการทางสังคมของ

เด็กดียิ่งขึ้น การเรียนรูมิใชแตเพียงเรียนรูในหองเรียน โดยสังเกตไดจากการที่เด็กไดกลับไปสนทนาเลา

เร่ืองราวที่ไดเรียนรูที่โรงเรียนใหผูปกครองทราบและผูปกครองสะทอนกลับมาที่โรงเรียนโดยการซักถาม

ความคืบหนาในการเรียนรูเร่ืองโครงการ”บาน”และเสนอความชวยเหลือเกี่ยวกับส่ืออุปกรณหรือการให

ความรวมมือในดานตางๆ เด็กบางคนสนใจหาขอมูลความรูเพิ่มเติมจากการดูโทรทัศน การดูรูปจาก
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หนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับ”บาน” แผนพับตางๆ ฯลฯ แลวนํามาเลาใหเพื่อนและคุณครูฟง คุณครู

กระตุนความสนใจของเด็กโดยการใหเด็กๆ ต้ังคําถามจากขอมูลที่เด็กนํามาเสนอในขณะนั้นเพื่อคนหา

คําตอบจากนั้นครูมีสวนกระตุนใหเด็กชวยกันคิดวาจะหาคําตอบเพิ่มเติมไดจากไหน ซึ่งเด็กสวนใหญ

บอกวาใหไปถามครูทานอื่นในโรงเรียนหรือการทัศนศึกษานอกโรงเรียน จึงทําใหการไปสอบถามเพือ่หา

คําตอบจากคุณครูหองขางเคียง สังเกตดูเด็กๆ มีความกระตือรือรนชวยเหลือโดยการใหคําแนะนําซึ่ง

กันและกัน 

 ในการเลือกประเด็นคําถามและนําคําถามเพื่อไปถามแลวนําคําตอบที่ไดมาเลาใหเพื่อนฟง

กลุมอื่นฟง เปนการแบงปนประสบการณใหกับเพื่อนกลุมอื่น นอกจากนี้เด็กยังไดเรียนรูและเพิ่มพูน

ประสบการณ โดยครูเปนผูจัดเตรียมกิจกรรมที่สอดคลองและเหมาะสมกับความสนใจและพัฒนาการ

ซึ่งไดบูรณาการทักษะการเรียนรูตางๆ มาใหเด็กไดปฏิบัติและฝกฝนผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน 

การประดิษฐ การทองคําคลองจอง การแตงนิทาน การทัศนศึกษา การเลนบทบาทสมมติ เปนตน ซึ่ง

สอดคลองกับ ฉวีวรรณ กินาวงศ (2533:118) สําหรับการเลนเกี่ยวกับบานนั้น เด็กปฐมวัยทั่วๆ ไปชอบ

เลนกันมาก โดยเฉพาะเลนบทบาทสมมติใหตัวเองเปนพอ–แม ในบางคราวก็อาจเลนโดยการจัดใหมี

กิจกรรมตางๆ เชน จัดโตะอาหารกินเลี้ยงกัน เด็กบางคนเลนตามที่ตนไดดูมาจากโทรทัศนหรือภาพยนตร 

สมมติตัวเองในบทบาทตางๆ โดยเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมขณะเลนหรือทํากิจกรรม ไดมี

เรียนรูโดยการเลียนแบบเด็กปกติและในขณะเดียวกันเด็กปกติก็มีการยอมรับไมแสดงพฤติกรรมการ  

รังเกลียดหรือแบงแยกกลับถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันจนใหกอเกิดพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนใน 

การทํากิจกรรมตางๆ รวมกันเพื่อใหกิจกรรมประสบความสําเร็จ  

 ขณะที่เด็กเรียนรูผานกิจกรรมนั้นเด็กไดมีการสรางขอตกลงทางสังคมรวมกันระหวางเด็กปกต ิ

เด็กที่มีความตองการพิเศษและคุณครูถึงการปฏิบัติตนอยางไรเพื่อใหเปนที่ยอมรับและมีความสุข เกิด

สนุกในการเรียนรูเร่ือง “บาน” ซึ่งเปนภาพที่นาชื่นชมในการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเด็กทุกคน สวน

พัฒนาการทางดานอื่นมีการพัฒนาตามมาดวยเชนกนันอกเหนอืจากพฤตกิรรมดานสงัคม เชน ดานภาษา

โดยเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษจะเห็นไดชัดเจน คือในระยะเริ่มตนโครงการคุณครูหรือเพื่อนถาม

คําถาม นองจะพูดทวนคําถามตามและเปลี่ยนความสนใจไปทําอยางอื่นแทน แตระยะสรุปโครงการ

นองสามรถตอบคําถามเปนประโยคสั้นๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหมีการยอมรับจากเพื่อนมากขึ้น การ

ดําเนินกิจกรรมโครงการในระยะที่สองครูมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหเด็กเกิดกระบวนการคิด การ

วางแผนและการลงมือปฏิบัติจริงสืบคนขอมูล และสรางเปนประสบการณความรูความเขาใจใหมจาก

การทําโครงการครูใหการชวยเหลือแนะนําจัดเตรียมวัสดุส่ืออุปกรณและแสวงหาแหลงขอมูลความรู

สําหรับการคนหาคําตอบ เด็กๆ มีการยอมรับการแสดงความคิดหรือการแสดงออกของเพื่อนคนอื่น 

คุณครูจดบันทึกพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคมขณะปฏิบัติกิจกรรมรวมกันและไมลืมที่จะกลาว
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ชื่นชมหรือกระตุนใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในความดีงามของตนเองและเกิดการเรียนรูจากขอมูลใน

ทิศทางเดียวกันเพื่อใหขอมูลยอนกลับในทางที่จะเปนการพัฒนาและสงเสริมทักษะในดานสังคมของเด็กๆ 

 ระยะที่ 3 ระยะสรุปและประเมินโครงการ (จํานวน 6 วัน) 

 เปนระยะสรุปสุดทายของการดําเนินการจดัประสบการณแบบโครงการ โดยเด็กและคุณครู

รวมกันอภิปรายถึงขอมูลความรูตางๆ ที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมของโครงการเรื่อง “บาน” ดังที่  

ชม ภูมิภาค (2516: 225) กลาววา การเรียนความคิดรวบยอดนั้น จําเปนที่นักเรียนจะตองมีความคิด

อยางนามธรรม พัฒนาการของเด็กจะเปนเครื่องกําหนดระดับความคิดของเด็ก ในตอนแรกๆ นั้น

ความคิดของเด็กจะมุงไปสูส่ิงที่เปนรูปธรรม ระยะตอมาเด็กจึงจะเริ่มคิดถึงสิ่งที่เปนจริงและสิ่งที่ควรจะ

เปน ระยะของการคิดในรูปของรูปธรรมนั้นเรียกวา Concrete Operation เปนการเรียนความคิดรวบยอด

โดยการจัดจําพวกสิ่งของและเหตุการณ ในขั้นนี้จะจัดจําพวกสิ่งของโดยการอาศัยการเชื่อมโยง ระยะ

ตอมาเปนระยะการจัดกลุมโดยการกระทําเปนแบบแผน ซึ่งจะใชการสรุปดวยการใชหลักเหตุผล จากนั้น 

เด็ก ๆ จะชวยกันแสดงความคิดเห็นการวางแผนการจัดแสดงผลงาน รวมถึงการเตรียมงาน และรวมมือ

กันจัดแสดง นําเสนอผลงานจนเปนผลสําเร็จหลังจากที่เด็กๆ ไดลงมือทํากิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนใน

ระยะดําเนินการในขั้นที่ 2 ของโครงการ ซึ่งเปนผลลัพธที่ไดจากเรียนรูรูปแบบของโครงการ คือ การคนพบ 

และจัดกิจกรรมตางรวมกัน การสนทนา เพื่อคนหาคําตอบของแตละขอมูลคําถามที่เด็กสนใจแลว เมื่อ

คุณครูสังเกตเห็นวาเด็กๆ เร่ิมหมดความสนใจในหัวเรื่อง “บาน” ครูจึงชักชวนเด็กๆ ใหรวมกันสรุปถึง

การเรียนรูรวมกัน โดยอภิปรายถึงขอมูลความรูตางๆ ของเด็กที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมของโครงการ 

นํามาแลกเปลี่ยนแบงปนสิ่งที่ตนเรียนรูกับเพื่อนคนอื่น  

 จากนั้นครูเชิญชวนเด็กๆ ใหรวมกันวางแผนที่จะแสดงนิทรรศการโดยนําผลงานที่เด็กทํา

โครงการมาแสดง เด็กแตละกลุมแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดตกแตงสถานที่ การนําเสนอ การ

วางตัวนักแสดงบทบาทสมมติและจัดแสดงผลงาน โดยเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษมีสวน

รวมการจัดกิจกรรมและสามารถชวยกันเลาเรื่องการทําโครงการใหผูอื่นฟง มีการแสดงบทบาทตาม

นิทานที่เด็กๆ ชวยกันแตงขึ้น โดยจัดแสดงสิ่งที่เปนจุดเดนใหเพื่อนในชั้นเรียนอื่น ครู พอแม ผูปกครอง 

และผูบริหารไดเห็นถึงศักยภาพ ใหเพื่อนและนองๆ ที่สนใจรวมทั้งผูปกครองเขาชมเพื่อแสดงความชื่น

ชมตอผลการเรียนรูของเด็กๆ และแลกเปลี่ยนใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับแกไขโครงการครั้งตอไป 

สุดทายครูนําความคิด ทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมด นําไปสูการสรุปโครงการ และอาจนําไปสู

หัวเรื่องใหมของโครงการตอไป ซึ่งการจัดประสบการณแบบโครงการเปนจุดเริ่มตนใหเด็กไดแสดงออก

ในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมโดยการสนทนา ซักถาม ปรึกษาหารือกันถึงหนาที่ และกิจกรรมภายในกลุม

ที่ตองทํารวมกัน ชวยกันคิด ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติกิจกรรม แสดงความคิดเห็น ชวยเหลือ แบงปน 

แนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรม แสดงความเปนผูนําและผูตามที่ดี ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการ
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แกปญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุมได ทําใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมสูงขึ้นเปนระยะๆ 

ซ่ึงสอดคลองกับ ธิดา พิทักษสินสุข (2550: 167) การเรียนรูที่ดีนั้นจะตองใหเด็กๆ ไดบูรณาการและ  

ตอยอดจากสิ่งที่เรียนรูสูการปฏิบัติ เด็กจะตองไดเห็นถึงประโยชนและคุณคาของสิ่งที่เรียนรูและเห็นวา

ความรูนั้นไมไดแยกสวนแตมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน 

 จากผลการวิจัย เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ มีการพัฒนาพฤติกรรม

ความดานสังคมจําแนกตามรายดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ  ดานการยอมรับ ดานการแบงปน สูงขึ้น

กวากอนไดรับการจัดประสบการณ กลาวคือ 

       การชวยเหลือในแผนการจัดประสบการณแบบโครงการในแตละสัปดาหจะมีกิจกรรมการจัด

ประสบการณแบบโครงการอยางหลากหลาย ซึ่งเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ 

แตละคนมีความสามารถในการรวมทํากิจกรรมที่แตกตางกัน จึงทําใหเด็กทั้งสองประเภท ไดเรียนรูและ

มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนตลอดจนบุคคลอื่นแบบถอยถีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน จนใหกอเกิดพฤตกิรรมการ

ชวยเหลือ ที่เปนไปตามธรรมชาติของเด็กๆ เพื่อใหกิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกันประสบผลความสําเร็จ 

       การยอมรับ ในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามการจัดประสบการณแบบโครงการภายในกลุม 

ผูวิจัยพบวาเด็กไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บอกความตองการของตนเอง คิดริเริ่มทํา

กิจกรรม ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ปฏิบัติตนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ ยกยองความสามารถของ

ผูอ่ืน ตลอดจนสามารถแนะนําผูอ่ืนในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  มีการยอมรับ ทําใหเด็กเกิดการรับรู

และเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนไดสอดคลองกับ นิตยา ประพฤติกิจ (2539: 324) พัฒนาการดานสังคม

ของเด็กวัย 5 ขวบ เร่ิมเห็นใจผูอ่ืน มีมิตรไมตรี ชอบคุยโออวดในผลงานและความสามารถของตน ชอบ

ทํากิจกรรมงานโครงการ งานกลุมยอย สามารถเลนตามลําพังไดและรูจักเลือกในการเลนรวมกับผูอ่ืน 

       การแบงปน ผูวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ มีการทํา

กิจกรรมตางๆ รวมกันและตองใชวัสดุอุปกรณที่เปนสวนรวม เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษมีการแบงปนอุปกรณ ซึ่งกันและกัน เชน กาว กระดาษสี กรรไกร เปนตน รวมถึงมีการใช

วัสดุอุปกรณในการทํากิจกรรมอยางประหยัด มีการแนะนําเมื่อเห็นเพื่อนในกลุมใชวัสดุอยางสิ้นเปลือง 

        จากผลการวิจัย พบวา ในระยะเวลาของการจัดประสบการณแบบโครงการ แตละสัปดาหมี

การจัดเตรียมกิจกรรมที่แตกตางกัน  มีผลทําให เด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษมี

การพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมในลักษณะที่ไมคงที่ ทั้งนี้อาจเปนเพราะเด็กยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง 

ซึ่งตองใชเวลาและประสบการณในการปรับตัว แตการปฏิบัติกิจกรรมแบบโครงการเปนกลุม ซึ่งใน    

แตละกลุมจะมีเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษรวมอยูในกลุมดวย ดังนั้นเด็กจะตองใชเวลาใน    

การเรียนรูความคิด และความตองการของสมาชิกในกลุมทั้งที่เปนเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มี

ความตองการพิเศษ ซึ่งแตกตางไปจากความคิดและความตองการของตนเอง รับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้น
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จาก การปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และควรจะปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อนอยางไรจึงจะราบรื่นและสําเร็จ

ตามที่วางแผนไว ซึ่งสอดคลองกับ พัชรี ผลโยธิน (2540: 60-61) กลาววา การใหเวลา ใหโอกาสแกเด็ก

ไดทํางานรวมกันเปนกลุมยอย อยางคอยเปนคอยไปและสม่ําเสมอ ทั้งใหกําลังใจหรือใหความชื่นชม 

และชี้ใหเห็นประโยชนของการรวมมือกันแลว ก็จะชวยพัฒนาเด็กใหเกิดพฤติกรรมความรวมมือได ถา

เด็กมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นหรือผูใหญ เด็กจะยิ่งมีโอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักการ

แกปญหา เพื่อนจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาเด็กดานสังคม และสติปญญาอยางยิ่ง แตอยางไรก็ตาม 

เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษก็มีการพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมทั้ง 3 ดาน 

ไดแก การชวยเหลือ การยอมรับและการแบงปน เพิ่มสูงขึ้นทุกพฤติกรรม แตพฤติกรรมการแบงปนจะมี

คาเฉลี่ยต่ํากวาพฤติกรรมทางสังคมดานอื่น เพราะพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัยในชวยวัย 5 - 6 ป 

ยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง โดยเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษ กรณีศึกษาเด็กที่มีอาการออทิสติก

และกรณีศึกษาเด็กที่มีอาการสมาธิส้ัน คอนขางหวงสิ่งของ หรือของเลนที่ตนเองครอบครอง โดยจะ

แบงใหเฉพาะเพื่อนที่ตนเองชื่นชอบ หรือสนิทดวยเทานั้น แตเมื่อเพื่อนขอรองหรือคุณครูแนะนําใหมี

การแบงใหกับเพื่อนบาง ก็จะแบงใหแบบเสียมิไดประกอบกับเด็กที่มีอาการออทิสติกมีพัฒนาการเลน

แบบคูขนาน จึงตองอาศัยเวลาและประสบการณในการปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ เพื่อพัฒนาพฤติกรรม

การแบงปนอยางคอยเปนคอยไปสอดคลองกับ นิตยา ประพฤติกิจ (2539: 52) ที่กลาววาการมีปฏิสัมพันธ

กับผูอ่ืนจะชวยใหเด็กไดเรียนรูทักษะทางสังคม ซึ่งเปนเรื่องที่ละเอียดออนมาก เนื่องจากทักษะสังคม

บางอยางเปนเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเด็กเอง บางเรื่องเกี่ยวกับผูอื่น ตามธรรมชาติของเด็กทุกคนตองการ

เกี่ยวของรูจักกับเด็กอื่นๆ ดังนั้นชีวิตแรกเริ่มของเด็กจึงเปนชวงที่สําคัญที่สุดในการฝกฝนการอยูรวมกัน

ในสงัคม กลาวโดยสรุปคือเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับการจัดประสบการณ

แบบโครงการมีการพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมสูงขึ้น เมื่อเทียบกับกอนไดรับการจัดประสบการณแบบ

โครงการในแตละสัปดาห ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยควรเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของการพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมที่ควรสงเสริมใหเด็กไดต้ังแตในระดับปฐมวัยเพราะพฤติกรรมดาน

สังคมถือเปนรากฐานสําคัญในสงเสริมพัฒนาการดานอื่นๆ ทั้งยังเปนพฤติกรรมที่กอใหเกิดการสราง

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษย เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในการทํางานมี

ความกาวหนาในอาชีพและประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในอนาคตได 

 สําหรับการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยที่มีความตองการ

พิเศษทัง้ 3 คน โดยมีขอมูลพื้นฐานของเดก็ที่มีความตองการพิเศษแตละคน ดังนี ้ 

 1. เด็กปฐมวัยที่มีอาการออทิสติก อายุ 7 ป 6 เดือน เปนลูกครึ่งระหวางไทยและสก็อตแลนด 

อาศัยอยูกับแมบุญธรรมและมีอายุนอยที่สุดในบาน พัฒนาการดานรางกาย มีปญหาเรื่องสายตา และ

การทรงตัว เชน ไมสามารถวิ่งแลวหยุดไดทันที ไมสามารถกระโดด 2 ขา ไดอยางตอเนื่อง พฤติกรรม
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ดานอารมณ ออนไหวงาย มีการเปลี่ยนแปลงในระหวางการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ชอบใหผูอ่ืนเอาใจ

หรือตามใจ พัฒนาการดานสติปญญา มีความจําสั้นฟงคําสั่งได 1 คําสั่ง พัฒนาการดานสังคม การ

ชวยเหลือ เปนเด็กที่รูจักการดูแบบอยางจากเพื่อนโดยในระยะแรกจะเลียนแบบการชวยเหลือผูอ่ืนหรือ

จากการขอรองจากเพื่อน แตระยะหลังสามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดโดยไมตองมีผูใดขอรอง เชนนองเห็น

เพื่อน 2 คนทะเลาะกัน และคนหนึ่งรองไห แลวนองรีบเดินเขาไปลูบหัวเพื่อนคนที่รองไห และพูดปลอบใจ

วา เพื่อนไมไดต้ังใจนะอยาโกรธเพื่อนเลย การแบงปนนองมีน้ําใจรูจักแบงปนสิ่งของใหกับเพื่อน เมื่อ

เพื่อนขอรองเปนบางครั้ง แตจะหวงของเลนที่ตนเองชื่นชอบจะแบงใหเพื่อนก็ตอเมื่อเพื่อนยอมเลนดวย

หรือมีของเลนหลายชิ้น การยอมรับชื่นชอบการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน เมื่อเห็นเพื่อนยกมือยอมรับใน

ขอตกลงก็จะสังเกตการกระทําจากเพื่อนแลวนํามาเลียนแบบแตระยะหลังมีการคิดและตัดสินใจยอมรับ

ดวยตนเอง 

 ซึ่งมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมระหวางการจัดประสบการณแบบโครงการ 

ดังนี้คือ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงในแตละสัปดาห โดยเด็กที่มีอาการออทิสติก มีคาเฉลี่ย

พฤติกรรมดานสังคมโดยรวมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ยกเวนชวงสัปดาหที่ 2- 3 และสัปดาหที่ 4- 5 ที่มี

คาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมลดลง ซึ่งเปนชวงที่มีการจัดประสบการณแบบโครงการที่เกี่ยวของกับการ

ใชภาษาเพื่อส่ือสาร เชน กิจกรรมเลาประสบการณเดิมเกี่ยวกับบานและระดมความคิดเกี่ยวกับการ

จัดทําแผนภูมิการดําเนินกิจกรรมในการตอบคําถามเรื่องบาน กิจกรรมแตงนิทานและคําคลองจอง โดย

เด็กที่มีอาการออทิสติกยังไมสามารถสื่อสารเปนประโยคยาวๆ หรือสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได

อยางชัดเจน แตจะใชวิธีการสังเกตจากการรวมกิจกรรมตางๆ กับเพื่อน ซึ่งสอดคลองกับ ผดุง อารยะวิญู 

(2542: 123) กลาววา ในทักษะดานภาษา ควรเนนการรับรูทางภาษา (Receptive Language) และ

การแสดงออกทางภาษา (Expressive Language) ซึ่งอาจเริ่มตนดวยการฝกใหเด็กออทิสติกแสดงออก

ทางภาษาในลักษณะที่งายๆ ไมสลับซับซอน  

 2. เด็กปฐมวัยที่มีอาการสมาธิส้ัน อายุ 5 ป 11 เดือน เปนลูกคนเล็ก มีพี่สาว 1 คน พัฒนาการ

ดานรางกาย ชอบเลนประเภทการใชกําลัง เชนเลนตอสู ปนปายสิ่งของ พฤติกรรมดานอารมณ ออนไหวงาย มี

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณงาย ออนคุณแม ชอบใหผูอ่ืนเอาใจหรือตามใจ พัฒนาการดานสติปญญา 

มีความจําดี สามารถใชคําถามไดหลากหลายคําถามเพื่อตอบสนองการเรียนรู ชอบยอดมนุษยและสับ

ประหลาดในการตูน พัฒนาการดานสังคม การชวยเหลือ เปนเด็กที่รูจักชวยเหลือผูอ่ืนหรือเมื่อมีการขอรอง

จากเพื่อน แตระยะหลังสามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดโดยไมตองมีผูใดขอรอง การแบงปนนองมีน้ําใจรูจักแบงปน

ส่ิงของใหกับเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนที่เลนดวยกันเสมอ บางครั้งจะหวงของเลนที่ตนเองชื่นชอบ การยอมรับมี

การแสดงความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน ยอมรับขอกติกาในหองเรียน ซึ่งสอดคลองกับ วรนาท รักสกุลไทย 

(2551: 28) เด็กสมาธิส้ันตองการตนแบบที่ดี การจัดเพื่อนชวย (Buddy) มักใหผลสําเร็จมากกวาผล
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ลมเหลว ทั้งเด็กปกติไดเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลดวยประสบการณตรง ไดเรียนรู

ที่จะไมรังเกียจ ไมลอเลียน ไมหัวเราะเยาะ แตกลับมีความรัก ความเอื้ออาทรใหแกกันและกัน 

 ซึ่งมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมระหวางการจัดประสบการณแบบโครงการ 

ดังนี้คือ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลงในแตละสัปดาห โดยเด็กที่มีอาการสมาธิส้ัน มีคาเฉลี่ย

พฤติกรรมดานสังคมโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ยกเวนชวงสัปดาหที่ 2- 3 สัปดาหที่ 4- 5 และสัปดาหที่ 

7-8 ที่มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมลดลง ซึ่งเปนชวงที่มีการจัดประสบการณแบบโครงการที่เกี่ยวของ

กับการใชภาษาเพื่อสื่อสาร เชน สัปดาหที่ 2-3 และสัปดาหที่ 4-5 เปนกิจกรรมเลาประสบการณเดิม

เกี่ยวกับบานและระดมความคิดเกี่ยวกับการจัดทําแผนภูมิการดําเนินกิจกรรมในการตอบคําถามเรื่อง

บาน กิจกรรมแตงนิทานและคําคลองจอง สวนสัปดาหที่ 7-8 เปนชวงอภิปรายผลและนําเสนอการจัด

นิทรรศการเพื่อปดโครงการ ซึ่งในชวงสัปดาหดังกลาวเปนการจัดกิจกรรมที่ตองใชระยะเวลาในการระดม

ความคิดของเด็กๆ ทําใหเด็กที่มีอาการสมาธิส้ัน จะใหความสนใจรวมกิจกรรมในระยะตนๆ ซึ่งสอดคลอง

กับ ผดุง อารยะวิญู (2542: 120) กลาววา เด็กที่มีอาการสมาธิส้ันไมสามารถเรียนรูไดดีโดยการฟง 

หรือ ทํากิจกรรมที่มีระยะเวลานาน 

 3. เด็กปฐมวัยที่มีอาการสมองพิการ (Cerebral Palsy) อายุ 7 ป 7 เดือน เปนลูกในครอบครัว

เดี่ยว มีนองสาว 1 คน เวลาอยูที่บานจะมีอารมณคอนขางรุนแรง โดยคุณพอแสดงความกังวลและ

ปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกลาวเมื่อมีโอกาสกับครูประจําชั้นเสมอ แตอยูที่โรงเรียนจะมีพฤติกรรมที่

คอนขางออนโยน ชอบชวยเหลือคุณครูและเพื่อน พัฒนาการดานรางกาย มีปญหาดานการทรงตัวและ

เคลื่อนไหว เพราะกลามเนื้อขาลีบ ลําตัวออน พูดน้ําเสียงเบา ไมชัดเจนและไมสามารถควบคุมการกลืน

น้ําลายได พฤติกรรมดานอารมณ เปนเด็กที่มีความรับผิดชอบเขากับเพื่อนไดดี ชอบอยูใกลกับเพื่อน 

เวลาเพื่อนทํากิจกรรมตางๆ  พัฒนาการดานสติปญญา มีการเรียนรูที่ดี สามารถตั้งคําถามตางๆ และ

เลาเรื่องได พัฒนาการดานสังคม การชวยเหลือ รูจักการสังเกต และใหการชวยเหลือเมื่อเพื่อนหรือ

คุณครูตองการความชวยเหลือ  การแบงปน นองมีน้ําใจรูจักแบงปนสิ่งของใหกับเพื่อน หรือผูอ่ืน 

 ซึ่งมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมระหวางการจัดประสบการณแบบโครงการ 

ดังนี้คือ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนและลดลงในแตละสัปดาห โดยเด็กที่มีอาการสมองพิการ มีคาเฉลี่ย

พฤติกรรมดานสังคมโดยรวมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ยกเวนชวงสัปดาหที่ 4 - 5 และ สัปดาหที่ 6 - 7 ที่มี

คาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมลดลง ซึ่งเปนชวงที่มีการจัดประสบการณแบบโครงการที่เกี่ยวของกับการ

ใชภาษาเพื่อส่ือสาร เชน สัปดาหที่ 4- 5 เปนกิจกรรมแตงนิทานและคําคลองจอง สวนสัปดาหที่ 6 - 7 

เปนชวงกิจกรรมการเดินสํารวจบานบริเวณรอบนอกโรงเรียน ซึ่งเปนชวงกิจกรรมที่ตองใชการเคลื่อนไหว

ในการเดินสํารวจ ทําใหเด็กที่มีอาการสมองพิการไมสามารถรวมกิจกรรมไดอยางเต็มที่ เนื่องจากรูสึก

วาตนเองเคลื่อนไหวไดไมคลองแคลว ไมสามารถตามเพื่อนๆ ไดทัน สวนสัปดาหที่ 5-6 เปนชวงที่เด็กที่
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มีอาการสมองพิการ มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมดานสังคมเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน โดยในชวงดังกลาวเปนกิจกรรม

เกี่ยวกับคุกกิ้งขนมแพนเคก และแตงคําคลองจอง ซึ่งเด็กที่มีอาการสมองพิการชื่นชอบและใหความ

รวมมือในการจัดเตรียมสวนผสมของขนมแพนเคก โดยยกมืออาสาเปนผูรวมสาธิตในกิจกรรมดังกลาว 

ซึ่งสอดคลองกับ ผดุง อารยะวิญู (2542: 132) และ สุเมตตา คงสุข (2550: 184) ที่กลาววา การศึกษาที่

จัดใหเด็กที่มีความตองการพิเศษ ตองเปนการศึกษาที่มุงพัฒนาตัวบุคคลในฐานะเปนเอกัตบุคคลเปน

สําคัญ เด็กที่มีความตองการพิเศษแตละคน แตละประเภทมีลักษณะที่แตกตางจากคนอื่นๆ อยางเดนชัด

และตองมีการบริการการศึกษาที่แตกตางกัน แตเปาหมายสูงสุดก็คือการสงเสริมใหเด็กแตละคนสามารถ

สงเสริมใหเด็กแตละคนสามารถพัฒนาไดเต็มที่ตามศักยภาพของตนเองและสามารถดํารงชีวิตในสังคม

รวมกับคนปกติไดอยางมีความสุข ควรเปดโอกาสใหเด็กที่มีอาการสมองพิการไดจับตองสัมผัสในส่ิงที่

เด็กเรียน 

 จากคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมทุกดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ ดานการยอมรับ 

และดานการแบงปน โดยรวมของเด็กที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรับการจัดประสบการณ

แบบโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นในทุกสัปดาห ซึ่งอิริคสัน (Erikson) กลาววา เด็กมี

ความตองการที่จะแสดงออก และสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองตลอดจนใหความรวมมือ

และรูจักวางแผนรวมกับผูอื่นได เด็กไดรับอิสระในการคิด การทํา โดยมีผูใหญคอยตอบปญหาหรือ

สนองตอความสนใจของเขา ยอมรับในสิ่งที่พวกเขาคิดหรือทํา จะชวยใหเด็กไดเรียน รับรู และเกิด

ความเขาใจในความคิด ความตองการของบุคคลอื่น สามารถนํามาปรับพฤติกรรมของตนใหเปนที่ยอมรับ

ของผูอื่นตอไป (พรรณี ช. เจนจิต. 2538: 113) จากการทดลอง ยกเวนชวงสัปดาหที่ 2 – 3 เนื่องจาก

เปนชวงที่ทางโรงเรียนที่ผูวิจัยใชเก็บขอมูล มีการเตรียมการจัดกิจกรรมไหวครู ซึ่งตองมีการซอมพิธีการ 

จึงทําใหเด็กตองรีบเรงทํากิจกรรมใหเสร็จภายในชวงเวลา ประกอบกับเด็กที่มีความตองการพิเศษยังมี

ความสนใจและตองการทํากิจกรรมตอ แตเมื่อเห็นเพื่อนๆ คนอื่นรีบทํากิจกรรมจนเสร็จอยางรวดเร็ว จึง

เกิดอาการตอตาน เชน เกิดอาการรองไห เพราะความเสียใจที่ตนเองไมไดทํากิจกรรมตอกับเพื่อนๆ ซึ่ง

สอดคลองกับ ศรีเรือน แกวกังวาน (2548: 219) เด็กที่มีความตองการพิเศษ จะแสดงความคับของใจ

มากถามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมรอบๆตัว ส่ิงและเรื่องราวที่ชื่นชอบ หรือกิจวัตรประจําวัน เชน จะ

พอใจในการกินอาหารที่ซ้ําซาก หรือทํากิจกรรมเดิมๆ จนเด็กออทิสติกหลายๆ คน  ชอบจัดของใหอยูที่

เดิม การเรียงหนังสือ ของเลน หรือแมแตดินสอสี  เด็กก็จะตองเรียงไวอยางนั้น ทุกครั้งที่ระบายเสรจ็ ถา

ส่ิงของใดไมอยูที่เดิมจะแสดงอาการอึดอัด หรือรองไหไมหยุด จนกวาจะหยิบของสิ่งนั้นมาไวที่เดิม  

 ชวงสัปดาหที่ 4 – 5 เปนระยะที่เด็กๆ รวมแสวงหาคําตอบจากการจัดประสบการณแบบโครงการ 

จึงตองมีการชวยเหลือประสานงานกัน ยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน และตองรวมมือกันในการรวมกัน

คนหาคําตอบ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้น เด็กปกติจะมีความคิดเห็น การตอบสนอง และการ
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กระทําที่รวดเร็วกวาเด็กที่มีความตองการพิเศษอยางคอนขางเห็นไดชัด ซึ่งศรีเรือน แกวกังวาน (2548: 

274) กลาววา ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีความตองการพิเศษวัยนี้ คือ เด็กเริ่มรูจักเขาหาผูอ่ืนบาง ไม

คอยแตเปนฝายรับจากการเขาหาของผูอ่ืนเทานั้น แสวงหาเพื่อนรวมวัย เบื่อที่จะคบผูใหญเปนเพื่อน 

แตก็ยังคบเพื่อนรวมวัยไมราบร่ืนนัก เพราะยังตองการใหผูอ่ืนสนใจตนมากกวาสนใจผูอ่ืน ที่สําคัญคือ

เด็กจะมีโลกสมมติ เพื่อนสมมติ จากจินตนาการของตน เพราะไมสามารถสรางความสัมพันธใหราบร่ืน

กับเพื่อนได  

 ชวงสัปดาหที่ 6 - 7 มีการจัดกิจกรรมแตงคําคลองจองเกี่ยวกับ “บาน” รวมกันซึ่งเปนกิจกรรม

ที่สงเสริมใชความสามารถทางภาษา จินตนาการ และการมีสวนรวมทางอารมณ โดยสวนใหญเด็กปกติ

จะเปนผูเสนอความคิดเห็นในการแตงขอความไดตอเนื่อง สวนเด็กที่มีความตองการพิเศษก็มีความ

สนใจการแสดงออกโดยตองการมีสวนรวม แตยังไมสามารถคิดและถายทอดคําพูดออกมาใหคลองจอง

กับเพื่อนได ดังนั้นคุณครูจึงมีสวนสําคัญในการดูแลและจัดการใหเด็กปกติและเด็กพิเศษทํากิจกรรม

รวมกันอยางราบรื่นและมีอารมณสนุกสนานอยากเปนสวนรวมตลอดการทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ 

นันทิยา นอยจันทร (2548: 55) ที่กลาววา พัฒนาการทางอารมณ จิตใจ และสังคมของเด็กจะพัฒนา

ไดดีหรือไมนั้น จะขึ้นอยูกับความรักใคร การจัดสิ่งแวดลอมและเลี้ยงดูที่เหมาะสม 
  

ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาวิจัย 
 1. การจัดประสบการณแบบโครงการของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการ

พิเศษที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้ จํานวน 15 คน ซึ่งเปนเด็กที่มีความตองการพิเศษรวมอยูดวย 3 คน 

มีครูผูสอน ผูวิจัย ผูชวยวิจัยและนิสิตฝกสอน รวมทั้งสิ้น 5 คน สลับหมุนสับเปลี่ยนเวียนชวยกนัแลกเปลีย่น

ระดมความคิดและจัดกิจกรรม ทําใหมีความเหมาะสมมากในการชวยสงเสริมและดูแลเด็กใหทํากิจกรรม

ไดอยางราบรื่น ใหผูวิจัยสามารถดําเนินการจัดประสบการณแบบโครงการไดอยางราบรื่น เกิดคุณภาพ

ในระดับหนึ่งและสามารถพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความ

ตองการพิเศษที่เปนกลุมตัวอยางทุกคนสูงขึ้นดวย ฉะนั้น ครู ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษาปฐมวัยควรคํานึงถึงอยางมิอาจละเลยไดคือ อัตราสวนระหวางครูกับนักเรียนการจัดประสบการณ

แบบโครงการในหองเรียนรวมซึ่งมีทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษ  

 2. การจัดประสบการณแบบโครงการเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง

จากการลงมือกระทํากับส่ือ วัสดุ อุปกรณที่เปนของจริงและหลากหลาย มีการวางแผนรวมกัน เด็กได

ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนทั้งดานความคิดและการกระทํา จึงสงผลใหเด็กเกิดการพัฒนาโดยองครวมทุก

ดาน กลาวคือ พัฒนาการดานรางกาย เด็กไดพัฒนากลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก ไดพัฒนาทักษะใน

การใชประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา พัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ เด็กมีความสนุกสนานจาก
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การลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองรวมกับผูอ่ืนจนประสบความสําเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

เรียนรูอารมณและความรูสึกของผูอ่ืน ปรับความตองการของตนเอง เด็กไดพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 

กลาคิด กลาแสดงออกมากขึ้น พัฒนาการดานสังคม เด็กมีทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนมากขึ้น รูจัก

ระเบียบวินัย หนาที่ของตนเอง รูจักชวยเหลือ เอื้อเฟอ แบงปน แนะนํา และยอมรับฟงคําแนะนําจาก

เพื่อนและครู รูจักอดทนรอคอย มีเหตุผล เปนผูนํา ผูตามที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน รูจักการแกปญหา

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและผูอ่ืนได พัฒนาการทางดานสติปญญา เด็กมีทักษะกระบวนการวางแผน สงเสริม

ทักษะการคิดอยางมีระบบ ตลอดจนทักษะการแกปญหา มีความคิดอยางมีเหตุ มีผล มีการพัฒนาทักษะ

การใชภาษาเพื่อสื่อความหมายใหครูและเพื่อนรับรูในการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้นเด็กมีการเรียนรู

เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก  

 3. การจัดประสบการณแบบโครงการเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เด็กเปนผูลงมือปฏิบัติใน

การสืบหาคําตอบจากคําถามที่เด็กๆ ชวยกันคิด โดยมีกิจกรรมจากสื่อ วัสดุ อุปกรณอยางหลากหลาย 

โดยวิธีการสํารวจ ทดลอง คนควา ทําใหเด็กเกิดความสนใจ ต้ังใจ มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ

กิจกรรม ซึ่งเปนลักษณะนิสัยที่ควรสรางใหเกิดกับเด็กไดต้ังแตระดับปฐมวัย กลาวคือ มีชวงความสนใจ

ในการปฏิบัติกิจกรรมนานขึ้น รูสึกสนุกสนาน และไมเบื่องาย ใหความสนใจที่จะเรียนรูในทุกกิจกรรม

และที่สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณและคําถามของเด็ก สงเสริมใหเกิดความสงสัยใครรูอยู

ตลอดเวลา อยากเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของตนเอง 

 4. การจัดประสบการณแบบโครงการกับกลุมตัวอยางในครั้งนี้ ผูวิจัยวางแผนการทดลองโดย

กําหนดระยะเวลาในดําเนินการจัดประสบการแบบโครงการวันละ 30 นาที โดยเมื่อไดดําเนินการจัด

กิจกรรมจริง สวนใหญจะใชเวลาเกิน 30 นาที ซึ่งการจัดประสบการณแบบโครงการไมสามารถกําหนด

ที่เวลาแนนอนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมและความสนใจของเด็ก โดยครูผูสอนสามารถยืดหยุนตาม

กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติได ซึ่งเฉลี่ยเวลาที่ใชในชวงการจัดประสบการณแบบโครงการที่ไดทําการทดลอง

ประมาณ 45 นาที ตอวัน  

 

ขอเสนอแนะทั่วไป  
 1. จากผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับการจัด

ประสบการณแบบโครงการมีพฤติกรรมดานสังคมระหวางทําการทดลองในแตละสัปดาหสูงกวากอน

การทดลอง ดังนั้น ครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงควรพิจารณาการจัดประสบการณ

แบบโครงการ เพื่อสงเสริมพฤติกรรมดานสังคมใหแกเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ 

ส่ือ วัสดุ อุปกรณที่ใชในกิจกรรมแบบโครงการ ครูควรเตรียมอุปกรณและกิจกรรมใหสอดคลองเพื่อตอบ

คําถามของเด็กๆ  นอกจากนี้การเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณใหมีจํานวนพอเหมาะ เพื่อใหเด็กไดเกิดการ

เรียนรูพฤติกรรมดานสังคมไดอยางชัดเจน 
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 2. ในการใชคําพูดเพื่อส่ือความหมายกับเด็กวัยนี้ควรเปนคําพูดที่กระชับ เขาใจงาย และควร

ยอมรับในความคิดของเด็ก เพราะการจัดประสบการณทางดานสังคม จะมีคําถามที่เด็กไมยังไมสามารถ

เรียบเรียงเปนประโยคที่สื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจไดงาย ซึ่งทําใหการสื่อสารสื่อความหมายไดไม

ตรงกัน บางครั้งคุณครูตองเปนผูเรียบเรียงประโยคเพื่อใหงายตอความเขาใจของเด็กทั้งสองประเภทใน

ทิศทางเดียวกัน  

 3. การใชกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียวในการสังเกตพฤติกรรมดานพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย

ระหวางที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ ทําใหเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานสังคมของ

เด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ แตละคนเปรียบเทียบกับกอน ระหวางและหลังที่

ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการเห็นไดชัดเจน 

 4. ในการระดมความคิดเพื่อเลือกหัวเรื่องของการเรียนรูแบบโครงการ นอกจากเด็กจะเปนผู

ระดมความคิดกันเองแลว คุณครูสามารถคิดหัวเรื่องเพื่อชวยเด็กหรือสรุปจากสิ่งที่เด็กเสนอขึ้นมา โดย

ตระหนักถึงความสนใจของเด็กและใหอยูวิสัยของการเรียนรูเพื่อตรงตามสาระ จุดประสงคของการเรียนรู

และเวลาที่กําหนดในการจัดประสบการณแบบโครงการ เพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ที่สงผลตอการพัฒนาเด็ก

โดยตรง 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ

ที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการในระยะเวลาที่เพิ่มข้ึน เพื่อดูความคงทนของพฤติกรรมดาน

สังคมเพราะจากแนวโนมพฤติกรรมดานสังคมในชวงกอนการจัดประสบการณ ระหวางการจัดประสบการณ

และหลังการจัดประสบการณแบบโครงการมีการพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมเหมาะสมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  

 2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีผลตอพัฒนาการทางดานอื่นๆ 

เชน ความสามารดานภาษา ความคิดรวบยอด ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการแกปญหา 

การคลายการยึดตนเองเปนศูนยกลางกับเด็กปฐมวัย ในหองเรียนรวมเพิ่มเติม 

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดประสบการณแบบโครงการกับการจัดประสบ การณ

แบบอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นและนําไปประยกุตใชไดเหมาะสม

ไดตอไป 
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- แผนเฉพาะบคุคลสําหรบัเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
- แผนภูมิใยแมงมุม โครงการ “บาน” 
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คูมือการดําเนินการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 
หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมการใชรูปแบบการจัดประสบการณแบบโครงการ มีเปาหมายหลักในการพัฒนา

เด็กใหมีการพัฒนาพฤติกรรมทางดานสังคม สงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุขในการเรียนรู และ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน การเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาใหเด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงคขางตน การสอน

จะตองคํานึงถึงความแตกตางของความสามารถการเรียนรูของเด็กแตละคน การจัดประสบการณแบบ

โครงการเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่หลากหลายและไดทํางานรวมกับ

ผูอ่ืน 

 ผูวิจัยเลือกใชการจัดประสบการณแบบโครงการ ซึ่งรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

โดยเนนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนเลือกหัวขอที่สนใจดวยตัวเองเพื่อเรียนรู

ใหลึกซึ้ง ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ สืบคนหาขอมูล โดยมีคุณครูชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและ

จัดหาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริมความคิดที่เปนระบบ การวางแผนงาน มีข้ันตอนการ

ดําเนินการและมีเปาหมายในการเรียนรูที่ชัดเจนเด็กไดมีโอกาสใชและฝกฝนทักษะตาง ๆ ในการเรียนรู 

ทั้งนี้ครูมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สรางบรรยากาศการเรียนรูที่อบอุน เพลิดเพลิน 

แสดงการยอมรับในความสามารถและความแตกตางของผูเรียน พรอมชี้แนะและเสริมความรูที่ทําให

ผูเรียนคนพบและเรียนรูดวยตนเอง 

 
จุดมุงหมาย 
 เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการตอพฤติกรรมดานสงัคมของเด็กปฐมวัยและ

เด็กปฐมวยัทีม่ีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม 

 
หลักในการจดักิจกรรมแบบโครงการ 
 1. ครูมีบทบาททั้งที่เปนผูอํานวยความสะดวกและชวยเหลือในการเรียนรูของเด็ก 

 2. หัวเรื่องที่ศึกษาควรมาจากความสนใจของเด็กอยางแทจริง 

 3. เนื้อหาของโครงการเกิดจากความเขาใจของเด็ก และพัฒนาการเรียนรูจากความสนใจและ

ความตองการของเด็กวาจะศึกษาเรื่องใดใหลุมลึก 

 4. ประสบการณที่ไดรับควรจัดใหหลากหลายมีส่ือและอุปกรณตางๆ ที่เอื้ออํานวยความ

สะดวกในการเรียนรูรวมถึงถายทอดความรูความเขาใจและประสบการณที่เกี่ยวกับโครงการที่เด็กทํา 
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 5. การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กกลุมเล็ก เด็กสามารถศึกษาไดลึกซึ้งกวาการทําโครงการกลุม

ใหญ 

 6. ควรมีการยืดหยุนเวลา เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในระหวางการจัดประสบการณแบบ

โครงการเพื่อเปนการเรียนรูที่สมบูรณ 

 7. การรายงานขั้นตอนหรือทํากิจกรรมควรรายงานใหเด็กรูเปนระยะ เพื่อใหเด็กไดรวมประเมิน

ความกาวหนาของโครงการ และมีสวนชวยกันพัฒนาโครงการใหดีข้ึนตอไป 

 8. โครงการสําเร็จไดดวยดีตองอาศัยหลายๆฝายรวมมือกัน คือ เด็ก ครู ผูปกครองและชุมชน 

 
 บทบาทของครูในการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 1. ครูควรมีการพิจารณา และวางแผนงานรวมกับเด็กในการดําเนินกิจกรรมตามระยะขั้นของ

การจัดประสบการณแบบโครงการ 

 2. ครูสรางสถานการณ ส่ิงแวดลอม หรือใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดการสงสัย และ

ขวนขวายที่จะหาคําตอบหรือหาวิธีตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบ 

 3. จัดเตรียมอุปกรณ บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมในการเรียนรู โดยรวมกันจัดหาสิ่งอํานวย

ความสะดวกตางๆ เชน วัสดุอุปกรณตางๆ ตลอดจนขอมูลอ่ืนๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหเด็กทําการสืบคน 

 4. ใหการสนับสนุนแนะนําชวยเหลือในการดําเนินงานใหเปนไปในรูปแบบของการเรียนรูแบบ

โครงการ 

 5.ชวยแนะนําวิธีการแกปญหาตางๆอันเกิดขึ้นในระหวางการจัดประสบการณแบบโครงการ 

 6. ประสานงานระหวางผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ของเด็กในการจัดประสบการณแบบโครงการ 

 7. สังเกตความกาวหนาบันทึกขอมูลสาระการเรียนรูของเด็กรวมทั้งวิเคราะหและใหขอมูล

ยอนกลับเพื่อเปนประโยชนในการจัดการเรียนรู 

 8. รวมวางแผนการจัดผลงานเพื่อแสดงนิทรรศการที่ไดจากการจัดประสบการณแบบโครงการ

เพื่อใหเด็กเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเองโดยจัดแสดงและเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ 

 
 บทบาทผูปกครองในการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 1. ผูปกครองควรมีสวนรวมในการสืบคนใหขอมูลและแลกเปลี่ยนความรูกับเด็กและครู 

 2. ผูปกครองควรมีสวนรวมในการกระตุนใหเด็กเกิดความกระตือรือรนและสนใจ 

 3. ผูปกครองที่มีความชํานาญหรือเชี่ยวชาญอาจชวยมาเปนวิทยากรในการใหความรูเพิ่มเติม

หรือชวยจัดหาสื่ออุปกรณ 
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 บทบาทเด็กในการจัดประสบการณแบบโครงการ 
 1. รวมแสดงความคิดเห็นและเสนอหัวขอทีจ่ะจัดประสบการณแบบโครงการ 

 2. รวมกันวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมและเวลาที่ใชในการดําเนนิโครงการ 

 3. กาํหนดขอตกลงในการทาํกิจกรรมและรวมกันปฏิบัติตาม 

 4. ลงมือปฏิบัติตามแผนทีก่าํหนดไว 

 5.ชวยกันสรุปกระบวนการเรยีนรูและผลที่ไดจากการเรียนรูรวมกนัในการจัดประสบการณแบบ

โครงการ 

 6.ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมแบบโครงการเพื่อใหเกิดความลุลวงจนเปนผลสําเร็จ 

 7. รวมกันวางแผนในการจัดแสดงผลงานและเชิญชวนผูปกครองใหมารวมชมผลงานดวย 

 8.ประเมิน ทบทวนความรูจากการทําตามขั้นตอนของการจัดประสบการณแบบโครงการและ

รวมกันหาขอเสนอแนะในการทําการจัดประสบการณแบบโครงการครั้งตอไป 

การจัดประสบการณแบบโครงการเพื่อการวิจัย 

1. การกําหนดหวัขอ ในการทาํวิจัยครั้งนี้เปนเรื่องที่เด็กสนใจของเด็ก 

2. ระยะเวลาที่ใชในการดําเนนิในโครงการ คือ 8 สัปดาห 

3. การจัดประสบการณแบบโครงการจํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วนั วันละ 30 นาที โดย

มีข้ันตอนการจัดกิจกรรมประจําวนัดังนี้  

 
กระบวนการจัดกิจกรรม 
 กระบวนการจดัประสบการณแบบโครงการประกอบดวยขั้นตอนการสอนและดําเนนิกิจกรรม

ตามระยะของโครงการม ี3 ระยะ ดังนี ้

 

ระยะโครงการ  วันที ่ การดําเนินกจิกรรม 
ระยะที่ 1 สรางความ
สนใจและเริม่ตน
โครงการวันที ่1-8 

-  ครูสังเกตความสนใจของเด็กเพื่อหาขอมูลในการเรียนรู 

-  สรางบรรยากาศในชัน้เรียนเปนการเตรยีมความพรอมและสราง 

    ความคุนเคยกับเด็ก 

- เชิญชวนใหเด็กไปสํารวจบริเวณสนามและรอบ ๆ โรงเรียน 
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ระยะโครงการ  วันที ่ การดําเนินกจิกรรม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เพื่อเสนอเรือ่งหรือเลาเรื่องที่ตนเองสนใจอยากเรยีนรู 

- เด็กและครูรวมกนัสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองทีส่นใจที่จะเรียนรู 

- ครูสังเกต จดบันทกึ ยอมรับความคิดเหน็ และการแสดงออก 

- เสนอ / คัดเลอืก / ตัดสินใจในการเลือกหวัขอที่จะทําโครงการ   

    รวมกัน 

- ครูและเด็กจัดหาสื่ออุปกรณที่เกี่ยวของกับหวัเรื่องที่เด็กสนใจมา 

    นําเสนอ 

- แจงขาวสารถึงผูปกครองเพื่อนาํเสนอเกีย่วกับรูปแบบการจัด  

  ประสบการณแบบโครงการและหัวขอทีเ่ด็กสนใจของโครงการ 

- เด็กรวมกนัสนทนาถึงประสบการณเดิมที่เกีย่วของกับหัวขอของ 

  โครงการ 

- เด็กไดแสดงความคิดเหน็ ครูจดบันทึก การแสดงออกในโครงการที ่

  เด็กตองการเรียนรู 

- นําหัวเรื่องทีจ่ะศึกษามากาํหนดใหอยูในรูปแบบของใยแมงมุม  

   (Web) เพื่อจะนาํไปสูการขยายเนื้อหากบัการเรียนรู 

- เด็กนาํความรูเกี่ยวกบัประสบการณเดิมในหวัขอโครงการมา 

   นําเสนอในรูปแบบของกิจกรรม เชน การเลนบทบาทสมมติ การเลา 

   เร่ืองราว การเคลื่อนไหว เปนตน 

- เด็กและครูรวมกนัแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจและประสบการณ 

  เกีย่วกับหวัเรือ่งโครงการในรูปแบบตางๆ ตามความตองการ เชน   

  การวาด 

- เด็กและครูรวมมือกนัในการชวยระดมพลังสมอง เพื่อวางแผนใน 

  การศึกษาคนควาเกี่ยวกับการทาํโครงการ 

- แจงขาวสารถึงผูปกครองเพื่อขอความรวมมือกับผูปกครองในการ 

  ใหขอมูล เพือ่เปนแนวทางใหเด็กไดศึกษาคนควาตอไป 

- เด็ก และครูรวมกนัวางแผนในการทําโครงการ โดยใชคําถาม 

  เกีย่วกับข้ันตอนในการทาํกจิกรรม รวมทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณและ 

  แหลงขอมูลที่จะสืบคน 
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ระยะโครงการ  วันที ่ การดําเนินกจิกรรม 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนา

โครงการ  
วันที่ 9 - 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระยะที่ 3 ระยะสรุปผล
และประเมินโครงการ 

วันที่ 27-32 

 

- เด็กและครูรวมกนัเสนอแผนงานการทาํโครงการ เพื่อการลงมือ 

  ปฏิบัติการทาํงานภาคสนาม 

- ใหเด็กไดแสดงความคิดเหน็ในการทาํโครงการ ครูบันทึกการวาง 

   แผนการทํางานของเด็ก 

- เด็กรวมกนัวางแผนในการคนหาขอมูล / คําตอบ / จากแหลงอื่น 

  เพื่อความสะดวกในการทาํโครงการ 

- เชิญชวนและกระตุนเด็กใหต้ังคําถาม สมมติฐานหรือคาดคะเนสิง่ที ่

  จะเกิดขึ้นในโครงการ เพื่อเปนการเตรียมการทาํโครงการภาคสนาม 

  คนควาในสิ่งที่เด็กตองการเรียนรู 

- แจงขาวสารถึงผูปกครองเด็กในการทําโครงการ เพื่อขอความ 

  รวมมือ ในการปฏิบัติงานในภาคสนาม 

 

- เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว 

- เด็กดําเนินการคนหาความรูเกี่ยวกบัโครงการจากแหลงขอมูล / 

  ความรูตามทีว่างแผน เชน การศึกษาดูงาน / การเชิญวทิยากร / การ 

  ไปพบผูเชีย่วชาญ การศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆ 

- เด็กดําเนินการหาความรูตามแผนที่วางไวและมีการปรับปรุงแผน 

  เมื่อมปีญหา / อุปสรรค 

- ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวก / แนะนาํ / ชวยเหลือ / สนับสนนุใน 

  การคนควา เพื่อใหเด็กไดพบคําตอบและความรูที่ตนเองสงสัยและ 

  อยากรู 

- สงเสริมใหเด็กคนควาการเนนทักษะดานสังคม 

- เด็กทดสอบสิ่งที่ไดจากการทําโครงการ เพื่อใหเด็กคนหาสิง่ที่ควร 

  แกไขและปรับปรุง 

 

- เด็กทบทวนการเรียนรูและขั้นตอนจากการทําโครงการ 

- ครูสังเกตเดก็ในการทาํโครงการ เมื่อพบวาทุกคนพอใจในการทํา 

โครงการ เชิญชวนและกระตุนใหเด็กคิดหาวิธีการนําเสนอผลงานท ี  
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ระยะโครงการ  วันที ่ การดําเนินกจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําในโครงการ 

- เด็กและครูรวมกนัเสนอความคิดเหน็และวางแผนในการนําเสนอ 

  ผลงานที่ไดทาํในโครงการ 

- เด็กและครูรวมกนัการจัดกิจกรรมการนาํเสนอผลงานทําโครงการที ่

  เด็กเสนอไว 

- เด็กและครูชวยกนัลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว โดยอาจจะนําเสนอ  

  ในรูปแบบตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ การแสดง การเลนบทบาท 

  สมมติ เปนตน 

- ใหนกัเด็กเชญิชวน ผูปกครอง / เพื่อน / ครู / บุคคลตางๆ ที่สนใจ  

  เขารวมชมกจิกรรมโครงการที่เด็กไดทาํ 

- ใหเด็กนําเสนอผลงาน / บทบาทหนาที ่/ ความรับผิดชอบในหนาที ่

  ของตนเองทีไ่ดรับมอบหมาย 

- เมื่อส้ินสุดโครงการ เดก็และครูรวมกันประเมนิความสาํเร็จ / ปญหา  

  / อุปสรรค / ปญหาจากการทําโครงการทีพ่บ เพื่อหาทางแกไข  

  รวมกันในการทําโครงการครั้งตอไป 

- รวมกนัคนหาความสนใจและเตรียมการเขาสูโครงการใหม (ระยะที ่

  1- 3  ครูสังเกตพัฒนาการ / บันทึกพฤตกิรรมของเด็กและการนาํ 

  ทกัษะสงัคมมาใชในการทาํกิจกรรมการจัดประสบการณแบบ 

  โครงการ) 

 

หมายเหต ุ: เวลาที่ใชในการจัดประสบการณแบบโครงการสามารถยืดหยุนไดตามความสนใจในชวง

นั้นของเด็ก 
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สิ่งที่ตองการแกไข (ความตองการของครอบครัว) 
เอาแตใจไมยอมใครนอกจากคุณแม 

รูปแบบการเรียนรู 

- ปฏิบัติจริง 

- การมอง (เลียนแบบ) 

ความสนใจของเด็ก 
ชอบโดเรมอน ,แมว ,วายน้ํา 

เจตคติตอการเรียนรูและตอบการสนองสิ่งที่ทาทาย 

- ไมคอยมีความพยายามในการทําสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดใหสําเร็จ 

- ชอบมาโรงเรียน 

ประสบการณชีวิต 

- เที่ยวทะเล ,สระวายน้ํา 

- ช็อปปง 

-  ทานขาวนอกบาน 

บริบทครอบครัว 
เกิดที่ประเทศสก็อตแลนด มาอยูประเทศไทยตั้งแต 2 
ขวบพบวาเปนออทิสติก อาศัยอยูกับพอแมบุญธรรมอายุ

นอยที่สุดในบาน หวงแมมาก ชางประจบแตมีน้ําใจ 

จุดเดนของพัฒนาการ 
ชอบรองเพลง ความจําดีในเรื่องของเพลง แตมีภาษาที่

ไมดี ไมชัดเจน 

พัฒนาการดานที่ตองการสงเสริม 

- ดานภาษา  

- ดานสติปญญา ความจํา 

- ดานสังคมการชวยเหลือตนเองการอาศัยรวมกับผูอื่น 

ความตองการดานรางกายและสุขภาพอนามัย 

- พัฒนากลามเนื้อมือเวลาหยิบของชิ้นเล็ก 

    พัฒนาการทางอารมณ สังคม 
- ชอบแสดงอารมณโมโหกับคุณยาย 

-  ชอบกําหนดบทบาทใหผูอื่นทําตาม 

- มีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น ชอบคุยชอบเลน 

- ชอบเสียงเพลง 

 

 
กรณีศึกษา         เด็กที่มีอาการออทิสติก 

วันเดือนปเกิด     29 พฤศจิกายน 2543 

อายุ                     7 ป 6 เดือน 
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สิ่งที่ตองการแกไข (ความตองการของครอบครัว) 

- ดานอารมณ ไมมีความสนใจในการทํางาน 

- ดานภาษา พูดเรื่อยเปอย 

- ดานสังคม การชวยเหลือตนเอง ขาดความมั่นใจ 

- การรับประทานอาหาร ไมทานผักและผลไม 

รูปแบบการเรียนรู 

- ชอบเรียนรูดวยการฟงกลอน 

- ใชสายตาวิเคราะหรูปแบบ (เชน การตอเลโก 

จะดูวิธีการจากขางกลอง) 

ความสนใจของเด็ก 

- ชอบสัตวเกือบทุกชนิด 

- ชอบการตูน สไปรเดอรแมน, โดเรมอน 

- ชอบเลนตอสูเสียงดัง 

เจตคติตอการเรียนรูและตอบการสนองสิ่งที่ทาทาย 
-  ชอบมาโรงเรียนเพราะมีเพื่อนเยอะ อยากวายน้ําที่โรงเรียน 

 - เวลาโกรธอยูที่บานจะชอบตีพี่สาว ถาคุณแมดุจะขอโทษทุก  

    ครั้งและรองไห 

ประสบการณชีวิต 

- พาไปเที่ยวสวนสัตว ,วัด ,ทะเล 

- ชอบไปเที่ยวทุกที่ จะถามตลอดทางมีขอสงสัย

มาก 

บริบทครอบครัว 
เปนครอบครัวเดี่ยว มีพอแม พี่สาว 1 คน และ

นองพีคเปนลูกคนสุดทอง 

จุดเดนของพัฒนาการ 

- พูดเกง ,ชอบซักถาม 

- ถาสิ่งใดสนใจก็จะพยายามถามหรือสังเกตจาก

วิธีทําหรือรูปภาพ 

พัฒนาการดานที่ตองการสงเสริม 

- ดานอารมณ 

- ดานศิลปะ (ประสาทสัมผัสมือ ตา ประสานสัมพันธกัน) 

- รูจักการเก็บของและหนาที่ของตนเอง 

ความตองการดานรางกายและสุขภาพอนามัย 
-  สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ รับประทานผักและผลไมมากๆ    

   ออกกําลังกายเพื่อใหน้ําหนักลดลงบาง 

-  ไมมีโรคประจําตัว เปนหวัดบอย 

พัฒนาการทางอารมณ สังคม 

- ชอบเลนกับพี่สาว 

- เลนเกมสคอมพิวเตอร 

- เพี่อนๆ เยอะ ชอบซักถาม 

 

 
กรณีศึกษา        เด็กที่มีอาการสมาธิสั้น 

วันเดือนปเกิด    20 กรกฎาคม 2545  

อายุ                    5 ป 11 เดือน 
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แผนการจัดโปรแกรมเด็กเรียนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูจดัทํา .....ครูประจําชั้น..........คุณพอ.................ผูบริหารโรงเรียน.......ผูวจิัย...................................................................................... ว/ด/ป ...19 มิ.ย. 51.. 

สิ่งที่ตองการแกไข (ความตองการของครอบครัว) 

- อารมณรุนแรง (เฉพาะที่บาน แตที่โรงเรียนเปน   

   เด็กขี้อาย มีน้ําใจ ชอบชวยเหลือ) 

รูปแบบการเรียนรู 

- ดวย รูป รส สัมผัส 

- การดู  

- การเลนตัวตอ 

ความสนใจของเด็ก 
ตัวตอ , การตูน , เตะบอล 

เจตคติตอการเรียนรูและตอบการสนองสิ่งที่ทาทาย 
ลูกบอกไมอยากมาโรงเรียน 

ประสบการณชีวิต 
การทองเที่ยว ,การเดินทาง , 

สวนใหญไปหางและโรงพยาบาล 

บริบทครอบครัว 
ลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว วัคซีนเปนพี่คนโต มี

นองสาวหนึ่งคน ภูมิลําเนาเดิมอยูชัยภูมิ 

จุดเดนของพัฒนาการ 
 กลาแสดงออก 

พัฒนาการดานที่ตองการสงเสริม 

- อารมณ 

- การพัฒนากลามเนื้อเล็ก 

ความตองการดานรางกายและสุขภาพอนามัย 

- การเสริมพัฒนาการเรื่องกลามเนื้อ 

- การเคลื่อนไหว 

    พัฒนาการทางอารมณ สังคม 
ปรับอารมณ การใชชีวิตรวมกันในครอบครัว 

 

กรณีศึกษา         เด็กที่มีอาการสมองพิการ     

            (Cerebral Palsy) 

วันเดือนปเกิด     14 ธันวาคม 2543 

อายุ                   7 ป 7 เดือน 
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แผนภูมิใยแมงมมุ 
โครงการ “บาน” 

 

  
ประสบการณเดิม                                                           ประสบการณใหม  
 
ประเภทของบาน        ประเภทของบาน 
- บานไม          - บานทาวนเฮาส  

- บานตกึ          - บานคอนโด 

- บานเดี่ยว          - บานอาคารพาณิชย 

           - บานทรงไทย  
 
วัสดุที่ใชสรางบาน       วัสดุทีใ่ชสรางบาน 
- ไม         - อิฐบล็อก , อิฐแดง,อิฐมอญ 

- ปูน         - ปูนขาว , ปูนซีเมน 

- กระเบื้อง                    - ทราย , กอนหิน 

  - เหล็ก  
สวนประกอบของบาน            อุปกรณที่ใชตกตางบาน 
- ประตู               ประโยชน     - โซฟา 

- หนาตาง การสรางบาน         - เปนที่อยูอาศัย          - เครื่องใชไฟฟา 

- เสา   - มีแบบแปลนบาน                 - ปองกันแดดและฝน     - โคมไฟ 

- หลังคา - สรางโดย วิศวกร  หองตาง ๆ ในบาน   - แจกันดอกไม 

- พื้น                   - ออกแบบโดย สถาปนิก    - หองนอน                - รูปภาพ 

       - หองครัว 
       - หองนัง่เลน 

       - หองรับแขก      

       - หองน้าํ 
       - หองเก็บของ 
 
หมายเหต ุ - เสนสีน้ําเงิน  แทน   ประสบการณเดิม 
  - เสนสีแดง      แทน   ประสบการณใหม 

บาน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คูมือการใชแบบสังเกตพฒันาการของพฤติกรรมดานสังคม 
แบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม 
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คูมือการใชแบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม 
 

  การวิจยัครั้งนีใ้ชวิธีการสังเกตเปนเครื่องมอืในการบนัทกึพัฒนาการของพฤตกิรรม

ดานสังคมของเด็กปฐมวัยปกติและเด็กทีม่ีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมระดบัปฐมวัย โดยผูวิจัย

และผูชวยผูวจิยัสรางขอตกลงในการสังเกตดังนี ้

  
 ตอนที่ 1  
 ขอมูลทัว่ไป 

1. ผูสังเกต คือ ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 

2. บันทกึขอมูลในลักษณะพรรณนาความ 

3. บันทกึชื่อ – นามสกุล ชื่อเลน และอายุของผูถูกสงัเกต 

4. บันทกึวนัที่สังเกต และชื่อผูสังเกต 

5. สังเกตตั้งแตเวลา 12.00 – 12.30 นาฬิกา (ยึดหยุนไดตามสถานการณ) 

6. สังเกตเด็กที่มพีฤติกรรมดานสังคมเดนชดั หรือมีการกระตุนใหเกิดพฤติกรรมดานสังคม 

ในขณะจัดประสบการณแบบโครงการ เชน การใชภาษาโตตอบเพื่อจงูใจใหเกิดพฤติกรรม

ดังกลาว 

 
ขอสังเขปในการบันทึกการสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม 
1. การบันทึกสถานการณหรือเหตุการณที่สังเกต หมายถึง บันทกึเรื่องราว บุคคล ส่ือ และ

สถานที่เกี่ยวของกับการเกิดพฤติกรรมดานสังคมในขณะจัดประสบการณแบบโครงการ  

2. การบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตได หมายถึง การบันทึกคาํพูด สีหนา ทาทาง และการกระทาํ

ที่เกีย่วของกับพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวยัปกตแิละเด็กที่มีความตองการพิเศษใน

ขณะที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับครู เพื่อน หรือส่ือ ในขณะจัดประสบการณแบบโครงการ 

3. การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การแจกแจงขอมูลที่ไดจากการสังเกตเพือ่พิจารณาเกีย่วกับ

พฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวยัปกตแิละเด็กที่มีความตองการพิเศษ ในขณะจดั

ประสบการณแบบโครงการ 
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รายละเอียดเกณฑการใหคะแนนแบบบันทึกการสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรม
ดานสังคม 

หัวขอพฤติกรรม ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียดพฤติกรรม 

การชวยเหลอื  
1.  การกระทําเพื่อใหเพื่อน

ประสบความสําเร็จในกิจกรรม

ที่ทาํอยู 

 

 

 

    

  

 

2. ชวยเก็บของเขาที่เมื่อใชเสร็จ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

3. รวมเตรียมสื่ออุปกรณตางๆ 

ที่จะทํากิจกรรม 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

3 

 

2 

 

เด็กแสดงออกเพื่อใหเพื่อนประสบความสาํเร็จในกิจกรรม

ที่ทาํอยูไดดวยตนเองทนัทีเมื่อมีโอกาส 

เด็กแสดงออกเพื่อใหเพื่อนประสบความสาํเร็จในกิจกรรม

ที่ทาํอยูโดยเลยีนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืน 

เด็กแสดงออกเพื่อใหเพื่อนประสบความสาํเร็จในกิจกรรม

ที่ทาํอยูโดยมีเพื่อนหรือครูขอรองใหกระทาํ 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงออกเพื่อใหเพื่อน

ประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทาํอยู 

 

เด็กแสดงพฤตกิรรมชวยเพื่อนเก็บของหรืออุปกรณเขาที่

เมื่อเลิกเลนหรอืเลกิใชแลวไดดวยตนเองทนัทีเมื่อมี

โอกาส 

เด็กแสดงพฤตกิรรมชวยเพื่อนเก็บของหรืออุปกรณเขาที่

เมื่อเลิกเลนหรอืเลิกใชแลวโดยเลียนแบบหรือสังเกต

พฤติกรรมจากผูอ่ืน 

เด็กแสดงพฤตกิรรมชวยเพื่อนเก็บของหรืออุปกรณเขาที่

เมื่อเลิกเลนหรอืเลิกใชแลวไดดวยตนเองโดยมีเพื่อนหรอื

ครูขอรองใหกระทํา 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงออกพฤติกรรม

ชวยเพื่อนเก็บของหรืออุปกรณเขาที่เมื่อเลกิเลนหรือเลิก

ใชแลว 

 

เด็กแสดงพฤตกิรรมรวมเตรียมสื่ออุปกรณตางๆ ที่จะทํา

กิจกรรมไดดวยตนเองทนัทีเมื่อมีโอกาส 

เด็กแสดงพฤตกิรรมรวมเตรียมสื่ออุปกรณตางๆ ที่จะทํา 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียดพฤติกรรม 

 

 

 

 

 

 

4.  ตอบสนองความตองการ

ของตนเองดวยคําพูด 

 

 

     
 

 

1 

 

0 

 

 

3 
 
2 

 

 

1 
 
0 
 

กิจกรรมโดยเลียนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืน 

เด็กแสดงพฤตกิรรมรวมเตรียมสื่ออุปกรณตางๆ ที่จะทํา

กิจกรรมโดยมเีพื่อนหรือครูขอรองใหกระทาํ 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงออกพฤติกรรม

รวมเตรียมสื่ออุปกรณตางๆ ที่จะทํากิจกรรม  

 

เด็กแสดงพฤตกิรรมการตอบสนองความตองการของ

ตนเองดวยคําพูดไดดวยตนเองทนัทีเมื่อมีโอกาส 

เด็กแสดงพฤตกิรรมการตอบสนองความตองการของ

ตนเองดวยคําพูดโดยเลียนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจาก

ผูอ่ืน 

เด็กแสดงพฤตกิรรมการตอบสนองความตองการของ

ตนเองดวยคําพูดโดยมีเพื่อนหรือครูขอรองใหกระทาํ 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงออกพฤติกรรมการ

ตอบสนองความตองการของตนเองดวยคาํพูด 

 
การยอมรบั  
1.แสดงออกถงึพฤตกิรรมทีช่ื่น

ชมยินดีในความดีงามของ

ตนเองและของผูอ่ืน เชน ยิ้ม 

พูดชื่นชมเพื่อน หรือปรบมือให 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

3 

 

2 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

 
 

เด็กแสดงพฤตกิรรมชื่นชมยนิดีในความดีงามของตนเอง

และของผูอ่ืนไดดวยตนเองทนัทีเมื่อมีโอกาส 

เด็กแสดงพฤตกิรรมชื่นชมยนิดีในความดีงามของตนเอง

และของผูอ่ืนโดยเลียนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจาก

ผูอ่ืน 

เด็กแสดงพฤตกิรรมชื่นชมยนิดีในความดีงามของตนเอง

และของผูอ่ืนโดยมีเพื่อนหรอืครูขอรองใหกระทาํ 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงออกพฤติกรรมชืน่

ชมยินดีในความดีงามของตนเองและของผูอ่ืน 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียดพฤติกรรม 

 2.  ปฏิบัติตามขอตกลงของ

หองเรียนในการทํากิจกรรม

รวมกัน 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3. ใหโอกาสเพื่อนในการทํา

กิจกรรมรวมกนั 

 

 

 

   

 

 

 

4.  ยอมรับความสามารถหรือ

ความคิดเหน็ของผูอ่ืน เชน การ

ฟงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ

ของเพื่อน แลวนาํมาปฏิบัติ

ดวยความเต็มใจ 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

เด็กแสดงพฤตกิรรมการปฏิบัติตามขอตกลงของ

หองเรียนในการทํากิจกรรมรวมกันไดดวยตนเองทันทีเมือ่

มีโอกาส 

เด็กแสดงพฤตกิรรมการปฏิบัติตามขอตกลงของ

หองเรียนในการทํากิจกรรมรวมกันโดยเลยีนแบบหรือ

สังเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืน 

เด็กแสดงพฤตกิรรมการปฏิบัติตามขอตกลงของ

หองเรียนในการทํากิจกรรมรวมกันโดยมีเพื่อนหรือครู

ขอรองใหกระทํา 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงออกพฤติกรรมการ

ปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนในการทาํกิจกรรม

รวมกัน 

 

เด็กใหโอกาสเพื่อนในการทํากิจกรรมรวมกนัไดดวย

ตนเองทันทีเมือ่มีโอกาส 

เด็กใหโอกาสเพื่อนในการทํากิจกรรมรวมกนัโดย

เลียนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืน 

เด็กใหโอกาสเพื่อนในการทํากิจกรรมรวมกนัโดยมีเพื่อน

หรือครูขอรองใหกระทาํ 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะใหโอกาสเพื่อนในการ

ทํากจิกรรมรวมกัน 

 

เด็กยอมรับความสามารถหรือความคิดเหน็ของผูอ่ืนได

ดวยตนเองทนัทีเมื่อมีโอกาส 

เด็กยอมรับความสามารถหรือความคิดเหน็ของผูอ่ืนโดย

เลยีนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืน 

เด็กยอมรับความสามารถหรือความคิดเหน็ของผูอ่ืนโดย

มีเพื่อนหรือครูขอรองใหกระทํา 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับ 
คะแนน 

รายละเอียดพฤติกรรม 

 
 
 
การแบงปน 
1. ใหเพื่อนยืมวัสดุอุปกรณที่

ตนครอบครอง 

 

 

 

 

 

 

2. พูดชักชวนเพื่อนใหมาเลน

หรือทํางานรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

3. ใชวัสดุอุปกรณที่เตรียมไว

อยางประหยัดเพื่อเหลือใหผูอ่ืน

ใช  

 

 

 

 

 

0 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 
 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะยอมรับความสามารถ

หรือความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 

เด็กแสดงออกใหเพื่อนยืมวัสดุอุปกรณที่ตนครอบครอง 

ไดดวยตนเองทันทีเมื่อมโีอกาส 

เด็กแสดงออกใหเพื่อนยืมวัสดุอุปกรณที่ตนครอบครอง 

โดยเลียนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืน 

เด็กแสดงออกใหเพื่อนยืมวัสดุอุปกรณที่ตนครอบครอง 

โดยมีเพื่อนหรือครูขอรองใหกระทาํ 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะใหเพื่อนยมืวัสดุอุปกรณ

ที่ตนครอบครอง 
 

เด็กพูดชักชวนเพื่อนใหมาเลนหรือทํางานรวมกันไดดวย

ตนเองทันทีเมือ่มีโอกาส 

เด็กพูดชักชวนเพื่อนใหมาเลนหรือทํางานรวมกันโดย

เลียนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืน 

เด็กพูดชักชวนเพื่อนใหมาเลนหรือทํางานรวมกันโดยมี

เพื่อนหรือครูขอรองใหกระทาํ 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะพูดชักชวนเพื่อนใหมา

เลนหรือทํางานรวมกนั 
 

เด็กใชวัสดุอุปกรณที่เตรียมไวอยางประหยดัเพื่อเหลือให

ผูอ่ืนใชไดดวยตนเองทันท ี

เด็กใชวัสดุอุปกรณที่เตรียมไวอยางประหยดัเพื่อเหลือให

ผูอ่ืนใชโดยเลยีนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจากผูอ่ืน 

เด็กใชวัสดุอุปกรณที่เตรียมไวอยางประหยดัเพื่อเหลือให

ผูอ่ืนใชโดยมีเพื่อนหรือครูขอรองใหกระทาํ 

เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะใชวัสดุอุปกรณที่เตรียม

ไวอยางประหยัดเพื่อเหลือใหผูอ่ืนใช 
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แบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม 
 

ครั้งที่ ..................... 
 

ชื่อ ............................................................................. ชื่อเลน ........................... อายุ ............ ป 
วันทีส่ังเกต ................................................................................................................................. 

ชื่อผูสังเกต ................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 1 แบบสังเกตพัฒนาการของพฤติกรรมดานสังคม 
 
สถานการณหรือเหตุการณที่สงัเกต ...........................................................................................                   
.................................................................................................................................................... 

 
พฤติกรรมทีส่ังเกตได  
 การชวยเหลอื ................................................................................................................ 

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

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

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

 การยอมรบั..................................................................................................................... 

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

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

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

 การแบงปน .................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................

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

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

 

ขอเสนอแนะ .............................................................................................................................. 

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

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

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



คําชี้แจง เกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมดานสังคมมีระดับคะแนนดังนี้ 10.10-10.15

ระดับคะแนน 3 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมดานสังคมไดดวยตนเอง ทันทีที่มีโอกาส 10.16-10.20

ระดับคะแนน 2 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมดานสังคมโดยเลียนแบบหรือสังเกตพฤติกรรมจากผูอื่น 10.21-10.25

ระดับคะแนน 1 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมดานสังคมโดยมีเพื่อนหรือครูขอรองใหกระทํา 10.26-10.30

ระดับคะแนน 0 หมายถึง เด็กไมแสดงออกหรือปฏิเสธที่จะแสดงออกพฤติกรรมดานสงคม 10.31-10.35

10.36-10.40

คะแนน
ลําดับที่ 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0

หมายเหตุ
1. การชวยเหลือ 1.1  การกระทําเพื่อใหเพื่อนประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทําอยู 1.2  ชวยเก็บของเขาที่เมื่อใชเสร็จ 1.3 รวมเตรียมสื่ออุปกรณตางๆ ที่จะทํากิจกรรม 1.4  ตอบสนองความตองการของตนเองดวยคําพูด

2. การยอมรับ 2.1  แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและของผูอื่น  2.2  ปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนในการทํากิจกรรมรวมกัน 2.3  ใหโอกาสเพื่อนในการทํากิจกรรมรวมกัน    2.4  ยอมรับความสามารถหรือความคิดเห็นของผูอื

3. การแบงปน 3.1 ใหเพื่อนยืมวัสดุอุปกรณที่ตนครอบครอง 3.2 พูดชักชวนเพื่อนใหมาเลนหรือทํางานรวมกัน 3.3  ใชวัสดุอุปกรณที่เตรียมไวอยางประหยัดเพื่อเหลือใหผูอื่นใช

ชื่อผูสังเกต...............................................................................................................................               วัน เดือน ป .......................................................
แบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคม

พฤติกรรม

รวม

1.1 1.2 1.3 1.4 2.2 2.3
1. การชวยเหลือ 3. การแบงปน2. การยอมรับ

3.1 3.2 3.32.1 2.4



คําชี้แจง เกณฑการใหคะ

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 1

ระดับคะแนน 0

คะแนน
ลําดับที่

หมายเหตุ
1. การชวยเหลือ
2. การยอมรับ
3. การแบงปน

พฤติกรรม

รวม

ผูอื่น



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

- บันทกึการเรียนรูการจัดประสบการณแบบโครงการ 

- ตารางแสดงความสัมพนัธของกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมกับการจัด

ประสบการณแบบโครงการและพฤติกรรมที่บงชี้วาบรรลุเปาหมาย 

- ตัวอยางชิ้นงานที่สะทอนเรียนรูแบบโครงการเรื่อง “บาน”  
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การบันทึกการเรียนรู 
 

โครงการ บาน 
ระยะเวลาการจัดประสบการณเริม่ต้ังแต วันที ่9 มิถุนายน 2551 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2551 

 
ระยะที่ 1  การสรางความสนใจและเริม่ตนโครงการ 
วันที่ 9 มิถุนายน 2551  (วันที่ 1) 
 ครูแจงใหนักเรียนทราบวาหองอนุบาล 3/2 จะมีการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับ Project Approach 

ควบคูกับการเรียนตามหนวยการเรียนปกติ จากนั้นสรางขอตกลงในการหาหัวเรื่องรวมกัน ซึ่งหัวเรื่องที่

นักเรียนจะเรียนรูตองเปนเรื่องที่สนใจสามารถหาคําตอบไดและเปนเรื่องที่สามารถเรียนรูไดจากสื่อของ

จริง คุณครูจึงพานักเรียนไปสํารวจบริเวณสนามเด็กเลนและสวนหยอมหนาอาคารเรียนโดยแบง

นักเรียนเปนสองแถว คือ แถวเด็กนักเรียนหญิง และแถวเด็กนักเรียนชาย โดยมีครูเดินสังเกตและจด

บันทึกการพูดสนทนาระหวางทางนักเรียนเดินเปนแถวเรียบรอยตามทางเดินมีการจับคูสนทนาในสิ่งที่

พบเห็น เชน  

 (กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ชี้ไปที่ตนกหุลาบและพูดวา “นั่นตนอะไร” 

 นองซนั  : ตนดอกกุหลาบไง 

 (กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : มันสวยดีเนอะ และหอมดวย 

 (กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : ทําไมกอนหนิถงึมหีลายขนาดจัง 

 นองพี : เดี๋ยว(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP)ก็ไปถามคณุครูดูซิ 

 จากนั้นขึน้หองเรียน นกัเรียนไดเสนอหวัเรือ่งที่ตนเองสนใจ หวัเรื่องทีเ่สนอมีหลากหลาย เชน  

 นองน้ําหนึง่ : แอปเปล 

 นองซนั : รถยนต 

 นองพี : นก 

 นองซัลวา : ดอกไม 

 (กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : กอนหิน 

 นองภูผา : ปลา 

 นองเอิรน, นองชินจงั : บาน  

 คุณครูจึงจดบันทกึหวัเรื่องทีน่ักเรียนแตละคนนาํเสนอ พรอมกับบอกนกัเรียนวาพรุงนี้ใหมา

สรุปเลือกหัวเรื่องดังกลาว 
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วันที่ 10 มิถุนายน 2551  (วันที่ 2) 
 ครูแบงกลุมนกัเรียนเปน 3 กลุมสี สีละ 5 คน โดยแตละกลุมมีเด็กที่มคีวามตองการพิเศษกลุม

ละ 1 คน เพื่อสะดวกในการดูแลและจัดกิจกรรม ซึ่งมีรายชื่อแยกกลุม ดังนี้ คือ  

 1. กลุมสีฟา คือ นองพี นอง(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) (เด็กที่มีความตองการพิเศษ) นองซนั 

นององิค นองเนย   

 2. กลุมสีสม คือ นองภูผา นองไอซ (กรณีศึกษาเด็กสมาธิส้ัน) (เด็กทีม่ีความตองการพิเศษ) 

นองชนิจัง นองเอิรน 

 3. กลุมสีแดง คือ นองฟรุกอน (กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP) (เด็กทีม่ีความตองการพิเศษ) 

นองวุฒิ นองน้ําหนึง่ นองซลัวา 

 ครูกลาวถึงการสํารวจบริเวณสนามเพื่อหาหัวเรื่องเมื่อวานนี้ ซึ่งนักเรียนไดเสนอหัวขอ

หลากหลาย ทําใหไมสามารถเรียนรูไดทั้งหมด คุณครูจึงเสนอใหแตละกลุมสี ปรึกษากันวาจะเลือกหัว

เร่ืองอะไร เพียงหัวเรื่องเดียว ระหวางที่แตละกลุมปรึกษากันอยูนาน ภายในกลุมมีการถกเถียงและ

แสดงความคิดเห็น เชน  

 สีฟา - นองพ ี :  ชักชวนใหเพื่อนๆ เสนอเรือ่งนก แต นองซัน : อยากเรียนรูเร่ืองปลามากกวา 

นองเนยเสนอวา เร่ืองปลาเคยเรียนแลว ทุกคนจึงลงความเหน็ตามนองพี วา จะเสนอเรื่องนก  

 สีสม – มีการแสดงความคิดเห็นคอนขางเปนเอกฉนัท วาจะเลือกหวัเรื่อง บาน  

 สีแดง – เปนกลุมที่ไมคอยมีการพูดคุยหรือเสนอความคิดเห็นรวมกัน ครูจึงกระตุนใหนักเรียน

ภายในกลุมปรึกษาวาจะเรียนรูเร่ืองอะไร นองน้ําหนึ่งจึงพูดวา เมื่อเชาเราเห็นเพื่อนๆ เอาแอปเปลมา

โรงเรียน งั้นเราเรียนเรื่อง แอปเปลกันนะ นองซัลวา เมื่อวานเราเสนอเรื่องดอกไม เราก็อยากเรียนเรื่อง

ดอกไมเหมือนกัน (กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP) : เรียนเรื่องแอปเปลดีกวาเพราะมันอรอยดี เมื่อลง

ความเห็นแลว กลุมสีแดงเสนอเรื่องที่อยากเรียนรู คือ เร่ืองแอปเปล 

 คุณครูใหนักเรียนจัดเตรียมสื่อหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับหัวเรื่องที่แตละกลุมเสนอมา เชน

รูปภาพ หนังสือ ของเลน ฯลฯ นําเสนอใหเพื่อนๆ เพื่อเปนการชักจูงใหสนใจศึกษาในหัวเรื่องเดียวกัน 

ในวันรุงขึ้น 

 
วันที่ 11 มิถุนายน 2551  (วันที่ 3) 
 ครูใหนักเรียนนําสื่อเกี่ยวกับส่ิงทีน่ักเรียนสนใจที่จะเรียนรู 

 ครู : เมื่อวานหลังจากที่แตละกลุมเสนอหัวเรื่องที่จะเรียนรูเกี่ยวกับ Project Approach โดย

กลุมสีฟา เสนอหัวเรื่องนก กลุมสีสม เสนอหัวเรื่องบาน และกลุมสีแดง เสนอหัวเรื่องแอปเปล มี

นักเรียนกลุมใดไดจัดเตรียมสื่อเพื่อมาเสนอใหเพื่อนๆ เรียนรูรวมกันบาง ผลปรากฏวากลุมสีแดงนํา
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โปสการดรูปผลไมมาใหเพื่อนๆ และคุณครูดู คุณครูไดพูดชักชวนใหนองซัลวาเลาเรื่องเกี่ยวกับภาพที่

นํามา 

 นองซัลวา : เปนภาพที่นํามาจากบาน เปนรูปผลไมและมีแอปเปลดวย  

 จากนั้นคุณครูจึงนําสื่อที่นักเรียนนํามาเสนอทั้ง 3 เร่ือง และนําปายชื่อเร่ืองมาวางเพื่อแบงแยก

ทั้ง 3 เร่ืองใหชัดเจน โดยเริ่มจากเรื่องนก บาน และแอปเปล 

 คุณครูไดนําหนังสือ นก และสัตวที่อยูในปาและนิทานเรื่องนกแกวไมอยากบิน มาเสนอเปนสื่อ

เกี่ยวกับเร่ืองนก 

 นองพี  :  พีอยากใหคุณครูเลานิทานเรื่องนี้จังครับ  

 คุณครู : ไดคะ แตคุณครูจะเลาใหฟงชวงกอนกลับบานนะคะ 

 ตอไปคุณครูไดนํากระปุกออมสินรูปบาน จํานวน 2 ใบ มาใหนักเรียนดูทีละคน 

 นองไอซ : ที่บานของไอซก็มีกระปุกรูปบานเหมือนกันครับ  

 คุณครูซักถามเกี่ยวกับลักษณะและรูปทรงของบาน จากนั้นก็นําสื่อเกี่ยวกับแอปเปล ไดแก ผล

แอปเปลจําลอง โปสการดรูปผลไมของนองซัลวา ใหนักเรียนดู  

 หลังจากเสร็จการนําเสนอสื่อแตละหัวเรื่อง คุณครูจึงถามนักเรียนวา สนใจจะเรียนรู Project 

Approach รวมกันเรื่องอะไร โดยผลสรุปของนักเรียนเลือกหัวเรื่อง บาน เมื่อไดขอตกลงเปนที่เรียบรอย

แลว คุณครูฝากใหนักเรียนเตรียมสื่ออุปกรณเกี่ยวกับบานมาใหเพื่อนๆ เรียนรูรวมกันในวันพรุงนี้ 

 
วันที่ 12 มิถุนายน 2551  (วันที่ 4) 
 คุณครูใหเด็กนักเรียนนาํสื่อหรือส่ิงของที่เกี่ยวกับเร่ืองบาน มาแสดงใหเพื่อนๆ ชมรวมกนั คน

แรกที่นาํสื่อมาเสนอ คือ  

- นองพี นํารูปวาดเกี่ยวบาน นองพีเลาวา เปนรูปทีน่องวาดกับที่บาน อยากใหเพื่อนๆ ดู 

- นองซัลวา นาํแผนพับโครงการบานเดี่ยว หนูเอามาจากที่บาน  

      นองเอิรน : เมื่อเหน็แผนพับ แลวพูดวา อยากมีบานสวยๆ อยางนี้จงัเลย 

- นองวุฒิ นําบานจาํลองที่ทาํมาจากไมมาแสดง เพื่อนๆ คอนขางตืน่เตน และอยากจับบาน

ดังกลาว 

       นองพี : โอโห วุฒิ ประตูเปดไดดวย 

- นองภูผา : นําแผนพับโครงการบาน จังหวดัชลบุรี และเลาวา เปนของอา ถาใครจะซือ้บาน

ก็บอกภู ไดเลยนะ จะลดให ราคากันเอง 

หลังจากที่ทุกคนไดเสนอสื่อที่เตรียมมาแลว คุณครูใหเพื่อนที่เหลือกลาวชื่นชม เพื่อเปน

แรงจูงใจและกระตุนใหนักเรียนที่เหลือ อยากนําสื่อมาแสดงบาง 



 

 

136 

 

 

     เด็กๆ เตรียมสื่อเพื่อจัดมุมการเรียนรูเร่ือง “บาน” 

     โดยนําสื่อมาจากบานของตนเอง และขอยืมจาก 

      หองเรียนขางเคียง 
 
 
 
 
 
วันที่ 16 มิถุนายน 2551  (วันที่ 5) 
 เด็กและครูสนทนาทบทวนเกี่ยวกับหวัเรื่อง บาน  ครูและเด็กรวมกนัอภิปรายถึงประสบการณ

เดิมเกี่ยวกับหวัเรื่อง โดยครูใชคําถามกระตุน  

คุณครู : เด็กๆ มีประสบการณเดิมเกี่ยวกบับานที่อยากเลาใหเพื่อนๆ ฟงบางไหมคะ 

นองเนย : บานหนูมีคุณแมอยูคนเดียว 

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ที่บาน(กรณีศึกษาเด็กสมาธส้ัิน)มสีระวายน้ํา 

นองวุฒ ิ: หนมูีบานอยูบานนอก 

นองฟรุกอน : บานฟรุกอนมี 2 ชั้น 

นองภูผา : นองภูเคยเหน็บานทีมีออฟฟศ 

นององิค : หนเูคยไปนอนบานเพื่อน 

นองพ ี: บานนองพีม ี5 ชัน้ 

นองซนั : ที่บานซันมีทอน้ําเยอะ 

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP): (กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP)เคยเห็นบานที่เฟอรเฟคปารค, บาน

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP)มี 3 หอง 

นองเอิรน : บานหนูมหีองน้ําเยอะและก็มีบันได 

นองชนิจัง : บานมเีตียงนอนเยอะ 

นองน้ําหนึง่ : น้ําหนึง่ไปเลนบานเพื่อนชื่อเจน  

นองชัลวา : บานสรางดวยปนู 

นองไอซ : บานไอซมีดอกไมแลวก็เลี้ยงแมว 

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : บาน….มีแม 
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ครูเมื่อสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณเดมิแลว ครูจึงใหการบานเด็กๆ กลับไปสนทนากบัคุณพอคุณ

แมวา หนูจะเรยีนเรื่องบาน ใหคุณพอคุณแมเลาเกีย่วกับเร่ืองบาน หรือชวยหาสื่อมาใหเด็กไดเรียนรู 

จากนั้นใหเด็กทุกคนเลาประสบการณเดิมทุกคนแลว เด็กๆไปวาดรูปประสบการณเดมิของตัวเอง

เกี่ยวกับบาน 
 
วันที่ 17 มิถุนายน 2551  (วันที่ 6) 
 คุณครูนําแบบบานชนิดตาง ๆ จากหนงัสือ นิตยสาร และบานจาํลอง มาใหเด็ก ๆ สังเกต 

ศึกษา สนทนารวมกนั หลังจากที่ไดสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองบาน เด็ก ๆ เกิดความสงสัยวาบานทาํอยางไร 

ครูจึงมอบหมายใหเดก็ๆ ไดกลับไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากที่บานโดยการศึกษาขอมูลจากหนงัสือหรือ

พูดคุยกับคุณพอคุณแม แลวนาํขอมูลที่ไดมาเลาใหเพื่อนๆ ฟง เกี่ยวกบัความรูเกีย่วกับบานที่ไดเพิ่มข้ึน 

คุณครู : เด็กๆรูอะไรเพิ่มเติมบาง 

นองพ ี: ทําไมบานตองมีหนาตางดวย / ทาํไมบานตองมสีระน้ํา / ทาํไมบานตองมทีีน่อน 

นองเอิรน : ทําไมบานตองมปีระตู / ที่ประตูทําไมตองมทีี่หมนุ (ลูกบิด) ดวย 

นองชนิจัง : ทําไมบานตองมหีลายส ี

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : ทําไมบานตองมีหองน้ํา / ทาํไมบานตองมหีลังคา / หลงัคาบานมีกี่

แบบ 

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ทําไมบานตองมีทีว ี

คุณครูจก : บานเขาสรางอยางไร / บานมสีวนประกอบอะไรบาง 

นองฟรุกอน : ทําไมบานตองมีถังแกส / บานมีกี่แบบ 

นองภูผา : ทําไมหองนอนตองมีแอร / ทาํไมบานตองมีของเลนดวย / ทําไมบานตองมีเสา - กําแพง 

คุณครูทอป : วัสดุที่ใชสรางบานชื่ออะไรบาง / ใครเปนคนสรางบาน 

นองไอซ : บานของเพื่อนๆ สรางดวยอะไรบาง 

นองซัลวา : ทาํไมบานตองมพีัดลมดวย 

คุณครูนุช : เราจะชวยประหยัดพลังงานในบานไดอยางไร 

นองวุฒ ิ: ทําไมบานตองมหีลอดไฟ / เราใชอะไรสรางบาน 

นองเนย : ทําไมบานตองมหีองนัง่เลน 

คุณครูนา : บาน 2 ชัน้ กับบาน 3 ชัน้ ตางกันอยางไร 

นองซนั : บานมีกี่ชนิด 

นองน้ําหนึง่ : บานมหีองอะไรบาง 

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : ทําไมบานตองมีคนอยูดวย / มีใครอยูในบานบาง 
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 คุณครูกระตุนความสนใจของเด็กอยางตอเนื่องดวยการจัดมุมบานและอุปกรณในบาน 

ไวในหองเรียน ไดแก อุปกรณทําความสะอาดบาน อุปกรณเครื่องครัว อุปกรณแตงกาย เปนตน เด็ก ๆ 

ใหความสนใจมากและพูดคุยเกี่ยวกับการบาน และชวนกันเลนบทบาทสมมติบานอยางสนุกสนาน 

 

      เด็กๆ ชวยกันตั้งคําถามเกีย่วกับโครงการเรื่อง  

      “บาน” เพื่อเตรียมวางแผนในการหาคาํตอบ 

 

 

 

 

 

 
 

      กิจกรรมเสรี นองชนิจังกับนอง(กรณีศึกษาเด็ก 

      ออทิสติก) เลอืกเลนมมุบาน ระหวางที่นองชินจงั 

      กําลังชักชวนใหนอง(กรณีศึกษาเด็กออทสิติก)เลน 

      บทบาท สมมติเปนคุณหมอ นองชนิจงัหยิบเสื้อ 

      กราวมาใส แตใสเสื้อกราวดวยตัวเองไมได  

      เมื่อนอง(กรณีศึกษาเด็กออทิสติก)เหน็จงึเดินเขามา

      สอนวิธกีารใสเสื้อและชวยใสเสื้อกราวใหนองชนิจัง 

      ดวย 
 
วันที่ 18 มิถุนายน 2551  (วันที่ 7) 
 

บาน
ทัศนศกึษา

ชมบานแบบตางๆ ชมบานเพ่ือน

ทําอาหาร แครอทเปนบานวุนรูปบาน

ขนมตัดเปนบาน เคกเปนรูปบาน

เคล่ือนไหวและจังหวะ

วาดรูปบาน

บานหลังใหญ-เล็ก

ทําตัวเองใหเปนบาน

เรียงลําดับบานเล็ก-กลาง-ใหญ จับกลุมตามคําส่ัง

ขอตกลง

พิเศษ
ตัด ตอเติมภาพ

พับกระดาษใหเปนบาน

ประดิษฐบานจําลอง

บานใหญ ใชกลอง บานเล็ก กลองเล็ก- กลองนม

กระดาษ

เคาะจังหวะ ชา-เร็ว
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 เด็ก ๆ รวมกันทําแผนภูมิแสดงการดําเนนิกิจกรรมเพื่อเปนแนวทางในการลงมือปฏิบัติตาม

ข้ันตอนการตอบคําถามเกี่ยวกับโครงการ”บาน”ของเด็ก ๆ ที่วางแผนไว โดยคุณครูเปนเพยีงผูจดบนัทกึ

และใหขอเสนอแนะในการทาํกิจกรรม 

คุณครู : เด็กๆ อยากทาํกิจกรรมอะไรบางเกี่ยวกับบาน 

นองฟุรกอน : ทําอาหาร 

คุณครู : เด็กๆ อยากทาํอาหารอะไรบาง 

นองเอิรน : วุนรูปบาน 

นองวุฒิ : ขนมตัดเปนบาน 

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : เคกเปนรูปบาน 

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : แครอทเปนรูปบาน 

คุณครู : เด็กๆ อยากทาํกิจกรรมเคลื่อนไหวอะไรบาง 

นองภูผา : เคาะจังหวะ ชา ๆ เร็วๆ 

นองชนิจัง: บานเล็ก บานใหญ 

นองพ ี: จับกลุมตมคําบอกของคุณครู 

คุณครู : เด็กๆ กิจกรรมพิเศษทําอะไรบางคะ 

นองซนัวา : ทาํบานหลงัเล็ก 

นองน้ําหนึง่ : แตเราวาหลังใหญ ๆ ดีกวา 

คุณครู : เด็กๆ จะประดิษฐบานจากวัสดุอะไรบางคะ 

นองไอซ : กลองนม 

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : กลองนมครับ 

นองวุฒ ิ: กระดาษ 

คุณครู : เด็กๆ กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อหาความรูเกีย่วกบับานที่ไหนบางคะ 

นองไอซ : ไปหาสถาปนิก 

นองภูผา : ไปบานวุฒิ บานวุฒิมีสมตําดวย 

นองวุฒ ิ: ไดวุฒิจะใหแมตําสมตําให 

คุณครู : เด็กๆ กําหนดกิจกรรมเพื่อหาความรูเกี่ยวกับบานไดแลวเราจะไดดําเนินตามแผนที่เราชวยกัน

กําหนดขึ้น สวนเรื่องทัศนศึกษาเดี๋ยวคุณครูติดตอกับคุณแมนองวุฒิอีกทีนะคะ 
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วันที่ 19 มิถุนายน 2551  (วันที่ 8)  

 ครูทําจดหมายถึงผูปกครองเกี่ยวกับลักษณะการจัดประสบการณ รูปแบบการจัดกจิกรรมใน

โครงการ และขอความรวมมอืจากผูปกครองในการใหขอมูลความรู และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เกี่ยวกับ

หัวเรื่องทีท่ําโครงการ เด็กและครูรวมกันสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับหัวเรื่องหลังจากทีก่ลับไปพูดคุยกับ

ผูปกครอง (มีเด็กสวนหนึ่ง ทีไ่ดสนทนาเกีย่วกับหัวเรื่องบานกบัผูปกครอง ) ในการสนทนา ครูเปนผูเปด

การสนทนา โดยทบทวนความจําเด็กๆ วา  

คุณครู : เมื่อวาน ใครไดกลับไปคุยกับคุณพอคุณแมเร่ืองบานมาบาง  

นองเนย , นองซัลวา, (กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP)  

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) , นองน้ําหนึง่ :  (กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน)ครับ/หนูคะ (เด็กๆ พูดพรอมกบัยก

มือข้ึน)  

คุณครู : ไหนลองเลาซิคะวา คุณพอคุณแมเลาอะไรใหฟงบาง (โดยใหเลาทีละคน)  

นองเนย : เมื่อวันเสารแมหนพูาหนูไปเที่ยวบานคุณยาย 

คุณครู : หนูไปทําอะไรที่บานคุณยายมาคะ  

นองเนย : ไปบานคุณยายทาํอาหารกนิกนัหลายคน สนกุมาก 

นองซัลวา : แมหนเูคยทาํกลวยบวชชีใหกนิที่บาน ซื้อกลวยจากตลาดหนาบานคะ 

(กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP) : ที่บานตอนเชาแมของเด็กสมองพิการ ใหเดก็สมองพิการขึ้นรถโรงเรียน 

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ที่บานหนูมีรถ 2 คัน 

นองน้ําหนึง่ : ที่บานหนูเปนคอนโด  

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : ที่บานหนูมีแม หนูรักแม  

นองเอิรน : บานหนูหลงัไมใหญและหนกู็วารูปมาใหเพื่อน ๆ ดูดวย  

คุณครู : เพื่อนๆ มีใครอยากรูบางวา บานของนองมีรูปรางแบบไหน (เด็กๆ ทุกคนยกมือข้ึนพรอมกัน 

คุณครูจึงใหนองเอิรนนํารูปวาดบานที่เตรียมมาใหเพื่อนดู ) เด็กๆ ทราบไหมคะวา นี่คือแบบไหน (เด็ก 

8 – 10 คน ตอบวาบานตึก)  

นองเอิรน : บานหนูไมใชบานตึก แตเปนบานคอนโดคะ 

 หลังจากนั้น ครูใหเด็กๆ ออกมานําเสนอผลงานของตนเอง โดยใหออกมาเลาทีละคน เด็กๆ 
สวนใหญไมกลาออกมา ครูจึงกระตุนเด็กดวยการเชิญชวนใหเด็กเลาถึงผลงานของตนเอง เด็กๆ วาด
ภาพสวยมากคุณครูจึงอยากรูวาเด็กๆ วาดภาพอะไรบาง ไหนใครอยากออกมาเลาใหเพื่อนๆ ฟง 
(กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP) ลุกขึ้น เดินออกมาหนาชั้นพรอมกับแสดงผลงานของตนเอง และเลา
ใหเพื่อนฟง เมื่อเลาเสร็จคุณครูกลาวคําชมเชย เชิญชวนใหเพื่อนๆ ใหกําลังใจ ดวยการปรบมือให
(กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP) และใหเพื่อน ๆ ที่เหลือออกมาเลาอีก โดยเพื่อนที่เหลือเปนผูกระตุน
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ดวยคําถามเกี่ยวกับภาพที่วาด เชน เร่ิมวาดจากสวนไหนกอน  ทําไมบานตองมีสีแดง  คนทีอ่ยูในรูปคือ

ใคร เปนตน 

 

 

     รูปวาดประสบการณเดิมเกีย่วกับเร่ือง “บาน”  

     ของเด็กๆ แตละคน โดยนาํมาจัดแสดงในนิทรรศการ 

 

 

 

 

 

 
สรุปการเรยีนรูระยะที ่1  
 โครงการบาน เร่ิมจากครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับการเดินสํารวจบริเวณสนามหนาอาคารเรียน 
และกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น ครูสังเกตความสนใจของเด็กวาสนใจเกี่ยวกับเร่ืองในการสํารวจ
เพื่อหาหัวเรื่องครั้งนี้ เด็กๆ แตละคนมีความกระตือรือรนและใหความรวมมือในการทํากิจกรรม มีการ

เสนอหัวเรื่องที่หลากหลาย มีการถกเถียง แลกเปลี่ยนแสดงประสบการณความคิดเห็นและยังมีการจูง

ใจใหเพื่อนๆ เลือกหัวเรื่องเดียวกับตนเอง รวมถึงเด็กที่มีความตองการพิเศษมีการสนทนากับเด็กปกติ

และนําคําถามที่ตนเองถามเพื่อนมาเปนสวนหนึ่งในการเสนอหัวเรื่องที่ตนเองสนใจ คุณครูแบงกลุม

นักเรียนออกเปน 3 กลุม เพื่อเอื้อใหนักเรียนเกิดพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ การแบงปนและ

การยอมรับ โดยจัดใหผูเรียนทํากิจกรรมเปนกลุมๆละ 5 คน จะชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 

ภูมิใจในตนเองตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและตอกลุมโดยแตละกลุมจะจัดนักเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ1 คนเพื่อเปนการกระจายใหนักเรียนปกติชวยกันดูแลใหการชวยเหลือและเพื่องาย

ตอการจัดกิจกรรมและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของคุณครู  เด็กมีการสนทนาในกลุมยอยเพื่อเสนอหัว

เร่ือง และเลือกที่จะเรียนหัวเรื่องบาน เมื่อเสนอเพื่อนๆ ทุกคนจึงเห็นดวย มีบางครั้งที่เด็ก ๆ เงียบเฉยแต

พอคุณครูเขาไปกระตุนเพื่อสนทนากันของนักเรียนก็มีการเสนอความคิดกันในกลุมทั้งเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษและเด็กปกติ คุณครูจึงใชคําถามโยงใยไปถึงการเรียนรูเร่ืองบาน เด็กใหความสําคัญกับ
บาน เนื่องจากเด็กมีประสบการณเดิมเกี่ยวกับบาน เพราะเด็กอาศัยและพบเห็นบานประเภทตาง ๆ 

อยูเปนประจํา ไมวาจะเปนระหวางทางที่เดินทางมาโรงเรียนหรือบานของญาติ เด็กจึงนําประสบการณ
เกี่ยวกับบานมาแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนอยางหลากหลาย แตในระยะแรกเด็กบางคนยังไม
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เขาใจหลักการเกี่ยวการเลาประสบการณเดิมของตนเอง โดยนําประสบการณของคนอื่นที่เกี่ยวของที่

เกี่ยวของกับตนเองมาเลาให แตเมื่อทําความเขาใจรวมกันใหม คุณครูสังเกตเห็นวาเด็กสวนใหญมี

ความสนใจและสนุกสนานกับการเลาถึงประสบการณ การตั้งคําถาม เสนอแผนการดําเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับบานเปนตน 
 
ระยะที่  2 ระยะพัฒนาโครงการ  
วันที่ 23 มิถุนายน 2551  (วันที่ 9)  
 คุณครูนํารูปภาพแบบบานลกัษณะตางๆ ใหนกัเรียนด ูและแบงแบบบานลักษณะตางๆ 

ออกเปน 4 ประเภท คือ ทาวนเฮาส คอนโด บานเดี่ยว และอาคารพาณิชย พรอมใหคําจาํกัดความของ

บานแตละประเภท วามจีุดเดนและขอแตกตางกันอยางไร จากนัน้ใหนักเรียนรวมกนัสัมภาษณคุณครู

ในหองและหองขางเคยีง วาคุณครูพักอาศัยอยูในแบบบานลักษณะไหน แลวใหคุณเขียนชื่อตนเองใน

แผนแผนภูมิ เมื่อไดคําตอบแลวจึงนํามาสรุปรวมกัน จากนัน้ใหนักเรียนเขียนชื่อตนเองลงในกระดาษสี

เหลืองแผนเลก็ๆ แลวใหลุกขึ้นมาติดชื่อลงในชองแบบบานที่ตนเองอาศัยอยู ทีละคนจนครบ เมื่อเสร็จ

แลวรวมกนัสรุปจํานวนครูและนักเรยีนที่พกัอาศัยอยูในบานรูปตางๆ ผลสรุปมีดังนี้ คือ  

 ทาวนเฮาส มคุีณครูพักอาศัยอยูจํานวน 2 คน และนักเรยีนพักอาศัยอยูจํานวน 2 คน รวมเปน 

4 คน 

 คอนโด มีคุณครูพักอาศัยอยูจํานวน 3 คน และนักเรียนพกัอาศัยอยูจํานวน 5 คน รวมเปน 8 

คน 

 บานเดี่ยว มีคุณครูพักอาศัยอยูจํานวน 6 คน และนักเรยีนพักอาศัยอยูจํานวน 7 คน รวมเปน 

13 คน 

 อาคารพาณิชย มีคุณครูพักอาศัยอยูจํานวน 1 คน และนักเรียนพกัอาศัยอยูจํานวน 1 คน รวม

เปน 2 คน 

 จากสอบถามครั้งนี้ประเภทบานที่มีคุณครูและนักเรียนพกัอาศัยอยูมากที่สุด คือ บานเดี่ยว  

และประเภทบานที่มีคุณครูและนักเรยีนพักอาศัยอยูนอยที่สุด คือ อาคารพาณิชย 
 
วันที่ 24 มิถุนายน 2551  (วันที่ 10) 
 เด็กและครูสนทนาถงึพลงังานที่เราใชกนัในบานมีอะไรบางพรอมยกตัวอยางประกอบ 

คุณครู : เรามีวิธีทีจ่ะประหยดัไฟฟาไดอยางไรบาง  

นองชนิจัง : ใชตูเย็นเบอร 5  

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ไมเปดตูเย็นนาน ๆ  
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คุณครู : เพราะอะไรถึงเปดตูเย็นนาน ๆ ไมได 

นองชนิจัง : เดี๋ยวน้าํแข็งละลาย  

นองน้ําหนึง่ : ดึงปลั๊กออก  

คุณครู : เกงมากคะ 

นองวุฒ ิ: ไมเปดแอรนาน ๆ 

จากนั้นคุณครูบันทกึลงแผนภูมิแสดงใหเด็กดูและชวยกนัสรุปถึงวิธีการประหยัดไฟอีกครั้งพรอมวาดรูป

ประกอบ 

 
วันที่ 25 มิถุนายน 2551  (วันที่ 11)  

 คุณครูเลานิทานเกี่ยวกับบาน เร่ือง บานของหนูพกุ เมื่อนิทานจบ 

คุณครู : บานมีสวนประกอบอะไรบาง 

เด็ก ๆ : ประตู หนาตาง เสา พื้น หลงัคา 

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : ทําไมเราตองมีบานดวยครบั 

คุณครู : เปนคําถามที่ดีมากคะ(กรณีศึกษาเด็กออทิสติก) แตวันนี้คุณครูมีกิจกรรมใหเด็ก ๆ ชวยกนัทาํ 

นองเอิรน : ทําอะไรคะ 

คุณครู : ปะติดรูปทรงเรขาคณิตเปนบานพรอมวาดสีเทยีนตอเติม 

เด็กๆ : อยากทําคะ/ครับ 

เมื่อเสร็จกิจกรรมคุณครูใหเด็กๆเลาเกีย่วกบัผลงานของตนเอง โดยมีเพื่อนซกัถาม 

เกี่ยวกับและกลาวชืน่ชม  

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2551  (วันที่ 12) 
 คุณครูสนทนาจัดมุมเรียนรูเกี่ยวกบัประโยชนของบานและวิธีการสรางบาน เร่ิมจากการเตรียม

อุปกรณ ไดแก ไมบล็อก รูปภาพบาน บานจําลองและหนังสือบาน เปนตน  

คุณครู : อุปกรณแตละชนิดเราจะทาํอะไรไดบาง 

นองพ ี: สรางบานจากไมบล็อก  

นองวุฒ ิ: ดูแบบบาน  

นองซนั , นองอิงค : เอามาเลน  

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ตอเปนตึกได  



 

 

144 

 คุณครูแบงกิจกรรมเปน 3 กลุม คือ กลุมที ่1 กิจกรรมตอบล็อก กลุมที ่2 มุมเรียนรูจากหนังสือ

และรูปภาพบาน(พรอมใหเด็กวาดรูปบานที่ประทับใจ) กลุมที ่3 ประดิษฐโมบายรูปบานแลว ใหเด็กแต

ละคนวางแผนที่จะทํากิจกรรมไหนกอนและไลทํากจิกรรมที่เหลือจนครบ  
กลุมที ่1  
นองพ ี: บานของเรามีสัตวเลีย้งหลายอยางเลย มีมาลาย มีชาง  

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ดูบานเรามี 2 ชั้นมีตนไมดวย  

นององิค : อิงคก็มีสนามหญาหนาบาน เอาไววิง่เลน  
กลุมที ่2  
นองฟุรกอน : หนงัสือเลมนีม้ีบานเยอะแยะเลย  

นองวุฒ ิ: ขอดูบางส ิ 

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : เอามาบาง พรอมกับชะโงกหนาไปดูหนังสอืกับเพื่อน ๆ 
กลุมที ่3 
(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : บานของ(กรณีศึกษาเด็กสมองพกิาร CP)สวยไหม  

นองชนิจัง : ซันทาํดี ๆ นะ เดี๋ยวกาวกห็กเลอะเทอะ  

นองซนั: ซันจะเอาไปใหแมดูที่บานวาซันทําสวยไหม  

 หลังจาเสร็จกจิกรรมเด็กและคุณครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับผลงานของตนเอง และเด็กที่เหลือ

ซักถามพรอมกับชื่นชมผลงานของเพื่อน 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2551  (วันที่ 13)  
 ครูทบทวนถงึบานประเภทตาง ๆ  ประโยชนของบาน จากนัน้ครูสนทนากับเด็กถึงประเภทบาน
จากการที่เดก็ๆ ไดไปหาขอมูลมาเมื่อวานนี ้จากนั้นนําเด็กๆคนควาในในมมุหนังสอืโดยใชคําถาม
กระตุนใหเดก็สนใจตอบคําถาม  
คุณครู : เด็ก ๆ มีอะไรมาเลาใหเพื่อนๆ ฟงบางหลงัจากที่ไดคนควาดวยตนเองแลว  

นองฟุรกอน : ฟุรกอนดหูนงัสือเห็นรูปบานครับ  

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : หนูเหน็บานหลังใหญ  

คุณครู : แลวใครบางที่ไดไปถามคุณพอ คุณแม เกี่ยวกับบานบาง 

นองชนิจัง : แมบอกวาบานมีสนามหญาและหลังใหญ  

นองน้ําหนึง่ : แมบอกวาบานเราเปนคอนโด  

นองวุฒ ิ: วุฒิเห็นรูปคอนโดในมุมหนงัสือ  

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : บาน(กรณีศึกษาเด็กออทิสติก) มีแมวชื่อสีทอง  
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นองไอซ : บานไอซเปนตึกแถวขายของดวยครับ  

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : บาน(กรณีศึกษาเด็กสมองพกิาร CP)มีพอ มีแม มนีองแคปซูล  

ครู : แลวเด็กๆ อยากลองบานจําลองบางไหมคะ  

 เด็กๆ ทุกคนอยากทํา ครูจึงใหเด็กเสนอวาเด็กๆ อยากจะทํา คุณครูจึงจัดเตรียมกิจกรรมให

เด็กเลือกทําเสรี ดังนี้ กลุมที่1 วาดสีเทียนตามจิตนาการ กลุมที่ 2 เลนบทบาทสมมติมุมบาน  กลุมที่ 3 

เลนมุมบล็อกไมและกลุมที่ 4 ประดิษฐบานจําลอง 
 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 14)  
 คุณครูใหนักเรยีนเลือกคาํถามที่เคยถามมา 3 ขอ เพื่อนาํไปสอบถามคุณครูหองขางเคียง โดย

คําถามทีน่ักเรยีนเลือก มีดังนี ้

 คําถามของนองชินจงั : ทําไมบานตองมีลูกกรงเหล็กที่หนาตาง 

 คําถามของคุณครู : บานมสีวนประกอบอะไรบาง 

 คําถามของคุณครู : บานเขาสรางกันอยางไร 

 จากนั้นแบงกลุมเพื่อใหนักเรียนไปหาคําตอบโดยการสอบถามจากคุณครูหองขางเคียง กอนไป

สอบถามคุณครูเสนอแนะใหนักเรียนแบงหนาที่ เชน ถือแผนคําถาม พูดคําถาม เขียนชื่อหอง ระหวาง

ทางการไปสอบถามนักเรียนแตละกลุมแบงหนาที่กันทํางาน เมื่อไดเวลาพอสมควรนักเรียนแตละกลุม 

กลับมาที่หองแลวอานคําตอบที่นักเรียนไดมาใหเพื่อนๆ ตางกลุมไดฟง แลวทําแผนภูมิการหาคําตอบ

รวมกัน 

 ทําไมบานตองมีลูกกรงเหล็กที่หนาตาง? 

- เอาไวกนัขโมย 

- ปองกนัภัย 

- เพื่อความสวยงาม 

บานมีสวนประกอบอะไรบาง? 

- เพดาน 

- พื้นบาน 

- หนาตาง 

- หลังคา 

- ประตู 

บานเขาสรางกันอยางไร? 

- ต้ังเสาบานและตัวบาน 
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- ขุดหลุมลงเสาเข็ม 

- ออกแบบโดยสถาปนิก 

เมื่อสรุปคําตอบแตละขอแลว คุณครูใหนกัเรียนอานทบทวนอีกครั้ง 
 
      กิจกรรมวงกลม ระหวางหาคําตอบโดยแบงกลุม  

      เพื่อไปถามคณุครูหองขางเคียง นองชนิจงัแนะนํา 

      ให(กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP)เขียนชือ่หองที่        

      จะเขาไปถามกอน เพื่อความสะดวก (กรณีศึกษา 

      เด็กสมองพิการ CP) ก็รับฟงความคิดเหน็ของ 

      นองชนิจัง และปฏิบัติตามทีน่องชนิจังแนะนํา  

      หลังจากนั้นกช็วนเพื่อนๆ ที่เหลือเขาไปถามคุณครู 

      ในหอง 

 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2551 (วันที่ 15) 
 คุณครูใหนักเรยีนเลือกคาํถามที่เคยถามมา 2 ขอ เพื่อนาํไปสอบถามคุณครูหองขางเคียง โดย

คําถามทีน่ักเรยีนเลือก มีดังนี ้

 คําถามของนองพ ี: เรานาํอะไรมาตกแตงในบานไดบาง 

 คําถามของนองภูผา : ในบานมหีองอะไรบาง 

 จากนั้นแบงกลุมเพื่อใหนักเรียนไปหาคําตอบโดยการสอบถามจากคุณครูหองขางเคียง กอนไป

สอบถามคุณครูเสนอแนะใหนักเรียนแบงหนาที่ เชน ถือแผนคําถาม พูดคําถาม เขียนชื่อหอง ระหวาง

ทางการไปสอบถามนักเรียนแตละกลุมแบงหนาที่กันทํางาน เมื่อไดเวลาพอสมควรนักเรียนแตละกลุม 

กลับมาที่หองแลวอานคําตอบที่นักเรียนไดมาใหเพื่อนๆ ตางกลุมไดฟง แลวทําแผนภูมิการหาคําตอบ

รวมกัน 

 เรานําอะไรมาตกแตงในบานไดบาง? 

- โซฟา 

- ทีว ี

- โคมไฟสวยๆ 

- แจกันดอกไม 

- รูปภาพ 

ในบานมีหองอะไรบาง? 
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- หองนอน 

- หองครัว 

- หองนั่งเลน 

- หองรับแขก 

- หองพระ 

- หองน้ํา 

- หองเก็บของ 

เมื่อสรุปคําตอบแตละขอแลว คุณครูใหนกัเรียนอานทบทวนอีกครั้ง 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 16) 
 คุณครูใหนักเรยีนเลือกคาํถามที่เคยถามมา 3 ขอ เพื่อนาํไปสอบถามคุณครูหองขางเคยีง โดย

คําถามทีน่ักเรยีนเลือก มีดังนี ้

 คําถามของนองเอิรน : บานทรงไทยเขาสรางกนัแบบไหน 

 คําถามของนองภูผา : ทําไมตองมีหองครัว 

 คําถามของนองชินจงั : ทําไมตองมีไฟและหลอดไฟในบาน 

 จากนั้นแบงกลุมเพื่อใหนักเรียนไปหาคําตอบโดยการสอบถามจากคุณครูหองขางเคียง กอนไป

สอบถามคุณครูเสนอแนะใหนักเรียนแบงหนาที่ เชน ถือแผนคําถาม พูดคําถาม เขียนชื่อหอง ระหวาง

ทางการไปสอบถามนักเรียนแตละกลุมแบงหนาที่กันทํางาน เมื่อไดเวลาพอสมควรนักเรียนแตละกลุม 

กลับมาที่หองแลวอานคําตอบที่นักเรียนไดมาใหเพื่อนๆ ตางกลุมไดฟง แลวทําแผนภูมิการหาคําตอบ

รวมกัน 

 บานทรงไทยเขาสรางกนัแบบไหน ? 

- สรางดวยไม 

- วิศวกรออกแบบแลวสราง 

- บานทรงไทยตองยกเสาเอกแลวสราง 

ทําไมตองมีหองครัว ? 

- เอาไวทาํอาหาร 

- ไววางภาชนะหุงตม เตาแกส  

- เพื่อไมใหกลิน่อาหารไปรบกวนหองอืน่ 

ทําไมตองมีหลอดไฟในบานดวย? 

- เพื่อใหแสงสวาง โดยเฉพาะเวลากลางคืน 
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เมื่อสรุปคําตอบแตละขอแลว คุณครูใหนกัเรียนอานทบทวนอีกครั้ง 
 
       กิจกรรมวงกลม หลังจากทีเ่ลือกคําถาม  

       เพื่อหาคําตอบจากคุณครูหองอื่น  

       (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก)นาํคําถามของ 

       ตนเองไปพรอมกับเพื่อนๆ ในกลุมเพื่อ 

       นําไปถามคุณครู ฝกสอน โดยคาํถามที ่

       (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก)นาํไปถาม  

       คือ ทําไมตองมีบานดวยครบัเมื่อคุณครู 

       เขียนคําตอบในกระดาษแลวอานให 

       (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก)และเพื่อนๆ ฟง  

       หลังจากเมื่อฟงคําตอบแลวเสร็จ   

       (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก)และเพื่อนๆ  

       กลาวขอบคุณ 
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 17) 
 คุณครูชวนนักเรียนหาคําตอบเกี่ยวกับส่ิงทีน่ักเรียนเคยถามวา วัสดุที่ใชในการสรางบานมี

อะไรบาง จากนั้นคุณครูลองใหนักเรียนตอบ นักเรียนสวนใหญตอบตามคําตอบที่เคยไปถามจาก

คุณครูหองขางเคียง หลงัจากนัน้คุณครูไดจัดเตรียมวัสดุที่ใชสรางบานใหนักเรียนไดลองสัมผัสทีละ

ชนิด เร่ิมจาก  
 กอนหิน 
 (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) สัมผัสกอนหินกอนเล็ก แลวบอกลักษณะนิม่ เพื่อนๆ หลายคน บอก

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก)วา ไมใชนิ่ม กอนหินมนัตองแขง็ๆ  
 อิฐบล็อก 
 นองภูผา  : กลิ่นเหมือนหอย หลงัจากนั้นเพื่อนๆ ก็ผลัดกันมาดม แลวพูดกันวา มีกลิน่จริงๆ 

ดวย  

 (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) ดมแลวบอกวา เหมน็ 
 อิฐแดง 
 (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : เหม็นกลิ่น  

 นองเอิรน : กลิ่นคลายน้ําทะเล 
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 ทราย 
 นองไอซ : เขียนชื่อ ท เหมือนชื่อไอซเลย (ทราวทิย) 
 ปูน 
 นองพี  :  ปูนมีสีขาวกบัสีเทา 
 กระเบื้อง  
 นองภูผา : ระวังแตกหลนพืน้ 

 นองเนยถามนองพี วา  : กระเบื้องสวยไหม 

 นองพี : สวย แลวทําทาดมกลิ่น  

 เมื่อเสร็จกิจกรรมแลว คุณครูถามทบทวนอีกครั้งวาวัสดุทีเ่ราใชสรางบาน มีอะไรบาง 

 นองเอิรน : ไม 

 นองวุฒิ : กอนหนิ 

 นองชนิจัง : อิฐแดง 

 (กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : กระเบื้อง 

 นองซนั : อิฐบล็อก 

 (กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : ทราย 

 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 18) 
 คุณครูและนักเรียนรวมกันแตงนทิานที่เกี่ยวของกับโครงการ เร่ือง”บาน” โดยขั้นแรกคุณครู

อธิบายถึงการแตงนิทานใหกับนักเรียนทราบเบื้องตน เมือ่นักเรียนเขาใจแลว  

 คุณครูจึงถามนักเรียนวา ตองการแตงนิทานจํานวนกี่หนา มีนักเรียนแสดงความคิดเห็น

หลากหลาย เชน นองพี : 10 หนาครับ (กรณีศึกษาเด็กออทิสติก) : 2 หนา นองน้ําหนึ่ง : 4 หนา 

(กรณีศึกษาเด็กสมาธิส้ัน) และ(กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP) : 5 หนา นองเอิรน 8 หนา คุณครูจึง

สรุปใหกับนักเรียนวา เราจะแตงนิทานจํานวน 5 – 10 หนา ตามเนื้อเร่ืองที่นักเรียนจะชวยกันแตงขึ้น 

 หนาที ่1 :  นองเอิรน “ มหีมูบานแหงหนึ่ง”  

   นองชนิจัง “มีคนแคระเยอะ 

 หนาที ่2 :  นองภูผา “ มีบานหลังหนึง่ไมมีคนมาอาศัยอยู” 

   (กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) “บานก็เลยเงียบเหงา” 

 หนาที ่3  (กรณศึีกษาเดก็สมาธิส้ัน) “คนแคระเขาไปดูแลบานหลงันัน้” 

   นองเอิรน “คนแคระทําความสะอาดให” 

 หนาที ่4  นองชนิจัง “ โดยเก็บถวยชามลางทําความสะอาดหองน้าํ” 
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 หนาที ่5  นองน้ําหนึง่ “ชวยถพูืน้บาน” 

   นองซัลวา “เช็ดกระจก” 

   นองเนย “และเก็บของใหเรียบรอย” 

 หนาที ่6  นององิค “และก็มีคนมาอยูทีบ่านหลังนี”้ 

 หนาที ่7  นองเอิรน “คนแคระก็เลยคิดวาบานสะอาดแลวจึงมีคนมาอยู” 

 หนาที ่8  นองซนั : คนแคระก็มีความสุขที่บานหลงันั้นมีคนมาอยูแลว” 

 เมื่อแตงนทิานเสร็จแลว คุณครูและนักเรียนรวมกนัอานนิทานที่แตงขึน้ หนึง่รอบ และให

นักเรียนชวยกนัสรุปวาไดขอคิดหรือคติพจนอะไร จากนทิานที่รวมกนัแตงขึ้น  

 นองพี : ถาบานไมสะอาดกจ็ะไมมีคนมาดูแล 

 (กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : คนแคระเปนคนมีน้าํใจชวยกนัทําความสะอาด 
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 19) 
 คุณครูอานนทิานที่ชวยกนัแตงขึ้นเมื่อวาน พรอมกับเสนอวา นทิานจะนาอานมากขึน้ก็จะตอง

มีภาพวาดประกอบเขากับเนื้อเร่ืองที่สวยงาม เพราะฉะนั้นจงึลงความเห็นวา ใหนักเรียนชวยกนัแบง

งานวาดภาพประกอบนทิาน แตละหนา เนื่องจากนิทานมีจํานวน 8 หนา  

 หนาที ่1 : นองภูผาและนองชินจัง ยกมืออาสา 

 หนาที ่2 : นองพ ีและนองเอริน ยกมืออาสา 

 หนาที ่3 : นองซัลวา และ(กรณีศึกษาเด็กสมาธิส้ัน) ยกมืออาสา 

 หนาที ่4 : นองวุฒ ิและนองไอซ ยกมืออาสา 

 หนาที ่5 : นองฟรุกอน และ นองเนย ยกมอือาสา 

 หนาที ่6 : (กรณีศึกษาเด็กสมองพกิาร CP) ยกมืออาสา และถาใครเสร็จก็มาชวย(กรณีศึกษา

เด็กสมองพิการ CP)ดวย 

 หนาที ่7 : นองน้าํหนึ่ง และนององิค ยกมอือาสา 

 หนาที ่8 : นองซัน ยกมืออาสา 

 คุณครูสังเกตวา(กรณีศึกษาเด็กออทิสติก)ไมไดยกมืออาสาทาํงานรวมกับเพื่อน คุณครูจงึชวน

ใหเด็ก ๆ ชวยคิดหนาที่ให เด็ก ๆ ลงความเห็นใหวาดรูปรองปกในของหนงัสือนทิาน ซึ่ง(กรณีศึกษาเด็ก

ออทิสติก)ยินดีทําตามขอเสนอของเพื่อน ๆ เมื่อแบงงานเสร็จส้ินคุณครูอานทบทวนเนื้อเร่ืองนิทาน ให

นักเรียนฟงอีกครั้ง พรอมกับแจกกระดาษ ใหนักเรียนชวยกันวาดรูปประกอบ 
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วันที่ 10 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 20) 
 วันนี้ คุณครูพานักเรียนไปทศันศึกษา เพื่อตอบคําถามเกีย่วกับเร่ืองบานที่เดก็ๆ สนใจ โดย

เดินทางไปที่บานของผูปกครองนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 1/1 ซึ่งมีอาชีพเปนสถาปนกิ และมีสํานกังานไม

ไกลจากโรงเรียนมากนัก เมือ่ไปถึงนกัเรียนใหความสนใจ ต่ืนเตนกับอุปกรณภายในสํานักงาน 

 สถาปนิก : เด็กๆ รูหรือไมวา สถาปนิก มหีนาที่ทาํอะไร 

 นักเรียน : ออกแบบบาน 

 สถาปนิก : แลวมัณฑนากร มีหนาที่ทาํอะไร 

 นักเรียน : ออกแบบบาน  

 สถาปนิก : มัณฑนามหีนาที่ออกแบบและตกแตงภายในบานครับ สวนสถาปนกิออกแบบ

รูปแบบบานภายในและภายนอกครับ เด็กๆ วันนีท้ี่มามีคําถามอะไรบางครับ 

 นองชนิจงั : ตกแตงบานอยางไรคะ 

 สถาปนิก : หนตูองดูวาบานที่หนูตองการตกแตงเปนบานประเภทไหน และตองการแบบ

ทันสมยั หรือแบบคลาสสิค จากนั้นก็ยกตวัอยางหนงัสือรูปบานตางๆ ใหดู เชน บานทรงไทย บานเดี่ยว 

บานเมืองนอก และบานแบบแมงมุม  

 นองพี : หนูอยากไดบานอยางนี้จงัเลย 

 นองเอิรน  : บานทรงไทยสรางอยางไร 

 สถาปนิก : ยกตัวอยางหนังสอืแบบบานในชวงสมยัรัชกาลที่ 5  บานริมแมน้ําเจาพระยา และ

พูดวาสรางจากไมและอิฐ  

 คุณครู : อิฐแดงกับอิฐมอญเหมือนกนัมั้ยคะ 

 สถาปนิก : แตกตางกันที่วธิทีํา มีใครโตขึ้นจะออกแบบบานบางมั้ย 

 นักเรียนหลายคนยกมือข้ึน  

 นองพี : หลังคามีกี่แบบ 

 สถาปนกิ : มีหลังคาแบบไทย แบบจั่ว แบบทรงแบน หลังจากนัน้ถามเด็กนักเรียนวาทําไมบาน

ทรงไทยจึงมหีลังคาสูง 

 (กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : เพราะจะไดสวยดี 

 สถาปนิก : มีหลังคาสูงเพราะประเทศไทยหนาฝนมีฝนตกเยอะ และหนารอนก็รอนมาก เวลา

ฝนตกน้าํฝนจะไดไหลเร็วๆ สวนหลังคาสูงก็จะทาํใหอากาศรอนลอยตวัอยูดานบน ตัวบานก็จะเยน็ 

 นองซนั : บานแมงมุม เคาสรางกนัอยางไรคะ 

 สถาปนิก : ใชเสาเข็มเจาะลงพื้น มีแบบแปลน สรางคอนขางยาก หลงัจากนั้นนําแบบแปลน

กอสรางบาน และโบวชัวแบบบานโครงการที่ขาย มาใหนักเรียนด ู



 

 

152 

 นองเอิรน : หองนอนมีกี่แบบ 

 สถาปนิก : หองนอนมีแบบทีม่ีหองนั่งเลนอยูดวย และหองนอนทีม่ีไวสําหรับนอนอยางเดียว 

 (กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : หองครัวมกีี่แบบ 

 สถาปนิก : มีครัวไทย มีเตาโบราณใชถาน ครัวสมัยใหมใชเตาแกส เตาไรควัน พรอม

ยกตัวอยางรูปภาพชุดตกแตงภายในครัว 

 คุณครู : อุปกรณอะไรที่นํามาตกแตงบานไดบาง 

 สถาปนิก : ถามเด็กๆ กลับวา คนเราตองการอยูบานที่ลําบากหรือสบาย 

 นักเรียน : บานที่สบาย  

 สถาปนิก : เราชอบนั่งพื้นแบบไหน พืน้แข็งๆ หรือพืน้โซฟา 

 นักเรียน :  แบบโซฟา 

 สถาปนิก : การตกแตงแบบบานเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูพักอาศยั ทาํใหมีความสุข 

 เมื่อไดเวลาอันสมควร คุณครูจึงไดใหนกัเรียนกลาวขอบคุณที่ใหความรู แลวเดินทางกลับ

โรงเรียน 
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 21) 
 คุณครูและนักเรียนรวมกันแตงคําคลองจองในหัวขอเร่ืองบาน โดยคุณครูอธิบายถงึวธิีการแตง

คําคลองจองเบื้องตนใหนักเรียนทราบ โดยนองเอิรนยกมือเสนอเปนผูเร่ิมแตงคําคลองจองเปนคนแรก  

 นองเอิรน : บานของฉันสรางดวยไม 

 นองซนั : บานของฉันสรางดวยปนู 

 นองไอซ : บานของฉันสรางดวยหนิ 

 นองชนิจัง : บานสองชั้นสรางดวยหินกับปูน 

 เมื่อแตงครบ 4 บรรทัดแลว คุณครูอานคําคลองจองใหนกัเรียนฟงอกีครั้ง แลวถามวาคําคลอง-

จองทีน่ักเรียนแตงมีความไพเราะหรือไม (กรณีศึกษาเด็กสมองพกิาร CP) ตอบวา ไมเพราะครับ คุณครู

จึงขอเสนอเพิม่เติมบางประโยคเพื่อใหไพเราะขึ้น  

 ประโยคแรก : บานของฉนัสรางดวยไม 

 ประโยคที่สอง : สวนบานสองชั้นสรางดวยปูน 

 ประโยคที่สาม : และบานของฉันสรางดวยหิน 

 ประโยคที่ส่ี : แตบานสามชัน้สรางดวยหินกับปูน 

 จากนั้นคุณครูอานนําหนึ่งรอบ และใหนักเรียนอานพรอมกันอีกหนึ่งรอบ แลวถามนักเรียนวา

จะตั้งชื่อคําคลองจองที่นักเรียนชวยกันแตงวาอะไร  
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 นักเรียน ตอบวาใหชื่อวา บาน เมื่อรวมกันแตงคําคลองจองเรียบรอยแลว นองเอิรน เสนอให

วาดรูปตกแตงคําคลองจองใหสวยงาม 

 เมื่อเสร็จกิจกรรมคุณครูใหนักเรียนติดปะรูปทรงตามจินตนาการโดยมิไดกําหนดหัวขอเร่ือง 
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 22) 
 คุณครูสนทนาเกี่ยวกับการทาํคุกกิง้ วาเราจะทาํอะไรที่เกี่ยวของกับบานไดบาง 

นองเอิรน : ขนมเคก 

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : วุนกะท ิ

นองไอซ :  ขนมปง 

นองชนิจัง : ขนมเคกดีกวา 

เมื่อถามความเห็นของเด็ก ๆ แลวก็ตกลงทาํขนมเคก 

คุณครู : คุกกิ้ง ขนมเคก นาทาํมากคะ แตเราไมมีเตาอบ เราจะทาํอยางไรกันดี 

นองน้ําหนึง่ :  เอาไปทอด  

คุณครู : งั้นเราทาํคุกกิง้ ขนมแพนเคกดีกวา 

เด็ก ๆ เห็นดวย คุณครูจึงบันทกึการเรียนรูลงแผนกระดาษ แลวถามเด็ก ๆ วาแพนเคกมีสวนผสม

อะไรบาง  

นองเนย : ไข 

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : นม 

นองภูผา :  แปง 

นองฟุรกอน: เนย 

คุณครูบันทกึสวนผสม และหาอาสาสมัครนําสวนผสมมาในวนัพรุงนี้ พรอมเขียนชื่อผูอาสาความรบัผิด

การนาํสวนผสมมา 

 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 23) 

เด็กๆและคุณครูจึงตกลงกันวาคุณครูจะสาธิตการแพนเคกบาน คุณครูจึงไดนําสวนผสมและ

อุปกรณสําหรับทําแพนเคกมาใหเด็ก ๆ ดู และทบทวนขอควรระวังจากการทําขนม เชน กระทะที่รอน 

หลังจากที่คุณครูสาธิตการทําแพนเคก ทําใหเด็ก ๆ ทราบวาการที่จะทําแพนเคกใหสวยงามและนา

รับประทานทําอยางไรซึ่งจะตองอาศัยผูที่มีความชํานาญ จินตนาการ และเพื่อเรียนรูรูปทรงของบาน

เบื้องตน กอนที่เด็ก ๆ จะลงมือทําแพนเคกดวยตนเอง เด็ก ๆ อยากรูอะไรบางเกี่ยวกับการทําแพนเคก 

นองเอิรน : ทาํไมตองใสนมดวยคะ 
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นององิค : กน็มทําใหเราโตไว ๆ ไง 

คุณครู : เพื่อใหขนมแพนเคกนุม มีกลิน่หอม และนมมปีระโยชนตอรางกายของเรา 

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) :  ถาเราทอดในกระทะทอดไขที่บานไดไหมครับ 

นองไอซ : ทําอยางไรครับ 

คุณครู : ไดแตควรเปนกระทะที่มกีนกระทะแบนเรียบและใชไฟออน 

นองฟุรกอน : อุปกรณทําแพนเคกมีอะไรบาง 

คุณครูจึงนําอปุกรณมาใหเด็กๆ ดูอีกครั้งและใหเด็กบอกชื่ออุปกรณเองพรอม ๆ กนั 

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : แพนเคกเหมือนโตเกยีวไหม?  

นองซนั :  เหมอืนกนัสิ เราเคยซื้อกินแถวบานเราดวย  

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : กินไดไหมครับ (กรณีศึกษาเด็กออทิสติก)อยากกิน 

คุณครู :  ไดสิแตเด็ก ๆ ตองทําเองนะคะ 
 
      กิจกรรมวงกลม คุณครูและเด็กๆ ลงความเหน็วา 

      จะทาํคุกกิง้ ขนมแพนเคก บาน (กรณีศึกษาเด็ก 

      สมาธิส้ัน)รับอาสานําไขไกมาจากบาน จาํนวน 2  

      ฟอง และเขียนชื่อเปนผูรับผิดชอบนําสวนผสมมา 
        
        
 
 
วันที่ 16 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 24) 
 คุณครูสนทนาและทบทวนกบัเด็กเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ วัสดุที่ใชสรางบาน ครูถามกระตุน

เด็กๆ วาเราประดิษฐบานยกัษของเด็กๆ เอง เด็ก ๆอยากใหบานของเด็ก ๆ มีสีอะไร รูปรางแบบไหน

บาง  

นองเนย : หนอูยากทําบานจากกระดาษ  

คุณครู : ดีมากคะ เรามีลังกระดาษลังใหญพอดีเลย 

นองเอิรน : หนาบานมีดอกไมคะ  

นองพ ี: หลังคาสีน้าํเงนิ หรือสีแดงก็ไดนองพีชอบ  

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : สีน้ําเงินดกีวา  

นองไอซ : งั้นเราทาบานดวยสีแดงแลวกัน  
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(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : มีประตูเอาไวเขาบาน 

คุณจดบันทึกขอมูลเบื้องตนแลวชวยเด็กๆ ทําโครงบานขึ้น ครูสังเกตเห็นเด็กสนใจการทําบานยักษมาก

และของมีสวนรวมทําดวย คุณครูจึงถามเด็กตอไปวาบานเรายังขาดอะไรอีกคะ เด็กๆ ทําทาทางชวยกนั

คิด และพูดพรอมกันวา 

นองภูผา , นองชินจงั : หนาตาง ครับ/คะ 

จากนั้นเดก็ ๆ ก็แบงหนาที่กนัสรางยักษดวยกัน ทากาว ตัดกระดาษ พมิพสีน้าํ  วาดรูป เปนตน 

  

      กิจกรรมเสรี ระหวางที่นอง(กรณีศึกษาเดก็ออท ิ

      สติก) กับ(กรณีศึกษาเด็กสมาธิส้ัน)  

      ชวยกนัติดภาพพิมพรูปมือเปนหลงัคาบานยักษอยู  

      นองน้ําหนึง่เดนิแทรกเขามาระหวางกลาง และบอก 

      ทั้งสองคนวา “ขอชวยติดดวย” นอง(กรณศึีกษาเด็ก 

      ออทิสติก)และ(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) ตอบ 

      พรอมกันวา “ได เขามาชวยกนัติดซิ”   

      พรอมกับแสดงทาทางติดภาพพิมพรูปมือบน 

      หลังคาใหนองน้ําหนึง่ด ู

 

      กิจกรรมเกมการศึกษา หลังจากที่เลนเกม 

      การศึกษาเรียบรอยแลว คุณครูชักชวนใหเด็กๆ ตัด 

      ภาพพมิพรูปมอืเพื่อนาํไปติดหลังคาบานยกัษ นอง 

      เอิรนวิ่งไปหยบิกระดาษและกรรไกรจากคุณครูแลว 

      นํามาตัด ระหวางนัน้(กรณีศึกษาเด็กสมาธส้ัิน)มอง 

      นองเอิรนดวยความสนใจและถามนองเอิรนวา  

      “นองเอิรนทาํอะไร” นองเอิรนจึงกลาวชวนให

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) มารวมกนัตัดกระดาษดวยกนั สวนอีกกลุมหนึ่งดานหลัง นองน้าํหนึ่งกําลงั

แนะนาํวธิีการตัดกระดาษให(กรณีศึกษาเด็กออทิสติก) เพื่อให(กรณีศึกษาเด็กออทสิติก)ตัดกระดาษ

ดวยตนเองจนเสร็จเรียบรอย 
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วันที่ 21 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 25) 
 คุณครูและนักเรียนสรางขอตกลงรวมกันวาจะออกสาํรวจบริเวณรอบๆ โรงเรียน วามแีบบบาน

ชนิดใดบาง ทีน่ักเรียนรูจัก โดยใหนกัเรียนเลือกวาดรูปบานที่ตนเองชอบ หลงัจากนัน้ไดแบงนักเรียน

เปน 3 กลุม เพื่อสะดวกในการดูแล เมื่อออกเดินสํารวจพบบานแบบอาคารพาณิชย  

 นองไอซ : บานเรากเ็ปนตึกแบบนี้เหมือนกัน 

 จากนั้นเลีย้วเขาซอยพบอาคารอพารทเมนท  

 คุณครูถามวา  :  ที่อยูอาศัยแบบนี้เรียกวาอะไร 

 นองน้ําหนึง่ : เรียกวาคอนโด เพราะมหีลายหอง 

 เมื่อเดินตอไป พบบานเดี่ยว คุณยายเจาของบานเหน็เดก็ๆ จึงถามวา 

 คุณยาย : เด็กๆ มาทําอะไรกนั 

 นักเรียน : มาสํารวจบานคะ  

 คุณยาย : พดูเชิญชวนเดก็ๆ เขาไปดื่มน้ําในบาน 

 นักเรียนอยากเขาไปสํารวจบานคุณยาย แตคุณครูเห็นวา จะใชเวลานานเกนิไป จงึปฏิเสธและ

กลาวขอบคุณคุณยาย แลวนํานักเรียนเดนิสํารวจตอ พบหองแถวไม 

 นองพีถามครูวา : ทําไมบานถงึดําจังเลย 

 คุณครู : บานสรางดวยไม เวลาโดนฝนและชื้น จะทําใหเกิดตะไครน้ําเกาะ มองเหน็เปนสีดํา 

 เมื่อไดเวลาอันสมควร คุณครูชวนนักเรียนกลับไปที่หองเพือ่วาดรูปบานที่ตนเองชอบ คุณครู

ถามวา : บานที่นกัเรียนสาํรวจมีบานแบบใดบาง 

 นองชนิจัง : บานตึก 

 นองเอิรน : บานเดี่ยว 

 นองภูผา : คอนโด 

 (กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : บานไม 

 นองเอิรน : บานทาํจากปนู 

 หลังนั้นก็ใหนกัเรียนมาเลาบรรยายความชื่นชอบเกีย่วกบับานที่ตนเองวาด  

 นองน้ําหนึง่ : ชอบบานเดีย่ว มีลักษณะรั้ว มีบันได 

 (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : ชอบบานทรงไทย ชอบบานหน ูบานเดี่ยวสวยเลย 

 นององิค : ชอบบานตึก เพราะสวยดีมี 5 ชั้น 

 นองฟรุกอน : ชอบคอนโด เพราะมนัสวย 

 (กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ชอบคอนโด เพราะสวย ชอบบานสถาปนกิที่ไป 

 (กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : ชอบบานไม เพราะโดนกอนหนิแลวไมแตกงาย 
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 นองซัลวา :  ชอบบานเดี่ยว เพราะมนัสวย มันม ี2 ชั้น 

 นองชนิจัง : ชอบบานเดี่ยว เพราะมนัมีอันเดียว (มีบริเวณ) จะไดวิ่งเลนได 

 นองไอซ : ชอบบานคอนโด เพราะบานคอนโดใหญ 

 นองภูผา : ชอบบานตึก เพราะมนัสูง 

 นองซนั  :  ชอบบานตึก เพราะสูงใหญ 

 นองเอิรน : ชอบบานตึก เพราะมนัสูงดี และชั้นลางมนักก็วางเอาไวขายของได 

 นองเนย : ชอบบานตึก เพราะมนัสูง และอยูไดหลายคน 

 นองพี : ชอบบานตึก เคยอยูแลวมีของเยอะ 

 

      กิจกรรมเสรี เด็กๆ กําลงันําเศษวัสดุจาก  

      ธรรมชาติ เชน กิ่งไม ใบมะพราว มาติดเพือ่ทํา 

      หลังคาบานจาํลอง หลงัจากที่(กรณีศึกษาเด็ก 

      สมองพกิาร CP)ทากาวและติดใบมะพราวเสร็จแลว 

      จึงสงแปรงทากาวที่ยงัมีกาวเหลือติดอยูมาให 

      (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก)เพือ่ใชทาเศษกิ่ง  

      ไมที่จะนํามาตดิหลังคาบานจําลองของตนเองตอ 

 

      กิจกรรมวงกลม คุณครูและเด็กนกัเรียนรวมกันทาํ 

      กิจกรรมหมูบานจาํลอง โดยมีขอตกลงวาใหเด็กๆ  

      เลือกสรางบาน ในตําแหนงใกลเพื่อนคนใด ก็ไดที่ม ี

      ความรูสึกอยากอยูใกลดวย (กรณีศึกษาเดก็สมาธ ิ

      ส้ัน) (กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP) และ  

      (กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) เลือกวางบานจาํลองท ี

      ละคน โดยรอจังหวะใหเพื่อนเลือกวางใหเรียบรอย 

      กอน หลังจากนั้น(กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP) 

      ชักชวนคุณครูใหวางบานจาํลองใกลๆ กับเด็ก ๆ  

      ดวย 
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 26) 
 เด็กๆและครูรวมกนัสนทนาเกี่ยวกับเสนทางการเดินทางไปบานนองซลัวา 

คุณครู : วันนีจ้ะไปทัศนศึกษาที่บานนองซัลวากนั เราเริ่มออกเดินทางจากไหน 

นองเอิรน : โรงเรียนเกษมพทิยาคะ  

นองเนย : หองอนุบาล 3/2 คะ 

ระหวางเดนิแถวไปขึ้นรถเดก็ ๆ เดนิเปนแถวเรียบรอย ดูกระตือรือรนทีจ่ะไดเดินทางไปบานเพื่อน 

คุณครู : ระหวางการเดินทางเด็กเห็นอะไรบาง 

นองพ ี: เห็นรถเยอะแยะเลย 

นองภูผา : ผานบานของนองภูดวยครับ 

คุณครู : ผานบานของใครอกีไหมคะ 

นองไอซ : รถกผ็านบานนองไอซดวย 

 ระหวางทางคณุครูสังเกตเหน็(กรณีศึกษาเด็กออทิสติก)มองออกไปทีน่าตางรถและมองสอง

ขางทางตลอด โดยไมพูดคุยกับเพื่อน ๆ เลย จนไปถงึบานนองซัลวา คุณพอ คุณแมของนองออกมา

ตอนรับ นําขนมและน้ํามาใหเด็ก ๆ ทาน ใหเดินบริเวณรอบ ๆ บาน (กรณีศึกษาเด็กออทิสติก)เดินรอบ 

ๆ บานเจอกรงใสแมว มีแมว 4 ตัว (กรณีศึกษาเด็กออทสิติก)เขาไปดูใกล ๆ และบอกเพื่อนวาเหมอืนสี

ทองที่บาน(กรณีศึกษาเด็กออทิสติก)เลย จากนั้นจงึของคุณพอนองซัลวาอุมแมว เดก็ ๆ คนอื่นวิ่งเลน

และทานขนมอยางสนุกสนาน (กรณีศึกษาเด็กสมองพิการ CP)เห็นเพื่อนบางสวนสนใจแมวเหมือน

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก)กถ็ามนองซัลวาแมวชื่ออะไรบาง จนไดเวลาพอสมควรจึงขอลากลับโรงเรียน 

เมื่อถึงโรงเรียนเด็กและครูรวมกนัสรุปเสนทางการเดินทางและกจิกรรมที่ไดทําที่บานนองซัลวาอีกครั้ง

หนึง่ 

 
สรุปการเรียนรูระยะที่ 2  

 เด็กไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอมูลใหมเกี่ยวกับโครงการ “บาน” ระหวางเพื่อนเด็กปฐมวัย

ปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ โดยรวมกันแสดงความคิดเห็น มีการดูแลชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน ตักเตือนเมื่อเพื่อนผิดขอตกลงในการเรียนรูหรือเมื่อมีการทํางานรวมกันและเลนเปนกลุมทําให

เด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคมพัฒนาขึ้นเปนลําดับ การเรียนรูมิใชแตเรียนรูในหองเรียน โดยสังเกตไดจาก

การที่เด็กไดกลับไปสนทนาเลาเรื่องราวที่ไดเรียนรูที่โรงเรียนใหผูปกครองทราบและผูปกครองสะทอน

กลับมาที่โรงเรียนโดยการซักถามความคืบหนาในการเรียนรูเรื่องโครงการบานและเสนอความ

ชวยเหลือเกี่ยวกับส่ืออุปกรณหรือการใหความรวมมือในดานตาง ๆ  เด็กบางคนสนใจหาขอมูลความรู

เพิ่มเติมจากการดูโทรทัศน การดูรูปจากหนังสือหรือนิตยสารเกี่ยวกับบาน แผนพับ ฯลฯ แลวนํามาเลา
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ใหเพื่อนและครูฟง ครูจึงกระตุนความสนใจเด็กโดยการตั้งคําถามจากขอมูลที่เด็กนํามาเลาและกําลัง

เปนที่สนใจในขณะนั้นเพื่อคนหาคําตอบ จากนั้นครูมีสวนกระตุนใหเด็กชวยกันคิดวาจะหาคําตอบ

เพิ่มเติมไดจากไหน ซึ่งเด็กสวนใหญบอกวาใหไปถามครูในหองเรียนอื่นๆ หรือไปทัศนศึกษานอก

โรงเรียนเพื่อหาคําตอบ โดยสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ๆ มีความกระตือรือรนชวยกันในการเลือกคําถาม

และนําคําถามเพื่อไปถามแลวนําคําตอบมาเลาใหเพื่อนฟงกลุมอ่ืนฟง นอกจากนี้เด็กยังไดเรียนรูและ

เพิ่มพูนประสบการณ โดยครูเปนผูจัดเตรียมกิจกรรมที่สอดคลองและเหมาะสมกับความสนใจและ

พัฒนาการซึ่งไดบูรณาการทักษะการเรียนรูตางๆ มาใหเด็กไดปฏิบัติและฝกฝนผานกิจกรรมที่

หลากหลายเชน การเลนบทบาทสมมติ การประดิษฐ การทองคําคลองจอง การแตงนิทาน เปนตน 

โดยเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีเรียนรูโดยการเลียนแบบเด็กปกติ และในขณะเดียวกันเด็ก

ปกติก็ไมแสดงพฤติกรรมการแบงแยกกลับถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน ขณะที่เด็กเรียนรูผานกจิกรรม

นั้นเด็กมีการสรางขอตกลงทางสังคมรวมกันระหวางเด็กปกติ เด็กที่มีความตองการพิเศษและคุณครูวา

เราจะตองปฏิบัติตัวอยางไรเพื่อใหเปนที่ยอมรับและมีความสุข สนุกในการเรียนรูเร่ืองบาน ซึ่งเปนภาพ

ที่นาชื่นชมมากและเห็นการพัฒนาของพัฒนาการทางดานอื่นมีการพัฒนาตามมาดวยเชนกัน

นอกเหนือจากพฤติกรรมดานสังคม   เชน ดานภาษาโดยเฉพาะเด็กที่มีความตองการพิเศษจะเห็นได

ชัดเจน คือในระยะเริ่มโครงการคุณครูหรือเพื่อนถามอะไร นองการจะพูดทวนคําถามตามและก็จะ

เปลี่ยนความสนใจไปทําอยางอื่นแทน แตพอมาระยะหลังนองสามรถตอบคําถามไดเปนประโยคสั้น ๆ 

ดังนั้นจึงทําใหมีการยอมรับจากเพื่อนมากขึ้น การดําเนินกิจกรรมโครงการในระยะที่สองครูมีบทบาท

สําคัญในการกระตุนใหเด็กกระบวนการคิด การวางแผนและการลงมือปฏิบัติจริงสืบคนขอมูล ที่เปน

ประสบการณความรูความเขาใจใหมจากการทําโครงการ ครูใหการชวยเหลือแนะนําจัดเตรียมวัสดุส่ือ

อุปกรณและแสวงหาแหลงขอมูลความรู สําหรับการคนหาคําตอบ ครูยอมรับการแสดงความคิด การ

แสดงออกของเด็ก บันทึกพฤติกรรมและการพัฒนาของพัฒนาการดานสังคมขณะปฏิบัติกิจกรรม

รวมกัน ชื่นชมหรือกระตุนใหเกิดการเรียนรูในทิศทางเดียวกัน และใหขอมูลยอนกลับในทางที่จะเปน

การพัฒนาและสงเสริมทักษะในดานสังคมของเด็ก ๆ 
 

ระยะที่  3 ระยะสรุปผลและประเมินโครงการ 
วันที่ 23 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 27) 
 คุณครูพูดคุยเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเรื่อง “บาน” วานักเรียนตองเตรียมนําเสนอใหนักเรียน

หองอื่น ผูปกครองตลอดจนผูที่สนใจเขาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียนโดยการนําเสนอตองขึ้นอยูกับ

ความใจสมัครของตัวนักเรียนเอง 

คุณครู : วันจดันิทรรศการ มีการจัดกิจกรรมอะไรบาง 
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นองพี : เลานทิานครับผม 

นองวุฒิ : วุฒพิูดสีของบานครับ 

คุณครู : มีนักเรียนคนไหนจะอาสานําเสนอหัวขอไหนบางคะ 

นองซัลวา : หนูของพูดเรื่องแบบบานของเพื่อน 

คุณครู : แบบบานของเพื่อนไหนคะ ไหนนองซัลวาลองชีใ้หดูสิคะ  นองซัลวาเดนิไปชีแ้ผนภูมิสํารวจ

ประเภทบานทีเ่พื่อนและคุณครูอาศัยอยู 

นองเอิรน : หนูก็อยากพูดแผนเดียวกบัซัลวาเหมือนกนั 

คุณครู : แตคุณครูเห็นวานองเอิรนเปนคนเกง หนูลองเลือกใหมดีไหมคะ 

นองเอิรน : ก็ไดงั้นหนูเลือกวสัดุที่เราไวสรางบานก็ได 

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : ...เลาแผนการจัดกจิกรรมครับ 

หลังจากนั้นเด็ก ๆ ก็เงียบ จนในที่สุดคุณครูก็ถามนักเรียนใหมวา 

คุณครู : ใครจะเลาประสบการณเดิม  นองน้ําหนึง่กับนองภูผายกมือข้ึนอาสาพรอมกัน คุณครูจึงลง

ความเห็นวาใหทัง้ 2 คน ชวยกันเลาดวยกนั 

คุณครู : ใครจะพูดคําถามคะ 

นองซนัและนองอิ้งยกมือรับอาสาเปนคนพูด 

นองวุฒิ : สํารวจสีบานครับ 

คุณครู : ใครจะเปนพิธีกร 

นองเอิรน : ใหนองไอซ (กรณีศึกษาเด็กออทิสติก)กแ็ลวกันคะ 

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ทองคําคลองจองครับ 

นองชนิจัง, นองพ ี: พูดการประหยัดไฟ คะ/ครับ 

คุณครู : เด็กๆ คนไหน ที่ยงัไมมีหนาที่ในกจิกรรม และอยากเปนพิธีกรบาง 

นองเนย : หนยูังไมมีคะ หนจูะพูดเรื่องการสํารวจบานของเพื่อนนะคะ 

คุณครู : งั้นขอใหนองภูผาชวยนองเนยพูดนะคะ สวนนองฟุรกอนพูดวธิีการสรางบานยักษแลวกนั 

จากนั้นคุณครูและเด็ก ๆ ชวยกันสรุปหนาที่ของเด็ก ๆ แตละคนอีกครั้ง และจากนั้นคุณครูสังเกตเห็นวา

นองไอซยงัไมมีหนาที่ในการรวมกิจกรรม จึงมอบหมายใหนองไอซเปนพิธกีร ซึง่นองไอซไดตอบตกลง

จะทาํหนาที่เปนพิธกีร 
 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 28) 
 เด็กและครูรวมกันอภิปรายวายงัมีกจิกรรมไหนที่เด็กๆยงัไมทาํเด็กๆรวมกันคิด เมื่อเด็กๆทํา

ครบกิจกรรมทกุกิจกรรมแลว เราจะทําอะไรในวันปดโครงการบาง 
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นองเอิรน : รองเพลง 

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน), นองภูผา : ทองคําคลองจองครับ 

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : เลานทิาน 

คุณครู : แนะนําใหเด็กๆ เลอืกสองกิจกรรมพอเนื่องจากเวลาในการนําเสนอมีจาํกัด 

เด็ก ๆ เลือกทองคําคลอง กบัเลานทิาน ดังนัน้คุณครูและเด็ก ๆ จงึชวยกันแบงหนาที่ในการเลานทิาน

และแสดงนิทาน 

 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 29) 
 เด็กๆซอมหนาที่ที่ตัวเองไดรับมอบหมายและรวมกนัทาํการดเชิญแขกมารวมงานวนัปด 

โครงการบาน 
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 30) 
 เด็กๆซอมหนาที่ที่ตัวเองไดรับมอบหมายและรวมกนัเก็บความเรียบรอยผลงาน 
 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 31) 
 นําเสนอนทิรรศการและทบทวนประเด็นทีค่วรปรับปรุงแกไขในการนาํเสนอโครงการ 
 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2551  (วันที่ 32) 
 นําเสนอนทิรรศการเด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการจดัแสดงผลงานการทาํโครงการ โดยครู

ถามเด็กๆ วารูสึกอยางไรที่ไดแสดงผลงาน  

นองเอิรน : รูสึกภูมิใจที่เรียนเรื่องบาน ชอบกิจกรรมพิเศษ ทาํแพนเคก เพราะเอิรนทาํแพนเคกเปน  

                 บานและแตงหนาดวยช็อกโกแลตและไดเรียนรูวาบานทรงไทยสรางแบบไหน  

(กรณีศึกษาเดก็สมองพิการ CP) : รูสึกวาสนุก และไดวาดรูปสีเทียน หนูรูวาบานสรางแบบไหน  

นองพี : ดี ชอบโครงการ “บาน” ชอบกจิกรรม สรางบานหลังใหญ รูวาบานสรางอยางไร เรียนรูวา 

            บานทาํอยางไรถึงจะเสร็จ 

(กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) : ชอบ รูสึกดี ชอบเลนมุมบาน ดูหนงัสือบาน และทําขนมดวย  

นองชนิจัง : ชอบเรียนเรื่องบาน เพราะตองอยู และหนูไดความรู ไดสรางบานไดตกแตงบาน  

(กรณีศึกษาเดก็ออทิสติก) : ชอบหนงัสือบาน ต้ังคําถามทําไมตองมีบานดวย  

นองภูผา : ชอบโครงการ “บาน” เพราะมนัสวย เพราะมนัสนกุ 

นององิค : ดีใจ ชอบเรียนเรื่องบาน ชอบวาดรูปบาน 
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นองเนย : สนุก บานมีสวนประกอบทัง้ปนูและมนัสวย ชอบกิจกรรมทํากระดาษรูปบาน 

นองซัลวา : สนุก ชอบทาํแพนเคก สนุก ไดทํางานกับเพือ่น 

นองไอซ  : สนุกมากไดทําแพนเคกกบัเพื่อน ไดสรางบานหลังใหญ  

นองวุฒ ิ: รูสึกดี ชอบสรางหมูบานแสนสุข เพราะมนัมีหลายส ี 

นองฟรุกอน : ชอบบานมันสวย สนุก ชอบอานหนงัสือบาน  

นองน้ําหนึง่ : ชอบกิจกรรมพิเศษ เพราะไดทําหมูบาน และโมบาย ไดเรียนรูเร่ืองบานหลายแบบ  

คุณครู : คุณพอคุณแมของเด็กๆ และผูที่มารวมชมผลงาน รูสึกชืน่ชอบและประทับใจในความสามารถ

ของเด็กๆ อยากใหมีเรียนการโครงการขึ้นอกี เพราะกลับไปที่บาน เดก็ๆ มีเร่ืองเลาใหคุณพอคุณแมฟง

ทุกวนั และกลาวชมเชยเด็ก ๆ ทุกคนที ่ใหความรวมมือเปนอยางดี รูจกัรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง 
 
สรุปการเรยีนรูระยะที ่3 
 เปนระยะสรุปสุดทายของการดําเนินการจัดประสบการณแบบโครงการ โดยเด็กและคุณครู

รวมกันอภิปรายถึงขอมูลความรูตางๆ ที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมของโครงการเรื่อง บาน  ชวยกัน
แสดงความคิดเห็น การวางแผนการจัดแสดงผลงาน รวมถึงการเตรียมงาน และรวมมือกันจัดแสดง 

นําเสนอผลงานจนเปนผลสําเร็จหลังจากที่เด็กๆไดลงมือทํากิจกรรมตางๆของโรงเรียนในระยะ

ดําเนินการในขั้นที่ 2 ของโครงการ ซึ่งเปนผลลัพธที่ไดจากเรียนรูรูปแบบของโครงการ คือ การคนพบ 

และจัดกิจกรรมตางรวมกัน การสนทนา เพื่อคนหาคําตอบของแตละขอมูลคําถามที่เด็กสนใจแลว เมื่อ

คุณครูสังเกตเห็นวาเด็กๆเริ่มหมดความสนใจในหัวเรื่อง “บาน” จากนั้นครูจึงชักชวนเด็กๆใหรวมกัน

สรุปการเรียนรูโดยรวมกันอภิปรายถึงขอมูลความรูตางๆ ของเด็กที่ไดเรียนรูจากการทํากิจกรรมของ

โครงการนํามาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเรียนรูกับเพื่อนคนอื่น จากนั้นครูเชิญชวนเด็กๆใหรวมกันวางแผนที่

จะแสดงนิทรรศการโดยนําผลงานที่เด็กทําโครงการมาแสดง เด็กแตละกลุมแบงหนาที่ความรับผิดชอบ

ในการจัดตกแตงสถานที่ การนําเสนอ การวางตัวนักแสดงบทบาทสมมติและจัดแสดงผลงาน โดยเด็ก

ปกติและเด็กที่มีความตองการพิเศษมีสวนรวมการจัดกิจกรรมและสามารถชวยกันเลาเรื่องการทํา

โครงการใหผูอ่ืนฟง การแสดงบทบาทตามนิทานที่เด็ก ๆ ชวยกันแตงขึ้นโดยจัดแสดงสิ่งที่เปนจุดเดนให

เพื่อนในชั้นเรียนอื่น ครู พอแม ผูปกครอง และผูบริหารไดเห็นถึงศักยภาพ ใหเพื่อนและนองๆที่สนใจ

รวมทั้งผูปกครองเขาชมเพื่อแสดงความชื่นชมตอผลการเรียนรูของเด็ก ๆ และแลกเปลี่ยนให

ขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับแกไขโครงการครั้งตอไป สุดทายครูนําความคิด ทบทวนและประเมิน

โครงการทั้งหมด นําไปสูการสรุปโครงการแบบสมบูรณตอไป 
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      กิจกรรมจัดนิทรรศการ โครงการ “บาน” 

      (กรณีศึกษาเดก็สมาธิส้ัน) ทองคําคลองจอง 

      เกี่ยวกับบานที่คุณครูและนกัเรียน รวมกันแตงขึ้น  

      แลวชักชวนใหผูชมนทิรรศการทองคาํคลองจอง 

      พรอมกัน ระหวางนัน้นอง(กรณีศึกษาเด็กออทิสติก)

      นั่งมองนองพดีวยความชื่นชม และพยายามจะรวม 

      ทองคําคลองไปพรอมกับเพือ่นๆ ดวย 

 

 

 

--------------------- ปดโครงการ --------------------- 
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ตารางแสดงความสัมพนัธของกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมดานสังคมกับการจัดประสบการณแบบ

โครงการและพฤติกรรมที่บงชี้วาบรรลุเปาหมาย 
 

การจัดประสบการณ กระบวนการพัฒนาพฤติกรรม 
ดานสังคม 

พฤติกรรมบงชี้วาบรรลุ
เปาหมาย 

ระยะที่ 1 สรางความสนใจและเริ่ม
โครงการ 
1. ครูสังเกตความสนใจของเด็ก 

2. สรางความคุนเคยกับเด็ก 

3. เชิญชวนใหเด็กไปสํารวจบริเวณ 

    โรงเรียนเพื่อเสนอเรื่องที่เรียนรู 

4. สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ 

5. ครูสังเกต จดบันทึก  

6. เสนอ / คัดเลือก / ตัดสินใจในการ 

    เลือกหัวขอที่จะทําโครงการรวมกัน 

7. จัดหาสื่ออุปกรณที่เกี่ยวของกับหัว  

    เรื่อง “บาน”ที่เด็กสนใจมานําเสนอ 

8. แจงขาวสารถึงผูปกครอง เกี่ยวกับ  

    หัวขอที่เด็กสนใจโครงการ“บาน” 

9.  เด็กเสนอประสบการณเดิมเกี่ยวกับ 

     เรื่อง “ บาน”และวาดรูป 

10.นําหัวเรื่อง “บาน”มากําหนดให   

     อยูในรูปแบบของใยแมงมุม 

     นําเสนอในรูปแบบของกิจกรรม 

11. เชิญชวนและกระตุนเด็กใหตั้ง 

      คําถาม สมมติฐาน เพื่อเปนการ 

      เตรียมการทําโครงการ “บาน”   

      ภาคสนาม 

12. แจงขาวสารถึงผูปกครองในการ 

      ทําโครงการ “บาน”เพื่อขอความ   

      รวมมือในการปฏิบัติงานภาคสนาม  

การชวยเหลือ 
  คุณครูเชิญชวนในเด็กๆ เลือกหัวเรื่อง

จากการสํารวจบริเวณโรงเรียนโดย

แบงกลุมเด็กเปน 3 กลุมแตละกลุมมี

เด็กที่ มีความตองการพิ เศษ  1คน 

เพื่อใหเด็กๆ ในกลุมไดมีการชวยเหลือ 

และดูแลซึ่งกันและกัน 
การยอมรับ 
  การเลือกหัวเรื่องโครงการ คุณครูให

เด็ก ๆ เสนอหัวเรื่องที่ตนเองสนใจใน

กลุมยอยกอน จากนั้นใหแตละกลุมตก

ลงรวมกันในการจัดหาสื่ออุปกรณที่

เกี่ยวของกับหัวเรื่องมานําเสนอเพื่อ

ชักชวนเพื่อนคนอื่นใหสนใจและเลือก

หัวเรื่องในการเรียนรูรวมกันจากความ

เปนไปไดของหัวเรื่องและความสนใจ

ของเด็ก ๆ  สวนใหญ 
การแบงปน 
  คุณครูกระตุนใหเด็ก ๆ จัดเตรียมส่ือ

เรื่อง “บาน” มาจากที่บานและนํามา

จัดเปนมุมเรียนรูเปนการแบงปนส่ือ

ความรูใหกับเพื่อนและในการถายทอด

ประสบการณเดิมเนนใหเด็ก ๆ มีการทํา

กิจกรรมรวมกัน เชน การวาดรูปเลา

เรื่อง 

- เด็กๆมีการดูแลชวยเหลือกันเชน ใน

ระหวางทางการเดินสํารวจบริเวณ

โรงเรียนนองวัคซีนเดินหกลมหัวเขา

เปนแผลเมื่อเพื่อน ๆ เห็นจึงรีบไปพยุง

น องวั คซีน ลุกขึ้ นแล ว รีบมาบอก

คุณครูชวยปฐมพยาบาลให  

- เด็ก  ๆ  ยอมรับความคิดเห็นของ

เพื่อนในกลุมยอยและเปดโอกาสให

เพื่อนเด็กที่มีความตองการพิเศษใน

กลุมไดมีสวนรวมในการเลือกหัวเรื่อง

และ มีกา รยอมรั บข อตกลงของ

ห อ ง เ รี ย น ร อ ค อ ย ฟ ง ก า ร เ ล า

ประสบการณของเพื่อนเมื่อเพื่อนเลา

ประสบการณเดิมจบ  เด็ก  ๆ  ตาง

แสดงความชื่นชมโดยการปรบมือ 

 

- เด็ก  ๆ  ทุกคนมีส วนร วมในการ

จัดเตรียมส่ือ โดยการนํามาจากที่

บานตนเองหรือยืมจากหอง ขางเคียง

และนํามาจัด เปนมุมเรียนรู เ รื่ อง 

“บาน” ใหเพื่อน ๆ คนอื่นไดเรียนรู

รวมกัน รวมถึงมีการแบงปนอุปกรณ

ในการทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 
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(ตอ) 

 

การจัดประสบการณ กระบวนการพัฒนา
พฤติกรรม 
ดานสังคม 

พฤติกรรมบงชี้วาบรรลุ
เปาหมาย 

 ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ  
1. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม  

    แผนงานที่วางไว 

2. ดําเนินการคนหาความรูเกี่ยวกับ  

    โครงการ “บาน” จากแหลงขอมูล /  

    ความรูตามที่วางแผน เชน การ 

    สํารวจรูปแบบบาน /  การไปพบ 

    สถาปนิก / การไปเยี่ยมชมบาน 

    เพื่อน / การซักถามจากคุณครูหรือ 

   ผูใหญ   ทานอื่น ฯลฯ 

3. เด็กดําเนินการหาความรูตามแผนที่ 

    วางไวและมีการปรับปรุงแผนเมื่อมี 

    ปญหา / อุปสรรค 

4. ครูจะเปนผูอํานวยความสะดวก /  

    แนะนํา / ชวยเหลือ / สนับสนุนใน 

    การคนควา เพื่อใหเด็กพบคําตอบ 

    และสงเสริมใหเด็กคนควาการเนน  

    ทักษะดานสังคม 

5. เด็กทดสอบสิ่งที่ไดจากการเรียนรู  

    โครงการ “บาน” เพื่อใหเด็กคนหา 

    ส่ิงที่ควรแกไขและปรับปรุง 

 
 

ชวยเหลือ 
  คุ ณ ค รู จั ด เ ต รี ย ม กิ จ ก ร ร ม

ภาคสนามใหเด็กๆ มีปฏิสัมพันธกับ

เพื่อนหรือบุคคลอื่นเพื่อเปนการ

พัฒนาพฤติกรรมดานสังคม เชน  

การสืบคนขอมูล การทําศิลปะแบบ

รวมมือ การเลนมุมการเรียนรูตางๆ 
ยอมรับ 
  คุณครู ก ร ะตุ น ให เ ด็ ก ร ว มกั น

วางแผนกิจกรรมและมีการสราง

ขอตกลงในการทํากิจกรรมรวมกัน

รวมถึงยอมรับในความสามารถและ

ความคิดเห็นของเพื่อน   
 
 
แบงปน 
  คุณครูเนนกิจกรรมใหเด็ก ๆ ได

ดําเนินการสืบคนความรูเกี่ยวกับ

โครงการ “บาน” ตามการวางแผน

งานที่ไดเสนอรวมกันและหาคําตอบ

จากแหลงขอมูลจริงและทํากิจกรรม

ที่สอดคลองกับการตอบคําถามของ

เด็ก ๆ เชน การสํารวจรูปแบบบาน /  

การไปพบสถาปนิก / การไปเยี่ยม

ชมบานเพื่อน / การซักถามจากผูรู / 

การทําศิลปะและประดิษฐเศษวัสดุ 

/ การทํากิจกรรมประกอบอาหาร  

- เด็ก  ๆ  หลายคนมีการอาสาชวย

คุณครูในการจัดเตรียมอุปกรณเพื่อ

ประดิษฐหรือจัดทําทําศิลปะเกี่ยวกับ 

“บาน” และระหวางการทํากิจกรรม 

เด็กๆ มีการชวยเหลือ โดยการแนะนํา

หรือใหกําลังใจเพื่อใหเพื่อนทํางาน

เสร็จ 

- ในการทําการสืบคนหาคําตอบเด็ก

ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ

กัน รวมถึงมีการยอมรับในขอตกลง

รวมกันและปฏิบัติตามเมื่อ เพื่อน

กลาวเตือน เชน ระหวางทางการไป

ถามคําถาม นองสกอตวิ่ง นองซันก็

กลาวตักเตือนเพื่อใหอยูขอตกลง 

- เด็ก ๆ อาสาจัดเตรียมสวนผสมที่ใช

ในการทําขนมแพนเคกรูปบาน มา

จากบานของตนเอง ทําใหเด็ก ๆ เกิด

ความรับผิดชอบ รูจักการแบงปนและ

เสียสละตอสวนรวม  

- เด็ก  ๆ  และคุณครูรวมกันระดม

ความคิดเกี่ยวกับการทํากิจกรรมไป

เยี่ยมชมบานเพื่อน  นองซัลวาขอ

เสนอตนเองอาสาใหเพื่อน ๆ ไปเยี่ยม

ชมบาน และมีการใหตอนรับกับเพื่อน

อยางเปนกันเอง 
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(ตอ) 

 

การจัดประสบการณ กระบวนการพัฒนาพฤติกรรม 
ดานสังคม 

พฤติกรรมบงชี้วาบรรลุ
เปาหมาย 

ระยะที่ 3 ระยะสรุปผลและประเมิน
โครงการ 
1. เด็กทบทวนการเรียนรูและขั้นตอน  

    จากการทําโครงการ “บาน” 

2. ครูกระตุนใหเด็กคิดหาวิธีการเสนอ 

    ผลงานที่ทําในโครงการ 

3. เด็กและครูรวมกันวางแผนในการ  

    นําเสนอผลงานที่ไดทําในโครงการ 

4. เด็กและครูชวยกันลงมือปฏิบัติตาม 

   แผนที่วางไว โดยนําเสนอในรูปแบบ 

   การจัดนิทรรศการ การเลานิทาน  

   การเลนบทบาท สมมติตามนิทาน 5. 

ใหนักเด็กเชิญชวน ผูปกครอง /  

    เพื่อนนักเรียนหองอื่น / คุณครู /  

    บุคคลตางๆ ที่สนใจเขารวมชม 

    นิทรรศการ  

6. ใหเด็กนําเสนอผลงาน / บทบาท  

     หนาที่ / ความรับผิดชอบของ 

     ตนเองที่ไดรับมอบหมาย 

7. เมื่อส้ินสุดโครงการ เด็กและครู   

    รวมกันประเมินความสําเร็จ /   

    ปญหาเพื่อหาทางแกไขในการทํา 

   โครงการครั้งตอไป 

 

ชวยเหลือ 
 ครูจัดเตรียมอุปกรณเพื่ออํานวย  

ความสะดวก  ใหคําปรึกษาและหา

ทางแกไขเมื่อเกิดปญหาอุปสรรคและ

เปดโอกาสใหเด็กไดวางแผนและทํา

กิจกรรมรวมกันอยางมีความสุข 
 ยอมรับ 
  ครูกระตุนใหเด็กทบทวนกระบวนการ

เรียนรูตามขั้นตอน จากการดําเนิน

ตามแผนโครงการ และระดมความคิด

ในการหาวิธีการนําเสนอผลงานที่ทํา

ในโครงการ 

 
  
แบงปน 
  ครูสงเสริมใหเด็กนําเสนอผลงานการ

เรียนรูของโครงการ อยางอิสระ อาศัย

การมีปฏิสัมพันธทางสังคม 

มีการทํางานและทํากิจกรรมรวมกัน

เปนกลุม 

 

- เด็ก ๆ มีสวนชวยเตรียมการจัด

นิทรรศการการนําเสนอผลงาน และ

มีการเชิญชวนผูปกครองของตนเอง

ใหมีสวนรวมในการปดโครงการโดย

การทําแซนวิซ “บาน” เพื่อใหผูเขา

ชมเปนของที่ระลึกวันปดโครงการ 

- เด็ก ๆ ใหความรวมมือและเสนอ

ความคิดเห็นของตนเองในการ

ดําเนินการปดโครงการ  เพื่อให

โ ค ร งกา รลุ ล ว งตาม เป าหมาย 

ร วมถึ ง มี ก า รแบ งหน าที่ ค ว าม

รับผิดชอบตามศักยภาพและความ

ถนัดของตนเองดวยความสมัครใจ 

-  เด็กๆ มีความเอื้อเฟอแบงปน

อุปกรณในการจัดนิทรรศการ 

เชน กระดาษ สี กาว เปนตน และ

หลังจากการปดโครงการ เด็กๆ ได

รวมประเมินโครงการดวยการนํา

ประสบการณที่ ได เรียนรูมาจาก

โครงการ “บาน” 

มาแบงปนความคิดรวมกันเปน

ขอเสนอแนะใหเพื่อนๆ  เพื่อเปน

แนวทางในการจัดโครงการใหมครั้ง

ตอไป  
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ตัวอยางชิ้นงานที่สะทอนเรียนรูแบบโครงการเรื่อง “บาน” ของเด็กปฐมวัยปกติโดยรวม 



 

168 

ตัวอยางชิ้นงานที่สะทอนเรียนรูแบบโครงการเรื่อง “บาน” ของเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ 
 

1. กรณศีึกษาเด็กที่มีอาการออทิสติก 
   

        
 
 
 
                                       

    ระยะที่ 1 สรางความสนใจและเริ่มโครงการ                ระยะที่ 2 ระยะพฒันาโครงการ             ระยะที่ 3 ระยะสรุปและประเมินโครงการ 
  การวาดรูปสีเทียนอิสระนองมีความสมัครใน      การวาดรูปสีเทียนอิสระนองมีความกระตือ -  มีการพฒันาการใชจํานวนสแีละเสน  
การทาํชิ้นงานเอง แตจะใชเวลาในการวาดรวดเร็วใช รือรนการทาํชิน้งานตามแบบเพื่อนแตจะใชเวลา   มากขึ้น ระหวางการทําชิน้งานมีการพูดคุยกับ 

สีเทียน 1- 2 สี มีลักษณะเปนเสนยุง ๆ น้ําหนกัการ  ในการวาดนานขึ้น มีน้าํหนกัการลากเสนหนกัขึ้น   เพื่อนที่นัง่อยูขางเคียงขณะทํากจิกรรมและ 

ลากเสนเบา ไมยอมเลาเรื่องเกี่ยวกับชิน้งานแตจะ  ยอมเลาเรื่องเกี่ยวกับชิ้นงานโดยใชคําเดีย่ว เชน   มีการแสดงการสังเกตการทําชิน้งานของเพื่อน 

บอกชื่อของตนเอง     บาน  คน       โดยการมองหรือใหเพื่อนสอนวิธกีารวาด 
                สามารถเลาเกี่ยวกับผลงานเปนประโยคที่ยาว 
               ขึ้น เชน ที่บานหนูมีแมวชื่อสีทอง   
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2.   กรณีศกึษาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้น 
   

                                                   
     
 
 
 
 
 
 
  ระยะที่ 1 สรางความสนใจและเริม่โครงการ                  ระยะที่ 2 ระยะพฒันาโครงการ               ระยะที่ 3 ระยะสรุปและประเมินโครงการ 

  ในระยะแรกนองมีความสนใจการวาดภาพ       การวาดรูปสีเทียนอิสระนองมีความกระตือ -  นองวาดรูปสีเทียนอิสระเกี่ยวกับโครงการ  

สีน้ํามากวาการวาดสีเทยีน ใชเวลาในการวาดคอนขาง รือรนการทาํชิน้งาน  ใชเวลากับชิน้งานนานขึ้น   “บาน" มากขึน้และการวาดรูปการตอสูนอยลง   

นอย ใชสีจาํนวน 2 – 3  สี  ระหวางทาํกิจกรรมมีการ ผลงานมีการใชสีหลากหลาย วาดไดเปนเรื่องราว   มีการพดูคุยกบัเพื่อนระหวางการทํากิจกรรม 

ชักชวนใหเพื่อนรีบทาํใหเสร็จเร็ว ๆ เพื่อจะไดไปเลน  ผลงานสวนใหญวาดรูปยอดมนุษยกําลงัตอสูกับ      สามารถเลาเกี่ยวกับผลงานเปนประโยค   
เลาเรื่องเกี่ยวกับชิ้นงานแตยังไมสอดคลองกับชิน้งาน สัตวประหลาด(เพราะนองชอบดูทีวีการตอสู)          

       สามารถบอกชื่อและเลาเรื่องเกี่ยวกับผลงานได  
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3. กรณศีึกษาเด็กที่มีอาการสมองพิการ (Cerebral Palsy)   
                                                
 
 
 
 
 
 

   ระยะที่ 1 สรางความสนใจและเริ่มโครงการ                  ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ                    ระยะที ่3 ระยะสรุปและประเมินโครงการ 
 นองมีความตัง้ใจในการทาํกิจกรรมการวาด       นองจะนัง่คอนขางลาํบากในการทาํกิจกรรม          นองมีความตั้งใจมากในการทาํกิจกรรม 
ภาพสีเทียนโดยจะชวนเพื่อนที่ตนชอบมาทาํกิจกรรม กับพืน้ คุณครูจึงเสนอใหนัง่วาดรูปบนโตะ นอง  วาดภาพสีเทยีนโดยสามารถเลือกการใชสีได 
พรอมกัน เมื่อวาดรูปเสร็จแลวจะนั่งเฝาดูเพื่อน ให  ปฏิเสธและขอนั่งทํางานรวมกับเพื่อน ๆ เมือ่เพื่อน  หลากหลายสขีึ้น ในระหวางการทาํกิจกรรม 

กําลังใจและคอยใหคําแนะนํา นองสามารถเลา  ตองการสีหรือกระดาษนองกจ็ะรีบอาสาหยบิมา  มีการชวยเหลอืใหคําแนะนํากับเพื่อน รวมถึง 
เรื่องจากภาพวาดรูปไดสอดคลองกับการวาดรูป   เพื่อน       มีการแลกเปลีย่นวธิีการทํางานระหวางเพือ่น 
และรูปวาดสีเทียนทีน่องวาดบอย ๆ คือภาพทีแสดง        มีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรมรวมกบั 

เรื่องราวเกี่ยวกับ “บาน” เชน บานกําลงัสรางอยู เคย        ผูอื่นไดดี เชน การวาดภาพประกอบหนังสือ 

เห็นบานที่ไหน แตลักษณะของภาพจะระบายสีไม         นิทานเลมใหญ เปนตน 
คอยเนียนละเอียดและจะคอยชวยเหลือคุณครู 
ในการเก็บอุปกรณวาดรูป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

- ตารางแสดงคา IOC  
- คา RAI  

- ตารางแสดงพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวยัปกติและเดก็ปฐมวัยทีม่คีวามตองการ 
  พิเศษที่ไดรบัการจัดประสบการณแบบโครงการกอนทดลอง ระหวางทดลอง และหลัง 
  ทดลอง 
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พฤติกรรมดานสังคม ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ IOC

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

 การชวยเหลือ

1.  การกระทําเพื่อใหเพื่อนประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทําอยู 0 1 1 0.67

2.  ชวยเก็บของเขาที่เมื่อใชเสร็จ 1 1 1 1.00

3. รวมเตรียมส่ืออุปกรณตางๆ ท่ีจะทํากิจกรรม 1 1 1 1.00

4.  ตอบสนองความตองการของตนเองดวยคําพูด 1 1 1 1.00

 การยอมรับ

5.  แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเอง

และของผูอ่ืน
1 1 0 0.67

6.  ปฏิบัติตามขอตกลงของหองเรียนในการทํากิจกรรมรวมกัน 1 1 1 1.00

7.  ใหโอกาสเพื่อนในการทํากิจกรรมรวมกัน 1 1 1 1.00

8.  ยอมรับความสามารถหรือความคิดเห็นของผูอ่ืน 1 1 1 1.00

 การแบงปน

9.  ใหเพื่อนยืมวัสดุอุปกรณท่ีตนครอบครอง 1 1 1 1.00

10. พูดชักชวนเพื่อนใหมาเลนหรือทํางานรวมกัน 1 1 1 1.00

11.  ใชวัสดุอุปกรณท่ีเตรียมไวอยางประหยัดเพื่อเหลือใหผูอ่ืนใช 0 1 1 0.67

หมายเหตุ

                                                 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 อาจารย มิ่ง เทพครเมือง

                                                 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 อาจารย สุธากร วสุโภคิน

                                                 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 อาจารย บุณณดา โคตรพัฒน

ตารางแสดงการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค IOC

ไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC อยูระหวาง 0.67-1.00
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    คาความเชื่อมั่นของผูสังเกต 2 คน 
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             = 0.963 

   ดังนัน้   RAI  มีคาเทากับ  0.96    

 
 
 
 
 
                                                                                                   
 

ผูสังเกต 
ครั้งที่  

1 
ครั้งที่ 

2 
ครั้งที่ 

3 
ครั้งที่ 

4 
ครั้งที่  

5 
รวม 

รวม
ทั้งสิ้น 

ผลตาง RAI 

คนที่ 1 181 185 191 191 197 945 

คนที่ 2 181 180 188 187 191 925 
1870 20 0.96 
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       ตารางแสดงพัฒนาการของพฤตกิรรมดานสังคมของเด็กปฐมวยัปกติและเด็กปฐมวยัที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวมที่ไดรบัการจัด    
       ประสบการณแบบโครงการ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง 

   พฤติกรรมดาน           กอนไดรับการจัดประสบการณ         ระหวางไดรับการจัดประสบการณ         หลังไดรับการจัดประสบการณ 

สังคม ดานการ ดานการ ดานการ รวม ดานการ ดานการ ดานการ รวม ดานการ ดานการ ดานการ รวม 

คนที ่ ชวยเหลือ ยอมรับ แบงปน   ชวยเหลือ ยอมรับ แบงปน   ชวยเหลือ ยอมรับ แบงปน   

1 1.00 2.50 2.00 5.50 5.13 4.94 4.78 14.84 9.25 10.00 8.25 27.50 
2 1.00 1.75 1.50 4.25 4.88 4.78 2.97 12.63 6.75 7.25 5.00 19.00 
3 2.00 2.25 3.00 7.25 5.84 5.13 4.09 15.06 7.50 9.00 5.50 22.00 
4 2.25 1.25 1.00 4.50 4.81 5.41 4.28 14.50 8.25 10.50 7.25 26.00 
5 1.25 2.00 1.75 5.00 5.22 5.13 4.00 14.34 8.50 7.00 6.25 21.75 
6 1.75 1.00 0.00 2.75 5.41 4.97 4.34 14.72 10.00 8.25 8.00 26.25 
7 0.50 1.25 2.25 4.00 4.94 5.47 3.69 14.09 7.50 8.50 5.50 21.50 
8 1.75 0.00 0.00 1.75 4.88 4.53 3.00 12.41 6.00 7.50 5.25 18.75 
9 1.50 1.00 1.00 3.50 4.22 4.56 3.38 12.16 8.50 9.00 6.25 23.75 
10 2.25 2.00 1.00 5.25 5.25 3.94 2.80 12.03 8.00 7.50 6.25 21.75 
11 1.50 1.00 1.25 3.75 5.41 4.59 3.50 13.50 9.00 7.50 7.00 23.50 
12 0.00 1.00 0.00 1.00 4.72 5.00 3.66 13.88 7.00 6.25 5.75 19.00 
13 1.25 2.00 2.00 5.25 4.72 4.66 4.09 13.47 6.75 7.00 6.50 20.25 
14 1.50 1.75 3.00 6.25 5.97 5.50 3.30 14.50 8.00 7.75 6.00 21.75 
15 2.50 3.00 2.00 7.50 4.97 5.22 3.00 13.19 6.50 7.00 5.50 19.00 

X  1.47 1.58 1.45 4.50 5.09 4.92 3.66 13.69 7.83 8.00 6.28 22.12 
S 0.67 0.75 0.98 1.83 0.45 0.42 0.59 1.01 1.12 1.20 0.97 2.81 

Mdn 1.50 1.75 1.50 4.50 4.97 4.97 3.66 13.88 8.00 7.50 6.25 21.75 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
 

1.แผนการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวยัและเด็กปฐมวัย 

   ที่มีความตองการพิเศษในหองเรียนรวม 

 1.1  อาจารย ดร. วรนาท รักสกุลไทย ผูอํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา(แผนกอนุบาล) 

      สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษา 

      เอกชน  กรุงเทพมหานคร 

 

 1.2  อาจารย จินดา นาเจรญิ  นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 1.3  อาจารย กัลยา เทพวงษ  อาจารยประจาํชั้นโรงเรียนเกษมพทิยา(แผนก 

      อนุบาล) สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

      กรุงเทพมหานคร 

 

2.แบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวยัและเด็กปฐมวัยที่มคีวามตองการพิเศษในหองเรียนรวม 

 

 2.1  อาจารย สุธากร วสุโภคิน  ผูจัดการโรงเรยีนวัดหนอพทุธางกูร 

      จังหวัดสุพรรณบุรี  

  

 2.2  อาจารย มิ่ง เทพครเมือง             อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

      (ฝายประถม) กรุงเทพมานคร 

 

 2.3 นางสาวบณุณดา โคตรพัฒน  นักจิตวทิยาคลินิก ประจําโรงเรียนอนุบาลจารุเวช 

      สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษา 

      เอกชน  กรุงเทพมหานคร 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสุดาพร วชิิตชัยชาคร 

วันเดือนปเกิด   25 ตุลาคม 2518  

สถานที่เกิด   อําเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน  999/838 หมูบานสนิวงศการเดน หมู 6 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา  

   แขวงหลักสอง  เขตบางแค  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10160 

   โทร. 089-767-9438 

  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2537 มัธยมศกึษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนนนทรีวทิยา กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2539 ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) เอกอาหารและโภชนาการ 

จากวทิยาลัยราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรงุเทพ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2540 การศึกษาศาสตร (กศ.บ.) เอกคหกรรมศาสตร 

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

จากมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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