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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวม

และรายดานทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนีเ้ปนเด็กปฐมวยั             

ชาย – หญิง  ทีม่ีอาย ุ 5 – 6 ป ชัน้อนุบาลศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2551  โรงเรยีนนาคนาวา

อุปถัมภ จํานวน  20  คน  ซึ่งไดมาโดยการจับสลากหองเรียนและนักเรยีนมาเปนกลุมทดลอง โดยไดรับการจัด

กิจกรรมการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  ใชเวลาในการทดลอง  8  สัปดาห   สัปดาหละ  4  วัน  วนัละ  50  นาที                  

รวมระยะเวลาทั้งสิน้  32 คร้ัง  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้คอื แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

และแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคม  ไดคาดชันีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค  IOC อยูระหวาง 

0.67 – 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .83 การวจิัยครั้งนี้ใชแผนการทดลองแบบ One – Group  Time – 

Series  สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One – Way Repeated ANOVE). 

Partial   และ LSD แบบวัดซ้ํา 2η

          ผลการวิจัยพบวากอนการทดลองและชวงการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีระดับ

คะแนนพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ p<.05 ทั้งโดยรวม 

(F=914.54) และรายดานคือ  ดานการชวยเหลือ (F = 139.60) ดานการแบงปน (F = 171.40) ดานการรวมมือ                

(F = 127.05)   โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงผลตอพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมรอยละ 98 (Partial 

= .98 ) และสงผลตอพฤตกิรรมทางสังคมรายดาน คือ ดานการชวยเหลือรอยละ 88,(Partial = .88 )    

ดานการแบงปนรอยละ 90, (Partial = .90 ) และดานการรวมมือรอยละ 87 (Partial = .87 )  ตามลําดับ 

2η 2η
2η 2η

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
THE  EFFECTS  OF CHILDREN  AS  RESEARCHERS  ON 

PRESCHOOL  CHILDREN’S   SOCIAL  BEHAVIOR 

 

 
 
 
 
 
 

AN ABSTRACT 

BY 

THITILADA PHILAIKUL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Master of Education Degree in Early Childhood Education 

at Srinakharinwirot University 

October 2008 
 



 
Thitilada Philaikul. (2008). The Effects of Children as Researchers Learning on Preschool 

Children’s Social Behavior. Master thesis, M.Ed. ( Early Childhood  Education). Bangkok: 
Graduate School, Srinakharinwirot  University. Advisor Committee: Assoc.Prof.Dr.Sirima 
Pinyoanuntapong , Assoc.Prof.Dr. Boonchird Pinyoanuntapong. 
 
The purposes of this study were to investigate and compare the social behavior levels of 

young children, both in general and in individual areas, with the use of children as researchers 
learning. The samples were 20 preschool boys and girls, with 5-6 years of age, of kindergarten 
2 at Naknawa-upratham School, in the first semester of 2008 academic year. One class was 
drawn and the students were selected as an experimental group with children as researchers 
learning. The experiment was carried out 32 times within the period of 8 weeks – 4 days per 
week and 50 minutes per day. The instruments used in this study were children as researchers 
learning plans and the observation form for social behavior with the index of consistency (IOC) 
between 0.67 – 1.00 and the reliability of .83. The research followed one- group time-series 
design and the data were statistically analyzed by one way repeated ANOVA, Partial , and 
repeated LSD. 

2η

 
The results of this study revealed that the means of social behavior of preschool children 

before and during the use of children as researchers learning were different with statistical 

significance at the level of p<.05 both in general (F = 914.54) and in individual areas of 
assisting (F = 139.60), sharing (F = 171.40), and cooperating (F = 127.05).  The children as 
researchers learning affected the social behavior in general at 98% (Partial = .98), and in the 
areas of assisting at 88% (Partial = .88), sharing at 90% (Partial = .90), and cooperating 
at 87% (Partial = .87) respectively. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

  ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรณุาอยางสูงของ รองศาสตราจารย ดร. สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ 

ประธานควบคุมปริญญานพินธและรองศาสตราจารย ดร. บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ กรรมการที่ปรึกษา 

ปริญญานิพนธที่ไดใหคําแนะนําและเสนอแนะ  ตลอดจนชี้แนวทางแกไขขอบกพรองตางๆ เปนอยางด ี

  ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. กุลยา  ตันติผลาชวีะ รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา  

เดชะคุปต และคณาจารยประจําสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู 

ทักษะและคําแนะนาํตางๆ จนทาํใหประสบความสาํเร็จในการศึกษาครั้งนี ้

  ขอกราบขอบพระคุณ ดร. ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ  อาจารยวราภรณ  ปานทอง  อาจารย ลําดวล  

เพ็ชรรอด  ดร.อดุลย  ใบกุหลาบ  อาจารยไพบูลย  อุปนโน  อาจารยศิริรัตน  ชูชีพ ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบในการสรางเครื่องมือวิจัยใหมีคณุภาพ 

  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย อุบล วทิยะสุนทร ที่คอยมอบความหวงใย สนับสนนุทั้งกําลงัทรัพย 

และเสริมดวยกําลังใจตลอดมา 

  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย รัศมี  ตันเจริญ อาจารยที่ปรึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีสวนใน

การสรางพลังใหลูกศิษยไดกาวเดินจนสําเร็จได  รวมถึงพี่ๆ เพื่อนๆ นิสิตปริญญาโททุกทาน  โดยเฉพาะ

เพื่อนนิสิตรวมรุน อาจารย ภัสลาภรณ  มูลโพธิ ์ทีย่ืนเคียงขางกาวเดนิมาจนมวีนันี้ดวยกัน 

  ขอกราบขอบพระคุณทานผูบริหารโรงเรียนนาคนาวาอปุถัมภ ผูอํานวยการพัชนี แยมนอย       

รองนรินทร  ล้ินทอง  รองศิริวรรณ  ทั่งสุวรรณ  รองสกนธ  แกวดี  ที่ใหโอกาสใหความสะดวกและความ

เขาใจในการศึกษาครั้งนี ้

  ขอขอบพระคุณ จาเอก สําเรงิ  - อาจารย เพชรรุง  หนัผกัแวน  อาจารยกนกวรรณ  หวงไธสง  คุณอํานาด 

แตงโสภา  และคณะครู – นักเรียน สายชั้นอนุบาล  รวมทัง้เพื่อนครทูุกทานของโรงเรียนนาคนาวาอุปถมัภ      

ที่มีสวนเปนแรงผลักดันชวยเหลือหวงใยและใหกาํลังใจตอผูวิจัยดวยดีตลอดมา 

  ขอกราบขอบพระคุณ หลวงพอเย็น – คุณแม สุนยี  มาลาศรี  คณุพอกุล คุณแมละมัย พิไลกุล           

ที่ใหความรัก ความอบอุนแกผูวิจัยเสมอมา 

  ขอขอบพระคุณ จาสิบเอก นพดล  พิไลกุล อยางสุดซึ้งทีม่อบความรัก ความหวงใย และทุมเท

แรงกายแรงใจใหดวยดีเสมอมา 

  คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของ บิดา  มารดา 

ที่ไดอบรมเลี้ยงดู และพระคณุคณาจารยทกุทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกผูวิจยั 

 

                                                                                                                       ทิติลดา  พิไลกุล 

 



 

สารบัญ 
 
บทที ่                          หนา 
 1  บทนํา.......................................................................................................................    1 

   ภูมิหลัง................................................................................................................... 1 

        ความมุงหมายของการวิจัย....................................................................................... 3 

        ความสาํคัญของการวจิัย.......................................................................................... 4

        ขอบเขตการวิจยั...................................................................................................... 4 

        ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชวจิัย........................................................................... 4 

        ตัวแปรทีศ่ึกษา........................................................................................................ 4 

        ระยะเวลาที่ใชทดลอง.............................................................................................. 4 

        นิยามศัพทเฉพาะ.................................................................................................... 5 

        กรอบแนวคิดในการวิจยั........................................................................................... 6 

        สมมติฐานในการวิจยั............................................................................................... 6 

 

 2 เอกสารและงานทีว่ิจัยทีเ่กี่ยวของ......................................................................... 7 

        เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรู................................................... 8 

        ความหมายของการเรียนรู....................................................................................... 8 

        ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวยั..........................................................................      9 

        วิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย....................................................................................      9

        หลักการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนสําหรับเด็ดปฐมวัย....................................     11 

        ทฤษฎีการเรียนรู ....................................................................................................     13 

        เอกสารงานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูสําหรับเดก็ปฐมวยั.................     14 

        งานวิจยัในตางประเทศ...........................................................................................     14 

        งานวิจยัในประเทศ.................................................................................................     14 

        เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย...........................     15 

        ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย......................................................     15 

        ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย....................................     15 

        กระบวนการการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย...........................................................     16 

        ลักษณะกิจกรรมของการจัดการการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย.........................................     18 

 



 

 

สารบัญ (ตอ) 
 
บทที ่                        หนา 
      2  (ตอ)  

        บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย......................................................      19 

        ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กวิจัย.................................................................... 20 

   งานวิจัยที่เกีย่วของกับการเรยีนรูแบบเด็กนักวจิัย................................................... 22

   งานวิจัยในประเทศ.............................................................................................. 22 

        เอกสารงานวิจัยที่เกีย่วของกับพฤติกรรมทางสงัคม................................................       23 

   ความหมายของพัฒนาการทางสังคม....................................................................       23 

   ความหมายของพฤตกิรรมทางสังคม..................................................................... 24 

   ทฤษฎีพัฒนาการทางสงัคม.................................................................................. 24 

        พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย...................................................................... 27 

        ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย.......................................................... 29 

        งานวิจยัเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสงัคม..................................................................... 31 

 

 3  วิธีดําเนินการวิจัย................................................................................................. 41 

  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง...................................................... 41 

  ประชากร............................................................................................................. 41 

  การเลือกกลุมตัวอยาง.......................................................................................... 41 

       เครื่องมือที่ใชในการวิจยั....................................................................................... 41 

       การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมอื................................................................... 41 

  แบบแผนการทดลองและวธิกีารดําเนินงาน............................................................. 44 

       การเก็บรวบรวมขอมูล........................................................................................... 47 

  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล............................................... 48 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ (ตอ) 
บทที ่                 หนา 
   

 4 ผลการวิเคราะหขอมูล............................................................................................   50 

   สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล.......................................................................   50 

   การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูล..........................................................................   50 

   ผลการวิเคราะหขอมูล............................................................................................   50 

 

 5 สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ................................................................   62 

   สรุปผลการวิจยั......................................................................................................   63 

   อภิปรายผล...........................................................................................................   63 

   ขอสังเกตที่ไดจากงานวิจยั......................................................................................   67 

   ขอเสนอแนะทัว่ไป..................................................................................................   67 

   ขอเสนอแนะในการทําวิจัย......................................................................................   68 

 

บรรณานุกรม ......................................................................................................................  69 

 

ภาคนวก ..............................................................................................................................  74 

 ภาคผนวก ก ..................................................................................................................  75 

 ภาคผนวก ข ..................................................................................................................  83 

 ภาคผนวก ค .................................................................................................................. 104  

 ภาคผนวก ง .................................................................................................................. 107  

 

ประวัติยอผูวิจัย ................................................................................................................ 110 

 

  

    

   

 



 

 

บัญชีตาราง 
 

ตาราง                                                                                                 หนา 
 
 1. แบบแผนการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย......................................................................................... 44 

 2. วันและกิจกรรมที่ทาํการทดลองและสังเกตการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย…………………………    45 

 3. ข้ันตอนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย............................................................................................ .........     45 

 4. คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยัโดยรวม……………………………... 51 

 5. การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวม..........…………… 51 

 6. การเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยโดยรวม............…………………………. 52 

 7. คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤตกิรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ…………………………………… 53 

 8. การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ………………………. 54 

 9. การเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสงัคมดานการชวยเหลือ……………………………………....... 55 

 10. คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤตกิรรมทางสังคมดานการแบงปน………………………………………   56 

 11. การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปน................................................ 57 

 12. การเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสงัคมดานการแบงปน.......................................................................... 57 

 13. คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤตกิรรมทางสังคมดานการรวมมือ…………………………………........ 59 

 14. การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือ………………………… 59 

 15. การเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสงัคมดานการรวมมือ........................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ                                                                                                                                                                           หนา 

 

 1. กราฟเสนภาพแสดงการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทางสังคม…………………………..……   53 

 2. กราฟเสนภาพแสดงการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดานการชวยเหลือ……………...............   55 

 3. กราฟเสนภาพแสดงการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดานการแบงปน…………………………   58 

 4. กราฟเสนภาพแสดงการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดานการรวมมือ....................................   61 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
  สภาพสงัคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา วิถีชวีติของคนไทยแบบดั้งเดิมกาํลงั

เสื่อมหาย ความอบอุน ความมีน้ําใจและการอยูรวมกันอยางสนัติเร่ิมลดนอยเสื่อมถอยลงไป การรับเอาวัฒนธรรม

คานิยมตะวันตกและความเจริญทางดานวัตถุเกิดขึ้นอยางรวดเร็วจน ทําใหเกิดปญหาซับซอนมากมายในสังคม 

เพราะสังคมตางมองและยอมรับวา คานยิมเหลานี้จะนําตวัเองไปสูความทันสมัย ความเจริญรุงเรืองเทาเทียม

กับอารยประเทศได จนทําใหสังคมกลายเปนสังคมที่แกงแยงชงิดีชิงเดนเกิดความเหน็แกตัวมากยิง่ขึ้น จนทาํให

ลืมไปวาแทที่จริงแลวสิ่งที่สังคมควรใหความสําคัญและไมควรละเลยกคื็อการอยูรวมกันในสงัคมอยางมีความสุข 

การชวยเหลือแบงปน รวมมือซึ่งกนัและกันในสงัคม และจุดเริ่มตนที่จะทําใหสังคมเปนสงัคมที่เจริญอยาง

แทจริงก็คือการศึกษาของเดก็ปฐมวยั  เพราะเดก็วัยนี้เปรียบเหมือนผาขาว จะทาํใหมีสีสันอยางไรก็ได สีสันที่

เราตางตองชวยกันบรรจงแตงแตมดวยวิธีการที่เห็นวา จะทําใหผืนผาทุกผืนเปนผืนผาทีส่วยงาม สมบูรณมากที่สุด 

ดังนัน้ในการพฒันาบุคคลใหเปนพลเมืองทีดี่ ส่ิงที่สําคญัในการพัฒนาคือพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งควรไดรับ

การปลูกฝงเปนอยางยิง่  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545 : 26)  ไดกลาววาเดก็วยั  3 - 6 ป เปนวยัที่เรียนรู

เกี่ยวกับการอยูรวมกับผูอ่ืนและจากสิง่รอบตัว เด็กวัยนี้จึงชอบเลนเปนกลุมมากกวาเลนคนเดียว ตองการตัวแบบ

ดานสังคมและจริยธรรมเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคม            

ที่เหมาะสม เพื่อชวยใหเด็กมพีัฒนาการสามารถปรับตัวเขากับสังคมและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ในอนาคตและ กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 127) ไดกลาวไววา พฤติกรรมทางสังคมเปนพัฒนาการของ

ความสามารถแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอืน่ และส่ิงแวดลอมกบัแบบแผนที่สังคมยอมรับไดพฤตกิรรมแสดงออก 

จะบงบอกใหเหน็ถงึเจตคติและคานิยมเฉพาะตนของบุคคลคนนัน้ ผูที่มกีารพัฒนาการทางสังคมดีจะมีความสัมพนัธ

ที่ดีตอผูอ่ืนเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนเชนเดียวกับตนเอง กระบวนการทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัเริม่ตนจากบรรยากาศ

ของการเลี้ยงดู การชี้แนะของพอแม และสมาชกิครอบครัว จากสัมผัสแหงความพอใจหรือความไมพอใจ

พัฒนาการทางสังคมแรกของเด็กคือมองแลวหันตามดวยเสยีงประกอบ ทาทาง ที่แสดงความรูสึก และการรับรู 

เพื่อเด็กโตขึ้นเด็กจะเรียนรูวฒันธรรมที่ตนมีสวนรวม ความรูสึกของผูเกี่ยวของ และจากปฏิสัมพันธกับบุคคล

แวดลอมเพื่อการปรับตัวทางสังคม 

 พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) เปนพฤติกรรมดานบวกทีส่งเสริมตอการกระทําตางๆ  

ในสังคม ซึง่กอใหเกิดความสัมพนัธอันดีเมื่อเด็กทาํไปแลวจะสรางความพอใจและเปนทีน่ิยมชมชอบแกตนเอง

และผูอ่ืน  พัชรี สวนแกว (2536 : 24) กลาววา เดก็วยันีม้ีความสามารถในการสรางปฏิสัมพนัธกับผูอ่ืนในสงัคม 

ซึ่งถาเด็กมพีฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของเด็กตามวยั ก็จะชวยใหเดก็ปรับตัวเพื่อ

อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได และโดยเฉพาะอยางยิง่กับกลุมเพื่อนวัยเดียวกนันัน้ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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ไดกลาววากลุมเพื่อนมีความสําคัญตอเด็กมาก เนื่องจากเด็กจะเรียนรูพฤติกรรมทีเ่ปนทีย่อมรับของกลุม และ

พฤติกรรมทางสังคมที่จาํเปนจากการมีปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อน ซึง่จะเปนการสรางเสริมบุคลิกภาพของเด็ก

เพื่อเตรียมตัวสูวัยผูใหญ สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (2522 : 287 – 289) การที่เดก็มีพฤติกรรม

ทางสังคมไมเหมาะสม เชน กาวราว ขาดความรับผิดชอบ เอาแตใจตนเอง ฯลฯ จะทําใหเด็กปรับตัวเขากับ

ผูอ่ืนไดยากและอาจกอใหเกดิปญหาความรุนแรงตอไปในอนาคตได แตถาเด็กไดรับการอบรมปลูกฝงพฤตกิรรม 

ที่เหมาะสมตามกฎเกณฑของสังคม จะสงผลใหเด็กสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดและเรียนรูบทบาทของตนเอง

เพื่อเปนสมาชกิที่ดีของสงัคม  
 โรงเรียนอนุบาลเปรียบเสมือนบานที่สองของเด็ก เด็กใชเวลาสวนใหญในการทํากจิกรรมกับครู
และเพื่อนที่โรงเรียนมากกวาที่บาน อิริคสัน (Erikson) กลาววาโรงเรียนอนุบาลเปนสถานที่ที่จะทําใหเด็กมี
ความคิดริเร่ิมดวยตนเองที่เหมาะสม และทาํใหเด็กเขาใจความหมายในบทบาทของเขา รวมถงึพฒันาการเรียนรู
ทางสังคมจากความรูสึกผูกพันใกลชิดภายในครอบครัวที่ตองการพึ่งพาผูอ่ืนไปสูการพึ่งพาตนเอง และการปรับตัว
เขากับผูอ่ืน เด็กปฐมวยัมีความสามารถตามวัยที่จะชวยเหลือตนเองไดดี เด็กวัยนี้เร่ิมพัฒนาความรูสึกเปนตัว
ของตวัเอง ชอบอิสระ มีความมัน่ใจในตนเอง สนใจเรยีนรูส่ิงรอบตัวมากขึ้น และเรยีนรูที่จะสรางความสัมพนัธกับ
ผูอ่ืน แตการแสดงพฤติกรรมทางสังคมในระยะแรกอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอ่ืน เพราะเด็กวัย
นี้จะยึดตนเองเปนศูนยกลาง มีอารมณแปรปรวนงาย ยงัไมรูจักควบคุมอารมณ และยอมรับความคิด 
ความรูสึกของผูอ่ืน แตเมื่อเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกนัหรือผูอ่ืนมากขึ้น และไดรับการปลูกฝง
ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคม เด็กยอมสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและเรียนรูบทบาทของตนเอง             
ในสังคมไดดียิง่ขึ้น 
                  ในการพฒันาพฤติกรรมทางสังคมของเดก็ปฐมวยันัน้ ทาํไดหลายวธิ ี การปลูกฝงพฤติกรรมทางสงัคม
โดยใชกิจกรรมการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสาํคัญ โดยเฉพาะการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย สิริมา ภิญโญ

อนันตพงษ (2547 : 486) ไดกลาวไววากระบวนการจัดการศึกษา จึงตองสงเสรมิใหผูเรียนสามารถพฒันา

ตนเองตามธรรมชาติอยางเต็มตามศักยภาพ เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสม จัดกระบวนการเรียนรู ใหมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกบัความสนใจ 
ความถนัดและความแตกตางของบุคคล จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและรอบรู รวมทัง้ใชการวิจัยเปนสวนหนึง่ของกระบวนการเรียนรูพจิารณาประเมนิผูเรียนจาก
พัฒนาการความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม และการทดสอบควบคูกันไปกับ
กระบวนการเรยีนการสอนอยางเหมาะสมกับระดับและรูปแบบการศึกษา พัฒนาสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูสูงสุด เปนคนดี คนเกง และมีความสุข 
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 จุดมุงหมายทางการศึกษาที่เกี่ยวกับความรูสึกปรุงแตงทางจิตใจ เปนเรือ่งที่เกิดขึ้นภายในของแตละ
บุคคล มีความละเอียดออน และซับซอนมากกวาการเรยีนรูทางสิง่แวดลอม  พฤตกิรรมทางสังคมที่ควรไดรับ
การพัฒนานัน้คือการปลูกฝงพฤติกรรมทางสังคมใหเด็ก  รูจักชวยเหลือ  แบงปน และใหความรวมมอืกับผูอ่ืน
และวิธีทีจ่ะพฒันาไดดีที่สุดวิธีหนึง่ก็คือการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 ผูวิจัยจงึเหน็วาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย จึงเปนวิธกีารสอนที่ สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ (2547) 

ไดพัฒนาขึน้ในโครงการพัฒนาเด็กนักวิจัยและประเมินเนนเด็กเปนสําคญัโดยมีจุดหมายสงเสริมพัฒนาครูผูสอน

ใหใชวิธกีารจัดการเรียนรู โดยเนนเด็กเปนสาํคัญอันเปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เรียนรูดวยวิธกีารวจิัยซึ่งมีความ

หมายถงึการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา 

แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเหน็และความถนัดของตน ในการเรียนรูเด็กจะได

สรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิง่ใหมๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร 

มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนัน้ลงมอืดําเนนิการศกึษาคนควา สังเกต จดจาํ บันทกึขอมูล 

สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและนําเสนอ รวมทั้งนาํความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไป 

นับเปนการเรยีนรูที่เปนไปตามธรรมชาต ิ มีกระบวนการคนหาความรูที่เชื่อถือได เกิดการเรียนรูอยางมีลําดับ

ข้ันตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและแกปญหาตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิง่ที่อยากเรียนรูดวยตนเอง 

การที่จะผานกระบวนการทัง้หมดทีก่ลาวมานัน้ เด็กตองอาศัยการเรียนรูถึงกฎ กติกา ขอตกลงในการทาํงาน

รวมกับผูอ่ืน การมีปฏิกริิยาโตตอบของเด็กมีความสาํคัญมาก เพราะชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางสงัคม      
การชวยเหลือ แบงปน รวมมือซึง่กนัและกัน ไมเห็นแกตัว ความสมัครสมานสามัคคี จะชวยผอนคลาย 

ความตึงเครียดทางอารมณ มีความสนกุสนานเพลิดเพลิน ส่ิงเหลานี้จะเปนพืน้ฐานและโอกาสทีท่ําใหเด็ก 

เกิดความรูสึกดีตอสังคม สามารถดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
                   จากเหตุผลที่กลาวมา จงึทาํใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัยที่มีผล

ตอพฤติกรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ซึง่จะสงผลใหเดก็ปฐมวัยมีความสามารถ ในดานการชวยเหลอื  แบงปน  

และความรวมมือ  ไดอยางมีประสิทธิภาพในชวีิตจริงของเด็ก เพื่อเปนแนวทางใหผูที่เกีย่วของและผูที่สนใจ

เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ไดนําผลการศึกษาครั้งนี้ไปใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาที่สงเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม

ใหแกเด็กปฐมวัยตอไป  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุงที่จะศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจยั กอนการจัดกจิกรรมและระหวางการจัดกจิกรรมในแตละสัปดาห  และกาํหนดจุดมุงหมายเฉพาะดังนี ้
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 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยในชวงระยะเวลาที่แตกตางกนั 
 2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับครูและผูที่เกีย่วของกับการศึกษาปฐมวัยในการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อนาํไปเปนแนวทางสงเสริมพัฒนาการทางสงัคมแกเดก็ปฐมวัยจากการจัดกิจกรรม

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย                           

 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้  คือ  เด็กปฐมวยั ชาย – หญิง อาย ุ 5 – 6 ป  ทีก่ําลงัศึกษาอยูชัน้

อนุบาลศกึษาปที ่ 2 ภาคเรยีนที ่ 1 ปการศกึษา 2551  โรงเรยีนนาคนาวาอุปถัมภ  สํานักงานเขตสวนหลวง  สังกัด

สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน 78 คน 
  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี ้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญงิ อายุ 5 – 6 ป ที่กาํลงัศึกษาอยูชัน้

อนุบาลศกึษาปที่ 2/2 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2551  โรงเรยีนนาคนาวาอปุถมัภ สํานักงานเขตสวนหลวง         

สังกัดสาํนกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางดวยการจบัสลาก 1 หองเรยีน จากจาํนวน             

2 หองเรียน และสุมโดยการจับสลาก จากหองเรียนที่จับสลากได เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย 

จํานวน 20 คน 

 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมทางสังคม 

 
                   ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
  การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551 ทาํการทดลอง

เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  สัปดาหละ 4 วัน วันละ 50 นาท ี  กลุมตัวอยางไดรับการทดลองทั้งสิน้ 32  คร้ัง   

ตามแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
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  นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวยั หมายถงึ นักเรียนชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ป ที่กําลงัศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาล

ศึกษาปที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 จํานวน 20  คน โรงเรียนนาคนาวาอุปถมัภ สํานักงานเขตสวนหลวง 

สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

              2. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ผสมผสานวิธกีารสอนการเรียนการ

ประเมินและการแนะแนวใหควบคูกลมกลนืเปนกระบวนการเดียวกันในชั้นเรียน โดยเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของ

การเรียนรู ดวยการใหเด็กเรยีนรูวธิีการวิจยั ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา 

แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตน การเรียนรูเดก็จะไดสราง

องคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิง่ใหมๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะศกึษาคนควาอยางไร  

มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วธิีการอยางไร จากนัน้ลงมือดําเนนิการศึกษาคนควา  สังเกต  จดจาํ  บันทึก

ขอมูล  สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและนําเสนอ  รวมทัง้นาํความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรู

ตอไป  โดยมีข้ันตอนดังนี ้

 2.1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ หมายถงึ ครูศึกษาความตองการของ

ผูเรียนโดยการสนทนา  ซกัถาม  ความอยากรูอยากเหน็ของเด็ก  รวมถงึการเลาประสบการณเดิมเกี่ยวกับ

เร่ืองที่ตองการเพื่อเด็กจะไดฝกฝนทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลงความเหน็ จากนั้นครูต้ังจดุมุงหมาย

ของการเรียนรู  วางแผนกจิกรรมสนับสนุนสิง่ทีเ่ด็กอยากเรียนรู  โดยกิจกรรมตองสัมพนัธกันกับเร่ืองทีเ่ด็ก

ตองการเรียนรูและสงเสริมพฤติกรรมทางสงัคมดานการชวยเหลือ  การแบงปน  การรวมมือ เพื่อใหเด็กเกิด

การเรียนรูที่จะอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข 

 2.2  ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู  หมายถึง กาํหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก ครูพาเด็ก

ไปศึกษาที่แหลงเรียนรูมีประสบการณตรงจากสถานที่จริงในระหวางดําเนนิกิจกรรมศึกษาที่แหลงเรียนรู เด็กได

เรียนรูและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนเกิดการชวยเหลือ แบงปน และรวมมอืในระหวางทาํกิจกรรม ครูจะกระตุนให

เด็กมีความสนใจที่จะสังเกตสิ่งตางๆ รวมถึงการตั้งคําถามใหเด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก  

จากนั้นครูทาํแผนที่ความคดิจากคําตอบของเด็กทกุคนเพื่อเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนเมื่อเห็นภาพรวม

แลวครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกตามความสนใจ หลงัจากนัน้จึงไดใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูและ

ใหเด็กสืบคนและแสงหาความรูใหม 

 2.3 ข้ันการประเมินผล หมายถึง ข้ันที่ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรมการพูดคุยการทํา

ผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก เพือ่ทําการประเมนิพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ  การแบงปน 

และการรวมมอื 

  

  

 



6 

 

 3. พฤติกรรมทางสังคม หมายถงึ พฤตกิรรมที่แสดงออกของเด็กที่แสดงถงึความรูสึกที่ดี โดยการกระทาํ

หรือคําพูด และเปนที่ยอมรับของสังคม ดังนี ้

  3.1 การชวยเหลือ หมายถงึ การที่เดก็ปฐมวัยแสดงออกถงึการแนะนาํวิธกีาร  สนบัสนนุ หรือ

ตอบสนองความตองการของเพื่อน โดยใชการกระทําหรือคําพูดเพื่อใหเพื่อนประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่กําลัง

กระทําอยู การเก็บวัสดุอุปกรณเขาที่เมื่อใชเสร็จ 

  3.2 การแบงปน หมายถงึ การที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการกระทําหรือคําพูดในการ

แบงหรือใหยมืวัสดุอุปกรณทีต่นครอบครอง รอคอยเพื่อนในการใชวัสดุอุปกรณ 

  3.3 การรวมมือ หมายถงึ การที่เด็กปฐมวยัแสดงพฤตกิรรม การแสดงความคิดเหน็   

การยอมรับขอตกลงของกลุม  และทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ 

          โดยพฤติกรรมทางสังคมที่เดก็แสดงออกในดาน การชวยเหลือ  การแบงปน  การรวมมอื สังเกตเหน็

ไดอยางชัดเจน  จากการนาํแบบสังเกตพฤตกิรรมทางสังคมมาประเมนิกอนและชวงการทดลองในแตละสัปดาห 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัไดรับการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยมีการเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมทางสังคมดีข้ึน 

  

 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 

 
พฤติกรรมทางสังคม 

  1. การชวยเหลือ 

             2. การแบงปน 

             3. การรวมมือ 



 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
       1. เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรู 
  1.1 ความหมายของการเรียนรู 

  1.2 ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

  1.3 วิธีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

  1.4 หลักการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

  1.5 ทฤษฎีการเรียนรู 

  1.6 เอกสารวิจยัที่เกี่ยวกับการจดัทํากิจกรรมการรู  สําหรับเด็กปฐมวัย 

 

 2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

  2.2 ลักษณะสําคญัของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2.3 กระบวนการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 

  2.4 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2.5 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 

  2.6 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2.7 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 
 3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางสังคม 
  3.1 ความหมายของพัฒนาการทางสังคม 

  3.2 ความหมายของพฤติกรรมทางสังคม 

  3.3 ทฤษฎพีัฒนาการทางสังคม 

  3.4 พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

  3.5 ลักษณะพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 

  3.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางสังคม 
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1. เอกสารงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรู 
          จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผูวิจัยมีสาระนําเสนอโดยลําดับ ดังนี้ 
 1.1 ความหมายของการเรียนรู 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ ( 2545 : 27 ) การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการที่มพีฤติกรรม

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมไปจากเดิมเปนพฤติกรรมคอนขางถาวร ดังนัน้ การเรียนรูของเด็ก เปนผลมาจาก

ประสบการณจากส่ิงแวดลอมและมกีารฝกฝนตั้งแตวยัทารกในการเรียนรูของเด็กนัน้สิ่งที่มีอิทธพิล ไดแก สภาพแวดลอม

การมีปฏิสัมพนัธ ความตองการและความสนใจของเด็ก ซึ่งปจจัยเหลานีท้ําใหความสามารถตางๆ ของเด็กถูก

นําออกมาใชอยางมีประสิทธภิาพการเรียนรูของเด็กปฐมวยัมีขอบเขต คือ ใชชวงเวลาสั้นการรับรูเนื้อหาแบบ

รูปธรรม วิธีการเรียนรูในแบบของการเลน ลงมือปฏิบัติ สํารวจสิ่งรอบตัวตามความพอใจของตนเอง 

  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551 : 35) กลาววา การเรียนรูเปนกลไกของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ของบุคคลที่หมายถงึการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของพฤติกรรมอยางถาวรโดยเปนผลจากประสบการณที่ไดรับ
สามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทกุเวลา  ซึง่มีปฏิสัมพันธกับบุคคล  สังคม และสิ่งแวดลอม 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 5) กลาววา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนผลมา
จากประสบการณ ทั้งนี้ไมรวมถงึวุฒิภาวะและอาการที่ปรากฏชั่วครู การเรียนรูมิไดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  
แตเกิดจากการที่ไดรับประสบการณแลวมกีระบวนการทางสมองทีท่ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบขอมูลของ
สมองไปสูการจํา 
 ชูชีพ  ออนโคกสูง (2545 : 19) กลาววา การเรียนรูไมใชอยูๆ ก็เกิดขึน้ไดเอง จะตองผานการกระทํา
หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับส่ิงตางๆ เหลานั้นมาแลวทั้งสิน้ การกระทําหรือการปฏิบัติเปนประจําอยางสม่าํเสมอ
จะทาํใหเกิดประสบการณ 
 ทิศนา  แขมมณี และชนาธิป  พรกุล (2544 : 35) กลาววา การเรยีนรูมีขอบเขตที่ครอบคลุม
ความหมาย 2 ประการ คือ 

  1. การเรียนรูในความหมายของ “กระบวนการเรียนรู” (Learning  process) ซึ่งหมายถึงการ

ดําเนนิการอยางเปนขั้นตอนหรือวิธีการตางๆ ที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู 

  2. การเรียนรูในความหมายของ “ผลการเรียนรู” (Learning outcome) ซึง่ไดแก ความรูความ

เขาใจในสาระตางๆ ความสามารถในการกระทาํและการใชทักษะกระบวนการตางๆ  รวมทัง้ความรูสึกและ

เจตคติอันเปนผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู หรือกลาวอีกนัยหนึง่ไดวา การเรียนรูเปนทั้งลกัษณะผลลัพธ 

อันเปนเปาหมาย (ends) และวิธีการทีน่ําไปสูเปาหมาย (means) ซึ่งลักษณะทัง้สองนับเปนองคประกอบที่

สัมพันธกนัและสงผลกระทบตอกัน 

 จากความหมายของการเรียนรูดังกลาวสรปุไดวา การเรยีนรูเปนกลไกกระบวนการของแตละบุคคล 
ที่ไดรับจากประสบการณทางตรงและทางออมที่มีผลใหเกดิพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอยางสงัเกตเหน็ไดชัดเจน                           
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 1.2 ธรรมชาติการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
  อรนุช  ลิมตศิริ (2542 : 30) กลาววาธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก สรุปไดดังนี ้
  1. การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการคิด การกระทํา การไดเห็น  
ไดฟง ไดรูสึก ไดชิม ไดดม 
  2. เด็กอายุในวัยเดียวกนั มพีัฒนาการโดยทั่วๆ ไปคลายคลึงกนั 
  3. เด็กแตละคนจะแตกตางกนัในความสามารถที่ติดตัวมา ความเร็ว ความชา ของการเจริญเติบโต 
พัฒนาการบุคลิกภาพและประสบการณทีเ่คยมีมาแลว  ซึ่งอาจจะแตกตางกนัทัง้ฐานะทางสังคม ทางเศรษฐกิจ
และการศึกษาของพอแม 
               4. เด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันในการเลาเรียน ฝกฝนใหมีความสามารถและทักษะไดพรอมกัน          
ในเวลาเดียวกนัไดรวดเร็วเสมอกัน และมีความสาํเร็จไดทัดเทยีมกนั 
  5. เด็กมีความตองการหลายอยางที่ครูตองเอาใจใสดูแลใหไดรับความพอใจ เด็กตองการความ
รักความอบอุนจากพอแม ครู และผูใกลชิดอื่นๆ เด็กตองการเปนผูที่ไดรับการนบัหนาถือตาในฐานะที่เปน      
คนหนึ่งในครอบครัว ในหองเรียน ในโรงเรียน เด็กตองมีความสาํเร็จในงานที่ทาํ เด็กตองการที่จะมีความรูและ
ความเขาใจในสิ่งตางๆ ทีพ่บเห็น 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2549 : 36 - 37)  กลาววาการเรียนรูของเด็กโดยธรรมชาติมักมาจากการเลน  
การเหน็ การทาํ ที่เปนชีวิตประจําวนัของเดก็รวมกับการบอก  การชี้แนะ  ที่เรียกวาการสอนที่ถกูตองของผูใหญ 
ไมใชการสั่งการหรือการขูเดก็ ผูใหญตองเขาใจเด็กมองเด็กเปนเด็กที่ตองพฒันาใหเกิดปญญาเมื่อตองการ         
ใหเด็กอยูกบัทีต่องบอกเด็ก เด็กก็เรียนรูไดในเรื่องของการรอคอย และการอยูในบริเวณที่กําหนด  ประสบการณ
เปนสวนเพิม่พนูการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวยัอยางมาก  ถาตองการใหเด็กเรยีนรูตองใหเด็กไดสัมผัสจบัตองสิง่ตาง  ๆ
ที่ตองการใหเดก็ไดเรียนรู  ตองใหเด็กเหน็โลกและสิ่งแวดลอมรอบตัว  เด็กควรไดรูจักตนไม  ภูเขา  ผลไมและ           
ส่ิงตางๆ ที่เปนจริงรอบตัวเขา  เพื่อสรางความเขาใจธรรมชาติและสะสมขอมูลไวเปนฐานความรูในโอกาสตอไป  
  จากที่กลาวมา จะเหน็ไดวาธรรมชาติในการเรียนรูของเด็กปฐมวัยแตละคนมีความแตกตางกนั
ตามประสบการณเดิมที่เคยไดรับและความถนัด  ดังนัน้ พอ แม ผูปกครองและครูผูสอนจะตองใหโอกาสให
ลูกไดเห็น ใหลูกไดฟง  ใหลูกไดจับ  ไดสัมผัส  ไดดม  ไดชิม และที่สําคัญคือการใหลูกไดลงมือกระทํา   
ซึ่งนับเปนประสบการณการเรียนรูที่มหัศจรรย เพราะประสบการณคือวิธีการเพิ่มพนูขอมูลการเรียนรูของเด็ก
จนเกิดเปนความจัดเจน ครู ผูปกครอง และผูที่เกีย่วของ ตองรูจักทาํการสังเกตความถนัดในการเรยีนรูของเด็ก 
เพื่อที่จะไดจัดการเรียนรูใหเหมาะสม และพัฒนาเดก็ใหมีพฒันาการไดอยางเต็มศักยภาพเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการจดัการเรียนรู 
 1.3 วิธีการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย 
       สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2543 : 74) กลาววา การพฒันาเด็กปฐมวัยใหมีความสามารถในการเรียนรู

ดวยการใชประสาทสมัผัสทัง้หา คือ การมอง  การฟง  การดม  การชิมและการสัมผัส นําไปเชื่อมโยงกับ

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติตางๆ ที่อยูรอบตัวเดก็ เปนการกระตุนและตอบสนองความสนใจของเด็ก ดวยการให 
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เด็กสํารวจ ลงมือกระทาํกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง ทาํใหเกิดการรับรู ความเขาใจและความคิดรวบยอดนําไปสู

การพัฒนาสติปญญา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543 : 16) กลาววา การเรียนรูในชวงวัย        

0 - 6 ป ถือไดวาเปนโอกาสทางของการเรียนรู  เพราะวยันี้สมองจะเจรญิเติบโตอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะ 3 ปแรก  

สมองของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ปริมาณเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอ สารเคมีในสมองรวมทัง้รอยหยักที ่          

พื้นผวิสมอง ซึ่งลวนสงผลตอสติปญญาและความฉลาดของเด็กถาเด็กไดรับการพัฒนาไดรับการกระตุน

ดวยวิธทีี่ถกูตองแลวจะชวยพัฒนาเซลลสมองเจตคติตอการเรียนรูและวางพืน้ฐานของการเรียน ชวยใหทกัษะ         

การเรยีนรูพัฒนาไปไดตลอดชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ เด็กวัยนี้ชอบเคลื่อนไหว สัมผัส เปนวัยทีช่อบใชมือ            

ใชเทา เด็กชอบกิจกรรมการเลนและการออกกําลงักาย เด็กชอบปนดิน  ถอนหญา ปลูกตนไม ฯลฯ เด็กเลนและ

ทํางานเล็กๆ นอยๆ ไปพรอมกัน วัยนี้การเลนคือการเรียน  เด็กในวัย 0 - 6 ป เปนวัยชวีิตที่คิดฝน จตินาการเปน

วัยแหงการสัมผัสความปรารถนาที่จะเรียนรู ส่ือสาร เลนรวมกับผูอ่ืน เปนวยัเริ่มแรกที่จะวางรากฐานของชวีิต

ขางหนาวาจะพัฒนาไดดีเพยีงใด แหลงการเรียนรูในชวง 0 – 6 ป ทีสํ่าคัญที่สุดคือ ครอบครัว ไดแก พอแม 

และบุคคลในครอบครัว ฉะนัน้การเตรียมการศึกษาสําหรับพอแมในฐานะเปนครูคนแรกของลูก จงึมีความสาํคัญ

ควบคูไปกับการสอนเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยจะเรยีนรูดวยวธิีการ ดังตอไปนี้ 

  1. กระบวนการสมัผัส 
  2. กระบวนการเผชิญสถานการณและแกปญหาจนเกิดประสบการณตรง 
  3. กระบวนการบมเพาะคุณธรรมและลักษณะนิสัย 
  4. กระบวนการสงเสริมความสามารถ ความถนัด ความสน 
  5. กระบวนการเสริมทักษะและความใฝรู เพือ่เรียนและสรางความรูไดเองตลอดชีวิต 
  รุง แกวแดง (2542 : 80 - 82) กลาววา การเรียนรูของเด็กในชวงปฐมวัย ถือไดวาเปนวยัทองของ
การเรียนรู เพราะวัยนี้สมองจะเจริญเตบิโตอยางรวดเร็ว ถาเด็กไดรับการพัฒนาและการกระตุนในทิศทางที่
ถูกตองแลว เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สามารถปลูกฝงทักษะตางๆ ไดครบทุกดานทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา 
อารมณ สังคม  รวมทั้งการศกึษาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

  ฟนยี  และคนอื่นๆ  เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 72 - 74 ; อางอิงจาก Feeney ; other. 1987 :            

205 – 210) กลาววา วธิีการที่เด็กปฐมวัยจะเกิดการเรียนรูผานประสบการณที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการเรียนรูของเด็ก

มีวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้ 

  1. การเรียนรูจากการเลน (Leaning Through Play) การเลนเปนวิธีการสําคัญที่เด็กจะทําความ

เขาใจและรวบรวมประสบการณทั้งหมดที่ไดรับเขาดวยกนั การเลนเปนกิจกรรมที่นาสนกุสนานที่เดก็เลน         

เพื่อความพอใจของตน และผลงานที่ไดรับเปนเปาหมายรวม การเลนยงัรวมเอาจิตนาการเขาไวดวย  ขณะที่

เด็กเลนจะไดรับการกระตุนใหเกิดสมาธิในการเลน เดก็จะแสวงหาการเรียนรูโลกทีเ่ขาอยู ขณะที่เด็กเลน 

จะมีกิจกรรมทีห่ลากหลายที่เกิดตามมาโดยไมรูตัว เชน การเลนสมมติ เด็กจะไดพัฒนาทางดานรางกาย 

สังคมและยงัไดแสดงออกซึ่งความคิดการเรียนรูความคิดรวบยอดและการสรางสรรคการเลนจะเปนการแสดงออก 
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ซึ่งความคิด ความรูสึกของเด็ก บทบาทของครู คือ ควรสงเสริมการเลนโดยจัดหาอุปกรณนานาชนิดให เชน 

ทราย  น้ํา  บล็อก  การวาดภาพ  การเลนสมมติ และการสงเสริมใหเด็กใชส่ิงเหลานี้ในการเลน กิจกรรมที่ครูควรจัด 

ไดแก การพาไปทัศนศึกษา การเชิญวทิยากรมาบรรยาย การจัดกิจกรรมตองมีการกระทาํจริง การเลนและ

การเรียนรูเปนกิจกรรมที่มีคา 

              2. การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธกับครู (Learning through Interaction with Teachers)  

การเรียนรูอีกลักษณะก็คือ การเรียนรูจากกิจกรรมที่ครูจัดเตรียมขึ้น  ซึ่งสามารถจัดได 3  ลักษณะ คือ 

   2.1 การจัดประสบการณแบบหนึ่งตอหนึ่ง 

   2.2 การจัดประสบการณแบบกลุมยอย 

   2.3 การจัดกิจกรรมกลุมใหญ 

  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2543 : 18 – 19)  กลาววา วธิีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย คือ เกิดจากการซึมซับ 

ผสมผสานสารสนเทศ หรือขอมูลตางๆ ที่ไดรับแลวบันทกึไวในสมองเปนความจํา  ถาประสบการณหรือ

ขอความรูใหมที่ไดรับนั้นสอดคลองกับขอมลูความรูหรือประสบการณทีม่ีเดิมในสมองจะทาํใหการเรียนรูเร่ืองใหม

ที่ไดรับนั้นเร็วขึ้น  เกิดการจดจําไดนานยิง่ขึ้นถาไดคิด  ไดกระทํา  ไดสัมผัสดวยมือตนเองดวยแลวยิ่งเปนการ

กระตุนใยสมองใหเกิดความงอกงาม  ซึง่หมายความถงึความสามารถของการสงถายกระแสประสาทระหวาง

ใยสมองใหเปนไปรวดเร็วขึ้น  ทาํใหเกิดการคิด  การจํา และการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา เด็กวัย  6  ขวบแรก จะเรียนรูไดดีทั้งในดานการรับรู  การแกปญหา  

การคิด  การตัดสินใจ จะเปนไปอยางรวดเรว็  รวมถงึจิตนาการ  ซึ่งสามารถถายทอดจตินาการไดจากการเลน  ซึง่

ส่ิงแวดลอมและการเลี้ยงดูเปนสวนหนึ่งทีท่าํใหเด็กเรยีนรู  สวนการสอนเปนวิธีสรางใหเด็กมวีิธีการเรียนรูอยางมี

จุดประสงค 
 1.4 หลักการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรูสาํหรับเด็กปฐมวัย 
  ภรณี คุรุรัตนะ และวรนาท รักสกุลไทย (2543 : 4 – 5) ไดกลาวถงึประเดน็สําคัญในการจัด

กระบวนการเรยีนรู 4 ประการคือ หลักการเรียนรู (Principles of learning) บทบาทครู (Teacher role) บทบาทเด็ก 

(Student role) และการจัดสภาพการเรียนรู (Learning environment) สรุปไดดังนี้ 

  1. มีความเชื่อวาเด็กทกุคนมีศักยภาพในการสรางองคความรูโดยอาศยัสภาพจรงิที่สอดคลองกบั

บริบทของสังคมและวัฒนธรรมของเด็ก 

  2. จัดประสบการณการเรียนรูทีห่ลากหลายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก (Developmentally 

appropriate curriculum) 

  3. บูรณาการเนื้อหา กิจกรรม และทักษะการเรียนรูโดยเชื่อมโยงพื้นฐานประสบการณของเด็กและ

ขยายความคิดอยางตอเนื่องคอยเปนคอยไป มีความหมายและมีความสัมพันธกนั 

  4. ใหโอกาสเด็กสัมผัส ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง (Manipulation) 
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  5. ใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพือ่น และครูโดยทํางานรวมกนั แลกเปลีย่นความคิด และไดปรับตัว

ทางสังคม (interaction and communication) 

  6. ใหเด็กมีโอกาสเลือกคิด ตัดสินใจในการกิจกรรม โดยมีผูใหญใหกาํลังใจสนับสนนุ (adult support) 

  7. สรางบรรยากาศการเรยีนรูใหเดก็มีความคิดอสิระและสนับสนนุความคิดริเร่ิม (Childinitiate atmosphere) 

 8. เสริมสรางความรูสึกภูมิใจในการทาํกิจกรรมและความรูสึกที่ดีตอตนเอง (self – esteem) 

 9. ติดตามสังเกตเด็ก สะทอนขอมูลจากการสังเกตและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง (authentic 

assessment) 

 10. ปรับเปลี่ยนบทบาทครูในฐานะผูสอนมาเปนผูสังเกต (observer) ผูเรียนรู (learner) และ 

ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู (facilitator) 

 11. สงเสริมและใหความสาํคัญกบับทบาทของพอแม และสถาบนัครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูและ

ใหการศึกษาแกเด็ก (parents as teacher and partners) 

 กรมวิชาการ (2540 : 23 - 24) ไดกลาวถงึหลกัการจัดประสบการณ  หลักการจัดกิจกรรมสําหรับ

เด็กปฐมวยั ไวดังนี ้

 1. กิจกรรมที่จัดควรคํานงึถึงตวัเด็กเปนสําคญั เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกนั  จึงควรจัด

กิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความตองการของเด็กเพื่อใหเดก็ไดมีโอกาส

เลือกตามความสนใจ 

 2. กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล  กลุมยอย และกลุมใหญ ควรเปด

โอกาสใหเด็กริเร่ิมกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 

 3. กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล คือ ใหมีทัง้กจิกรรมในหองเรียนและนอกหองเรยีนกิจกรรม         

ที่ตองเคลื่อนไหวและสงบ กจิกรรมที่เด็กและครูริเร่ิม 

 4. ระยะเวลาที่จัดควรเหมาะสมกบัวยัมกีารยึดหยุนไดตามความตองการและความในใจของเด็ก เชน 

  วัย 3  ขวบ   มคีวามสนใจสัน้ประมาณ 8 นาท ี

  วัย 4  ขวบ   มคีวามสนใจอยูไดประมาณ 12 นาท ี

  วัย 5  ขวบ   มคีวามสนใจอยูไดประมาณ 15 นาท ี

 5. กิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีส่ือของจริงใหเด็กมีโอกาสสังเกต  สํารวจ  คนควา  ทดลอง  แกปญหา

ดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพนัธกับเด็กอื่นๆ และผูใหญ 

 จากหลักการจดักิจกรรมและประสบการณดังกลาว กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธกิาร (2542 : 24 – 44) 

จึงไดเสนอกจิกรรมหลักสาํหรับเด็กปฐมวยัเปน 6 กิจกรรม  ดังนี ้   กจิกรรมเสร ี  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรม

เคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมกลางแจง และเกมการศึกษา   ซึ่งกจิกรรมทั้ง 6 

กิจกรรมนี ้ สามารถนําจัดลงในตารางกจิกรรมประวันไดหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการจัดกิจกรรมในแตละวนั          

ใหสงเสริมพฒันาการทุกดานไปพรอมๆ กันอยางเหมาะสม   โดยไมเนนหนกัไปทีพ่ฒันาการดานใดดานหนึ่ง  
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กิจกรรมมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน  กิจกรรมที่สงบ และกิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรม

ที่ตองใชความคิดและกิจกรรมที่ผอนคลาย กิจกรรมกลุมใหญ และกจิกรรมกลุมยอยไมควรใชเวลานานเกิน 

20 นาท ี  สวนกิจกรรมที่เดก็มีอิสระเลือกเสรีควรใชเวลา 30 – 60 นาที  นอกจากนีก้ิจวัตรประจําวนัควร

พัฒนาลักษณะนิสัยและทักษะที่ใชในชีวิตประจําวนัดวย 
 1.5 ทฤษฎกีารเรียนรู 
  1. ทฤษฎีการเรยีนรูของธอรนไดค (Edward L.Thorndike)  

   เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 54)  กลาวไววาเปนทฤษฎีที่กลาวถงึการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา 

(S – Stinulus)  กับการตอบสนอง (R – Response) ซึ่งการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองสรางความเชื่อมโยงนัน่คือ

การลองผิดลงถูก (Trial and Error) และกฎแหงการเรียนรูตามทฤษฎีเชื่อมโยงประกอบดวยกฎ 3 ประการ 

ดังนี้   

   1.1 กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพรอมของผูเรียนทัง้ทาง

รางกายและจติใจ  ซึ่งไดแก วุฒิภาวะ และอวัยวะตางๆ ของรางกาย  รวมถงึความพึงพอใจที่จะนําไปสูการ

เรียนรู 

   1.2 กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) หมายถงึการสรางความมัน่คงของการเชื่อมโยง

ระหวางสิง่เรากับการตอบสนองที่ถูกตอง  โดยการกระทาํซ้ําบอยๆ ยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดคงทนถาวร 

   1.3 กฎแหงผลที่ไดรับ (Law of Effect) กลาวถึงผลที่ไดรับเมื่อแสดง พฤตกิรรมการเรียนรูแลว 

ถาไดรับผลทีพ่ึงพอใจ ผูเรียนยอมที่จะอยากเรียนรูอีก แตถาไดรับผลที่ไมพงึพอใจผูเรียนยอมไมอยากเรียน

และเบื่อหนายตอการเรียนรู 

  2. ทฤษฎีการเรียนรู เจอรลอม บรูเนอร 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 125 – 126)  กลาวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับแนวคิดของ 

บรูเนอร เปนแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยเชื่อวา เด็กทุกระดับชัน้มีการพฒันาสามารถเรียนรูเนื้อหาวิชาใดก็ได            

ถามีการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก การเรยีนรูตามแนวคดิจองบรูเนอร แบงออกเปน            

3 ข้ัน ดังนี ้

   2.1 ข้ันการเรียนรูดวยการกระทาํ (Enactive Representation) เปนขั้นการเรียนรูที่เกิดจากประสาท

สัมผัส ดูตัวอยางและการทาํตาม เปนชวงตั้งแตเกิดจนถงึ 2 ขวบ เชนกรณีที่เด็กเล็กนอนอยูในแปลและเขยากระดิง่ 

ขณะที่เขยาบงัเอิญกระดิ่งตกขางแปล เด็กจะหยุดนิดหนึง่แลวยกมือข้ึนดู เดก็ทําทาทางประหลาดใจ และเขยามือเลน

ตอไปโดยไมมีกระดิ่งนัน้ เพราะเด็กคิดวามือนั้น คือกระดิง่ และเมื่อเขยามือเด็กก็จะไมไดยินเสียงกระดิง่นัน้แสดงวา

เด็กสามารถถายทอดสิ่งของ (กระดิ่ง) แทนประสบการณดวยการกระทาํ ข้ันนีต้รงกับข้ัน Sensory motor ของเพียเจต 

   2.2 ข้ันการเรียนรูดวยการลองดูและจินตนาการ (Iconic Representation) เปนขัน้ที่เด็กเรียนรูในการ

มองเหน็ และใชประสาทสมัผัสตาง  ๆจากตัวอยางของเพยีเจต คือ เมื่อเด็กอายุมากขึ้น 2 – 3 เดือน ทําของเลนตกขาง

เปล เด็กจะมองหาของเลนนั้น  ถาผูใหญแกลงหยิบเอาไปเด็กจะหงุดหงิด  รองไห เมื่อมองไมเห็นของ บรูเนอร กลาววา 
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การที่เดก็มองหาของเลนและรองไหหรือแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อไมพบของแสดงใหเห็นวา ในวัยนี้เด็กมีภาพแทนใจ 

(Iconic Representation) ซึ่งตางกับวยัทีเ่ด็กคดิวาการสั่นมือ การสั่นกระดิ่งเปนของสิ่งเดียวกัน เมื่อกระดิ่งตกหายก็ไม

สนใจแตยังคงสัน่มือตอไปในข้ันนี้ตรงกับข้ัน Concrete Representation  ของเพยีเจต 

   2.3 ข้ันการเรียนรูโดยการใชสัญลักษณ  (Symbolic Representation) เปนขั้นที่เดก็สามารถจะเขาใจ

การเรียนรูส่ิงทีเ่ปนนามธรรมตาง  ๆ ได เปนพฒันาการดานความรูความเขาใจ เด็กสามารถคิดหาเหตุผล และในที่สุด           

จะเขาใจในสิง่ที่เปนนามธรรมได ข้ันนี้ตรงกับข้ัน Formal Operation ของเพยีเจต 
 1.7 เอกสารงานวจิัยที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  งานวจิัยในตางประเทศ  
  ทอนเจน (Tonyan. 2003 : 121) ไดศึกษาแบบแผนการใชเวลาในการทํากิจกรรมของเด็ก :
ความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม เชื้อชาติ และเพศ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการทํากจิกรรมการมปีฏิสัมพันธ 
ของเด็กและลักษณะของสิ่งแวดลอมภายในหองเรียนโดยจําแนกตามเชื้อชาติและเพศผลการวิจัยพบวาเราสามารถ
จําแนกแบบแผนของการใชเวลาในการทาํกจิกรรมของเด็กได 6 ลักษณะ ดังนี้ การจนิตนาการ  การใชภาษา         
การไดรับการอบรมสั่งสอน  กลไกทางรางกาย  การมีใจจดจอ และการปรับตัวใหเขากับผูใหญ  จากผลการวจิัย
แสดงใหทราบวาความแตกตางระหวางบุคคลดานเชื้อชาติ  เพศ และลักษณะของสิง่แวดลอมภายในหองเรียน   
มีความสมัพนัธกับการใชเวลาในการทาํกจิกรรมของเด็ก ขอแนะนําในการวิจัยครั้งนี้กลาววา ควรมีการสํารวจ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากปจจัยดานเชื้อชาติ และเพศ ไดแก ประสบการณของเด็ก 
  งานวจิัยในประเทศ 
  รุงนภา วฒุ ิ (2543 : 78 - 81) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมประสบการณการเรียนรู         
โดยใชปริศนาคาํทายแบบโปรแกรมเสนตรงและการใชปริศนาคําทายทัว่ไปทีม่ีตอความสามารถทางภาษาแตกตางกนั
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมประสบการณการเรียนรูโดยใช
ปริศนาคําทายแบบโปรแกรมเสนตรงมีคาเฉลี่ยสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ
การเรียนรูโดยใชปริศนาคําทายทัว่ไป 
  เสาวนีย จนัทรที (2546 : 64 - 66)  ไดศึกษาเปรียบเทียบการรับรูการอนุรักษส่ิงแวดลอมของ          
เด็กปฐมวยักอนและหลงัไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปญญา พบวาเด็กปฐมวยั    
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรยีนรูจากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปญญาหลังการทดลองมคีะแนนเฉลีย่การอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมในระดับดีมาก และมีการรับรูการอนุรักษส่ิงแวดลอมสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากธรรมชาติตามรูปแบบจิตปญญาหลัง
การทดลองมคีะแนนเฉลีย่การรับรูการอนรัุกษส่ิงแวดลอมดานการอนุรักษตนไมและการอนุรักษน้าํสูงขึ้นกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตมีการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการอนุรักษสภาพแวดลอม
สูงกวากอนการทดลองอยางไมมีความสาํคัญทางสถิติ 
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  สรุปไดวา การจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรูสําหรบัเด็กปฐมวยัครูตองใชกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย  สรางสาระความรูตางๆ เพือ่ใหเด็กไดลงมือกระทาํดวยตนเอง  ซึง่จะทําใหเด็กเกดิการเรียนรูที่
สูงขึ้นจากการที่เด็กไดมีโอกาสคนควา ทดลอง แกปญหา ฝกคิดคนดวยตนเอง จะพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถจนในที่สุดเด็กจะสามารถทาํเองได คิดเองได คิดวาทําอยางไรจึงจะชวยตวัเองได และทาํไดดีที่สุด  
 

2.   เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการรูแบบเด็กนักวิจัย   
 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัยขึ้น  โดยมี

ความหมายดังตอไปนี้ คือ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) เปนการสอนที่

ผสมผสานวิธีการสอน  การเรยีน การประเมนิ และแนะแนวใหควบคูกลมกลนืเปนกระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดย

ใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศนูยกลางของการเรียนรู ดวยการใหผูเรียนเรยีนรูดวยวิธีการซึ่งมีความหมายถงึการใช

ปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึง่ผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู 

ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเหน็และความถนัดของตนในการเรยีนรูเดก็จะไดสรางองคความรู พรอมกับ

แกปญหาและคนพบสิง่ใหมๆ  ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพยีงใด จากแหลงใด 

วิธีการอยางไร จากนัน้ลงมือดําเนนิการศึกษาคนควา สังเกต จดจาํ บันทกึขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงาน

ความรูและนาํเสนอ รวมทัง้นําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยาง

ธรรมชาติ  มกีระบวนการคนหาความรูทีเ่ชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับข้ันตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบ

และปญหา ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรยีนรูดวยตนเอง 
 2.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจัย   
  สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ (2545) ไดกลาวถึงลกัษณะสาํคัญของการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนกัวิจยั ดังนี ้

 1. กิจกรรมการเรยีนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทกุดาน 

 2. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรูดวยตนเองตาม

ความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธกีารเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญและไดลงมือปฏิบัติจริง 

 3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาท ิ ในหองทดลอง  หองสมุด  ภาคสนาม  สวนสัตว   

สวนพืช เปนตน 

 4. กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน ตลอดจนสถานที่

สําคัญในจังหวัด หรือส่ิงที่สะทอนถึงภูมิปญญาในทองถิน่ 

 5. นักเรียนสามารถศึกษา ซกัถาม จากบดิามารดา ผูปกครองและบคุคลในชุมชนที่เปนผูรูใน

สาขาวิชา 

 6. ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยางตอเนื่อง และ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินไดรับการประเมินในสิ่งที่ผูเรียนและสามารถทาํไดถือวาเปน

การประเมนิผลการเรยีนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
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 7. ครูสามารถวเิคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบคําถามผูเรียน

อยางตอเนื่อง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจกัเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการเรยีนรูสูงสุดได 

 8. สามารถนําเทคนิคเด็กนกัวิจยัมาเปนหัวขอวิจัยใหครูทําวจิัยในชัน้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการ

สอนใหเหมาะสมกับผูเรียนได 
 2.3 กระบวนการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวจิัย  
  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดจัดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไว 3 ข้ันตอน  
   ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหวัขอเนื้อหาที่สนใจ 
  ครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนโดยอภิปราย  ซกัถาม ความรูอยากเหน็ และความ

ตองการของเดก็ในเรื่องที่ตองการเรียนรู จากนั้นสรางแผนทีค่วามคิด เพื่อใหเด็กไดเหน็ภาพรวมของเรื่องที่ตองการ

จะเรียนรู และเจาะลกึถงึเรือ่งที่เด็กตองการเรียนรูมากทีสุ่ด ครูเชื่อมโยงสิง่ที่เดก็ตองการเรียนรูกับจุดประสงค 

เนื้อหาในหลักสูตร เพื่อการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรูใหมีความตอเนื่อง  บูรณาการสาระการเรียนรู และสิ่งที่

เด็กตองการจะเรียนรูใหสัมพนัธกนั  โดยครูเปนผูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิง่ทีเ่ด็กอยากเรียนรู  โดยกิจกรรม

สอดคลองกับวถิีชีวิตจริงตามภูมิปญญาทองถิน่ 
  ขั้นที่ 2   เด็กคนควาวิจยัหาความรู 
  1. กําหนดแหลงการเรียนรู ครูและเด็กรวมกาํหนดแหลงเรียนรูจากเรื่องที่เด็กตองการศึกษา ซึง่แหลง

เรียนรูอาจจะเปนในหองเรียน สถานที่ตางๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน 

  2. ศึกษานอกสถานที่ ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูที่กําหนด  โดยให

นักเรียนมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอกสถานที่  อาจเปนการศกึษาในโรงเรียน หรือสถานที่นอกโรงเรียน  

ซึ่งกิจกรรมนี้ควรใหความรูพืน้ฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ สรางขอปญหาทีจ่ะศึกษาหาความรูตอไป 

  3. การเลือกหัวขอที่จะศึกษาในระหวางที่ศึกษานอกสถานที่จากแหลงเรียนรูทีก่ําหนดแลว  

ครูกระตุนใหเด็กเลือกเรื่องทีจ่ะศึกษาตามความสนใจของเด็ก ต้ังประเดน็คําถามในเรื่องที่เด็กสนใจ  โดยกระตุน

ใหเด็กเกิดความสงสัยอยากเรียนอยากรู  ทั้งนี้ ควรสนใจกับคําตอบของเด็กทุกคนเพื่อใหเด็กอยากเขามามีสวนรวม

ในการเรียนรูอยางกระตือรือรนและเต็มใจ 

  4. ทําแผนที่ความคิด ครูสรางภาพแผนที่ความคิดจากคําตอบของนักเรียนทกุคน เพื่อใหเด็กได

เห็นภาพรวม และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนที่อยากเรียนรู 

  5. ศึกษาคนควา ขีดเขียนและจดบันทึก ดังนี ้

   5.1 ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมการเรยีนรูตามความสนใจและความถนัดของแตละคน 

   5.2 เด็กคนหาความรู คําตอบในเรื่องที่อยากรูอยากเหน็จากแหลงความรูที่ครูจัดเตรียม เชน 

สมุดภาพ  หนงัสือ  การทดลอง 

   5.3 เด็กคนควาหาความรู คําตอบจากแหลงความรูที่บาน 
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   5.4 ครูเตรียมแหลงขอมูลทัง้ที่เปนสื่อการเรียน ใบความรู  ใบงาน และวัสดุอุปกรณตางๆ หรือ

ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มขีอมูลความรูทีผู่เรียนสามารถเลือกศึกษา 

   5.5 ครู/พอแม บันทกึหลกัฐานการศึกษาคนควาศึกษา ทดลองดวยการเขียนคําพูดสัน้ๆ 

ของเด็ก 

   5.6 เด็กวาดภาพแทนความคิดลงในกระดาษ 

  6. สรุปและจัดทําผลงานความรู  ครูกระตนใหเด็กสรุปผลจากการศกึษาคนควาในเรื่องนัน้ๆ ซึง่

เด็กนําเสนอผลการคนควา  โดยการพูด ตอบคําถามตลอดจนนาํผลจากภาพวาดหรอืงานที่ประดิษฐข้ึนมาหรือ

แลกเปลี่ยนกับเพื่อน  ตลอดจนครูกระตุนใหเพื่อนซกัถาม แสดงความคิดเห็น และยกยองชมเชยในผลงานของเดก็

ทุกคน 

  7. นําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม  ครูกระตนใหเดก็มีความภาคภูมิใจในเรื่องทีต่นเอง

ศึกษา  พรอมทั้งสรางแนวคดิใหเด็กนาํผลความรูและผลงานที่ศึกษาไปใชประโยชนตอไป  ซึ่งกระบวนการเรียนรู

ในขัน้นีเ้ปนผลการเรยีนรูของเดก็อยางองครวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจวาตนเองมีจดุเดนและความสามารถในดานใดบาง 

เปนการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากเรียนรูตอไป 
   ขั้นที่ 3 การประเมินผล 
   1. ขอบเขตของการประเมนิ การประเมนิผลสาํเร็จของการสอนดวยเทคนิคเดก็วิจยัเปนการประเมนิ

เกี่ยวกับพฒันาการเรียนของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  พฤตกิรรมเดนของเด็ก  ผลงานของเด็ก  และ 

ทกัษะการเรียนรูของเด็ก  ซึ่งเปนการประเมนิที่ครอบคลุมทั้งดานความรู  ดานความรูสึก และทักษะการแสดงออก

ทุกดาน  และประเมินตามสภาพจริง  โดยมตัีวอยางการประเมิน ดังนี ้

   1.1 การประเมนิการแสดงออกของพัฒนาการเดก็ทัง้ 4 ดาน ไดแก พัฒนาการทางดาน

รางกาย  พฒันาการดานสติปญญา  พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ และพัฒนาการทางดานสังคม 

   1.2 การสังเกตพฤตอกรรมของเด็กนักวิจัย ไดแก การสงัเกต  การสืบคน  การศึกษา  

คนควาขอความรู  การตอบถาม  การแสดงความคิดเหน็  การสื่อความหมายกระบวนการกลุม  การวางแผน   

การตัดสินใจ  ความคิดสรางสรรค  การแกไขขอขัดของ  การคนหาคําตอบ  การแลกเปลี่ยนความเห็น  การมีสวน

รวมการแกปญญา  การคนควาหาคําตอบดวยเวลาจาํกัด  การสรุปขัดความรู  การแสดงความคิดเหน็ความรูสึก  

การวิเคราะห  ความรับผิดชอบในบทบาท  การทาํงานรวมกัน  มนษุยสัมพันธ   การสรางบรรยากาศการทํางาน

รวมกัน 

   1.3 การแสวงหาความรู นกัเรยีนมีประสบการณตรงสมัพนัธกับธรรมชาติและสิง่แวดลอม  

นักเรียนฝกปฏบัิติจนคนพบความถนัดและวธิีการของตนเอง นกัเรียนทาํกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูจากกลุมนกัเรยีน

ฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยางชดัเจนและมีเหตุผล นักเรียน 
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ไดรับการเสรมิแรงใหคนหาคาํตอบแกปญหา  นกัเรยีนไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูตนเอง  นกัเรียน

เลือกทาํกิจกรรมตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข  นกัเรียนฝกตนเองให

มีวินยัและรับผิดชอบในการทาํงาน  นักเรียนฝกประเมนิ  ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน  ตลอดจนสนใจใฝหา

ความรูอยางตอเนื่อง 

   1.4 ทักษะการเรียนรูของเด็กนักวจิัย  ไดแก  ความคิดสรางสรรค  การแกปญหา   

มีกระบวนการเรียนรู  มนุษยธรรมสัมพันธ  การสื่อความหมาย  ความมวีินยั  การสังเกต  และผูนํา 

   1.5 ผลงานของเด็ก 

  2. วิธีการประเมิน 

  ใชเทคนิคการประเมินแบบทัง้ที่เปนทางการและไมเปนทางการ สวนใหญแลวใชการประเมิน

แบบไมเปนทางการ  โดยมีเครื่องมือในการประเมินหลากหลาย  ไดแก  การทดสอบ  การประเมนิสรางความรูจัก

นักเรียน  การประเมินดวยการคยุ  การประเมนิดวยการสังเกต  การประเมินสภาพจริงและพอตโฟลิโอ 
 2.4 ลักษณะกจิกรรมของการจดัการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยั 
  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545)  กลาวถึงลักษณะกิจกรรมสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวจิัยมกีิจกรรมหลักที่สําคญัคือ 

  1. การสํารวจแหลงเรียนรู กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดศึกษาแหลงการเรียนรู  ซึ่งอาจเปน

แหลงเรียนรูภายในหองเรียนหรือนอกหองเรียน กิจกรรมสาํรวจนีเ้ปนกิจกรรมที่พัฒนาใหเด็กรูจักการแสดงหาขอมูล  

โดยใชทักษะการสังเกต  การใชประสาทสัมผัส  การมอง  การดู  การฟง  การซักถาม  สวนใหญแลวเด็กจะสังเกต 

และใชคําถาม  ถามครู  ซึง่ในขั้นตอนนี้ในระยะแรก ครูจะตองเปนผูคอยสังเกตและกระตุนใหเด็กซกัถาม  โดยใช

คําถาม เชน อะไร  ทาํไม  อยางไร เปนตน 

  2. การเลือกตัดสนิใจเรียนรูเร่ืองใหมของเดก็ กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดพัฒนาการตดัสินใจ

และความเปนตัวของตัวเอง เนื่องจากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนี ้ เด็กมีโอกาสไดเลือกที่จะเรียนรูตามความ

ตองการของเดก็ และครูควรตระหนกัใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจในเรือ่งตอไปนี ้

   2.1 การเลือกตัดสนิใจในหัวขอเร่ืองที่สนใจศึกษา 

   2.2 เลือกกิจกรรมที่จะทํา 

   2.3 การใชอุปกรณตางๆ 

   2.4 ระยะเวลาในการศึกษาแตละเร่ืองและอื่นๆ 

โดยสวนมากแลวครูควรใหคําแนะนํากับเดก็ในระยะแรกกาํหนดเวลาเสนอกิจกรรมทีห่ลากหลายใหเดก็ลองทาํ

รวมทัง้ผลงานของเด็ก  ทัง้นีค้วรเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสเลือกมากทีสุ่ด 

  3. กิจกรรมสืบคน กิจกรรมนีเ้ปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดมีโอกาสคนพบ ส่ิงเรียนรูใหม  โดยผาน

กิจกรรมทีห่ลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบัติจริง  การประกอบอาหาร  การทํากิจกรรมศิลปะตางๆ  การวาดภาพ  

การอานหนังสอื  การแสดงบทบาทสมมตุ  การเลนละคร  การประดิษฐ  การสรางจนิตนาการ 
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  4. กิจกรรมสัมพนัธกับผูปกครอง  เนื่องจากการเรียนรูดวยวธิีนี้  เด็กมหีวัขอเร่ืองที่จะศึกษา

มากมาย  ดังนัน้ คุณครูควรสรางความสัมพนัธกับผูปกครอง  ขอความรวมมือกบัผูปกครองใหชวยเหลอืในการสอน  

การเชิญเปนวทิยากร การพาเด็กออกไปนอกสถานที่ใหผูปกครองชวยดูแลเด็กรวมกัน การบริจาคอุปกรณ 

และคาใชจายอื่นๆ เปนตน ผูปกครองเปนแหลงเรียนรูที่ทําใหเด็กเกดิการเรียนรูไดดี กิจกรรมผลิตผลงาน 

การจัดแสดง กิจกรรมนีเ้ปนกิจกรรมทีส่รางความภาคภูมิใจใหกับเด็กและคุณครู ควรจัดกิจกรรมนี้ทกุครั้ง

หลังจากสิน้สุดการเรียนรูเร่ืองนั้นๆ  ผลงานของเด็กแสดงถึงกระบวนการที่เด็กไดเรียนรู  ข้ันตอนการทํางานของ

เด็กและแสดงออกถึงความสามารถที่แฝงอยูในตัวเด็ก และความพยายามในการเรียนรู แสดงงานของเด็กทุกครั้งที่

ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบนี ้
 2.5 บทบาทครูในการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยั  
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถงึบทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัยไวดังนี ้
  ดานความรู 
  1. ครูตองมีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปนสําคัญ  โดยให

เด็กปฏิบัติ  คิดเปน  ทาํเปน และแกไขปญหาเปน 

  2. ครูตองมีความรูในดานพัฒนาการของเดก็ทัง้ 4 ดาน  คือ ดานรางกาย  อารมณสังคมและ 

สติปญญา  โดยใชวิธกีารสรางความรูจักนักเรียน (Sizing – up) โดยการเปนนกัสังเกตทีเ่ชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของเด็กตัวเล็ก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของระยะเวลาชวงเปดเทอมและ/หรือ ในชวงแรกของ 

การดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  3. ในการสอน ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดานการศึกษาแหลงเรียนรูใหเด็กความรูเนือ้หา

ในการเรื่องที่เด็กจะศึกษา  รวมทัง้บริบทตางๆ ที่จะเอื้อครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู 

  4. ในการจัดกิจกรรม ครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวางกฎเกณฑหรือ

ระเบียบแบบแผน  ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติใหมากที่สุด  สรางความอบอุนใจ หลีกเลี่ยงการใช

คําสั่งโดยไมจาํเปน 
  ดานการปฏิบัติการสอน 
  1. ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา 

  2. ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบูรณาการ   1)  มีการวางแผนสํารวจใชแหลงขอมูลทีอ่ยูใกล 

– ไกลตัว  เชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตจริง และภูมิปญญาในทองถิน่   2)  ใหเด็กไดลงมือศึกษาคนควาแสวหา

ความรูความจริงดวยตนเอง  3)  เด็กสามารถศึกษา ซกัถามจากบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลในชุมชนได              

4)  ใชวีการสอนที่มกีารประเมนิที่สะทอนการเรียนรูของเดก็ควบคูกับการสอนอยางตอเนือ่ง  5)  เนนกระบวนการกลุม 

ทําใหเด็กมทีักษะในการทาํงานโดยปรึกษา  พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และชวยเหลือกัน 
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  3. ขณะสอน  ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น ใชคําถามกระตุนให

เด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศกึษาคนหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ภายใตการ

ดูแลชวยเหลือแนะนาํของคร ู

  4. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรมใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็กสามารถบอกเหตุผล

ของการเรียนรูและสิ่งที่ไดรับที่สําคัญเด็กๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อและไดความรู ชวยในการไปศกึษาในแหลง

เรียนรูตางๆ ทัง้นีก้ารสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสําคัญ 

  5. จัดการเรียนการสอน  โดยใหผูปกครองมีสวนรวม  รับรู หรือ รวมมือในการทีเ่ด็กเรียนรูเร่ืองนั้น  ๆ

  6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนทีว่างไว ตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง 
  ดานการประเมินผล 
  ใชวิธกีารประเมินผลทีห่ลากหลาย อาท ิการสังเกต  การพดูคุย  การจดบันทึก  การเกบ็ผลงานเดก็  

ตลอดจนอาจจะใชวิธีการทดสอบแบบสั้นๆ 
2.6 ผลของการจดัการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยั  

  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ดังนี ้

  ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย  เด็กเกิดการเรียนรูดังนี ้

  1. เด็กไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตน 

  2. เด็กไดลงมือปฏิบัติและสรรคสรางความรูดวยตนเอง 

  3. สงเสริมใหเด็กมีทักษะ ดังนี้  ความคิดสรางสรรค (คิดหลากหลาย  คิดริเร่ิม  ไมเลียนแบบ  

จินตนาการ)  ทักษะการแกปญหา (ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง) กระบวนการเรียนรู (วางแผน  คนควา ปฏิบัติ 

ทดลอง) มนษุยสัมพนัธ (ความรวมมือ  ทาํงานกลุม  ชวยเหลือ  แบงปน)  การสื่อความหมาย (ถามคําถาม  

โตตอบ  แสดงความคิดเหน็)  ความมวีนิยั (รับผิดชอบตองานตรงตอเวลา ซื่อสัตย รอคอย) ทักษะการสังเกต 

(สนใจ  อยากรู  ซักถาม) และผูนํา (ผูริเร่ิม  ผูให  ผูรับ) 

  4. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ 

  5. เปนเทคนิคการสอน – การเรียน ที่เนนเด็กเปนสําคัญ 

  6. เปนเทคนิคการประเมินทีเ่นนเด็กเปนสาํคัญ 

  7. ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเพื่อรูจักเด็กมากขึ้น 

  8. ใชเปนขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 

  9. เด็กไดทํางานรวมกับเพื่อน  พอ  แม  และครู 

  10. เด็กไดวิพากษวิจารณ  วิธกีารผลงานทัง้ของตนและคนอื่น 

  11. เด็กไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่ตนสนใจ ถนัดเพื่อใชในการประเมิน 
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2.7 ทักษะการเรยีนรูของเด็ก  

  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถงึทกัษะการเรียนรูของเด็กดังนี ้

  ในการที่ครูปฐมวัยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  จากผลของการใชวิธีการสอนแบบนี้

เปนการสงเสรมิและพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมกีารพัฒนาความสามารถที่แสดงถึงพฤติกรรม  โดยมทีักษะดานตางๆ 

ดังนี ้

  1. ความคิดสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการมีความคิดหลากหลาย  

ความคิดริเร่ิม  มีจนิตนาการ  พฤตกิรรมการไมเลียนแบบ  ซึ่งเปนความสามารถของสมองในการคดิจินตนาการ

ผสมผสานความรูที่ไดรับและประสบการณเดิม  ใชในรูปแบบที่แปลกใหม  มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง 

  2. ทักษะการแกปญหา  หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการตัดสินใจ การแกไข 

ขอขัดแยง  ซึ่งเปนความหมายสามารถในการแกปญหาดงันี ้

   2.1 ปญหาของตนเองที่ตองแกทนัท ีคือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการกระทําของ

ตัวเอง  โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน และจาํเปนตองไดรับการแกไขทันทีในชวงเวลานั้น เชน ปญหาจากความเจ็บ  

ความหิว  ความกลัว เปนตน 

   2.2 ปญหาของตนเองที่ไมตองแกไขทันที คือ ปญหาที่เกดิจากความตองการหรือการ

กระทาํดวยตนเอง โดยไมเกีย่วของกับผูอ่ืน แตไมจําเปนตองรีบแกไขทันที เชน ปญหาความอยากได  ความชอบ 

เปนตน 

   2.3 ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกบัผูอ่ืน คือ ปญหาที่เกดิจากความตองการหรือการ

กระทาํของตนเองหรือผูอ่ืน  โดยมีผลเกี่ยวของซึ่งกนัและกนัโดยตรง 

   2.4 ปญหาของผูอ่ืน คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการกระทําของผูอ่ืน  โดยไม

เกี่ยวของกับตัวเอง  แตเด็กเห็นเหตุการณหรือในในเหตุการณนั้นดวย 

  3. กระบวนการการเรียนรู หมายถึง พฤตกิรรมที่เด็กแสดงออก ในดานการวางแผน  คนควา  

ปฏิบัติและทดลอง โดยเด็กไดมีการคิดริเร่ิมดวยตนเองในการทํากิจกรรมตางๆ และครูคอยชวยเหลอืใหคําแนะนํา 

และกระตุนดวยคําถาม 

  4. มนุษยสัมพนัธ หมายถงึ พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการใหความรวมมือ  การทํางาน

กลุม  การชวยเหลือ  และมีการแบงปน  โดยมีพฤติกรรมในแตละดานเฉพาะดังนี ้

   4.1 ความรวมมือ ไดแก การที่เดก็ทํากิจกรรมรวมกนัแลวแสดงออกในดานการกระทาํหรือ

คําพูด ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ 

   4.2 การทาํงานเปนกลุม ไดแก การที่เด็กเขารวมกิจกรรมโดยการทํางานเปนกลุมและ

ปฏิบัติงานภายในกลุมใหสําเร็จลุลวงดวยด ี

   4.3 การชวยเหลือ ไดแก การที่เด็กจะแสดงพฤติกรรม  การแบงปน  การเกื้อกลูซึ่งกันและกัน 

คอยตักเตือนเมื่อกระทาํผิด 
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   4.4 การแบงปน ไดแก การที่เดก็แสดงออกโดยการระทําหรือคําพูดในการแบงหรือใหยมื

วัสดุอุปกรณทีต่นเองครอบครองอยูใหเพื่อน  การรอคอยเพือ่นในการใชวัสดุอุปกรณ 

  5. การสื่อความหมาย  หมายถงึ พฤตกิรรมที่เดก็แสดงออกในดานการฟง  การพูด  การอานและ

การเขียน  โดยมีพฤติกรรมในแตละดานดังนี ้

   5.1 การฟง  ไดแก การรูจักฟงคําสั่ง  ความเขาใจในการฟง  ปฏิบัติคําสั่งไดถูกตอง 

   5.2 การพูด ไดแก การสนทนาโตตอบ  การตั้งคําถาม  การพูดคุย และการพูดแสดงความ

คิดเห็น 

   5.3 การอาน  ไดแก ความสนใจที่ฟงครูอานหนังสือ  เปดหนังสือนิทานอาน  พรอมทัง้เลา

เร่ืองไปดวย  สนใจดูหนังสือ  รูปภาพ นิทานและอื่นๆ  

   5.4 การเขียน  ไดแก  การขีดเขียนตามความพอใจ  ขีดเขียนเปนเสนคลายตัวหนงัสือ   

เขียนชื่อของตนเอง  เขียนลอกเลียนแบบคํา 

  6. ความมวีินยั หมายถงึ พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานความรักผิดชอบงาน  การตรงตอเวลา  

ความซื่อสัตย  และการรูจักรอคอย  โดยมีพฤติกรรมในแตละดานดงันี ้

   6.1 ความรับผิดชอบ  ไดแก  การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายได 

   6.2 การตรงตอเวลา  ไดแก  การปฏิบัติงานและกจิกรรมตรงตอเวลา 

   6.3 ความซื่อสัตย  ไดแก  การปฏบัิติงานและกิจกรรมตามขอตกลงไดดวยตนเอง 

   6.4 รูจักรอคอย  ไดแก  การรูจักปฏิบัติตนตามเหตุการณ กอน – หลัง ไมแยงชิง 

  7. ทักษะการสงัเกต  หมายถงึ  พฤตกิรรมที่เด็กแสดงออกในดานการแสดงความสนใจความ

อยากรูอยากเห็น  การตั้งคําถาม  ซักถามในสิ่งที่สงสยัในขณะที่เด็กปฏบัิติกิจกรรมและทํางาน 

  8. ผูนํา  หมายถงึ  พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดาน การเปนผูคิดริเร่ิม  ผูให และผูรับ  โดยมี

พฤติกรรมในแตละดาน ดังนี ้

   8.1 ผูคิดริเร่ิม  ไดแก  การริเร่ิมความคิด  การกระทํา  โดยการบอกถึงความตองการในการ

ทํากจิกรรม  การเลียนแบบ  การทาํตามคาํแนะนาํหรือคําขอรองของเพื่อน 

   8.2 การเปนผูให  ไดแก  พฤติกรรมที่เด็กแสดงถงึการเขาถึงจิตใจของเพื่อน  การไมเหน็แก

ประโยชนสวนตน  วางเฉย  ไมเอารัดเอาเปรยีบผูอ่ืนและมคีวามเสยีสละ 

   8.3 การเปนผูรับ ไดแก  การที่เดก็แสดงพฤตกิรรม แระการยิม้แยมแจมใสเขาหากนั ใชคํา

สุภาพออนหวาน 
 2.8 งานวจิัยที่เกีย่วของกับการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (บทคัดยอ : 2545)  ศึกษาเรื่องการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจยัและการ

ประเมินเนนเด็กเปนสาํคัญ (ปที่ 1) ผลการศึกษาพบวา 
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  1. การศึกษาระดับทักษะการเรียนรูของเด็ก  จาการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั  ผลการวิจยัพบวา 

เมื่อจําแนกตามระดับชั้น  โดยภาพรวม เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปที ่ 1  และอนุบาลศึกษาปที่ 2  มทีักษะการเรียนรู

ทุกดานอยูในระดับสูง  เมื่อพิจารณาแยกเปนแตละทกัษะ  ทักษะการเรียนรูที่อยูในระดับสูงอันดบัแรก คือ  

ดานมนุษยสัมพันธ = 1.9158)  รองลงมาเรยีงลาํดับดังนี้  ดานความมวีินยั  ดานความคดิสรางสรรค   

ดานทักษะการแกปญหา  ดานกระบวนการเรียนรู  ดานทกัษะการสังเกต  ดานผูนาํ  และมีทกัษะอยูในระดับสูง

เปนอันดับสุดทายคือ ดานการสื่อความหมาย 

  2. การเปรยีบเทยีบความแตกตางและการเปลีย่นแปลงทกัษะการเรยีนรูของเดก็ ผลการวจิัยพบวา 

ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ 8 สัปดาห คือ ดานความคดิสรางสรรค ดานทักษะการแกปญหา   

ดานกระบวนการเรียนรู  ดานมนษุยสัมพนัธ  ดานการสือ่ความหมาย  ดานความมีวนิัย  ดานทักษะการสังเกต

และดานผูนํา  มีการเปลีย่นแปลงจากสัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8 อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที ่ P < .01 แสดงวา 

ทักษะการเรียนรูของเด็กทุกดาน  ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการมกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่สูงขึ้น 

 

3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางสังคม 
 3.1 ความหมายของพัฒนาการทางสงัคม 
  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2550 : 91 – 92)  ไดใหความหมายของพัฒนาการทางสงัคมไววา 

พัฒนาการทางสังคม หมายถึง พัฒนาการเรียนรูทางสงัคมจากความรูสึกผูกพนัใกลชดิภายในครอบครัวที่พึง่พา

ตนเองและปรับตัวเขากับผูอ่ืน 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536 : 10) ไดใหความหมายของพัฒนาทาง

สังคมวา หมายถึง การแสดงพฤตกิรรมของมนษุยที่สังคมนั้นๆ ยอมรับ และสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทได

อยางถูกตอง  โดยที่รูสึกวาตนเปนสวนหนึง่ของสังคมนัน้ๆ 

  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547 : 128)  กลาววา พฒันาการทางสังคม  หมายถงึ กระบวนการทีเ่ด็ก

เรียนรูพฤติกรรมที่สังคมยอมรับหรือตองการ ซึ่งหนึง่มาจากคานิยมของครอบครัวและสังคมที่เด็กอาศัยอยู 

(Gordon ;& Browne. 1985 : 344)  มีกลไกหลายประการทีท่ําใหเดก็เรียนรูสังคม  จากทฤษฎีการเรียนรูทาง 

สังคมของแบนดูรา (Badura, 1956) กลาววาการเรียนรูทางสังคมเกิดจากการเลยีนแบบดวยการซึมซบัสารสนเทศ

เก็บไวในตน เมื่อสังเกตเห็นภาวการณกระทําอนัเปนตวัอยางจากบุคคลใกลชิด  ไดแก  พอ  แม  คนเลี้ยง  บุคคล

แวดวงในครอบครัวและเพื่อน (Boulton – Lewis and Catherwood, 1994 : 277)  เมื่อเด็กอยูบานเด็กเรียนรู

พฤติกรรมทางสังคมจากพอแม  คนเลี้ยงและสมาชิกในครอบครัว เมื่อเขาโรงเรียนการไดพบเพื่อน  พบครู

ประกอบกับการทํากิจกรรมที่โรงเรียนทําใหรูสังคมไดกวางขวางขึน้พฤติกรรมทางสังคมจะถูกปรับเปลี่ยนไปตาม

ส่ิงแวดลอมใหม  หากประสบการณทางสงัคมที่เด็กไดรับดีเด็กจะมีพฒันาการทางสงัคมด ี  สามารถใชการปรับตัวเขา

กับสังคมในทางทีถู่กตองได และมีมนษุยสัมพันธดี 
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  สรุปไดวา พฒันาการทางสงัคม หมายถงึ พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงในแตละวัยที่เปนพฤติกรรมการ

แสดงออกตอสังคมและการเรียนรูที่จะปรับตัวใหอยูรวมกับสังคมและสิ่งแวดลอมที่แตละบุคคลอาศัยอยูได 
 3.2 ความหมายของพฤติกรรมทางสงัคม 
  พฤติกรรมทางสังคมถูกหลอหลอมขึ้นจากอิทธิพลของสิง่แวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว สถาบนัตางๆ  

ในสังคมที่ทาํหนาทีถ่ายทอดคุณสมบัติตางๆ ใหกับบุคคลในสงัคมตั้งแตเยาววยั ซึ่งมนีักการศึกษาไดให

ความหมายและกลาวถงึลักษณะของพฤติกรรมทางสังคมไวหลายทานดังตอไปนี้ 

  อิงลิช และ อิงลิช  ขจิตพรรณ  ทองคํา (2536 : 12  ; อางอิงจาก   English  ;& English.  1958.  A  

Comprehensive  Dictionary  of  Psychological  and  Psychoanalytical  Terms.   p. 506)  ไดให

ความหมายของพฤตกิรรมทางสังคมวา  พฤติกรรมทางสังคม หมายถงึ พฤติกรรมทีแ่สดงออกเนื่องจากไดรับ

อิทธิพลจากพฤติกรรมของบคุคลหรือองคกรทางสังคม  อาทิ  ครอบครัว  โรงเรียน 

  กูด จิตรา  ชนะกุล (2539 : 12  ; อางองิจาก  Good. 1973.  Dictionary  of  Education. p. 44)  ไดให

ความหมายของพฤตกิรรมทางสังคมวา เปนการแสดงออกที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล  ซึ่งเปนสมาชิกของ

สังคม หรือเปนการแสดงออกของกลุมบุคคล 

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

Marshall. 1977. International  Dictionary  of  Education.  p. 314)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมทาง

สังคมไววา พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง พฤตกิรรมที่บุคคลแสดงออกอยางตอเนือ่งจากการไดรับอิทธิพลจาก

พฤตกิรรมกลุมบุคคล ที่ไดรับการควบคุมโดยองคกรทางสงัคม หรือเปนพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อพยายามมีอิทธพิล

เหนือบุคคลอืน่ 

 สรุปไดวา พฤติกรรมทางสังคม หมายถงึ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลหรือกลุมบุคคลในสังคมและ

เปนทีย่อมรับของทางสงัคม  ดังนัน้ ถาตองการใหเด็กมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีและเหมาะสมควรพัฒนาและสงเสริม

ใหเด็กเกิดพฤตกิรรมตั้งแตเยาววัย  ซึง่ทั้งครู  พอแม  ผูปกครอง  ตองรวมมอืกันในการพัฒนาสงเสริม เพื่อใหเด็กไดมี

ปฏิสัมพันธที่ดีตอกันและอยูรวมในสงัคมไดอยางมีความสุข 
 3.3 ทฤษฎพีัฒนาการทางสงัคม 
  อับเบิรต  แบนดูรา (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2550 : 65 – 66) กลาววา การเรียนรูของมนุษยนัน้ เกิดจาก

พฤติกรรมของบุคคลนั้นมกีารปฏิสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางบุคคลนั้นกบัส่ิงแวดลอม  ซึ่งทฤษฎีเนนบคุคลเกิดการ

เรียนรูโดยการใหตัวแบบ (Learning Theory Modeling) โดยผูเรียนจะเลยีนแบบจากตัวแบบ การเรียนรูของเด็กปฐมวัย

จึงเกิดขึ้นได  ซึง่กระบวนการตาง  ๆของการเลยีนแบบของเด็ก ประกอบดวย 4 ประการ คือ 

  1. กระบวนการดงึดูดความสนใจ (Attentional Process) คือ กิจกรรมการเรียนรูที่เด็กสังเกตตัวแบบ และ

ตัวแบบนั้นดงึดดูใหเด็กสนใจทีเ่ลียนแบบ ควรเปนพฤติกรรมทีง่าย  ๆไมสลับซบัซอน งายตอการเอาใจใสของเด็กทีเ่กิด

การเลียนแบบ และเกิดการเรียนรู 
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  2. กระบวนการคงไว (Retention Process) คือ กระบวนการบันทกึรหัสเปนความจาํการที่เด็กจะตองมี

ความแมนยาํในการบนัทกึสิ่งที่ไดเห็น หรือไดยินเก็บเปนจาํ ทัง้นี้เด็กดึงขอมูลที่ไดจากตัวแบบออกมาใชกระทําตาม

โอกาสที่เหมาะสม เด็กที่มีอายทุี่มากกวาจะเรียนรูจากการสังเกตการณกระทาํที่ฉลาดของบคุคลอื่น  ๆไดมากกวา  โดย

ประมวลไวในลกัษณะของภาพพจน (Imaginative Coding) และลักษณะของภาษา (Verbal Coding) และเด็กโตขึ้นนาํ

ประสบการณและสัญลักษณตาง  ๆ มาเชื่อมโยง  ซึ่งจะชวยใหเขาไดเก็บสะสมความรูไวในระดับที่สามารถนํามาใชได

เมื่อตองการ 

  3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction) คือ การแสดงผลการเรียนรูโดยการกระทาํ คือ การที่

ผลสําเร็จในการเรียนรูจากตัวแบบตาง  ๆเพื่อใหเกิดความแมนยํา เด็กจะตองแสดงพฤติกรรมไดจากการเรียนรู ดวยการ

เคลื่อนไหวออกมาเปนการกระทําออกมาในรูปของการใชกลามเนื้อ ความรูสึกดวยการกระทาํครั้งแรกไมสมบูรณ  

ดังนัน้ เด็กจาํเปนตองลองทาํหลาย  ๆ คร้ัง เพื่อใหไดลักษณะพฤติกรรมทีต่องการ เพื่อนาํมาแกไขพฤติกรรมที่ยงัไม

เขารูปเขารอย ส่ิงนี้จะทาํใหเกดิพัฒนาการในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. กระบวนการจงูใจ (Motor Reproduction Process) คือ กระบวนการเสริมแรงใหกับเด็ก           

เพื่อแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบไดถูกตอง โดยเด็กเกิดการเรียนรูจากการเลียนแบบตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มี

ชื่อเสียงมากกวาบุคคลที่ไมมีชื่อเสียงบุคคลที่มีเพศเดียวกับเด็ก 

   แนวคิดของแบนดูรา เนนพฤติกรรมใด  ๆ ก็ตามสามารถปรบัเปลี่ยนไดตามหลักการเรียนรู เปนการ

กระตุนเด็กมกีารเรียนรูพัฒนาการทางสงัคม  โดยใชการสังเกตตัวแบบที่เดก็เหน็ เด็กมีระดับการเรียนรูแลวเด็กจะมี

ทางเลือกใหม  ๆเพิ่มมากขึ้น เพือ่เก็บสะสมพฤติกรรมที่เปนไปไดเอาไวปฏิบัติตอไป 

  จากทฤษฎทีี่เกีย่วของกับพัฒนาการทางสงัคมดังกลาว สรุปไดวา พฒันาการทางสังคมของเด็กปฐมวยั

เกิดขึ้นโดยการเรียนรูจากประสบการณและสภาพแวดลอมที่อยูรอบ  ๆ ตัว ถาจัดสภาพแวดลอมที่ดีไมวา จะเปนวัตถุ  

ส่ิงของ หรือคน ก็จะชวยสงเสรมิใหเด็กสามารถมีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถปรับตัวเขากบัสังคมได 

  อีริคสัน (พรรณี  ชทูัย เจนจิต. 2538 : 104 : อางองิจาก Morrison. 1995 : 16 – 17 ;  citing  

Erikson. 1963) ไดกลาววา บุคลิกภาพของคนเรามีโอกาสที่จะพัฒนาไดทั้งในทางบวกและทางลบ  ซึ่งในแตละขั้น

ของพัฒนาการนั้น ถาบุคคลใดไดรับการอบรมเลี้ยงดทูี่เหมาะสมก็จะพฒันาขึน้เปนบคุคลที่มีความสุขสมบูรณ 

มีสุขภาพจิตดีมีชีวิตทีม่ีความสุข แตถาบุคคลใดไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสมก็จะทําใหคนๆ นัน้  

พัฒนาขึ้นมาเปนผูทีม่ีปญหาทางการปรับตัวแตละขั้นของพัฒนาการจะไดรับอิทธิพลจากขั้นที่มากอน และใน

แตละขั้นนั้นจะมีโอกาสพัฒนาขึ้นมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปฏิสัมพนัธที่แตละคนมีแตละคนมตีอตนเอง

ส่ิงแวดลอม ไดแบงพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยเปน 3 ระยะ คือ 

  1. ข้ันพัฒนาความไววางใจ – ความไมไววางใจ (Basic  Trust  ;&  Basic  Mistrust)  เปนระยะที่อยู

ในชวงปแรกของชีวิต ถาเดก็มีประสบการณที่ดีและไดรับความรักความอบอุนอยางสม่ําเสมอ  เด็กจะรูสึกวา

โลกนีน้าอยูและจะเกิดความรูสึกไววางใจผูอ่ืน แตถาเดก็ไดรับประสบการณตรงกันขามกนัก็จะเกิดความรูสึก

ไมไววางใจผูอ่ืน และอาจนาํไปสูพฤติกรรมที่ไมมีเหตุผล เพิกเฉย หรือทอแทส้ินหวงัในชวงหลังของชวีิต 
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  2. ข้ันพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง  ความละอายและสงสัย (Autonomy ;& Shame and 

Doubt)  เปนระยะที่อยูในชวงปที่สองของชวีิต  เด็กวยันี้สามารถควบคุมกลามเนื้อในการเคลื่อนไหวไดดี และเริ่ม

ควบคุมการขับถายได จงึตองการที่จะขับถายตามความตองการของตน  ซึ่งถาเด็กประสบความสาํเร็จในการควบคุม

กลามเนื้อตาง  ๆ ก็จะเกิดความภาคภูมิใจและเปนตัวของตัวเอง  แตถาหากไมประสบความสําเร็จก็จะเกิดความรูสึก

ละอายและสงสยัในตนเอง 

  3. ข้ันพัฒนาความคิดริเร่ิม – ความรูสึกผิด (Initiative ;& Guilt)  อยูในระยะเด็กกอนวยัเรียน           

ซึ่งเปนวัยที่มพีลังงานมาก  การใหเด็กไดเรียนรูกิจกรรมตางๆ ตามความคิดความตองการของตน จะทาํใหเด็ก

ประสบความสาํเร็จ ความสามารถในการควบคมุตนเองของเดก็ก็เปนผลมาจากการใหเด็กไดทาํกิจกรรมที่สนุกสนานงาย  ๆ

การที่เดก็มีรางกายและจิตใจที่ดีจะสงผลใหเขาเปนคนมีความคิดริเร่ิม แตถาเด็กประสบการณความลมเหลว       

ไมสมหวงัก็จะเกิดความรูสึกผิดและวติกกงัวล ซึ่งแนวทางที่ดีที่สุดทีจ่ะสามารถสงเสริมใหเด็กเกิดความคิดริเร่ิม

ได เชน การใหเด็กเลนเกีย่วกบัการกอสรางการทาํงานบานเล็กๆ นอยๆ หรือการใหชวยดูแลเด็กที่เลก็กวา 

  ทฤษฎพีัฒนาการปฏิสัมพันธทางสงัคมระหวางบุคคล (Social Interpersonal Theory) 

  ฮาวิกเฮอรส  (พรรณี  ชูทยั  เจนจิต. 2537 : 77 – 78 ; อางองิจาก Harvighurst)  ไดรับอิทธิพล

แนวความคิดจากอีริคสัน (Erikson)  เกี่ยวกบัลักษณะของพัฒนาการแตละชวงวัยของบุคคล  โดยอธิบายวา ในแตละ

ชวงวัยของชวีิตนั้น เปนงานประจําวนัซึ่งเปนงานที่เกิดแตละคนจะทาํไดในชวงนั้น  ๆ ถาบุคคลใดไมประสบผลสําเร็จ 

จะมีผลตอการปรับตัว ฮาวิกเฮอร แบงงานที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมในวัยทารกและวัยเด็กตอนตน 

ออกเปน 3 ประการ คือ 

  ประการที่ 1  เด็กสามารถมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความเจริญทางสังคมและทางกายภาพ  ซึ่งหมายถงึ 

การที่เดก็มีความคิดรวบยอดเกีย่วกับส่ิงตาง  ๆที่อยูรวบตัว  เชน  พอ  แม  โรงเรียน  ครู  และสิ่งตาง  ๆที่เด็กตอง

เกี่ยวของดวย 

  ประการที ่ 2  เด็กสามารถทีจ่ะเรียนรูการสรางความสัมพนัธระหวางตนเองกับพี่นองและบุคคลอื่น 

รวมทัง้ชอบเลยีนแบบบุคคลอื่น 

  ประการที ่ 3 เด็กสามารถที่จะเรียนรูเกีย่วกับความแตกตางระหวางสิ่งที่ถูกกับส่ิงที่ผิดและเริ่มมี

พัฒนาการทางจริยธรรม   

  สรุปไดวา เด็กเมื่อมีการพฒันาพฤติกรรมทางสังคมและบุคลิกภาพดานความพฤติ ความรูสึกที่

แสดงออกในสิง่แวดลอมตางๆ ตามลําดับข้ันตอนอยางเหมาะสม ทําใหเขารูหนาที่ของการเปนผูนาํผูตามที่ดี

และเรียนรูที่จะสรางความสมัพันธระหวางตนเองกับพอแมพี่นอง บุคคลอื่น ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม          

เพื่อนาํมาสรางเอกลักษณของตนเอง 
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 3.4 พฤติกรรมทางสังคมของเดก็ปฐมวัย 
  ประกายรัตน  ภัทรธานนท (2531 : 15)  สรุปวา พฤติกรรมความสมัพนัธทางสังคมของเด็กปฐมวัยกับ

บุคคลอื่นมีดังตอไปนี้ 

  1. ความสัมพันธกบัผูใหญมักจะไดแก พอแม และ บุคคลใกลชิด  เด็กปฐมวยัสวนมากจะแสดง

ความรูสึกโศกเศราเสียใจ เมือ่ตองพรากจากแมนอยลงเรื่อย  ๆ ตามอายทุี่เพิ่มข้ึนอยางไรก็ตาม ถามีคนแปลกหนา

ปรากฏหรืออยูในภาวะที่ดีเครียด  เด็ก  3  ขวบ   ก็อาจแสดงอาการเสราโศกที่ตองจากแมมากขึน้ในสวนของ

ความสัมพันธกับพอนั้น  ถาพอแสดงบทบาทในการเปนเพื่อนเลนกับเด็กมากเทาใดความสัมพันธระหวางพอกับ

เด็กปฐมวยัมกัจะมีแนวโนมไปในทางที่ดีมคีวามสุข 

  2. ความสัมพันธกับพี่นอง เด็กที่เปนพีม่ักจะเปนผูริเร่ิมการเลนแบบตางๆ โดยที่มีนองเปนผูเลียนแบบ  

ซึ่งพฤตกิรรมเชนนี้สัมพนัธกบัอายุและเพศดวย  ในชวงที่เด็กอาย ุ  3 – 6  ขวบป   ยังปรากฏเกี่ยวกับการ

ขัดแยงของพีน่องบาง เชน การแยงของเลนกนั การรองไห  พฤติกรรมกาวราว  พอแมจงึเปนผูทีม่ีความสําคัญมาก

ในการสรางความสมัพันธที่ดีระหวางพีน่องโดยการใหความยุติธรรมความรักความเอาใจใสใหทุกคนอยางทัว่ถึง 

ปญหาของพี่นองก็จะไมเกดิขึ้นมากนัก 

  3. ความสัมพันธกบัเด็กอื่น  เมื่อเด็กเขาสูระยะปฐมวัย  เขามีโอกาสพบคนมากขึ้น  โดยเฉพาะเด็กที่อยูใน

วัยเดียวกนั  ซึง่มีความคลายคลึงกันในหลาย  ๆดาน  เชน  อายุ  ความสนใจ  ความสามารถ  ความสมัพันธระหวาง

เพื่อน  จึงมักเปนดานความสนกุสนานหรือดานสิ่งของ  เพราะเด็กมีความเกีย่วของกับวัตถตุาง  ๆมากขึน้  เชน  ของเลน  

และการเลนเกมตาง  ๆ

  4. ความสมัพันธกับเดก็อืน่ในการเลน  เด็กปฐมวัยมกัมพีฤติกรรมในการเลนหลายวธิ ี  เลนคนเดยีว  

เลนแบบขนานตางคนตางเลน  เลนแบบไมมีจุดประสงครวมกัน และการเลนที่มวีัตถุประสงครวมกัน 

  สรุปไดวา การที่เด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นในวัยนี้ จะเปนพืน้ฐานทาง

สังคมของเด็กตอไปเมื่อเขาเติบโตขึ้น ดังนั้นครูหรือผูที่เกี่ยวของกับเดก็ควรสงเสริมใหเขาสงัคมหรอืมีกิจกรรม

รวมกับเด็กอืน่  ๆเพื่อใหเขามีประสบการณข้ันตนที่จาํเปนสาํหรับการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

  เกรก  (สมร  ทองดี. 2538 ; อางอิงจาก Craig. 1979 : 106)  ไดกลาวถึงพฤติกรรมความสัมพันธ

ทางสังคมของเด็กกับบุคคลอื่นวา เดก็จะมีการเรียนรูทางสังคมจากสภาพการณทีเ่ขามีปฏิสัมพนัธและสราง

ความสัมพันธทางสงัคมกับบุคคลตางๆ  พอแมจะตองเปนผูเปดใจกวางใหการยอมรับเด็กใหความมั่นใจและ

ปลูกฝงคานิยมในสังคม โดยการถายทอดใหเด็กไดรับรูและเขาใจที่ละนอยจะทําใหเด็กเกิดความมัน่ใจใน

ส่ิงแวดลอมทีเ่ขาสัมพนัธดวย  เด็กจะเรียนรูการปฏิบัติตอกันจากพอแม  ผูปกครอง  เรียนรูการตอสูจากการเลน

จากพี่นอง เรียนรูจักยอมรับการปฏิเสธจากเพื่อน  จะแสดงออกใหเหน็อยางชัดเจนถึงความพอใจหรือไมพอใจ 

ซึ่งความรูสึกและความคาดหวงัที่เดก็มีตอผูอ่ืนจะเปนพืน้ฐานในการสรางความสัมพนัธระหวางบุคคลเมื่อเด็ก

มีประสบการณกวางขึ้นเด็กจะเริ่มรูจักตอบสนองรูจักให และเลียนแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมเมือ่เขาสูโรงเรียน 
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จะมีการปรับตัวอยางมาก   เพื่อใหมีพฤตกิรรมตามที่ครูและเพื่อนคาดหวงั  ซึง่เพื่อนๆ จะมพีื้นฐานมาจาก 

ลักษณะครอบครัวแตกตางกนั จะมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกตางกัน เชน เด็กบางคนมพีฤติกรรมเลียนแบบ 

เมื่อมีเพื่อนทีโ่รงเรียนเปนคนกาวราว ครูตองคอยชวยเหลือไมใหเกิดพฤติกรรมเด็กกาวราว  เพื่อใหเด็กเลนอยู

รวมกันเปนกลุมไดเมื่อเดก็พบกับสถานการณใหมๆ ที่เขามาในชีวิตเด็กจะตองรูแนวทางการสรางความสัมพันธ

กับส่ิงใหมๆ  และเกิดการพฒันาตนเอง  ประสบการณที่เด็กไดรับการถายทอดทางสังคมที่ผานมา จะทาํให

เด็กเกิดความไววางใจ เกิดความเชื่อมัน่และรูสึกประสบผลสําเร็จ จะทําใหเด็กเติบโตเปนสมาชกิที่ดีของสังคม 

  ประมวล  คิดคินสัน (2527 : 107)  กลาวถึงการสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย 

  1. การกําหนดตารางกิจกรรมประจําวนั  ถาตารางกจิกรรมประจําวนัมีความเหมาะสมตอเนื่องกัน  

จัดกิจกรรมทีต่องใชพลังงานและกิจกรรมที่ผอนคลายสลับกันจะทาํใหเด็กไมเบื่อหนาย  มีบรรยากาศในการ

เรียนที่ดี  การที่เด็กรูตารางกิจกรรมประจาํวนัและสิ่งที่ครูคาดหวังใหเด็กทํา จะทําใหเกิดความเปนระเบียบ 

  2. การเสริมแรง การเสริมแรงทันทีทีเ่ด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรม         

ที่สังคมยอมรับในการเสริมแรงพฤติกรรมทางสงัคมแกเดก็ปฐมวัยควรพดูใหชดัเจนวาเด็กไดแสดงพฤติกรรมที่ดี

อยางไรเชน “เธอใจดีจังที่ชวยมานะเช็ดสีที่หกบนพื้น” คําชมเชยของครูมคุีณคาสําหรับเด็กสวนใหญ           

เพราะเปนตัวอยางที่ดี เด็กมักจะเอาอยางในบางครั้งอาจใชทาทางแทนการเสริมแรงดวยวาจาตามความเหมาะสม 

  มุนชงิเจอร (เพยีงจิต  โรจน. 2531 : 43  ; อางอิงจาก  Munsinger. 1975 : 19)  กลาวถึงพฤติกรรมเด็กชวง

อายุ 3  - 6  ปวา   เด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธทางสังคมและโครงสรางทางสงัคมในกลุมเพื่อนเร่ิมมีการเลน

แบบรวมมือกนัมีปฏิสัมพนัธตอกันทาํกิจกรรมรวมกับสมาชิกในกลุมเพื่อนบรรลุเปาหมายของกลุมเดก็อายุ 4 ป  

ข้ึนไปจะไดรับอิทธิพลจากลุมเพื่อนได  เด็กจะตองเรียนรูการแบงปนการปองกนัตัวจากการกาวราวของเพื่อน

และการประนปีระนอมกนั  กลุมเพื่อนจะใหรางวัลกบัพฤตกิรรมทีเ่หน็วาดีและลงโทษหรือปฏิเสธพฤติกรรมทีเ่หน็ไดวาไม

ดี ตามมาตรฐานของกลุม  กลุมเพื่อนจะใหรูปแบบของพฤติกรรมทีย่อมรับ และไมยอมรับของกลุมแกเดก็ 

  ชิคเคนเดนซ (สุทธิพรรณ  ธีรพงศ. 2537 : 15 ; อางอิงจาก Chickendahz. 1976 : 6 – 7)  

กลาวถึงการทีเ่ด็กมีปฏิสัมพนัธทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิง่ปฏสัิมพันธในกลุมเพื่อนในโรงเรียนอนุบาล 

จะทาํใหเด็กไดเรียนรูวิธีแกไขทางสงัคม  วิธีปฏิบัติตนตางจากพฤติกรรมที่ตนอยูบาน  เพราะทีโ่รงเรียนเด็ก

จะตองเรียนรูวาเขากําลงัมีการแบงปนทัง้ในดานของพืน้ที่วสัดุของเลน เรียนรูการทํางานรวมกบัผูอ่ืนตองยอมรับฟง

ทัศนะของผูอ่ืน  การใหความรวมมือ  ซึ่งเหลานี้จะนําเดก็ไปสูวิธีการปรับตัวใหเขากบัผูอ่ืน 

  สมใจ  ทพิยชยัเมาะ  และ ลออ  ชุติกร (2526 : 162 – 220)  กลาววา การเลนเปนการเรียนรูของ

เด็กปฐมวยั  เด็กจะเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว  เรียนรูกับตนเอง  และเรียนรูในการที่ตจะรวมกับผูอ่ืนการเรียนรู

ของเด็กปฐมวยัสวนใหญมาจากการเลนในระยะแรก เด็กจะเลนและมีปฏิสัมพันธกับพอแมญาติผูใหญ       

และพี่เลี้ยงที่บาน แตเมื่อโตขึ้นเขาจะพบวาสมาชิกในบานไมสามารถที่จะเลนกับเขาตามทีเ่ขาตองการเด็ก 

จึงปรารถนาทีจ่ะคบเพื่อนวยัเดียวกันเมื่อเด็กเขาโรงเรียนสภาพแวดลอมในโรงเรียน จะทําใหเด็กมีโอกาส

ติดตอสัมพนัธบุคคลตางๆ มากขึ้น  โดยเฉพาะกับเพื่อนในวัยเดียวกัน 
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  พัชรี  ผลโยธนิ (2542 : 12)  กลาววา เด็กปฐมวัยนั้นถามโีอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นหรือ

ผูใหญ  เดก็จะยิ่งมโีอกาสเรียนรูความคิดของผูอ่ืน  รูจกัปญหา  เพื่อนจะมีอิทธพิลทําใหเด็กไดรับการพัฒนา

ทักษะดานตางๆ เปนอยางดี  ทัง้นีเ้พราะเด็กตางกับผูใหญตรงที่เดก็จะแสดงออกกับเพื่อนแตละคนอยาง

เสมอภาค  ซึง่เทากับเปดโอกาสใหเดก็แสดงความคิดเห็นโตแยงอยางอิสระ   ถาใหโอกาสเด็กอยางตอเนื่อง

เด็กจะเหน็วาคนอ่ืนมีความคดิ  ความรูสึกแตกตางจากตนเองและเริ่มตระหนักถึงพฤตกิรรมของตนที่แสดงตอคนอ่ืน 

  สรุปไดวา เด็กที่มีความสัมพนัธทางสังคม จะเปนเดก็ที่มพีฤติกรรมในการปรับตัว  การแกปญหาดวย

วิธีการนําไปสูความสงบสุขของกลุมรูจักแบงปน เด็กจะไดเรียนรูที่จะอยูรวมกนัและการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน          

ซึ่งความสัมพนัธทางสังคมของเด็กมาจากการทีเ่ด็กไดพัฒนาการเลนเปนกลุมและไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับกลุม   เมื่อเด็ก

ไดทํากิจกรรมรวมกนัอยูเปนประจํา จะชวยใหเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมทางสังคมลดลงหรืออาจเลือนหายไปได 
 3.5 ลักษณะพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 
  เด็กปฐมวยัเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน  แตการแสดงพฤติกรรมทางสังคมในระยะแรกอาจมี

ปญหาในการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน  เพราะเดก็วัยนี้จะยึดตนเองเปนศนูยกลาง ยงัไมรูจักควบคุมอารมณ และยอมรับ

ความคิดเหน็ของผูอ่ืน  แตเมื่อเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกบัเพื่อนวัยเดยีวกันหรือกับผูอ่ืนมากขึ้น  อีกทัง้ไดรับการ

ปลูกฝงพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสงัคม  เดก็ยอมสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและเรียนรูบทบาทของตัวเองในสังคม

ไดดียิ่งขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2539ข : 21) 

  ซีเฟลท  (วนัเพ็ญ  ปุลพัฒน. 2539 : 16 – 17 ;  อางองิจาก   Seefeldt. 1980.  Teaching  Young  

Children. p. 7 - 11)  ไดอธิบายถงึลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวยัไวดังนี ้

  1. ลักษณะทางสงัคมของเด็กวยั 3 ป กลาวไดวาเปนวัยแหงการยึดตนเองเปนศูนยกลาง   

เด็กเหน็วาตนเปนคนที่สําคญัที่สุด  มีความสุขที่เลนคนเดียวแตเร่ิมสนใจผูอ่ืนบาง  แมวาเด็กจะเลนกับตนเอง

แตก็ชอบที่จะนัง่เลนขาง  ๆผูอ่ืน  แตไมเลนเปนกลุมหรือเลนรวมกับผูอ่ืน  ไมใหความรวมมอื  ไมแบงปน  ตองการใจใส  

ความชวยเหลอืจากผูใหญ  เด็กวัยนี้ยงัไมมเีพื่อนที่ชอบเปนพิเศษ  และเลนกับเด็กอืน่ที่มาอยูใกลๆ  เทานัน้ 

  2. ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย  4  ป  เดก็วยันี้เร่ิมสนใจผูอ่ืนมากขึ้นกวาเดิม  ฉะนัน้เด็กจะเริ่มเลนกับ

ผูอ่ืนบางในบางสถานการณ  ชอบเลนบทบาทสมมติ  เลนเลียนแบบชีวติครอบครัว  ซึ่งพบเหน็ในชวีติประจําวนั         

แตโดยทั่วไปเด็กยังมีลักษณะที่แสดงถงึความกาวราวทางกาย  เอะอะไมระมัดระวัง  เกเร  ยังมีลักษณะของ

การเปนนาย  ขณะเดียวกนัเด็กจะเริ่มเปนผูชวยที่ดี  มทีาทีแสดงความเปนมิตร  เร่ิมรูจักการแลกเปลี่ยน และ

การรอคอยใหถึงรอบของตนเริ่มการแบงปนบาง 

  3. ลักษณะทางสงัคมของเด็กวยั  5  ป  เด็กวัยนีม้ีความเปนมิตรมากขึ้น  มีความกระตอืรือรนที่

จะใหความชวยเหลือผูอ่ืน  เร่ิมเขากลุมใหญข้ึนจาก  2  คน  เปน  5  คน  เร่ิมมีเพื่อนทีถู่กใจเปนพเิศษ          

ชอบเลนละครสมมติ  เลนเลยีนแบบ  เลนละครใบ  การทะเลาะกนักับเพื่อนลดนอยลง  เพราะเริ่มเขาใจและ

ยอมรับความสําคัญของผูอ่ืน  เปนระยะที่เร่ิมจะมีความเหน็คลอยตามผูอ่ืน และเริ่มมีความรูสึกไมพึงพอใจ 

ถาเพื่อนในกลุมไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม 
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  4. ลักษณะทางสงัคมของเด็กวยั  6  ป  กลาวไดวา  เปนวัยทีเ่ร่ิมมีการประสานสัมพนัธกับผูอ่ืน 

ดังจะเห็นไดจากลักษณะการเลนที่เปลีย่นไป  คือ  เลนเปนกลุมและมกัจะเปนเพื่อนเพศเดียวกันเริม่รูจักกังวล

เกี่ยวกับสังคมภายในกลุมของตนเอง  มีเพื่อนรักเปนพิเศษเพียงคนเดยีว  ในการเลนยงัชอบแสดงเปนตวัเดน  

เลนรุนแรง  พยายามจะเปนทีห่นึง่  ในการเลนตองชนะ  และถาหากการเลนนัน้มีกฎเกณฑที่ยากเกนิกวา

ความสามารถของตนก็จะพยายามปรับกฎนั้นใหมาเปนประโยชนกับตน 

  คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ (2539 : 21) กลาววาจากความรูสึกผูกพนัภายใน

ครอบครัวที่ตองพึง่พาตนเองและการปรับตัวเขากับผูอ่ืน มีความสนใจกับการเรียนรูส่ิงรอบตัวมากขึ้นและ

เรียนทีจ่ะสรางสัมพนัธกับผูอ่ืน แตการแสดงพฤติกรรมในระยะแรกอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรบัตัวเขากับ

บุคคลอืน่ เพราะเด็กวยันีจ้ะยดึตนเองเปนศนูยกลางยังไมรูจกัควบคุมอารมณและยอมรับความคิดความรูสึก

ของผูอ่ืน แตเมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือผูอ่ืนมากขึน้ อีกทัง้ไดรับการปลูกฝงลักษณะพฤติกรรม

ที่เหมาะสมทางสังคมเด็กยอมสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและเรียนรูบทบาทของตนเองไดดียิ่งขึน้ 

  จิตตินันท  เดชะคุปต (2537 : 55)  กลาวถงึลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวยัอายุ 5 – 6  ป   

จะมีการเลนรวมเปนกลุมกับเพื่อนมากขึ้น รูจักการเปนผูใหและผูรับที่ดี กระตือรือรนชวยเหลือผูอ่ืน เขาใจ

ความรูสึกผูอ่ืน 

  อุบลรัตน  เพ็งสถิตย (2529 : 231)  ไดจําแนกรูปแบบพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยออกเปน  

2  ประเภท  คือ  พฤติกรรมชอบสังคม (prosocial  behavior)  และ  พฤติกรรมตอตานสังคม (Anti  - social  

behavior)  ดังนี ้

  พฤติกรรมชอบสังคม (prosocial  behavior)   ไดแก  พฤติกรรมทางสงัคมในทางบวกที่สงเสริมให

ความรวมมือหรือเอื้อเฟอตอการกระทํากจิกรรมตางๆ  ที่สังคมจัดขึ้นหรือสังคมไดรับอยู เมื่อเด็กทําพฤติกรรม

เหลานี้ไปแลว จะสรางความพอใจเปนทีน่ยิมชมชอบแกตนเองและผูอ่ืนประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ  ดังนี ้

  1. การเลียนแบบพฤติกรรม (Imitation) เด็กจะเลียนแบบเจตคติและพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล 

ที่เขานับถือและอยากจะเปนเชนนั้นบาง 

  2. การแขงขัน (rivalry) ความตองการทีจ่ะเดนหรือดีกวาเด็กคนอื่นๆ จะปรากฏใหเหน็เมื่ออายุ

ประมาณ  4  ป    โดยจะเริ่มใหเหน็จากการตองการเดนหรอืดีกวาในการเลนเมื่อเด็กอยูในบานกอน  แลวจึงขยาย

ออกมานอกบาน 

  3. ความรวมมือ (cooperation)  เมื่อปลายอายุ  3  ป  การเลนชนิดที่ตองการอาศัยความรวมมือ

ของกลุมเร่ิมพฒันาและเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ทาํใหเด็กมีโอกาสไดฝกฝนทักษะในการเขาสังคมจากการเลนเปนกลุม 

  4. ความเห็นอกเห็นใจ (sympathy)  เนื่องจากความเห็นอกเหน็ใจนี้ตองการอาศัยความเขาใจ        

ในความรูสึกของคนอื่น  ความเหน็อกเหน็ใจจึงมีโอกาสเกิดไดเปนครั้งคราว  เมื่อเดก็อาย ุ 3  ป  และหากเด็ก

ไดเลนกับเด็กอื่นมากเทาใด  โอกาสทีเ่ด็กจะรูสึกเหน็อกเห็นในจะคอยๆ เกิดขึ้น 
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  5. ความเขาใจความรูสึกของคนอื่น (empathy) เด็กจะตองมีความสามารถที่สมมติตนเองเมื่ออยู

ในเหตุการณนัน้ ความรูสึกนีจ้ะตองอาศยัจตินาการความเขาใจความรูสึกนีเ้ด็กวัยกอนเรียนนอยคนทีจ่ะรูสึก 

  6. การยอมรับจากสังคม (desire  for  social  approval)  เด็กกอนวัยเรียนตองการยอมรับ       

จากเพื่อนที่ใกลชิดกนัมากกวาจากผูใหญ เด็กวยันีพ้บวาคนที่มพีฤติกรรมทีก่อกวนจะเปนทีย่อมรับของเพื่อน 

  7. การแบงปน (generosity)  เด็กวับกอนเรยีนจะทราบไดจากประสบการณวาการที่จะไดรับการ

ยอมรับจากสงัคมก็คือการแบงปนสิง่ของที่ตนเองมีอยูโดยเฉพาะของเลนใหแกเพื่อน ซึ่งในการแบงปนนี้จะคอยๆ 

มาแทนที่ความเหน็แกหรือเห็นตนเองเปนศูนยกลางของเด็ก 

  8. พฤติกรรมการอยูใกลชิดกัน  (attachment)  เด็กจะไดรับประสบการณจากวยัทารกและวัยเด็กวา

ความพงึพอใจนัน้มาจากความอบอุนและความใกลชิดที่แตละคนใหซึง่กนัและกนั ความใกลชิดดังกลาวจะ

ขยายจากบานมายงัโรงเรียน  ครู เพื่อนและสิ่งของอืน่ทีเ่ด็กพอใจ 

  พฤติกรรมตอตานสังคม (Anti  - social  behavior)  ไดแก พฤติกรรมที่แสดงออกวา  ตอตาน  

กาวราว  ทําลาย  หรือคัดคาน  ซึง่เปนพฤติกรรมในทางลบทีท่ําไปแลวสรางความเดือดรอน และความไม

พอใจใหแกตนเองและผูอ่ืน พฤตกิรรมตานสงัคมนีม้ีความสาํคัญในการที่จะชวยใหเด็กไดเรียนรูและปรับ

พฤติกรรมตนเองเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม   
 3.6 งานวจิัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม  
  1. งานวจิัยในประเทศที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมทางสงัคม 
  อริสา  โสคําภา (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานอีสปประกอบการใชสถานการณจาํลองในแตละชวงสัปดาหมีคาเฉลี่ย

คะแนนพฤติกรรมทางสงัคมโดยรวมแตกตางอยางมีนยัสาํคัญที่ระดับ P < .01 และเมื่อวเิคราะหการ

เปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหพบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ข้ึนตลอด

ชวงการทดลองยกเวนสัปดาหที่ 3 เทานัน้ที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเลก็นอย  เมื่อวเิคราะหคาเฉลีย่คะแนน

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก ดานความรวมมือ  ดานการชวยเหลือ และดาน

การแบงปน พบวา คะแนนพฤติกรรมทัง้ 3 ดานมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน ดานความรวมมือชวงสัปดาหที ่ 1 

และสัปดาหที ่ 2 เพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ P < .01 ดานการชวยเหลือมีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มข้ึนในชวงสัปดาหที่ 1, 6, 7 และสัปดาหที่ 8 เพิ่มข้ึนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 และดาน

การแบงปนสปัดาหที่ 1, 2 และสัปดาหที่ 3 เพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ P < .01 และในชวง

สัปดาหที่ 4, 7 และสัปดาหที ่8 เพิ่มข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ P < .05 สวนในชวงสัปดาหที่ 5 – 6 

เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
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  ลักคะณา  เสโนฤทธิ ์ (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาการเปลีย่นแปลงผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

ที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในแตละชวงสปัดาห มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคม   โดยเฉลี่ย

รวมแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ P < .01 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวง

สัปดาหพบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวม มีการเปลีย่นแปลงไปในทางเพิม่ข้ึนในชวงสัปดาห       

ที่ 1, 4, 8 อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั P < .01 เมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของ

เด็กปฐมวยั แยกเปนรายดาน ไดแก การชวยเหลือ  การแบงปน การยอมรับผูอ่ืน  โดยคาเฉลี่ยคะแนน 

พฤติกรรมทางสังคม ดานการชวยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มข้ึนตั้งแตชวงสัปดาหที ่1, 4, 8 อยางมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดบั P < .01 สวนดานการแบงปนและการยอมรับ มกีารเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มข้ึนตั้งแตชวง

สัปดาหที่ 1, 4, และ 8 อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั P < .01 ยกเวนบางชวงสัปดาหมกีารเปลี่ยนแปลง

เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 

  ศิริรัตน  ชูชีพ (2544 : 37) ไดศึกษาเปรยีบเทยีบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยกอนการจัด

กิจกรรมการเคลื่อนไหวสรางสรรค และหลังจากการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว เชงิสรางสรรคในสัปดาหที่ 1 

หลังจัดประสบการณเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรคใน 1 สัปดาห อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  วราภรณ  ปานทอง (2548 : 61) ศึกษาเรยีบเทยีบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมการเลานทิานคติธรรมประกอบการเลนบทบาทสมมุติ  ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห พบวา ในแต

ละชวงสัปดาห เดก็มีพฤตกิรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกตางอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 กอน

และหลังการทดลอง 

  วาสนา บุญจนัทร (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัที่มพีฤติกรรม

ทางสังคมดานสุภาพ ออนนอม และความมีระเบยีบวนิัยต่ํา ในการจัดกิจกรรมเนนสื่อแบบไทยในกิจกรรม

วงกลม กิจกรรมศิลปศึกษาและกิจกรรมเลนตามมุม พบวา เด็กที่ไดรับการจัดประสบการณดังกลาวมี

พฤติกรรมทางสังคมดวนความออนนอมและความมีระเบียบวนิัยสูงขึน้ 

  ณัฎฐาพร  พงษสิงห (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดประสบการณการเลนบล็อกกลางแจงเปนกลุมอยางมีแบบแผนกับเดก็ปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการเลนบล็อก

กลางแจงอยางอิสระ  กลุมตัวอยางเปนเด็กอนุบาล  2  อายุ  5 – 6  ป  จํานวน  30  คน  โดยกลุมทดลองจะไดรับ

ประสบการณการเลนบล็อกกลางแจงเปนกลุมอยางมีแบบแผน กลุมควบคุมไดรับประสบการณการเลน

บล็อกอยางอสิระ ผลการศึกษาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการเลนบล็อกกลางแจง

อยางอิสระ แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  จิณเณภัส  ศรีทรง (2541 : 58) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณ

มุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบ  กบัมุมบล็อกแบบปกติ  พบวา เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณมุมบล็อกแบบเต็ม

รูปแบบและมุมบล็อกปกติ พฤติกรรมทางสังคมดานเอื้อเฟอและความมีระเบยีบวนิัยสูงขึน้ 
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  วราลี  โกสยั (2540 : 53) ไดศึกษาผลของการเลนเกมแบบรวมมือนอกหองเรียนที่มีตอพฤติกรรมชอบสังคม

ของเด็กปฐมวยั พบวา   

  1. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมอืนอกหองเรียนที่มพีฤตกิรรมชอบสังคม

หลังการทดลองแตกตางจากกอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01   

  2. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบปกตินอกหองเรียน มีพฤติกรรมชอบสังคม

หลังการทดลองแตกตางจากกอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.1 

  3. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมอืนอกหองเรียน และการจัดกิจกรรม

การเลนเกมแบบรวมมือนอกหองเรียนและการจัดกิจกรรมแบบการเลนเกมปกตินอกหองเรียน มีพฤติกรรม

ชอบสังคมที่แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

  ธราพร  กุลนานันท  (2530 : 65 – 81)  ไดศึกษาเกีย่วกับการเลนตางกลุมอายทุี่มีผลตอพฤติกรรม

ทางสังคมของเด็กปฐมวัย  กลุมตัวอยางไดแก เด็กอายุ 4  - 5  ป  จาํนวน  18  คน  ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย  

แบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม  ทีเ่ลนกับเด็กตางกลุมทีม่ีอาย ุ 5 – 6 ป ในสถานการณการเลน 3 แหง  คือ      

การเลนบล็อก  การเลนพลาสติกสรางสรรค  และการเลนทราบเปนเวลา  6  สัปดาห  ผูวิจยัไดสงขอมูลของ

เด็กใหผูเชี่ยวชาญวิเคราะหพฤติกรรมทางสังคมพงึประสงคและไมพึงประสงค ผลการศึกษาพบวา การเลน

ตางกลุมอายทุําใหพฤติกรรมของกลุมทดลอง 3 กลุมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติโดยกลุมทดลอง  

ที่ 3  มีพฤติกรรมทางสงัคมที่สูง  กลุมทดลองที ่2  มพีฤติกรรมทางสงัคมต่ําที่สุด  กลุมทดลองที ่1 และกลุม  

ที่ 3 มพีฤติกรรมทางสงัคมที่พงึประสงคสูงขึ้นในระดับใกลเคียงกัน  ทําใหพฤติกรรมทางสังคมของกลุมทดลอง        

ทั้ง 3 กลุมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติโดยกลุมทดลองที่ 3 มพีฤติกรรมทางสังคมที่ไมพึงประสงค 

  จันทรเพ็ญ  สุภาผล (2535 : 74 – 77)  ไดทําการศึกษาพฤตกิรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยอายุ

ระหวาง 5 – 6 ป ที่ไดฟงนิทานประกอบดนตรีและนทิานประกอบภาพควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม

ชวยเหลือ พบวาพฤติกรรมที่ไดฟงนิทานประกอบดนตรีควบคูกับกิจกรรมสงเสรมิพฤติกรรมการชวยเหลือมี

พฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้น และเด็กปฐมวยัที่ไดฟงนทิานประกอบดนตรีควบคูกับกิจกรรมสงเสรมิพฤติกรรม

ชวยเหลือมีพฤติกรรมทางสังคมดีกวาเด็กปฐมวัยที่ไดฟงนทิานประกอบภาพควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรม

ชวยเหลือ 

  วันเพ็ญ ปุลพฒัน (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การเลมสมมติแบบกึ่งชี้แนะและแบบอิสระ  กลุมตัวอยางไดแก  เด็กปฐมวัย อายุ  5  - 6  ป  จํานวน 30 คน  

ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงายและสุมแบบแบงชั้น พบวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดการจัดประสบการณการเลนสมมติ

แบบกึ่งชี้แนะมีพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนและดานการรวมมือสูงกวาเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการเลนสมมติ

แบบอิสระอยางนอยมีนยัสําคญัทางสถิติที่ดับ .01 และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนสมมติแบบกึ่งชี้แนะมพีฤติกรรมทาง

สังคมดานการชวยเหลือสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนสมมติแบบอิสระอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ณัฎฐาพร  พงษสิงห (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเกีย่วกับพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวยั        

ที่ไดรับประสบการณการเลนบล็อกกลางแจงเปนกลุมแบบมีแผนกับเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณเลน

บล็อกกลางแจงอยางอิสระ  กลุมตัวอยางไดแก  เด็กปฐมวัยอายุ 5 – 6  ป  จํานวน  30  คน  ซึ่งไดมาจากการสุม

กลุมอยางงาย พบวาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการเลนบล็อกกลางแจงเปนกลุม

อยางมีแบบแผนกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการเลนบล็อกกลางแจงเปนกลุมอยางมีแบบแผนกับเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการเลนบล็อกกลางแจงแบบอิสระแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

  วาสนา  บุญจนัทร (2539 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่มีพฤติกรรม

ทางสังคมดานความสุภาพออนนอมและความมีระเบียบวินยัต่ํา โดยการจัดกิจกรรมเนนสื่อแบบไทยในกิจกรรม

ในวงกลม กิจกรรมศิลปศึกษา และกจิกรรมการเลนตามมุม  พบวา เด็กที่ไดรับการจัดประสบการณดังกลาว 

มีพฤติกรรมทางสงัคมดานความออนนอม และความมีระเบียบทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหวางเด็กหญงิกับ

เด็กชายที่เกีย่วกับวธิีการที่ใชในกลุม การรวมกลุมกบัเด็กอื่น และการมีสวนรวมเขาเลนในกลุม  กลุมตัวอยาง

เปนเด็ก 4 – 5  ป  จํานวน  30  คน  ใชวธิีการสังเกตพฤตกิรรมครั้งละ  10  นาที  จาํนวน  7  คร้ัง  รวม  70  นาที  

เปนการสังเกตเด็กทีละคน ขณะสังเกตไดบันทึกเสียงแลวนําไปวิเคราะหพฤติกรรมผลปรากฏวาไมมีความแตกตาง 

กันระหวางเด็กชายและเดก็หญงิในวธิีการทั้งสามอยางทีก่ลาวมาแลว นอกจากนีย้งัพบวามีพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

ในระหวางการเลนในกลุม ไดแก พฤติกรรมการชวยเหลอื  การแบงปน  และการรวมมือ 

  วราภรณ ปานทอง (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการเลานทิานคติธรรมประกอบการเลน

บทบาทสมมุติที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ในแตละชวงสัปดาหมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทาง

สังคมโดยเฉลีย่รวมแตกตางกนัอยางนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.1 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวง

สัปดาห พบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวม มีการเปลีย่นแปลงไปในทางเพิม่ข้ึน  ตลอดตั้งแต

ชวงสัปดาหที ่ 2 ถงึสัปดาหที่ 8  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ .01 เมื่อวเิคราะหคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมทาง

สังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก การยอมรับผูอ่ืน  การชวยเหลือ  และการแบงปน พบวา 

คะแนนพฤติกรรมทางสงัคมทั้ง 3 ดาน มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะทีส่อดคลองกบัการวเิคราะหคะแนนรวม

ทั้งหมดโดยคะแนนเฉลี่ยดานการยอมรับผูอ่ืนมกีารเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มข้ึน ตลอดตั้งแตชวงสัปดาหที่ 4 ถึง

สัปดาหที่ 8 อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที ่ .01 สวนดานการชวยเหลือและดานการแบงปน มกีารเปลี่ยนแปลง

เพิ่มข้ึนตัง้แตสัปดาหที่ 4 ถงึสัปดาหที่ 8 อยางมีนยัทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวนบางชวงสัปดาหไมมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติ 

  กรรณิการ โยธารินทร (2545 : บทคัดยอ) ผลการวิจยัพบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดกิจรรมและระหวาง

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม ในแตละชวงสปัดาห มพีฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .001 และเมื่อวิเคราะหการเปลีย่นแปลงระหวางชวงสัปดาห พบวา คะแนน

พฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลีย่รวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มข้ึนตลอดในชวงสัปดาหที่ 1 – 6 และ 
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สัปดาหที่ 9 ยกเวนในสปัดาหที่ 7 และสัปดาหที ่ 8 มกีารเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมทางสังคม 

มีแนวโนมลดลง เมื่อวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก  

การรวมมือความเปนเพื่อน การชวยเหลือ ความเหน็อกเห็นใจ และความไมเห็นแกตัว พบวา คะแนน

พฤติกรรมทางสังคมทัง้ 5 ดาน มกีารเปลี่ยนแปลงไปในลกัษณะที่ไมคงที ่

  ภรณี  คุรุรัตนะ (2523 : 7 – 13)  ไดจําแนกพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยในชวงอายุระหวาง  

3  -  6  ป  ไวดังนี ้

  อายุ 3  ป  พฤติกรรมของเด็กมีลักษณะสนุกที่ไดเลนกับเด็กคนอื่น  ตองการมีเพื่อน  ตองการความ

รักและการยอมรับจากผูใหญ  มีความเปนอิสระในการเลน 

  อาย ุ4 ป  พฤติกรรมจะมีลักษณะชอบเลนกับเพื่อนเปนกลุม  และกลุมที่เลนนัน้ก็ข้ึนอยูกับกจิกรรม

ที่เขาสนใจ  เร่ิมเลือกคบเพือ่นบางคนที่ถกูใจ  การเลนจะเลนเปนแบบสมมต ิ  และใชจิตนาการทีม่ีความหมาย

มากขึ้นเรื่อยๆ มีความกังวลหวงใยตอเด็กที่ออนแอกวาไมมีความแนนอนในการรอคอยตองการใหผูใหญปลอบโยน

ในบางครั้ง 

  อายุ  5  ป   จะมีความพอใจที่จะเลนคนเดียวเปนเวลานานๆ  ชอบเลนกับเพื่อน  ชอบแขงขันและมี

การรวมทีมกนั  ในการแขงขนัตองใหผูใหญตัดสิน  บางครั้งไมพอใจเมื่อเหน็เด็กที่โตกวาเลนรุนแรง 

  อายุ 6 ป พฤติกรรมมีลักษณะเริ่มหางจากผูใหญ แตตองการความชวยเหลือและเรียกรอง              

คําชมเชย  มกัทะเลาะกบัเพือ่น  แตตองการเพื่อนเลน  อาจจะรักเพื่อนบางคนเปนพิเศษ  ชอบหวงของเลน 

  รูปแบบพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวยับางพฤตกิรรมมีรากฐานมาจากพฤติกรรมในวัยทารก และ

บางพฤติกรรมก็เร่ิมเกิดขึ้นในระยะปฐมวยั ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณใหมๆ เชน จากการที่เด็กมี

ปฏิสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่มิใชสมาชิกในครอบครัวและรวมไปถึงสิ่งที่เด็กไดเห็นมาจากภาพยนตร

การแสดงหรือเหตุการณตางๆ 

  ประณต  เคาฉิม (2526 : 198 – 201) ไดจําแนกพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัไวดังนี ้

  1. การปฏิเสธ (negativism)  คือการตอตานผูใหญและสิ่งที่ไมพอใจ  พฤติกรรมนีจ้ะเกิดมาก

ที่สุดในชวงอายุ 3 – 4 ป  ลักษณะการแสดงออกจะแสดงทางคําพดู  ปฏิกิริยาทางกาย  การเงียบเฉย   

การแกลงทําไมไดยิน  หรือไมเขาใจคําขอรอง  ไมเอาใจใสตอกิจวัตรประจําวนั  เมื่ออาย ุ4 – 6  ป  เด็กจะลดการ

ตอตานทางกายลง  และเพิม่การตอตานทางคําพูด 

  2. การเลียนแบบ (imitation)  เด็กจะเริ่มใชพอแมเปนตัวแบบ  แลวจงึเริ่มสนใจคนอืน่  โดยเด็ก 

จะเลียนแบบคําพูดและการกระทําตางๆ  จากบุคคลที่เด็กใกลชิดและพึงพอใจ  เชน  มารดา  พีน่อง  เพื่อน  ฯลฯ 

  3. การแขงขัน (rivalry) เด็กจะมีความตองการเปนคนเกงและคนดีเหมอืนคนอืน่ๆ  โดยจะแขงขัน

ในรูปแบบของการพูดโออวดเกี่ยวกับกี่เปนเจาของสิง่ตางๆ ตอหนาคนอืน่ 
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  4. การกาวราว (aggression) การกาวราวของเด็กเกิดจากความคับของใจ ตองการมีอํานาจ 

และความเดน โดยเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ เด็กอายุ  2 – 4  ป  จะมีความกาวราวเพิม่ข้ึน  ในระยะตน        

จะแสดงออกโดยการกลาวโทษ  ลอเลียน 

  5. การทะเลาะววิาท (quarreling)   เกิดจากการที่เดก็ขาดประสบการณทางสังคม  เดก็จะแสดง

ออกมาดวยการแยงของเลน  ทําลายสิง่ของ  แผดเสียงรองไหทํารายผูอ่ืน  แตจะเกิดพฤติกรรมในชวงสั้นๆ  

แลวจะกลับมาเลนกันใหม 

  6. การรวมมือ (cooperation) เด็กจะยึดตนเองเปนศูนยกลางจึงมีการเลนรวมมือกันนอยเมื่อเด็กไดรับ

การฝกหัดทีละนอย  จะชวยใหเด็กเรียนรูการรวมมือไดมากขึ้น 

  7. พฤติกรรมวางอํานาจ (ascendant  Behavior)  เด็กชอบแสดงตัวเปนนาย  และชอบชักจงู        

ใหผูอ่ืนทําตามตัวเอง  การวางอํานาจจะเพิ่มสูงสุดเมื่ออายุ  5  ป  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของเด็ก 

  8. การเหน็แกตัว (selfishness) เด็กจะเอาแตใจตนเองโดยไมคํานงึวาคนอืน่จะพอใจหรือไมพฤติกรรมนี้

จะถึงจุดสงูสุดเมื่อเด็กอาย ุ4 – 6  ป 

  9. การเหน็อกเหน็ใจ (sympathy) เด็กจะมีลักษณะนีต้องอาศัยความเขาใจในความรูสึกและ

อารมณของผูอ่ืน  โดยพยายามชวยเหลือ  เห็นใจ  และเสนอแนะการแกปญหา 

  10. การยอมรับจากสังคม (social  approval)  เด็กจะเริ่มเหน็ความสําคัญของการยอมรับจาก

ผูใหญและจากกลุมเพื่อน 

  11. การแยกเพศ  (sex  cleavages)  เด็กจะเริ่มแบงเพศเมือ่อายุ  4  ปข้ึนไป 

  12. อคติ  (prejudice)  ไดแก  อคติทางเชื้อชาติ  ศาสนา  สถานะทางเศรษฐกิจ  สังคม  เพศ  

  ดังนัน้รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยมี  2 รูปแบบ คือ  รูปแบบพฤติกรรมชอบสังคม

และรูปแบบพฤติกรรมตอตานสังคม  ซึ่งพฤติกรรมการทํากจิกรรมรวมกันเปนกลุม  พฤติกรรมการแบงปน 

และพฤติกรรมการชวยเหลอื จัดเปนรูปแบบหนึง่ของพฤติกรรมชอบสังคมการใหโอกาสเด็กในการทํากิจกรรม

หรือเลนรวมกบัผูอ่ืนจะชวยใหเกิดการเรียนรูและมีทักษะในการปรับตัวใหเขากับสังคมไดดียิ่งขึ้น 

  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537 : 58)  กลาววา การสงเสริมลักษณะพฤตกิรรมทางสังคม

ของเด็กปฐมวยันัน้  ตองคํานึงถึงสิง่เหลานี ้

  1. การปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีใหแกเด็ก  การอบรมสั่งสอนเด็กดวยความรกั  ความเขาใจ  และ

ความมีเหตุผล  รวมทัง้การเปนแบบอยางลักษณะทีพ่ึง่ประสงคของสมาชิกในสังคม  จะชวยสรางพื้นฐานที่

มั่นคงในการพฒันาลกัษณะนิสัยอนัเปนทีพ่ึงปรารถนาของสังคมเมื่อเด็กเติบโตขึ้น 

  2. การเปดโอกาสใหเดก็ไดเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยตนเอง เด็กปฐมวยัจะมีความกระตือรือรนทีจ่ะเรียนรู

ส่ิงรอบตัวโดยการลงมือกระทําดวยตนเอง  การเสริมแรงกระตุนใหเดก็สนใจชวยตนเอง  มีระเบียบวินัยในการทาํ

กิจวัตรประจําวัน  ชวยฝกความเปนตัวของตัวเอง  รูจักรับผิดชอบตนเอง  ซึง่จะพฒันาไปสูการรูจักชวยเหลือ 

และรับผิดชอบตอผูอ่ืนและสังคมสวนรวมตอไป 
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  3. การสงเสริมประสบการณความสัมพนัธกบัผูอ่ืนในสงัคม  การฝกใหเด็กปฐมวัยรูจักตนเองได

รับรูความรูสึกและการกระทาํของผูอ่ืน  มีทักษะทางสงัคมที่เหมาะสนมกับลักษณะธรรมชาติของเด็กตามวัย

จะชวยใหเด็กเรียนรูการปรับตัวเขากับผูอ่ืนในสังคมไดอยางราบรืน่เหมาะแกกาลเทศะ  โดยการสนับสนนุให

เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมรอบตัวมากขึ้น รวมทั้งไดรับกําลงัใจหรือคําชมเชยเมื่อแสดง

พฤติกรรมทีพ่งึประสงค และคําแนะนําแกไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

  4. การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเลนของเด็ก เด็กเรียนรูสังคมและสิ่งแวดลอมจาก

การเลนรวมกบัเพื่อนวัยเดยีวกันหรือผูใกลชิด ขณะเลนนัน้เด็กเรียนรูการสรางความสัมพนัธกบัเพื่อนมีการ

ยอมรับบทบาทซึ่งกันและกัน  รูจักการแบงปน  และผลัดเปลี่ยน  รวมทัง้ความรวมมือทาํกิจกรรมรวมกัน 

  5. การยอมรบัความแตกตางทางบุคลิกภาพของเด็ก เดก็แตละคนมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตาง

กันตามธรรมชาติ  การอบรมเลี้ยงดูในสภาพแวดลอมที่ไมเหมือนกนั  เชน  เด็กบางคนปรับตัวเขากับผูอ่ืนไดงาย  

แตบางคนตองใชเวลาในการปรับตัวระยะหนึง่  เด็กบางคนอารมณมัน่คง  มทีัศนคติที่ดีตอผูอ่ืน  แตบางคน

เจาอารมณหงดุหงิดงาย  เขากับผูอ่ืนไดยาก เปนตน 

  พรรณี  ชทูัย  เจนจิต (2537 : 157 – 158)  ไดกลาววา เด็กในชวงอายุนีเ้รียนรูที่จะติดตอสมาคม

กับบุคคลอื่นๆ นอกบาน โดยเฉพาะอยางยิง่เพื่อนในวัยเดียวกนั  เด็กเริ่มเรียนรูที่ปรับตัวเขากับเพื่อนๆ  

ลักษณะความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย มีดังนี ้

 1. เด็กเริม่มีความตองการจะสรางสัมพนัธภาพกบัเพื่อนในวยัเดยีวกนัและมีเพือ่นเพียง  1 – 2  คน  และ

เปนเพศเดียวกัน  แตเด็กมักมีสังคมไมแนนอน  สามารถเลนกบัเพื่อนสวนใหญในชั้นไดดวยความเต็มใจ 

 2. มีความตองการที่จะเลนกับเพื่อนที่เปนกลุมเล็ก  และกลุมยอยๆ  การเลนเปนไปในลกัษณะตางคน

ตางเลนแมวาจะอยูในกลุมเดียวกนั 

 3. มีการทะเลาะเบาะแวงบอยๆ  แตเปนชวงระยะสัน้ๆ  เดก็มักจะลืมงาย 

 4. เด็กมีความตองการที่จะแสดงออกและสนุกสนานกับการเลนละคร ซ่ึงเขาอาจแตงขึ้นเองหรือเลียนแบบ

รายการโทรทศัน 

 5. เด็กชายและเด็กหญิงมีความสนใจคลายกัน  และยงัไมมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศ 

 6. เด็กตองการเปนทีย่อมรับของผูใหญและกลุมเพื่อน   ตางจากวยัทารก  ซึง่จะกลวัคนแปลกหนา 

 สรุปไดวา ตองการเปนที่ยอมรับของผูใหญ  ซึ่งเปดโอกาสใหเดก็เขาไปรวมกิจกรรมกลุม  นอกจาก 

จะสนองความตองการของเดก็แลว ยงัสงเสริมใหเด็กไดมกีารพัฒนาการทกุดานโดยเฉพาะดานสงัคมเด็กจะมีการ

เกิดการพฒันา  การทํางานรวมกัน  การสรางมิตรภาพตอกัน  การแกปญหารวมกนั  การรับรูความตองการ

ของเพื่อน  ซึ่งกิจกรรมกลุมที่มีข้ันตอนมีกระบวนการตอเนื่องกันเปนแบบแผนจะเอื้อใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน  ซึง่

รวมทัง้พฤติกรรมดานสงัคมอยางเปนระบบ  อันจะนําไปสูการแสดงออกทางพฤตกิรรมอยางเหมาะสมเดก็ในวยันีม้ี

ความตองการสัมพันธกับเพือ่น มักจะทํากจิกรรมและเลนเปนกลุมยอยๆ ตองการแสดงออก   
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 2. งานวจิัยตางประเทศทีเ่กีย่วของกับพฤติกรรมทางสังคม 
  ลีจิวนี ่ (บุศรินทร  สริปญญาธร. 2541 : 19 ;  อางองิจาก  Lejeune. 1995.  The Effect  of  

Particpation  in  Coperative  Games  on  the  Free – play  Behavior  of  Preschool.)  ไดศึกษา

พฤติกรรมการเลนอยางอิสระของเด็กปฐมวัย จากผลการเลนเกมแขงขันและเกมการรวมมือโดยใชวิธีการ

บันทกึพฤติกรรม พบวา กลุมเด็กที่เลนเกมการรวมมือมพีฤติกรรมรวมมือมากกวากลุมที่เลนเกมการแขงขัน 

  วูด (Wood. 1977 : 4837)  ทําการศึกษาหาความสัมพนัธระหวางการเปนทีย่อมรับของสังคมกับ

การมีอํานาจในสังคมของนกัเรียนอนุบาลโดยใชเด็กในโรงเรียนเอกชน จํานวน 25 คน  เปนกลุมตัวอยาง

ประชากร  แยกเปนเดก็ชาย  15  และเด็กหญิง  10  คน ที่ใชภาษาพูดเดียวกนั  เปนคนระดับกลางเหมือนกนั  

การเก็บรวบรวมขอมูลแยกเปน 2  สวน  คือ  การมีอํานาจในสังคม  ไดจากการสงัเกตพฤติกรรมเด็กแตละคน

ในชวงที่เดก็ทาํกิจกรรมดวยตนเอง รวมเวลาที่สังเกตคนละ 120 นาท ี  สวนพฤติกรรมการเปนทีย่อมรับ         

ในสังคม คือ การเปนผูนาํและผูตามในกลุมเพื่อน  การแสดงความภาคภูมิใจตอเพือ่นและการแสดงออกทัง้รัก

และเปนศัตรูกบัผูใหญ  สวนพฤติกรรมทีไ่มมีความสัมพันธกัน คือ การประจบผูใหญเพื่อใหเปนทีย่อมรับ          

การใชผูใหญใหเกิดอํานาจ และการแขงขันเปนกลุมเพื่อน 

  ซาโลเม (Salome. 1979 : 40)  ไดศึกษาถงึความแตกตาง  ดังนี ้

  1. ความดื้อดึงตอตานคําสัง่ของผูใหญ (neqativism) ความดื้อดึงตอตานนีจ้ะเกิดสูงสุดในเด็ก

อายุ 3 – 4 ป  แลวจึงลดลง  การแสดงออกของเด็กจะออกมาในรูปของการตอปากตอคํา หรือแกลงทาํเปน

ไมไดยินหรือไมเขาใจคําขอรองของผูใหญ 

  2. ความกาวราว (aqqression) จะเกิดมากในเด็กวัย 2 – 4 ป  แลวจะลดลงเชนกัน  การแสดงออก

จะออกมาในรปูของการใหนคิเนมแปลกๆ หรือใสรายคนอื่น 

  3. ชอบออกคําสัง่หรือทาํตัวเปนนาย (ascendance)  จะเริ่มรวมอาย ุ  3  ป  และจะเพิม่ตาม

โอกาสที่เขาสงัคม  เด็กหญงิจะชอบทําตัวเชนนี้มากกวาเด็กชาย 

  4. ความเห็นแกตัว (selfishness)  เด็กที่อยูในบานปกติจะเปนคนที่เหน็แกตัวและถือตนเองเปนใหญ

อยูเสมอ  เมื่อเด็กเขาเรียนความเห็นแกตัวจะคอยๆ นอยลง  แตความเอือ้เฟอเผื่อแผจะยังไมเกิดขึ้น 

  5. การคิดถึงแตประโยชนตนเองเปนใหญ (egocentrim) ซึ่งก็คลายๆ กับความเห็นแกตัว        

การคดิถึงแตตนเองจะคอยๆ ถกูแทนที่โดยความสนใจในเรื่องราวของบุคคลอื่น การเปลี่ยนแปลงจะชาหรือ

เร็วขึ้นอยูกับทีเ่ด็กไดใกลชิดกับบุคคลอื่นมากนอยเพยีงใด  และขึน้อยูกับการที่เด็กตองการทีจ่ะใหตนเปนที่

ยอมรับจากคนอื่นมากนอย  ถาตองการจะใหคนอืน่ยอมรับรับตนเองมาก  การคิดถงึแตตนเองจะลดลง 

  6. พฤติกรรมทีช่อบทําลาย (quarreling) การระบายอารมณโกรธของเดก็ก็คือการทําลายขาวของ

ที่ขวางหนา ไมวาสิง่ของนัน้จะเปนของเขาหรือของคนอื่น  ความโกรธมีมากเทาใด  พฤติกรรมที่ชอบทําลายจะมี

มากขึ้น 
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  7. ความไมชอบเพื่อนที่เปนเพศตรงขาม  (Sex antagonism)  เด็กกอนวัยเรียนจะเลนดวยกัน        

ทั้ง 2 เพศ  จนถึงอายุ  4  ป  หลงัจากนัน้จะเลนเฉพาะในเพื่อนที่เปนเพศเดียวกัน  โดยเฉพาะเด็กชายหากยัง

เลนอยูกับเด็กหญิงอยูอีกจะโดนลอ เด็กชายบางคนจะแสดงออกโดยการเปนปรปกษอยางรนุแรงตอเด็กหญิง 

เชน ชอบลอ  ชอบแกลง 

  บลาล็อค (วัฒนา  มัคคสมัน. 2539 ;  อางอิงจาก  Blalock. 1984 : 172)  ไดศึกษาการสังเกตเด็ก

อนุบาล  2  หองเรียน  จํานวน  36  คน ในขณะที่เดก็เลนอยางมีอิสระและไดใสรหัสพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ  

โดยใชรหัสพฤติกรรมเด็ก (Child  Behavior  Code)  ครูผูสอนเปนผูตอบแบบสอบถาม และทาํนายสภาพ

ของเด็กแตละคน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงสหพนัธทางบวกอยางมีนัยสาํคัญระหวางคะแนนการยอมรับ

ทางสงัคมมิติ (Socio  Metric)  ของเด็กกับคําทํานายการยอมรับพืน้ฐานทีถู่กทาํนายและมีผลกระทบทางสงัคมมิติสูง

ตอบคําถามปลายเปดนอยและแสดงความรักความรูสึกทางคําพูดกับเพือ่นนอย 

  มารี (Mary. 1981 : 4603) ไดศึกษาปฏิสัมพันธของเด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อน 

ในแงของความพฤติกรรมและระยะเวลาของการปฏิสัมพนัธ  วิธีการเขากลุมเพื่อนรวมทัง้ความรูสึกและการเขากลุมไมได  

กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ  4  ป  จาํนวน  40  คน  เปนชาย  20  คน  และหญิง  20  คน  ผลการวิจยัปรากฏวา 

เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนมากมีปฏิสัมพนัธมากกวา และใชเวลาในการปฏิสัมพนัธยาวนานกวาเดก็

ที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนนอยเด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนจะใชพฤติกรรมทางบวกมากกวา 

สวนเดก็ทีม่ีความสามารถนอยกวาจะใชวิธทีางลบมากกวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญของวิธกีารที่ใชใน

การเขากลุมเพื่อนในแงของวิธีการทางลบกับวิธกีารที่ไมไดผล 

  วอน (Vaughn. 1994 : 3706 – A)   ไดศึกษาพฤตกิรรมรวมมือจากการเรียนรูแบบรวมมือในเด็กเลก็  

กลุมตัวอยางคืออายุ  43 – 58  เดือน  จํานวน  17  คน  เปนเด็กชาย  9  คน  เด็กหญิง  8  คน  เก็บขอมูลโดย

วิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม  การสัมภาษณครู  การบันทึกภาพจากปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็กใชเวลา

มากกวา  5  สัปดาห  พบวา พฤติกรรมรวมมือเปนสวนประกอบที่จาํเปนตอการมีปฏิสัมพันธรวมมือกับการเจรจา

แสดงการประนีประนอมการแกปญหาสงัคมรวมกนั ซึง่แสดงใหเหน็ไดจากแบบแผนการสนทนาในสถานการณ         

ที่หลากหลาย 

  บาร – ทาล และคนอื่นๆ (Bar – Tal and others. 1982 : 396 – 402) ไดทําการศึกษาเชงิสงัเกต

กับพฤตกิรรมการชวยเหลือของเด็กปฐมวยั จํานวน 156 คน ที่มีอายรุะหวาง 1- 3 ป เด็กแตละคนไดรับการ

สังเกต 3 คร้ังๆ ละ 10 นาที  ในระหวางกิจกรรมการเลนอิสระในการสังเกต  ผูสังเกตไดลงรหัสพฤติกรรม         

การชวยเหลือแตละอยางที่เด็กแสดงออกมาไมวาพฤติกรรมการชวยเหลือนัน้ จะเปนพฤติกรรมการที่เดก็ได

แสดงออกมาจริง  ๆ หรือแสดงออกมาในการเลนแบบสรางจตินาการผลการวิจัยพบวา โดยทัว่ไปแลวพฤติกรรมการ 
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ชวยเหลือของเด็กไมเพิ่มข้ึนตามอายุ แตเด็กจะแสดงพฤติกรรมชวยเหลือในสถานการณที่เปนการเลนแบบ

สรางจิตนาการนอยลง และแสดงพฤติกรรมชวยเหลือจริงๆ ออกมามากขึ้นและเด็กชวยเหลือเพื่อนดวยการ

ปลอบใจในสถานการณจริงๆ ข้ึนมา  แตชวยเหลือดวยการใหส่ิงของแกเพื่อนในสถานการณจริงนอยเมื่ออายุมาก 

  แมรี (รัชดาภรณ อินทะนนิ. 2544 : 17 ; อางอิงจาก Mary. 1981 : 4630) ไดศึกษาปฏิสัมพนัธ  

ของเด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพือ่นในแงของความถี่ของพฤตกิรรม และระยะเวลาของการปฏิสัมพันธ 

และวิธีการเขากลุมเพื่อน  รวมทั้งความรูสึก และการเขากลุมไมได กลุมตัวอยางเปนเด็กอาย ุ4 ป  จํานวน 40 คน 

เปนชาย 20 คน  และหญิง 20 คน  วิธกีารศึกษาใชเทคนิคสังคมมิติบันทกึพฤติกรรม  ผลการวิจยัปรากฏวา 

เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนมาก มีปฏิสัมพันธมากกวา และใชเวลาในการปฏิสัมพนัธยาวนาน

กวาเด็กทีมี่ความสามารถในการเขากลุมเพือ่นนอย เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนจะใชพฤติกรรม

ปฏิสัมพันธหลายวธิีและวิธกีารที่เขากลุมแลวไมไดผลนอยกวาจะใชวิธกีารทางลบมากกวา ไดมีความแตกตางกนั

อยางมีนยัสําคัญของวิธีการที่ใชในการเขากลุมเพื่อน ในแงของวิธีการทางลบกับวธิกีารที่ไมไดผล 

  จากการวิจยัในประเทศและตางประเทศเกีย่วกับพฤติกรรมทางสังคมนัน้  กระบวนการจัดการเรียนรู
ประสบการณที่เด็กไดรับความสนใจตอสภาพสิง่แวดลอมรอบตัวที่เด็กไดเรียนรูตามพฒันาการอยางเปนขั้นตอน 
ไดชวยสงเสรมิใหเด็กสามารถเขากับกลุมเพื่อนไดอยางเหมาะสม พัฒนาไปสูการปรับตัวเขาสูสังคมในวัย
ผูใหญไดเปนอยางด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

  1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 

 4. แบบแผนการทดลองและวธิกีารดําเนินงาน 

                   5.   การเก็บรวบรวมขอมูล 

                   6.   การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้  คือ  เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อาย ุ5 – 6 ป  ทีก่ําลังศึกษาอยู

ชั้นอนุบาลศึกษาปที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2551  โรงเรียนนาคนาวาอุปถมัภ  สํานักงานเขตสวนหลวง  

สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน 78 คน 
  การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ คือ เดก็ปฐมวยั ชาย – หญิง อาย ุ 5 – 6 ป ที่กาํลังศึกษาอยู

ชั้นอนุบาลศกึษาปที ่2/2 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551  โรงเรยีนนาคนาวาอุปถมัภ สํานกังานเขตสวนหลวง 

สังกัดสํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางดวยการจับสลาก 1 หองเรียน จากจาํนวน             

2 หองเรียน และสุมโดยการจับสลาก จากหองเรียนที่จับสลากได เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัย จํานวน 

20 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 ในการวิจัยครัง้นี ้เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยคือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  

 2. แบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคม  

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย ดําเนินการตามลาํดับข้ันดังตอไปนี ้

       1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็ก 

นักนักวจิัยจากงานวิจัยการพัฒนาโครงการเด็กนักวจิัยและการประเมินเด็กเปนสําคัญ  (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2547) 
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                       1.2 ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศกัราช 

2546  ของกรมวิชาการ 

      1.3 สรางแผนการจดัการเรยีนรูแบบเด็กนกัวิจยั  ซึ่งการวิจยัครัง้นี้  กําหนดเปน 3 ข้ันตอน ดังนี ้

   ข้ันที่ 1  ข้ันทบทวนความรูและเลือกหวัขอเนื้อหาที่สนใจ 

   ข้ันที่ 2  ข้ันเด็กคนควาวิจยัหาความรู 

   ข้ันที่ 3  ข้ันการประเมินผล 

   โดยจัดชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เร่ืองละ 2 สัปดาห จํานวน 8 วัน  วันละ 50 นาท ี 

รวมทัง้สิ้น 8 สัปดาห 

  1.4 นําแผนการเรยีนรูแบบเด็กนักวจิัยเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาเด็กปฐมวัย  

เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลกัการทฤษฎีแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมเด็กนกัวิจัย จาํนวน 3  ทาน ดังนี ้

   1)    ดร.ดารารตัน อุทยัรัตน  

    ศึกษานิเทศก สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบุรี เขต 1  จังหวดัราชบุรี 

   2)   อาจารยลําดวน  เพ็ชรรอด  

   ครู คศ.1 โรงเรยีนบานดอนขวาง  จังหวัดนครราชสีมา  สํานักงานคณะกรรมการ 

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวดันครราชสีมา 

   3)   อาจารยวราภรณ ปานทอง  

    รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

                                               เอกชน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  1.5 ปรับปรุงแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็น

ตรงกันอยางนอย 2 ใน 3 ทาน  ถือเปนเกณฑที่เหมาะสม 

  1.6 นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัยไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชัน้อนุบาลศึกษาป

ที่ 2 อาย ุ5 – 6 ป  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจากหองเรียนนักเรยีนชัน้อนุบาลศึกษาปที่ 2/1 จํานวน 20 คน 

  1.7 นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทําเปนฉบบัจริง เพื่อนําไปใชในกลุมตัวอยางในการ

ทดลอง 

 2. แบบสังเกตพฤติกรรมทางสงัคม  ดําเนนิการตามลาํดับข้ันดังตอไปนี ้

         2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยัการสังเกต

พัฒนาการ และการบนัทกึพฒันาการ 

        2.2 ศึกษาแบบสงัเกตพฤตกิรรมทางสงัคม 
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                              2.3 นําขอมูลที่ไดศึกษาในขอ 1 และ 2 มาสรางเกณฑการประเมินใหครอบคลมุพฒันาการทาง

สังคม ไดแก  การชวยเหลือ  การแบงปน  การรวมมอื   โดยสรางแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมของเดก็ปฐมวัยแบบ

มาตราสวนประเมนิคากาํหนดตัวเลข (numerical  rating scales) 

                             2.4 กําหนดเกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤตกิรรมทางสงัคมออกเปน  3  ระดับ  คือ คะแนน 

2, 1 และ 0 

   -  ระดบัคะแนน  2   บันทึกเมื่อเด็กแสดงพฤตกิรรมทางสงัคมดวยตนเอง 

   -  ระดับคะแนน 1  บันทึกเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมทางสังคมโดยเพื่อนหรือครูรองขอใหรวมมือ 

   -  ระดบัคะแนน  0  บันทกึเมือ่เด็กไมแสดงพฤติกรรมทางสงัคม หรือปฏิเสธทีจ่ะทาํ 

        2.5 สรางคูมือประกอบคาํแนะนาํในการใชแบบสังเกตพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

        2.6 นําแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมที่ผูวิจยัสรางขึน้เสนอตอผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน

ตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาและ

ความเหมาะสมกับการนาํไปสังเกตพฤติกรรมของเดก็ปฐมวัย  รายนามผูเชี่ยวชาญจาํนวน  3  ทาน  มีดังนี ้

             1.  ดร.อดุลย  ใบกหุลาบ    

           นักวิชาการศึกษา 6  มหาวิทยาลยันเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

              2.  อาจารย ศิริรัตน ชูชีพ    

                                       ครู คศ. 2 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแกวจังหวัดชุมพร)  จังหวัดชุมพร 

              3.  ดร.ไพบูลย  อุปนโน   

                                    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม   จังหวัดเชยีงใหม 

     2.7 นําคูมือประกอบคําแนะนําในการใชแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมไปใหผูเชี่ยวชาญ

ทั้ง  3  ทาน ตรวจดูความสอดคลอง  ความเหมาะสม  และการใชภาษา 

         2.8 นําแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมและคูมือประกอบคําแนะนําในการใชแบบสังเกต

พฤติกรรมทางสังคมที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญที่

มีความเหน็ตรงกนัอยางนอย 2  ใน  3 ทาน  ซึ่งถอืเปนเกณฑทีเ่หมาะสม 

        2.9 การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงของแบบสงัเกต 

  การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาครั้งนี้ ผูวจิัยไดนําแบบสังเกตที่สรางขึ้นไปให

ผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน  ตรวจดูความเที่ยงตรงในเนื้อหา  เพื่อใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ และเหมาะสม

กับการนําไปสงัเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยั โดยการลงความเห็นและใหคะแนนแบบสงัเกต แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคา

ดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมและจุดประสงค แบบสังเกตที่เหมาะสมมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 

0.5 (บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ. 2526 : 89) ถือวาใชได ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางจุดประสงคกับพฤตกิรรมอยูระหวาง 0.67 - 1.00  จํานวน 15 ขอ 
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  2.10 การหาคาความเชื่อมัน่ของผูสังเกต 

  ผูวิจัยนาํแบบสงัเกตไปทดลองใช (try Out) กับเดก็เลก็  อาย ุ  5 – 6  ป  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 20  คน  ผูวิจยัและผูชวยผูวิจยั  1  คน  เปนผูสังเกตและใหคะแนน  แลวนาํคะแนนมาคาํนวณหาคาความ

เชื่อมั่นของผูสังเกต  โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต  RAI  ของ  เบอรี – สต็อก. ( Burry – Stock. 

1996 : 256) ทัง้นี ้ ไดคาดชันีความสอดคลองของผูสังเกต RAI เทากับ 0.83 ซึ่งเปนคาดัชนีความสอดคลองของ                  

ผูสังเกตอยูในระดับสูง สามารถนาํไปใชในการศึกษาครัง้นี้ได 

 

แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง      
  การวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi  Experimental Design)  ที่ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียว  

ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองโดยใชการวิจยัแบบ  One – Group  Time – Series  มาปรับใชใหเหมาะสมกับงานวิจยั 

ดังตารางที ่1 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 

                   กอนการทดลอง                                                                                                ขณะทดลอง 

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

 

                  เมื่อ   TO                                                  คือ  การสังเกตพฤติกรรมทางสังคมกอนการทดลอง 

                           X                                                      คือ  การจดัการเรยีนรูแบบเด็กนกัวิจยั 

            T1,  T2,  T3,…, T8            คือ  การสงัเกตตลอดชวงเวลาทาํการทดลองหลาย  ๆคร้ัง 

 
 วิธกีารดําเนนิการทดลอง   
 การทดลองในครั้งนี้ดําเนนิการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551  เปนเวลา  8  สัปดาห  ดังนี ้

 1. สรางความคุนเคยกบัเดก็กลุมตัวอยางกอนทดลองเปนระยะ  1  สัปดาห 

  2. จัดสภาพแวดลอมภายในสถานที่ทีท่าํการทดลองใหเหมาะสม 

  3. จัดเก็บขอมูลพื้นฐานทุกดาน (Baseline data) โดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยจาํนวน 1 คน   

ทําการสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมในชวงกจิกรรมเสริมประสบการณจากการจดัประสบการณแบบปกติของกลุม

ตัวอยาง จาํนวน  20  คน  เปนระยะเวลา  1  สัปดาห  สัปดาหละ  4  วัน  โดยบนัทึกผลรวมของการสงัเกตทัง้  4  วนั  

ลงในแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั โดยมวีนัและกจิกรรมที่ทาํการทดลองดงัตาราง 2 
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  ตาราง  2  วันและกิจกรรมที่ทําการทดลองและสังเกตการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

สัปดาหที่                                       หวัเรื่อง                                                           วนัที่ทาํการทดลอง เวลา 9.10 – 10.00 

           1 - 2 หัวเรื่องที ่1 เด็กเลือกเรียน เร่ือง “ตนกลวย” 

              3 - 4 หัวเรื่องที ่2 เด็กเลือกเรียน  เร่ือง “แพะ” 

              5 - 6 หัวเรื่องที ่3 เด็กเลือกเรียน  เร่ือง “คลอง” 

        7 - 8        หัวเรื่องที ่ 4  เด็กเลือกเรียน  เร่ือง  “ตนไม” 

จันทร, อังคาร, พุธ, 

พฤหสับดี, ศุกร                  
 

 
 

                                                                                             
* หมายเหตุ  หวัเรื่องที่ปรากฏในตารางเกิดขึน้จากความสนใจของเดก็ 

 

          4. ดําเนนิการทดลองจัดการเรียนรูแบบเดก็นกัวิจัยเปนเวลา  8  สัปดาห  สัปดาหละ  4  วนั  วันละ  

50 นาท ี ผูวิจยัเปนผูดําเนนิการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย โดยมีข้ันตอนแผนการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนกัวิจยั 

ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3  ข้ันตอนแผนการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนกัวิจยั  (สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ. 2545) 

ข้ันตอนการเรยีนรูแบบเดก็นกัวิจัย       กระบวนการจัดการเรยีนรู 

ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ 
(ระยะเวลาดําเนนิการประมาณ 1 วนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สรางบรรยากาศในชัน้เรยีนเพื่อเปนการเตรยีมความพรอม

ใหกบัเดก็ 

2.   เชิญชวนใหเด็กเสนอเรื่องหรือสรางสถานการณ              

เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในสิง่ทีน่าสนใจ 

3.   ครูสังเกตและจดบนัทกึในหัวเรื่องทีเ่ด็กตองการ 

ศึกษาเรยีนรู 

4.  กาํหนดหวัขอที่จะศึกษารวมกนั 

5.  เด็กและครูรวมกนัเลาประสบการณเกี่ยวกบัเร่ืองทีส่นใจ

ศึกษา 

6. ครูวางแผนกจิกรรมสนับสนนุการเรียนรูที่ชวยสงเสรมิ

ทักษะกระบวนการวทิยาศาสตร 

ขั้นเด็กคนควาวจิัยหาความรู 
(ระยะเวลาดําเนนิการประมาณ 2 สัปดาห) 
 
 

 

1. การสาํรวจแหลงเรยีนรู (ประมาณ 3 วนั) 

    1.1  ครูพาเดก็ใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรยีนรู

เพื่อฝกฝนทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร 

    1.2  ใหความรูพื้นฐานแกเดก็เพื่อใหเดก็เกดิความสนใจ 
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ตาราง 3  แผนการจัดการเรียนรูแบบเดก็นกันักวิจยั  (ตอ) 

 

  

ข้ันตอนการเรยีนรูแบบเดก็นกัวิจัย  กระบวนการจดัการเรยีนรู 
 

ขั้นเด็กคนควาวจิัยหาความรู 
(ระยะเวลาดําเนนิการประมาณ 2 สัปดาห) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1.3  ครูกระตุนดวยคาํถามใหเดก็เกดิความสนใจและให

เด็กซกัถามปญหา 

   1.4  ครูจดบนัทึกสิง่ที่เดก็ถามคาํถาม 

    1.5  ครูกระตุนใหเดก็ออกมาเลาประสบการณที่ไดไป

สํารวจแหลงเรียนรู 

    1.6  ใหเด็กเลาถงึประสบการณที่ไดไปแหลงเรยีนรู 

2. การเลือกหวัขอที่จะศึกษา (ประมาณ 1 วนั) 

     2.1  ครูใหเด็กชวยกนัแสดงความคิดเหน็เกีย่วกับกิจกรรม

ที่เดก็  ๆตองการทาํ 

    2.2  ครูทาํแผนที่ความคิดจากคําตอบของเด็กทกุคน 

 เพื่อเหน็ภาพรวม 

3. การศกึษาคนควา  ขีดเขยีน  และจดบนัทึก  

(ประมาณ 1 วนั) 

    3.1  ครูจัดกจิกรรมใหเดก็ไดเลือกทาํตามความสนใจและ

ความถนัดของแตละคน 

4. นาํเสนอผลงาน  ( 1 วนั) 

     4.1  เด็กชวยกนันําเสนอผลงานของตนเอง 

     4.2  ครูกระตุนใหเดก็ภาคภูมิใจในผลงาน 

     4.3  ครูกระตุนใหเดก็สนใจอยากแสวงหาความรูตอไป  

 
ขั้นที ่3  การประเมิน 
 
 
 
 
 

 

สรุปและจัดทาํผลงานความรู ( 1 วนั) 

1.  เด็กและครูรวมกนัสรุปความรูที่ไดจากเรื่องที่ศึกษา 

2.  ครูกระตุนใหเดก็มีความภาคภูมิใจในเรื่องทีต่นเองศกึษา

ไปใชประโยชน และกระตุนใหเด็กเกิดความอยากเรียนรู

ตอไป      
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 5. ในการวิจัยครัง้นี้แตละครั้งทีจ่ัดกิจกรรมผูชวยผูวิจยัจะทําการสังเกตและบันทึกแบบสงัเกต

พฤติกรรมทางสังคมในขั้นดาํเนนิกิจกรรม สัปดาหละ 4 วนั  และบันทกึผลรวมการสงัเกตทั้ง 4 วนั  เพื่อเปนขอมลูใน

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั                  

 6. เมื่อส้ินสุดการทดลอง  ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธกีารทางสถิติตอไป 

 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 เนื่องจากการวิจยัครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมทางสังคม จึงมหีลกัการ ดังนี ้

 1. การเกบ็รวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมทีผู่วิจัยสรางขึ้น  โดยมี

ผูสังเกต 2 คน โดยมหีลกัในการเลือกผูชวยวิจัยคือตองเปนครูทีม่ีวุฒปิริญญาตรีครุศาสตร และมีประสบการณใน

การสอนเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

 2. เวลาที่ใชในการสังเกต 

  เวลาที่ใชในการสังเกตทัง้หมด  50  นาท ี โดยสงัเกตเด็กเปนรายบุคคล 

 3. การสังเกตพฤตกิรรม 

  ผูสังเกตทัง้สองคนจะสงัเกตพฤติกรรมเดก็คนเดียวกนั  พรอมกนัในชวงเวลาเดยีวกนั 

 4. เมื่อส้ินสุดการทดลองในแตละสัปดาห นาํขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทยีบกบัขอมูล

พื้นฐานทุกดานเพื่อศึกษาระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ตลอดชวงเวลาการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กวิจัย 

 5. การฝกผูชวยวจิัย 

  5.1 ใหศึกษาและทาํความเขาใจจดุมุงหมายของการสังเกต 

  5.2 ใหศึกษานิยามศัพทเฉพาะพฤติกรรมทางสังคม และแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมใหเขาใจ

ตรงกัน เพื่อสามารถบนัทึกแบบสังเกตพฤตกิรรมทางสงัคมไดตรงกนั 

  5.3 ฝกการสงัเกตและบนัทึกแบบสังเกตพฤติกรรมทางสงัคมที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

  5.4 ฝกการสงัเกตจริงใชชวงที่ผูวิจยัทดลองใชแบบสังเกต  โดยผูชวยวิจยั  2  คน ทาํการสงัเกต

และบนัทึกแบบสังเกตพฤตกิรรมทางสงัคมจากการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนกัวิจยั อาย ุ 5 – 6  ป  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน  20  คน  และหาหลกัฐานความเชื่อมัน่ของผูสังเกต 2  คน  

 6. การบนัทกึคะแนน 

   บันทึกพฤติกรรมโดยใสเครื่องหมาย √ ลงในแบบสงัเกตใหตรงกับชองระดับคะแนนพฤติกรรม  2,  

1 และ 0 ถาเกิดพฤติกรรมทางสังคมซ้าํ ใหใสเครื่องหมาย√ลงในชองเดิมตามจาํนวนครั้งที่เกดิพฤติกรรม           

โดยทาํการบนัทึกดงันี ้
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  - ชองระดับคะแนน  2  บันทึกเมื่อเดก็แสดงพฤติกรรมทางสังคมดวยตนเอง 

  - ชองระดับคะแนน 1  บันทกึเมือ่เดก็แสดงพฤติกรรมทางสังคม  โดยเพื่อนหรือครูรองขอให

รวมมอื 

  - ชองระดับคะแนน  0  บันทึกเมื่อเดก็ไมแสดงพฤติกรรมทางสังคม หรือปฏิเสธที่จะรวมมือ 

 7. การใหคะแนน 

  7.1 ในชวงเวลาที่สังเกตเด็ก เมือ่เด็กแสดงพฤติกรรมทางสังคมตรงกับขอใด และชองระดับ

คะแนนใด  ใหใสเครื่องหมาย √ ลงในชองนัน้ ถาเด็กเกิดพฤติกรรมทางสังคมซ้าํในขอและชองระดับคะแนนเดมิ ให

ทําเครื่องหมาย √ซ้ําลงในชองนัน้  ตามจาํนวนครั้งที่ซ้าํ 

  7.2 ถาพบเครื่องหมาย√ในชองระดับใด ก็ใหใสคะแนนในชองระดับนัน้ และถาพบเครื่องหมาย

√ซ้ําในขอและชองระดับคะแนนใด  ใหนาํคะแนนที่ซ้าํคณูกับชองระดบัคะแนนในชองนัน้  เชน  ในชองระดับ

คะแนน  2  แสดงพฤติกรรมซ้าํ  2  คร้ัง  รวมคะแนนเทากับ  4 คะแนน เปนตน 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
                    การวเิคราะหขอมูลมีข้ันตอนดังตอไปนี ้
                1. หาคาสถิติพืน้ฐานพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและขณะทําการทดลอง

ในแตละสัปดาห โดยนาํขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)              

โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอร 
  2. วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคม โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน  

แบบวัดซ้ํา ( One – Way Repeated – measures  ANOVA)  โดยใชการคาํนวณในโปรแกรม คอมพวิเตอร 

  3. วิเคราะหเปรียบเทียบรายคูในแตละชวงเวลา  โดยใช LSD แบบวัดซ้ํา โดยใชโปรแกรม 

คอมพิวเตอร 
  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือ 
 1. การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม โดยใชดัชนี

ความสอดคลองระหวางลักษณะพฤตกิรรมกับจดุประสงค  (บุญเชดิ  ภิญโญอนนัตพงษ. 2533 : 89)  โดยใชสูตร 

                                                                     IOC  = ∑R 

                                                                                      N 

 

 เมื่อ  IOC  แทน  ดัชนคีวามสอดคลองของลักษณะพฤตกิรรมกับจดุประสงค 

                    ∑R        แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผูเชีย่วชาญ 

    N            แทน  จาํนวนผูเชีย่วชาญ 
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 2. การหาความเชือ่มั่นของผูสังเกต 2 คน ที่สังเกตเด็กปฐมวยั ที่ไมใชกลุมตัวอยางจาํนวน  20  คน  

โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต  RAI (Burry Stock . 1996 : 256 ) 
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                เมื่อ RAI แทน  ดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต 

                R1kn R2 kn แทน  ผลการสงัเกตของผูสังเกตคนที ่ 1  และคนที ่ 2  ตามลําดบั 

                                                    N       แทน  จาํนวนนกัเรยีนในกลุมตัวอยาง 

           K  แทน  จาํนวนพฤติกรรมยอย 

           I  แทน  จาํนวนชวงคะแนน (0,  1, 2) 
 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
            ใชโปรแกรม   SPSS  FOR  WINDOWS   ทําการวเิคราะห 

 1. หาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard  deviation)   

                  2. หาคาขอบเขตลางและขอบเขตบนของคาเฉลี่ยประชากร 

                      3. เปรียบเทยีบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและชวงการทดลอง โดยใชการวิเคราะห 

  ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา ( One – Way Repeated – measures  ANOVA)   

                       4. คํานวณขนาดสงผลโดยใช Partial 2η   คํานวณ 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

  

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกาํหนดสัญลักษณ

และอักษรตาง  ๆดังนี ้
 N แทน จํานวนนักเรยีน 

 M แทน คะแนนเฉลีย่ 

 S แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

 df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ 

 SS แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน 

 MS แทน คาเฉลี่ยกาํลังสองของคะแนน 

 F แทน คาสถิติที่ใชในการทดสอบ 

 SEM แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาเฉลีย่ 

 Sig แทน ระดับคานัยสาํคัญหรือคาความนาจะเปน 

 Partial 2η  แทน  ขนาดสงผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 

 * แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 

  

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  การนาํเสนอผลการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  มีตามลาํดับ ดังนี ้

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัโดยรวม 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั  แยกรายดาน 

  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวม 

 1.1 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเดก็ปฐมวยัโดยรวมกอนการทดลอง            

และชวงการทดลอง 
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                การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวม ที่ไดจากการสังเกต

กอนการทดลองและชวงการทดลองทั้ง 8 สัปดาห มาวิเคราะหหาคาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคาความคลาดเคลื่อน

ของคาเฉลี่ย  และคาขอบเขตลาง  คาขอบเขตบน ของคาเฉลี่ยประชากร  ดังแสดงผลในตาราง 4  
 

ตาราง 4 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวัยโดยรวม 

ชวงความเชื่อมั่น 95 % 
สัปดาหที ่ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนการทดลอง .86 .04 .01 .85 .88 

1 1.12 .04 .01 1.10 1.14 

2 1.26 .05 .01 1.23 1.28 

3 1.30 .06 .01 1.27 1.33 

4 1.52 .06 .01 1.50 1.55 

5 1.57 .07 .02 1.53 1.60 

6 1.77 .05 .01 1.75 1.79 

7 1.85 .04 .01 1.83 1.87 

8 1.88 .05 .01 1.85 1.90 

  

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา พฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวัยสปัดาหกอนการทดลอง               

มีคาเฉลี่ยเทากบั .86  คาเฉลีย่ประชากรที่ชวงความเชื่อมัน่ 95% มีคาอยูระหวาง .85 - .88  ในชวงการทดลองสปัดาหที่ 

1 - 8  คาเฉลีย่มีแนวโนมเพิม่ข้ึนตามลาํดับต้ังแต 1.12 ถงึ 1.88   และทีช่วงความเชื่อมัน่ 95% คาเฉลีย่ประชากรใน

สัปดาหที1่  มคีาอยูระหวาง 1.10 - 1.14   ในสัปดาหที ่8  มีคาอยูระหวาง  1.85 - 1.90    

 1.2 การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมกอนการ

ทดลองและชวงการทดลอง 

 การวิเคราะหตอนนี ้ ไดนําคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมทั้ง 3 ดาน กอนการทดลองและชวงการ

ทดลองทั้ง 8 สัปดาห มาเปรียบเทยีบ โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําและใช Partial 2η

คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง  ดังแสดงผลในตาราง 5 
 

ตาราง 5 การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวม 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. Partial 2η  

ระหวางสัปดาห 19.44 8 2.43 914.54* .00 .98 

ความคลาดเคลื่อน .40 152 .00    

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั p<.05 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5  พบวาพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยักอนการทดลอง และชวงการ

ทดลองทั้ง 8 สัปดาห  มีคาเฉลีย่แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั p<.05 (F= 914.54)           

แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยัอยางนอยหนึง่ชวงสัปดาหมีคาแตกตางกนัอยางชัดเจน   

และการทดลองครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 98 % (Partial 
2η =.98)    

   1.3 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวม 

 การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการสังเกตกอนและชวงการทดลองทั้ง 8 สัปดาห  

มาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห โดยใชการเปรียบเทยีบรายคูแบบวดัซ้ํา  

ดังแสดงผลในตาราง 6 
 

ตาราง 6 การเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัโดยรวม 

สัปดาหที ่ สัปดาหที ่ ผลตางเฉลี่ย  
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

กอนทดลอง 1 -.25* .01 .00 

1 2 -.14* .02 .00 

2 3 -.05* .02 .03 

3 4 -.22* .01 .00 

4 5 -.05* .02 .02 

5 6 -.20* .02 .00 

6 7 -.08* .02 .00 

7 8 -.02 .01 .14 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั p<.05 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6  พบวา พฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลง           

ดีข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05  ในชวงสัปดาหที ่1, 2,3, 4, 5, 6,และ 7 และมกีารเปลี่ยนแปลง  

ดีข้ึนเล็กนอยในชวงสัปดาหที่ 8 และเพือ่ใหเหน็ การเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

โดยรวมแตกตางกนัในแตละชวงสัปดาหใด จึงนําเสนอเปนเสนภาพ ในภาพประกอบ 1   
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ภาพประกอบ 1 เสนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม 
 

 ตอนที่ 2  การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกรายดาน 

 2.1 การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการชวยเหลือของเด็กปฐมวัย 

  2.1.1 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือของเด็กปฐมวยั

กอนการทดลองและชวงการทดลอง  

 การวิเคราะหตอนนี้ผูวิจัยไดนาํคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือของเด็กปฐมวัยที่ไดจาก

การสังเกตกอนการทดลองและชวงการทดลองทัง้ 8 สัปดาห มาหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคาความ

คลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย และคาขอบเขตลาง คาขอบเขตบน ของคาเฉลี่ยประชากร   ดังแสดงผลในตาราง 7 
 

ตาราง 7 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนพฤตกิรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ 
ชวงความเชื่อมั่น 95% 

สัปดาหที ่ M S SEM 
ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 

กอนการทดลอง .86 .09 .02 .82 .90 

1 1.10 .20 .05 1.00 1.18 

2 1.29 .10 .02 1.24 1.33 

3 1.29 .12 .03 1.23 1.35 

4 1.50 .11 .02 1.45 1.54 

5 1.59 .12 .03 1.53 1.65 

6 1.76 .12 .03 1.70 1.82 

7 1.82 .14 .03 1.75 1.89 

8 1.85 .09 .02 1.81 1.89 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา พฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลอืของเด็กปฐมวัย

สัปดาหกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ .86 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อมัน่ 95% มีคาอยูระหวาง .82 - 

.90 ในชวงการทดลองสัปดาหที่ 1 – 8 คาเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามลําดับต้ังแต 1.10 ถึง 1.85 และที่ชวง

ความเชื่อมัน่ 95% คาเฉลีย่ประชากรในสัปดาหที่ 1 มีคาอยูระหวาง 1.00 – 1.18 ในสัปดาหที ่ 8 มีคาอยู

ระหวาง 1.81 – 1.89 

 2.1.2 การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือของเด็ก

ปฐมวัยกอนการทดลองและชวงการทดลอง 

 การวิเคราะหตอนนี ้ ผูวิจัยไดนําคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการชวยเหลือของเด็กปฐมวัยกอน

การทดลองและขณะทําการทดลองทั้ง 8 สัปดาห  มาเปรียบเทียบโดยใชสถิติการวเิคราะหความแปรปรวนแบบวัด

ซ้ํา และใช Partial 2η คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง  ดังแสดงผลในตาราง 8 

 

ตาราง 8 การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. Partial 2η  

ระหวางสัปดาห 18.90 8 2.36 139.60* .00 .88 

ความคลาดเคลื่อน 2.57 152 .02   

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั p<.05 

                   ผลการวิเคราะหตามตาราง 8 พบวา พฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือของเดก็ปฐมวยักอน

การทดลองและชวงการทดลองทัง้ 8 สัปดาห มีคาเฉลีย่แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ P < .05 

(F = 139.60) แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลอืของเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งชวงสัปดาห

มีคาแตกตางกันอยางชัดเจนและการทดลองครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือของเดก็ปฐมวยั 

88 % (Partial 2η =.88) 

 2.1.3 การวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการชวยเหลือของเด็กปฐมวัย 

 การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการสังเกตกอนและชวงการทดลองทั้ง 8 สัปดาห   

มาวิเคราะหเปรียบเทยีบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสปัดาห โดยใชการเปรียบเทยีบรายคูแบบวดัซ้ําดังแสดงผล     

ในตาราง 9 
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ตาราง 9 การเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยพฤตกิรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ 

สัปดาหที ่ สัปดาหที ่ ผลตางเฉลี่ย  
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

กอนทดลอง 1 -.23* .05 .00 

1 2 -.20* .05 .00 

2 3 -.01 .03 .87 

3 4 -.21* .03 .00 

4 5 -.10* .03 .01 

5 6 -.17* .03 .00 

6 7 -.06 .05 .23 

7 8 -.03 .04 .45 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั p<.05 

                      ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 พบวา พฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือของเด็กปฐมวยั             

มีการเปลี่ยนแปลงดีข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .05  ในชวงสัปดาหที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 และมีการ

เปลี่ยนแปลงดีข้ึนเล็กนอยในชวงสัปดาหที่ 3, 7 และ 8 และเพื่อใหเห็น การเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรมทาง

สังคมดานการชวยเหลือของเด็กปฐมวยัแตกตางกันในแตละชวงสัปดาหใด จงึนาํเสนอเปนเสนภาพในภาพประกอบ 1   
 

 
                  ภาพประกอบ 2 เสนภาพแสดงการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมดานการชวยเหลือ 
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          2.2  การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการแบงปนของเด็กปฐมวัย 

  2.2.1 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนของเดก็ปฐมวยักอน

การทดลองและชวงการทดลอง 

 การวิเคราะหตอนนี้ไดนาํคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการแบงปนของเด็กปฐมวัย    ที่ไดจากการ

สังเกตกอนการทดลองและชวงการทดลองทัง้ 8 สัปดาห มาหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความคลาดเคลื่อนของ

คาเฉลี่ย และคาขอบเขตลาง คาขอบเขตบน ของคาเฉลี่ยประชากร ดังแสดงผลในตาราง 10 
 

ตาราง 10 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการแบงปน 

ชวงความเชื่อมั่น 95% 
สัปดาหที ่ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนการทดลอง .86 .13 .03 .80 .92 

1 1.13 .18 .04 1.04 1.21 

2 1.20 .09 .02 1.16 1.24 

3 1.28 .10 .02 1.23 1.33 

4 1.51 .10 .02 1.46 1.56 

5 1.54 .09 .02 1.50 1.58 

6 1.77 .13 .03 1.71 1.83 

7 1.89 .14 .03 1.83 1.95 

8 1.91 .14 .03 1.85 1.97 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 10 พบวาพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนของเดก็ปฐมวัยสปัดาห

กอนการทดลองมีคาเฉลีย่เทากบั .86 คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อมั่น 95% มีคาอยูระหวาง .80 - .92 

ในชวงการทดลองสัปดาหที ่ 1 – 8 คาเฉลี่ยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามลําดับ ต้ังแต 1.13 ถึง 1.91 และที่ชวงความ

เชื่อมั่น 95% คาเฉลี่ยประชากรในสัปดาหที่ 1 มีคาอยูระหวาง 1.04 – 1.21  ในสปัดาหที่ 8 มีคาอยูระหวาง 

1.85 – 1.97 

 2.2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนของเดก็

ปฐมวัยกอนการทดลองและชวงการทดลอง 

 การวิเคราะหตอนนี้ไดนําคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนกอนการทดลองและชวงการ

ทดลองทั้ง 8 สัปดาห มาเปรียบเทียบ โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําและใช Partial 2η คํานวณ

ขนาดการสงผลของการทดลอง  ดังแสดงผลในตาราง 11 
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ตาราง 11 การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมทางสงัคมดานการแบงปน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. Partial 2η  

ระหวางสัปดาห 21.41 8 2.68 171.40* .00 .90 

ความคลาดเคลื่อน 2.37 152 .02   

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั p<.05 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 11 พบวา พฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนของเด็กปฐมวัยกอน

การทดลองและชวงการทดลองทัง้ 8 สัปดาห มีคาเฉลี่ยแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั P < .05 

(F = 171.40) แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนของเด็กปฐมวยัอยางนอยหนึ่งชวงสัปดาห

มีคาแตกตางกันอยางชัดเจน และการทดลองครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนของเด็ก

ปฐมวัย 90%(Partial 2η =.90) 

 2.2.3 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนของเด็กปฐมวัย 

 การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองและชวงการทดลองทัง้ 8 สัปดาห  

มาทาํการวิเคราะหเปรียบเทียบ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห โดยใชการเปรียบเทียบรายคู               

แบบวัดซ้ํา ดังแสดงผลในตาราง 12 

 

ตาราง 12 การเปลีย่นแปลงคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสงัคมดานการแบงปน 

สัปดาหที ่ สัปดาหที ่ ผลตางเฉลี่ย  
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

กอนทดลอง 1 -.27* .05 .00 

1 2 -.08 .06 .19 

2 3 -.08* .03 .01 

3 4 -.23* .02 .00 

4 5 -.03 .03 .32 

5 6 -.23* .04 .00 

6 7 -.12* .04 .00 

7 8 -.02 .04 .63 

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั p<.05 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 12 พบวา พฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนของเด็กปฐมวยั              

มีการเปลี่ยนแปลงดีข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .05 ในชวงสัปดาหที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 และมีการ

เปลี่ยนแปลงดีข้ึนเล็กนอยในชวงสัปดาหที่ 2, 5 และ 8 และเพื่อใหเห็น การเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤตกิรรมทาง

สังคมดานการแบงปนของเด็กปฐมวัยแตกตางกันในแตละชวงสัปดาหใด  จึงนําเสนอเปนเสนภาพในภาพประกอบ 3 

 

 
             ภาพประกอบ 3 เสนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการแบงปน 

  

          2.3  การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการรวมมอืของเด็กปฐมวัย 

 2.3.1   คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการรวมมือของเด็กปฐมวยักอนการ

ทดลองและชวงการทดลอง 

 การวิเคราะหตอนนี้ผูวิจัยไดนาํคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดจากการ

สังเกตกอนการทดลองและชวงการทดลองทัง้ 8 สัปดาห มาหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคาความ

คลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย และคาขอบเขตลาง คาขอบเขตบน ของคาเฉลี่ยประชากร ดังแสดงผลในตาราง 13 
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ตาราง 13 คาสถิติพื้นฐานของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือ 

ชวงความเชื่อมั่น 95% 
สัปดาหที ่ M S SEM 

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน 
กอนการทดลอง .88 .10 .02 .83 .92 

1 1.14 .16 .04 1.06 1.21 

2 1.29 .11 .03 1.23 1.34 

3 1.34 .09 .02 1.30 1.38 

4 1.56 .10 .02 1.51 1.61 

5 1.58 .13 .03 1.52 1.64 

6 1.78 .18 .04 1.70 1.87 

7 1.84 .14 .03 1.78 1.91 

8 1.85 .14 .03 1.78 1.92 

 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 13 พบวา พฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือของเด็กปฐมวยั 

สัปดาหกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ .88 คาเฉลี่ยประชากรทีช่วงความเชื่อมั่น 95% มีคาอยูระหวาง             

.83 - .92 ในชวงการทดลองสัปดาหที ่ 1 – 8 คาเฉลีย่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามลําดับต้ังแต 1.14 ถงึ 1.85 และที่

ชวงความเชื่อมั่น 95% คาเฉลี่ยประชากรในสัปดาหที ่ 1 มีคาอยูระหวาง 1.06 – 1.21 ในสัปดาหที่ 8 มีคาอยู

ระหวาง 1.78 – 1.92 

  2.3.2 การวเิคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤตกิรรมทางสงัคมดานการรวมมอืของเด็กปฐมวยักอน

การทดลองและชวงการทดลอง 

 การวิเคราะหตอนนี ้ ผูวิจยัไดนําคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการรวมมือกอนการทดลองและชวง

การทดลองทัง้ 8 สัปดาห มาเปรียบเทยีบ  โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้าํ ดังแสดงผล                     

ในตาราง 14 

 

ตาราง 14  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. Partial 2η  

ระหวางสัปดาห 18.30 8 2.29 127.05* .00 .87 

ความคลาดเคลื่อน 2.74 152 .02   

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั p<.05 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 14 พบวา พฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือของเดก็ปฐมวยักอน

การทดลองและชวงการทดลองทัง้ 8 สัปดาห มีคาเฉลีย่แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ P < .05 

(F = 127.05) แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือของเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึง่ชวงสัปดาหมี

คาแตกตางกนัอยางชัดเจนและการทดลองครั้งนี ้ สงผลตอพฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือของเด็กปฐมวยั 

87% (Partial 2η =.87) 

 2.3.3 การวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงของคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมดานการรวมมือของเดก็ปฐมวยั 

 การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองและชวงการทดลองทัง้ 8 สัปดาห 

มาวิเคราะหเปรียบเทียบ เพือ่ดูการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห  โดยใชการเปรียบเทียบรายคูแบบวัดซ้ํา 

ดังแสดงผลในตาราง 15 

 

ตาราง 15 การเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือ 

สัปดาหที ่ สัปดาหที ่ ผลตางเฉลี่ย  
ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

กอนทดลอง 1 -.26* .04 .00 

1 2 -.15* .05 .01 

2 3 -.06 .03 .11 

3 4 -.22* .02 .00 

4 5 -.02 .05 .67 

5 6 -.20* .05 .00 

6 7 -.06 .05 .23 

7 8 -.01 .05 .85 

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั p<.05 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 15 พบวา พฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมือของเด็กปฐมวยั                

มีการเปลี่ยนแปลงดีข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .05  ในชวงสัปดาหที่ 1, 2, 4 และ 6 และมีการ

เปลี่ยนแปลงดีข้ึนเล็กนอยในชวงสัปดาหที่ 3, 5, 7 และ 8 และเพื่อใหเหน็ การเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรม

ทางสังคมดานการรวมมือของเด็กปฐมวัยแตกตางกันในแตละชวงสัปดาหใด จึงนําเสนอเปนเสนภาพในภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 เสนภาพแสดงการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดานการรวมมือ 
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บทที่  5 

สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่ศึกษาพฤติกรรม

ทางสังคมของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กอนการจัดกจิกรรมและ

ระหวางการจัดกิจกรรมในแตละสัปดาห และกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะดงันี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบพฤติกรรม

ทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยในชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน 

และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้คือ  เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป  ที่กําลงั

ศึกษาอยูชัน้อนุบาลศึกษาปที ่2 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2551  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ  สํานักงานเขต

สวนหลวง  สังกัดสํานักการศึกษากรงุเทพมหานคร  จํานวน 78 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ เด็กปฐมวยั ชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป ที่กําลงัศึกษาอยูชัน้อนุบาลศึกษาปที่ 2/2 ภาคเรยีนที่ 1 ป

การศึกษา 2551  โรงเรียนนาคนาวาอุปถมัภ สํานกังานเขตสวนหลวง สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ซึ่งไดมาโดยการสุมกลุมตัวอยางดวยการจับสลาก 1 หองเรียนจากจํานวน 2 หองเรียน และสุมโดยการจับสลาก  

จากหองเรียนที่จับสลากได  เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาวจิัย จํานวน 20 คน ตัวแปรอิสระ                    

ไดแก การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย และตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมทางสังคม  เครื่องมือที่ใชใน

การศึกษาคนควาไดแกแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม การทดลองครั้งนี้

ดําเนนิการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษาศึกษา 2551 เปนเวลา 8 สัปดาห โดยมีข้ันตอน ดังนี้ สรางความคุนเคยกับเด็ก

กลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 1 สัปดาห จัดเตรียมสภาพแวดลอมภายในสถานศกึษาทีท่ําการทดลองใหเหมาะสม  

จัดเกบ็ขอมูลพืน้ฐานทุกดาน (Baseline Data) โดยการสงัเกตพฤตกิรรมทางสงัคมในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ

จากการจัดประสบการณแบบปกติ ของกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน  เปนระยะเวลา 1 สัปดาห สัปดาหละ             

4 วัน ไดแก วนัจันทร  วนัองัคาร  วนัพุธ  และ วนัพฤหัสบดี  วนัละ 50 นาท ี โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมทาง

สังคมที่ผูวิจัยสรางขึ้น  บันทึกการสังเกต โดยผูวิจยัและผูชวยวิจัย 1 คน รวมผูสังเกตจํานวน 2 คน ผูวิจัย

ดําเนนิการทดลองดวยตนเอง โดยใชกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย การวิเคราะห

ขอมูลหาคาสถิติพื้นฐานพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและชวงการทดลองในแตละสัปดาห 

โดยนาํขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  โดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน แบบวัดซ้ํา 

(One – Way Repeated – measures  ANOVA) โดยใชการคํานวณในโปรแกรม คอมพิวเตอร  และวิเคราะห

เปรียบเทยีบรายคูในแตละชวงสัปดาห  โดยใช LSD แบบวัดซ้ํา โดยใชโปรแกรม คอมพิวเตอร 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดการเรียนรูแบบแด็กนักวิจัย  พบวาในแตละชวงสัปดาหมี

พฤติกรรมทางสังคมโดยรวม กอนการทดลองและชวงการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีระดับ

คะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05(F=914.54) 

และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงผลตอพฤติกรรมทางสังคม

โดยรวมรอยละ 98 (Partial 2η = .98 ) 

   2. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบแด็กนักวิจัยมพีฤติกรรมทางสงัคมแยกเปนรายดาน 

ไดแก   การชวยเหลือ  การแบงปน  และการรวมมือ พบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมทัง้ 3 ดาน  มกีาร

เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่สอดคลองกับการวิเคราะหคะแนนรวมทั้งหมด โดยมกีารเปลี่ยนแปลงกอนการทดลอง

และชวงการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ p<.05 คือ  ดานการชวยเหลือ (F = 139.60) ดานการแบงปน      

(F = 171.40) ดานการรวมมือ (F = 127.05)   โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยสงผลตอพฤติกรรมทาง

สังคมดานการชวยเหลือรอยละ 88,(Partial 2η = .88 )    ดานการแบงปนรอยละ 90, (Partial 2η = .90 ) และดาน

การรวมมือรอยละ 87 (Partial 2η = .87 )  ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  โดยการจัดการเรียนรูแบบแด็กนักวิจัย 

สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

  1. การศึกษาและเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบแด็กนักวจิัย ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห  พบวา ในแตละชวงสัปดาหเด็กมพีฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ย
รวม มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ p<.05  ในชวงสัปดาหที่ 1, 2,3, 4, 
5, 6,และ 7 และมีการเปลีย่นแปลงดีข้ึนเล็กนอยในชวงสัปดาหที่ 8  กอนทดลองและชวงการทดลองที่เปน
เชนนี้  เพราะการจัดการเรียนรูแบบแดก็นกัวิจยัเปนการเรียนรูที่เดก็ไดรับอิสระทางความคิด ความตองการในการ
เลือกในสิ่งทีเ่ขาอยากจะเรียนรูทําใหการเรียนรูเตม็ไปดวยบรรยากาศทีส่นุกสนานมีความสุข เกดิการชวยเหลือ
แบงปนรวมมอืกันในการคนหาคาํตอบที่ตนเองสนใจ ซึง่สอดคลองกับ สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ (2545) การจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจยั (Children as Resarcher) เปนการสอนที่ผสมผสานวธิีการสอน การเรยีน การประเมนิ และ
การแนะแนวใหควบคูกลมกลนืเปนกระบวนการเดยีวกนั โดยใหผูเรียนมีความสําคญัเปนศูนยกลางของการเรียนรู
ดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการวิจัย ซึง่มีความหมาย คือการใชปญหา ทําใหเกิดปญญา ซึง่ผูเรียนจะได
เรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดลงมือศึกษาคนควาแสวงหาความรูความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเหน็
และความถนดัของตน ในการเรียนรูเดก็จะไดสรางองคความรูพรอมกับแกปญหาและคนพบสิง่ใหมๆ ซึง่มี
การวางแผนลวงหนาวาจะศกึษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีอยางไร จากนัน้ลงมือ 
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ดําเนนิการศึกษาคนควาสงัเกตจดจําบันทกึขอมูล สรุปความรูที่ไดจัดทําผลงานความรูและนําเสนอ รวมทัง้นาํ
ความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนอยางธรรมชาติมีกระบวนการคนหา
ความรูทีเ่ชื่อเถือได เกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับข้ันตอน โดยเด็กไดเรียนคนพบและแกปญหาตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง จากรูปแบบดังกลาวจึงชวยกระตุนใหเด็กไดเกิดการเรียนรู
พฤติกรรมทางสังคม ซึง่หลอหลอมเปนรูปแบบในการดาํเนนิชีวติประจาํวนัพัฒนาบุคคลนาํไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางสังคมในดาน การชวยเหลือ การแบงปน การรวมมือ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.2545)                    
ไดกลาวถงึการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรูดังนี้  
             ข้ันที่ 1 ทบทวนความรู  เลือกหัวขอที่นาสนใจ ในการขั้นนี้ครูใหเด็กไดทบทวนความรูเปดโอกาส         
ใหเด็กไดแสดงความคิดเหน็และมีสวนรวมในหวัขอเร่ืองทีจ่ะเรียน โดยครูเปดประเด็นเพื่อใหเด็กไดคิด   โดยครูได
ต้ังคําถามวา “ตอนเชาๆ ที่เด็กเดินมาโรงเรียน เดก็ๆ เจออะไรบาง คําตอบของเด็กๆ ก็คือ ตนไม  ตนกลวย  
คลอง  แพะ กระรอก”  หลังจากนัน้ครูไดจูงใจพูดคุยสนทนาเพื่อใหเด็กไดเลือกเรื่องที่ตนเองอยากจะศึกษา
เรียนรูมากที่สุด ซึ่งในขั้นที่ 1 นี้ ดวยกระบวนการที่เกิดจากการสนทนา ทําใหเด็กเกิดความสนิทสนมชวยเหลือกนั  
แบงปนกนั และรวมมือกนัในการทาํกิจกรรม 
 ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาวิจยัหาความรู กระบวนการเรยีนรู ในขั้นนี้เด็กจะชวยกนักําหนดแหลง
เรียนรูในการศึกษาคนควา  โดยมีทัง้ในหองเรียนและนอกหองเรียนเดก็จะมีความสนใจและกระตอืรือรน เชน 
การไดศึกษาจากมุมหนังสือในหองเรียน เด็กจะเกิดการแบงปนหนงัสอืและแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาถงึเนื้อหา 
รูปภาพในหนงัสือ  รวมถึงการไดออกไปศึกษานอกสถานที ่ เชน จากเรื่องทีเ่ด็กเลือกเรียนเรื่องตนกลวย            
เด็กจะเกิดการชวยเหลือเพื่อนที่มปีญหาในการเดินทาง เด็กหลายๆ คนจะเกิดพฤติกรรมในการจูงมือเพื่อน
เดินโดยถามเพื่อนวา “เหนื่อยไหม” ซึง่จะเปนจุดเริม่ตนของการเรียนรูพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
ซึ่งสอดคลองกับ (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.2550:91-92) ไดกลาวถึง  ลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวยั           
ไวดังนี ้ลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวยั 5 – 6 ป เร่ิมมีการชวยเหลือตนเอง เลือกเครื่องแตงกายของตนเอง
ไดและแตงตัวเองได ใชเครื่องมือเครื่องใชในการรับประทานอาหารได ทําความสะอาดรางกายได เร่ิมมีการ
ชวยเหลือผูอ่ืนได  รูจักการใหและการรับ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ต้ังใจทาํงานที่ไดรับมอบหมาย
จนสําเร็จ เปนผูนํา ผูตามที่ดี มีมารยาทในการอยูรวมกับผูอ่ืน เลนและทํางานรวมกันในกลุมยอยได เร่ิมมีการ
อนุรักษวฒันธรรมและสิ่งแวดลอม  แสดงความเคารพไดเหมาะสมกบัโอกาส ทิ้งขยะไดถูกที ่ ชวยดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมรอบตัว ซึ่งสอดคลองกับ (กุลยา  ตันติผลาชวีะ. 2550 : 175) กลาวไววา การเปดโอกาสใหเด็กได
เรียนรูเองตามวิถีธรรมชาต ิอีกทัง้มปีระสบการณตรงในการเรียนรูวถิีชีวติในทองถิ่นมปีฏิสัมพันธกับวัยเดียวกนั 
ทําใหเด็กไดเรียนรูสังคมและเกิดพัฒนาการทางสังคมไดเปนอยางด ี
 ข้ันที่ 3 ประเมนิผล ในการประเมินครั้งนี้ ผูวิจัยไดประเมนิกลุมตัวอยางจากการสงัเกตพฤติกรรม 
เด็กจะมีความกระตือรือรนในการที่จะศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติกับชิ้นงานที่ตนเองสนใจ และนําเสนอ
บอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับชิน้งานของตนเองได ดวยลกัษณะกระบวนการ  ข้ันตอน  การจัดการเรียนรูของเด็ก
นักวจิัย ทําใหเด็กเกิดปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกนั  ซึ่งตรงกบักับ (จิตตินันท  เดชะคุปต. 2534 : 55) กลาวไววา 
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ลักษณะทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 5 – 6 ป   จะมีการเลนเปนกลุมรวมกบัเพื่อนมากขึน้ รูจักการเปนผูให และ
ผูรับที่ดี กระตือรือรนในการชวยเหลือผูอ่ืน เขาใจความรูสึกของผูอ่ืนในขณะที่ทาํกจิกรรมนัน้ เด็กจะรูจกัแนะนาํ
และการรอคอยเพื่อนคนที่ยงัทาํงานไมเรียบรอย 
  การจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จึงเปนการเรียนรูที่มกีระบวนการคนหา
ความรูทีเ่ปนไปอยางธรรมชาติเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับข้ันตอนทาํใหเดก็เกดิประสบการณใหม และ
ชวยใหเด็กมีปฏิสัมพันธและเกิดทักษะในการอยูรวมกับผูอ่ืน เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในการชวยเหลือ 
การแบงปน  การรวมมือ ตามกฎเกณฑของสังคม  

 2. การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจัย ดานการชวยเหลือ  การแบงปน  และการรวมมือ  พบวา เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลง           

ในลักษณะที่สอดคลองกับการวิเคราะหคะแนนรวมทั้งหมด ดังนี้ 

  2.1 ดานการชวยเหลือ ในชวงการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยจากการสงัเกต

พฤติกรรมทางสังคมของเดก็ปฐมวัย มกีารเปลี่ยนแปลงดีข้ึนอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ P < .05  ในชวง

สัปดาหที่ 1, 2, 4, 5 และ 6 และมีการเปลี่ยนแปลงดข้ึีนเล็กนอยในชวงสัปดาหที่ 3, 7 และ 8 จากขอสังเกต

การทําวิจัยในครั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมในดานการชวยเหลือสูงขึ้นนั้น   เกิดจากลักษณะรูปแบบ 

ของกิจกรรมทีม่ีกิจกรรมหลกัที่สําคัญ คือ การสํารวจแหลงเรียนรู การเลือกตัดสินใจเรียนรู ที่เปนเรื่องใหมของเด็ก  

การเลือกกจิกรรมที่จะทาํการใชอุปกรณตางๆ ทีห่ลากหลาย ทําใหเด็กเกิดความคุนเคยซึง่กนัและกันมากขึน้

ดวยระยะเวลาในการศึกษาแตละเรื่องทําใหเด็กเกิดความเหน็อกเห็นใจซึ่งกนัและกนัและกอใหเกดิพฤติกรรม

ดานการชวยเหลือ เชน พูดแนะนําวิธกีารลงมือปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพื่อน พูดสนับสนนุหรือใหกําลงัใจให

เพื่อนทํากิจกรรม ลงมือชวยเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกใช ลงมือชวยเหลือเพื่อนในการทาํกิจกรรม และรวม

ชวยเหลือเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ในการทํากิจกรรม  (วีรพงศ  บุญประจักษ. 2545 : 13 ; อางองิจาก 

Nancy and Michael. 1979 : 356 –365) ไดกลาวถึงการชวยเหลือวาเปนการพยายามที่จะชวยบรรเทา

ความตองการที่ไมใชทางอารมณแกผูอ่ืน  เชน  การชวยเหลือใหขอมูล  ชวยเหลือผูอ่ืนทํางานหรือเสนอ

ส่ิงของที่ตนเองไมเคยเปนเจาของมากอนและป (Bee. 1985 : 396 – 401) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการ

ชวยเหลือเพื่อนของเด็กปฐมวัยวา  เด็กจะทําตามคําขอรอง หรือคําแนะนําของเพื่อนมากกวาคนที่ไมใชเพื่อน  

ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณการปฏิสัมพันธกับบุคคลทั้งในครอบครัวและบุคคลอื่นรวมทั้งเพื่อน จึงสรุปไดวา

การชวยเหลือเปนการพยายามที่จะบรรเทาความตองการโดยการใชคําพูด หรือแสดงการปลอบใจหรือชวยเหลือ

เพื่อนในเรื่องเล็กๆ นอยๆ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จึงเหมาะที่จะใชเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมทางสังคมใหกับเด็กปฐมวัย 

 

 

 



 

66 

 

  2.2 ดานการแบงปน    ในชวงการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจากการสังเกต

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนของเด็กปฐมวัย  มีการเปลีย่นแปลง

ดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .05 ในชวงสัปดาหที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 และมีการเปลี่ยนแปลงดี

ข้ึนเล็กนอยในชวงสัปดาหที่ 2, 5 และ 8    จากขอสังเกตการทําวิจัยในครั้งนี้   ผูวิจัยไดสอดแทรกพฤติกรรม

ทางสังคมใหเด็กโดยการใชคําถามสรางสถานการณในขั้นตอนระยะแรก   เพื่อกระตุน โดยใชคําถาม เชน 

อะไร  ทําไม  อยางไร เพื่อใหเด็กเกิดการตัดสินใจ และมีความเปนตัวของตัวเอง และเรียนรูทักษะในดาน              

การคิดริเร่ิม  การบอกถึงความตองการ  การเปนผูให    การไมเห็นแกประโยชนสวนตัว  ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน  

มีความเสียสละ  การยิ้มแยมแจมใสเขาหากันและใชคําสุภาพออนหวาน  ซึ่งสังเกตไดจากการที่เด็กเริ่ม

แบงปนอุปกรณตางๆ  พูดซักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณรวมกันในการทํางาน  พูดเพื่อใหเพื่อนหยิบวัสดุ

อุปกรณของตนไปใช  หยิบหรือสงวัสดุอุปกรณของตนใหเพื่อนเมื่อเพื่อนตองการ  ใหเพื่อนใชวัสดุอุปกรณ

หรือทํากิจกรรมกอนตนเอง  แบงวัสดุอุปกรณใหเพื่อนโดยใหเพื่อนหยิบเอง  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ          

เพียเจท (Piaget) ที่แบงพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย เปน 3 ระยะ  โดยในระยะที่ 3 กลาวไววา           

เด็กอายุ  5 – 6 ป เด็กจะเขาสูสังคมดีข้ึน  ชอบอยูกับเพื่อนๆ เลนดวยกัน  ชวยเหลือกัน  เห็นอกเห็นใจกัน  

แบงปนกัน  บางครั้งก็ยังทะเลาะกันอยู  ซึ่งสอดคลองกับ (วราภรณ   ปานทอง. 2548 : 65)  ไดกลาวถึง 

ขอสังเกตจากการวิจัยวา  การแบงปนสิ่งของที่ตนเองมีอยูจะคอยๆ มาแทนที่ความเห็นแกตัวหรือการยึดตนเอง

เปนศูนยกลางของเด็กนั้นเกิดจากพฤติกรรมการแสดงออกมาเพื่อที่จะไดรับการยอมรับจากเพื่อน ทําใหเด็กไดเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนที่สูงขึ้น 

                    2.3 ดานการรวมมอื ในชวงการทดลองการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยัจากการสังเกต

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยพฤติกรรมทางสงัคมดานการรวมมอืของเด็กปฐมวัย  มกีารเปลี่ยนแปลง

ดีข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .05  ในชวงสัปดาหที่ 1, 2, 4 และ 6 และมีการเปลีย่นแปลงดีข้ึน

เล็กนอยในชวงสัปดาหที่ 3,5,7 และ 8 เปนเชนนี้ จากขอสังเกตการทําวิจัยในครั้งนี้ เพราะการจดัการเรียนรู

แบบเด็กนักวจิัยมุงเนนในดานการรวมมือ และเมื่อครูใหเด็กทํากจิกรรม  เด็กๆกจ็ะสนุกสนานเดก็เริม่คุนเคย

กับกจิกรรมจากการสงัเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัระหวางที่ดําเนนิกิจกรรมเดก็สามารถแสดงความคิดเหน็รวมกนั

ไดและทาํงานที่ทีก่ลุมมอบหมายดวยความเต็มใจ ทกุคนตางรวมมือกันในการเก็บอุปกรณหลงัจากทาํงานเสรจ็แลว

เด็กใหความสนใจมีการพูดคุยซักถามโตตอบเกิดปฏิสัมพนัธที่ดีระหวางครูกับเด็กและเด็กกับเพื่อน ซึง่สอดคลอง 

(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2550:175) กลาวไววา การเปดโอกาสใหเดก็ไดรับประสบการณตรงอยางมากมายมหาศาล

เปนสวนที่สรางการเรยีนรูแปลกใหมดวยการปฏิบัติจริง ทําใหเด็กไดสังเกต ไดเรียนรูสังคม ไดเรียนรูวิถีชีวิตจาก

ประสบการณตรง มีปฏิสัมพนัธกับปญหาสรางเสริมปญญาจากประสบการณส่ิงเหลานี ้ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่

จะชวยเหลือกัน  แบงปนกนั และรวมมือกนั เพื่อที่จะสามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จเด็กจะยินดีใหความชวยเหลือใน

การทํากิจกรรมตางๆ นอกจากนั้นยงัทําใหเด็กมีความสุข แตในทางตรงกนัขามเด็กที่ถกูเพื่อนตอตานปฏิเสธ 
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จะทาํใหเด็กรูสึกวาตนเองดอยคุณคาหมดความภาคภูมิใจในตนเอง เดก็จะรวมมือซึ่งกันและกนั สรุปไดวาการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจะปลูกฝงใหเดก็มีคุณธรรมในการรวมมือดวยเกิดทักษะตาง  ๆ เด็กจงึมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมอือยางอตัโนมัติโดยไมมีใครบังคับ 

 ผลการวิจยัในครั้งนี้ แสดงใหเหน็วา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย สงเสริมพฤติกรรมทาง

สังคมของเด็กได  ทั้งนีถ้าเดก็ไดรับการสนบัสนุนสงเสริมและฝกฝนอยางตอเนื่อง     ดังเหน็ไดจากผลการวิจยั

ทดลองชวงระยะเวลา 8 สัปดาห ทีเ่ด็กไดรับการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง  ทาํใหเด็กไดเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทางสังคมไดดีข้ึน  ดังนัน้ ผูทีเ่กี่ยวของและสนใจพฤติกรรมทางสังคม สามารถศึกษาและใชเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย ซึ่งเปนวิธกีารที่จะชวย

ใหจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับชวยอายุของเดก็ไดเปนอยางดี 

 
ขอสังเกตที่ไดรับจากงานวิจัย 
 การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย   จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   

พบขอสังเกต ดังนี้ 

 1. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   เด็กไดทํากิจกรรมดวยตนเองเปนการกระตุนใหเด็กคิดสงสัย

และสนใจอยากรูคําตอบ  ครูคอยใหคําปรึกษา ชี้แนะ  ชวยเหลือ เมื่อเด็กมีปญหา  ในการทํากิจกรรม  ทําใหเด็ก

ทุกคนไดทํากิจกรรมรวมกันอยางทั่วถึง 

                2. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย     เด็กยังไมคุนเคยกับการจัดกิจกรรม  เมื่อครูใชคําถาม

กระตุนใหเด็กคิด และทํากิจกรรมดวยวิธีการเสริมแรง  ยอมรับในความสามารถของเด็กในระยะหลัง                

เด็กกลาแสดงออกมคีวามมั่นใจ  เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

                    3. การจัดการเรียนรูแบบเดก็นกัวิจัย ทาํใหเด็กเกิดการเรยีนรูในการอยูรวมกนัในสงัคมเกิดการเหน็ใจ

ซึ่งกนัและกนั  ชวยเหลือ  แบงปน  รวมมือกนัในกลุมเพื่อน    

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย    ควรเพิ่มเวลาในแตละวัน เนื่องจากพอเด็กปรับตัวและคุนเคย

กับกิจกรรมแลว  เด็กจะเกิดความสนุกสนานและมีความสนใจนานขึ้น 

 2. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย ครูตองจดักิจกรรมที่เอือ้ใหผูวิจัยคนควาหาคําตอบดวยตนเอง

ตามความสนใจ  ความอยากรูอยากเห็น เนนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

 3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ เชน หองเรียน  หองสมุด  สวนพชืในโรงเรียน   บริเวณโรงเรียน 

สถานที่  ๆอยูรอบ  ๆโรงเรียน  สถานที่หรือส่ิงที่สะทอนถึงภูมิปญญาในทองถิ่น 
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 4. เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่เปนผูรู

ในเรื่องที่เด็กสนใจ 

 5. ครูสามารถประเมินเพื่อสะทอนการเรียนรูของผูเรียน  และวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควา

ของผูเรียน  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย ที่สงเสริมทักษะดานอื่น  ๆ เชน  ดานการเปน

ผูนํา  ดานการตัดสินใจ  ดานการเขียน 

 2. ควรมีการศึกษาทัศนะคติของผูบริหารโรงเรียน และครูปฐมวัยในโรงเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ

เด็กนักวิจัย 

 3. ควรมีการศึกษาและวิจัยผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่

สังกัดองคกรของรัฐ และโรงเรียนที่สังกัดองคกรของเอกชน 
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ภาคผนวก  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
- คูมือการใชเกณฑการใหคะแนนพฤติกรรมทางสังคม 
- แบบบันทึกการใหคะแนนพฤติกรรมทางสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม 
 

คําช้ีแจง 
 1. การสังเกตและการบนัทกึลงในแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  มี 3 ดาน   ไดแก   

                       ดานการชวยเหลือ  5  ขอ  การแบงปน  5  ขอ   และดานความรวมมอื  5  ขอ  

  รวมจํานวน 15 ขอ 

 2. แบบสังเกตพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยเปนการบันทกึทัง้ในรูปของความถี่  

  (จํานวนครั้ง) และระดับคุณภาพของพฤตกิรรมจัดเปน  3  ระดับ  

 3. เวลาที่ใชในการสังเกต  สังเกตในชวงเวลาจัดกิจกรรมเสรีเปนเวลาจํานวน  8   สัปดาห   

  สัปดาหละ  4  วนั  ไดแก  วนัอังคาร  วนัพธุ  วันพฤหัสบดี   วันศุกร โดยทําการสงัเกตและ                      

                     บันทกึ     ในขัน้ดําเนินการกจิกรรมชวงเวลา 9.10 – 10.00  นาฬกิา  รวมเวลา  50 นาท ี

 4. การสุมเวลาในการสงัเกตพฤติกรรมทางสงัคมตามตารางสุมเวลาสังเกตพฤติกรรมทาง 

  สังคมใชนาฬกิาจับเวลาในการใหสัญญาณเริ่มและหมดเวลาการสังเกต 

 

ขอปฏิบัติในการสังเกต 
 1. เขียนชื่อผูสังเกต  ผูถกูสังเกต (เด็ก)  วัน  เดือน  ป ทีท่ําการสังเกต 

 2. ผูชวยผูสังเกต รวมจาํนวน 2 คน ทําการสงัเกตพฤติกรรมทางสังคม 

 3. การสังเกตใหผูสังเกตทัง้ 2 คน  คือ  ผูชวยผูวิจัยทําการสังเกตพรอมกนั ในชวงเวลาเดียวกัน  

  ผูสังเกตจะสงัเกตเด็กทีละคน  ใชเวลาในการสังเกตคนละ  1  นาที  สลับกันและกนัและ 

  สังเกตเวียนตัง้แตเด็กคนที ่1 - 5 และเมื่อสังเกตครบทุก  5  คน  จะพกัระหวางการสังเกต   

  1 นาที  แลวเริ่มสังเกตเด็กคนตอไปจนครบ  20  คน  เมื่อสังเกตครบ  20  คน  ในรอบแรกแลว   

  จะสังเกตเวียนและสลับกนัอีก  1  รอบ  ต้ังแตเด็กคนที ่1 - 5 

 

การบันทึกแบบสังเกต 
 เมื่อสังเกตพฤติกรรมทางสังคมตรงกับขอใด  และชองระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมตรงกับ

ขอใด  ใหทาํเครื่องหมาย ( / )  ลงในชองนั้น  ถาเกิดพฤติกรรมทางสังคมชองระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมซ้าํ

ชองเดิมใหทําเครื่องหมาย ( / )  เพิ่มลงในชองเดิมตามจาํนวนครั้งทีเ่กิดพฤติกรรมซ้ํา  โดยทาํการบนัทึกดังนี ้

 ชองระดับคะแนน 2  บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมทางสังคมดวยตนเอง 

 ชองระดับคะแนน 1  บันทกึเมื่อแสดงพฤติกรรมทางสังคมโดยเพื่อหรือครูบอกขอรอง 

     ใหรวมมือ 

 ชองระดับคะแนน 0  บันทกึเมื่อเด็กไมแสดงพฤตกิรรมทางสังคมหรือปฏิเสธที่จะทํา 
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การเตรยีมการในการสังเกต   
 1. ผูสังเกตตองศกึษาคูมือในการสังเกตใหเขาใจกระบวนการในการสังเกตทั้งหมดเพื่อใหเกิด 

ความชาํนาญในการใชแบบสังเกต 

 2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมไวใหเรียบรอยลวงหนา 

 3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการสังเกต ไดแก คูมือการใชแบบประเมินพฤติกรรมทางสังคม 

ของเด็กปฐมวยั  นาฬิกาจับเวลา  1 เรือน  และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสงัคมไวใหเรียบรอย 

 4. ผูสังเกตควรสรางความคุนเคยกับผูถูกสงัเกตกอนที่จะทาํการสงัเกต และพยายามจาํชื่อ

ของผูถูกสังเกตทุกคน 

 5. กอนเริ่มทําการสังเกต ควรใหผูสังเกตไดทําธุระสวนตวัใหเรียบรอยกอน  เชน ด่ืมน้าํ และเขาหองน้ํา 

หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

1. การชวยเหลือ 

1.1 พูดแนะนาํวิธกีารลงมือ   

      ปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพือ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 พูดสนบัสนุนหรือใหกาํลังใจ 

      ใหเพื่อนทาํกิจกรรม 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

เมื่อเด็กสังเกตเห็นหรือทราบวาเพื่อนเกิดปญหาในการ

ทํากจิกรรม เดก็พูดแนะนาํวธิีการลงมอืทาํกิจกรรม

ใหแกเพื่อน เพือ่ชวยใหเพื่อนทํากจิกรรมไดสําเร็จ  

โดยที่เพื่อนไมตองรองขอ 

 

เมื่อเด็กสังเกตเห็นหรือทราบวาเพื่อเกิดปญหาใน 

การทาํกิจกรรมเด็กพูดแนะนําวิธีการทาํกจิกรรมใหแก

เพื่อนเพื่อชวยใหเพื่อนทาํกิจกรรมไดสําเร็จ  

โดยเพื่อนหรือครูรองขอ 

 

เด็กปฏิเสธการพูดแนะนาํวธิกีารทาํกิจกรรมใหแกเพื่อน 

 

เด็กพูดสนับสนนุหรือใหกาํลังใจ เพื่อใหเพื่อนทํา

กิจกรรมจนสาํเร็จ โดยเพื่อนหรือครูไมไดรองขอ 

 

เด็กพูดสนับสนุนหรือใหกาํลังใจ เพื่อใหเพื่อนทํา

กิจกรรมจนสาํเร็จ โดยเพื่อนหรือครูรองขอ 

 

เด็กปฏิเสธการพูดสนับสนนุ หรือใหกําลงัใจแกเพื่อนใน

การทาํกิจกรรมหรือพูดใหเพือ่นเสียกาํลังใจ 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

1.3 ลงมือชวยเก็บวัสดุ 

      อุปกรณเมื่อเลิกใช 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ลงมือชวยเหลือเพื่อนในการ 

      ทาํกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

1.5 รวมชวยเหลือเตรียมวัสดุ 

      อุปกรณตางๆ ในการทํา 

      กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

เด็กลงมือชวยเพื่อนเก็บวัสดุอุปกรณเขาทีท่ันท ี

เมื่อใชเสร็จ 

 

เด็กลงมือชวยเพื่อนเก็บวัสดุอุปกรณเขาที่เมื่อเพื่อน

หรือครูรองขอ 

 

เด็กปฏิเสธหรอืไมสนใจที่จะลงมือเก็บวัสดุอุปกรณ 

เมื่อเพื่อนหรือครูรองขอ 

 

ชวยเหลืออยางเต็มใจโดยเพือ่นและครูไมตองบอก 

 

 

เมื่อเพื่อนรองขอความชวยเหลือก็ลงมือชวยโดยที่เพื่อน

และครูตองบอก 

 

เมื่อเพื่อนรองขอความชวยเหลือก็ไมสนใจและปฏิเสธ 

 

รวมชวยเหลือเตรียมวสัดุอุปกรณในการทาํกิจกรรม

โดยที่เพื่อนและครูไมตองบอก 

 

รวมชวยเหลือเตรียมวัสดุอุปกรณในการทาํกิจกรรม

โดยที่เพื่อนและครูตองรองขอ 

 

ไมรวมเตรียมวัสดุอุปกรณโดยที่เพื่อนและครูขอรอง 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

2. การแบงปน 

2.1 พูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุ 

      อุปกรณรวมกนัในการทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 พูดเพื่อใหเพื่อนหยิบวัสดุ 

      อุปกรณของตนไปใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 หยบิหรือสงวัสดุอุปกรณ 

      ของตนใหเพื่อนเมื่อเพื่อน 

      ตองการ 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

เดก็พูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณรวมกันในการ

ทํางานโดยที่เพื่อนไมตองรองขอ 

 

เด็กพูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณรวมกันในการ

ทํางานเมื่อเพือ่นรองขอหรือเมื่อเพื่อนบอกครู 

 

เด็กไมพูดหรือปฏิเสธไมใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณ

รวมกัน  เมื่อเพื่อนรองขอหรือเพื่อนบอกครู 

 

เมื่อเด็กสังเกตเห็นหรือทราบวาเพื่อนตองการใช

อุปกรณที่ตนครอบครองอยู จึงพูดเพื่อใหเพื่อนหยิบ

วัสดุอุปกรณของตนไปใชโดยที่เพื่อนไมตองรองขอ 

 

เด็กพูดเพื่อใหเพื่อนหยิบวัสดุอุปกรณของตนไปใช  

เมื่อเพื่อนรองขอหรือเมื่อครูบอก 

 

เด็กพูดหรือปฏิเสธที่จะใหเพื่อนหยิบวัสดุอุปกรณ 

ของตนไปใชเมื่อเพื่อนรองขอ 

 

เด็กเหน็วาเพื่อนไมมีวัสดุอุปกรณ จึงหยิบหรือสงวัสดุ

อุปกรณใหเพือ่นโดยไมตองรองขอ 

 

เด็กหยิบหรือสงวัสดุอุปกรณของตนใหเพื่อนเมื่อเพื่อน

รองขอ 

 

เด็กไมไดทําหรอืไมสนใจจะทําพฤติกรรมนี ้
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หัวขอพฤติกรรม ระดับ

คะแนน 

รายละเอียดพฤติกรรม 

2.4 ใหเพื่อนใชวัสดุอุปกรณหรือทํา 

      กิจกรรมกอนตนเอง 

 

 

 

 

 

 

2.5 แบงวัสดุอุปกรณใหเพื่อน 

      โดยใหเพือ่นหยิบเอง 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

2 

 

1 

 

0 

เด็กยอมใหเพือ่นใชวัสดุอุปกรณหรือทํากจิกรรมกอนตนเอง

โดยไมตองรอใหเพื่อนบอก 

 

เด็กยอมใหเพือ่นใชวัสดุอุปกรณหรือทํากจิกรรมกอนตนเอง

โดยเพื่อนขอรอง 

 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจจะทําพฤติกรรมนี ้

 

เด็กแบงวัสดุอุปกรณใหเพื่อนโดยใหเพื่อนหยิบเอง 

 

เด็กแบงวัสดุอุปกรณใหเพื่อนโดยที่เพื่อนรองขอ 

 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจที่จะทําพฤตกิรรมนี ้

3. ความรวมมอื 

3.1 พูดเพื่อยอมรับในการทําตาม 

      ขอตกลงของกลุม 

 

 

 

 

 
 

3.2 พูดหรือรวมแสดงความคิดเห็น 

     รวมกับเพือ่นๆ ในกลุม 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 

1 

 

 

0 

 

2 

 

 

1 

 
 

0 

 

เด็กพูดยอมรบัในการทําตามขอตกลงของกลุมได 

ดวยตนเอง 
 

เด็กพูดยอมรบัในการทําตามขอตกลงของกลุม  โดยเพื่อน

บอกหรือครูบอก 

 

เด็กพูดหรือปฏิเสธไมทําตามขอตกลงของกลุม 

 

เด็กพูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนๆ ในกลุม 

โดยครูหรือเพือ่นไมตองรองขอ 

 

เด็กพูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนๆ ในกลุม 

โดยครูหรือเพือ่นรองขอ 
 

เด็กพูดหรือปฏิเสธที่จะรวมแสดงความคดิเห็นรวมกับ

เพื่อนๆ ในกลุม 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับ

คะแนน 

รายละเอียดพฤติกรรม 

3.3 ทาํหนาทีท่ี่กลุมมอบหมายดวย 

      ความเต็มใจ 

 

 

 

 

 

3.4 รวมทํากจิกรรมรวมกนัเปนกลุม 

 

 

 

 

 

 

3.5 รวมทาํตามขอตกลงกติกา 

       ของกลุม 

 

 

2 

 

 

1 

 

0 

 

2 

 

 

1 

 

0 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

เด็กทําหนาทีท่ี่กลุมมอบหมายดวยความเต็มใจ  โดยไม

ตองรอใหครูหรือเพื่อนบอก 

 

เด็กทําหนาทีท่ี่กลุมมอบหมาย โดยครูหรือเพื่อนรองขอ 

 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจที่จะทําพฤตกิรรมนี ้

 

เด็กรวมทาํกิจกรรมรวมกนัเปนกลุม โดยไมตองรอใหครูหรือ

เพื่อนบอก 

 

เด็กรวมทาํกิจกรรมรวมกนัเปนกลุม โดยครูหรือเพื่อนรองขอ 

 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจที่จะทําพฤตกิรรมนี ้

 

เด็กรวมทาํตามขอตกลงกตกิาของกลุม  โดยไมตองรอใหครู

หรือเพื่อนบอก 

 

เด็กรวมทาํตามขอตกลงกตกิาของกลุม โดยที่ครูและเพือ่น

รองขอ 

 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจที่จะทําพฤตกิรรมนี ้
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แบบสังเกตพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 

 

ชื่อผูสังเกต........................................นามสกุล...................................เปนผูสังเกตคนที.่........................ 

ชื่อนักเรียน........................................นามสกุล....................................ชัน้อนุบาล 2/.............................. 

                                                วนัที.่.............เดือน........................พ.ศ.2551 

พฤติกรรมทางสังคม 
2 

มาก 

1 

ปานกลาง 

0 

นอย 
หมายเหต ุ

1. การชวยเหลือ 

   1.1  พูดแนะนําวิธกีารลงมือปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพื่อน 

   1.2  พูดสนบัสนุนหรือใหกําลังใจใหเพือ่นทาํกิจกรรม 

   1.3  ลงมือชวยเก็บของหรือวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกใช 

   1.4  ลงมือชวยเหลือเพื่อนในการทํากิจกรรม 

1.5 รวมชวยเหลือเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ในการทาํกิจกรรม  

     

    

2. การแบงปน 

   2.1  พูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณรวมกันในการทํางาน 

   2.2   พูดเพือ่ใหเพื่อนหยบิวัสดุอุปกรณของตนไปใช 

   2.3  หยิบหรือสงวัสดุอุปกรณของตนใหเพื่อนเมื่อเพื่อนตองการ 

   2.4  ใหเพื่อนใชวัสดุอุปกรณหรือทํากิจกรรมกอนตนเอง 

  2.5  แบงวัสดุอุปกรณใหเพื่อน  โดยใหเพื่อนหยิบเอง 

 

    

3. ความรวมมอื 

   3.1  พูดเพื่อยอมรับในการทําตามขอตกลงของกลุม 

3.2 พูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพือ่นๆ ในกลุม  

   3.3  ทําหนาที่ทีก่ลุมมอบหมายดวยความเต็มใจ 

   3.4  รวมทาํกิจกรรมรวมกนัเปนกลุม  

   3.5  รวมทาํตามขอตกลงกติกาของกลุม 

 

    

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
- คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
- แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คูมือการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ความเปนมา  
 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถงึความเปนมาของการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไวดังนี ้

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย เปนการพัฒนามาจากการพัฒนาโครงการเด็กนักวจิัยสําหรบัเด็กปฐมวยั  

เปนการมุงที่สงเสริมพฒันาครูผูสอนใหใชวธิีการสอนโดยเนนเดก็เปนศนูยกลาง ซึ่งเปนการจัดการเรยีนการสอน            

ที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถสงูสุด 

เปนคนดี และมีความสุขตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักการที่วาทุกคนมีความสําคัญในการ

เรียนรูและพัฒนาไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและพัฒนาเนนความสําคญัทั้งความรู  

คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกัน  การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกบัความสนใจ 

และความถนดัของผูเรียน ไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ ไดเรียนรู

ประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทาํเปน พฒันาผูเรียนตามศกัยภาพของตนเอง   

 

หลักการและเหตุผล  

 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545)  กลาวไววา เปนการจัดการเรียนรู              

ที่มุงสงเสริมพฒันาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปนการจัดการเรียนการสอนที่สนอง

ตอพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถ

ตามธรรมชาต ิ และศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

และถือวาผูเรียนมีความสําคญัเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ

และความถนัดของผูเรียน  ไดฝกทกัษะเนนกระบวนการคิดใหผูเรียนจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทาํได  คิดเปน  

ทําเปน จัดการเรียนรูใหเกิดขึน้ไดทุกสถานที่  พัฒนาผูเรียนตามศกัยภาพจดัการประเมนิผูเรียนควบคูไปกับกระบวนการ

เรียนการสอนตามความเหมาะสม  ซึ่งเปนการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน  การเรียน  การประเมิน และแนะแนว ใหควบคู

กลมกลนืเปนกระบวนการเดียวในชัน้เรียน  โดยใหผูเรียนมีความสาํคัญเปนศนูยกลางของการเรียนรู ดวยการใหผูเรียน

เรียนรูดวยวิธีการ ซึง่มีความหมายถงึการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา  ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องทีต่นเองสนใจ               

ไดลงมอืศึกษาคนควา แสวงหาความรู  ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเหน็และความถนัดของตนในการเรยีนรูเด็ก

จะไดสรางองคความรู  พรอมกับแกปญหาและคนพบสิง่ใหม  ๆ  ซึ่งมกีารวางแผนลวงหนาวาจะศกึษาคนควาอยางไร  

มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธกีารอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควาสังเกตจดจําบนัทกึขอมลู                   

สรุปความรูที่ไดจัดทําผลงานความรูและนาํเสนอ  รวมทัง้นาํความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไปนับเปนการ

เรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาต ิ
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 พฤติกรรมทางสังคมเปนพฤติกรรมที่แสดงออกของเด็กที่แสดงถึงความรูสึกที่ดี โดยการกระทําหรือคําพูด 

และเปนทีย่อมรับของสังคม  เชน การชวยเหลือ คือ การที่เดก็ปฐมวัยแสดงออกถงึการแนะนาํวธิีการ  สนับสนนุ 

หรือตอบสนองความตองการของเพื่อน โดยใชการกระทําหรือคําพูดเพื่อใหเพื่อนประสบความสาํเร็จในกิจกรรม           

ที่กําลงักระทาํอยู การเก็บวัสดุอุปกรณเขาทีเ่มื่อใชเสร็จ  การแบงปน เปนการที่เดก็ปฐมวยัแสดงออกโดยการกระทํา

หรือคําพูดในการแบงหรือใหยืมวัสดุอุปกรณที่ตนครอบครอง รอคอยเพือ่นในการใชวัสดุอุปกรณ และการรวมมือ 

เปนการที่เด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็น  การยอมรับขอตกลงของกลุม  และทํากิจกรรม

รวมกับเพื่อนๆ   

 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย จึงเปนแนวทางหนึง่ในการจัดการเรียนรูที่จะสงเสริมใหเด็ก

เกิดพฤติกรรมทางสังคม ดานการชวยเหลอื  การแบงปน  การรวมมือ โดยรูปแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ

เด็กนักวิจัยมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหวัขอเนื้อหาที่สนใจ  ข้ันที่ 2 ข้ันคนควาวิจัย               

หาความรู  ข้ันที่ 3 ข้ันการประเมินผล 

             

จุดมุงหมาย 

 เพื่อสงเสริมพฤติกรรมทางสงัคม ไดแก การชวยเหลือ  การแบงปน  และการรวมมือ โดยใชการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

 

หลักการของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  

 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงหลักการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไวดังนี ้

 1. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรูดวยตนเองตาม

ความสนใจอยากรูอยากเห็น  จึงเปนวธิีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและไดลงมือปฏิบัติจริง 

 2. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนดัของนักเรียนทุกดาน 

 3. สามารถจดัการเรียนรูไดทกุสถานที ่อาทิ ในหองทดลอง  หองสมุด  ภาคสนาม  สวนสตัว  สวนพชื 

เปนตน 

 4. กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน ตลอดจนสถานที่

สําคัญในจังหวัด หรือส่ิงที่สะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่น 

 5. นักเรียนสามารถศึกษา ซกัถาม จากบดิามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่เปนผูรูใน

สาขาวิชา 

 6. ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยางตอเนื่อง และเปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมนิไดรับการประเมินในสิ่งเรยีนและสามารถทําได 

 7. ครูสามารถวเิคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบคําถามผูเรียน

อยางตอเนื่อง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจกัเด็กและสามารถแนะนาํผูเรียนใหเกิดการเรียนรูสูงสุดได 
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แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง แนวทางจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั ประกอบดวย 

 บทบาทครู  
 1.  มีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปนสําคัญโดยใหเด็กปฏิบัติคิดเปน  

ทําเปน และแกปญหาเปน 

 2.  ในการสอน  ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดานการศึกษาแหลงเรยีนรูใหกับเด็ก  ความรูเนื้อหา

ในเรื่องทีเ่ด็กจะศึกษา  รวมทั้งบริบทตางๆ ที่จะเอื้อครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู 

 3.  ในการจัดกจิกรรม  ครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวางกฎเกณฑหรือระเบยีบ

แบบแผน  ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติใหมากที่สุด  สรางความอบอุนใจหลีกเลี่ยงการใชคําสั่ง 

โดยไมจําเปน 

 4.  ในการสอนควรใชวิธกีารสอนแบบบูรณาการ  ใหเดก็ไดลงมือศึกษา คนควาแสวงหาความรู 

 5.  สังเกตความกาวหนา  บันทกึขอมูลการเรียนรูของเดก็ 

 6.   ขณะสอนสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากเห็นใชคําถามกระตุนใหเดก็แสดงความ

คิดเห็น  ใหโอกาสในการดําเนนิการศึกษาคนควาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือ

แนะนาํของคร ู

 7. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกจิกรรม ใหเด็กเรียนอยางมีความสขุ เด็กสามารถบอกเหตุผลของ

การเรียนรูตางๆ ทั้งนี้การสรางปฏิสัมพนัธระหวางครูและเด็กเปนสิง่สําคัญ 

8.  จัดการเรียนการสอน  ตามแผนการสอนทีว่างไว  ตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง 

 บทบาทเด็ก 

 1. รวมกันแสดงความคิดเหน็เสนอหวัขอเร่ืองที่สนใจที่จะเรียนรู 

 2. รวมกันวางแผนกับครูในการออกไปศกึษาแหลงเรียนรูตางๆ 

 3. กําหนดกติกาในการทํากิจกรรมและรวมกนัปฏิบัติตาม 

 4. ศึกษาแหลงเรยีนรูหลากหลาย 

 5. เลือกประเด็นที่ตนเองสนใจจากแหลงเรียนรู 

 6. ศึกษาคนควาดวยตนเอง และจากกิจกรรมที่ครูจัดใหศึกษาหาความรู 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยดังนี ้

 ข้ันที่ 1   ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ 

 ข้ันที่ 2   เด็กคนควาวิจัยหาความรู 

 ข้ันที่ 3  การประเมินผล 

 



87 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคม 
 แผนการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
          1.  จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจํานวน  8  สัปดาห  สัปดาหละ   4  วัน  ไดแก  วนัจนัทร  วันองัคาร  

วันพุธ  วนัพฤหัสบดี  วันละ  50  นาที   

 2. ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยใน  3  ข้ันตอน  ดังนี้ 

 2.1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ หมายถงึ ครูศึกษาความตองการของผูเรียน

โดยการสนทนา  ซกัถาม  ความอยากรูอยากเหน็ของเด็ก  รวมถึงการเลาประสบการณเดิมเกีย่วกับเร่ืองที่

ตองการเพื่อเด็กจะไดฝกฝนทกัษะการสื่อความหมายและทกัษะการลงความเห็น  จากนั้นครูต้ังจุดมุงหมายของ 

การเรียนรู  วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิง่ที่เด็กอยากเรียนรู  โดยกิจกรรมตองสัมพันธกันกับเร่ืองที่เด็กตองการ

เรียนรูและสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ  การแบงปน  การรวมมือ เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที ่

จะอยูรวมกับสังคมอยางมคีวามสุข 

 2.2 ข้ันเด็กคนควาวิจยัหาความรู  หมายถงึ กาํหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก ครูพาเด็กไปศึกษา

ที่แหลงเรียนรูมีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางดําเนนิกจิกรรมศึกษาทีแ่หลงเรียนรู เด็กไดเรียนรู

และมีปฏิสัมพนัธกับเพื่อนเกดิการชวยเหลอื แบงปน และรวมมือในระหวางทํากิจกรรม ครูจะกระตุนใหเด็ก

มีความสนใจทีจ่ะสังเกตสิง่ตางๆ  รวมถงึการตั้งคําถามใหเด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก  จากนั้นครู

ทําแผนทีค่วามคิดจากคาํตอบของเดก็ทกุคนเพื่อเชื่อมโยงความคิดของเดก็ทกุคน เมื่อเหน็ภาพรวมแลวครูจดั

กิจกรรมใหเด็กไดเลือกตามความสนใจ หลังจากนัน้จึงไดใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูและใหเด็กสืบคน

และแสงหาความรูใหม 

 2.3  ข้ันการประเมินผล หมายถึง ข้ันที่ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรมพูดคุย  การทําผลงาน

และการนําเสนอผลงานของเด็ก เพื่อทําการประเมินพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ การแบงปน และ              

การรวมมือ 
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การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

จุดมุงหมาย 
 1. เพื่อสงเสรมิพฤติกรรมทางสงัคม 

 2. เพื่อสงเสรมิใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ  
 

เนื้อหา 
 การจัดการเรียนรูแบบเดก็นกัวิจัย  คือการจดัการจัดกจิกรรมใหเด็กมีประสบการณตรง  ในการปฏิสัมพนัธ

กับบุคคล  วตัถุ  ส่ิงของและสิ่งแวดลอมรอบตัวที่เด็กตองการเรียนรู  โดยเด็กจะมสีวนรวมในการวางแผนการ

เรียนรูรวมกนั   และศึกษาอยางลกึซึ้งตามวิธีการของเดก็เอง  โดยมีครูคอยชวยเหลอืใหการแนะนาํ  สงเสริม

สนับสนนุการเรียนรูของเด็ก ใหเดก็เกดิความรูในเรื่องที่ศึกษาและสงเสริมใหเดก็เกดิพฤตกิรรมทางสงัคมในดานการ

ชวยเหลือ การแบงปน และการรวมมือ เพื่อเรียนรูในการอยูรวมกนัในสงัคมอยางมีความสุข 
 

กระบวนการจัดกิจกรรม 
 กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนการสอนและการดําเนนิ

กิจกรรมแตละขั้น  ซึง่ม ี 3  ข้ันดังนี ้

ขั้นตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรยีนรู 

1. ข้ันทบทวนเลือกหัวเรื่อง (1 วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ข้ันศึกษาคนควาวิจัย ( 4 วัน ) 

1. สรางสถานการณ  กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในเรือ่งที่จะ

เรียนรูเพื่อนําไปสูการหาหวัเรื่องที่จะเรียนรู  โดยการตั้งคาํถาม  

อะไร  ทาํไม  อยางไร  เพื่อใหเด็กไดคิดและไดแสดงความคิดเห็น

ออกมาเปนคําพูด 

2. เด็กรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองทีก่ลุมตองการเรียนรู 

3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหวัเรื่องที่เดก็ตองการศึกษาเรียนรู 

4. เลือกหัวขอที่เด็กตองการเรียนรูมากที่สุด 

5. นาํหวัขอที่เด็กตองการเรยีนรูเชื่อมโยงใหเขากับจุดประสงค  

เนื้อหาในหลักสูตร 

6. วางแผนกิจกรรมสนับสนนุการเรียนรูของเด็ก 
 

1. กาํหนดแหลงเรียนรูตามหัวเรื่องที่จะเรียนรู 

2. พาเด็กศึกษาสถานที่จริง  และใหเด็กเลอืกที่จะศึกษาตาม

ความตองการตามธรรมชาตขิองเด็ก 

3. ใชคําถามและพูดกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจทีจ่ะเรยีนรู 

4. เด็กรวมกันเลือกเรื่องที่สนใจโดยครูใชคําถามกระตุนใหเด็กพูด

หัวขอที่สงสัยจากแหลงเรียนรูที่ไดไปศึกษามา 
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ขั้นตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรยีนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ข้ันการประเมินผล ( 3 วนั ) 

5. ทาํแผนผงัความคิดของเด็กตามหวัขอที่เด็กสงสยั  ครูพูดคุย

ประเด็นในหัวขอกับเด็กเพื่อชวยกนัหาคําตอบ  โดยครูใชคําถาม  

กระตุนใหคิดเพื่อใหเกิดคาํตอบเพื่อพัฒนาการพูด 

6. เตรียมแหลงขอมูลที่เปนสือ่การเรียน  ใบความรู  ใบงาน  และ

วัสดุอุปกรณตางๆ มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถเลือกที่จะ

ศึกษา 

7. สงขาวสารใหผูปกครองไดทราบถงึเรื่องที่เด็กกําลงัเรยีนรูและ 

ขอความรวมมอืในการใหขอมูลกับเด็ก 

8. เด็กและครรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษาจากผูปกครอง  

หรือจากแหลงที่อ่ืนที่เด็กไดเรียนรูมาเพิ่มเติมและสรุปครูกระตุน

ใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องที่ตนเองศกึษาไปใชประโยชนให

เด็กมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนแลวกระตุนใหเกิด

ความอยากเรยีนรูตอไป 

 

สังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก ในดานการชวยเหลือ   

การแบงปน   การรวมมือ   ทักษะการเรียนรูตางๆ  และผลงานที่

แสดงถึงการเรียนรูของเด็ก  การประเมนิตามสภาพจริง 
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ตารางการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 

การจัดการเรยีนรูแบบเด ็กนักวิจยั สัปดาห เรื่อง วันที่ทาํการ 
ทดลอง ขั้นตอนเด็กนกัวิจยั กิจกรรมเด็กนักวิจยั 
 
จันทร 
 

ข้ันที่ 1  ทบทวน 

ความรูและเลือก 

หัวขอเนื้อหาทีส่นใจ 

กําหนดหัวขอ 

- อภิปราย  ซกัถาม บรรยายประสบการณ

เดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู 

 
อังคาร 

ศึกษาจากหนงัสือ 

- สังเกต  บอกลักษณะและ 

สวนประกอบของตนกลวย 

 
 
 
พุธ 
 
 
 

ศึกษาจากแหลงเรียนรู  

รอบๆบริเวณโรงเรียน 

- สังเกต  บอกลักษณะของ 

ตนกลวยที่ไดพบเหน็บริเวณ  

รอบๆ  โรงเรียน อภิปราย 

แลกเปลี่ยนสิง่ที่ไดจากการ 

เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พฤหัสบดี 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาจากบุคคลที่มีความรู

เกี่ยวกับตนกลวย    

- สังเกต บรรยายรวมทั้ง 

แลกเปลี่ยนความรูที่ไดจาก  

การทัศนศึกษา 
 

 
จันทร 

 

ข้ันที่ 2  คนควาวิจัย         

หาความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 

- เสนอกิจกรรมการเรียนรูตนเอง 

ตองการ 

อังคาร ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู 

- ปฏิบัติตามกจิกรรมที่เด็กเลอืก 

 

พุธ 

 

นําเสนอผลงาน 

- บรรยายถงึกจิกรรมที่เด็กแตละคนเลือก

ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตนกลวย 

พฤหัสบดี 

ข้ันที่ 3 การประเมินผล 

ทบทวนความรู 

- สรุปเร่ืองราวที่ไดจากการเรยีนรูรวมกัน 

แห
ลง
กา
รเร
ียน
รู 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
เรื่อง ตนกลวย 

 
จุดประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมทางสงัคม 

  -  ดานการชวยเหลือ 

  -  ดานการแบงปน 

  -  ดานการรวมมือ 

 2. เพื่อใหเด็กศกึษาคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรู 

 3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนาน และสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู 
เนื้อหา 
 ตนกลวยมหีลายชนิด หลายพันธุ  ซึ่งสวนประกอบของตนกลวย ไดแก  ราก  ลําตน  ใบ  กาน  ดอก  ผล  

นอกจากนัน้ยงัมีคุณคาทางอาหาร รวมถงึประโยชนอีกมากมาย เชน  ใบ หรือเราเรียกกันวา ใบตอง เอามาหอ

ขนม  ทาํกระทง  ทําบายศรีในพิธีตางๆ   กานกลวยเอามาทําของเลน เชน มากานกลวย  ลําตน นํามาเปน

ฐานของกระทง  ผล นํามาแปรรูปเปนขนมชนิดตางๆ เชน กลวยบวดช ี  กลวยกวน  กลวยเชื่อม  กลวยตาก               

สวนดอก หรือที่เราเรียกวาปลีกลวยนํามาประกอบเปนอาหารได 
ขั้นตอนการจัดการเรยีนรู 
 ข้ันที่ 1  ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ  

  - กําหนดหัวขอ   

 - อภิปราย  ซักถาม บรรยายประสบการณเดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู 

 ข้ันที่ 2  คนควาวิจัยหาความรู  

 - ศึกษาจากหนงัสือเพื่อเรียนรู  สังเกต  บอกลักษณะและสวนประกอบของตนกลวย 

 - ศึกษาจากแหลงเรียนรูรอบๆบริเวณโรงเรียนเพื่อเรียนรู  สังเกต  บอกลักษณะของตนกลวยที่ไดพบ

เห็นบริเวณ รอบๆ  โรงเรียน แลวนาํมาอภิปรายแลกเปลีย่นสิง่ที่ไดจากการเรียนรู 

 - ศึกษาจากบคุคลที่มีความรูเกี่ยวกบัตนกลวย    

 - สังเกต บรรยายรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากการทศันศึกษา 

 - เสนอกิจกรรมการเรียนรูทีต่นเองตองการ 
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 ข้ันที่ 3 การประเมินผล 

 - ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู  โดยเด็กเลอืกตามความสนใจ 

 - นําเสนอผลงาน  โดยเด็กแตละคนพูดถงึกจิกรรมที่ตนเองเลือกปฏิบัติ 

 - ทบทวนความรู 

 - สรุปเร่ืองราวที่ไดจากการเรยีนรูรวมกัน 

 
การประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในดาน การชวยเหลือ  การแบงปน  การรวมมือ 

 2. สังเกตการรวมกิจกรรม 

 3. การนาํเสนอผลงาน 
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ตัวอยางการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 

การจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยัเรื่อง : ตนกลวย 
 

สัปดาหที ่1 
ครั้งที่ 1   วันจันทร  
ขั้นที่1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาทีส่นใจ: กําหนดหัวขอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 
จุดประสงค 
     เพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเหน็ แลกเปลี่ยนความรูเลาเรื่อง

จากประสบการณเดิมของตนเอง 
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 

1. การชวยเหลือ 

2. การแบงปน 

3. การรวมมือ 
การดําเนินกจิกรรม 
 ขั้นนาํ 
     สรางบรรยากาศในชั้นเรียนดวยการทกัทายเด็กดวยการรอง
เพลง “มาโรงเรียน”เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
 ขั้นจัดการเรยีนรู 
     1. พูดคุยกบัเด็กถึงสิง่ตางๆ ที่อยูรอบตัวเด็กโดยใชคําถาม 

         - เด็กๆ เห็นอะไรบางทีอ่ยูบริเวณรอบๆ โรงเรียน 

         - เด็กเดินมาโรงเรียนพบอะไรบาง 

     2. พูดคุยจนกระทั่งไดหวัขอที่เด็กสนใจ คือ เร่ือง " ตนกลวย” 

     3. เด็กและครูรวมกันทบทวนถงึความรูเดิมเกี่ยวกับกลวย    

         เพื่อนาํมาวางแผนในการหาแหลงทีศึ่กษาคนควา 

     4. ครูถามเด็กๆ วารูจกัอะไรบางเกีย่วกบักลวย 

     5. เปดโอกาสใหเด็กไดคิดและพูดคุยกบัเพื่อน 
ขั้นสรุป 
        ครูใหเด็กวาดภาพเพื่อเลาประสบการณเดิมของตนเองที ่

เกี่ยวกับตนกลวย 

สื่อ/วสัดุอุปกรณ 

      กระดาษ A4 ,กระดาษบรุฟแผนใหญ ,สีเทียน , สีดินสอ, 

      เพลง “มาโรงเรียน”  

 
 คุณครูทักทายเด็กดวยการรองเพลง  

“มาโรงเรยีน” หลังจากนั้น จงึสนทนาถงึ

ส่ิงตางๆ ที่เด็กๆ เจอในชวงมาโรงเรียน 

 เด็กสวนใหญจะตอบวาเจอสวนกลวย 

เจอคลอง เจอแพะ เจอตนไมเยอะแยะ

มากมาย  นองเนยเลาวา เมือ่เชาเหน็

กระรอกวิ่งอยูบนตนกลวยทีส่วนขาง

โรงเรียน ทาํใหเพื่อนๆ อยากเรียนตน

กลวยขึน้มา  ในที่สุดการพูดคุยสนทนา

จึงไดขอตกลงหัวขอทีเ่ด็กสนใจคือ       

“ตนกลวย” หลังจากเด็กลงมือวาด      

ตนกลวยที่ตนเองเคยเห็น เดก็สวนใหญ

วาดไดดี  
สรุป  
มีนักเรียนหลายคนทีช่วยสอนและบอก

เพื่อนใหรูวิธกีารวาดตนกลวยใหคลาย

ของจริง 
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ครั้งที่ 2   วันอังคาร  
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู:  ศึกษาจาก หนังสือ 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 
จุดประสงค 
      สามารถศกึษาคนควาความรูไดดวยตนเอง 
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 

1. การชวยเหลือ 

2. การแบงปน 

3. การรวมมือ 
 

ขั้นนํา 
        สรางบรรยากาศในชั้นเรียนดวยการรองเพลง 

”กลวยน้ําวา”เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ขั้นจัดการเรยีนรู 
     1. ใหเดก็ศึกษาเกี่ยวกับตนกลวย จากมมุ หนังสือภาพ  

        ที่เกี่ยวกบัตนกลวยที่จดัไวอีกมุมหนึง่ของหอง 

     2. เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนขอสงสัยและ   

        คําตอบจากเพื่อน 

     3. เปดโอกาสใหเด็กไดเลาสิ่งที่สนใจจากการศกึษา 

         เรียนรูดวยตนเอง 

     4. ครูบันทกึพฤติกรรมการเรียนรูของเด็ก 

ข้ันสรุป 

     1. ใหเดก็ไดลงมือฉีกกระดาษแปะเปนรูปเกี่ยวกับตน  

         กลวยตามความสนใจ และตามจิตนาการของเดก็ 

     2. เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน   

         และครูดวยการนําเสนอผลงาน 
สื่อ/วสัดุอุปกรณ 
      กระดาษบรุฟแผนใหญ, กระดาษ A4, กาว, 

      มุมหนงัสอืภาพเกีย่วกบัตนกลวย  

     กระดาษนติยสาร , เพลง”กลวยน้ําวา” 

  

 
- เด็กๆ เรียนรูเกี่ยวกับตนกลวยจากเพลง 

- เด็กรวมกนัสนทนาถึงเนื้อหาเพลง จากนัน้

เด็กๆ ไดศึกษาเกี่ยวกับตนกลวยจากหนงัสือที่

จัดอยูมุมหนังสือของหองเรยีน  ตลอดเวลา 

เด็กๆ มีการพดูคุยสนทนาระหวางเพื่อนทีน่ั่ง

ใกลๆ กัน ถงึประสบการณเดมิของตนในสิง่ที่

สอดคลองกับตนกลวย 
สรุป 
เด็กๆ ทุกคนมคีวามตั้งใจในการฉีกปะ

กระดาษเปนรูปตนกลวยกนัทุกคน มีการ

ชวยเหลือ  แบงปนกระดาษกัน และลงมือ 

ทํางานเสร็จดวยความตั้งใจ 
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ครั้งที่ 3  วนัพุธ    
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู:  ศึกษาจากแหลงเรยีนรูในชุมชนรอบๆ บริเวณโรงเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 
จุดประสงค 
    1. เพื่อสงเสริมการสืบคนและการคนควาหาความรูดวย

ตนเอง 

     2. เพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเหน็ 
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 

1. การชวยเหลือ 

2. การแบงปน 

3. การรวมมือ 
ขั้นนํา 
    สรางบรรยากาศในชั้นเรียนดวยการทาย”ปริศนาคําทาย”

เพื่อเตรียมความพรอมใหกบัเด็ก 
ขั้นจัดการเรยีนรู 
     1. ครูพาเด็กๆ ออกไปสํารวจตนกลวยในชุมชนบริเวณ 

       รอบๆโรงเรยีนและใหเด็กๆ บอกลักษณะของตนกลวย 

     2. เปดโอกาสใหเด็กพูดคุยกันและซักถาม 

     3. เด็กชวยกันตั้งคาํถามที่สงสยัเกี่ยวกบักลวย 

     4. ทาํแผนผังความคิดเด็กในประเดน็ทีเ่ด็กสงสัย 
ขั้นสรุป 
     1. ใชคําถามเพื่อฝกใหเด็กเกิดพฤตกิรรมทางสังคม 

         - ใหเด็กแตละกลุมสีชวยกนัคิดและตอบคําถามดงันี ้ 

           (ทาํไมคนในชุมชนตองปลูกตนกลวย) 
สื่อ/วสัดุอุปกรณ 
      กระดาษบรุฟแผนใหญ, สีเมจิก, แหลงเรียนรู คือ  

      “ชุมชนบริเวณรอบๆ โรงเรียน”, เพลง “สวัสดี ” 

 

   

- หลังทักทายกันดวย  

- เด็กรวมกนัสนทนาถึงสิง่ทีจ่ะออกไปสํารวจ

ตนกลวยกนั 

- ขณะออกไปสํารวจเด็กๆ มกีารพูดคุยสนทนา

กันถงึรูปรางลกัษณะของตนกลวยกัน

ตลอดเวลา  แตละคนพยายามจะแสดงออกให

เพื่อนรูวาตนเองมคีวามรูเกีย่วกับตนกลวย

เชนกนั 
สรุป 
เด็กมีความสุขสนุกสนานในการออกไปศึกษา

นอกสถานทีห่ลังจากกลับมา  เด็กๆ ชวยกนั 

คิดวา “ทําไมคนในชุมชนตองปลูก 

ตนกลวย”  พรอมครูทําแผนผังความคิดที่เด็ก

สงสัย 
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ครั้งที่ 4  วนัพฤหัสบดี  
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู:  ศึกษาจากบคุคลที่มีความรูเกี่ยวกับตนกลวย 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 
จุดประสงค 
    1. เพื่อสงเสริมการสืบคนและการคนควาหาความรูดวย

ตนเอง 

     2. เพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเหน็ 
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 

4. การชวยเหลือ 

5. การแบงปน 

6. การรวมมือ 
ขั้นนํา 
    สรางบรรยากาศในชั้นเรียนดวยการทองคําคลองจอง

“กลวย” เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
ขั้นจัดการเรยีนรู 
     1. เด็กๆ ออกไปสํารวจในการคนหาคาํตอบจากคุณครูใน  

        โรงเรียน 

     2. เด็กๆใชคําถาม สอบถามจากคุณครูเพื่อคนหาคําตอบ    

        ดวยตนเอง 

     3. เปดโอกาสใหเด็กไดพดูคุยกันและซกัถาม 
ขั้นสรุป 
      1. ใหเด็กปนดินน้ํามนัตนกลวย ผลกลวยตามที่เคยเห็น  

           และตามจิตนาการ 

     2. เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อน และครู    

          ดวยการนําเสนอผลงาน 

สื่อ/วสัดุอุปกรณ 

      กระดาษบรุฟแผนใหญ   กระดาษ A4, สีเทียน , สีดินสอ      

     คําคลองจอง “กลวย”  ,วทิยากรผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 

      ตนกลวย 

 
 

 

- คุณครูเตรียมเด็กโดยการใหเรียนรู คําคลอง

จองเรื่อง “กลวย” 

- วันนีห้ลังจากสนทนาถงึคําคลองจองแลว 

เด็กแบงกลุมตามกลุมสีประจําวนั ออกไป

สํารวจในการคนหาคําตอบในแตละหัวขอที่ได

ตกลงกนัไววา แตละกลุมรับผิดชอบหัวขอ

อะไร  โดยไปสอบถามคุณครใูนโรงเรียน 

ในสาขาชัน้ตางๆ แลวนํากลบัมาพูดคุยกัน 
สรุป 
เด็กๆ ปนดนิน้าํมันเปนรูปตนกลวย  

สวนตางๆ ของตนกลวย เดก็ๆ มีการแนะนําวิธี

ปนซึ่งกันและกัน 
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ครั้งที่ 5   วันจันทร   
ขั้นที่2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู:  เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 
จุดประสงค 
      1.เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 

      2.เพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเหน็ 
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 

1. การชวยเหลือ 

2. การแบงปน 

3. การรวมมือ 
ขั้นนํา 
    สรางบรรยากาศในชั้นเรียน ดวยการทายปญหา 

อะไรเอย.....มปีระโยชนทัง้ตน คนรูจกัดี ออกดอกเปนปลี 

ออกผลเปนเครือ (กลวย) ในการเตรียมความพรอมเดก็ 
ขั้นจัดการเรยีนรู 
     1. เด็กรวมกันคิดกิจกรรมเกี่ยวกับตนกลวยที่เด็กๆ   

ตองการทาํ  โดยใชคําถามกระตุนใหเด็กๆ คิดอยากทาํ

กิจกรรมอะไรบางที่ไดศึกษาคนความา 

     2. เปดโอกาสใหเด็กคิดและพูดคุยกนัได 

     3. นาํกิจกรรมตางๆ ทีเ่ด็กชวยกันคิดมาทาํแผนผัง 

ความคิดกิจกรรมของเด็ก 

     4. ใหเดก็นาํอุปกรณที่จะทําศิลปะของตนเองมาจากที่

บาน 

บางสวนรวมกนักับครู 
ขั้นสรุป 
      เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุยปรึกษากนัถึงอุปกรณทีจ่ะ

นํามา 

      จากบาน 
สื่อวัสดุอุปกรณ 
        กระดาษแผนใหญ , สีเมจิก , ปริศนาคําทาย 

 

 

 

- หลังจากเตรียมความพรอมเด็กดวยการ

ทายปญหาแลว  เด็กๆ ชวยกนัคิดกิจกรรมที่

จะทาํรวมกนัตามความสนใจ  ซึ่งตกลงกนั

ไดวา เด็กสนใจจะทาํกิจกรรมดังนี ้

1. มากานกลวย 

2. เรือกลวย 

3. กระทง 

4. หอขนม 

5. กลวยเชื่อม 
สรุป 
หลังจากเด็ก ไดตกลงกันวาจะทาํกิจกรรม

อะไรบาง ตอจากนัน้มกีารพดูคุยกันถงึ 

การเตรียมวัสดุอุปกรณวา จะนําอะไรมา

จากบานไดบาง เด็กหลายๆ คน มีการพูดคยุ  

เชน เดีย๋วเราเอาใบตองมา เธอเอากาน

กลวยมานะ เดี๋ยวเรามาแบงกนั 
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ครั้งที่ 6   วันอังคาร   
ขั้นที่ 3  ประเมินผล :ลงมอืปฏิบัติทําผลงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 
จุดประสงค 
      1. เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามขอตกลง 

      2. เพื่อสงเสริมการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 

1. การชวยเหลือ 

2. การแบงปน 

3. การรวมมือ 
ขั้นนํา 
         สรางบรรยากาศในชัน้เรียน ดวยการรองเพลง  

“ กลวยบวดช ี“ ในการเตรียมความพรอมเด็ก   
     ขั้นจัดการเรียนรู 
     1. เด็กทบทวนกิจกรรมที่เกีย่วกับตนกลวยที่รวมกนัคดิ 

     2. ครูแนะนํากจิกรรมที่จะทําในหองเรยีน  ไดแก 

         - กิจกรรมทํากลวยบวดชี 

         - กิจกรรมทํากระทง 

         - กิจกรรมทํามากานกลวย 

         - กิจกรรมหอขนม 

         - กิจกรรมทําเรือกลวย 

     3. ครูแนะนําอุปกรณในการทาํกิจกรรม 

     4. ใหเดก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองชอบ   
ขั้นสรุป 
      เด็กรวมกนัสรุปกิจกรรม 
สื่อ/วสัดุอุปกรณ 
       จัดเตรียมอุปกรณตามกจิกรรมที่เด็กตองการทํา 

 

 

- เตรียมความพรอมเด็ก ดวยการรองเพลง 

“กลวยบวดช”ี หลังจากนั้นเด็กลงมือทํา

กิจกรรมที่ตนเองสนใจ  ซึง่กจิกรรมที่เด็กสนใจ

มากที่สุด คือ มากานกลวย  รองลงมา คือ 

กระทง มีเดก็หลายคนที่ไมรูจะหยิบจับวสัดุ

อะไรมาทํา  แตจะมีเด็กอีกจาํนวนหนึง่ที่จะ

คอยสอนเพื่อนใหทํา และแบงวัสดุใหเพื่อนที่

ไมไดนําวัสดุมา 
สรุป 
เด็กๆ สามารถทํากจิกรรมไดดี เลาถงึผลงาน

ของตนเองได และสามารถนัง่ฟงที่เพื่อนเลาได 

หลังจากทํางานเสร็จ  เด็กชวยกันเก็บเศษวสัดุ

และเก็บกวาดหองเรียนได 
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ครั้งที่ 7  วนัพุธ     
ขั้นที่ 3  ประเมินผล : นําเสนอผลงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 
จุดประสงค 
    1. เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาคิดกลาแสดงออก 

     2. เพื่อสงเสริมใหเด็กมทีกัษะการสื่อความหมายทาง

ภาษา 

     3. ใหเดก็มคีวามภาคภูมใิจในผลงานของตนเอง 
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 

1. การชวยเหลือ 

2. การแบงปน 

3. การรวมมือ 
ขั้นนํา 
         สรางบรรยากาศในชัน้เรียน ดวยการรองเพลง  

“ โรงเรียนของเรานาอยู“ ในการเตรียมความพรอมเดก็   
ขั้นจัดการเรยีนรู 
     1. นาํชิน้งานทุกอยางของเด็กทกุคนมาวางเรียงไว  แลว  

       ใหผลัดกนัชมผลงานของตนเองและของเพื่อน 

     2. เปดโอกาสใหเด็กเลือกชิ้นงานของตนเองที่ชอบที่สุด  

        มาเพียง  1  ชิน้ 

     3. เปดโอกาสใหเด็กพูดใหเพื่อนฟงวาทาํไมถึงชอบ 

        ชิ้นงานนีท้ี่สุดทีละคนโดยใชคําถามดังนี ้

         - ผลงานชิ้นนี้เรียกวาอะไร 

         - ทําไมถึงชอบผลงานชิ้นนี ้
ขั้นสรุป 
     1. เด็กรวมกันสรุปกิจกรรม 

         - อยากทําอยางไรกับผลงานชิ้นนี ้

สื่อ/วสัดุอุปกรณ 

       ผลงานของเด็ก , เพลง “รักคุณครู” 
 
 

 
     -สถานการณวันนี้คอนขางวุนวายเลก็นอย 

เมื่อคุณครูใหเลือกชิ้นงานทีต่นเองชอบมาก

ที่สุด และเลาใหเพื่อนฟง เพราะเด็กๆ หลาย

คนอยากจะเลาผลงานกอน  คุณครูเลยใหเด็ก

นั่งเปนกลุมแลวใหเวียนเลาในกลุม 

- คุณครูกระตุนโดยใชคําถาม  อยากทําอะไร

กับผลงานชิน้นี?้ 
สรุป 
- เด็กตางพูดคยุใหเพื่อนฟงวา จะนํากลับไป

เลนที่บาน  บางจะนาํอวด พอ แม ตางดีใจที่

จะไดนําผลงานกลับบาน 
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ครั้งที่ 8  วนัพฤหัสบดี  
ขั้นที่ 3  ประเมินผล : ทบทวนความรู 

กิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ 
จุดประสงค 
      1. เพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเหน็ 

     2. ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 

4. การชวยเหลือ 

5. การแบงปน 

6. การรวมมือ 
ขั้นนํา 
         สรางบรรยากาศในชัน้เรียน ดวยการรองเพลง  

“ กลวย“ ในการเตรียมความพรอมเด็ก   
ขั้นจัดการเรยีนรู 
     1. ใหเดก็วาดรูปส่ิงที่ไดเรียนรูจากการศึกษาคนควา 

     2. เปดโอกาสใหเด็กไดซกัถาม 

     3. เปดโอกาสใหเด็กนั่งวาดรูปตามกลุมเพื่อนที่ชอบได 
ขั้นสรุป 
     1. ครูจดบันทกึเรื่องเลาของเด็กลงผลงาน 

     2. เปดโอกาสใหเด็กออกมาเลาเรื่องราวในภาพวาด 

        ใหเพื่อนฟง 
สื่อ/วสัดุอุปกรณ 
     1. กระดาษ A4 

     2. สีเทียน    

     3. เพลง “กลวย” 
 
 

 
 

บรรยากาศเตม็ไปดวยรอยยิม้ความ

สนุกสนานโดยใหเด็กๆ เลือกทํากิจกรรมที่

ตนเองสนใจ  เด็กๆ  ลงมือวาดรูปส่ิงที่

ตนเองเคยเรียนและทาํมา เชน วาดรูป

เด็กๆ เดินสาํรวจตนกลวยในชุมชนวาด

กระทงมากานกลวย  ขนมหอ 

- ครูจดบันทึกเรื่องเลาของเดก็ 
สรุป 
เด็กๆ สามารถทํากจิกรรมไดเปนอยางดี  

มีการแบงปน  ชวยเหลือกนัในระหวางทาํ

กิจกรรม และรวมมือกนัในการเก็บวัสดุ

อุปกรณเขาที่ โดยที่ครูไมตองบอก 
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ภาคผนวก 

เพลง “มาโรงเรียน” 

มาโรงเรียน  มเีพื่อนมากมาย  เหงาจะตายอยูบานคนเดียว 

ที่โรงเรียนมีเพือ่นกรูเกรียว อยูบานคนเดียวมาโรงเรียนดีกวา 

 

เพลง “กลวยน้าํวา” 

ฉันคือกลวยน้าํวา  แสนนากนิ 

ใครไดยินชื่อฉัน   เด็กถามหา 

รสก็หวานมีประโยชน   เหลอืคณา 

ควรที่นากนิประจํา   ทั้งเชาเย็น 

 

เพลง “กลวยบวดชี” 

กลวยบวดชี  กลวยบวดชี   รสหวานมนัและเค็มพอด ี

กลวยบวดชี  อรอยดี   เราทกุคนกนิกลวยบวดชี 

 

คําคลองจอง  “กลวยน้ําวา” 

กลวยน้ําวาเอย    เก็บมาจากสวน 

ผิวเหลือนวยนวล    ใหนองไวกิน 

ขนมนมเนย   ไมเคยไดยิน 

หยิบกลวยปอกกิน   อรอยจริงเอย 

กลวยน้ําวาเอย   เอามาบวดชี 

หอมหวานมนัดี  แมศรีชางทาํ 

อ่ิมแลวรองรํา  สนุกจริงเอย 

 

ปริศนาคําทาย 

อะไรเอย......มปีระโยชนทัง้ตน 

คนรูจักดี 

ออกดอกเปนปลี 

ออกผลเปนเครือ  (ตนกลวย) ขออีกสักถวย  สาวสวยคมขํา 
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แผนภูมแิสดงการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 
ที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั (web) 

 
  
  
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 ในชั้นเรียน   หองสมุดสายชั้น 
 
 
  
 
  
                                                                                                                                  สวนกลวยในชุมชน 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 คุณครูในโรงเรียน 
 
 

 

          ขั้นที่ 3 (3 วัน) 

การประเมินผลเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมทางสังคม 

ขั้นที่ 2 (4 วัน) 

คนควาหาความรูเพื่อการสงเสริม

พฤติกรรมทางสังคม 

ตนกลวย 

ขั้นที่ 1 (1 วัน) 

ทบทวนความรูรวมกับกําหนดหัวเรื่องที่จะ

ศึกษาเพื่อสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 

    พูดคุยประสบการณเดิม 

เด็ก 

คนควาจากหนังสือ 

กําหนดหัวเรื่องที่สนใจ 

เสนอหัวเรื่องที่สนใจ 

คําถามจากเด็ก 

เด็กคนควาหาคําตอบ

ดวยตนเอง 

พี่สายชั้น ป.6 

แหลงเรียนรูในชุมชน 

ครู 

เด็กคิดกิจกรรมตามความสนใจ 

ศึกษาจากบุคคลที่มี 

ความรู 
วิธีการ
ปลูก 

ตนกลวยนําไปทําอะไรไดบาง 

สวนประกอบ 

ทําไมตองปลูก 

ลงมือปฏิบัติ 

 บันทึกสิ่งเรียนรู

 สังเกตเด็ก 
เปนรายบุคคล 

 เปดโอกาสใหเด็ก 
นําเสนอผลงาน 

 กลวยบวดช ี

ทํากระทง 

มากานกลวย 
เรือกลวย 

หอขนม 

ปลูกจากหนอ 

ทําอาหาร 

ของเลน 

บายศรีในพิธีตางๆ 

ปลี 

ราก,ลําตน 

ดอก,ผล 

กาน,ใบ 

เปนอาชีพ 

สรางรายได 
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ขอเสนอแนะการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยัที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545) รูปแบบที่พัฒนาวิธกีารสอน

ข้ึนโดย รองศาสตราจารย ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ  ซึ่งไดดําเนินการวิจยัพฒันารูปแบบขึน้มาจากการ

พัฒนาโครงการเด็กนักวิจยัสาํหรับเดก็ปฐมวัย  เปนการมุงสงเสริมพฒันาครผููสอนใหใชวิธกีารสอนโดยเนนเดก็

เปนศูนยกลาง  ซึง่เปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเดก็มีความรูความสามารถสงูสุด เปนคนดีและมีความสุข  ตามธรรมชาติและศักยภาพ

ของผูเรียนโดยยึดหลักวาทุกคนมีความสําคัญในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถอืวาผูเรียนเปนศูนยกลาง

แหงการเรียนรูและพัฒนา เนนความสาํคญัทั้งความรู  คุณธรรมและกระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกันการจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝกทกัษะกระบวนการการคิด  

การจัดการ  การเผชิญสถานการณไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน  ทาํเปน และ

สงเสริมพฤติกรรมทางสงัคมดานการชวยเหลือ ดานการแบงปน ดานการรวมมือ มี 3 ข้ันตอน ดังนี ้

 ข้ันที่ 1  ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ  เดก็จะกระตือรือรนในการคิดหาหวัขอ เด็ก

สามารถบอกไดวาตนเองตองการจะเรียนอะไร สวนใหญถาเพื่อนที่สนทิตองการเรียนเรื่องอะไรเพือ่นๆ ก็จะ

คลอยตาม  ครูตองเปดโอกาสใหเด็กไดเลาประสบการณเดมิสูกันฟงเพื่อทีเ่ด็กจะไดมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

 ข้ันที ่ 2  เด็กคนควาวิจัยหาความรู เด็กสามารถคนควาคําตอบดวยตนเอง รับรูและเรียนรูจาก

การศึกษาคนควา  โดยครูใหอิสระในการคนควา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  เปดโอกาสใหเดก็ไดเรียนรู

จากการศึกษาคนควาเอง ไมวางกฎเกณฑในการเลือกที่จะศึกษา ครูตองศึกษาเนือ้หาที่เด็กตองการเรียนรูจาก

หนงัสือหรือส่ือหรือแหลงเรยีนรูที่เดก็สามารถเกิดการเรียนรูอยางหลากหลาย เพื่อใหเด็กไดทาํกิจกรรมอยาง

อิสระรวมกัน เกิดการคิด การทํา การแกปญหารวมกนั ชวยเหลือ แบงปน และรวมมือกนัจนสามารถทํา

กิจกรรม สําเร็จไดตามความตองการของเด็กเอง 

 ข้ันที ่ 3  การประเมินผล  ใหเด็กมีสวนในการจัดการเรยีนรูกนัเอง  เราไมควรกําหนดใหตาม

ครูผูสอนเสมอไปในบางครั้งเด็กก็ตองการความเปนตัวของตนเอง เมื่อเด็กรูสึกวาเขาไดอิสระ เด็กจะมีความ

สนกุสนานและกระตือรือรนทีจ่ะเรียนรู  สังเกตไดจากเมือ่ส้ินสุดการจัดการเรียนรู เด็กจะถามถงึการจัดการเรยีนรูใน

คร้ังตอไป  ทั้งนี้เพราะกิจกรรมเปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกัน การไดชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันสราง

ชวยกนัแกปญหากนัเอง สถานการณที่เดก็เจอทาํใหเขาเกิดการชวยเหลือ การแบงปน การรวมมือ ซึ่งกนัและ

กันจนทาํใหเดก็ไดเพื่อน จากที่ไมมีเพื่อนก็มีเพื่อน จากที่มีเพื่อนนอย ก็จะมีเพื่อนมากขึ้น ส่ิงเหลานี้จะทาํให

เด็กมีความสุขและอยากจะเรียนรูในครั้งตอๆไปไมมีที่ส้ินสุด  ผานการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย ซึ่งเปน

รูปแบบที่สะทอนใหเหน็การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมทางสงัคมดานการชวยเหลือ การแบงปน การรวมมือ ที่สามารถ

สังเกตและประเมินผลไดอยางชัดเจน 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

- ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เรื่อง ตนกลวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
เรื่อง”ตนกลวย” 

 
ข้ันที่ 1  ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ 

 ทบทวนความรู  เลือกหัวขอที่นาสนใจ ในการขั้นนี้ครูใหเด็กไดทบทวนความรูเปดโอกาสใหเด็กได
แสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในหัวขอเร่ืองที่จะเรียน โดยครูเปดประเด็นเพื่อใหเด็กไดคิด โดยครูไดต้ัง
คําถามวา “ตอนเชาๆ ที่เดก็เดินมาโรงเรยีน เด็กๆ เจออะไรบาง คําตอบของเด็กๆ ก็คือ ตนไม  ตนกลวย  
คลอง  แพะ กระรอก”  หลังจากนัน้ครูไดจูงใจพูดคุยสนทนาเพื่อใหเดก็ไดเลือกเรื่องที่ตนเองอยากจะศึกษาเรียนรู
มากที่สุด หลังจากอภิปรายพูดคุยกนัแลวเด็กๆ ไดเร่ืองที่จะศกึษาคือเร่ืองตนกลวย ซึง่ในขั้นที่ 1 นี ้           
ดวยกระบวนการที่เกิดจากการสนทนา ทาํใหเด็กเกิดความสนทิสนมชวยเหลือกนั  แบงปนกนั และรวมมือกนั
ในการทํากิจกรรม 
 
ข้ันที่ 2  เดก็คนควาวิจัยหาความรู 

           
 
เรียนรูจากแหลงเรียนรูในชมุชนรอบๆบริเวณโรงเรียน                    เรียนรูจากบุคคลที่มีความรู 
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ข้ันที่ 3  การประเมินผล 

 

       
 

                                                    เด็กเลือกทาํกิจกรรมที่ตนเองสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
- สรุปการตรวจแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
- ตารางการหาคาดชันีความสอดคลองระหวางพฤตกิรรมกับจดุประสงค IOC 
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สรปุการตรวจสอบแผนการจัดการเรยีนรูแบบเด็กนกัวจิัย 

แผนตวัอยางเรื่อง ตนกลวย 

  
1.  จุดประสงค 

 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 

ใชได ใชได ใชได 
 
2.  เนื้อหา 

 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 

ใชได ใชได ใชได 
 
3.  ขั้นนํา 

 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 

ใชได ใชเพลงไมสอดคลอง ใชได 
 
4. ขั้นการจัดการเรียนรู 

 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 

ใชได ช้ีแนะเด็กเกินไป ใชได 
 
5.  ขั้นสรุป 

 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 

ใชได สรุปใหสอดคลองกับจุดประสงค ใชได 
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ตารางการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤตกิรรมกบัจุดประสงค IOC 

พฤติกรรมทางสังคม 
ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ 2 

 ผูเชี่ยวชาญ 

คนที่ 3 

∑R จํานวน 

 ผูเชี่ยวชาญ 

IOC 

1. การชวยเหลือ 

  1.1  พูดแนะนําวิธีการลงมอืปฏิบัติกิจกรรม   

          ใหแกเพื่อน 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

 

3 

 

0.67 

1.2 พูดสนับสนนุหรือใหกาํลงัใจใหเพื่อนทํากิจกรรม 1 1 0 2 3 0.67 

     1.3  ลงมือชวยเกบ็ของหรือวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกใช 1 1 1 3 3 1 

1.4 ลงมือชวยเหลอืเพื่อนในการทํากจิกรรม 1 1 1 3 3 1 

1.6 รวมชวยเหลือเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ  

      ในการทาํกิจกรรม 

1 1 1 3 3 1 

2. การแบงปน 

   2.1  พูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณ 

          รวมกนัในการทํางาน 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

    2.2  พูดเพือ่ใหเพื่อนหยบิวัสดุอุปกรณของตนไปใช 1 1 1 3 3 1 

2.3 หยิบหรือสงวสัดุอุปกรณของตนใหเพื่อนเมื่อ
เพื่อนตองการ 

1 1 1 3 3 1 

2.4 ใหเพื่อนใชวัสดุอุปกรณหรือทํากจิกรรม 

          กอนตนเอง 

1 0 1 2 3 0.67 

2.5 แบงวัสดุอุปกรณใหเพื่อนโดยใหเพื่อนหยบิเอง 1 0 1 2 3 0.67 

3. การรวมมือ 

    3.1  พูดเพื่อยอมรับในการทําตามขอตกลงของกลุม 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

3.3 พูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพือ่นๆ 

ในกลุม  

1 1 1 3 3 1 

   3.3  ทําหนาที่ทีก่ลุมมอบหมายดวยความเต็มใจ 1 1 1 3 3 1 

   3.4  รวมทาํกิจกรรมรวมกนัเปนกลุม  1 1 1 3 3 1 

   3.5  รวมทาํตามขอตกลงกติกาของกลุม 1 1 1 3 3 1 

คะแนนรวม IOC 15 13 13 41 45 0.91 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 

 ชื่อ ชื่อสกุล  ทิติลดา  พิไลกลุ 

 วัน เดือน ป เกดิ  28 กรกฏาคม 2519 

 สถานที่เกิด  29 หมู 1 บานบัวเชด  ตําบลบัวเชด  อําเภอบัวเชด  จังหวดัสุรินทร 32230 

 สถานที่อยูปจจุบัน  343  M.T.R.เฮาท  ถนนพัฒนาการ 20 

      แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250 
 ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน ครู คศ.1  

 สถานทีท่ํางานปจจุบัน โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ  ถนนพัฒนาการ 20  

      แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250 
 ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ.2538  มัธยมศึกษาปที่ 6 

       จาก โรงเรียนบวัเชดวทิยา  อําเภอบัวเชด  จงัหวัดสุรินทร 

  พ.ศ.2545  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

      จาก มหาวทิยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 

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

      จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร 
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