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       The purpose of this research were 1) to study early child development of creative 
problem solving  after learning by project approach  2 to study early child development of social skills 
of early childhood after learning by project approach. 3) to study the childhood’s opinions about the 
supported experience by project approach. 

      The research samples were 28 early childhood students at Wat Predaram School, 
Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2, first semester, in academic year 2016. 

      The instruments of this research were : experiential plan taught by project approach, 
an observation form with creative problem solving, an observation form with social skills and 
childhood’s opinion interviews about the supported experience by project approach. The Data analysis 
by mean, standard deviation and content analysis.                       

     The results on findings were as follow : 

     1) Child development of creative problem solving after learning by project approach as 
a whole was at good level. Considering each aspect mean of  practice was the highest mean. 

      2) Child development of after learning by project approach as a whole was at good 
level. Considering each aspect mean of Cooperation was the highest mean,the help and leadership. 

      3) The childhood’s opinions about the supported experience by project approach as a 
whole was at good in all item.The project approach were activities with others . 
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บทที่ 1  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

               ในยคุศตวรรษท่ี 21 นั้น เป็นยุคท่ีโลกตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 
เป็นการศึกษาในยคุสงัคมแห่งการเรียนรู้น้ี จะเห็นไดว้่าประเทศใดท่ีใหค้วามส าคญัในการพฒันาสมอง
ของประชากรหรือการคิดของประชากรในประเทศนั้น  เม่ือประชากรสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง
ใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ือปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของโลกได ้ประเทศนั้นย่อมจะมีความเจริญ
และได้รับการพฒันา ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 กล่าวถึง
ความส าคญัของการศึกษาตอนหน่ึงว่า “สังคมและบา้นเมืองใด ให้การศึกษาท่ีดีแก่เยาวชน ไดอ้ย่าง
ครบถว้น ลว้นพอเหมาะกนัทุกๆดา้น สังคมและบา้นเมืองนั้น ก็จะมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงสามารถ
ธ ารงรักษาความเจริญมัน่คงของประเทศชาติไว ้และพฒันาให้กา้วหน้าต่อไปไดโ้ดยตลอด  ผูม้ีหน้าท่ี  
จดัการศึกษาทุกๆคนจึงตอ้งถือว่า ตวัของท่านมีความรับผดิชอบต่อชาติบา้นเมืองอยู่อย่างเต็มท่ีในอนัท่ี
จะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ท่ียงตรง ถกูตอ้ง สมบูรณ์โดยเต็มก าลงั จะประมาทหรือละเลยมิได ้”              
  การศึกษานั้นเป็นรากฐานที่ส าคญัยิ ่งในการพฒันาประเทศ  และพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ(ฉบบัที่ 3)พ.ศ.2553 ไดม้ ีสาระที่เกี ่ยวขอ้งกบัการศึกษา มาตรา 6 ว่า
การศึกษา ตอ้งเป็นไป  เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้่นได้
อย่างมีความสุข  ส่วนมาตรา 22 ว่าการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริม
ให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติ ดงันั้นจึงตอ้งมีการจดัเตรียมการศึกษาเร่ิมตั้งแต่เยาวว์ยั
เพราะในวยัน้ีสมองมนุษยจ์ะพฒันาไปถึง 70 % ตอ้งจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวยัของเด็ก 
(อญัชลี ไสยวรรณ, 2552)  การจดักิจกรรมการเรียนจากประสบการณ์ตรง เด็กไดล้งมือกระท า
และมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข  การ
จดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม ดูแลดา้นสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะพฒันาได้
เต็มตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-
2559)  ท่ีช้ีให้เห็นถึงการพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบนั ระบบโครงสร้างของสังคมให้เขม้แข็ง สามารถเป็นภูมิคุม้กนั
การเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  
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              การพฒันาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2559) ไดก้  าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์และการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาการศึกษาปฐมวยั  โดยก าหนด
เป้าหมายไว  ้1.ให้เด็กปฐมวยัทุกคนไดรั้บการพฒันาอย่างถูกตอ้ง เติบโตตามวยัอย่างเหมาะสม  
เช่นเดียวกบักบัมาตรการเร่งด่วน ดา้นการพฒันาผูเ้รียน ของยุทธศาสตร์  การพฒันาคุณภาพ
การศึกษา : ระเบียบวาระแห่งชาติ  (พ.ศ.2551-2555) ว่าดว้ยเด็กปฐมวยัทุกคนตอ้งไดร้ับการ
เตรียมความพร้อมอย่างน้อย 1 ปีก่อนเขา้เรียน ชั้น ป.1 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ซึ่งให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพชีว ิตของคน โดยจดั
การศึกษาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้จาก
การปฏิบติัจริง  การคิดวิเคราะห์การแกปั้ญหา โดยให้สามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติอย่างเต็ม
ศกัยภาพและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข  มีความพร้อมในการพฒันาการด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกบัวยัให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 12 ประการ
ดว้ยกันและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ข้อท่ี 10 ระบุว่ามีความสามารถในการคิด  และแก้ปัญหาให้
เหมาะสมกบัวยั (กรมวิชาการ, 2546)                                           
            ในการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กควรจะได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง หรือ ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม โดยผา่นการรับรู้ทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่  การฟัง 
การดม การมอง การสมัผสั และการชิมรส ดงัท่ี  John Dewey (1922 อา้งถึงในทิศนา แขมณี, 2545: 
130) ไดก้ล่าวว่า  เด็กเรียนรู้ดว้ยการกระท า (Learning by doing) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Piaget (1969 อา้งถึงใน อิทธิศกัด์ิ ตุ๊หมาด, 2554: 41) ท่ีกล่าวว่า กระบวนการพฒันาทางสติปัญญา
นั้นเกิดจาก  การกระท า   และBruner (1969 อา้งถึงใน นุชนันท์ เหล่าจารุวงศ,์ 2557: 41) ยงั
สนบัสนุน  การเรียนรู้ของเด็กท่ีเกิดจากการคน้พบดว้ยตนเอง แต่ผลการประเมินดา้นพฒันาการเด็ก 
3-5 ปี (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 8) พบว่า การจดัการศึกษาปฐมวยัขาด
คุณภาพ ในเร่ืองวิธีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น จดัการเรียนรู้โดยใหเ้ด็กท่องจ าอย่างเดียว ไม่ส่งเสริมให้
เด็กใชก้ารคิดตั้งแต่เลก็ๆ ใหเ้ด็กนัง่อยูก่บัท่ีทั้งวนั การจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีตายตวั   การ
เร่งสอนอ่านเขียนและคิดเลขเกินระดบัความสามารถของเด็ก เพ่ือใหเ้ด็กสอบเขา้ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1ได ้ไม่ใหอิ้สระในการแสดงออก หา้มใหเ้ด็กพดู ใหน้ัง่เงียบ ๆ ครูมีความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัวิธีการ
เรียนรู้ท่ียดึเด็กเป็นส าคญั ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นมีผลท าใหคุ้ณลกัษณะช่างสงสยัและใฝ่หาค าตอบใน
เด็กปฐมวยัหายไป   เด็กไม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอย่างเต็มท่ี  สภาพดงักล่าวส่งผลให้คุณภาพ
ของการศึกษาอยู่ในระดบัท่ีน่าเป็นห่วง ความรู้ความสามารถของเด็กไทยโดยเฉล่ียอ่อนลง ทั้งใน
ดา้นกระบวนการคิด ความรู้ทางวิชาการ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 
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 ดงันั้นการจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยัควรยดึหลกัพฒันาการและการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของเด็กในแต่ละวยัเป็นส าคญัเด็กมีโอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้น
อย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพของเด็กท่ีเกิดข้ึน  จากการเรียนรู้ท่ีผ่านการเล่น เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์ส าคัญท่ีควรส่งเสริม
ประกอบดว้ย การสงัเกต การฟัง การคิด การแกปั้ญหาและภาษา เด็กควรไดรั้บการช้ีแนะใหรู้้จกัคุณลกัษณะ
หรือคุณสมบติัของส่ิงต่าง ๆ  รอบตวั เด็กไดมี้โอกาส ส ารวจ คน้ควา้หาค าตอบ ทดลองวตัถุส่ิงของท่ีเป็น
ของจริง ส่ิงท่ีเลียนแบบของจริงและส่ิงของท่ีไม่มีรูปแบบชดัเจน ตลอดจนฝึกให้เด็กไดคิ้ดวางแผน คิด
ตดัสินใจหรือคิดแกปั้ญหาในเร่ืองง่าย ๆ ดว้ยตนเอง แสดงจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ออกมา  
เป็นภาพวาดหรือบอกเล่าเร่ืองราวตามความสามารถของวยั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2546)  
                 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการผสมผสานความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีอยูม่าใชใ้นการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการท่ีแปลกใหม่ ไม่ซ ้าแบบเดิม การคิดหลายแง่หลายมุม
ประสมประสานกนัจนไดผ้ลิตผลใหม่นั้นเป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดข้ึน เม่ือคนเรามุ่งคิดไปสู่
จุดหมายท่ีแปลกและใหม่ (กรมวิชาการ, 2543 : 15)  Guilford (1967 ) ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพของคนท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ว่า จะตอ้งมีความฉับไวท่ีรู้ปัญหาและมองเห็นปัญหา มีความว่องไวและสามารถจะ
เปล่ียนความคิดใหม่ๆไดง่้าย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าการแกปั้ญหาเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิง่ของชีวิตท่ีตอ้งท าให้
ส าเร็จลุล่วงจึงจะท าใหชี้วิตสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีความสุข ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้
วิธีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์โดยปกติคนเราทัว่ไปมกัเลือกวิธีการท่ีจะเล่ียงปัญหามากกว่าการเผชิญ
ปัญหา  ควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนในตวัเด็ก เพ่ือการอยู่ร่วมใน
สังคมอย่างมีความสุขต่อไป สอดคลอ้งกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้  าหนด
องคป์ระกอบทกัษะชีวิตท่ีส าคญัท่ีจะสร้างและพฒันาเป็นภูมิคุม้กนัชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพ
สังคมปัจจุบนัและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตในองค์ประกอบท่ี 2 คือการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงหมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว 
วิพากษว์ิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตวัดว้ยหลกัเหตุผลและขอ้มลูท่ีถกูตอ้งรับรู้ปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา หาทางเลือกและตดัสินใจแกปั้ญหาใน สถานการณ์ต่าง ๆ     อยา่งสร้างสรรค์  จากขอ้มูล เมื่อปี พ.ศ. 
2550 ของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ไดด้  าเนินโครงการส ารวจสถานการณ์ระดบัสติปัญญา
เด็กไทยระดบัอนุบาล 1-3 พบว่า มี IQ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัฉลาดและฉลาดมาก รองลงมาไดแ้ก่ มีระดบั
ปานกลาง และมีระดบัปัญญาอ่อน ระดบักลางถึงทึบเลก็นอ้ย (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 48-49) 
และในปี พ.ศ. 2551 ไดม้ีรายงานประเมินผลการพฒันาคุณภาพเด็กปฐมวยั 3 ปี โดยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พบว่า พฒันาการท่ีต ่าและตอ้งไดรั้บการพฒันามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นสติปัญญา และดา้นอารมณ์ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552 : 67-70)  นอกจากน้ีผลการประเมินร้อยละนักเรียนตามระดบั
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พฒันาการ จากขอ้มลูพบว่า นักเรียน ร้อยละ 98.00  93.86  71.67   และ 59.17 มีพฒันาการดา้นสังคม ดา้น
อารมณ์-จิตใจ   ดา้นร่างกายและดา้นสติปัญญา ตามล าดบั ค่าร้อยละของพฒันาการ ทั้ง 4 ด ้านมีความ
แตกต่างค่อนข้างมาก โดยเฉพาะด้านสติปัญญา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2551 :112)  ด ังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาการทางด้านสติปัญญาโดยเฉพาะ
ความสามารถทางด้านการคิดแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหา
อย ่างสร้างสรรค ์นั้น  ค รูควรให้ความส าค ัญและค านึงถึงธรรมชาติของเด็กทั้งในด ้าน
พฒันาการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายให้เด็กพฒัน า 
โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมท่ีเด็กได้ลงมือกระท าและปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ดังท่ี  Dewey Piaget 
และ(Bruner) มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า กระบวนการพฒันาทางสติปัญญานั้นควรให้เด็กได้
เรียนรู้  โดยการกระท า (Learning by Doing) ปฏิสัมพนัธ์ก ับส่ิงแวดลอ้มและค้นพบองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงวิธีการเรียนรู้ดว้ยวิธีการดังกล่าว น าไปสู่การพฒันาความสามารถในการ
คิด แก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัได้ในท่ีสุด   
             การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ควรเร่ิมฝึกฝนตั้งแต่
ระดับปฐมวยั  ถึงแมว้่าการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ได้ระบุไวช้ัดเจนในหลกัสูตร แต่การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถือเป็นความสามารถทางสติปัญญาในด้านการคิดรูปแบบหน่ึงท่ี
ประกอบด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving) และการสร้างสรรค์ (Creative) ท่ีสามารถฝึก
เพื่อท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อค้นพบท่ีว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
ส่ิงจ  าเป็นส าหรับการคิดท่ีซับซ้อน ซ่ึงคนในอนาคตควรต้องมี  Treffinger  (1998 : 312) 
สอดคลอ้งกับ พชัรา  พุ่มพชาติ (2552) ท่ีกล่าวว่า  เด็กปฐมวยันั้นมีความพร้อมทางสติปัญญา
ทั้งการคิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ท่ีสามารถน าไปสู่ การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถเสริมสร้างได้ หากเด็กปฐมวยัได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้ง
กับวยัและธรรมชาติ การเรียนรู้ย ่อมส่งผลต่อการพ ัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 
             ทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั เป็นพฤติกรรมที่เ กี ่ยวขอ้งกบักบัความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและตนเอง การแสดงออกอย่างเหมาะสม การไดร้ับการยอมรับ และมีทกัษะการ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้น  Gresham and Ellliat (1997) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Shaw (1971) กล่าวว่า ทกัษะ
ทางสังคม เป็นทกัษะที่ช่วยให้อยู่ร่วมกนั และท างานร่วมกบัผูอื้่นไดอ้ย่างราบร่ืน เช่น ทกัษะ
การเป็นผูใ้ห ้และผูร้ ับ การควบคุมตนเอง การยอมรับความสามารถของตนเองและผูอื้ ่น        
และ  จิระพนัธุ์ พูลพฒัน์ ไดก้ล่าวว่า ทกัษะทางดา้นสังคมของเด็กปฐมวยันั้น เด็กจะไดเ้รียนรู้
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การอยู่ร่วมกนักบัเด็กคนอ่ืนๆ ไดส้ร้างสัมพนัธ์กบัครูและเพื่อนเล่นร่วมกบัเพื่อน และการรู้จกั
ใชก้ิริยามารยาท ค าพูดที่เหมาะสมได ้ทกัษะทางสังคมนั้นจึงมีความส าคญัต่อพฒันาการทาง
สังคมของเด็กอย ่างมาก และส่งผลต่อตวัเด ็กทุกดา้น  ดงัที ่ หลกัสูตรการศ ึกษาปฐมวยั
พุทธศกัราช  2546 ไดก้  าหนดจุดหมายที่เกี่ยวกบัพฒันาการทางสังคม คือ ให้เด็กเป็นผูที้่มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั รักธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มและความเป็นไทย อยู่ร่วมกบัผูอื้่นไดอ้ย่างมีความสุขและปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และใชภ้าษาได้
เหมาะสมกบัวยั การท่ีเด็กไดเ้รียนรู้แนวทางการปฏิบตัิตนในสังคมท่ีถูกตอ้ง การปรับตวัให้
ผูอื้ ่นยอมรับ เพื ่ออยู่ร่วมกบับุคคลอื่นที่อยู ่รอบตวัไดน้ั้น จะเป็นกระบวนการปรับตวัทาง
พฒันาการทางสังคมของเด็กและสามารถพฒันาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมของตน 
เพื่อเรียนรู้และปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัแบบแผนท่ีสงัคมยอมรับ (วรรณภรณ์  มะลิรัตน์, 2554) เด็ก
จะเรียนรู้ท่ีจะร่วมมือกบัผูอ่ื้นในลกัษณะเป็นกลุ่ม เป็นการแสดงออกให้สอดคลอ้งกบัแบบแผน
และเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื ่อสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2528 :220) 
            ทกัษะทางสังคมนั้นจึงมีความส าคญัมากในสังคมปัจจุบนัที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างมาก การส่งเสริมพฒันาทกัษะทางสังคมควรปลูกฝังหล่อหลอมตั้งแต่เยาวว์ยัจากท่ี
บา้นและโรงเรียน นอกจากน้ีเด็กจะตอ้งฝึกฝนและเรียนรู้จากประสบการณ์ไปตลอดชีวิตอีก
ดว้ย จึงเป็นการวางรากฐานเพื่อให้เด็กรู้จกัการปฏิบตัิตนให้เหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกบัผูอื้่น
ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุขและเป็นก าลงัส าคญัของประเทศชาติต่อไปในอนาคต  
           การจดัการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ถือเป็นตวัอย่างท่ีดีของการเรียนรู้ท่ี
เต็มไปดว้ยความหมาย เหมาะกบัพฒันาการเด็ก เป็นการศึกษาอย่างลึกในช่วงเวลาท่ีขยายได้
ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่มย่อย หรือแต่ละชั้น และตามแต่หัวเร่ืองท่ีตอ้งการ
ศึกษา  (S. Chard, 1992) การจดัการเรียนรู้แบบโครงการ  (Project Approach)นั้นจะช่วยพฒันา
เด็กๆตามวยัทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม  เน่ืองจากครูให้ความส าคญั
ต่อความคิดและค าพูดของเด็ก ส่งผลให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ ภาคภูมิใจ กลา้คิด กลา้พูดแสดง
ความคิดเห็น ครูเป็นเพียงผูช้ี้แนะเม่ือเกิดปัญหา ตั้งค  าถามกระตุน้ จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์เท่านั้น 
ท าให้องค์ความรู้ทั้งหมดมาจากผูเ้รียนท่ีเกิดความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง และความเขา้ใจท่ีแทจ้ริงน้ี
จะส่งผลให้เกิดการจดจ าไปอีกยาวนาน  ซ่ึงในห้องเรียนท่ีเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท า เด็กจะ
ไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัวตัถุ คน แนวคิด และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ อย่างหลากหลาย ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ประสบการณ์ส าคญัที่ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์ ส ังคม และสติปัญญาตาม
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หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัท่ีเกิดข้ึนซ ้าแลว้ซ ้าอีกในชีวิตประจ าวนัอย่างเป็นธรรมชาติ และการ
ท่ีเด็กมีประสบการณ์ส าคญัซ ้าแลว้ซ ้าอีกเช่นน้ี ก็จะช่วยให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ย
ตนเองในที่สุด การจดัประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการท างานของสมอง และเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็ก  เป็นศูนยก์ลาง 
กล่าวคือ เมื่อเด็กลงมือปฏิบตัิ เด็กจะไดใ้ชผ้สัสะในการรับรู้ขอ้มูลทั้งในรูปของ  ภาพ เสียง 
สัมผสั ทั้งยงัประกอบดว้ยประสบการณ์ของเหตุการณ์ต่างๆ การใชว้งจรของเซลล ์สมอง 
พร้อมๆกนัมากเท่าใด เสถียรภาพความเช่ือมโยงของวงจรก็เกิดไดเ้ร็วเท่านั้น(สถาบนัส่งเสริม
อจัฉริยภาพและนวตักรรมการเรียนรู้,2550)     
            การจัดการเรียนรู้แบบโครงการมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาเด็กปฐมวยั  
เพราะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ร่วมกับระบบการสอนในหลกัสูตรตามปกติได้ โดย
โอกาสที่ครูจะใช ้รูปแบบการเรียนการสอนน้ีจะเกิด ข้ึนภายใต ้สภาพการเรียนการสอน 
ตามปกติ เมื่อครูสังเกตเห็นว่าเด็กมีความสนใจในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเป็นพิเศษ  และต้องการจะ 
ศึกษาเร่ืองนั้นต่อไป และครูพิจารณาว่าสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือศึกษาเร่ืองนั้นได้และมีแหล่ง
ทรัพยากรเพียงพอในการศึกษาเ ร่ืองนั้น  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน ้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มี
กระบวนการให้เด็กไดสื้บเสาะหาความรู้ตามขั้นตอน ท าให้เด็กเกิดความสงสัยอยากรู้และ
สนใจในการเรียนรู้มากข้ึน   ครูปฐมวยัควรใชห้น่วยการสอนก าหนดกิจกรรม และขณะเดียวกนั
ให้เด็กท าโครงการท่ีสนใจไปด้วย เพราะการให้เด็กท าโครงการอย่างเดียวไม่สามารถทดแทน
หลกัสูตรทั้งหมดได ้ส าหรับเด็กปฐมวยัถือเป็นเพียงส่วนท่ีเสริมเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์อย่างไม่เป็น
ทางการเท่านั้น เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั ท่ีมีความคิดและจินตนาการมาก ซ่ึงเปิดโอกาสใหเ้ด็กเลือกส่ิง
ท่ีอยากเรียนรู้ดว้ยตนเอง ศึกษาคน้ควา้หาค าตอบในส่ิงท่ีอยากเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ ลงสู่การ
ปฏิบติั เด็กไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มท าให้เด็กเกิด
ทกัษะทางสงัคม   การระดมสมอง การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและอภิปราย
ร่วมกนั เด็กร่วมกนัคิดหาวิธีการแกปั้ญหาไดห้ลากหลายวิธี และเลือกวิธีท่ีดีท่ีสุดไดด้ว้ยตนเอง และเป็น
การช่วยส่งเสริมพฒันาการความสามารถในแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ให้กบัเด็กปฐมวยัสามารถน าองค์
ความรู้ท่ีไดม้าปรับใชต่้อไปในอนาคต  
                 จากนโยบายส าคญัของรัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการไดใ้หค้วามส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนตั้งแต่วยัเร่ิมเรียน นั่นคือ การประกาศให้ปีการศึกษา 2558 “เด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เมื่อจบ ป.1 ตอ้งอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลให้เป็น  
รูปธรรม ” เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล”  ซ่ึง
ครูผูส้อน ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 นั้น ส่วนมากอยากให้เด็กมีพ้ืนฐานการอ่านเขียนเร่ิมตั้งแต่ระดบั
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อนุบาล ท าให ้ระดบัอนุบาล จึงไม่ไดเ้ป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัเด็กเพียงอยา่งเดียว แต่จะตอ้งเร่ิม
หดัอ่านเขียนดว้ย  ปัญหาของการเรียนการสอนของโรงเรียนในปัจจุบนัมีการเร่งสอนอ่านเขียนและคิด
เลขเกินระดบัความสามารถของเด็ก ไม่ไดเ้นน้เด็กเป็นศนูยก์ลาง มีผลท าให้คุณลกัษณะช่างสงสัยและ
ใฝ่หาค าตอบใน เด็กปฐมวยัหายไป   เด็กไม่รู้จกัการตั้งค  าถาม และเม่ือเกิดปัญหาเด็กไม่สามารถคิดหา
วิธีการแกปั้ญหาต่างๆอยา่งหลากหลายวธีิได ้   เพราะเด็กไม่ไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆดว้ยตนเอง เรียนรู้จากการ
ท่ีครูสอนมาเด็กจึง ไม่ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงเด็กปฐมวยัควรจะไดรั้บการจดัการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกบัวยั  
              จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างเด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดปรีดาราม 
(มณีศิริวรรณ) ควรไดรั้บการพฒันาใหม้ีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และทกัษะ
ทางสงัคม เพราะในสังคมยุคปัจจุบนันั้น มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากควรปลูกฝังให้เด็กนั้นรู้จกัการ
แกปั้ญหาดว้ยวิธีการหลากหลายมากกว่าวิธี และเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดและ เหมาะสมกบัปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองได ้  ผา่นการจดักิจกรรมต่างๆซ่ึงจะส่งผลใหเ้ด็กปฐมวยัมีพฒันาการดา้นสติปัญญา
ใหม้ีคุณภาพสูงข้ึนตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ี พึงประสงค ์ของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั   (2546 : 26) 
ส าหรับเด็กอาย ุ3-5 ปี เก่ียวกบัเร่ืองการคิดในขอ้ท่ี 10 ว่า  “ มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหา
ได้เหมาะสมกับวยั ”  เด็กปฐมวยัทุกคนมี ความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง ดังนั้ น
สถานศึกษาและครูผูส้อนจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้เด็กได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ ปฏิบติั คิดเป็นท าเป็น ดงัท่ี Remsey (2000 : 11) กล่าวไวว้่า โรงเรียน
คือขุมทรัพยแ์ห่งการเรียนรู้ เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ไดดี้โดยธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นตนเอง ครูควรปฏิบติั
ต่อเด็ก ดว้ยการรับฟังมากข้ึนเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดคิ้ดและตดัสินปัญหาและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ให้เด็ก
ไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง และสนบัสนุนใหเ้ด็กเป็นผูค้น้ควา้อยา่งต่อเน่ือง    ดงันั้น  การท่ีจะ
ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ จึงตอ้งใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดย การจดัการเรียนรู้
บนฐานของหลกัการเรียนรู้ของสมองและจิต (Caine and Caine, 2002)  และ Piaget(1970)  มีความเช่ือว่า
การจดักิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆใหเ้ด็กไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานของการคิด
อนัน าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กปฐมวยัซ่ึง
เป็นวยัท่ีมีการพฒันาทางดา้นสติปัญญาได ้อยา่งรวดเร็ว การจดักิจกรรมใหเ้ด็กมีส่วนร่วมในการปฏิบติั
กิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆอยา่งหลากหลายและเป็นระบบตามขั้นตอน เป็นการพฒันาการคิดและช่วยให้
เด็กไดเ้รียนรู้ทกัษะทางสงัคมซ่ึงเป็นทกัษะท่ีส าคญั ท าให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไปในอนาคต 
             จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีศึกษาวิธีการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคม โดยการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการเพื ่อ
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พฒันาความสามารถในการคิดแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคม   ซ่ึงการจดั
ประสบการณ์แบบโครงการให้เด็ก ไดรู้้จกัการคิดหาวิธีการแกปั้ญหาอย่างหลากหลายวิธี มี
ทางเลือกท่ีดีกว่า เด็กจะมองว่าปัญหาทุกปัญหาลว้นมีทางแกไ้ขเสมอ จะส่งผลให้เด็กสามารถ
ปรับตวัในสังคมปัจจุบนัได ้เป็นอย่างดี  และทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั เป็นทกัษะท่ีช่วย
ให้อยู่ร่วมกนัและท างานกบัผูอื้่นไดอ้ย่าง ราบร่ืนเช่นทกัษะการเป็นผูใ้ห้และผูร้ับ การควบคุม
ตนเอง การยอมรับความสามารถของตนเองและผูอื้่น  โดยมีกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั   
ดงัน้ี  

กรอบแนวคดิการวจิยั 

             กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีก  าหนดข้ึนโดยการอาศยัแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการ 
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และการจดัประสบการณ์แบบโครงการ ดงัน้ี 
 การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
              Torrance (1987 : 85) ไดก้ล่าวว่าความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ  
ความสามารถในการน าประสบการณ์ จินตนาการมาใชใ้นการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาตาม
ขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน คือ (1) การพบความจริง(Fact 
finding)   ความสามารถในการระบุปัญหา ( 2)  การคน้หาปัญหา (Problem finding)   
ความสามารถในการคิดหาวิธีแกปั้ญหา (3) การตั้งสมมติฐาน (Idea finding) ความสามารถใน
การคิดหาวิธีแกปั้ญหา (4) การคน้พบค าตอบ (Solution finding) เป็นความสามารถตดัเลือกวิธี 
แกปั้ญหา (5) ยอมรับผลการคน้พบ  (Acceptance finding) ความสามารถในการน าความรู้ท่ีได้
ไปสร้างเป็นความรู้ใหม่Guilford (1971 :104)  ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการแกป้ัญหาอย ่าง
สร้างสรรค์   ในธรรมนองเดียวกนัดงัน้ี คือ ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation ขั้นตอนท่ี 
2 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา(Analyze) ขั้นตอนท่ี 3 เสนอแนวทางในการแกปั้ญหา (Production) คือ
การหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีตรงกบัสาเหตุออกมาในรูปของวิธีการปฏิบตัิ การรวบรวมขอ้เท็จจริง
ต่างๆเพื่อตั้งสมมติฐานรวมทั้งการพิจารณาแหล่งขอ้ม ูล ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบผล 
(Verification )และ  ขั้นตอนท่ี 5 การน าไปประยุกต์ใหม่ (Reapplication) คือการน าวิธีการ
แกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งไปใชใ้นโอกาสต่อไปเมื่อประสบปัญหาท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  
            พชัรา  พุ ่มพชาติ  (2556 :8) กล่าวว่า ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวยั  หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรับรู้ การท าความเขา้ใจกบัปัญหา และ
การคิดหาเหตุผลเพ่ือแสวงหาทางเลือกมาปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ท่ีต่างจากส่ิงท่ี
มีอยู่เดิม หลากหลายมากกว่าหน่ึงวิธีหรือหน่ึงแนวคิด และท าการประเมินขอ้คน้พบส าหรับการ
แกปั้ญหา สามารถแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ  โดยพิจารณาระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถ
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ในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ  (1)ความสามารถ
ดา้นความเขา้ใจปัญหา (2) ความสามารถดา้นการสืบคน้ขอ้มูล (3) ความสามารถดา้นการ
น าเสนอวิธีในการแกป้ัญหา (4)  ความสามารถดา้นการปฏิบตัิ  (5) ความสามารถดา้นการ
ประเมินผล  ผูส้อนมีบทบาทที่ส าคญัในการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมการแกป้ัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ให้กบัผูเ้รียน ประกอบดว้ยลกัษณะดงัน้ี (Isaksen 1994 อา้งถึงในพชัรา  พุ่มพชาติ) 
1) จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีอิสระเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดส้ร้างงานใหม่โดยมีการติดตาม
และสนับสนุนให้ผูเ้รียนไดป้ระสบความส าเร็จตามสถานการณ์ และวิธีการให้เป็นไปตาม
ศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ดว้ยการคิดท่ีหลากหลายโดยจดัเตรียม
ขอ้มูลและห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีอิสระและไม่มีขอ้จ  ากดั   2) จดัเตรียมกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัอย่างหลากหลายไดเ้ลือกท าตามความสนใจท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
3) จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มที่เปิดกวา้งและปลอดภยัจะช่วยสนับสนุนและสร้างแรงเสริม
ความคิดนอกกรอบ โดยผูเ้รียนจะไดส้ามารถส ารวจ สร้างสรรค์ และพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  4) สนับสนุนการเรียนรู้และการน าไปใชข้องทกัษะและเทคนิคการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมในชั้นเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ 5)สนับสนุนให้มีการท ากิจกรรมท่ีผูเ้รียนมี
โอกาสเลือกและมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และขั้นตอนท่ีใชใ้นการตดัสินใจ จะช่วย
สร้างความรู้สึกของแต่ละบุคคลให้สามารถก าหนดตนเองไดว้่าเขาจะท าอะไร และท าอย่างไร
ให้ดีท่ีสุด   6) จดัเตรียมเวลาให้เหมาะสมกบังานเพื่อให้สามารถปฏิบตัิไดส้ าเร็จ และจดัเตรียม
งานให้เหมาะสมกบัเวลา เพื่อให้ปฏิบตัิไดต้ามความเป็นจริง 7) จดัเตรียมส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ใน
สภาพสบายไม่มีการลงโทษ   มีการแนะน ากบัสนทนากบัผูเ้รียนให้เกิดความมัน่ใจในตนเอง    
มีการให้ก  าลงัใจและห่วงใย แมม้ีการท างานที่ผ ิดพลาดหรือลม้เหลว   8) ให้อิสระและมี
ทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ผูเ้รียนในการแกปั้ญหาและสร้างงานดว้ยวิธีการใหม่ๆ  9)สนับสนุน
ให้มีการท ากิจกรรมกลุ่มและเด่ียว 10) ความยุ่งยากและความวุ่นวายจะเกิดน้อยท่ีสุด เมื่อมีการ
วางแผนท่ีชดัเจนในการก าหนดเป้าหมาย และจะตอ้งมีความยืดหยุ่นบา้งในบางคร้ัง 11) การ
สร้างสรรค์จะเกิดข้ึนจากการเคารพท่ีมีต่อกนัและการยอมรับระหว่างบุคคลจึงควรให้ผูเ้รียนได้
มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการท ากิจกรรม12)สนับสนุนให้มีการสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างผูเ้รียนและมีการเอาใจใส่ดูแลการเปิดใจกวา้งยอมรับวิธีการแกปั้ญหา แมม้ีการขดัแยง้
บา้ง แต่ก็จะท าให้เกิดความคิดใหม่ข้ึนมาได ้                             
             วชัรา  เล่าเรียนดี (2548)ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ 5 ขั้นตอนของเทคนิคการแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์  (A five-step process of Creative Problem Solving : CPS)ไวด้งัน้ี 
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             กระบวนการ 5 ขั้นตอนของเทคนิค CPS  (A five-step process of CPS) ประกอบดว้ยคน้หา
ความจริงจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ (Fact finding)คน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง (Problem finding)หา
แนวคิด (Idea finding)ในการแกปั้ญหาคน้หาแนวทางการแกปั้ญหา(Solution finding) เลือกแนวทางท่ี
เหมาะสมท่ีสุดยอมรับขอ้คน้พบ (Acceptance finding) 
            พชัรา  พุ่มพชาติ (2552) ไดก้ล่าวว่า การประเมินการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ในเด็ก
ปฐมวยั สามารถพิจารณาไดจ้าก  1) การสังเกตและการใชค้  าถาม ในขณะท่ีเด็กปฏิบตัิกิจกรรม
ทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่ม ดว้ยการบนัทึกภาพพฤติกรรม และการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นขอ้มูล
ส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมและผลงาน 2) การประเมินผลงาน  โดยท าการประเมินเป็น
ระยะต่อเน่ืองเพื่อดูพฒันาการความกา้วหน้าในการแสดงออกของการปฏิบติักิจกรรมท่ีแสดงถึง
การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์  3) การสัมภาษณ์ ท่ีมีการเตรียมค าถามให้เด็กไดม้ีการคิดเห็นต่อ
การแสดงออก และต่อผลงานท่ีสังเกตโดยการใชภ้าษา การเรียบเรียงค าพูด และการประยุกต์ใช้
ต่อส่ิงที่เด็กแสดงออกในทางสร้างสรรค์  4) การจดัท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยครูและเด็ก
สามารถท่ีจะช่วยและคดัเลือกผลงานมาจดัเป็นแฟ้มสะสมงานท่ีแสดงร่องรอย พฒันาการ และ
การสร้างสรรค์ผลงานที่มีความกา้วหน้าอย่างเป็นระยะ   5) การจดันิทรรศการ เพื่อให้เด็กน า
ผลงานของตนเองและกลุ่มมาจดัแสดงและอธิบายให้แก่ผู ้มาร่วมชมเกี่ยวกบัความคิดหรือการ
แสดงออกในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสม ซ่ึงเด็กสามารถที่จะร่วมกนัสร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลงานของตนเองดว้ยความภาคภูมิใจ   
             ผูว้ิจยัไดน้ า แนวคิดของ พชัรา  พุ่มพชาติ มาเป็นแนวทางการพฒันาความสามารถใน
การแกป้ัญหาอย ่างสร้างสรรค ์ของเด็กปฐมวยั โดยพิจารณาระดบัพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการแกป้ัญหาอย ่างสร้างสรรค ์ของเด็กปฐมวยัประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ  
(1)ความสามารถดา้นความเข า้ใจปัญหา ( 2)  ความสามารถดา้นการสืบคน้ขอ้ม ูล  (3) 
ความสามารถดา้นการน าเสนอวิธีในการแกป้ัญหา   (4) ความสามารถดา้นการปฏิบตัิ  (5) 
ความสามารถดา้นการประเมินผล ซ่ึงจะท าการประเมินในระหว่างการท ากิจกรรมของเด็ก
ปฐมวยั โดยจะสังเกตการใชค้  าถามของเด็ก การสืบคน้ขอ้มูลของเด็ก การปฏิบตัิกิจกรรมท่ี
แสดงถึงการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ การน าเสนอวิธีการในการแกปั้ญหาของตนเองท่ีมีความ
แปลกใหม่ต่างจากท่ีมีอยู่เดิม ความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมท่ีหลากหลายมากกว่าหน่ึงวิธี 
และสามารถสรุปและน าผลการปฏิบตัิมาปรับใชไ้ดม้ากกว่าหน่ึงวิธี โดยครูเป็นผูอ้  านวยความ 
สะดวก จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมความสามารถในการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์  
เตรียมงานให้ตรงกบัเวลาเพื ่อให้เด ็กสามารถปฏิบตัิไดส้ า เร็จให้อิสระและมีทางเลือกท่ี
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หลากหลายกบัเด็ก ส่งเสริมให้เด็กท ากิจกรรมทั้งรายบุคคลและกลุ่ม และการยอมรับวิธีการ
แกปั้ญหา แมม้ีการขดัแยง้บา้ง แต่ก็จะท าใหเ้กิดความคิดใหม่ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคไ์ด ้     
                       
การจดัการเรียนรู้แบบโครงการ  

             ส าหรับแนวคิด เ กี ่ยวก ับ  ก ารสอนแบบโครงการ (Project Approach)  มีผู ใ้ห้

ความหมาย ดังน้ี   

              Katz and Chard (1994)ได้กล่าวไวว้่า การสอนแบบโครงการ(Project Approach) 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่นสูงมาก  แต่ก็มีขั้นตอนในการสอนท่ีชัดเจน 
ตลอดโครงการหน่ึงใดๆท่ีนักเรียนเลือกท าจะใช้เวลาในการท าโครงการ วนัละ 50-70 นาที 
ตลอดโครงการบางทีอาจจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน 
ข้ึนอยู่ก ับหัวข ้อโครงการที่นักเรียนเลือกและข้ึนอยู่ก ับกิจกรรมท่ีนักเรียนเลือกปฏิบัติเพื่อ
ค้นหาค าตอบและน าเสนอผลการศึกษาในคร้ังนั้น ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการสอนแบบโครงการมี 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ทบทวนความรู้และสร้างความ 
สนใจเด็กเลือกหัวเร่ืองอาจเสนอโดยเด็ก ครู หรือครูและเด็กร่วมกัน  ระยะท่ี 2 ให้โอกาส
เด็กค้นควา้และมีประสบการณ์ใหม่  ระยะท่ี 3 ประเมิน สะท้อนกลบั และแลกเปลี่ยนงาน
โครงการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ  วฒันา มคัคสมนั (2539 : 51-52, 2544 : 3-10)ได้กล่าวถึง การ
สอนแบบโครงการ(Project Approach) ว่าเป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้
ศึกษาเร่ืองใด  เร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึก โดยเร่ืองท่ีเรียน และประเด็นปัญหาท่ีศึกษามาจากความ
สนใจของตัวเด็กเอง การจ ัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้เด็ก  มีประสบการณ์ตรงก ับ
เร่ืองท่ีศึกษานั้น  โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ศึกษาอย่างใกลช้ิ  จากแหล่งความรู้เบ้ืองต้น 
อาจใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอย่างเพียงพอตามความสนใจเด็ก เพื ่อให้เด็กได้ค ้นหาค าตอบ
และคลี่คลายความสงสัยใคร่รู้  ในการจัดกิจกรรมเด็กอาจประสบกับทั้งความส าเร็จ  และ
ความลม้เหลวในวิธีการแสวงหาความรู้ตามวิธีการของเด็กเอง และเมื่อเขาพบค าตอบ ก็จะ
น าความรู้ใหม่ท่ีได้นั้นมาเสนอในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของเด็กเอง อาจเป็นงาน
เขียน งานวาดภาพระบายสี การสร้างแบบจ าลอง การเล่นสมมติ ละคร การท าหนังสือ หรือ
รูปแบบอ่ืนๆ โดยจะน าเสนอความรู้ต่อเพื่อนๆ คุณครู ผูป้กครองและคนอื่นๆ ท าให้เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจในความส าเร็วนั้น การสอนแบบโครงการ(Project Approach) แบ่งออกเป็น    
3 ระยะ ดังน้ี    
       ระยะท่ี 1 ระยะเร่ิมต้นโครงการ 
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                1. ครูสร้างความสนใจให้กับเด็กโดยการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความอยากรู้ของ
เด็ก และ เป็น การสังเกตความสนใจของเด็ก เช่น การเล่านิทาน การเดินส ารวจส่ิงท่ีอยู่รอบๆ 
โรงเรียน  เป็นต้น 
               2. เด็กและครูร่วมกันพิจารณา อภิปรายคัดเลือกหัวข้อท่ีสนใจ    เพื่อท าโครงการ
ร่วมกัน  
               3. เด็กร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์เดิมของเด็ก ด้วยการเ ล่าเร่ือง เขียน
ภาพ ท าแผนท่ีความคิด (Mindmap) หรือใยแมงมุม (web) โดยข้อมูลต่างๆจะเช่ือมโยงก ับ
ประสบการณ์เดิมของเด็กท่ีเก่ียวกับหัวเร่ือง  
               4. เด ็กน าห ัวเ ร่ืองที่สนใจไปสนทนาก ับผูป้กครอง โดยครูจ ัดท าจดหมายถึง
ผูป้กครองให้ผูป้กครองช่วยให้ความรู้แก่เด็กเพื่อมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่กับเพื่อนๆ  
               5. เด็กร่วมกันตั้งค  าถามท่ีตนสงสัยเก่ียวกับหัวเร่ือง เพ่ือสืบค้นหาข้อมูลและค าตอบ
ท่ีต้องการ โดยครูจะต้องคอยสังเกตและร่วมพูดคุยกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดแก้ปัญหา  
         ระยะท่ี 2 ระยะพฒันาโครงงาน  
              1 .เด็กและครูร่วมกันพิจารณาวางแผนท ากิจกรรม ซ่ึงเป็นการน าไปสู่การคิดค้นหา
ค าตอบท่ีต้องการ โดยครูเป็นผูท่ี้คอยให้การสนับสนุน แนะแนวทาง  
              2. เด็กแสวงหาค าตอบ จากค าถามดว้ยวิธีการต่างๆ โดยครูเป็นผูค้อยจัดหา จัดเตรียม
แหล่งข้อมูล ส่ิงอ  านวยความสะดวกให้กบัเด็กๆ เพื่อให้เด็กได้สืบค้น เช่น ส่ือของจริง การไป
ศึกษานอกสถานท่ี การเชิญวิทยากร การทดลอง แก้ปัญหา เป็นต้น  
              3. เด็กบันทึกความรู้ท่ีได้จากการสังเกต ค้นพบ เป็นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น วาด
ภาพ ท ากราฟ แผนภูมิต่างๆ เพื ่อแสดงความเข ้าใจ ในองค์ความรู้ที่ได ้รับ  โดยครูต ้อง
บันทึกภาพขั้นตอนการสืบค้น บันทึกค าพูดของเด็ก เพื่อเป็นข้อมูลจัดแสดงและเก็บลงใน
แฟ้มเก็บผลงานของเด็ก  
             4. เด็กและครูร่วมก ันทบทวนข ้อมูลที่ได ้จากการค ้นพบ เพื ่อปรับปรุงแก ้ไขหรือ
ค้นควา้หาค าตอบข้อสงสัยใหม่เพ่ิมเติม  
             ระยะท่ี 3 ระยะสรุปโครงการ 
             เด็กร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้สืบค้นในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ เขียน

ภาพ  สร้า ง  หรือประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ที่ได ้จากการค ้นพบเด็ก ร่วมก ันวางแผนอภิปราย 

ค ัด เลือกงาน  จ ัดแสดงผลง าน  ก าร เ รี ยน รู้ตลอด  โคร งการ  และปฏิบ ัติ เพื ่อแบ่งปัน

ประสบการณ์การท างานให้ผูอ่ื้นทราบ อาจเป็น เพื่อนในชั้นเรียน ครู พ่อ แม่  ผูป้กครอง 

โดยการจัดแสดงผลงาน เช่นจัดบอร์ดแสดงผลการ  เ รียนรู้และช้ินงานท่ีเด็กท า เป็นต้น   
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เม่ือส้ินสุดการแสดงผลงาน ครูและเด็กร่วมกันประเมินโครงการ ซ่ึงผลสรุปอาจน าไปสู่ 

โครงการใหม่ต่อไปได้  

            จากการศึกษาแนวคิดกระบวนการข้างต้น ผูว้ิจัยได้น าแนวคิดการจัดประสบการณ์

แบบโครงการมาจาก แนวคิดของ ว ัฒนา ม ัคคสมัน (2544 : 3-10)  มาปรับใช้และเป็น

แนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยประกอบด้วย 3 ระยะ ระยะท่ี  1 เ ร่ิมต้นโครงการ  

ครูจะต้องคอยส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจของเด็ก เพื่อให้เด็กเกิดความสงสัยเกิดความ

อยากเรียนรู้ในเร่ืองท่ีสนใจและร่วมกันก าหนดหัวข้อโครงการ  ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงการ

เด็กร่วมกันก าหนดปัญหา  และตั้ งค  าถามเพ่ือน าไปสู่วิธีการในการหาค าตอบท่ีหลากหลาย 

ส่งเสริมให้ เด็กรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล โดยครูจะต้องท าการจดบันทึกค าพูดของเด็กทุกขณะ

ท ากิจกรรม จากนั้ นเด็กร่วมกันตั้ งสมมติฐานและท าการทดสอบสมมติฐานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

จากนั้ นท าการตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐานร่วมกันโดยครูเป็นผูจ้ ัดเตรียมส่ิงอ  านวย

ความสะดวกในการเรียนรู้ของเด็ก และระยะท่ี 3 เด็กร่วมกันสรุปองค์ความรู้ได้ วางแผน

อภิปราย คัดเลือกงาน เพื่อจ ัดแสดงผลงานเด็กและครูร่วมกันประเมินโครงการ โดยครู

ประเมินและสังเกตพฤติกรรมเด็กในระหว่างการท ากิจกรรม การการตั้ งค  าถามและการ

ตอบค าถามของเด็ก การสืบค้นหาข้อมูลของเด็ก มีการแก้ปัญหาอย่ างหลากหลายวิธีและ

เลือกวิธีในการแก้ปัญหาอย่างไร การตั้ งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานเป็นอย่างไร 

การสรุปโครงการของเด็กมีความรู้อะไร สามารถสรุปได้ดังแผนภูมิท่ี 1 ดังน้ี 
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        การจดัประสบการณ์โดยการเรียนรู้แบบโครงการ 
 
 

       ระยะที่ 1 ระยะเร่ิมต้นโครงการ  
กระตุน้ความสนใจของเดก็ เพื่อใหเ้ดก็เกิดความสงสยั 
เกิดความอยากเรียนรู้ในเร่ืองท่ีสนใจและร่วมกนั 
ก าหนดหวัขอ้โครงการ 
 
 
 
 
           ระยะที่ 2 ระยะพฒันาโครงการ 
 เด็กร่วมกนัก าหนดปัญหา และตั้งค  าถามเพ่ือน าไปสู่ 
วิธีการในการหาค าตอบท่ีหลากหลาย ร่วมกนั 
ตั้งสมมติฐานและท าการทดสอบสมมติฐาน 
ร่วมกนัเป็นกลุ่ม จากนั้นท าการตรวจสอบ 
ผลการทดสอบสมมติฐานร่วมกนั 
 
 
 
  
        ระยะที่ 3 ระยะสรุปโครงการ 
เด็กร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ได ้วางแผนอภิปราย  
คดัเลือกงาน เพื่อจดัแสดงผลงานเด็กและครูร่วมกนั 
ประเมินโครงการ 
 
 
แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

1.ความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่าง สร้างสรรค์  
    1.1 ความสามารถดา้นการ
ก าหนดปัญหา  
    1.2 ความสามารถดา้นการเลือก
วิธีในการ แกปั้ญหา  
    1.3 ความสามารถดา้นการ
ปฏิบติั  
    1.4 ความสามารถดา้นการ
ประเมินผล  
2. ทักษะทางสังคม  
   1.1  การช่วยเหลือ  
   1.2 การใหค้วามร่วมมือ  
   1.3 การเป็นผูน้  า ผูต้าม    
   1.4 การกลา้แสดงออก   
3. ความคดิเหน็ที่มต่ีอการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ  
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วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

          1.เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ของเด็ก
ปฐมวยั  ชั้นอนุบาลปีท่ี 2  หลงัการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ   
          2 . เ พื ่อศ ึกษาพฒันาการของท ักษะทางส ังคมของ เด ็กปฐมวยั  ชั้นอนุบาลปีที ่  2           
หลงัการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ   
          3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2ท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบโครงการ  

ค าถามการวจิยั 

          1. หลงัการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีพฒันาการ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อยู ่ในระดบัใด 
             2. หลงัได ้รับการจ ัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ  เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มี
พฒันาการของทกัษะทางสงัคม อยู ่ในระดบัใด 
         3. เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
แบบโครงการ อยู ่ในระดบัใด     

สมมติฐานของการวจิยั 

          1. เด็กปฐมวัยชั้ นอนุบาลปี ท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้แบบโครงการ                           
มีพฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัดี   
          2. เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ มีพฒันาการ
ของทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบัดี      
        3.เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีที่  2 มีความคิดเห็นต่อการจ ัดประสบการณ์เ รียนรู้แบบ
โครงการอยู ่ในระดบัมาก               

ขอบเขตการวจิยั  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

         ประชากร  

         ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  เด็กปฐมวยัชาย- หญิง อายุระหว่าง  5-6  ปี กลุ่ม
โรงเรียนเพชรจินดา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จงัหวดันครปฐม  
ท่ีก  าลงัศึกษาอยูใ่น ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2559   จ  านวน  10 โรงเรียน   
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         กลุ่มตวัอย่าง 

         กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  เด็กปฐมวยัชาย- หญิง อายรุะหว่าง  5-6  ปี  ท่ีก  าลงั
ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวดัปรีดาราม (มณีศิริวรรณ)  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอยา่ง
ง่าย ( Simple Random Sampling)  โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (มาเรียม  นิลพนัธุ์, 2555) จ  านวน
นกัเรียน 28 คน 

ตวัแปรที่ศึกษา 

            ตวัแปรต้น    ได้แก่   การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ  
            ตวัแปรตาม     ได้แก่  ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มี 4 ด้านดังน้ี                  
                                        ความสามารถด้านการก าหนดปัญหา  
                                        ความสามารถด้านการเลือกวิธีในการแก้ปัญหา  
                                        ความสามารถด้านการปฏิบัติ               
                                        ความสามารถด้านการประเมินผล     
                                       ทักษะทางสังคม มี 4 ด้าน ดังน้ี 
                                       การช่วยเหลือ  
                                       การให้ความร่วมมือ 
                                       การเป็นผูน้  า ผูต้าม   
                                       การกลา้แสดงออก  
                                       ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 

          ขอบเขตเนือ้หา  หวัขอ้เร่ืองท่ีน ามาสร้างแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการสาระ
ท่ีควรเรียนรู้ดา้นเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงต่างๆรอบตวัเด็ก ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบโครงการ หน่วยการ
จดัประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีท่ี 2  จ  านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่  โครงการน ้ าสมุนไพร โครงการทบัทิม
กรอบ โครงการวุน้หรรษา และโครงการซูชิ 
          ระยะเวลา  การวิจัยคร้ังน้ีใช้เวลาในการด าเนินการจดัประสบการณ์  8 สัปดาห์  จ  านวน 4
โครงการ โครงการละ 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ  5 วนั คือ วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ วนัละ 45 นาที เร่ิมด าเนินการ  
ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 โดยจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ ในช่วง
กิจกรรมเสริมประสบการณ์  
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

         เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั  ผูว้ิจยัไดใ้หนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะส าหรับการวิจยั  ดงัน้ี 
           1.  การจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ หมายถึง กิจกรรมการสอนท่ีเปิดโอกาสเด็กปฐมวยั
ไดเ้รียนรู้โดยการสืบคน้ขอ้มลูอยา่งลึกในหวัเร่ืองท่ีสนใจ  การสืบคน้โดยเด็กกลุ่มเลก็ ๆ เพื่อหาค าตอบ
จากค าถามท่ีเด็กร่วมกนัคิดดว้ยกนักบัเพื่อนหรือร่วมกนัคิดกบัครู  ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนตาม
กระบวนการของการสอนแบบโครงการส าหรับเด็กปฐมวยัประกอบไปดว้ยระยะของโครงการ 3 ระยะ  
คือระยะท่ี 1 เร่ิมต้นโครงการ  ระยะท่ี 2 พฒันาโครงการ  ระยะท่ี 3 รวบรวมสรุป ซ่ึงแต่ละระยะ
ประกอบดว้ย การอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบคน้ การน าเสนอ  และการจดัแสดง  
              2.  ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรับรู้ 
การท าความเขา้ใจกบัปัญหา และการคิดหาเหตุผลเพื่อแสวงหาทางเลือก มาปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ย
วิธีการใหม่ท่ีต่างจากส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม หลากหลายมากกว่าหน่ึงวิธีหรือหน่ึงแนวคิด และท าการประเมินขอ้
คน้พบส าหรับการแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ โดยพิจารณาระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงัน้ี  

                2.1 ความสามารถด้านการก าหนดปัญหา  หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ี  แสดงถึง 
ความสามารถในการใช้ค  าถาม การอภิปราย และบอกส่ิงท่ีเป็นปัญหาในลกัษณะแปลกใหม่
ต่างจากท่ีพบหรือมีอยูเ่ดิม และอธิบายสาเหตุของปัญหามากกว่าหน่ึงแนวคิด   
               2.2 ความสามารถด้านการเลือกวิธีในการแก้ปัญหา  หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงความสามารถในการน าเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาท่ีเป็นของตนเองมีความแปลก
ใหม่ต่างจากท่ีพบหรือมีอยูเ่ดิม และอธิบายขั้นตอนการแกปั้ญหาได ้ตามล าดบั 
                     2.3  ความสามารถด้านการปฏิบัติ  หมายถึง ระดับพฤติกรรมความสามารถในการปฏิบัติ
กิจกรรมดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายมากกว่าหน่ึงวิธีตามวิธีและขั้นตอนท่ี  วางแผนไว ้
               2.4 ความสามารถด้านการประเมินผล  หมายถึง ระดับพฤติกรรม  ท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถในการน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นของตนเองมีความแปลกใหม่ต่าง
จากท่ีพบหรือมีอยูเ่ดิม และอธิบายขอ้สรุปถึงการน าผลการปฏิบติัมาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้          
          3. ทกัษะทางสังคม หมายถึงพฤติกรรมความสามารถในการแสดงออกของเด็กปฐมวยั 
ในการท างานร่วมกบัผูอื้ ่นสามารถปรับตวั เขา้กบัส ังคมและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้
ประกอบดว้ย  4  ดา้น ดงัน้ี   
                3.1 การช่วยเหลือ หมายถึง การมีน ้ าใจต่อผูอื้ ่น รู้จกัการเอื้อเฟ้ือเผื ่อแผ่ การให้
ค  าแนะน าหรือสนับสนุน เพ่ือให้เพ่ือนปฏิบติักิจกรรมไดป้ระสบความส าเร็จ ทั้งท่ีเพื่อนขอร้อง
และไม่ขอร้อง    
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        3.2 การให้ความร่วมมือ หมายถึง การแสดงออกในการยอมรับฟังและร่วมลง มือ
ปฏิบติังานและท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนจนส าเร็จ   
        3.3 การเป็นผูน้  าผูต้าม หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงการรู้จกัแสดงความคิดเห็นของ
ตนออกมาให้เพื่อนฟัง และการรับฟังความคิดเห็นของผูอื้่น การเลียนแบบ และการท าตามท่ี
เพื่อนแนะน า  
        3.4 การกลา้แสดงออก หมายถึง พฤติกรรมท่ีเด็กมีความมัน่ใจ สามารถปฏิบตัิตาม
ค าสั่ง และสร้างสรรค์ส่ิงแปลกใหม่ข้ึนมาดว้ยตนเอง 
          4. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์แบบโครงการ หมายถึง ความรู้สึกของเด็ก
ปฐมวยั ท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ  
          5.  เด็กปฐมวยั  หมายถึง เด็กปฐมวยัชาย – หญิง อายุ 5-6 ปี ท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ ชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน 28 คน  โรงเรียนวดัปรีดาราม(มณีศิริวรรณ)
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

         1. เด็กปฐมว ัยได้รับการพัฒนาและส่ง เสริมด้านการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์
และทักษะทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ  
          2. เป็นแนวทางให้กบัครูในการจดักิจกรรมและส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆให้กบัเด็ก
ปฐมวยัต่อไป 
          3. ผลการวิจยัที่ไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนและพฒันาเด็กปฐมวยัในการท าวิจยัรูปแบบอ่ืนๆต่อไป 
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บทที่  2  

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจ ัยเร่ือง  การพฒันาความสามารถในการ
แ ก ้ปัญ ห า อ ย ่า ง ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์แ ล ะ ท ัก ษ ะ ท า ง ส ัง ค ม ข อ ง เ ด ็ก ป ฐ ม ว ัย โ ด ย ก า ร จ ัด
ประสบการณ์ก าร เ รี ยนรู้ การเรียนรู้แบบโครงการส าหรับเด็กปฐมวยั ผูว้ิจัยได้ศึกษาสาระท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี  
           1. หล ัก สูตรการศึกษาปฐมว ัย ปี พ.ศ.  2546  และหล ัก สูตรสถานศึกษาปฐมว ัย   
โรงเรียนวัดปรีดาราม(มณีศิริวรรณ) 
           2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์เด็กปฐมวยั 
           3. การจดัการเรียนรู้แบบโครงการ  
           4. การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
           5. ทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

        หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นการจดัการศึกษา ในลกัษณะของการ
อบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา เด็กจะไดรั้บการพฒันาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล (หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั, 2546 และตนเอง
ตามล าดบัขั้นตอนของพฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุล และเต็มตามศกัยภาพโดยก าหนดหลกัการ 
ดงัน้ี 

 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกดา้น 
 2. ยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สงัคมและวฒันธรรม 
 3. พฒันาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวยั จดัประสบการณ์    
การเรียนรู้ใหส้ามารถด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 
 4. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก 
จุดหมาย 
        หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี มุ่งให้เด็กมีพฒันาการ ดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สงัคม และ สติปัญญา ท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลจึง
ก าหนดจุดหมายซ่ึงถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 
        1.ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสยัท่ีดี 
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        2.กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเลก็แข็งแรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสานสมัพนัธก์นั 
        3.มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
        4.มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
        5.ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย 
        6.ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
        7.รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
        8.อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมในระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
       9.ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
      10.มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
      11.มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
      12.มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

           จากหลกัการและจุดหมายของหลกัสูตรมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวยั และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงเด็กปฐมวยัน า
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาและความคิดสร้างสรรค ์มาใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ด ้
ดงันั้นการจดัประสบการณ์  การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ท่ีผูว้ิจยัจดัท าข้ึน จึงเป็น
การจัดประสบการณ์ท่ีให้เด็กปฐมวยัเกิดคุณลกัษณะตามหลกัการและจุดหมายของหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2546 
สาระการเรียนรู้ 
         สาระการเรียนรู้ใชเ้ป็นส่ือกลางในการจดักิจกรรมให้กบัเด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการทุกดา้น 
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซ่ึงจ  าเป็นต่อการพฒันาเด็กให้เป็นมนุษย ์ท่ี
สมบูรณ์ ทั้งน้ีสาระการเรียนรู้ประกอบดว้ย องค์ความรู้ ทกัษะหรือกระบวนการ และคุณลกัษณะ
หรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปีจะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเด็ก 
บุคคลและสถานท่ีท่ีแวดลอ้มเด็ก ธรรมชาติ รอบตวั และส่ิงต่างๆ รอบตวัเด็กท่ีเด็กมีโอกาสใกลชิ้ด
หรือมีปฏิสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนัและเป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจจะไม่เน้นเน้ือหา การท่องจ าในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทกัษะหรือกระบวนการจ าเป็นตอ้งบูรณาการทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับเด็ก เช่น 
ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดี มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เช่น 
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผูอ่ื้น รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และ มีคุณธรรม จริยธรรม
ท่ีเหมาะสมกบัวยั เป็นตน้ ผูส้อนหรือผูจ้ดัการศึกษา อาจน าสาระการเรียนรู้มาจดัในลกัษณะหน่วย 
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การสอนแบบบูรณาการหรือเลือกใชว้ิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 
สาระการเรียนรู้ก  าหนดเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
            1.ประสบการณ์ส าคญั 
           ประสบการณ์ส าคญัเป็นส่ิงจ  าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพฒันาเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจสงัคม และ สติปัญญาช่วยใหเ้ด็กเกิดทกัษะท่ีส าคญัส าหรับการสร้าง องคค์วามรู้ โดยใหเ้ด็กได้
มีปฏิสมัพนัธก์บัวตัถุ ส่ิงของ บุคคลต่างๆท่ีอยูร่อบตวั รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม
กนัดว้ยประสบการณ์ส าคญั มีดงัน้ี 
           ประสบการณ์ส าคญัที่ส่งเสริมพฒันาการด้านร่างกาย ไดแ้ก่ 
                   การทรงตวัและการประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือใหญ่ 
                   การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
                   การเคล่ือนไหวพร้อมวสัดุอุปกรณ์ 
                  การเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 
                   การประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือเลก็ 
                   การเล่นเคร่ืองเล่นสมัผสั 
                   การเขียนภาพและการเล่นกบัสี 
                   การป้ันและประดิษฐส่ิ์งต่างๆดว้ยดินเหนียว ดินน ้ ามนั แท่งไม ้เศษวสัดุ ฯลฯ 
                  การต่อของ บรรจุ เท และแยกช้ินส่วน  
                   การรักษาสุขภาพ 
      การปฏิบติัตนตามสุขอนามยั  
      การรักษาความปลอดภยั 
               การรักษาความปลอดภยัของตนเองและผูอ่ื้นในกิจวตัรประจ าวนั 
         ประสบการณ์ส าคญัที่ส่งเสริมพฒันาการด้านอารมณ์และจติใจ ไดแ้ก่ 
     ดนตรี 
                             การแสดงปฏิกริยาโตต้อบเสียงดนตรี 
    การเล่นเคร่ืองดนตรีง่าย ๆ เช่น เคร่ืองดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี ฯลฯ 
    การร้องเพลง 
     สุนทรียภาพ 
     การช่ืนชมและสร้างสรรคส่ิ์งสวยงาม 
    การแสดงออกอย่างสนุกสนานกับเร่ืองตลก ข าขนั และเร่ืองราว /เหตุการณ์ท่ี
สนุกสนานต่างๆ 
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     การเล่น 
     การเล่นอิสระ 
     การเล่นรายบุคคล การเล่นเป็นกลุ่ม 
     การเล่นในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน 

      คุณธรรม จริยธรรม 
     ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ 
        ประสบการณ์ส าคญัที่ส่งเสริมพฒันาการด้านสังคม ไดแ้ก่ 
 การเรียนรู้ทางสงัคม 
      การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตนเอง 
     การเล่นและการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
      การวางแผน ตดัสินใจเลือก และลงมือปฏิบติั 
      การมีโอกาสไดรั้บรู้ความรู้สึก ความสนใจ และความตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้น 
     การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
      การแกปั้ญหาในการเล่น 
      การปฏิบติัตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยูแ่ละความเป็นไทย 
        ประสบการณ์ส าคญัที่ส่งเสริมพฒันาการด้านสตปัิญญา ได้แก่ 
   การคิด 
       การรู้จกัส่ิงต่าง ๆ ดว้ยการมอง ฟัง สมัผสั ชิมรส และดมกล่ิน 
       การเลียนแบบการกระท าและเสียงต่าง ๆ 
      การเช่ือมโยงภาพ ภาพถ่าย และรูปแบบต่าง ๆ กบัส่ิงของหรือสถานท่ีจริง 
       การรับรู้ และแสดงความรู้สึกผา่นส่ือ วสัดุ ของเล่น และผลงาน 
       การแสดงความคิดสร้างสรรคผ์า่นส่ือ วสัดุ ต่าง ๆ 
 การใชภ้าษา 
        การแสดงความรู้สึกดว้ยค าพดู 
                    การพดูกบัผูอ่ื้นเก่ียวกบัประสบการณ์ของตนเอง หรือเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัตนเอง 
       การอธิบายเก่ียวกบัส่ิงของ เหตุการณ์ และความสมัพนัธข์องส่ิงต่าง ๆ  
       การฟังเร่ืองราวนิทาน ค  าคลอ้งจอง ค ากลอน  
                   การเขียนในหลายรูปแบบผา่นประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายต่อเด็ก เขียนภาพ          
           เขียนขีดเข่ีย เขียนคลา้ยตวัอกัษร เขียนเหมือนสญัลกัษณ์ เขียนช่ือตนเอง  
                 การอ่านในหลายรูปแบบ ผา่นประสบการณ์ท่ีส่ือความหมายต่อเด็กอ่านภาพ 
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           หรือสญัลกัษณ์จากหนงัสือนิทาน/เร่ืองราวท่ีสนใจ 
                การสงัเกต การจ าแนก และการเปรียบเทียบ 
   การส ารวจและอธิบายความเหมือน ความต่างของส่ิงต่าง ๆ 
   การจบัคู่ การจ าแนก และการจดักลุ่ม 
   การเปรียบเทียบ เช่น ยาว /สั้น ขรุขระ / เรียบ ฯลฯ 
   การเรียงล  าดบัส่ิงต่าง ๆ 
   การคาดคะเนส่ิงต่างๆ 
   การตั้งสมมติฐาน 
   การทดลองส่ิงต่างๆ 
   การสืบคน้ขอ้มลู 
                            การใชห้รืออธิบายส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 จ านวน 
   การเปรียบเทียบจ านวน มากกว่า นอ้ยกว่า เท่ากนั 
   การนบัส่ิงต่าง ๆ 
 การจบัคู่หน่ึงต่อหน่ึง 
  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของจ านวนหรือปริมาณ 
 มิติสมัพนัธ ์(พ้ืนท่ี / ระยะ) 
   การต่อเขา้ดว้ยกนั การแยกออก การบรรจุและการเทออก 
   การสงัเกตส่ิงต่าง ๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่าง ๆ กนั 
   การอธิบายในเร่ืองต าแหน่งของส่ิงต่างๆท่ีสมัพนัธก์นั 
   การอธิบายในเร่ืองทิศทางการเคล่ือนท่ีของคนและส่ิงต่างๆ 
   การส่ือความหมายของมิติสมัพนัธด์ว้ยภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
 เวลา 
   การเร่ิมตน้และการหยดุการกระท าโดยสญัญาณ 
   การเปรียบเทียบเวลา เช่น ตอนเชา้ ตอนเยน็ เม่ือวานน้ี พรุ่งน้ี ฯลฯ 
   การเรียงล าดบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 
   การสงัเกตความเปล่ียนแปลงของฤดู 
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2.สาระที่ควรเรียนรู้ 
 สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเร่ืองราวรอบตวัเด็กท่ีน ามาเป็นส่ือในการจดักิจกรรม ใหเ้ด็กเกิดการ
เรียนรู้ ไม่เนน้การท่องจ าเน้ือหา ผูส้อนสามารถก าหนดรายละเอียดข้ึนเองใหส้อดคลอ้งกบัวยั ความ
ตอ้งการ และความสนใจของเด็ก โดยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ผา่น ประสบการณ์ส าคญัท่ีระบุไวข้า้งตน้ทั้งน้ี
อาจยดืหยุน่เน้ือหาได ้โดยค านึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มในชีวิตจริงของเด็ก สาระท่ีเด็กอาย ุ
3-5 ปี เรียนรู้ มีดงัน้ี 
             1. เร่ืองราวเกีย่วกบัตวัเด็ก เด็กควรรู้จกัช่ือ นามสกุล รูปร่าง หนา้ตา รู้จกัอวยัวะต่าง ๆ วิธีระวงั
รักษาร่างกายให้สะอาด ปลอดภยั เรียนรู้ท่ีจะเล่นและท าส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเองคนเดียว หรือกบัผูอ่ื้น 
ตลอดจนเรียนรู้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทท่ีดี 
             2. เร่ืองราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรได้มีโอกาสรู้จักและรับรู้
เร่ืองราวเก่ียวกบัครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆท่ีเด็กตอ้งเก่ียวขอ้ง หรือมีโอกาส
ใกลชิ้ดและมีปฏิสมัพนัธใ์นชีวิตประจ าวนั 
            3. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรจะไดเ้รียนรู้ส่ิงมีชีวิต ส่ิงไม่มีชีวิต รวมทั้งความเปล่ียนแปลง
ของโลกท่ีแวดลอ้มเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวนั กลางคืน ฯลฯ 
           4. ส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเด็ก เด็กควรจะไดรู้้จกั สี ขนาด รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกั ผวิสมัผสัของส่ิงต่าง 
ๆ รอบตวั ส่ิงของเคร่ืองใช ้ยานพาหนะ และการส่ือสารต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นชีวิตประจ าวนั 
        จากสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ครูผู ้สอนควรจัด  
ประสบการณ์โดยค า นึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมจริงของเด็ก  สอดคล้องก ับ
บริบทชุมชนแวดล้อมรอบตัว เด็ก  ให้เด็ก ได้มีปฏิสัมพ ันธ์ก ับชุมชนโดยการขอความ
ร่วมมือจาก ผู ้ปกครองชุมชนในการเข้ามามีบทบาทในการให้ความรู้และร่วมพัฒนา
เด็กปฐมวัยอย่างเต็มตามศักยภาพ  
คุณลกัษณะตามวยั 

            คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวยั     
นั้น ๆ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอายุ 3-5 ปี เพื่อน าไปพิจารณาจัด
ประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวยัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็กแต่ละคนซ่ึงมี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อน าข้อมูลไปช่วยในการพฒันาเด็กให้เต็มตามความสามารถและ
ศกัยภาพ พฒันาการเด็กในแต่ละช่วงอายอุาจเร็วหรือชา้กว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไวแ้ละการพฒันาจะเป็นไป
อยา่งต่อเน่ือง ถา้สงัเกตพบว่าเด็กไม่มีความกา้วหนา้อยา่งชดัเจนตอ้งพาเด็กไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือ
แพทยเ์พื่อช่วยเหลือและแกไ้ขไดท้นัท่วงทีคุณลกัษณะตามวยัท่ีส าคญัของเด็กอายุ   5  ปี มีดงัน้ี 
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1. พฒันาการด้านร่างกาย 
      กระโดดขาเดียวไปขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ืองได ้
      รับลกูบอลท่ีกระดอนข้ึนจากพ้ืนไดด้ว้ยมือทั้งสอง 
      เดินข้ึน ลงบนัไดสลบัเทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
      เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได ้
      ตดักระดาษตามแนวเสน้โคง้ท่ีก  าหนด 
      ใชก้ลา้มเน้ือเลก็ไดดี้ เช่น ติดกระดุม ผกูเชือกรองเทา้ ฯลฯ 
      ยดืตวั คล่องแคล่ว 
2. พฒันาการด้านอารมณ์และจติใจ 
      แสดงอารมณ์ไดส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสม 
      ช่ืนชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ื้น 
      ยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางนอ้ยลง 
3. พฒันาการด้านสังคม 
      ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัไดด้ว้ยตนเอง 
      เล่นหรือท างานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
      พบผูใ้หญ่ รู้จกัไหว ้ท าความเคารพ 
      รู้จกัขอบคุณ เมื่อรับของจากผูใ้หญ่ 
      รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. พฒันาการด้านสตปัิญญา 
      บอกความแตกต่างของกล่ิน สี เสียง รส รูปร่าง จ  าแนก และจดัหมวดหมู่ส่ิงของได ้
      บอกช่ือ นามสกุล และอายขุองตนเองได ้
      พยายามหาวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
      สนทนาโตต้อบ / เล่าเป็นเร่ืองราวได ้
      สร้างผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนและ แปลกใหม่ 
      รู้จกัใชค้  าถาม “ ท าไม”   “ อยา่งไร ” 
      เร่ิมเขา้ใจส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
      นบัปากเปล่าไดถึ้ง 20            
         คุณลกัษณะตามวยัของเด็กปฐมวยัอายุ 5 ปีนั้นครูผูส้อนควรให้ความส าคญัและต้องค านึงถึง 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะเด็กในแต่ละช่วงอายุมีลกัษณะ ความสนใจ ท่ีแตกต่างกนัออก  
ไปและระดบัพฒันาการช้าหรือเร็วอาจจะไม่เท่ากนั    แต่ควรจะมีการพฒันาท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
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และสม ่าเสมอครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจจดัประสบการณ์เพื่อให้เด็กเกิดการพฒันาไดต้รงตามคุณลกัษณะ  
และตามวยัของเด็กปฐมวยัแต่ละช่วงอายุ 

หลกัสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวยั โรงเรียนวดัปรีดาราม 

                 โรงเรียนวดัปรีดาราม (มณีศิริวรรรณ)ไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศกึษาปฐมวยัโดยก าหนดปรัชญา วิสยัทศัน์  

จุดมุ่งหมาย สาระท่ีควรเรียนรู้  ระยะเวลาเรียน กิจกรรมการจดัประสบการณ์ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษา 

ปฐมวยัพุทธศกัราช 2546 และไดจ้ดัท าหน่วยการเรียนรู้และกิจกรรมประจ าวนัเป็นของสถานศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 

 
การจดัหน่วยการเรียนรู้               
 โรงเรียนวดัปรีดารา(มณีศิริวรรณ)   ไดก้  าหนดการจดัการเรียนรู้ในระดบัการศึกษา
ปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 และอนุบาลปีท่ี 2   โดยบูรณาการทุกกลุ่มสาระท่ีควรรู้เขา้ดว้ยกนัตามมาตรฐาน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคม์าก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้   ซ่ึงในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ครูผูส้อนจะมี
ความยืดหยุ่นในการสอน เร่ิมจากหน่วยท่ีเป็นเร่ืองใกลต้วัเด็กก่อน และเป็นเร่ืองท่ีเด็กควรไดเ้รียนรู้ 
จากนั้ นอาจจะให้เด็กได้เลือกส่ิงท่ีอยากเรียนด้วยตนเองโดยผูส้อนต้องค านึงถึงพัฒนาการ
ประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้มรอบตัวเด็ก ตลอดจนความตอ้งการและความสนใจของเด็กแต่ละ
หอ้งเรียน เพื่อการเรียนรู้ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีคงทนและมีประสิทธิภาพของเด็กปฐมวยั  

รายการกจิกรรม 
ระยะเวลา 

ข้อเสนอแนะ 
ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ช้ันอนุบาลปีที่ 2 

1. การรับเดก็ 
2. การเขา้แถว เคารพธงชาติ   
3. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ                                                      
4. กิจกรรมสร้างสรรค ์        
5. กิจกรรมเสรี 
6. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
7. กิจกรรมเล่นกลางแจง้ 
8. การรับประทานอาหาร 
9. การนอนพกัผอ่น 
10. กิจกรรมเกมการศกึษา 

30 นาที 
30 นาที 
20 นาที 
20 นาที 
30 นาที 
20 นาที 
30  นาที 
45 นาที 
120 นาที 
20 นาที 

30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30 นาที 
30นาที 
30 นาที 
30 นาที 
45 นาที 
90 นาที 
20 นาที 

 

กิจกรรมประจ าวนั
มีความยดืหยุน่
สามารถปรับใชใ้ห้
เหมาะสมกบัเวลา 
สถานการณ์  
การเรียนรู้และ
ความสนใจของเดก็ 
ในแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ตอ้งจดัทั้ง  
6 กิจกรรมหลกั 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมประจ าวนั 
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การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ 
            โรงเรียนวดัปรีดาราม(มณีศิริวรรณ)ไดก้  าหนดแนวทางการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์
โดยค านึงถึงรูปแบบหลกัการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ตามคู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศกัราช 2546 และหลกัเกณฑก์ารจดัท าผลงานทางวิชาการ ตลอดจนนวตักรรมทางการพฒันา
รูปแบบการเขียนแผนการจดัประสบการณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ และความตอ้งการของครูผูส้อน   
จึงไดก้  าหนดแนวทางการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 และอนุบาลปีท่ี 2 ดงัน้ี            
          1.ศึกษาบริบทขององค์ประกอบและโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีโรงเรียนก าหนด
ร่วมกนัประชุม เลือกวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และหน่วยการเรียนรู้ของหลกัสูตรสถานศึกษา     
         2.เพ่ือจดัท าก  าหนดการจดัการเรียนรู้ตลอดปี ซ่ึงแต่ละหน่วยการเรียนรู้นั้นครูผูส้อนสามารถ
ยืดหยุ่นช่วงเวลาและสาระการเรียนรู้ได้ตามความสนใจของเด็กแต่ละห้องเรียนโดยก าหนด
หวัขอ้ของแผนการจดัประสบการณ์ ดงัน้ี 
            จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
            สาระการเรียนรู้ 
           กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้เดก็เป็นส าคญั 
           ส่ือ / แหล่งเรียนรู้ 
           การประเมินผล 
        3.จัดท าแผนการจัดประสบการณ์รายวนัโดยใช้รูปแบบบูรณาการทั้งสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมหลกั ทั้งน้ีค  านึงถึงพฒันาการทุกดา้นของเด็ก โดยก าหนดองค์ประกอบของแผนการจัด
ประสบการณ์  ดงัน้ี 
                ส่วนปก  ประกอบดว้ย  ช่ือหน่วย /โครงการ  ระยะเวลา  และระดบัชั้นท่ีจดัประสบการณ์ 
          สาระส าคญัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
          ประสบการณ์ส าคญั 
        4.การระดมความคิด ประกอบดว้ย เร่ืองท่ีเดก็รู้แลว้ เร่ืองท่ีเด็กอยากรู้และเร่ืองท่ีเดก็ควรรู้ ทั้งน้ี
ครูผูส้อนสามารถยดืหยุน่เวลาไดต้ามความเหมาะสม 
        5.การวางแผนกิจกรรมตามกิจกรรมหลกัท่ีก  าหนดไวใ้นตารางกิจกรรประจ าวนัไดแ้ก่ กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมสร้างสรรค ์กิจกรรมเล่นเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์  กิจกรรม
เล่นกลางแจง้  และกิจกรรมเกมการศึกษา    
       ดงันั้นการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กปฐมวยันั้นตอ้งค านึงถึงพฒันาการของเด็กในแต่ละ
ช่วงวยั ความแตกต่างระหว่างบุคคล บริบทของโรงเรียนหน่วยการเรียนรู้ตอ้งมีการจดักิจกรรมให้
เหมาะสมกับวยั มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปล่ียนการสอนได้ตามสถานการณ์และความ
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เหมาะสม เป็นการจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการให้เด็กไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผ่านการเล่น ส่ือ วิธีการต่าง ๆ ท่ีหลากหลายและเด็กไดล้งมือปฏิบติัด้วยตนเอง เช่น การทดลอง  
ทศันศึกษา เป็นตน้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จกัการคน้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบโครงการ(Project Approach) เพื่อพฒันาความสามารถในแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค ์
ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัประสบการณ์ให้เด็กปฐมวยัไดท้ ากิจกรรมในช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ 

แนวคดิเกีย่วกบัการจดัประสบการณ์เดก็ปฐมวยั 

 การจดัประสบการณ์เด็กปฐมวยัเนน้การท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประสบการณ์ตรง และ
พฒันาทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคมและสติปัญญา การจัดประสบการณ์ท่ีสอดคลอ้งกับ
พฒันาการ และวยัของเด็กแต่ละคน เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัการพฒันาการคิดแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยั ดงัน้ี 
ความหมายของการจดัประสบการณ์เด็กปฐมวยั 
   เด็กปฐมวยัตอ้งไดรั้บการจดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเด็กในแต่ละ
วยัเป็นส าคญัเด็กมีโอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการทุกดา้นอย่างสมดุลและเต็มตาม
ศกัยภาพของเด็กท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ นกัการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั
การจดัประสบการณ์ ดงัน้ี 
             การจัดประสบการณ์  หมายถึง การมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนกับกิจกรรมท่ีผูส้อน
เลือกท่ีดีและเหมาะสม ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูเ้รียนให้เปล่ียนแปลงไปจนเกิดการเรียนรู้
ตาม วตัถุประสงค์และนอกเหนือจากวตัถุประสงค์ (ธ ารง  บัวศรี , 2542 : 241-243 อา้งถึงใน 
กนกวรรณ  พิทยะภัทร์ : 21) 

  การจดัประสบการณ์  หมายถึง  การจดักิจกรรมบูรณาการผา่นการเล่น เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทกัษะ คุณธรรม  จริยธรรม รวมทั้งเกิดพฒันาการทั้งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคมและสติปัญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546  : 34-35) 
 การจดัประสบการณ์  หมายถึง  การน ากิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวยั มาใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงอยา่งหลากหลาย โดยใหเ้ด็กมีอิสระในการ
เลือกและลงมือปฏิบติั ท าให้เด็กไดเ้กิดการเรียนรู้ การจดัประสบการณ์เด็กปฐมวยัมีรูปแบบและ
วิธีการท่ีหลากหลาย จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงพฒันาการ ความสนใจ และสภาพแวดลอ้มของเด็กเป็น
ส าคญั (พชัรา  พุ่มพชาติ, 2552) 
 จากความหมายท่ีกล่าวมานั้น การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยันั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก
ท่ีครูผูส้อนตอ้งจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กปฐมวยัทั้งภายนอกและภายในเพ่ือให้เด็กปฐมวยัไดมี้โอกาส
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สัมผสัและสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้ม การลงมือปฏิบติัจริงด้วยตนเองจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 เพ่ือ
พฒันาใหค้รบทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา โดยค านึงถึงความสามารถของเด็ก
เป็นหลกั 

หลกัการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 

               การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั จะตอ้งจดัในรูป
ของกิจกรรมบูรณาการผา่นการเล่น   โดยท่ีการเล่นดงักล่าวตอ้งไม่ใช่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย
และไม่ใช่การยดัเยยีด  เน้ือหาของระดบัประถมศึกษาให้แก่เด็ก  การจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับเด็กปฐมวยั ครูจะตอ้งเขา้ใจการเรียนรู้ท่ีเด็ก และสร้างเสริมประสบการณ์และธรรมชาติการ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก ดังหลกัการส าคัญในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546  ดงัน้ี  
            1.  จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่งต่อเน่ือง 
            2.  เน้นเด็กเป็นส าคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู ่
            3. จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามส าคญัทั้งกบักระบวนการและผลผลิต 
            4. จดัการประเมินพฒันาการใหเ้ป็นกระบวนการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของการจดั
ประสบการณ์ 
            5. ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 
         การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั  3-5 ปีน้ีจะไม่จ ัดเป็นรายวิชา แต่จะจัดในรูป
ของการบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และพฒันา
ทั้งด ้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา กิจกรรมที่จ ัดให้เด็กในแต่ละวนัอาจใช้ชื่อ
เรียกต่างกันออกไป แต่ทั้งน้ีประสบการณ์ส าคัญท่ีจัดจะต้องครอบคลุมประสบการณ์ส าคัญท่ี
ก  าหนดในหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั โดยได้ก  าหนดเป็นหลกัการไว้ 5 ข้อ คือ 
        1. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กเป็นองค์รวมอย่างต่อเน่ือง  
        2. เน้นเด็กเป็นส าค ัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบททางสังคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 
       3. จัดให้เด็กได้รับการพฒันาโดยให้ความส าคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต 
       4. จัดการประเมินพฒันาให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของการ
จัดประสบการณ์ 
       5. ให้ผูป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก  
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            การจัดประสบการณ์ให้ก ับเด็กนั้นเป็นส่ิงท่ีส าค ัญมากเพราะการท่ีเด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จะท าให้เด็กได้ความรู้และความเข้าใจข้ึนภายในตัวของเด็ก ด้วยการให้โอกาส
ลงมือกระท าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อ ได้คิด แก้ปัญหา 
เกิดประสบการณ์ตรง ท าให้เด็กได้เข ้าใจในส่ิงท่ีเรียนรู้และวิธีการท างานร่วมกับผูอื้่นได้ดี

ยิ่งข้ึน และสามารถน าความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติหรือปัญญาท่ีเกิดข้ึนภายในน้ี
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผูอ่ื้นได้ในสถานการณ์ท่ีต่างออกไปนอกชั้นเรียน 
            จากแนวคิดพื้นฐานและหลกัการของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ท่ีให้การศึกษาท่ี
เน้นเด็กเป็นส าคัญ ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็ กตามบริบทของ
ชุมชน สังคม และวฒันธรรมไทย พฒันาเด็กโดยองค ์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ี
เหมาะสมกับวยัให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวนัได ้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข การจ ัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ในการศึกษาปฐมวยัจะไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปของการบูรณา
การผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรม อนัส่งผลต่อการพฒันาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา การจัด
ประสบการณ์ให้เด็กนั้นจึงเหมือนเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาเด็กให้รับรู้  เข ้าใจว่า การด าเนิน
ชีวิตของตัวเองให้เป็นอยู่อย่างดี มีความสุข และเป็นปัจจัยท่ีดีต่อสังคมนั้นควรจะด าเนินไป

อย่างไร เพื่อให้เด็กได้สร้างจิตส านึก และจิตใต้ส านึกของการเป็นปัจจัยท่ีดีของสังคมให้
เกิดข้ึนและในขณะเดียวก ันเด็กก็จะได ้เรียนรู้ ท่ีจะรับปัจจ ัยสังคมมาเพื่อพฒันาตัวเองไป
ในทางท่ีถูกต้องด้วยเช่นกัน  
             ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   ( 2537 : 18 )  ไดก้ล่าวไวว้่าควร
ค านึงถึงหลกัการดงัต่อไปน้ี 
             1. ประสบการณ์การเรียนรู้ควรใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาของผูเ้รียน 
             2. ประสบการณ์การเรียนรู้ควรใหเ้หมาะสมกบัความสนใจและความตอ้งการของผูเ้รียน 
             3. ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของส่ิงท่ีเรียน และควรให้
ผูเ้รียนไดม้ีโอกาสคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็นและมีคุณธรรม 
             4. ประสบการณ์ท่ีจดัควรเป็นส่ิงท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน กล่าวคือ เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูเ้รียนไม่ซ ้ าซาก ควรให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนาน เน้นการปฏิบติัและการไดร่้วมกิจกรรมมาก
ท่ีสุด 
            5. กิจกรรมท่ีน ามาใชใ้นการจดัประสบการณ์ ควรมีวิธีใชแ้รงจูงใจ เร้าความสนใจของผูเ้รียน
ไม่ซ ้าซาก ควรใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนาน เนน้การปฏิบติัและการไดร่้วมกิจกรรมมากท่ีสุด 
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 นักทฤษฎีการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคญัของการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั ดังต่อไปนี้ 
                Piaget(1972) กล่าวว่าการจัดประสบการณ์ให้เด็กนั้น เด็กไดมี้โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบัโลก
ภายนอกหรือส่ิงแวดลอ้มใหอ้ยูใ่นภาวะสมดุล ฝึกท ากิจกรรมตามล าพงัและการรวมกลุ่ม เด็กจึงได้
เรียนรู้จากกนัและกนั ซ่ึงการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีน่าจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจกนัไดดี้กวา่การเรียนรู้จาก
ครู เด็กได้มีประสบการณ์ตรง มีอิสระทางความคิด การแสดงออกและการสนทนาระหว่างเด็ก
ดว้ยกนัจะท าใหเ้ด็กสามารถเขา้ใจกนัไดเ้ร็วกว่าครูเป็นผูอ้ธิบายหรือเล่าให้ฟัง สอดคลอ้งกบั  John 
Dewey() ไดก้ล่าวว่า การจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยัมีความส าคญัมากในการฝึกให้เด็กไดคิ้ด
แกปั้ญหา การแสดงออกอยา่งอิสระ และสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากประสบการณ์นั้นๆ มาใชใ้น
การแกปั้ญหาร่วมดว้ย เน่ืองจากเด็กปฐมวยัก  าลงัมีพฒันาการอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ และสติปัญญา เด็กจะเรียนรู้ไดดี้เมื่อมีการเรียนการสอน และประสบการณ์ท่ีจดัให้เด็กเป็น
ประสบการณ์ตรง เด็กลงมือปฏิบติัเอง การจดัประสบการณ์โดยยึดเด็กเป็นศูนยก์ลางจึงส าคญัมาก  
และErikson() ท่ีเช่ือว่าวยัเด็กเป็นวยัแห่งการเรียนรู้ และ การไดรั้บประสบการณ์ การจดัส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดีช่วยใหเ้ด็กเกิดความมัน่ใจในตนเอง มองโลกในแง่ดีและรู้จกัไวเ้น้ือเช่ือใจผูอ่ื้น ในช่วงวยัก่อน
เรียน หรือวยัเล่น (อาย ุ4-7 ปี) ซ่ึงเป็นขั้นของความคิดริเร่ิมและการตดัสินใจ หรือความรู้สึกผิด เช่ือ
ว่าเด็กวยัน้ีสามารถช่วยเหลือตนเองไดดี้ และมีความสามารถในการท าส่ิงต่างๆ โดยผูใ้หญ่มีหน้าท่ี
สนบัสนุนใหเ้ด็กไดพ้ยายามแสดงความสามารถใหม่ๆ ในดา้นสังคมเด็กเรียนรู้ในการเขา้สังคมจาก
การเล่นกบัเพื่อน มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น และเลียนแบบผูอ่ื้นเช่นพ่อแม่ หรือบุคคลใกลชิ้ด ซ่ึงพ่อแม่
และผูใ้หญ่ตอ้งเป็นตน้แบบท่ีดี กบัเด็ก เพ่ือใหเ้ด็กเรียนรู้ทกัษะทางสงัคม มีลกัษณะนิสยัท่ีดี รวมทั้งรู้
ส่ิงท่ีถกูและผดิ การปลกูฝังจริยธรรมโดยมีพ่อแม่ผูใ้หญ่เป็นตน้แบบท่ีดี จะท าใหเ้ด็กมีอุปนิสยัท่ีดี ใน
ดา้นสติปัญญาเด็กวยัน้ีอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ รอบตวั มีความคิดริเร่ิมท าส่ิงใหม่ ๆ และชอบถามในส่ิง
ท่ีตนเองสงสัยใคร่รู้ ผูใ้หญ่ต้องให้โอกาสใน การพูดกระท าส่ิงต่างๆ จะท าให้เด็กมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และจินตนาการ เด็กจะสนุกในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ กลา้แสดงออก  
       จากหลกัการและแนวคิดพ้ืนฐานของการจดัประสบการณ์เรียนรู้ท่ีให้การศึกษาท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคญั ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม 
และวฒันธรรมไทย พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัให้สามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข  

  แนวทางการจดัประสบการณ์แก่สถานศึกษา 

 แนวทางการจดัประสบการณ์ตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546ไดใ้ห ้
แนวทางการจดัประสบการณ์ ดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ 2547 : 52-53) 
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 1. จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการ คือ เหมาะสมกบัอายุ วุฒิภาวะและ
ระดบัพฒันาการ เพื่อใหเ้ด็กทุกคนไดพ้ฒันาเต็มศกัยภาพ 
 2. จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจดัประสบการณ์ลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กวยัน้ี คือ เด็ก
ไดล้งมือกระท า เรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทั้งห้า ไดเ้คล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบคน้ ทดลอง 
และคิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
        3. จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทกัษะและสาระการเรียนรู้ 
              4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเร่ิม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระท า และน าเสนอ
ความคิด โดยผูส้อนเป็นผูส้นบัสนุน อ  านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก   
             5. จดัประสบการณ์ใหเ้ด็กมีปฏิสมัพนัธก์บัเดก็อ่ืน กบัผูใ้หญ่ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ี เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรม แบบร่วมมือในลกัษณะต่าง ๆ กนั 
             6. จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและอยู่  ในวิถี
ชีวิตของเด็ก 

7. จดัประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลกัษณะนิสัยท่ีดีและทกัษะการใชชี้วิตประจ าวนั  ตลอดจน
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง  ต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ  

 8. จดัประสบการณ์ทั้งในลกัษณะท่ีมีการวางแผนไวล่้วงหนา้และประสบการณ์ท่ี เกิดข้ึนใน
สภาพจริงโดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้ 

9. ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ทั้งการวางแผน การ สนบัสนุน
ส่ือการสอน การเขา้ร่วมกิจกรรม และการประเมินพฒันาการ 
            10. จดัท าสารนิทศัน์ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล น าขอ้มลูท่ีไดม้าไตร่ตรองและใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเด็กและการวิจยัในชั้นเรียน 
  แนวการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ กปฐมวัย  ผู ้สอนต้องยึด เด็ก เ ป็นศูนย์กลาง                    
และจดัประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวยั และระดบัพฒันาการของเด็ก ให้เด็กไดล้งมือปฏิบติัจริง  
ดว้ยตนเอง ผา่นประสาทสมัผสัทั้งห้า การท่ีเด็กไดล้งมือปฏิบติันั้นจะเป็นความรู้ท่ีคงทนติดตวัเด็ก
ไปตลอดและเด็กสามารถน าประสบการณ์มาประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนัร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุข 

สาระการเรียนรู้และการจดัประสบการณ์ 

            เน้ือหาสาระและประสบการณ์การเรียนรู้เป็นส่วนประกอบท่ีจ  าเป็น เน่ืองจากเน้ือหาสาระ
และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นส่ือกลางท่ีจะพาผูเ้รียนไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีก  าหนดไว ้ซ่ึงเน้ือหาสาระ
ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายนั้นควรครอบคลุมขอ้เท็จจริง ความคิดรวบยอดการ
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คิด การแกปั้ญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะต่างๆ รวมทั้งเจตคติและค่านิยม ในการน าเอาเน้ือหา
สาระมาบรรจุไวใ้นหลกัสูตรจ าเป็นตอ้งค านึงถึงธรรมชาติของวิชาความรู้กบัหลกัการเรียนรู้ของเด็ก
ประกอบกนั ซ่ึงอาจท าไดโ้ดยอาศยัแนวทางการปฏิบติั ดงัน้ี  (พฒันา ชชัพงศ,์ 2530 : 138-139) 
            1. แนวทางการจัดเน้ือหาสาระในแต่ละวิชาหรือแต่ละกิจกรรม การจัดในลักษณะน้ี
จ  าเป็นตอ้งจดัตามล าดบัขั้นตอน ความยากง่าย และความต่อเน่ือง ซ่ึงควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
      1.1 จดัเรียงล  าดบัจากเน้ือหาสาระท่ีง่ายไปหายากหรือจากส่ิงท่ีไม่ซบัซอ้นไปสู่ส่ิงท่ี
มีความสลบั ซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
    1.2 จดัใหเ้รียนส่วนรวมก่อนส่วนยอ่ย 
      1.3 จดัใหเ้รียนในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมก่อนนามธรรม 
      1.4 จดัใหเ้รียนในส่ิงท่ีเป็นความรู้พ้ืนฐานก่อนส่ิงท่ีเป็นความรู้ขั้นสูง 
      1.5 จดัใหเ้รียนตามล าดบัเวลาใหเ้ห็นความต่อเน่ืองกนั 
           2. แนวทางการจดัเน้ือหาสาระระหว่างวิชาหรือระหว่างกิจกรรม การจดัในลกัษณะน้ีเน้ือหา
สาระของวิชาต่างๆ ท่ีน ามาบรรจุไวต้อ้งมีความสมัพนัธก์นั โดยการจดัในลกัษณะการบูรณาการ คือ
ในแต่ละกิจกรรมเด็กไดฝึ้กฝนทกัษะพ้ืนฐานของวิชา อีกทั้งยงันิยมจดัหลกัสูตรในลกัษณะของใย
แมงมุม คือค่อยๆ ขยายเน้ือหาออกไปกวา้งข้ึนเร่ือยๆ กิจกรรมมีรายละเอียดยิง่ข้ึน 
การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัมีหลากหลายรูปแบบท่ีนิยมในการจดัประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวยัคือหน่วยการจดัประสบการณ์ผูส้อนสามารถก าหนดหน่วยการจดัประสบการณ์เป็นราย
สปัดาห์โดยก าหนดหวัเร่ืองเป็นแกนกลางในการจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กท่ีสามารถท าได ้3 วิธีคือ 
(พฒันา ชชัพงศ,์ 2530 : 24) 
           1. เด็กเป็นผูก้  าหนด 
           2. ผูส้อนและเด็กก  าหนดร่วมกนั 
           3. ผูส้อนเป็นผูก้  าหนด 
           การจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัไม่เน้นเพียงเร่ืองความรู้หรือเน้ือหาวิชา แต่เน้นการ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กมีพฒันาการท่ีเหมาะสมกบัวยั ไดแ้ก่พฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจึงเน้นการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง และเกิดพฒันาการ 4 ด้าน จึงเรียกว่า “การจัดประสบการณ์” ท่ีมี
ลกัษณะเป็นการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบ เพราะไม่มีขอ้จ  ากดัเร่ืองความลุ่มลึกในการถ่ายทอด
เน้ือหาวิชาต่างๆ ใหแ้ก่เด็ก เหมือนการสอนรายวิชาโดยมีขั้นตอนการบูรณาการเพ่ือสร้างหลกัสูตร
ดงัน้ี 
            ขั้นท่ี 1 เลือกหวัขอ้ท่ีจะเรียน 
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            ขั้นท่ี 2 ระดมความคิดจากเด็กเพ่ือสร้างหลกัสูตร บูรณาการเน้ือหากับกิจกรรมหลกั 6 
กิจกรรม และพฒันาการ 4 ดา้น 
            ขั้นท่ี 3 วางแผนการจดักิจกรรมแบบบูรณาการ ระหว่างเน้ือหากบักิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
และพฒันาการ 4 ดา้น 
            ขั้นท่ี 4 บูรณาการกิจกรรมและเน้ือหาตามพฒันาการแต่ละดา้น 
            ขั้นท่ี 5 จดักิจกรรม เน้ือหา และพฒันาการ 4 ดา้น ท่ีบูรณาการแลว้ เพ่ือใชท้ าการสอน โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
            1. ขั้นประสบการณ์ (ท ากิจกรรม) ใหน้กัเรียนท ากิจกรรม (ซ่ึงอาจจะลองผิดลองถูก) เพื่อให้
เกิดประสบการณ์ตรงในเร่ืองท่ีจะเรียน ดว้ยความเช่ือท่ีว่าวิธีการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการให้ผูเ้รียนลง
มือท าในส่ิงนั้น ( Learning by Doing) 
            2. ขั้นสะทอ้นความคิด (สร้างความรู้) ให้นักเรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์ โดยคิด
ทบทวนว่าเด็กไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากส่ิงท่ีท า 
            3. ขั้นทฤษฎี (สรุปความรู้เป็นความคิดรวบยอด) ใหน้ักเรียนสรุปความรู้ท่ีคน้พบจากการท า
กิจกรรม เป็นความคิดรวบยอด (Concept) เปรียบเทียบกบัทฤษฎีในบทเรียน ให้นักเรียนสรุปทฤษฎี
เองจากประสบการณ์ 
            4. ขั้นน าไปใช้ ให้นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาใน

สถานการณ์จ าลองหรือในชีวิตจริง 

              การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ี เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีหลักความเช่ือท่ีว่า  การจัด

ประสบการณ์เรียนรู้ทุกคร้ังต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีเด็กได้รับเป็นหลกั และมีวิธีการท่ีเด็กเป็น

ผูก้ระท า มีส่วนร่วม โดยยดึหลกัการ ดงัน้ี 

             1. จดัประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพฒันาเด็กโดยองคร์วมอยา่งต่อเน่ือง 

             2. เน้นเด็กเป็นส าคญั สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและ

บริบทสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู ่

             3. จัดให้มีความสมดุล มีทั้งกิจกรรมท่ีเด็กริเร่ิมครูริเร่ิม กิจกรรมในห้องเรียน และนอก

ห้องเรียน กิจกรรมท่ีใชก้ลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็ก กิจกรรมท่ีตอ้งเคล่ือนไหวและต้องสงบ

กิจกรรมรายบุคคล กลุ่มยอ่ย และกลุ่มใหญ่ 

             4. จดัใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาโดยใหค้วามส าคญัทั้งกระบวนการและผลผลิต 
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             5. จดัการประเมินพฒันาเด็กอย่างเป็นกระบวนการต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของการจดั

ประสบการณ์ 

             6. ใหผู้ป้กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก 

          การที่เด ็กได ้เ รียนรู้ผ ่านการท ากิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้เกิดการตกผลึกทาง

ความคิด และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ท่ีได้ไม่ลบเลือนไปโดยง่าย การน าสาระการ

เรียนรู้และทักษะต่างๆ ท่ีต้องการให้เด็กฝึกฝนมาเช่ือมโยงไวใ้นการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้

รอบตัว ส่ือมีความหลากหลายมีความเพียงพอกับความต้องการของเด็ก และการจัดกิจกรรม

ท่ีมีความยืดหยุ ่นและปรับเปลี่ยนให้เหมาะก ับกลุ่มเด็กและสภาพแวดลอ้ม โดยมุ่งให้เกิด

ประโยชน์แก่เด็กมากท่ีสุด (พฒันา ชัชพงศ์, 2530 : 140 - 142) 

         จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได ้ว่า การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวยัควรเน้นท่ีความ

สนใจเด็ก และต้องค านึงถึงช่วงวยั และระดับพฒันาการของเด็ก ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้ฝึกคิด วางแผน ปฏิบัติจริง และสร้างความรู้

ด้วยตนเอง มีโอกาสได้ปฏิสัมพนัธ์และเรียนรู้จากบุคคลอื่น ซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ีจะเป็น

ความรู้ท่ีคงทนติดตัวเด็กไปตลอดและเป็นประโยชน์  

การจดัการเรียนรู้แบบโครงการ 

                การสอนแบบโครงการหรือแบบโครงการ Project Approach  วงการศึกษาของไทยใชช่ื้อ 
“การสอนแบบโครงการ”ในระดบัปฐมวยัศึกษาหรือระดบัอนุบาลศึกษาและใชช่ื้อการสอนแบบ

โครงงาน  ในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา การสอน ดงักล่าวเป็นวิธีการหน่ึงในหลาย
วิธีท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเองนับเป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับการ
ป ฏิ บั ติ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ท่ี มี ค ว า ม ห ม า ย 
               ความหมายของ (Project Approach) คือวิธีการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีได้ให้โอกาสเด็ก
ปฐมวยัเรียนรู้โดยการสืบค้นข ้อมูลอย่างลึกในหัวเ ร่ืองท่ีเด็กสนใจ  มีค่าต่อการเรียนรู้การ

สืบค ้นอาจท าโดยเด็กก ลุ่ม เล ็กๆหรือเด็กทั้งชั้นร่วมก ันหรืออาจ เป็นเพียงเด็กคนใดคน
หน่ึง  เพื่อหาค าตอบจากค าถามท่ีเด็กร่วมกันคิดดว้ยกันกับเพื่อนหรือร่วมกันคิดกับครู  และท า
ให้เกิดกระบวนการสืบค้นข้ึนมา ทั้งน้ีหัวเร่ืองท่ีน ามาสืบค้นมกัจะมีความหมายต่อตัวเด็กเช่น
บ้านรถยนต์  รถเมล ์ เคร่ืองบิน  โรงพยาบาล  เป็นต้น  นอกจากน้ียงัสามารถบูรณาการเขา้ใน
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หลกัสูตรปฐมวยัไดห้ลากหลายวิธี  ข้ึนอยู่กบัครูและสถานศึกษาท่ีน าไปใช ้ หรือบูรณาการเน้ือหา
เก่ียวกบั คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  รวมทั้งภาษา  ในขณะท าโครงการไดอี้กดว้ย 
                การจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยการใชก้ารสอนแบบโครงการนั้น Kilpatrick ได้
น าแนวคิดของ Dewey มาประยกุตใ์ช ้โดยท าการทดลองวิธีการสอนดว้ยการจดัประสบการณ์การ

เรียนรู้โดยการใชก้ารสอนแบบโครงการและฝึกหดันกัศึกษาครูใหรู้้จกัใชว้ิธีการสอนแบบโครงการ 
เขาไดพ้บว่าเด็กเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเมื่อเด็กไดว้างแผนร่วมกนัมีอิสระในการตดัสินใจ และไดท้ าในส่ิงท่ี
ตอ้งการ ต่อมาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยการใชก้ารสอนแบบโครงการไดรั้บการพฒันา
รูปแบบใหช้ดัข้ึนโดย Katz ชาวอเมริกาและ Chard ชาวแคนาดา  ซ่ึงทั้งคู่ไดพิ้มพเ์ผยแพร่หนงัสือช่ือ
ว่า “ Engaging Childrens Mind : The Project Approach” ข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการจ ัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโครงการ ในประเทศไทย  ดร.วฒันา มคัคสมนั 

ได ้น าหนังสือเล่มน้ีมาเป็นแนวในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล ้องก ับ
บริบทของสังคมไทย และพัฒนาเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน  
                 การสอนแบบโครงการ (The Project Approach ) ได้รับความสนใจจากครูปฐมวยั
มาอย่างต่อเน่ือง มีการกล่าวขวัญกันอย่างมากในแวดวงการศึกษาปฐมวยัของไทยและเมื่อ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศใชเ้มื่อวนัท่ี 20 สิงหาคม 2542 หมวดท่ีครู
สามารถด าเนินการไดท้นัทีคือหมวดท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวการจดัการศึกษาท่ียดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมี
ความส าคญัท่ีสุด มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดก้ารจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมตอ้งให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน ค  านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผูเ้รียน
ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง ฯลฯ จึง
สอดคลอ้งกบัวิธีการสอนแบบโครงการ การสอนแบบโครงการนั้นมีมานานแลว้ มิใช่เป็นเร่ืองใหม่
ในวงการศึกษาแต่กลบัมาไดรั้บความสนใจและถกูน ามาใชใ้นระดบัปฐมวยัศึกษาในหลายประเทศ
รวมทั้งในประเทศไทยดว้ย เน่ืองจากผลการวิจยัท่ีท าให้เขา้ใจยิ่งข้ึนว่าเด็กเรียนรู้อย่างไรและความ
จ าเป็นท่ีทา้ทายของสงัคมเทคโนโลยีรวมทั้งการใชห้ลกัสูตรแบบบูรณาการและการสอนท่ียึดเด็ก
เป็นส าคญั   

           ความหมายของการสอนแบบโครงการ  

           การสอนแบบโครงการ  (Project Approach)  หมายถึง การจ ัดการเรียนการสอน
รูปแบบหน่ึงซ่ึงใหค้วามส าคญักบัเด็ก ส่งเสริมใหเ้ด็กแสวงหาค าตอบจากการเรียนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
อยา่งลุ่มลึกเพื่อสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยท่ีเด็กหรือครูร่วมกนัก าหนดเร่ืองท่ีตอ้งการเรียนรู้ 
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แลว้ด าเนินการแสวงหาความรู้ดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา โดยครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้เด็ก
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้ มีผูใ้หค้วามหมายของโครงการไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
            Helm and Katz (2001) กล่าวว่า การสอนแบบโครงการคือ วิธีการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีให้
โอกาสเด็กเรียนรู้โดยการสืบคน้หาขอ้มลูอยา่งลึกในหวัเร่ืองเฉพาะท่ีเด็กสนใจ ควรค่าแก่การเรียนรู้ 
โดยปกติการสืบคน้จะท าโดยเด็กกลุ่มเลก็ๆ ท่ีอยูใ่นชั้นเรียนหรือเด็กทั้งชั้นร่วมกนัหรือบางโอกาส
อาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหน่ึงเท่านั้น หวัเร่ืองท่ีถกูเลือกควรมีความหมายต่อชีวิตต่อตวัเด็ก และครู
สามารถบูรณาการเน้ือหา เช่นคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ในการท าโครงการของ
เด็กไดด้ว้ยทั้งน้ี ลกัษณะเด่นของโครงการคือการคน้หาค าตอบจากค าถามท่ีเก่ียวกบัหัวเร่ือง ค  าถาม
น้ี    อาจมาจากเด็ก จากครูหรือครูกับเด็กร่วมกัน เด็กมีโอกาสท่ีจะวางแผนสืบค้นด้วยตนเอง 
โดยมีค รู ช่วยเหลือการท าโครงการของเด็กจะรวมการวางแผนศึกษาสถานท่ีต่างๆ และหรือ
สมัภาษณ์  เด็ก   แกปั้ญหา แลกเปล่ียนส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน   เช่นเดียวกับ วฒันา มคัคสมนั 
(2539 : 51-52, 2544 : 3-10) ได้ให้ความหมายของการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
แบบโครงการคลา้ยกนัว่า เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กไดศ้ึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
อย่างลุ่มลึก โดยเร่ืองท่ีเรียน และประเด็นปัญหาท่ีศึกษามาจากความสนใจของตวัเด็กเอง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งใหเ้ด็กมีประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษานั้น โดยการเปิดโอกาสให้
เด็กไดศึ้กษาอย่างใกลชิ้ด จากแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ อาจใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานอย่างเพียงพอตาม
ความสนใจเด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดค้น้หาค าตอบและคล่ีคลายความสงสยัใคร่รู้ ในการจดักิจกรรมเด็กอาจ
ประสบกบัทั้งความส าเร็จและความลม้เหลวในวิธีการแสวงหาความรู้ตามวิธีการของเด็กเอง และ
เม่ือเขาพบค าตอบ ก็จะน าความรู้ใหม่ท่ีไดน้ั้นมาเสนอในรูปแบบต่างๆตามความตอ้งการของเด็กเอง 
อาจเป็นงานเขียน งานวาดภาพระบายสี การสร้างแบบจ าลอง การเล่นสมมติ ละคร การท าหนังสือ 
หรือรูปแบบอ่ืนๆ โดยจะน าเสนอความรู้ต่อเพื่อนๆ คุณครู ผูป้กครองและคนอ่ืนๆ ท าให้เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จนั้น และ( คู่มือหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 
ส าหรับเด็ก 3-5 ปี  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ )ไดใ้ห้ความหมายไปในท านองเดียวกนัว่า   การ
สอนแบบโครงกา  (Project Approach) คือการท่ีเด็กศึกษาสืบคน้ลงลึกในเร่ืองท่ีเด็กสนใจหรือทั้งผูส้อน
หรือเด็กสนใจ โดยเด็กเป็นผูล้งมือปฏิบติั สืบคน้ขอ้มูลเพื่อหาค าตอบจากค าถามของตนเอง ภายใตก้าร
ช่วยเหลือแนะน า การอ านวยความสะดวกและการสนบัสนุนจากครูผูส้อน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือระยะเร่ิมตน้
โครงการ ระยะพฒันาโครงการ และระยะสรุปโครงการ ซ่ึงแต่ละระยะประกอบดว้ย การอภิปราย การ
ออกภาคสนาม การสืบคน้ การน าเสนอ  และการจดัแสดง   
             จากความหมายท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ กล่าวโดยสรุปไดว้่า  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงการ(Project Approach) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีใหเ้ด็กไดเ้ลือกเรียนตามความสนใจ โดยเด็กจะไดรั้บ
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การเรียนรู้ร่วมกนัจากการสืบคน้ขอ้มลูดว้ยตนเอง เพื่อใหไ้ดค้  าตอบในแต่ละค าถามของเด็กๆ เด็กจะไดล้ง
มือปฏิบัติกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การทดลองสมมติฐาน การ
ทศันศึกษา โดยมีครูเป็นผูค้อยแนะน า และจัดอุปกรณ์อ  านวยความสะดวกให้กับเด็กๆ ต้องเป็นผูท่ี้
ยอมรับเด็กโดยแท ้เช่ือมัน่ว่าเด็กสามารถแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตวัเด็กเอง โดยครูจะตอ้ง แสดงบทบาท
ผูฟั้งท่ีดีใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งความตอ้งการความสนใจของเด็กและจดักิจกรรมตามความสนใจของเด็ก
อยา่งแทจ้ริงเมื่อจบโครงการแลว้เด็กๆ และครูร่วมกนัจดัแสดงนิทรรศการน าเสนอต่อเพื่อน ผูป้กครอง 
และผูท่ี้สนใจร่วมชมงานต่อไป 
  ประเภทของโครงการ 
               เน่ืองจากโครงการ คือ การแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ถา้เน้ือหาหรือข้อสงสัยตรงกบัรายวิชาใด ก็จัดเป็นโครงการในรายวิชานั้น ๆ 
จึงแบ่งโครงการตามการได ้มา ซ่ึงค าตอบของกระบวนการทางวิทยาศาสต ร์ออกเป็น 4 
ประเภท คือ 
    1. โครงการประเภทการส ารวจและรวบรวมขอ้มลู 
              2. โครงการประเภททดลอง 
              3. โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ ์
              4. โครงการประเภททฤษฏี เป็นการใชจิ้นตนาการของตนเองมาอธิบายหลกัการหรือแนวคิดใหม่  ๆ
             1. โครงการประเภทการส ารวจและรวบรวมข้อมูล  โครงการประเภทน้ีผูท้  า
โครงงานเพียงต ้องการส ารวจ และรวบรวมข ้อมูล แลว้น าข ้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็น
หมวดหมู่ และน าเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เห็นในลกัษณะหรือความสัมพนัธ์ในเร่ืองท่ี
ต้องการศึกษาให้ช ัดเจน   โครงการประเภทส ารวจข ้อมูล ไม่จ  า เป็นต ้องมีต ัวแปรเข ้ามา
เก่ียวข้อง นักเรียนเพียงส ารวจรวบรวมข้อมูล แลว้น าข ้อมูลท่ีได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่และ
น าเสนอ ก็ถือว่าเป็นการโครงการประเภทส ารวจรวบรวมข้อมูลแลว้   
           2. โครงการประเภททดลอง ในการท าโครงการการประเภททดลอง จะต้องจัดการ

กับตัวแปรท่ีมีผลต่อการทดลอง จะต้องจัดการกับตัวแปรท่ีมีผลต่อการทดลอง คือ  

             1) ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ หมายคือเหตุของการทดลอง หรือข้อสงสัย  
                 2)  ตวัแปรตาม คือ ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตน้ หรือผลจากขอ้สงสยั 
             3) ตัวแปรควบคุม หมายถึง ส่ิงท่ีต้องควบคุมให้เหมือนๆกัน มิฉะนั้นจะมีผลท าให้
ตัวแปรตามเปล่ียนไป 
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             4) ตัวแปรแทรกซ้อน คือตัวแรควบคุมท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงจะมีผลแทรก

ซ้อน ท าให้ผลการทดลองผิดไป                 

               3. โครงการประเภทส่ิงประดิษฐ์   เป็นการน าเอาความรู้ท่ีมีอยู่มาประดิษฐ์หรือสร้างส่ิง 
ใหม่ๆ ซ่ึงรวมถึงการเขียนหนงัสืออ่านประกอบหรือหนังสืออ่านเพ่ิมเติม การแต่งค าประพนัธ์ การ
แต่งเพลง การแต่งบทละครอ่ืนๆ 
               4. โครงการประเภททฤษฎี เป็นการศึกษาหลกัการหรือทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์
สามารถแบ่งโครงการ ไดห้ลายประเภทข้ึนอยูก่บัเกณฑก์ารจ าแนก ซ่ึงในท่ีน้ีจะขอแบ่งประเภทของ 
โครงการโดยใชเ้กณฑก์ารจดักิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งได ้2 ประเภท 
         4.1 โครงการตามสาระการเรียนรู้   เป็นโครงการท่ีท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
เน้ือหาสาระท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้ลกัษณะของกิจกรรมจะเป็นการบูรณาการความรู้ทกัษะ คุณธรรม  
จริยธรรม  ค่านิยมในเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเป็นพ้ืนฐานในการก าหนดโครงการและการปฏิบติั 
        4.2 โครงการตามความสนใจ เป็นโครงการท่ีผูเ้รียนก าหนดข้ึนตามความถนัด ตาม
ความสนใจความตอ้งการ อาจจะเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาสาระท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้หรือเป็นเร่ืองท่ีอยู่
ใกลต้วัเด็กท่ีเด็กสนใจก็ได ้ พนัธ ์ ทองชุมนุม( อา้งถึงใน พิกุล เกิดปลัง่ 2554 :38 )          
        จากประเภทของโครงการท่ีกล่าวมา  โครงการตามความสนใจ เป็นโครงการท่ี
เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั  เพราะเป็นเร่ืองท่ีเด็กสนใจอยากเรียนรู้ อาจมาจากเร่ืองใกลต้วัเด็ก ซ่ึงการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยัเน้นให้เด็กไดล้งมือปฏิบติัจริงและเรียนรู้ดว้ยตนเอง
เป็นส าคัญ ถา้เป็นเร่ืองท่ีเด็กสนใจ เด็กจะมีความตั้งใจ ให้ความร่วมมือ  และสามารถลงมือหา
ค าตอบดว้ยตนเองตามขั้นตอนกระบวนการการจดัการเรียนรู้แบบโครงการ เด็กมีการรับรู้และ
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
  หลกัการของการสอนแบบโครงการ 

             การจดัการเรียนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนน้ี  เป็นการจดักิจกรรมการ 
เรียนการสอนภายใตบ้รรยากาศท่ีเป็นมิตร มีอิสระเสรี  ใหเ้กียรติ ใหค้วามส าคญัแก่เด็กในฐานะคน
คนหน่ึงท่ีมีสิทธิเท่าเทียมกนัทุกคน สร้างความรู้สึกท่ีมัน่คง กลา้คิด กลา้แสดง กลา้ลงมือท า ครูเป็น 
ผูค้อยใหค้วามสนบัสนุน คอยช่วยเหลือเมื่อเด็กตอ้งการ ครูจะไม่เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ แต่จะเป็นผู ้

จดัสภาพแวดลอ้มในห้องเรียน และเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีเอ้ือให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมใน 
เร่ืองราวท่ีเป็นความสนใจและทา้ทายความสามารถของเด็ก ให้โอกาสเด็กไดค้น้พบและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงกบัส่ิงของ เร่ืองราว สถานท่ี บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆภายในชุมชนของเด็ก ตาม 
วิธีการของแต่ละบุคคลเปิดโอกาสให้เด็กไดป้ระเมินผลการท างานของตนเองไดเ้ห็นพฒันาการ 
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ความส าเร็จและลม้เหลวของตน ครูเป็นผูใ้หข้อ้มลูยอ้นกลบัในทางบวก และคอยแนะน าช่วยเหลือ 
ใหเ้ด็กไดป้ระสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรม    

            หลกัการส าคญัของการสอนแบบโครงการ เป็นดังนี้  
             1.เด็ก ศึกษาเ ร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเ อียดของเ ร่ืองนั้ น ด้วย          
กระบวนการคิด  และแกปั้ญหาของเด็กเอง 
            2.เร่ืองท่ีศึกษาก าหนดโดยเด็กเอง    
            3.ประเด็นท่ีศึกษา เกิดจากขอ้สงสยัหรือปัญหาของเด็กเอง  
           4. เด็กไดม้ีประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษาโดยการสังเกตอย่างใกลชิ้ด จากแหล่งความรู้     
เบ้ืองตน้  
            5. ระยะเวลาการสอนยาวนานอยา่งเพียงพอตามความสนใจของเด็ก    
            6. เด็กไดป้ระสบทั้งความลม้เหลวและความส าเร็จในการศึกษา ตามกระบวนการแกปั้ญหา      
ของเด็ก      
            7. ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากกระบวนการศึกษาและการแกปั้ญหาของเด็กเป็นส่ิงท่ีเด็กใชก้  าหนด       
ประเด็นศึกษาข้ึนใหม่  หรือใชป้ฏิบติักิจกรรมท่ีเด็กตอ้งการ   
            8. เด็กไดน้ าเสนอกระบวนการศึกษาและผลงานต่อคนอ่ืน   
            9. ครูไม่ใช่ผูถ่้ายทอดความรู้ หรือก าหนดกิจกรรมใหเ้ด็กท า แต่เป็นผูก้ระตุน้ให้เด็กใชภ้าษา  
หรือสญัลกัษณ์อ่ืนๆ เพื่อจดัระบบความคิดและสนบัสนุนใหเ้ด็กใชค้วามรู้ ทกัษะท่ีมีอยูคิ่ดแกปั้ญหา 
ดว้ยตนเอง      
วตัถุประสงค์ของการสอนแบบโครงการ  
           รูปแบบการสอนแบบโครงการน้ีพฒันาข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์หลกั  4 ประการคือ   เมื่อใช้
รูปแบบการสอนน้ีแลว้ ผูเ้รียนจะมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
          1.สามารถพฒันากระบวนการคิดของตนเอง 
          2.สามารถลงมือปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
          3.สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นกระบวนการ 
          4.เห็นคุณค่าในตนเอง 

 ลกัษณะส าคญัของการสอนแบบโครงการ  

            การสอนแบบโครงการ คือ การท่ีเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ท าการเรียนรู้เร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงจากความสนใจ  เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชร่้วมกบัระบบการสอนในหลกัสูตตามปกติ 
โดยโอกาสท่ีครูจะใชรู้ปแบบการเรียนการสอนน้ีจะเกิดข้ึนภายใตส้ภาพการเรียนการสอนตามปกติ 
เม่ือครูสงัเกตเห็นว่าเด็กมีความสนใจในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดเป็นพิเศษ และตอ้งการจะศึกษาเร่ืองนั้น
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ต่อไป และครูพิจารณาว่าสามารถจดักิจกรรมเพ่ือศึกษาเร่ืองนั้นไดแ้ละมีแหล่งทรัพยากรเพียงพอ
ส าหรับศึกษาเร่ืองนั้น จุดเนน้ส าคญัของการจดัการเรียนการสอนน้ีมุ่งท่ีความสนใจของเด็กเป็นหลกั
เพื่อใหเ้ด็กมีโอกาสไดศ้ึกษาเร่ืองท่ีตนสนใจ ในวิธีการของเด็กเอง  ดงันั้นการสอนแบบโครงการไม่
มี การวางแผนการสอนอย่างชดัเจนไวล่้วงหน้า   ครูผูส้อนคอยจะสังเกตจนพบความความสนใจ
ของเด็ก แลว้จึงจะสามารถร่วมกนัวางแผนและก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกนักบัเด็กข้ึน
และจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการความสนใจของเด็ก  แมว้่าการสอน
แบบโครงการจะมุ่งท่ีความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล แต่ในการเลือกหัวขอ้ของโครงการท่ีจะ
ท าการศึกษานั้น เด็กทั้งกลุ่มจะร่วมกนัเลือกหัวขอ้ของโครงการร่วมกนั ภายใตก้รอบความสนใจ
ของเด็กส่วนใหญ่ในห้องเรียนและภายใตก้ารพิจารณาของครูว่าหัวขอ้ดงักล่าวสามารถเลือกเป็น
หวัขอ้โครงการไดห้รือไม่โดยครูพิจารณาเกณฑใ์นการเลือกหวัขอ้ของโครงการดงัน้ี  
                1) เป็นหวัขอ้ท่ีเดก็ทุกคนหรือเดก็ส่วนใหญ่ของกลุ่มสนใจ  
                2) มีแหล่งทรัพยากรในทอ้งถ่ินเพียงพอท่ีจะจดักิจกรรมในหวัขอ้โครงการน้ีได ้      
                3) เป็นหวัขอ้ท่ีเดก็พอจะมีประสบการณ์อยูบ่า้งแลว้   
                4) เป็นหวัขอ้ท่ีเด็กสามารถใชป้ระสบการณ์ตรงในการคน้หาขอ้มลูขอ้เท็จจริงได ้ 
                5) เป็นเร่ืองท่ีเป็นจริง สามารถใหเ้ด็กมีประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองนั้นได ้
                6) เป็นเร่ืองท่ีเปิดโอกาสใหม้ีการร่วมมือกนัท างาน 
                7) เป็นเร่ืองท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดล้งมือปฏิบติั สร้างส่ิงของหรือเล่นสมมติ 

   สาระส าคญัของการสอนแบบโครงการ 

           1.สาระหลกั 
            สาระหลกัของรูปแบบ คือ กระบวนการแกปั้ญหา จะเป็นสาระหลกัท่ีครูใชก้ระตุน้ใหเ้ด็กใช้
ตลอดกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
          กระบวนการแก้ปัญหา 
   กระบวนการแกปั้ญหาเป็นกระบวนการท่ีตอ้งการใหเ้ด็กคิดหาวิธีการแกปั้ญหาโดยครูมี 
    หนา้ท่ีกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความคิด ในการท่ีจะหาวิธีการแกปั้ญหา ตามวิธีการของเด็ก มีขั้นตอน ดงัน้ี 
           1.ก  าหนดประเด็นปัญหา จากการท่ีเด็กสงัเกต ศึกษาขอ้มลู รับรู้และท าความ 
    เขา้ใจ  ปัญหา จนสามารถสรุปและก าหนดประเด็นปัญหาข้ึนได ้
           2.เด็กวิเคราะห์โดยการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อแยกแยะประเด็นปัญหา      
     สภาพ สาเหตุ และล าดบัความส าคญัของปัญหา 
           3.เด็กสร้างทางเลือกในการแกปั้ญหาดว้ยการตั้งสมมติฐาน  
           4.เด็กตรวจสอบสมมติฐานดว้ยการลงมือปฏิบติั 
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           5.สรุปผล สงัเคราะห์ความรู้ดว้ยตนเอง 
           ในการท่ีเด็กคิดแกปั้ญหาไดน้ั้นครูตอ้งมีการกระตุน้ให้เด็กคิด โดยการกระตุน้ให้เด็กไดใ้น
ทกัษะในการคิดและลกัษณะทางการคิด  ทิศนา แขมณีและคณะ (2540) ไดก้ล่าวถึง ทกัษะทางการ
คิดและลกัษณะทางการคิดไวว้่า ประกอบดว้ยทกัษะและลกัษณะต่อไปน้ี               
   ทักษะการคดิ ประกอบดว้ย 
         ทกัษะการส่ือสาร  ไดแ้ก่ 
         ทกัษะการฟัง                                       ทกัษะการใชค้วามรู้ 
         ทกัษะการจ า                                         ทกัษะการอธิบาย 
         ทกัษะการอ่าน                                     ทกัษะการท าความกระจ่าง 
         ทกัษะการรับรู้                                     ทกัษะการบรรยาย 
         ทกัษะการเก็บความรู้                           ทกัษะการพดู 
         ทกัษะการดึงความรู้                             ทกัษะการเขียน 
         ทกัษะการจ าได ้                                   ทกัษะการแสดงออก 
ทกัษะท่ีเป็นแกนหรือทกัษะขั้นพ้ืนฐานทัว่ไป  ไดแ้ก่ 
         ทกัษะการสงัเกต    ทกัษะการระบุ 
         ทกัษะการส ารวจ    ทกัษะการจ าแนกความแตกต่าง  
         ทกัษะตั้งค  าถาม    ทกัษะการจดัล  าดบั  
         ทกัษะการรวบรวมขอ้มลู   ทกัษะการเปรียบเทียบ 
         ทกัษะการจดัหมวดหมู่               ทกัษะการอา้งอิง 
         ทักษะการตีความ           ทกัษะการแปลความ 
         ทกัษะการเช่ือมโยง           ทกัษะการขยายความ  
         ทกัษะการใชเ้หตุผล           ทกัษะการสรุปความ 
ทกัษะการคิดขั้นสูง ท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
         ทกัษะการนิยาม                         ทกัษะการวิเคราะห์ 
         ทกัษะการการผสมผสาน                ทกัษะการจดัระบบ 
         ทกัษะการสร้าง                          ทกัษะการจดัโครงสร้าง 
         ทกัษะการปรับโครงสร้าง                 ทกัษะการหาแบบแผน 
         ทกัษะการหาความเช่ือพ้ืนฐาน           ทกัษะการท านาย 
         ทกัษะการตั้งสมมติฐาน                   ทกัษะการทดสอบสมมติฐาน 
         ทกัษะการก าหนดเกณฑ ์                 ทกัษะการพิสูจน์    
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 ลกัษณะการคดิ  
               ครูกระตุน้ให้เด็กมีลกัษณะการคิดหลายๆ รูปแบบ หลายๆ ลกัษณะ ลกัษณะการคิดเป็น
ประเภทของการคิดท่ีแสดงลกัษณะเฉพาะท่ีชดัเจน ลกัษณะการคิดแต่ละลกัษณะจะอาศยัทกัษะ
พ้ืนฐานบางประการ และมีกระบวนการหรือการคิดไม่มากนกั ลกัษณะการคิดดงักล่าวประกอบดว้ย 
การคิดคล่อง การคิดหลากหลาย    การคิดละเอียด    การคิดชดัเจน การคิดกวา้ง การคิดไกล การคิด
ลึกซ้ึง และการคิดอยา่งมีเหตุผล 
               สาระท่ีเป็นเน้ือหาตามหัวขอ้โครงการ   เป็นเน้ือหาท่ีเกิดจากความสนใจ ความตอ้งการ
ของ เด็ก แลว้ถกูก  าหนดเป็นหวัขอ้โครงการท่ีจะท าการศึกษา 
              จากสาระส าคญัของการสอนแบบโครงการ  ท่ีมีสาระหลกัของรูปแบบ คือ กระบวนการ
แกปั้ญหา จะเป็นสาระหลกัท่ีครูใชก้ระตุน้ให ้เด็กใชต้ลอดกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน 

      ขั้นตอนการสอน 
              การจดัการเรียนการสอนตามกระบวนการของการสอนแบบโครงการส าหรับเด็กประกอบ    

ไปดว้ยระยะของโครงการ 3 ระยะ ใหญ่ๆ คือ 
      ระยะท่ี 1 เร่ิมตน้โครงการ 
                ระยะท่ี 2 พฒันาโครงการ 
                ระยะท่ี 3 รวบรวมสรุป 
           การสอนแบบโครงการเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความยดืหยุน่สูงมาก แต่ก็มีขั้นตอน

ในการสอนท่ีชดัเจน ตลอดโครงการหน่ึงใดๆท่ีนกัเรียนเลือกท าจะใชเ้วลาในการท าโครงการ วนัละ 
50-70 นาที ตลอดโครงการบางทีอาจจะใชเ้วลา 1 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ หรือ 3 
เดือน ข้ึนอยู่กบัหัวขอ้โครงการท่ีนักเรียนเลือกและข้ึนอยู่กบักิจกรรมท่ีนักเรียนเลือกปฏิบัติเพ่ือ
คน้หาค าตอบและน าเสนอผลการศึกษาในคร้ังนั้น ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการสอนแบบโครงการมี 3 ระยะ คือ (Katz & Chard, 1994; Katz. L. And Chard. S.Engaging, 
1995) 

           ระยะท่ี 1 ทบทวนความรู้และความสนใจเด็ก 
            เด็กและครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปรายเพื่อเลือกและปรับหัวเร่ืองท่ีจะท าการสืบคน้หัว
เร่ืองอาจเสนอโดยเด็ก ครู หรือครูและเด็กร่วมกนั โดยใชห้ลกัในการเลือกหวัเร่ือง ดงัน้ี 
             1. เลือกหวัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีเด็กมีอยู่ทุกวนั อย่างน้อยเด็กประมาณ 2 – 3 คนควร
จะคุน้เคยกบัหวัเร่ือง และจะช่วยในการตั้งประเด็นค าถามเก่ียวกบัหวัเร่ือง 
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             2. เลือกหวัเร่ืองท่ีมีคุณค่าส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก และมีแหล่งขอ้มูลในทอ้งถ่ินเพียงพอท่ีจะ
ใหเ้ด็กท าโครงการ 
              3. ทกัษะพ้ืนฐานทางการรู้หนังสือและจ านวน ควรบูรณาการอยู่ในหัวเร่ืองท่ีท าโครงการ
รวมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษา เช่น การถามค าถาม การนับ การท ากราฟการสังเกต การส

เก็ตซภ์าพ การสงัเกตดว้ยการวาดภาพ การสร้าง การป้ัน การประดิษฐ ์
              4. หวัเร่ืองท่ีเลือกควรใชเ้วลาท าโครงการไดอ้ยา่งน้อย 1 สัปดาห์และเหมาะท่ีจะท าการส ารวจ 
คน้ควา้ท่ีโรงเรียนมากกว่าท่ีบา้น 
          เม่ือไดห้ัวเร่ืองแลว้ครูควรเร่ิมท าแผนท่ีทางความคิด (mind map ) หรือใยแมงมุม(Web) 
เพ่ือระดมความคิดร่วมกบัเด็กในหัวเร่ืองน้ี และจดัแสดงแผนท่ีทางความคิดท่ีท าไวภ้ายในชั้น
เรียน ขอ้มูลต่างๆที่ไดส้ามารถใชใ้นการสรุป อภิปรายระหว่างท าโครงการ และยงัสามารถ

เช่ือมโยงไปยงัหัวเร่ืองย่อยไดอี้ก นอกจากน้ีในช่วงอภิปรายระดมความคิดครูจะทราบว่าเด็กมี
ประสบการณ์ในหัวเร่ืองเพียงใด ตามความเหมาะสมของวยั เช่น เด็กปฐมวยัอาจใชก้ารเขียน
ภาพ เล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ ครูจะเป็นผูช้่วยให้เด็กเสนอค าถามท่ีตอ้งการสืบคน้หาค าตอบ 
จดหมายเกี่ยวกบัหัวเร่ืองท่ีจะสืบคน้ถูกส่งไปยงับา้นของเด็ก ครูจะเป็นผูก้ระตุน้ให้พ่อแม่พูด
กบัเด็กเก่ียวกบัหัวเร่ือง เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ ครุจะช้ีแนะวิธีสืบคน้เพื่อให้เด็กแต่ละคน

ไดท้ างานตามศกัยภาพโดยใชท้กัษะพื้นฐานทางการสร้าง การวาดภาพ ดนตรี และบทบาท
สมมติ                  

            ระยะท่ี 2 ใหโ้อกาสเด็กคน้ควา้และมีประสบการณ์ใหม่ 
             เป็นงานในภาคสนาม ประกอบด้วยการสืบคน้ตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ระยะน้ีถือเป็นหัวใจของ
โครงการ ครูจะเป็นผูจ้ดัหา จดัเตรียมแหล่งขอ้มลูใหเ้ด็กสืบคน้ ไม่ว่าจะเป็นของจริง หนงัสือ วสัดุอุปกรณ์
ต่าง  ๆหรือแมแ้ต่การออกไปศึกษานอกสถานท่ีหรือนดัหมายผูเ้ช่ียวชาญ วิทยากรทอ้งถ่ิน เพ่ือใหเ้ด็กท าการ
สืบคน้สังเกตอย่างใกลชิ้ด และบนัทึกส่ิงท่ีพบเห็นอาจมีการเขียนภาพท่ีเกิดจาการ สังเกต จัดท ากราฟ 
แผนภูมิไดอะแกรม หรือสร้างแบบต่าง  ๆส ารวจ คาดคะเน มีการอภิปราย เล่นบทบาทสมมติเพื่อแสดงความ
เขา้ใจในความรู้ใหม่ท่ีได ้(Katz & Chard, 1994)   
           ระยะท่ี 3 ประเมิน สะทอ้นกลบั และแลกเปล่ียนงานโครงการ 
          เป็นระยะสรุปเหตุการณ์ รวมถึงการเตรียมการเสนอรายงานและผลท่ีได้ในรูปของ
การจดั แสดง การคน้พบ และจดัท าส่ิงต่างๆ สนทนา เล่นบทบาทสมมติหรือจดัน าชมส่ิงท่ีไดจ้าก
การก่อสร้าง ครูจะจดัใหเ้ด็กไดแ้ลกเปล่ียนส่ิงท่ีตนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นเด็กสามารถช่วยกนัเล่าเร่ืองการท า
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โครงการใหผู้อ่ื้นฟัง โดยจดัแสดงส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นใหเ้พ่ือนในชั้นเรียนอ่ืน ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง และ
ผูบ้ริหารไดเ้ห็น ครูจะช่วยเด็กเลือกวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะน ามาแสดง ซ่ึงการท าเช่นน้ีเท่ากบัช่วยให้เด็ก
ทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมด ครูอาจเสนอให้เด็กไดจิ้นตนาการความรู้ใหม่ท่ีได ้ผ่านทาง
ศิลปะ ทางละคร สุดท้ายครูน าความคิดและความสนใจของเด็กไปสู่การสรุปโครงการและอาจ
น าไปสู่หวัเร่ืองใหม่ของโครงการต่อไป (Katz,1994) 

แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  

              การแกปั้ญหานั้นเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญาและการคิด ดงันั้นการศึกษาดา้น
การแก้ปัญหาจึงมีความเข้าใจการพฒันาการทางสติปัญญา  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคิดแกปั้ญหาท่ีกล่าวมีดงัน้ี 
               ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาของเพยีเจท์ ( Piaget’s Theory of CognitiveDevelopment ) 
เพียเจท์ ได้ศึกษาพฒันาการทางดา้นสติปัญญาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวยัท่ีมีพฒันาการทาง
สติปัญญาท่ีสมบูรณ์ โดยเช่ือว่า เด็กเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั โดยอาศยัขบวนการท างานท่ีส าคญัของ
โครงสร้างทางสติปัญญา คือ ขบวนการปรับเขา้สู่โครงสร้าง(Assimmilation) ท าหน้าท่ีรับขอ้มูลเขา้
มาตีความหมายเท่าท่ีระดบัสติปัญญารับรู้ได ้โดยน าส่ิงใหม่มาปรับให้เขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยู่ ถา้
ขอ้มลูใหม่ท่ีรับเขา้มานั้นแตกต่างจากขอ้มลูเดิมมากไม่สามารถเขา้ใจขอ้มลูใหม่ไดห้มด จึงตอ้งปรับ
ขอ้มูลก่อนรับเขา้ไปในโครงสร้างทางความคิด ส่วนการปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) 
เป็นการปรับโครงสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้ภายในใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้โดยปรับโครงสร้างทางความคิด
ใหเ้หมาะกบัประสบการณ์ท่ีรับเขา้ไป (วยภุา     จิตรสิงห์, 2534) นอกจากน้ี ล  าดบัขั้นของพฒันาการ
ทางสมองของเด็กไม่ว่าอยู่ในสภาพของวฒันธรรมใดก็ตาม เป็นอย่างเดียวกนัและพฒันาการทาง
ความคิดของบุคคลจากวยัเด็กถึงวยัท่ีมีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ มีการพฒันาเป็นล าดบัขั้น
(Stage) ตามวุฒิภาวะและมีความต่อเน่ืองกนั สภาพแวดลอ้มมีส่วนช่วยในการกระตุน้เด็กให้คน้พบ
ความรู้ใหม่ท่ีน าเด็กไปสู่ขั้นตอนต่าง ๆไดอ้ยา่งสมบูรณ์   
ขั้นพฒันาการทางสติปัญญาหรือการคิด  ซ่ึงแต่ละระยะของพฒันาการแต่ละระยะดงัน้ี 
              ระยะท่ี 1 ขั้นประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว  (Sensorimotor Stage) พฒันาการขั้นน้ีเร่ิม
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสาทสัมผสัทางปาก หู และตา ต่อสภาพแวดลอ้ม
รอบ ๆ ตวั  เด็กมกัหยิบจบัวตัถุมาลูบคล า หรือเคาะ ฯลฯ ในขั้นน้ีความคิดความเข้าใจของเด็ก
กา้วหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น สามารถประสานงานระหว่างกลา้มเน้ือมือและสายตา สามารถรู้ว่า
สสารไม่หายไปจากโลก สามารถคน้หาวตัถุท่ีเปลี่ยนที่ไป ตลอดจนสามารถส่ือสารโดยใช้
ภาษาได ้เด็กวยัน้ีชอบท าอะไรบ่อยๆซ ้าๆ เป็นการเลียนแบบ พยายามแกปั้ญหาแบบลองผิดลอง
ถูก เมื ่อส้ินสุดระยะน้ีเด ็กมีการแสดงออกของพฤติกรรมอย ่างมีจุดมุ ่งหมายและสามารถ
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แกปั้ญหาโดยเปล่ียนวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ แต่ความสามารถในการวางแผนของ
เด็กยงัอยู่ในขีดจ ากดั  
            ระยะท่ี 2  ขั้นการแกปั้ญหาดว้ยการรับรู้และยงัไม่รู้จกัใชเ้หตุผล(Proportional Stage) 
ระยะน้ีอยู่ในช่วงอายุประมาณ2-7 ปี ซ่ึงแบ่งออกเป็นขั้นย่อย ๆ อีก 2 ขั้น คือ ในช่วงอายุ 2- 4 ปี 
เป็นช่วงท่ีเด็กเร่ิมมีเหตุผลเบ้ืองตน้ สามารถโยงความสัมพนัธ์ระหว่าง 2 เหตุการณ์หรือมากกว่า 
มาเป็นเหตุผลเก่ียวโยงซ่ึงกนัและกนัได ้แต่เหตุผลของเด็กวยัน้ียงัมีขอบเขตจ ากดั เพราะเด็กยงั
ยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง คือยึดความคิดของตนเองเป็นใหญ่ และมองไม่เห็นเหตุผลของคนอื่น 
ความคิดและเหตุผลของเด็กวยัน้ีจึงไม่ค่อยถ ูกตอ้งกบัหลกัความเป็นจริง เด ็กในช่วงอายุ
ประมาณ 4-7  ปี จะมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ รอบตวัดีข้ึน รู้จกัแยกแยะช้ินส่วนของ
วตัถุ เร่ิมมีการพฒันาการเกี่ยวกบัการอนุรักษ์ แต่ยงัไม่แจ่มชดั รู้จกัแบ่งพวก แต่ยงัคิดหรือ
ตดัสินผลของการกระท าต่าง ๆ จากส่ิงท่ีเห็นภายนอกเท่านั้น 
           ระยะท่ี 3  ขั้นการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลกบัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete - Operation 
Stage) อยู่ในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นระยะท่ีเด็กเขา้ใจความคิดของผูอื้่นไดด้ี เพราะเด็กเร่ิมลด
ความคิดย ึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง โดยเ ร่ิมน าเอาเหตุผลรอบ ๆ ตวัมาคิดประกอบในการ
ตดัสินใจหรือแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั เด ็กวยั น้ีสามารถคิดทบทวนกลบัได ้นอกจากน้ี
ความสามารถในการจ าของเด็กในช่วงอายุน้ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถจดักลุ่มหรือจดั
พวกไดอ้ย่างสมบูรณ์สามารถสนทนากบับุคคลอ่ืนและเขา้ใจความคิดของผูอ่ื้นไดดี้   
         ระยะท่ี 4  ขั้นการแกปั้ญหาดว้ยเหตุผลกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม (Formal - Operation) อยู่
ในช่วงอายุ 11  ปีข้ึนไป ขั้นน้ีเป็นขั้นสุดทา้ยของการพฒันาทางสติปัญญาของเด็ก เพียเจท์เช่ือ
ว่าความคิดความเขา้ใจของเด็กในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด คือเด็กสามารถคิดไดแ้มส่ิ้งนั้น
ไม่ปรากฏให้เห็น สามารถตั้งสมมติฐานและพิสูจน์ได ้สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยมีการคิด
ก่อนแกปั้ญหานั้น ๆ สามารถเขา้ใจสูตรหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ไดด้ี พฒันาการทางสติปัญญาของ
เด็กวยัน้ีจะเจริญเติบโตเต็มท่ีเช่นเดียวกบัผูใ้หญ่ แต่อาจมีการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างจากผูใ้หญ่
อยู่บา้ง เพราะมีประสบการณ์น้อยกว่า  
             ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ (Bruner ’s Theory of Cognitive 
Development ) 
          ทฤษฎีของบรูเนอร์มีส่วนคลา้ยคลึงกับทฤษฎีของเพียเจท์ค่อนขา้งมาก โดยบรูเนอร์เน้นท่ี
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมว่ามีอิทธิพลต่อการพฒันาสติปัญญาและความคิดของ
เด็ก และไดเ้สนอแนวคิดใหม่ ๆ ไดแ้ก่ หลกัสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) และการเรียนรู้จาก
การคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) เป็นตน้ 
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            บรูเนอร์ ไดแ้บ่งการพฒันาทางสติปัญญาออกเป็น 3 ขั้น คือ 
             1.ขั้ น Enactive Stage ขั้ นน้ี เปรียบได้กับขั้ นประสาทสัมผ ัสและการเคล่ือนไหว               
(Sensorimotor Stage) ของเพียเจท ์เป็นขั้นท่ีเด็กเรียนรู้จากการกระท า (Learning by Doing) มากท่ีสุด 
             2. ขั้น Iconic Stage ขั้นน้ีเปรียบไดก้บัขั้นก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational Stage) ซ่ึง

ครอบคลุมขั้นก่อนปฏิบติัการคิด (Preconceptual Thought) และขั้นนึกออกเองโดยไม่ตอ้งใชเ้หตุผล 
ในวยัน้ีเด็กเก่ียวข้องกับความจริงมากข้ึน โดยเกิดจากความคิดการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ อาจจะมี
จินตนาการบา้ง แต่ยงัไม่สามารถคิดไดลึ้กซ้ึงเหมือนขั้นปฏิบติัการคิดรูปธรรมของเพียเจท ์ 
             3. ขั้น Symbolic Stage เป็นพฒันาการขั้นสูงสุดของบรูเนอร์ เปรียบไดก้บัขั้นปฏิบติัการคิด
ดว้ยรูปธรรม (Concrete Opertion) ของเพียเจท์ ขั้นน้ีเด็กสามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ของส่ิงของ 
สามารถคิดรวบยอด ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นไดม้ากข้ึน  บรูเนอร์มีความคิดเห็นตรงขา้มกบัเพียเจท์ โดย

กล่าวว่า พฒันาการดา้นการคิดอยา่งมีเหตุผลของเด็ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคิดเพ่ือแกปั้ญหา ความคงท่ีใน
เชิงปริมาณของสสารนั้นย่อมข้ึนอยู่ก ับอิทธิพลของภาษาท่ีเป็นถอ้ยค าหรือประสบการณ์ทางภาษา
ประเภทน้ีของเด็กเป็นส าคญั บรูเนอร์ยืนยนัว่า การพฒันากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและสติปัญญา
นั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบทั้งภายในและภายนอก ส าหรับองค์ประกอบภายในนั้นหมายถึง กระบวนการ
คิดอย่างมีเหตุผลของเด็กข้ึนอยู่ก ับปฏิสัมพนัธ์ระหว่างเด็กกบัผูอ่ื้น และข้ึนอยู่ก ับความต้องการท่ีเด็ก

พฒันาหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทัว่ ๆไปของเด็กดว้ย ในส่วนท่ีเก่ียวกบักระบวนการอนัเน่ืองมาจาก
องค์ประกอบภายนอก ข้ึนอยู่กบัอิทธิพลของส่ือมวลชนหรือความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเด็ก
เหล่านั้นมีประสบการณ์ตรง นอกจากน้ีกระบวนการในการคิดและสติปัญญาของเด็กยงัข้ึนอยู่กบัเทคนิค
ต่าง ๆ  หลายอยา่ง ซ่ึงเทคนิคแต่ละอยา่งนั้นตอ้งอาศยัทกัษะโดยใชภ้าษาท่ีเป็นถอ้ยค าและวฒันธรรมเป็น
ส่ือกลาง 

            ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของไวกอตสกี ( Vysotsky’s Theory of Cognitive 

Development ) 

            Vysotsky (วฒันา มัคคสมนั, 2544 : 12) ได้กล่าวว่าเด็กเกิดการเรียนรู้พฒันาการทาง

สติปัญญาและทัศนคติข้ึน เม่ือมีการเกิดปฏิสัมพนัธ์และท างานร่วมกับคนอ่ืน ๆ เช่น ผูใ้หญ่ ครู 

เพ่ือน บุคคลเหล่าน้ีให้ขอ้มูลสนับสนุนให้เด็กเกิดข้ึนใน Zone of Proximal Development หมายถึง 
สภาวะท่ีเด็กเผชิญกบัปัญหาท่ีทา้ทายแต่ไม่สามารถคิดแกปั้ญหาไดโ้ดยล าพงัเมื่อไดรั้บการช่วยเหลือ
และแนะน าจากผูใ้หญ่ หรือจากการท างานร่วมกับเพื่อนท่ีมีประสบการณ์มากกว่าเด็กสามารถ
แกปั้ญหานั้นไดแ้ละเกิดการเรียนรู้ข้ึนการให้การช่วยเหลือแนะน าในการแกปั้ญหาและการเรียนรู้
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ของเด็ก (Assisted Learning) เป็นการใหก้ารช่วยเหลือแก่เด็กเมื่อเด็กแกปั้ญหาโดยล าพงัไม่ไดเ้ป็น
การช่วยอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กแกปั้ญหาไดด้ว้ยตวัเอง วิธีการท่ีครูเขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัเด็ก
เพื่อใหก้ารช่วยเหลือเด็ก เรียกว่า การช่วยเสริมศกัยภาพทางการเรียน เป็นการแนะน าช่วยเหลือให้
เด็กแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง โดยใหก้ารแนะน า (Clue) การช่วยเตือนความจ า (Remainders) การกระตุน้

ใหคิ้ด (Encouragement) การแบ่งปัญหาท่ีสลบัซบัซอ้นให้ง่ายลง (Breaking the Problem down into 
step) การให้ตวัอย่าง (Providing an Example) หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเด็กแกปั้ญหาและเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การให้การช่วยเหลือ (Scaffolding) ที่มีประสิทธิภาพต ้องมีองค ์ประกอบและ
เป้าหมาย 5 ประการ ด ังน้ี  1)  เป็นกิจกรรมการร่วมก ันแก ้ปัญหา 2)  เข ้าใจปัญหาและมี
วตัถุประสงค์ท่ีตรงกัน 3) บรรยากาศท่ีอบอุ่น และการตอบสนองท่ีตรงกับความต้องการ4) มี
การจัดสภาพแวดลอ้ม กิจกรรม และบทบาทของผูใ้หญ่ให้เหมาะสมกับความสามารถและ

ความต้องการ 5) สนับสนุนให้เด็กควบคุมตนเองในการแก้ปัญหา ครูมีหน้าท่ีในการจดัเตรียม
สภาพแวดลอ้ม ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและให้ค  าแนะน าดว้ยการอธิบาย และให้เด็กมี
โอกาสท างานร่วมกบัผูอ่ื้นแลว้ใหโ้อกาสเด็กแสดงออกตามวิธีการต่าง ๆของเด็กเองเพื่อครูไดรู้้ว่า
เด็กตอ้งการท าอะไร  (สุจิตรา เคียงรัมย,์ 2551 : 23-24) 
               จากการศึกษาทฤษฎีของเพียเจท์ บรูเนอร์ และไวก็อตสก้ี สรุปได้ว่า การแก้ปัญหากับ

พฒันาการทางดา้นสติปัญญาของเด็กปฐมวยั เพราะเป็นวยัท่ีมีพฒันาการทางสติปัญญาเจริญสูงสุด  
และเป็นความสามารถทางการคิดของสมองท่ีเกิดจากการเรียนรู้ผา่นการกระท ากบัวตัถุและเกิดการ
คิดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ผูใ้หญ่สามารถใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือไดเ้ม่ือเด็กแกปั้ญหานั้นโดยล าพงั  
ไม่ได ้ทกัษะการแกปั้ญหาสามารถส่งเสริมไดโ้ดยการจดัประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้
เด็กไดล้งมือท าดว้ยตนเอง และกิจกรรมควรมีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัธรรมชาติการเรียนรู้ 
ของเด็กเพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กคิดแกปั้ญหาและเกิดการเรียนรู้ คน้พบดว้ยตนเอง   

แนวคดิและความเช่ือในเร่ืองการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน  

  1.เด็ก เล็กๆวยัเร่ิมเรียน เรียนรู้จากการอยู่ร่วมกับผูอื้่นและจากธรรมชาติรอบๆต ัว  
โดยการเช่ือมโยงประสบการณ์จากประสาทสัมผสัทั้ง 5 กับส่ิงต่างๆท่ีเป็นรูปธรรม ผ่าน การ
ได้     สัมผสัได้ยิน ได้เห็น ได้รับรส และได้กล่ิน จะมีความส าเร็จจ  ากัดในด้านการ คิดเหตุผล 
และส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
       2.เด็กเรียนโดยสร้างองค์ความรู้ และค่านิยมของตนเองข้ึนมาจากการ 
 ปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงต่างๆทั้งทางกายภาพและการมีปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น 
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       3.การจัดการเรียนการสอน ต้องเป็นเร่ืองของกาสรจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มเพื่อให้ผูเ้รียน
ได้มีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยครูมีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวก
และคอยช่วยเหลือผูเ้รียนให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความตอ้งการของผูเ้รียนภายใตบ้รรยากาศ
ท่ีเป็นมิตร มีอิสระเสรี ใหเ้กียรติใหค้วามส าคญัแก่นกัเรียนทุกคน 
       4.การประเมินผลการเรียนการสอน เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอน เป็น
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา ในการจดักิจกรรมตามกระบวนการการเรียนการสอนเป็นการ
ประเมินผลตามสภาพจริงท่ีเกิดข้ึน เป็นกระบวนการ สังเกต บนัทึก และรวบรวมขอ้มูลจากการ

ปฏิบตัิจริงของผูเ้รียน จากวิธีการท างานและผลงานท่ีนักเรียนท า เพื่อช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคน
ประสบผลส าเร็จในการเรียนตามศกัยภาพของตน  

 แนวคดิเกีย่วกบัการเหน็คุณค่าในตนเอง 

            การ เห็นคุณค่าในตนเอง หรือ  Self-esteem หมายถึง  การ รู้คุณค่า ในต ัว เอง 
ประกอบไปด้วย ความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และความเช่ือมั่นในความสามารถ
ของตนเองซ่ึงเป็นส่ิงส าค ัญในการด าเนินชีวิต เพราะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจล าพ ัง
ความคิดอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้ ความมั่นใจจะต้องเ ร่ิมสร้าง
อย่างสม ่าเสมอตั้ งแต่ว ัยเด็ก  
           บุคคล เห็นคุณค่าในตน เองจากการรับรู้ถึงล ักษณะของตนเอง  แล ้วประเมิน
ตนเองให้คุณค่าตนเองจากผลการประเมิน แล้วยอมรับ เ ช่ือมั่นและช่ืนชมตนเองในด้าน
ความสามารถ ความส า เ ร็จ  และมีคุณค่า  ขณะเดียวก ันก็รับข ้อจ าก ัดของตนเอง  แล ้ว
แสดงออกในรูปของความรู้ สึก ทัศนคติต่อตนเอง อ ันมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของ
บุคคลนั้ นๆ 
 การเห็นคุณค่าในตนเองส าคัญอย่างไร  

เด็กปฐมว ัยที่มี Self-esteem หมายถึง เด็ก ท่ีมีความคิดที่ดีต่อตนเอง มองเห็น 
และแน่ใจว่าตนเองมีคุณลักษณะต่างๆ เช่น ความสามารถ ความรับผิดชอบท่ีจะ ช่วยเหลือ
ตนเองใหป้ระสบความส าเร็จได ้มีความมัน่ใจในตนเอง รับผิดชอบ ตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยตนเอง ส่วนเด็กท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง เด็กท่ีมีความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่ดีเก่ียวกบั
ตนเอง มกัมีแต่ความสงสัยในความสามารถของตนเอง ไม่แน่ใจว่าตนมีความสามารถท่ีช่วยเหลือตนเองได ้
หรือถา้ท าแลว้งานจะส าเร็จดว้ยดี เด็กประเภทขาดท่ีความเช่ือมัน่ในตนเองจะมีความรู้สึกไม่ไวว้างใจหรือไม่
พอใจในตนเองอยูเ่สมอ ผลท่ีตามมาก็คือ ขาดความกลา้และไม่ยอมต่อสู้กบัส่ิงต่าง  ๆหรือเผชิญกบัอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน จะตอ้งคอยแต่พ่ึงพาผูอ่ื้นอยูเ่สมอ การเร่ิมปลกูฝังความเช่ือมัน่ในตนเองให้กบัเด็ก เป็นส่วนหน่ึงของ
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การพฒันาบุคลิกภาพของเด็กตามทฤษฎีและแนวคิดของ Erik Erikson นักจิตวิเคราะห์ชาวอเมริกนัท่ีเน้นและ
ใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีมีผลต่อพฒันาการทางบุคลิกภาพและการมีความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมากท่ีสุด 
คือ การปฏิบติัตนของพ่อแม่ท่ีมีต่อเด็ก ส่ิงแวดลอ้มรอบตัวเด็ก และประสบการณ์ต่าง  ๆท่ีเขาได้รับตั้งแต่
แรกเกิด ดงันั้น จึงสรุปไดว้่า แม่คือ บุคคลแรกท่ีช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลูก ดงัน้ี ในช่วงปีแรกของชีวิต 
แม่จะเป็นผูส้ร้างความรู้สึกไวว้างใจ ความรู้สึกมองโลกในแง่ดีให้กบัชีวิตทารก เพราะเมื่อทารกร้องไห้ ไม่ว่า
จะเป็นความรู้สึกหิว ความรู้สึกอะไรก็แลว้แต่ หากไดรั้บการตอบสนองจากผูเ้ป็นแม่ ทารกก็จะรู้จกัการรอ
คอย รอเวลาท่ีแม่จะมาท าส่ิงต่างๆ ตอบสนองต่อความต้องการของทารก ทารกเรียนรู้วิธีการร้องไห้เม่ือ
ตอ้งการแม่ และแม่จะเป็นผูต้อบสนองความต้องการนั้นๆ ได ้Erikson ไดก้ล่าวถึงความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
ระหว่างแม่และทารกว่า เป็นพ้ืนฐานของการพฒันาความรู้สึกของเด็กท่ีจะไวไ้จหรือไม่ไวใ้จส่ิงต่าง  ๆในโลก 
ในช่วงอนุบาลหรือปฐมวยัซ่ึงเป็นวยัทองของชีวิต เด็กเร่ิมเรียนรู้ว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะช่วยตนเองได ้
หรืออาจจะเป็นเด็กท่ีช่างสงสยั เมื่อเขาสามารถพฒันาความไวว้างใจจากแม่และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเขาได ้
เขาก็จะเกิดความนึกคิดท่ีดีเก่ียวกบัตนเองในดา้นต่าง  ๆพร้อมกนันั้นก็จะสร้างความเช่ือมัน่ให้มีข้ึนต่อตนเอง 
การเล้ียงดูอย่างเอาใจใส่จากแม่ การให้ความรักความอบอุ่น ท่ีเด็กไดรั้บอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอจากแม่ 
จะบอกให้เด็กทราบว่าเขาเป็นท่ีรัก เป็นท่ีต้องการ และมีคุณค่าเพียงใด ส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างความเช่ือมัน่ใน
ตนเองเพ่ิมมากข้ึน            
                  บุคคลท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูง จะรู้สึกว่าสตนเองมีค่าเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือ สามารถก าหนด
วิถีชีวิตของตนเองได ้มีความเพียรพยายามเพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิต และสามารถเผชิญกบัปัญหาท่ียุ่งยาก   
มีความกลา้เส่ียง มีความกระตือรือร้นท่ีจะไปให้ถึงเป้าหมายส าคญัในชีวิตของตนเอง สามารถยอมรับความ
เป็นจริง ท่ีเกิดข้ึน เป็นผูป้ราศจากอคติ มีความรู้สึกพอใจในชีวิตของตน มีความสุขในชีวิต  และด ารงชีวิต
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
    
             การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง   
                 1. ได้รับรู้การยอมรับจากผูอ่ื้น   
                 2. ได้ประสบผลส าเร็จและช่ืนชมความสามารถ ความส าเร็จของตน  
                 3. ได้เรียนรู้และยอมรับลักษณะท่ีดีของตนและยอมรับข้อจ ากัดของตน   
                 4. ได้ใช้ความพยายามมุ่งมั่นในการท างานเพียงล  าพังและร่วมกับผูอ่ื้น   
                 5. ได้รับข้อมูลยอ้นกลับท่ีเป็นทางบวก   
                 6. ได้ฝึกการยอมรับและเคารพผูอ่ื้น   
                 7. ได้แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของตน   
                 8. ได้ช่วยเหลือผูอ่ื้น   
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                 9.ได้ตัดสินและประเมินผลตนเอง   

             แนวคดิเกีย่วกบัการสอนแบบโครงการ 

                 1.เด็กศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของเร่ืองนั้นๆ 
จนพบค าตอบท่ีต้องการ 
                2.เร่ืองท่ีเด็กศึกษาเป็นเร่ืองท่ีเด็กเป็นผูเ้ลือกเองตามความสนใจ ประเด็นท่ีศึกษาก็
เป็นประเด็นท่ีเด็กตั้งค  าถามข้ึนเอง 
                3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับเร่ืองท่ีศึกษา
นั้น โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกตอย่างใกลชิ้ด จากแหล่งความรู้เบ้ืองต้น 
                4.ในจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะใช้ระยะเวลาท่ียาวนานอย่างเพียงพอตาม
ความ สนใจของเด็ก เพื่อท่ีจะให้เด็กได้ค้นพบค าตอบ และคล่ีคลายความสงสัยใคร่รู้  
                5.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้ประสบกับทั้งความส าเร็จและความ
ลม้เหลวใน วิธีการแสวงหาความรู้ตามวิธีการของเด็กเอง  
                6.เมื่อเด็กได้ค้นพบค าตอบแลว้ เด็กจะน าความรู้ใหม่ที ได้นั้นมาเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความต้องการของเด็กเอง อาจจะเป็นงานเขียน งานวาดภาพระบายสี การสร้าง
แบบจ าลอง การเล่นสมมติ ละคร การท าหนังสือ หรือรูปแบบอ่ืนๆ  
                7.เด ็ก ได ้น า คว าม รู ้เ สนอต่อ เพื ่อนๆ และคนอื ่นๆ  อนั จะแสดง ให ้เห ็นถ ึง
ความส าเร็จของกระบวนการศึกษาของตน และเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จนั้น 
               จากทฤษฎีและแนวที่กล่าวมานั้นในการจ ัดการ เรียนการสอนแบบโครงการ 
ผูส้อน จะต้องเน้นท่ีตัวเด็กเป็นส าค ัญและจะต ้องค านึงถึงระดับพฒันาการ วยั   และความ
แตกต่างของบุคคล คอยให้ค  าแนะน า อ  านวยความสะดวกและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กรู้จ ัก
การคิด แก้ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 
เห็นคุณค่า  ในตนเองและทุกส่ิงรอบตัว ท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมด้วย มีความพยายามในการ
ค้นหาค าตอบจนประสบความส าเร็จ   
 
 
       
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
              ตลอดการสอน 1 โครงการ เวลาท่ีใช้ข้ึนอยู่ก ับการได้ด  าเนินการ ตามขั้นตอนการ 
สอนของรูปแบบ คือ ตั้ งแต่เร่ิมต้นโครงการ พฒันาโครงการ และรวบรวมสรุป ดังนั้น เวลา
ในการสอน 1 โครงการ จึงไม่สามารถสรุปให้แน่นอนตายตัวได้ เพราะข้ึนอยู่ก ับความสนใจ 
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                 ในการท ากิจกรรมของเด็ก บางโครงการอาจใชเ้วลา 1-2 วนั แต่ในบางโครงการอาจใชเ้วลา
ในการท ากิจกรรม 3-4 เดือน  
              ส่วนในการสอน 1 คร้ังใน 1 วนัใช้เวลาประมาณ 15-60 นาที ซ่ึงก็สามารถยืดหยุ่น
ให้มากกว่าหรือน้อยกว่าน้ีได้ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่ก ับความเหมาะสมของโรงเรียน และความสนใจ
ของเด็กเป็นส าคัญ                 

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงการการเตรียมการและแนวทางการปฏิบตัสิ าหรับ

ช่วงท ากจิกรรมในโครงการ 

     ในช่วงเวลาการท ากิจกรรมเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมให้เกิดข้ึน และเป็นส่ิงท่ีท้าทายครูท่ีจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมจริยธรรมทาง
สงัคมในการท่ีจะใหเ้ด็กยอมรับนับถือซ่ึงกนัและกนัและร่วมมือกนั ดงันั้นการวางแผนส าหรับครู

ในช่วงกิจกรรมเพื่อให้ครูสามารถจดัประสบการณ์แบบโครงการควบคู่กบัการส่งเสริมจริยธรรม
ทางสงัคม ครูจะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
         1. การกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ เพราะความสนใจจะเป็นส่ิงช่วยให้เด็กพฒันา
สติปัญญาและจริยธรรมทางสงัคมใหก้า้วหน้าข้ึน ดงันั้นการเลือกหัวขอ้หรือการน าเสนอกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเด็กจะท าในโครงการจะตอ้งใหเ้ด็กเกิดความสนใจ ครูจะตอ้งสังเกตการณ์ท ากิจกรรมของ

เด็กแต่ละคนซ่ึงเป็นแหล่งความคิดใหม่ๆ ส าหรับการน าไปสู่ความสนใจในกิจกรรมเด็กจึงเป็น
ขอ้มลูท่ีดีท่ีสุดในการคน้หาความสนใจและเมื่อสามารถตอบสนองความสนใจใหก้บัเด็กได ้เด็กก็จะ
มีพลงัในการท ากิจกรรมต่างๆ 
                2. การตอบสนองเป้าหมายท่ีเด็กตั้งไว ้ ความสนใจเป็นจุดเร่ิมตน้ของการก าหนดเป้าหมาย
ในการท ากิจกรรมและเป็นโอกาสท่ีครูจะช่วยใหเ้ด็กสามารถท่ีจะคน้หากิจกรรมบางอย่างท่ีจะกระตุน้
ใหพ้วกเขาสามารถท าในส่ิงท่ีพวกเขาสนใจ  ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าเด็กจะถามครูตลอดเวลาหรือครูจะ

ไม่สามารถเสนอแนะกิจกรรมใหก้บัเด็กได้  แต่หมายความว่ากิจกรรมท่ีเด็กท า เ ป็นกิจกรรม
ท่ีเด็กต้องการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง เด็กสามารถท่ีจะคน้หาส่ิงท่ีสนใจตามเป้าหมาย
ท่ีตนเองตั้งไว ้
             3. ส่งเสริมให้เด็กมีเหตุผล การส่งเสริมให้เด็กมีเหตุผลควรเร่ิมต้นตั้งแต่การให้เด็กได้มี
อิสระในการเลือกและการตดัสินใจท่ีจะท ากิจกรรมจะใชอุ้ปกรณ์และอ่ืนๆแต่ครูจะตอ้งค านึงถึง

ระดบัความยากง่ายของกิจกรรมท่ีเด็กท าไดท้ า และคิดถึงเหตุและผล อนัจะน าเด็กไปสู่ความเขา้ใจ
ถึงเร่ืองความสมัพนัธ ์ครูสามารถส่งเสริมเร่ืองการมีเหตุผลใหก้บัเด็กขณะท่ีท าโครงการ 
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             4. ส่งเสริมใหเ้ด็กร่วมมือ ครูจะเขา้ใจความหมายของความร่วมมือให้ชดัเจน ความร่วมมือ
ไม่ไดห้มายความว่าเด็กทั้งชั้นตอ้งท างานร่วมกนัทั้งหมด แต่หมายความว่า การส่งเสริมให้เด็กได้
เปล่ียนความคิดเห็นช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงบางคร้ังเด็กอาจจะท างานคนเดียวแต่เด็กพูดคุยและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อน ก็ถือว่าเด็กมีพฤติกรรมการร่วมมือ แต่ถา้เป็นไปไดค้รูควรส่งเสริมให้

เด็กไดท้ างานร่วมกนัซ่ึงในแต่ละระยะของโครงการครูสามารถส่งเสริมความร่วมมือใหก้บัเด็กได ้
               ทั้ง 4 ขอ้ท่ีกล่าวมาคือ การกระตุน้ความสนใจของเด็ก การตอบสนองเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ี เด็ก
ตั้งไว ้  การส่งเสริมให้เด็กมีเหตุผล และการส่งเสริมความร่วมมือจะเป็นแนวทางในการวางแผนการจดั
กิจกรรมให้กับเด็กในแต่ละโครงการ ซ่ึงจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และส่งเสริมจริยธรรมทาง
สงัคมใหก้บัเด็กควบคู่กนัไป 

               บทบาทที่ส าคญัของครูในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบโครงการ 
           การจ ัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนน้ี มีหลกัการ ท่ี
ตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของเด็กเป็นหลกั ดังนั้น บทบาทหลกัอนัส าคัญของครูจึงเน้นไปท่ี
จะต้องคอยสังเกต บันทึกค าพูด พฤติกรรม การกระท าต่างๆของเด็ก เพื่อท่ีจะให้ได้ข ้อมูล
ความต้องการความสนใจของเด็กรวมทั้งได้รู้ว่าเด็กมีประสบการณ์เก่ียวกับเร่ืองท่ีก  าลงัเรียน
อยู่มากน้อยอย่างไร แลว้จากนั้นครูจึงมีบทบาทในการจัดเตรียม ส่ิงของ สถานท่ี บุคคล หรือ
เหตุการณ์ให้เด็กได้มีโอกาสมีประสบการณ์ตรงกับส่ิงนั้นๆบทบาทส าค ัญท่ีครูต้องแสดงมี
ดังต่อไปน้ี 
                1.การบันทึกค าพูดและพฤติกรรมเด็ก  
               คือการน าข้อมูลเก่ียวกบัตวันักเรียนท่ีครูสังเกตเห็นจากการกระท าของเด็ก  จากการ
สังเกตการคุยกับเพื่อนๆหรือคนอื่นๆ จากการท่ีครูพูดคุยสนทนากับเด็กเอง ค  าพูดและการ
แสดงออกเหล่าน้ี จะสะท้อนความสนใจใคร่รู้ของเด็ก พ้ืนความรู้เดิมของเด็ก คุณลกัษณะ
เฉพาะตัวของเด็ก เมื่อครูได้ข ้อมูลเหล่าน้ีจากการสังเกตหรือวิธีการอื่นๆ เช่น การใช้เทป
บันทึกเสียง การอภิปรายกลุ่ม การสนทนากันในกลุ่มย่อย หรือการสนทนากันเป็นรายบุคคล 
หรือจากการสังเกตเห็นโดยไม่ตั้ งใจ ครูควรน ามาบันทึกแลว้เก็บรวบรวมไวใ้นแฟ้มสะสม
ข้อมูลส่วนตัวของเด็ก  
             2.การจัดส่ือ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในห้องเรียน 
             ระหว่างนักเรียนท ากิจกรรมตามรูปแบบการสอนแบบโครงการ นักเรียนจะสามารถ
คิดกิจกรรมใหม่ๆ ได้อย่างกวา้งขวางมากมายเมื่อเขามีวสัดุอุปกรณ์อยู่ในมือ เด็กๆคิดไมไ้ด้
หรือคิดได้ยากมากกว่าอยากจะท าอะไรสักอย่าง โดยใช้วสัดุอะไรมาท า แต่ถา้เขามีหรือเห็น
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วสัดุอุปกรณ์บางอย่างหรือหลายๆอย่าง วสัดุอุปกรณ์เหล่าน้ีจะช่วยท าให้เขาคิดท าอะไรต่อมิ
อะไรได้อย่างมากมาย ดังนั้น ครูควรจัดเตรียมส่ิงต่างๆเหล่าน้ีไวใ้นห้องเรียน โดยเน้นให้มี
วสัดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องให้สอดคลอ้งก ับหัวข ้อโครงการที่เด็กก  าลงัศึกษา และให้มีวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเลือกใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ  
            3.การขอความร่วมมือจากผู้บริหารและผู้ปกครองเด็ก 
            การไดรั้บการอ านวยความสะดวกท่ีจ  าเป็นในการจดัการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีส าคญั
เพราะการจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบน้ี จ  าเป็นตอ้งไดร้ับความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ฝ่าย ตอ้งใชท้รัพยากรในการจดักิจกรรมมาก ทั้งท่ีเป็นวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการสอน เคร่ืองมือต่างๆ 
รวมทั้งเคร่ืองอ  านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น รถโรงเรียน การติดต่อขอเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ การ
เชิญวิทยากร การแจง้ข่าวสารผูป้กครอง การขอความร่วมมือจากผูป้กครองให้สนทนาพูดคุยกบั
นักเรียนที่บา้นตามเน้ือหาของหัวขอ้โครงการ การขออนุญาตพานักเรียนไปทศันศึกษานอก
สถานที่ การขอความร่วมมือในการขอให้น าวสัดุส่ิงของมาแบ่งปันกนัในห้องเรียนหรือการ
เชิญูผูป้กครองมาร่วมกิจกรรม เช่น ชมผลงานของเด็ก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่ครูตอ้งขอความ
ร่วมมือจากผูบ้ริหารโรงเรียน และผูป้กครองเด็ก เพื่อให้ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูป้กครองเขา้ใจ
วตัถุประสงค์และแนวทางการจดักิจกรรม ครูควรน ากิจกรรมการเรียนการสอนมาปรึกษาหารือ
ผูบ้ริหาร เพื่อท่ีผูบ้ริหารจะไดพ้ิจารณาให้การช่วยเหลือและให้ขอ้แนะน าดว้ย  
               4.จัดทัศนศึกษาหรือการส ารวจธรรมชาติ 
               ความเช่ือของรูปแบบการสอนน้ี เช่ือว่าเด็กสร้างความรู้ของเขาข้ึนมาด้วยตนเอง 
และจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียนตลอดเวลา 
การได้ทัศนศึกษา  ส ารวจธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆ รอบๆ ตัวอย่างใกลชิ้ด จึงเป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ จากแหล่งความรู้เบ้ืองต้นอีกวิธีหน่ึง ในขณะท่ีเด็กออกไปทัศน
ศึกษาและส ารวจส่ิงต่างๆครูมีบทบาท   คือ  
                1) ช่วยเด็กเตรียมค าถามส าหรับการไปทัศนศึกษา  
                2) เข้าไปมีส่วนร่วมในการส ารวจและสังเกตอย่างใกลชิ้ด 
                3) สนทนากับเด็ก 
                4) ครูช่วยเด็กแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการกระตุ้นให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง   
             5.  กิจกรรมลงมือปฏิบัติ  
             การท่ีเด็กลงมือปฏิบัติน้ีจะเป็นการเล่นในลกัษณะท่ีเรียกว่า การเล่นเกี่ยวกับการคิด 
ครูต้องคอยกระตุ้นให้เด็กแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ท าให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
            6. เชิญวิทยากร 
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            เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเด็กไดมี้โอกาสไดศึ้กษาจากแหล่งความรู้เบ้ืองต้นและมีโอกาสได้
ปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน ครูจะต้องศึกษาข้อมูลเด็ก เมื่อได้วิทยากรท่ีต้องการจะต้องมีการนัด
หมายก่อนแลว้ขอความร่วมมือกับผูบ้ริหาร ออกหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ จากนั้นก็ติดต่อ
ประสานงานกับวิทยากรในการเตรียมตวั จดัเตรียมของท่ีระลึกให้กบัวิทยากร เม่ือเสร็จส้ินการสนทนา
แลว้ ครูควรน าการอภิปรายมาขยายความรู้ท่ีได ้ 
            7. การให้เด็กได้พบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 
            เกิด ข้ึนได ้ 2 ลกัษณะ คือ เหตุการณ์ที่ค รูไม่ได ้วางแผนไวแ้ต่เกิดข้ึนเอง และอีก
ลกัษณะหน่ึงคือ ครูมีการวางแผนไวก้่อนเพื ่อ เป็นการจุดประกายให้เด ็กๆ สนใจเลือก
โครงการท่ีจะศึกษา 
           จากบทบาทของครูท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่าบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ แบบโครงการนั้น    
จะอยู่ในฐานะผูค้อยให้การอ านวยความสะดวกสะดวกโดย จดัสภาพแวดลอ้มการเรียน บรรยากาศการ
เรียน วิธีการเรียนเรียนและส่ือวสัดุอุปกรณ์    ในการเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอวของผูเ้รียน  ให้
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้พฒันาองค์ความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง การเรียนรู้นั้น ๆ จึงจะเป็นส่ิงท่ีมี
ความหมายต่อผูเ้รียน   ครูจะตอ้งคอยดูแลช่วยเหลือเด็กโดยการกระตุน้ให้เด็กรู้จกัการแกปั้ญหาด้วย 
ตนเอง    จดักระบวนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ท่ีหลากหลายเพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้  และพฒันาอย่างเต็ม
ศกัยภาพ   

บทบาทของเดก็ในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงการ 

           1. เด็กเป็นผูเ้ลือกและตัดสินใจ เด็กจะเป็นผูริ้เ ร่ิมกิจกรรมจากความสนใจและความ
ตั้งใจของตนเอง เด็กเป็นผูเ้ลือกเร่ืองท่ีตนสนใจอยากเรียน วสัดุอุปกรณ์และตัดสินใจว่าจะใช้
วสัดุอุปกรณ์นั้นอย่างไร การท่ีเด็กมีโอกาสเลือกและตัดสินใจจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วย

ตนเองมากกว่าได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครู  
              2. เด็กไดเ้รียนรู้แบบลงมือกระท าลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองจะมีเคร่ืองมือ และวสัดุ

อุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เพียงพอ และเหมาะสมกบัระดบัอายุของเด็ก เด็กตอ้งมีโอกาสและมีเวลา

เพียงพอท่ีจะเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์อย่างอิสระ เมื่อเด็กใชเ้คร่ืองมือหรือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เด็กจะ

มีโอกาสเช่ือมโยงการกระท าต่างๆ และเรียนรู้ในเร่ืองของความสัมพนัธ์ และมีโอกาสในการ

แกปั้ญหามากข้ึนดว้ย                                                              

   3. เด็กใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ในการเรียนรู้ดว้ยการลงมือกระท าเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัประสาทสัมผสัทั้ง  5 การที่ให ้เด ็กไดส้ ารวจและจดักระท ากบัวตัถุโดยตรงท าให้เด ็ก                  
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รู ้จ กัวตัถ ุ หลงัจากที่เด ็ก คุ น้ เคยกบัวตัถ ุแลว้ เด ็กจะน ามาวตัถ ุต ่างๆมาเ กี ่ยวขอ้งกนัและ                     

เด็กจะไดเ้รียนรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ ครูมีหน้าท่ีจดัให้เด็กคน้พบความสัมพนัธ์เหล่าน้ีดว้ยตนเอง 

            4. เด็กไดใ้ชภ้าษา ส่ิงที่เด็กพูดจะสะทอ้นประสบการณ์และความเขา้ใจของเด็ก ใน

ห้องเรียนท่ีเด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าเด็กมกัจะเล่าว่าตนก าลงัท าอะไร หรือท าอะไรไปแลว้

ในแต่ละวนั เมื่อเด็กมีอิสระในการใชภ้าษาเพื่อส่ือความคิดและรู้จกัฟังความคิดเห็นของผูอื้่น 

เด็กจะเรียนรู้วิธีการพูดท่ีเป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้น เด็กจะไดพ้ฒันาการคิดควบคู่ไปกบั การพฒันา  

ความเช่ือมัน่ในตนเองดว้ย                  

            5. เด็กจะตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้่นสร้างความสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง สังเกตและ

คน้หาความตั้งใจ  และความสนใจของเด็ก ให้เด็กคิดและท าส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง 

การจดัการสอนแบบโครงการมปีระโยชน์ดงันี ้

           1.เด็กจะเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นแนวทางให้เด็กพึ่งพาตนเองได้  
           2.ส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสท่ีจะประยุกต์ใช้ทักษะท่ีมีอยู่  
              3. เด็กเกิดแรงจูงใจภายในและความสามารถท่ีเกิดจากตวัเด็กเองในงานและกิจกรรมท่ีท า 
               4.เด็กรู้จกัตดัสินใจว่าควรท าอะไร และผูใ้หญ่ยอมรับในความตอ้งการของเด็ก 
               5. เด็กสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง อยา่งมีความสุข สนุกสนานเพราะเด็กไดเ้รียนในส่ิงท่ีตนเอง 
          6.สนใจ รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้  
          7.ส่งเสริมให้เด็กมีวิธีการท างานอย่างมีแบบแผน  
           8.สามารถน ารูปแบบการสืบค้นความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริง  
              9. สร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรียนและครอบครัว เน่ืองจากการสอนแบบโครงการ  
          10.พ่อแม่ ผูป้กครองจะต้องร่วมมือกับครูสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กทุกรูปแบบ 
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การสรุปขั้นตอนการสอน ตามรูปแบบการสอนแบบโครงการ (วฒันา มคัคสมนั ,2550 :63) 

 

สรุปขั้นตอนการสอน  ตามรูปแบบการสอนแบบโครงการ 

ระยะที่ 1 เร่ิมต้นโครงการ 

สร้างความสนใจของเดก็/สงัเกตความสนใจ 

เด็กก  าหนดหวัขอ้โครงงาน 
 

ระยะที่ 2 พฒันาโครงการ 

เด็กก  าหนดปัญหาท่ีจะศึกษา 
                        เด็กตั้งสมมติฐาน    (ก  าหนดปัญหาใหม่ ) 
                       เด็กทดสอบสมมติฐาน 
                       เด็กตรวจสอบผลการทดสอบสมมติฐาน 
                   
ตอบปัญหาได ้                                                                      ข. ตอบปัญหาไม่ได ้

                                                                                          1) แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม  
                                                                                         2) ตั้งสมมติฐานใหม่  
                            5. สรุปขอ้ความรู้ 

ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป 

    ส้ินสุดความสนใจ 
น าเสนอผลงาน 

ส้ินสุดโครงการ และก าหนดโครงการใหม ่
 

ประเมนิผล 

  
 
 จากการสรุปขั้นตอนการสอน  ตามรูปแบบการสอนแบบโครงการมีรายละเอียดในแต่ละระยะ ดงัน้ี           
   ระยะที ่1 ระยะเร่ิมต้นโครงการ  
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              1. ครูสร้างความสนใจใหก้บัเด็กโดยการจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ความอยากรู้ของเด็กและ เป็น 
การสงัเกตความสนใจของเด็ก เช่น การเล่านิทาน การเดินส ารวจส่ิงท่ีอยูร่อบๆ โรงเรียน  เป็นตน้   
             2. เด็กและครูร่วมกนัพิจารณา อภิปรายคดัเลือกหวัขอ้ท่ีสนใจ    เพื่อท าโครงการร่วมกนั  
             3.  เด็กร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์เดิมของเด็ก ดว้ยการเล่าเร่ือง เขียนภาพ ท าแผน   
ท่ีความคิด (Mindmap) หรือใยแมงมุม (web) โดยขอ้มลูต่างๆจะเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมของเด็กท่ี
เก่ียวกบัหวัเร่ือง 
             4.  เด็กน าหัวเร่ืองท่ีสนใจไปสนทนากับผูป้กครอง โดยครูจัดท าจดหมายถึงผูป้กครอง ให้ 
ผูป้กครองช่วยใหค้วามรู้แก่เด็กเพื่อมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่กบัเพื่อนๆ  
             5. เด็กร่วมกนัตั้งค  าถามท่ีตนสงสยัเก่ียวกบัหัวเร่ือง เพ่ือสืบคน้หาขอ้มูลและค าตอบท่ีตอ้งการ   
โดยครูจะตอ้งคอยสงัเกตและร่วมพดูคุยกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดการคิดแกปั้ญหา    
ระยะที่ 2 ระยะพฒันาโครงงาน  
           1.เด็กและครูร่วมกนัพิจารณาวางแผนท ากิจกรรม ซ่ึงเป็นการน าไปสู่การคิดค้นหาค าตอบท่ี 
ตอ้งการ โดยครูเป็นผูท่ี้คอนใหก้ารสนบัสนุน แนะแนวทาง  
           2.เด็กแสวงหาค าตอบ จากค าถามดว้ยวิธีการต่างๆ โดยครูเป็นผูค้อยจดัหา จดัเตรียมแหล่งขอ้มูล 
ส่ิงอ  านวยความสะดวกใหก้บัเด็กๆ เพ่ือใหเ้ด็กไดสื้บคน้ เช่น ส่ือของจริง การไปศึกษานอกสถานท่ี การ
เชิญวิทยากร การทดลอง แกปั้ญหา  เป็นตน้ 
             3.เด็กบนัทึกความรู้ท่ีไดจ้ากการสงัเกต คน้พบ เป็นขอ้มลูในรูปแบบต่างๆ เช่น วาดภาพ ท ากราฟ 
แผนภูมิต่างๆ เพ่ือแสดงความเขา้ใจในองค์ความรู้ท่ีไดรั้บ โดยครูตอ้งบนัทึกภาพขั้นตอนการสืบคน้ 
บนัทึกค าพดูของเด็ก เพื่อเป็นขอ้มลูจดัแสดงและเก็บลงในแฟ้มเก็บผลงานของเด็ก 
            4. เด็กและครูร่วมกนัทบทวนขอ้มลูท่ีไดจ้ากการคน้พบ เพื่อปรับปรุงแกไ้ขหรือคน้ควา้หาค าตอบ
ขอ้สงสยัใหม่เพ่ิมเติม   
 ระยะที่ 3 ระยะสรุปโครงการ 
              1.เด็กร่วมกนัสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดสื้บคน้ในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ เขียนภาพ  สร้าง 
หรือประดิษฐส่ิ์งต่างๆ ท่ีไดจ้ากการคน้พบ 
              2. เด็กร่วมกนัวางแผนอภิปราย คดัเลือกงาน จดัแสดงผลงาน การเรียนรู้ตลอดโครงการและปฏิบติั
เพ่ือแบ่งปันประสบการณ์การท างานใหผู้อ่ื้นทราบ อาจเป็นเพ่ือนในชั้นเรียน ครู พ่อ แม่ ผูป้กครอง โดย
การจดัแสดงผลงาน เช่นจดับอร์ดแสดงผลการเรียนรู้   และช้ินงานท่ีเด็กท า เป็นตน้           
             3. เมื่อส้ินสุดการแสดงผลงาน ครูและเด็กร่วมกนัประเมินโครงการ ซ่ึงผลสรุปอาจ
น าไปสู่โครงการใหม่ต่อไปได ้          
           การสอนแบบโครงการ เป็นการสอนวิธีหน่ึงในหลายๆวิธีท่ีมีอยู่ ท าให้เด็กเกิดการ        
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 เรียนรู้   ช่วยบูรณาการความรู้ ทกัษะ และน าเสนออยา่งเป็นทางการในห้องเรียน เด็กได ้ ประยุกต์
และใชส่ิ้งท่ีตนเรียนรู้ แกปั้ญหา และเปล่ียนส่ิงท่ีทราบ พฒันาทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและทา้
ทายใหเ้ด็กคิด เป็นการสนับสนุนพฒันาการเด็กทางดา้นสมอง เด็กมกัจะมีค  าถามของตนเองและ
สนใจท่ีจะเรียนรู้ใชแ้หล่งขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งตวัครูในการหาค าตอบ ครูควรจะรับฟังส่ิงท่ีเด็กพูด
และส่ิงท่ีเด็กถามอย่างจริงใจ ผลส าเร็จของการท าโครงการจึงข้ึนอยู่ก ับประสบการณ์เดิม 
ส่ิงแวดลอ้ม ความสนใจและความอยากรู้อยากเห็นของเด็กเป็นอย่างมาก การสอนแบบโครงการ
น่าจะเป็นหนทางหน่ึงส าหรับครูท่ีจะสนับสนุนให้เด็กได้เ รียนรู้อย่างกระตือรือร้นอย่างมี
ความหมายต่อเด็ก และน าครูไปสู่การสอนท่ีมีประสิทธิภาพไดท้างหน่ึง 

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 

             งานวจิยัในประเทศ 

             ศิรินาถ  บวัคล่ี (2549) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของ
เด็กปฐมวยัโดยใชก้ารจดัประสบการณ์แบบโครงงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  คือ  เด็กปฐมวยั
ชั้นปีท่ี 3 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “ สามัคคีคุณูปถมัภ์ ” จังหวัดราชบุรี  จ  านวน 20 คน  ซ่ึง
ประกอบดว้ย เป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เร่ิมตน้โครงการ ระยะท่ี 2 พฒันาโครงการ และระยะท่ี 3 
รวบรวมสรุป ผลการวิจยัพบว่า  1)ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงั
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงงานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 โดย
คะแนนหลงัการจดัประสบการณ์แบบโครงงานสูงกว่าก่อนการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน        
2) เด็กปฐมวยัมีความสามารถในการท าโครงงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ เด็กปฐมวยัมี
ความสามารถในการท าโครงงานดอกอญัชนัได ้ มีความตั้งใจกระตือรือร้นในการศึกษาคน้ควา้ มี
ความรับผิดชอบในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย  มีการวางแผนการท างาน มีส่วนร่วมในการ
แกปั้ญหาและสรุปผลงานกลุ่ม 3) เด็กปฐมวยัมีความคิดเห็นว่าการจดัประสบการณ์แบบโครงงานท า
ใหไ้ดล้งมือปฏิบติัจริง    มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั มีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างเด็กกบั
เด็ก และเด็กกบัครู   
           ทิวาวรรณ สังข์ภิรมย ์(2552 :บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองผลของการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียน
ชายหญิงท่ีมีอายรุะหว่าง 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเกษมพิทยา สงักดั
ส านกังานบริหารงานคณะกรรมการส่งเริมการศึกษาเอกชน เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร จ  านวน 15 คน 
ไดม้าจากการสุ่มจ านวนแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling)จ  านวน 1 หอ้งเรียน จาก 2 ห้องเรียน และจดั
ใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บจดัประสบการณ์แบบโครงการเก่ียวกบัภาวะโลกร้อน ระยะเวลา 8 สปัดาห์ สัปดาห์ละ 
4 วนั วนัละ 50 นาที ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บจดัประสบการณ์แบบโครงการเก่ียวกบัภาวะโลก
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ร้อน มีความสามารถในการแกปั้ญหาโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการแกปั้ญหาของตนเอง ดา้นการ
แกปั้ญหาของตนเองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น และดา้นการแกปั้ญหาเพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้นสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
           วีรยา ปราบพยคัฆ ์(2553)    ไดท้ าการวิจยัเร่ืองผลการจดัประสบการณ์แบบโครงการ โดยสอดแทรก
ดนตรีบรรเลงคลาสสิก เพ่ือพฒันาจินตนาการของเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 
3/4  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2553 เทศบาลท่าโขลง ๑ (อนุบาล)จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า เด็ก
ปฐมวยัมีจินตนาการหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยแยกตามเกณฑ์ ดงัน้ี เกณฑ์การต่อเติม
ความสมบูรณ์ ภาพท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ การต่อเน่ืองดว้ยเสน้ การต่อเน่ืองท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองราว การขา้มเสน้กั้น
เขต โดยใชช้ิ้นส่วนท่ีก  าหนดให ้นอกกรอบใหญ่ การขา้มเสน้กั้นอิสระ โดยไม่ใชช้ิ้นส่วนท่ีก  าหนดให้ให้
ในกรอบใหญ่ การแสดงความใกล-้ไกล หรือมิติของภาพ อารมณ์ขนั การคิดแปลกใหม่ไม่ติดตามแบบแผน
ร่วมกับการจดัประสบการณ์แบบโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ เด็กปฐมวยัมีจินตนาการหลงัการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการโดยสอดแทรกดนตรีบรรเลงคลาสสิกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
              พิกุล เกิดปลัง่ (2554) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองผลการใชชุ้ดกิจกรรมการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 
โดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 1/4    ภาคเรียนท่ี  
1  ปีการศึกษา  2554 เทศบาลท่าโขลง ๑ (อนุบาล) จ  านวน 34 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) การพฒันาชุดกิจกรรม
การจดัประสบการณ์แบบโครงการ โดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง   ใชว้ิธีแบบโครงการมี 3 ระยะ มี
ประสิทธิภาพ 81.99/ 83.53 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้   2) ดชันีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการจดั
ประสบการณ์แบบโครงการ โดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเท่ากบั 0.59 มีค่าเท่ากบั ซ่ึงหมายความว่า 
ชุดกิจกรรมการจดัประสบการณ์แบบโครงการ โดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวยั  ท าให้ผล
การเรียนของเด็กปฐมวยัเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีสูงข้ึนร้อยละ 59  3) คะแนนการทดสอบหลงัเรียน
สูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
             นิจชญาดา  พตัรภกัด์ิ  กฤษณา  สมะวรรธนะ และอรัญ  ซุยกระเด่ือง   (2555 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวิจยั
เร่ืองการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาทกัษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัปีท่ี 2 โดยใชว้ิธีแบบ
โครงการ  กลุ่มตวัอย่างคือนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี  2 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร          ภาค
เรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2555 จ  านวน  22  คน  ผลการวิจยัพบว่า  1) แผนการจดัประสบการณ์ทกัษะ
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัปีท่ี 2 โดยใชว้ิธีแบบโครงการมี 3 ระยะ มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 
82.73/83.48 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก  าหนด 2)ประสิทธิผลของการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัปีท่ี 2 โดยใชว้ิธีแบบโครงการ มีค่าเท่ากบั 0.7867  3) ทกัษะทาง
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คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัปีท่ี 2 โดยใชว้ิธีแบบโครงการ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 

              งานวจิยัต่างประเทศ 

 Sallee Jean Beneke (2010) อา้งถึงใน รุ่งนภา สรรค์สวาสด์ิ 2550 : 56) ได้วิจยัเร่ืองการสอน
โครงการของวยัเด็กกบัการแกปั้ญหา ผลวิจยัพบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแกปั้ญหาสูงท่ีสุด 
ในการสอนแบบโครงงานในวยัเด็กได้ผลต่างกนั 3 ประเภท การสอนจากการอบรมการสอนโครงการ
หลงัจากท าการสอน 1 ปี การใชก้ารสอนแบบโครงงาน จดัเป็นเน้ือหา ดงัน้ี หลกัสูตร การประเมิน การมี
ส่วนร่วมของผูป้กครอง การจดัระยะเวลา แผนการสอน คุณภาพของโครงงาน หลงัจากท าการสอน 1 ปี 
ท าใหก้ารวิจยัแบบโครงงาน ครูมีความกระตือรือร้นในการจดักระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงาน
ในระดบัปานกลาง ครูใหค้วามส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยไดรั้บความร่วมมือ
กบัผูป้กครองช่วยกนัทดลอง เพื่อเป็นการประเมินโครงงาน ซ่ึงเป็นการทา้ทายความสามารถของนักเรียน
ในการจดัหลกัสูตรเป็นอยา่งดี 
             Joseph  Kirjcik (อา้งถึงใน ราตรี ทองสามสี 2547 : 65) ไดศ้ึกษารูปแบบการใหค้วามช่วยเหลือของครู
มธัยมศึกษาตอนตน้ในการท าโครงงานของนกัเรียนพบว่า ครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือและเอาใจใส่อย่างมาก
กบันกัเรียนท่ีเรียนอ่อน นักเรียนท่ีเก่งจะสามารถช่วยเหลือตนเองได ้นักเรียนจะเป็นผูด้  าเนินการศึกษา
ค้นควา้ในเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับบทเรียนโดยใช้วิธีศึกษาค้นควา้ ปรึกษา
เทคโนโลยีและต้องการประสานงาน เพ่ือขอความร่วมมือ นอกจากนั้นครูต้องขอความช่วยเหลือจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั้งดา้นเน้ือหาและเทคโนโลยี เพื่อเป็นขอ้มูลในการพิจารณาโครงงานของนักเรียนและจาก
การศึกษา ยงัให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นการเรียนแบบร่วมมือ ผลท่ีไดจ้าก
โครงงานเป็นการพฒันาความคิดรวบยอดและสร้างมนุษยสมัพนัธท์างวิชาการของนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
               Dot Schuler ( 2000) ผลการวิจยัเร่ือง มาตรฐานของการท างานแบบโครงงาน ผลการวิจยัพบว่า เมื่อมีการ
ค านวณอายขุองนกัเรียนท่ีเหมาะสม และมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อแสดงใหเ้ห็นคุณภาพของโครงงานโดยการใช้
มาตรฐานของโรงเรียน Illinois State ไดท้ าการคดัเลือกนกัเรียน 2 คน  ไดม้าจากชุมชนจาก Community –Grafton, 
Illinois มีการวิจยัเป็น 3 ระยะ มีการตรวจเน้ือหาท่ีสนใจ แสดงให้เห็นถึง ความรู้ความสามารถ มีการแบ่งงาน
หนา้ท่ีรับผดิชอบนกัเรียนใชท้กัษะการจดัประสบการณ์ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
สามารถพฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัไดอ้ย่างเป็นระบบ และเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีแตกต่างจากการจดัประสบการณ์โดย    ทัว่ ๆ ไป คือ การเปิดโอกาสให้
เด็กสร้างทางเลือก และใชก้ารตดัสินใจ   การใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ความผดิพลาดของตนเอง  ให้เด็กไดคิ้ดวิเคราะห์
เพ่ือช่วยในการคิดและตดัสินใจในคร้ังต่อไป  การให้เด็กคาดการณ์ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน  ความลึกซ้ึงในเร่ืองท่ี
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ศึกษาข้ึนอยูก่บัความสนใจของเด็กท่ีจะคน้ควา้หาความรู้ของตนเองและครูจะให้ค  าแนะน าตามความสนใจท่ี
เด็กอยากเรียนรู้ ในแต่ละระยะของการท าโครงการจะช่วยให้เด็กไดเ้รียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  และพฒันาโครงการท่ีท า
จนเป็นผลส าเร็จระหว่างการจดัการเรียนรู้       เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกายดา้นอารมณ์ 
จิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา ดา้นร่างกาย เด็กปฐมวยัไดม้ีโอกาสศึกษา ทดลอง เรียนรู้ ผ่านประสาท
สมัผสัต่าง ๆ   มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ฝึกการคิดแกปั้ญหา ดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และสรุป
ความคิดรวบยอดเป็นความรู้ใหม่ ดา้นอารมณ์ จิตใจ เด็กปฐมวยัได้แสดงออกทางอารมณ์ดว้ยการส่ือสาร 
พฒันาการรับรู้คุณค่าของตนเอง ซ่ึงท าใหพ้ฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ไดรั้บการพฒันาน าไปสู่การเรียนรู้ใน
ระดบัชั้นต่อไป  ดา้นสังคม เด็กปฐมวยัไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนเป็นกลุ่ม พฒันาความอดทน เรียนรู้การ
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหว่างกนั  ดา้นสติปัญญา เด็กจะไดฝึ้กทกัษะการคิดดา้นต่างๆแก่เด็ก เด็กจะฝึกคิดและ
แก้ปัญหาไดด้้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงเด็กสามารถน าประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาประยุกต์ใช้ในการ
แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัของเด็กได ้
             จากงานวิจยัขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การสอนแบบโครงการนั้น มีความเหมาะสมในการน ามาใชจ้ดั
ประสบการณ์ ใหก้บัผูเ้รียน เพื่อพฒันาความสามารถดา้นการคิด การแกปั้ญหา และพฒันาทกัษะดา้น
ต่างๆ ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันา  การสอนแบบโครงการจะมีการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จากความสนใจของเด็กเอง อย่างลุ่มลึกลงไปใน
รายละเอียดของเร่ืองนั้น โดยเป็นกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการ การลงมือปฏิบติั การใชก้ระบวนการคิด 
และแกปั้ญหาผา่นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หรือกระบวนการอ่ืนๆ ดว้ยตวัเด็กเอง จนคน้พบค าตอบ
และไดรั้บความรู้ท่ีตอ้งการ ภายใตก้ารแนะน าช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนบัสนุนของครู ท าให้ผูเ้รียน มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผูเ้รียนยงัสามารถน าประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนมา
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัของเด็กได ้

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

              การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ท่ีมา
จากความสามารถในการแกปั้ญหา มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลานท่านดงัน้ี 

                     Mitchel and Kowali (1999 : 4 อา้งถึงใน พชัรา พุ ่มพชาติ )ได้กล่าวถึง การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เป็นวิธีการคิดและการแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึง ท่ีประกอบด้วย 
1) การสร้างสรรค์ (Creative) หมายถึง ความคิดท่ีประกอบด ้วยลกัษณะ ท่ีแปลกใหม่หรือ
ลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงผูส้ร้างสรรค์จะต ้องมีอย่างน้อยหน่ึงชนิดในการหาค าตอบ 2)  ปัญหา 
(Problem) หมายถึง สภาพการณ์ท่ีแสดงออกถึงความท้าทาย โอกาส หรือส่ิงท่ีต ้องให้ความ
สนใจ  3)  การแก้ไข (Solving) หมายถึง วิธีการในการวางแผนท่ีจะตอบค าถามด าเนินการ
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ประชุม หรือตัดสินใจกบัปัญหา    Dorval,  Isaken and Treffinger (2003)ได ้กล่าวสรุปในท านอง
เดียวกันไวว้่า    การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง รูปแบบการแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ี
สร้างสรรค ์ และท าใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ดโ้ดยง่าย  เช่นเดียวกบั  Indiana Creative Problem Solving 
Initiative Blumberg Center   (2003 : 161) การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการการ
แกปั้ญหาท่ีมีความยดืหยุน่มีกระบวนการปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอน ซ่ึงก่อให้เกิดแนวคิดท่ีแปลกใหม่
ท่ีเป็นประโยชน์ และมีคุณค่า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั    กรมวิชาการ  (2541 : 8) ไดก้ล่าวถึง การแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคไ์วว้่า การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ รูปแบบการแกปั้ญหาดว้ยวิธีท่ีวางโครงสร้าง
ไวเ้ป็นอย่างดี มีความมุ่งหมายให้บุคคลสามารถแกปั้ญหาท่ียุ่งยากโดยมีทางออกในรูปแบบใหม่ 
และมีประสิทธิภาพ   และ ยุดา รักษ์ไทย และธนิกานต์  มาฆะศิรานนท์  (2542 : 8) ได้ให้
ความหมายว่า   การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  เป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชท้ั้ง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   สัญชาติญาณและการหย ัง่รู้ จินตนาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การ
วินิจฉยั  การตดัสินใจ และการจดัท าแผนการปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ 
                          จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการท่ีมีการปฏิบติัอย่าง
เป็นระบบ เม่ือเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาเกิดข้ึน สามารถน าสภาพการณ์เหล่านั้นมาสู่กระบวนการคิดท่ีเป็น
ระบบเพื่อคิดหาวิธีท่ีแปลกใหม่มาใชใ้นการแกปั้ญหา                    
 กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

                 กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้ นมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบ มีผูก้ล่าวถึงการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
                 Torrance(1988 : 153 - 156)  กล่าวถึงว่า กระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่ง
ออกเป็น  5  ขั้นตอนสรุปได ้ดงัน้ี  
                             ขั้นท่ี  1  การคน้พบความจริง  (Fact - Finding) ในขั้นน้ีเร่ิมตั้งแต่เกิดความรู้สึกกงัวลใจ     มีความ
สบัสนวุ่นวาย  (Mess)  เกิดข้ึนในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกไดว้่าเป็นอะไร  จากจุดน้ีก็พยายามตั้งสติ 
และพิจารณาดูว่าความยุง่ยาก  วุ่นวายสบัสน  หรือส่ิงส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความกงัวลใจคืออะไร 
                  ขั้นท่ี  2  การคน้พบปัญหา  (Problem - Finding) ขั้นน้ีเกิดต่อจากขั้นท่ี1 เป็นการระบุ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากความยุง่ยาก  วุ่นวาย  สบัสนหรือส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความกงัวลใจ 

                         ขั้นท่ี  3  การตั้งสมมติฐาน (Idea - Finding) ขั้นน้ีเกิดต่อจากขั้นท่ี 2 เม่ือรู้ว่ามีปัญหาเกิดข้ึน ก็จะ
พยายามคิดและตั้งสมมติฐานข้ึน และรวบรวมขอ้มลูต่าง  ๆเพ่ือน าไปใชท้ดสอบสมมติฐานในขั้นต่อไป 

                  ขั้นท่ี  4  การคน้พบค าตอบ (Solution - Finding) ในขั้นน้ีจะพบค าตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นท่ี  3 
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                  ขั้นท่ี  5  ยอมรับการคน้พบ  (Acceptance - Finding) ขั้นน้ีจะเป็นการยอมรับค าตอบท่ีไดจ้ากการ
พิสูจน์เรียบร้อยแลว้วา่จะแกปั้ญหาใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งไร  และต่อจากจุดน้ีการแกปั้ญหา หรือการคน้พบยงัไม่จบ
ตรงน้ี แต่ผลท่ีไดจ้ากการคน้พบจะไปสู่หนทางท่ีจะท าใหเ้กิดแนวคิด หรือส่ิงใหม่ท่ีเรียกว่า  New Challenges  

                      Guilford (1971 : 104)  ไดเ้สนอขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ดงัน้ี 
        ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ (Preparation) คือการรับรู้และการเขา้ใจปัญหา ตอ้งเขา้ใจและรับรู้ก่อนว่า
ปัญหานั้นคืออะไร เป็นปัญหาท่ีแทจ้ริงของเหตุการณ์ใด 
                      ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นวิเคราะห์ปัญหา (Analyze) คือการระบุแจกแจงลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการ
พิจารณาว่าปัญหามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ส่ิงใดบา้งท่ีท าใหเ้กิดปัญหา ตั้งค  าถามกบัตนเองถึงแนวทางท่ีจะช่วย
ใหพ้บทางออก แยกแยะระหว่างขอ้มลูท่ีไม่จ  าเป็นและจ าเป็น 
  ขั้นตอนท่ี 3 เสนอแนวทางในการแกปั้ญหา (Production) คือการหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีตรงกบัสาเหตุ
ออกมาในรูปของวธีิการปฏิบติั การรวบรวมขอ้เท็จจริงต่าง เๆพ่ือตั้งสมมติฐานรวมทั้งการพิจารณาแหล่งขอ้มลู 
                      ขั้นตอนท่ี 4 การตรวจสอบผล (Verification) เป็นขั้นท่ีเสนอเกณฑเ์พ่ือตรวจสอบผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการ
เสนอวิธีการแกปั้ญหา ตอ้งมีการปรับปรุงเพื่อใหไ้ดว้ิธีการท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา 
                      ขั้นตอนท่ี 5 การน าไปประยกุต์ใหม่ (Reapplication) คือการน าวิธีการแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งไปใชใ้น
โอกาสต่อไปเมื่อประสบปัญหาท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
                  นิพาดา เทวกุล(2552) ได้กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้นประกอบ     
ไปด้วยกระบวนการคิด  4  ขั้นตอนคือ  
        1. การคน้หาความหมายของปัญหา  ขั้นตอนน้ีจะมีความส าคัญมาก เพราะถา้เรารู้ว่าอะไรคือ
ปัญหาท่ีแทจ้ริง ก็สามารถหาหนทางในการแกไ้ดต้รงมากข้ึน อีกทั้งท าใหเ้กิดความมัน่ใจมองเห็นปัญหาได้
ทะลุปรุโปร่ง อนัจะท าใหไ้ดค้  าตอบท่ีชดัเจนและเป็นการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคด์ว้ย 
           2. การเปิดใจกวา้งเพื่อน าไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหา นักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะท า           
การคดัเลือกความคิดเห็นและขอ้มลูต่างๆไวเ้ป็นจ านวนมากก่อนท่ีจะพิสูจน์แยกแยะใหไ้ดค้วามคิดเห็นท่ีดี
ท่ีสุด ดงันั้นคนเราจึงตอ้งแสวงหาและเปิดประตูสู่ความคิดไมว่าจะเป็นจากการอ่าน การสังเกตและการ
ท างานร่วมกนั 
      3. การพิสูจน์แยกแยะให้ได้ความคิดเห็นท่ีดีท่ีสุด  การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้ น              
มกัตอ้งใชว้ิธีแกปั้ญหาหรือค าตอบท่ีดีกว่าหรือมากกว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือค าตอบท่ีไดม้าคร้ังแรก     
เพียงอยา่งเดียว เพราะความคิดเห็นและขอ้มลูท่ีส าคญัๆนั้นมีอยูอ่ยา่งมากมาย จึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งพยายามให้
ไดม้าซ่ึงความคิดเห็นท่ีดีท่ีสุดโดยการแยกแยะและคดัเลือกออกมาเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีดีท่ีสุด 
                  4.  การเปล่ียนความคิดเห็นให้เป็นการกระท า จุดมุ่งหมายส าคญัของการแกปั้ญหาก็คือการ
เปล่ียนแปลงความคิดเห็นไปสู่การปฏิบติัจริง คนส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่เคยน าไปสู่การ
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ปฏิบติั  ซ่ึงกระบวนการคิดสร้างสรรคน์ั้นไม่ไดจ้บลงแค่คิดในใจ การเปล่ียนความคิดไปสู่การปฏิบติันั้น
ตอ้งเอาชนะอุปสรรคหลายอย่าง เช่นความไม่มัน่ใจในตวัเอง ความขลาดกลวั และตอ้งมีความมุ่งมัน่เด็ด
เด่ียวในความเพียรไม่ว่าจะใชเ้วลานานสกัเท่าใด ก็จะไม่แปรเปล่ียนความคิดสร้างสรรค์ท่ีไดเ้พาะตวัเป็น
รูปร่างและติดตามจนกระทัง่เกิดความสมบูรณ์ในทางปฏิบติั             
              Isaken and Treffinger (1991 : 89-93) กล่าวถึงกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคแ์ยกไวด้งัน้ี 
             1. การท าความเขา้ใจในปัญหา (Understanding The Problem) ประกอบดว้ย 
                    Mess Finding  คน้พบว่ามีปัญหาเกิดข้ึน 
                    Data Finding  ส ารวจขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เพื่อพิจารณาขอ้มูลท่ีส าคญัซ่ึงน าไปสู่
การแกปั้ญหา 
                    Problem Finding พิจารณาคน้หาปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด 
            2. การลงความเห็น (Generration Idea)  
                   Idea Finding  เป็นการระดมความคิดท่ีหลากหลายเพื่อน าเสนอวิธีแกปั้ญหา 
         3. การวางแผนเพื่อลงมือปฏิบติั (Planing for Action) 
                   3.1 Solution Finding เป็นการเลือกวิธีแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดโดยการพฒันาเกณฑ์ส าหรับ
การวิเคราะห์แนวทางท่ีเป็นไปได ้
                   3.2 Acceptance Finding ยอมรับผลท่ีไดเ้พื่อน าไปปฏิบติัต่อไป 
             ไพฑูรย ์กานต์ธัญลักษณ์ (2553) กล่าวถึงกระบวนแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ว่า เป็น
กระบวนการท่ีช่วยในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ โดยใชก้ารระดมสมองเนน้การคิดเชิงบวก เลือก
และประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีท่ีดี ท่ีสุด สามารถแก้ปัญหาท่ียุ่งยากโดยมีทางออกใน
รูปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่ส าค ัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
             ขั้นตอนท่ี 1  การค้นหาปัญหา (Problem finding) 
             ขั้นตอนท่ี 2  การค้นหาแนวคิดในการแก้ปัญหา (Idea finding) 
             ขั้นตอนท่ี 3  การค้นหาทางเลือกในการแก้ปัญหา (Solution finding) 
             ขั้นตอนท่ี 4  การค้นหาการยอมรับ (Acceptance finding) 
 
          วชัรา  เล่าเรียนดี (2556 : 46) ได้กล่าวถึงกระบวนการ 5 ขั้นตอนของเทคนิคการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  (A five-step process of Creative Problem Solving : CPS )ไว ้
ดังน้ี 
                กระบวนการ 5 ขั้นตอนของเทคนิค CPS  (A five-step process of CPS) ประกอบดว้ย 
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              1.ค้นหาความจริงจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ (Fact finding) 
              2.ค้นหาปัญหาท่ีแท้จริง (Problem finding) 
              3.ค้นหาแนวคิด (Idea finding)ในการแก้ปัญหา 
              4.ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหา(Solution finding) เลือกแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุด  
              5.ยอมรับข้อค้นพบ (Acceptance finding) 
               การจัดการเรียนรู้ด ้วยเทคนิค CPS เร่ิมด้วยการเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ก่อน และให้ผู เ้ รี ยนค ้นพบปัญหาที่แท ้จ ริง  จนกระทั ่งได ้แนวทางการแก ้ปัญหาเพราะ
ด าเนินการแก้ปัญหาและยอมรับข้อค้นพบในท่ีสุด  
               จากแนวคิดกระบวนการแก ้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ สรุปได ้ว่า  กระบวนการ
แก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์นั้นผูเ้รียน มีวิธีท่ีหลากหลายเมื่อผูเ้รียนเจอกับเหตุการณ์ใด หรือ
สถานการณ์ต่างๆ แลว้จะต ้องมีการรับรู้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์นั้นๆก่อน จากนั้น
ร่วมกันส ารวจข้อมูลรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นต่างๆ และคัดเลือกความคิดเห็น    เพื่อหา
ปัญหาท่ีแท้จริง และเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดและยอมรับผลท่ีได้ เพื่อลงสู่การ
ปฏิบ ัติ เพื ่อให้เด็กได ้แก ้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ออกมาตาม ขั้นตอนอาจจะออกมาเป็น
ช้ินงานท่ีแปลกใหม่ได้   
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

                  Torrance (1987 : 85) กล่าวว่า ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ  
ความสามารถในการน าประสบการณ์ จินตนาการมาใชใ้นการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาตาม 
ขั้นตอนของกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  
                           ขั้นท่ี  1 การพบความจริง (Fact finding)  ความสามารถในการระบุปัญหา   
                         ขั้นท่ี   2 การคน้หาปัญหา (Problem finding)  ความสามารถในการคิดหาวิธีแกปั้ญหา    
                ขั้นท่ี   3 การตั้งสมมติฐาน (Idea finding) ความสามารถในการคิดหาวิธีแกปั้ญหา    
                           ขั้นท่ี  4 การคน้พบค าตอบ (Solution finding) เป็นความสามารถตดัเลือกวิธีแกปั้ญหา   
                ขั้นท่ี 5  ยอมรับผลการคน้พบ    (Acceptance finding) ความสามารถในการ
น าความรู้ท่ีไดไ้ปสร้างเป็นความรู้ใหม่ 
                 Parnes (1992 : 189-194) กล่าวถึง   ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์          
ไว ้สรุปไดว้่าเป็นการประยุกต์ใชจ้ินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อด าเนินการ แกปั้ญหา
อย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน คือ  
                        1. ความสามารถในการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์   
                        2. การคน้หาความจริง (Fact finding)ความสามารถในการหาขอ้มูลจาก  
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สถานการณ์หรือปัญหาท่ีก  าหนดให้    
              3. การคน้หาปัญหา  (Problem finding)   ความสามารถในการระบุปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากสถานการณ์  
                       4.การคน้หาความคิด (Idea finding)  เป็นความสามารถในการหาแนวคิดหรือ
ขอบเขตของปัญหา เพื่อหาวิธีการแกปั้ญหา โดยการรวบรวมความคิดหรือตั้งเป็นสมมติฐาน
           5.การคน้หาค าตอบ (Solution finding) เป็นความสามารถในการปฏิบตัิตาม
ทางเลือกของการแกปั้ญหาจากสมมติฐานเพื่อหาค าตอบ 
                      6.การยอมรับสิ่งที่คน้พบ (Acceptance finding)  เป็นความสามารถในการ
ตรวจสอบและประเมินกระบวนการคิดและค าตอบท่ีได ้ตลอดจนสามารถน าผลผลิตท่ีไดไ้ป
สร้างเป็นความรู้ใหม่ 
                        พชัรา  พุ ่มพชาติ  (2556 : 8) กล่าวว่า ความสามารถในการแกป้ัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั  หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรับรู้ การท าความเขา้ใจกบั
ปัญหา และการคิดหาเหตุผลเพื่อแสวงหาทางเลือกมาปฏิบตัิในการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ท่ี
ต่างจากส่ิงที่มีอยู่เดิม หลากหลายมากกว่าหน่ึงวิธีหรือหน่ึงแนวคิด และท าการประเมินขอ้
คน้พบส าหรับการแกปั้ญหา สามารถแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ  โดยพิจารณาระดบัพฤติกรรมท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี 
               1. ความสามารถด้านความเข ้าใจปัญหา  หมายถึง ระด ับพฤติกรรมท่ีแสดงถึง 
ความสามารถในการใช้ค  าถาม การอภิปราย และบอกส่ิงท่ีเป็นปัญหาในลกัษณะแปลกใหม่
ต่างจากท่ีพบหรือมีอยู่เดิม และอธิบายสาเหตุของปัญหามากกว่าหน่ึงแนวคิด  
    2. ความสามารถด ้านการสืบค ้นข ้อมูล หมายถึง  ระด ับพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถในการใช ้ประสาทสัมผสัมากกว่าหน่ึงอย่างในการสืบค ้นข ้อมูล และการ
น าเสนอผลการสืบค้นข้อมูล ด้วยวิธีการและเหตุผลท่ีมากกว่าหน่ึงวิธีหรือหน่ึงแนวคิด  
                3. ความสามารถด้านการน าเสนอวิธีในการแก้ปัญหา  หมายถึง ระดับพฤติกรรม
ท่ีแสดงถึงความสามารถในการน าเสนอวิธีการในการแก ้ปัญหาที่เป็นของตนเองมีความ
แปลกใหม่ต่างจากท่ีพบหรือมีอยู่เดิม และอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ตามล าดับ 
               4. ความสามารถด้านการปฏิบัติ   หมายถึง ระดับพฤติกรรมความสามารถในการ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการท่ีหลากหลายมากกว่าหน่ึงวิธีตามวิธีและขั้นตอนท่ีวางแผนไว  ้
               5. ความสามารถด้านการประเมินผล  หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความสามารถในการน าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป็นของตนเอง   มีความแปลกใหม่ต่าง
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จาก ที่พบหรือมีอยู ่เ ดิม  และอธิบายข ้อส รุปถึงก ารน าผลการปฏิบ ัติม าปรับใช ้ให ้เก ิด
ประโยชน์มากกว่าหน่ึงวิธีหรือหน่ึงแนวคิด      
               จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ  
ความสามารถในการคิด การสืบค ้นหาข้อมูลด ้วยวิธีการหลากหลาย  น าเสนอผลงานได้  
สามารถปฏิบัติกิจกรรม     รู้จักการน าประสบการณ์มาประยุกต์ เข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหา 
สามารถหาปัญหา เลือกแนวทางการแก้ไข ตลอดจนน าค  าตอบท่ีได้ไปสร้างเป็นความรู้ใหม่
ได้ต่อไป 

การส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

                            Guilford (1967) ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ว่า จะต้อง
มีความฉับไวท่ีรู้ปัญหาและมองเห็นปัญหา มีความว่องไวและสามารถจะเปลี่ยนความคิด
ใหม่ๆได้ง่าย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมท่ีส าค ัญยิ่งของชีวิตท่ีต ้องท าให้
ส าเร็จลุล่วงจึงจะท าให้ชีวิตสามารถด าเนินไปได้อย่างมีความสุข ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยปกติคนเราทั่วไปมกัเลือกวิธีการท่ีจะ
เลี ่ยงปัญหามากกว่าการ เผชิญปัญหา  ซ่ึงถา้คนเรา รู้จ ัก ที่จะ เ รียนรู้การแก ้ปัญหาอย ่าง
สร้างสรรค์ก็จะมีชีวิตท่ีสนุกสนานร่าเริงและความสุขมากยิ่งข้ึน   ดังนั้นผูส้อนมีบทบาทท่ี
ส าค ัญในการจ ัดสภาพแวดลอ้มที่ส่ง เสริมการแก ้ปัญหาอย ่างสร้างสรรค ์ให ้ก ับผู เ้ รี ยน 
ประกอบด้วยลกัษณะดังน้ี (Isaksen 1994 อา้งถึงในพชัรา พุ่มพชาติ)  
                 1. จัดเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีอิสระเพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้สร้างงานใหม่โดยมี
การติดตามและสนับสนุนให้ผูเ้รียนได้ประสบความส าเร็จตามสถานการณ์ และวิธีการให้
เป็นไปตามศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ด ้วยการคิดท่ีหลากหลาย
โดยจัดเตรียมข้อมูลและห้องเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีอิสระและไม่มีข้อจ  ากัด  
           2. จัดเตรียมกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ปฏิบัติอย่างหลากหลายได้เลือกท าตาม
ความสนใจท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  
           3. จัดเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีเปิดกวา้งและปลอดภัยจะช่วยสนับสนุนและสร้างแรง
เสริมความคิดนอกกรอบ โดยผูเ้รียนจะได้สามารถส ารวจ สร้างสรรค์ และพฒันาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
             4. สนับสนุนการเรียนรู้และการน าไปใช้ของทักษะและเทคนิคการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคท่ี์เหมาะสมในชั้นเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ 



 69 
 
              5. สนับสนุนให้มีการท ากิจกรรมท่ีผูเ้รียนมีโอกาสเลือกและมีส่วนร่วมในการก าหนด

เป้าหมาย และขั้นตอนท่ีใช้ในการตดัสินใจ จะช่วยสร้างความรู้สึกของแต่ละบุคคลให้สามารถ

ก าหนดตนเองไดว้่าเขาจะท าอะไร และท าอยา่งไรใหดี้ท่ีสุด 

            6. จัดเตรียมเวลาให้เหมาะสมกับงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ส าเร็จ และจัดเ ตรียม

งานให้เหมาะสมกับเวลา เพื่อให้ปฏิบัติได้ตามความเป็นจริง  
            7. จ ัดเตรียมสิ่งแวดลอ้มที่อยู่ในสภาพสบายไม่มีการลงโทษ มีการแนะก ับน า 
สนทนากับผูเ้รียนให้เกิดความมัน่ใจในตนเอง มีการให้ก  าลงัใจและห่วงใย แมมี้การท างานท่ี
ผิดพลาดหรือลม้เหลว 
            8. ให้อิสระและมีทางเลือกท่ีหลากหลายแก่ผูเ้รียนในการแก้ปัญหาและสร้างงาน
ด้วยวิธีการใหม่ๆ 
            9. สนับสนุนให้มีการท ากิจกรรมกลุ่มและเด่ียว  
           10. ความยุ่งยากและความวุ่นวายจะเกิดน้อยท่ีสุด เมื่อมีการวางแผนท่ีชัดเจนในการ
ก าหนดเป้าหมาย และจะต้องมีความยืดหยุ่นบ้างในบางคร้ัง 
           11. การสร้างสรรค์จะเกิดข้ึนจากการเคารพท่ีมีต่อกันและการยอมรับระหว่างบุคคล
จึงควรให้ผูเ้รียนได้มีการแลกเปล่ียนและร่วมมือในการท ากิจกรรม  
           12.  สนับสนุนให้มีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและมีการเอาใจใส่ดูแล
การเปิดใจกวา้งยอมรับวิธีการแก้ปัญหา แมม้ีการขัดแยง้บ้าง แต่ก็จะท าให้เกิดความคิดใหม่
ข้ึนมาได้ 
            ครูควร เอาใจใส่จัดสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้ งสภาพห้องเรียน การจัดหา
ส่ือ อุปกรณ์ให้พร้อม มีแผนการจัดกิจกรรมไวล่้วงหน้า และด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
ส่งเสริมให้เด็กได้เลือกปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย ครูควรให้โอกาสเด็กอธิบายผลงาน
ของตนเองและ ชื่นชมผลงานของตนเอง ครูควรมีค  าถามให้เด็กได้คิด และเช่ือมโยงไปสู่
การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  

การประเมนิผลการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

         นักวิชาการด ้านการคิดได ้คิดเค ร่ืองมือที่วดัระดับความคิดของมนุษย ์จ  าแนกได ้ 2 
ประเภท ดังน้ี 
          1.การประเมินผลด้วยการใช้แบบทดสอบ  เป็นแนวทางการประเมินผลทางการศึกษา
และจิตวิทยา โดยใช้การศึกษาและวดัคุณลกัษณะภายในของมนุษย ์ เร่ิมจากการศึกษาและ
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วดัระดับเชาว์ปัญญา  ศึกษาเก่ียวกับสมอง  ซ่ึงมีลกัษณะขององค์ประกอบและความสามารถ
จัดเป็นกลุ่มได้ 2 ประเภท คือ 
    1.1 การใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีมีผูส้ร้างไวแ้ลว้  โดยนักวิชาการหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ พร้อมทั้งหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบไวแ้ลว้  จนเป็นแบบทดสอบมาตรฐานท่ีนิยมใช้
กนัอยา่งทัว่โลก มีทั้งแบบทดสอบการคิดทัว่ไป  และแบบทดสอบการคิดเฉพาะดา้น  เช่น แบบทดสอบ
สติปัญญา แบบทดสอบความถนดั และแบบทดสอบวดับุคลิกภาพและสังคม ซ่ึงในการสร้างแบบทดสอบ
มาตรฐานส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีมีใช้กันในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการแปลจากแบบทดสอบของ
ต่างประเทศ ในการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานนั้น ควรประกอบดว้ยกลุ่มท่ีมีความช านาญ อาทิ นักวดัผล 
นกัจิตวิทยา นกัการศึกษาท่ีมีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานส าหรับเด็กปฐมวยั ดงัน้ี 
          1.1.1 การพิจารณาสร้างให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายของการจัดประสบการณ์ใน
ระด ับปฐมวยั เหมาะก ับบริบทของสังคมและวฒันธรรมไทยทั ่วประเทศควรก าหนด
จุดประสงค์ประชากรและกรอบแนวทางการจัดประสบการณ์ การสุ่มตัวอย่าง แผนการจัด
ประสบการณ์ คู่ มือครูหลกัสูตร ตลอดจนข้อคิดเห็นของผูเ้ ช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชารวมทั้ง
นักวดัผล 
           1.1.2 ศึกษาลกัษณะส าค ัญของแบบทดสอบมาตรฐานซ่ึงควรประกอบด้วย
ลกัษณะดังน้ี 
                           1) มีจุดประสงค์การวดัและประเมินผลอย่างเด่นชัด  
                           2) การสร้างต้องอาศยัเทคนิคและวิชาการจากผูเ้ช่ียวชาญในการ  
เขียนการตรวจสอบและการพิมพ์ 
                 3) ข้อสอบแต่ละข้อต้องผ่านการทดลองและวิเคราะห์คุณภาพรายข้อและ
น ามาปรับปรุงหลายคร้ังก่อนท่ีรวมเป็นฉบับ 
                           4) ตรวจสอบคุณภาพหัวฉบับให้มีความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ 
สูงและหาคะแนนปทัสฐานชาติ (National  Norm)   น ามาวดัและประเมินความก้าวหน้าของ
นักเรียนได้ 
                     1.2 การสร้างแบบวดัและประเมินความสามารถการคิดท่ีครูสร้างข้ึนเอง เน่ืองจาก
แบบทดสอบมาตรฐานท่ีใชว้ดั  โดยทัว่ ๆ  ไป นั้นไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และความตอ้งการจึงตอ้ง
สร้างและจดัท าวิธีวดัและประเมินผลท่ีตรงเป้าหมายและวตัถุประสงค์ โดยทัว่ไปจะก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการวดัและประเมินครอบคลุมของเขตด้านสติปัญญา (Cognitive  Domain) มีขั้นตอนการสร้าง
แบบทดสอบโดยครู  ดงัน้ี 
        1.2.1 ท าความเขา้ใจจุดมุ่งหมายของแบบทดสอบของครู (Teacher  Made Test) 
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       1.2.2  ศึกษาลกัษณะส าคัญซ่ึงมีลกัษณะส าคัญดังน้ี 
    1)  ข ้อสอบที ่ค รูสร ้า ง ขึ้ นต ้องก าหนดจ ุดประสงค ์และ เ นื้อห า
เฉพาะเจาะจง  ตรงกับประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับตามชั้นหรือโรงเรียนท่ีครูใช้เท่านั้น  
                                    2)  สามารถเขียนข้อสอบ มีภาพท่ีชัดเจน ค าสั่ง ค  าถาม ได้ครอบคลุม 
ทุกสมรรถภาพ และทักษะในแต่ละข้อและเขียนได้มากข้อ  
                                   3) การสร้างครูผูส้อนควรขอความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญหรือนกัวดัผล 
                                        4) ขอ้สอบแต่ละขอ้ตอ้งผา่นการทดลองวิเคราะห์คุณภาพรายขอ้และน ามา 
ปรับปรุงก่อนท่ีรวมเป็นฉบบั 
                                        5) ตรวจสอบคุณภาพทั้งฉบบัเพ่ือตอ้งการความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่สูง  
                                                6)  ขอบเขตการใชอ้า้งอิงเฉพาะกลุ่มนกัเรียนในโรงเรียนหรือเฉพาะหอ้งเรียน 
เท่านั้น 
             7) สามารถบอกเพียงแต่ว่าเด็กรอบรู้ในหน่วยการสอนนั้นหรือไม่ 
             8)ใช้หลัก เ บ้ืองต้น ท่ีจ  าแนกความสามารถของนัก เ รี ยน ว่ า เด็ก มี
ความสามารถดา้นสติปัญญา ดา้นความรู้สึกและดา้นทกัษะระดบัไหนตอ้งปรับหรือไม่ อยา่งไร 
  1.2.3 สร้างแบบทดสอบท่ีมีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เขียนข้อความ รวบรวม
ขอ้สอบ และด าเนินการสอบผูเ้รียน 
              2. การวดัและประเมินผลจากการประเมินสภาพจริง  แนวทางน้ีเน้นท่ีการปฏิบติัจริงใน
ชีวิตเป็นการใชว้ิจารณญาณในการตดัสิน ดงันั้นผูส้อนตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์ให้ชดัเจนเพ่ือความ
เท่ียงตรงของการวดัและประเมินผล  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์ and (2547)ให้ความหมายการ
ประเมินสภาพจริงเด็กปฐมวยั หมายถึง การประเมินว่าเด็กรู้อะไร และสามารถท าอะไรไดบ้า้ง โดย
การใหเ้ด็กลงมือท างานท่ีมีความหมายต่อเด็กในอนาคต หรือสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงจากช้ินงาน
ท่ีมีความหมายต่อเด็ก และอาศยัการประเมินทางตรงมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้การประเมินสภาพจริง
ประกอบดว้ยส่วนส าคญัสองส่วน คือ 1) ช้ินงานหรือกิจกรรมประเมิน 2)กฎเกณฑ์การให้คะแนน 
ช้ินงานหรือกิจกรรม (Scoring Rubic) เพื่อประเมินดูความสามารถของเด็กหลากหลายด้าน           
ไม่ประเมินดา้นสติปัญญาเพียงอยา่งเดียว แต่การประเมินพฒันาการเด็กโดยรอบดา้นทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา รวมทั้งไม่จ  ากดัการประเมินเด็กเฉพาะในห้องเท่านั้นแต่
สามารถประเมินเด็กนอกหอ้งเรียน 
              พชัรา  พุ่มพชาติ (2552) กล่าวว่า การประเมินการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ใน เด็การปฐมวยั 

สามารถพิจารณาไดจ้าก                
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           1.การสังเกตและการใช้ค าถาม ในขณะท่ีเด็กปฏิบติักิจกรรมทั้งกิจกรรมรายบุคคลและกลุ่ม 

ดว้ยการบนัทึกภาพพฤติกรรม และการสมัภาษณ์ เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมและ

ผลงาน 

            2. การประเมนิผลงาน  โดยท าการประเมินเป็นระยะต่อเน่ืองเพื่อดูพฒันาการความกา้วหน้า

ในการแสดงออกของการปฏิบติักิจกรรมท่ีแสดงถึงการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ 

           3. การสัมภาษณ์ ท่ีมีการเตรียมค าถามใหเ้ด็กไดม้ีการคิดเห็นต่อการแสดงออก และต่อผลงาน

ท่ีสังเกตโดยการใชภ้าษา การเรียบเรียงค าพูด และการประยุกต์ใชต่้อส่ิงท่ีเด็กแสดงออกในทาง

สร้างสรรค ์

            4. การจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน โดยครูและเด็กสามารถท่ีจะช่วยและคัดเลือกผลงานมา

จดัเป็นแฟ้มสะสมงานท่ีแสดงร่องรอย พฒันาการ และการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีความกา้วหนา้อย่าง

เป็นระยะ 

            5. การจดันิทรรศการ เพื่อใหเ้ด็กน าผลงานของตนเองและกลุ่มมาจดัแสดงและอธิบายให้แก่

ผูม้าร่วมชมเก่ียวกบัความคิดหรือการแสดงออกในรูปแบบต่างๆท่ีเหมาะสม ซ่ึงเด็กสามารถท่ีจะ

ร่วมกนัสร้างสรรคแ์ละน าเสนอผลงานของตนเองดว้ยความภาคภูมิใจ 

 สรุปได้ว่า การท่ีเลือกวิธีการวดัและประเมินผลนั้นต้องข้ึนอยู่ก ับอายุ วยั ของผูเ้รียน
ว่าผูเ้รียนอยู่ในระดับใด มีความสามารถเท่าใด การวดัและประเมินผลพฒันาการทั้ง 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวยัเป็นเร่ืองส าคัญมากเพราะสามารถบอกพฒันาการความสามารถและการเรียน
ของเด็กปฐมวยั  ด ังนั้นผูป้ระเมินจะต้องเลือกแบบประเมินให้มีความเหมาะสมกับผูเ้รียน
และวดัได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการวดั  

งานวจิยัที่เกีย่วข้องกบัการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

งานวจิยัในประเทศ 

              พชัรา  พุ่มพชาติ (2552)ไดท้ าการวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างเป็นครูปฐมวยั 3 คนและเด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาล 1-3 
จ านวน 74 คน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม สังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์สูงกว่าก่อน
การจดัประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ตาม
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รูปแบบการจัดประสบการณ์การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคสู์งกว่าเด็กปฐมวยัท่ี ไม่ไดรั้บการจดัประสบการณ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 3) เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์การแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์มีความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ 4 ระยะ คือ ก่อนการจดัประสบการณ์ หลงั
การจัดประสบการณ์คร้ังท่ี 1 หลงัการจดัประสบการณ์คร้ังท่ี 2 และติดตามผลการจดัประสบการณ์ มี
พฒันาการสูงข้ึนอย่างเป็นล าดับ และมีความคงทนของพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัในระยะติดตามผลการจดัประสบการณ์ และพบว่า เด็กปฐมวยัเกิดจินตนาการ 
การคิดสร้างสรรค ์การคิดหาเหตุผลในการน าความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ตามระดบัพฒันาการมาใช้
ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์4) ครูปฐมวยัมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการจดัประสบการณ์
ในระดับดีมาก มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ของครูปฐมวยัตามรูปแบบการจดัประสบการณ์อยูใ่นระดบัมาก ความคิดเห็นของครูปฐมวยั
ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์มีความเหมาะสมและอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ท่ีแสดงแนวคิด กระบวนการจัดประสบการณ์ ส่ือ และการจัดสภาพแวดลอ้มและการ
ประเมินท่ีชดัเจน สามารถปฏิบติัไดต้ามสภาพจริง 
    อภิชัย เหล่าพิเดช และอรพิณ ศิริสัมพนัธ์ (2556 : บทคัดย่อ)ได้ท าการวิจัย การพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง ปัญหาทางสังคมของ
ไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  กลุ่มตวัอย่าง
คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 จ  านวน 52 คน ท่ีก  าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555 ของโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั  อ  า เภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  ผลการวิจยัพบว่า              
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปัญหาทางสังคมของไทยดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียนสูง  2)ความสามารถในการคิดแกป้ัญหาอย่าง
สร้างสรรค์เร่ือง ปัญหาทางสังคมของไทย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการ
เรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

งานวจิยัต่างประเทศ 

     Shakless (1985 อา้งถึงใน กนกวรรณ พิทยะภทัร์  2556 : 82 ) ไดศ้ึกษาผลของการ
สอนเทคนิคการแกปั้ญหาอย่างสรรค์ ท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาของเด็กปฐมวยั  โดย
แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทดลองเชา้ และกลุ่มทดลองบ่าย กลุ่มควบคุมบ่าย กลุ่มทดลองไดร้ับ
การสอนการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ จ  านวน 18 บทเรียน ๆ ละ 30 นาที ในขณะที่กลุ ่ม 
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ควบคุมสอนตามหลกัสูตรปกติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแกปั้ญหา
สูงท่ีสุด  
                Parnes  and  Meadows  (1960.  อา้งถึงใน  จิราภรณ์    เป็งวงศ  ์ 2546  :  32)  ได้
ทดลองใชว้ิธีการระดมพลงัสมองในการหาวิธีแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์   โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่าง 
ออกเป็น 2  กลุ่ม  กลุ่มทดลองฝึกการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใชว้ิธีระดมสมองกลุ่ม
ควบคุม ฝึกการแก ป้ัญหาอย ่า งสร ้างสรรค ์โดยไม่ใช ว้ ิธ ีร ะดมพลงัสมอง  ผลการว ิจ ยั
พบว่า  ความสามารถในการแกปั้ญหาของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม  
       Indiana  Creative  Problem  Solving  Initiative  Blumberg  Center  (2003  :  45) ท า
การวิจยัเร่ืองความสามารถในการแกปั้ญหา  โดยให้นักเรียนเรียนรู้กระบวนการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค์  ผลการวิจยัพบว่า  นักเรียนที่เรียนรู้กระบวนการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการแกปั้ญหาเพ่ิมสูงข้ึน 
                 จากงานวิจยัขา้งตน้จะเห็นว่า   การจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมให้กบัผูเ้รียน เปิด
โอกาสให ้เด ็กได เ้รี ยนรู ้และแก ป้ัญหาด ้วยตนเองดว้ ยว ิธีการที ่หลากหลายมีผลท าให้
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของผูเ้รียนสูงข้ึนกว่าเดิม 
ทักษะทางสังคมของเดก็ปฐมวยั  

ความหมายของทกัษะทางสังคมของเดก็ปฐมวยั 

           Thomas MacIntyre  (2003) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมหมายถึง  การติดต่อส่ือสาร 
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การจัดการเร่ืองของตนเอง และความสามารถในการ สัมพนัธ์
ก ับเพื ่อนรุ่นราวคราว เดียวกัน ซ่ึงยอมให้ใครเร่ิมต้นหรือรักษาสัมพนัธภาพทางสังคมใน 
ท า ง บ ว ก ก ับ ค น อื ่น ๆ  ส ่ว น บ ก พ ร ่ อ ง ห ร ื อ ส ่ว น เ ก ิน ใ น พ ฤ ต ิก ร ร ม ท า ง ส ัง ค ม                            
จะ เ กี ่ยวข ้องก ับการเ รียน การสอน และบรรยากาศและการประสานเข ้าด ้วยก ันอย ่าง
เหมาะสมในชั้นเรียน ความ สามารถทาง สังคมเกี่ยวโยงกับการยอมรับของเพื ่อนรุ่นราว
คราวเดียวกัน และของคุณครู รวมทั้งความส าเร็จก่อนและหลงัจบจากโรงเรียนแลว้  
             Westwood(1977) ได้ให้ความหมายของทักษะทางสังคมว่า  เป็นส่วนประกอบของ
พฤติกรรมส าหรับบุคคล ซ่ึงมีความส าคัญท่ีจะช่วยในการเร่ิมมี ปฏิสัมพนัธ์ทางบวกต่อผูอื้่น 
และผดุงรักษาซ่ึงความสัมพนัธ์นั้นไว  ้
             กฤษฎา ทิพใส(2555:9) ได้ให้ความหมายไวใ้นท านองเดียวกันว่า ทักษะทางสังคม
เป็นการเรียนรู้เก่ียวกับทักษะต่างๆเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิกในสังคม โดยการแสดงพฤติกรรม 
ความรู้สึก  มารยาท การใช ้ค  าพูด  ตลอดจนการปรับต ัวให้เข ้าก ับบุคคลรอบข ้าง  และ
สถานการณ์ต่างๆตามแบบแผน และกฎเกณฑ์ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม  
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             Riggio (1986:649) กล่าวว่า ทักษะทางสังคมจิตลกัษณะส่วนตัวของบุคคลท่ีแสดง
ถึงความสามารถในการส่ือความกับผูอื้่น โดยผูท่ี้มีทักษะทางสังคมสูงจะส่ือความได้ดีและ
ชัดเจน ส่วนผูท่ี้มีทักษะทางสังคมต ่าจะส่ือความได้ไม่ดีและไม่ชัดเจน โดยทักษะทางสังคม
แบ่งได้เป็น 6 ด้าน คือ 
             1.การแสดงออกทางอารมณ์(Emotional Expreessivity)  ความสามารถ ท่ี
แสดงออกในการส่ือสารกับผูอื้่นโดยไม่ใช้ถอ้ยค า เป็นการส่ือสารด้วยอารมณ์ รวมทั้งการ
แสดงทัศนคติและการแสดงระหว่างบุคคลโดยไม่ใช้ถอ้ยค า  
             2.ความไวในการรับรู้อารมณ์ของผูอื้่น(Emotional Sensitivity) ความสามารถ   
ในการรับรู้และแปลความหมายอารมณ์ของผูอ่ื้น โดยบุคคลนั้นไม่ต้องใช้ค  าพูด  
             3.การควบคุมอารมณ์ของตนเอง (Emotional Control) ความสามารถในการสกัด
กั้นอารมณ์ของตนเอง  เมื่อการควบคุมอารมณ์นั้นเป็นส่ิงจ  าเป็น หรือการแสดงอารมณ์ท่ี
ไม่ใช่เป็นความรู้สึกท่ีแท้จริงของตนเอง 
             4.การแสดงออกทางสังคม (Social Expreessivity) ความสามารถในการแสดง
ถอ้ยค าหรือการสนทนากบัผูอ่ื้นอยา่งคล่องแคล่วและมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งดี 
            5. ความไวในการรับรู้ทางสังคม (Social Sensitivity)ความสามารถในการเข ้าใจ
ข้อความของผูอ่ื้นพูด มีความรู้ทั่วๆ ไปกับปทัสถานทางสังคม 
            6. การควบคุมทางสังคม (Social Control) ความสามารถในการแสดงบทบาททาง
สังคม มีทักษะในการแสดงตน และการแนะน าผูอ่ื้น   
            กัลยาณี อินต๊ะสิน(2550 :25) กล่าวว่า ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถใน
การอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จ ักรับผิดชอบ รู้จ ักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง รู้จ ักการ
ปฏิบัติต่อผูอ่ื้น  ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในสังคมและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม  
เพ่ิมพร สุ่มมาตย ์(2555:55) ให้ความหมายว่า ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยการเล่นร่วมกับเพื่อน การปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 
การมี  ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคล  
            จากความหมายที่กล่าวมา ท ักษะสังคม เป็นกลุ่มของทักษะต่าง ๆ ที่ใช ้ในการ
ปฏิสัมพนัธ์  และการส่ือสารระหว่างก ันในสังคม อนัได้แก่ ทักษะการส่ือสาร การพูด การ
ฟัง การท างานร่วมกัน  รวมทั้งความสามารถในการเข ้าใจถึงสถานการณ์ท่ีหลากหลาย กฎ
กติกาต่าง  ๆ ในส ังคม  คว ามสามารถในการ รู้จ ักผูอื้ ่น  และท ักษะสังคมเ ป็นท ักษะ ท่ี
จ  าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็น  ระบบเช่นเดียวกับทักษะอ่ืนๆ 
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ความส าคญัของทกัษะทางสังคม  

         ทักษะทางสังคมมีความส าคัญอย่างมาก สังคมจะเป็นสุขได้นั้น ทุกคนในสังคมจะต้อง  
ได้รับการพฒันาทักษะทางสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความส าค ัญของทักษะ
ทาง สังคมมีผูก้ล่าวไว ้ดังน้ี  
          Hargie and McCarTan (1986) กล่าวว่า ทกัษะทางสงัคมมีความส าคญั 6 ประการ คือ 
         1.ทักษะทางสังคมเป็นพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายและต้องมีความตั้งใจ 
         2.ทักษะทางสังคมหมายถึงพฤติกรรมทางสังคมท่ีผูอ่ื้นสามารถสังเกตได้  
         3.พฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นจะต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
         4.ท ักษะทางสังคมจะต ้องประกอบด ้วยพฤติกรรมทางสังคมหลายๆด ้าน อย่างที่มี
ความสัมพนัธ์กัน เช่น การแสดงความรู้สึกความสนใจผูอื้่นอาจจะประกอบด้วยการยิ้ม การ
จ้องมอง และการใช้ค  าพูด เป็นต้น  
          5.ทักษะทางสังคมประกอบด้วยพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
          6.องค์ประกอบสุดท้ายของทักษะทางสังคม ซ่ึงมีความส าคัญตามทฤษฎีการ  
เรียนรู้ทางสังคมของ Albert Bandura( 1986) (Bandura ’s Social Learning Theory)  ก็คือ 

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง และจะต้องรู้ว่าเมื่อไรควรจะพูด หรือจะ

ท าอะไรซ่ึงมีความส าคัญพอๆ กับการท่ีจะพูดว่าอย่างไร ความสามารถทางด้านความรู้ความ

เข้าใจของแต่ละคนน้ี จะมีอิทธิพลต่อ   ความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วย 

            กระทรวงศึกษาธิการ(2544:90-91)  ให ้แนวคิดว่าท ักษะทางสังคมทางสังคมมี

ความส าคัญท าให้ผูเ้รียนมีความรู้และทักษะเพื่อน าไปแก้ปัญหาหรือพฒันาในชีวิตประจ าวนั 

เน้ือหาที่ต ้องเรียนรู้คือ ความรู้พื้นท ักษะอาชีพ ท ักษะการแก ้ปัญหาและพฒันาชีวิต และ

ทักษะทางสังคม เพื ่อการประสานสัมพนัธ์แลอยู่ร่วมก ันอย่างสันติ  ซ่ึงท ักษะเหล่าน้ี  คือ 

ทักษะชีวิตท่ีทุกคนต้องมี ต้องเรียนรู้ และเรียนรู้อยู่ทุกขณะของชีวิต 

             สุขุมาล เกษมสุข (อา้งถึงใน อโนชา ถิรธ ารง , 2550:11) กล่าวว่า ทักษะทางสังคม

เป็นสิ่งที่จ  า เป็น เพราะมนุษยไ์ม่สามารถอยู่ตามล าพงัได ้ ต ้องมีเพื ่อนมีกลุ่มสังคม ต ้อง

ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ตั้ งแต่สังคมครอบครัวขยายออกไปเป็นสังคมใหญ่ ทุกกลุ่มสังคมต้องมี

การติดต่อสัมพนัธ์พึ่ งพาอาศยัก ัน จะต ้องอาศยัทักษะทางสังคมทั้ง ส้ิน ท ักษะทางสังคมมี

ความส าคัญ ดังน้ี  
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              1.ความส าค ัญส่วนบุคคล ช่วยให้บุคคลมีชีวิตอยู่ในสังคมได ้อย่างมีความสุขยิ ่ง 

สภาพสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ทักษะทางสังคมยิ่งมีความจ าเป็นมากเท่านั้น บุคคล

ต้องสามารถปฏิสัมพนัธ์กับผูอื้่น ส่ือความหมาย ท างานร่วมกัน แก้ปัญหาตนเองและสังคม 

ได ้ สามารถปรับต ัวได ้ทุกสภาพแวดลอ้ม ส่ิง เหล่า น้ีช่วยให้มนุษยด์  ารงชีว ิตได ้อย่างมี 

ความสุข 

    2.ความส าคัญทางสังคม สังคมใดมีสมาชิกเป็นผูม้ีทักษะทางสังคมดี รู้จ ัก เสียสละ

ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพฒันาสังคมท่ีตนอยู่ 

สังคมนั้นย่อมเป็นสังคมท่ีสงบสุข มีความเจริญมัน่คง แต่ถา้สังคมใดมีลกัษณะตรงกันข้าม 

สมาชิกขาดทักษะทางสังคมสังคมนั้นย่อมมีปัญหาไม่สงบสุข และมีความเส่ือม     นพรัตน์ 

นาชาสิงห์ (2551:17) กล่าวว่า ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญักบัมนุษยเ์ป็นอยา่งยิง่ ไม่ว่าเด็ก

หรือผูใ้หญ่ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ต้องด ารงชีวิตและท างานร่วมกับผูอ่ื้นเสมอ 

ทกัษะทางสังคมจะช่วยให้บุคคลด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเมื่อบุคคลในสังคม

สามารถด ารงชีวิตร่วมกนัอยา่งมีความสุข ก็ จะท าใหส้งัคมนั้นเป็นสงัคมท่ีน่าอยู ่สงบสุข 

               Broman (1982 : 65 อา้งถึงใน กฤษฎาภรณ์ ทิพใส ,2555 :16 )ได้กล่าวถึง ทักษะ

ทางสังคมท่ีเด็กควรเรียนรู้ มีดังต่อไปน้ี   

                1.สนทนาเก่ียวกับเหตุการณ์เร่ืองราว โดยใช้ศพัท์ท่ีถูกต้อง    

     2.ได้ฝึกการควบคุมตนเอง เคารพตนเอง เช่ือมัน่ในตนเอง เป็นอิสระ  รู้จ ักการ

แบ่งปันและมีมารยาทดี  

     3.แสดงความรู้สึกและอารมณ์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม      

               4.แสดงบทบาทพฤติกรรมมนุษยแ์ละการกระท า โดยการใช้อุปกรณ์จ าลอง        

              5. มีความรับผิดชอบการเป็นเจ้าของสมบัติของโรงเรียน        

    6. รู้จักขออนุญาตก่อนใช้ส่ิงของหรือของผูอ่ื้น        

    7.มีความตั้งใจท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้น         

               8.นั่งอยู่ก ับกลุ่มและมีส่วนร่วมในการวางแผน การเล่าเร่ืองและอ่ืนๆ         

    9.พูดอย่างอิสระกับครูและเด็กอ่ืนๆ ในกลุ่มเล็กๆ อย่างไม่เป็นทางการ           

    10.ท างานเสร็จก่อนเปล่ียนไปท ากิจกรรมอย่างอ่ืน        
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    11.ถามค าถามและมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม         

        12.มีปฏิสัมพนัธ์กับเด็กอ่ืนๆ ทุกวนั        

               13.แสดงความสนใจต่อส่ิงใหม่ๆหรือผูค้นใหม่ๆ       

               14.แสดงผลงานท่ีตนเลือกท าด้วยความสมคัรใจ       

               15.มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม โดยไม่ข่มหรือแสดงอ านาจเหนือผูอ่ื้น       

                16.รู้จักทักทายแขกท่ีมาเยือน    

                17.รู้จักการรอคอย    

                18.ยอมรับค าติโดยไม่โกรธหรือเสียใจ  

          Thomas McIntyre (2003) กล่าวว่า ทกัษะทางสงัคมท่ีส าคญัมี 10 ประการ ดังน้ี 

                      1. ความมุ่งมัน่ แรงผลกัดนัสู่ความส าเร็จท่ีไม่หยุดหย่อนอาจเป็นเหมือนดาบสองคม

ได ้พ่อแม่หรือครูอาจารยไ์ม่ควรหวงัพึ่งการผลกัดนัลูกหรือนักเรียนไปตลอด โดยเฉพาะช่วงท่ีลูก

เขา้เรียนในระดบัอุดมศึกษา 
                     วิธีการ: ส่งเสริมให้ลูกแสดงออกถึงความคิดเห็นท่ีลูกมีหรือส่ิงท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ
ของลกู อยา่เก็บไวค้นเดียว 

                    2. ระเบียบวินัย ดว้ยส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีรุกคืบอย่างมากในปัจจุบนั  การมีระเบียบ

วินัยดูเหมือนจะเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้ากส าหรับเด็กในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม การมีระเบียบวินัยใน
ตนเองอยูเ่สมอสามารถช่วยใหน้กัเรียนประสบความส าเร็จในเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้

                    วิธีการ: ส่งเสริมใหล้กูเป็นคนมีระเบียบวินยัโดยใหท้ ากิจกรรมท่ีสร้างระเบียบวินัยข้ึน 
เช่น เรียนเล่นดนตรี เป็นตน้ 

                    3. ความพากเพียร “ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ” ไม่มีทางลดัส าหรับความส าเร็จของชีวิต 

และนกัเรียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ใหม้าก นัน่เป็นเพียงหนทางเดียวท่ีจะกา้วไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต ซ่ึง
ตอ้งมาจากความขยนัหมัน่เพียรนัน่เอง 

                     วิธีการ: สอนใหล้กูคุณเขา้ใจว่าไม่มีอะไรไดม้าง่าย ๆ ตั้งแต่เขาอายุยงัน้อย และลูกจะ
ไดร้างวลัตอบแทนก็ต่อเมื่อเขาไดใ้ชค้วามพยายามแลว้ 

                   4. เข้าสังคม ในชีวิตน้ีคุณจะพบเจอกบัผูค้นมากมายและคุณตอ้งการความช่วยเหลือจาก

ผูอ่ื้นเพื่อหนทางสู่ความส าเร็จของคุณ การจะเป็นเช่นนั้นไดคุ้ณตอ้งท าใหพ้วกเขาชอบคุณเสียก่อน 

http://th.theasianparent.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87/
http://th.theasianparent.com/%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%8e%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87/
http://th.theasianparent.com/10-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88/
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                      วิธีการ: เขา้ร่วมกิจกรรมหลกัสูตรพิเศษต่าง ๆ ตั้งแต่อายยุงันอ้ย นักเรียนจะไดพ้บเจอ
กบัผูค้นมากมายและจะพฒันาทกัษะท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม 

                       5. ความเป็นผู้น า ความเป็นผูน้  าเป็นเร่ืองของคุณภาพท่ีตอนน้ีนายจา้งจ  านวนมาก

ปรารถนา โรงเรียนเองก็มีการพฒันาและมองหาความสามารถในการเป็นผูน้  าในตวันกัเรียนเช่นกนั 
                         วิธีการ: การเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมนอกหอ้งเรียนเป็นวิธีท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะความเป็น
ผูน้  าได ้

                      6. ความยืดหยุ่น   ไม่มีใครมีชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบไปทุกอย่าง และทุกคนก็มีวนัท่ี

ผดิหวงัดว้ยกนัทั้งนั้น ส่ิงท่ีส าคญัคือ เราตอ้งมีความเขม้แข็งท่ีจะยนืข้ึนสูอี้กคร้ังได ้
                       วิธีการ: ตามท่ีสมาคมด้านจิตวิทยาของอเมริกากล่าวไว้ การปลูกฝังให้เด็กมี
ความสมัพนัธท่ี์แนบแน่นกบัเพื่อน ๆ และครอบครัวจะท าใหเ้ขาไดรั้บการสนับสนุนท่ีดี และเขาจะ

มีก  าลงัใจท่ีจะกลบัมาต่อสูก้บัส่ิงต่าง ๆ ไดอี้กคร้ัง หลงัจากท่ีตอ้งทุกขก์บัเร่ืองร้าย ๆ 

                     7. เป็นคนดี    ท าอยา่งไรไดอ้ยา่งนั้น ถา้คุณดีกบัคนอ่ืน คนอ่ืนก็จะดีกบัคุณเช่นกนั 

                      วิธีการ: สอนใหล้กูคุณรู้จกัผดิชอบชัว่ดีตั้งแต่เขาอายยุงันอ้ย เม่ือโตข้ึนเขาจะมีเข็มทิศ

ท่ีช่วยช้ีน าส่ิงผดิส่ิงถกู 

                       8. ความรับผดิชอบ   คนท่ีประสบความส าเร็จมกัเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบสูงมาก 

และหากนกัเรียนขาดคุณสมบติัขอ้น้ีแลว้ พวกเขาจะไปไดไ้ม่ไกล 

                      วิธีการ: จดัแบ่งภาระหน้าท่ีเบา ๆ ให้ลูกรับผิดชอบ เช่น ให้ลูกรับผิดชอบงานบา้น
ตั้งแต่อายยุงันอ้ย ดูใหเ้หมาะสมตามอายขุองลกู เขาจะเรียนรู้ถึงความส าคญัของการรับผดิชอบงาน 

                       9. รู้จกัให้อภัย   การใหอ้ภยัเป็นเร่ืองท่ีส าคญั การนึกถึงเร่ืองหมางใจไม่เพียงแต่ท าให้

จิตใจเหน่ือยลา้ แต่ยงัท าใหคุ้ณสูญเสียโอกาสหลายอยา่งและท าใหคุ้ณเป็นไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตดว้ย 
                      วิธีการ: สอนใหล้กูรู้จกัใหอ้ภยัและรู้จกัลืม เพื่อใหเ้ขาฝึกมีทศันคติในดา้นบวก 

                     10. รู้จกัอดทน  “ชา้ ๆ ไดพ้ร้าเล่มงาม” คนท่ีรู้จกัรอคอยมกัไดส่ิ้งท่ีดี นัน่จึงท าใหค้วาม

อดทนมีความส าคญั การเป็นคนใจร้อนหรือข้ึน ๆ ลง ๆ อยู่ตลอดเวลามกัน าไปสู่การตดัสินใจท่ี
ผดิพลาดได ้
                      วิธีการ: สอนใหล้กูคุณรู้จกัอดทนตั้งแต่เขายงัอายยุงันอ้ย 
          จากความส าค ัญของท ักษะทางสังคมที่กล่าวมา  สรุปว่า  ท ักษะทางสังคมนั้น มี

ความส าค ัญ  อย่างยิ ่งในชีว ิตและในสังคมปัจจุบ ันที่ม ีการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง

รวดเร็ว ทักษะทางสังคมยิ่งมีความส าค ัญมากข้ึน เพราะคนในสังคมต้องมีการปฏิสัมพนัธ์

http://th.theasianparent.com/%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%97/
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ร่วมกัน มีการส่ือสารท างานร่วมกัน เมื่อทุกคนมีทักษะทางสังคมท่ีดี ท าให้สมาชิกทุกคนใน

สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสังคมก็จะมีแต่ความสงบ  

ทฤษฎีพฒันาการทางสังคม 

 มีนกัการศึกษา ไดศึ้กษาเก่ียวกบัทฤษฎีพฒันาการทางสงัคมไวด้งัน้ี 

 1.ทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของ Piaget 
              Piaget (1969) ได้กล่าวว่า พัฒนาการเด็กในระยะปฐมวัยว่าเป็นวันท่ีเด็กจะเรียนรู้
พฤติกรรมทางสงัคม โดยเด็กยงัไม่เขา้ใจว่า ความดี ความไม่ดี เป็นอยา่งไร จึงยดึถือความพอใจของ
ตนเองเป็นใหญ่(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2528:8)การจดัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางบา้น
และโรงเรียนใหเ้ด็กอยา่งเหมาะสม ท าใหเ้ด็กปรับตวัในสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.ทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของ Erikson 

                Erikson (1997)กล่าวว่า บุคลิกภาพของมนุษย์จะพัฒนาได้ดีหรือไม่ ข้ึนอยู่ก ับ
ประสบการณ์แต่ละช่วงอาย ุถา้เด็กไดรั้บการตอบสนองอย่างเต็มท่ี จะมีบุคลิกภาพและพร้อมท่ีจะ
พฒันาขั้นต่อไป อยา่งมีประสิทธิภาพ อิริคสนัไดแ้บ่งระยะพฒันาทางสงัคมไว ้8 ระยะ ในช่วงระยะ
ปฐมวยั 

              1. ระยะความรู้สึกเช่ือมัน่ (The Sense of Trust) อายุของระยะน้ีอยู่ระหว่างหลงัคลอด
จนถึงอาย ุ1 ปี ระยะน้ีถา้เด็กมีความสบายและไดรั้บความรักความอบอุ่นจากแม่ในยามท่ีเขาตอ้งการ 
เด็กจะมีการปรับตวัท่ีดี สามารถพฒันาความรู้สึกไวว้างใจข้ึนได ้และในทางตรงขา้ม ถา้เด็กขาด
ความสุขทางกาย ขาดความรักอบอุ่น ก็จะเป็นผูท่ี้ไม่สามารถควบคุม อารมณ์ตนเอง มีความกลวัและ
ขาดความไวว้างใจผูอ่ื้น 
              2. ระยะตอ้งการท าหรือคน้หาดว้ยตนเอง (The Sense of Autonomy) อายขุองเด็กระยะน้ี
อยูร่ะหว่าง 1 – 3 ปี เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมฝึกการขบัถ่าย ถา้เด็กปฎิบติัไดดี้ก็จะสามารถผ่านขั้นน้ีไปได้
ดว้ยดี เด็กจะเรียนรู้ในการรักษาความตั้งใจของตนเองและท าความตั้งใจใหเ้ป็นจริง 
              3. ระยะการคิดริเร่ิม (The Sense of Initiative) อายุของเด็กระยะน้ีอยู่ระหว่าง 3 – 6 ปี 
เด็กจะพยายามสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง และสามารถแสดงความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ได ้เด็กสามารถพฒันาความร่วมมือและการเป็นผูน้  าผูต้ามท่ีดีไดร้ะยะน้ี
หากเด็กเกิดความกลวั เด็กจะยดึผูใ้หญ่เป็นท่ีพึ่งตลอดเวลา ท าใหค้วามคิดจินตนาการและการพฒันา
ทกัษะทางสงัคมถกูจ ากดัไปดว้ย 

3.ทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของ Havighurt’s 
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            Havighurt’s(1953-1972) ได้รับอิทธิพลแนวความคิดจากอิริคสัน (Erikson) เก่ียวกับ
ลกัษณะของการพฒันาแต่ละช่วงวยัของชีวิตนั้นถา้ส่ิงท่ีเด็กท าในชีวิตประจ าวนัไดใ้นส่ิงท่ีเด็กท า
ในช่วงนั้น ๆ เด็กจะรู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ แต่ถา้บุคคลใดไม่ประสบความส าเร็จในงาน
นั้น จะมีผลต่อการปรับตวัไดเ้สนองานตามขั้นพฒันาการทางสงัคมในเด็กปฐมวยั คือ 
                  1. เด็กสามารถมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัความจริง สงัคมและกายภาพ ซ่ึงหมายถึง การ
ท่ีเด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิงท่ีอยูร่อบตวั เช่น พ่อ แม่ โรงเรียน ครู และส่ิงต่าง ๆ ท่ีเด็กตอ้ง
เก่ียวขอ้งดว้ย 
                 2. เด็กสามารถท่ีจะเรียนรู้ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัพ่ีน้องและเพ่ือนรวมทั้งชอบ
เลียนแบบบุคคลอ่ืน 
                 3. เด็กสามารถท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีถูกกับส่ิงท่ีผิดและเร่ิมมี
พฒันาการทางจริยธรรม  
         3. พฒันาการทางด้านสังคมตามแนวความคิดของ Alfred Adler(1956) ศึกษาแนวความคิด
ตามทฤษฏีของ ฟรอยด ์(1856-1939) แต่ก็มีบางเร่ืองท่ี ไม่เห็นดว้ย เช่น บุคคลใดก็ตามท่ีมีความรู้สึก
ว่าตนได“้ขาด”ในส่ิงใด ก็จะตอ้งมีการเติม “เต็ม” ในส่ิงท่ีตนขาดใหเ้ต็มและ แอดเลอร์ก็มีความเช่ือ
ว่า ปัจจยัท่ีไดรั้บจากสงัคมจะมี ความส าคญัมากกว่าแรงขบัทางเพศ เพราะสังคมจะมีส่วนส าคญัต่อ
การด าเนินชีวิตของแต่ละ คน แนวความคิดน้ี ช่ือIndividual Psychology มีหลกัการส าคญัดงัน้ี              
              3.1 การเข้าร่วมสังคม(Social) การอยู่ร่วม ในสังคม จ  าเป็นจะตอ้งมีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั 
และกนั การเขา้ร่วมสังคมของมนุษยเ์ร่ิมต้น จากครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ครอบครัวจึงมี ส่วน
ส าคญัในการสร้าง การเขา้ร่วมสงัคม ของเด็ก แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 อายุ 1-3 ขวบ เป็นช่วง
ท่ีเด็กมีความยุง่ยากใจเก่ียวกบัตนเอง เพราะเด็กไม่ สามารถช่วยตวัเองได ้จะตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้น บางคร้ัง
ก็ก่อใหเ้กิดความวุ่นวายกบัผูอ่ื้น เช่น กิน ดว้ยตนเองไม่ไดต้อ้งพ่ึงผูใ้หญ่ บางคร้ังส่ือความหมายไม่
ถูกตอ้ง ท าให้เกิดปมดอ้ย ท าให้เด็ก ไม่ยอมอยู่น่ิง พยายามท าความเขา้ใจกบัผูอ่ื้นและลบปมดอ้ย
ของตนเองออกไป13 ระยะท่ี 2 อายปุระมาณ 4-5 ขวบ เด็กเร่ิมมีความคิดและความคาดหวงัเกิดข้ึน 
เกิด จากการเช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีผา่นมาเขา้ดว้ยกนั และมีการแสดงออกตามความคาดหวงั นั้น 
การแสดงออกของเด็กวยัน้ี มีส่วนช่วยในการตั้งเป้ าหมายในชีวิตอนาคตได ้
                 3.2 การมปีมด้อย(Sense of Inferiority) ปมดอ้ยเป็นความรู้สึกส่วนลึกของจิตใจเด็ก ซ่ึง     
เป็นแรงผลกัดนัใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ปมดอ้ยมี 2 ลกัษณะ คือ 
                  3.2.1 ปมดอ้ยทางดา้นร่างกาย อาจติดตวัมาตั้งแต่ก  าเนิดหรืออาจเกิดภายหลงัการคลอด ก็
ได ้เป็นลกัษณะท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ผูท่ี้มีปมดอ้ยทางดา้นร่างกาย เช่น จมูกแหว่ง แขน ขา
ดว้น ฯลฯ จะชดเชยโดยสร้างปมเด่นข้ึนมา เช่น ไม่มีเทา้ก็เอาอวยัวะส่วนท่ีเหลือจาก เทา้นั้นเล่น
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เคร่ืองดนตรีหรือกลอง หรือบางคร้ังร่างกายอาจสร้างปมเด่นให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมเป็น 2 เท่า เช่น 
ตาบอด แต่การไดย้นิจะดีเพ่ิมข้ึน 2 เท่า  
                 3.3.2 ปมดอ้ยทางดา้นสงัคม ลกัษณะสงัคมและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อเด็ก ท าให้เด็กมี 
ความกงัวลใจ ตึงเครียด ร่าเริง ฯลฯ ไดต้ลอดเวลา ปมดอ้ยทางดา้นสงัคมจะมีผลต่อตวัเด็ก มากท่ีสุด
จะเป็นผลมาจากครอบครัวของเด็ก ดงัน้ี  
                 1.ล าดบัการเกิด มีผลต่อความรู้สึกเป็นปมดอ้ย เช่น ลกูคนโตจะเป็นลกูท่ีพ่อแม่ช่ืนชม ให้
ความรัก เป็นพิเศษ แต่เมื่อมีนอ้ง ความท่ีเคยเป็นท่ีหน่ึง ก็ ไม่ไดเ้ป็นท่ีหน่ึงต่อไป หากพ่อแม่ใหค้วาม
สนใจใน ตวันอ้งมากกว่า ก็จะท าให้ลูกคนโตรู้สึกมีปมดอ้ย และพยายามเรียกร้องความสนใจของ
พ่อแม่โดยมี พฤติกรรมถดถอย เช่น ปัสสาวะรดท่ีนอน เป็นตน้ ฉะนั้นล  าดบัการเกิดไม่ว่าจะเป็นลูก
คนโต คนกลาง คนสุดทอ้ง หรือลูกคนเดียวของพ่อแม่ ย่อมมีความรู้สึกท่ีเป็นปมดอ้ยแตกต่างกนั
ออกไป  
                  2.บรรยากาศภายในครอบครัว หมายถึง ความสมัพนัธร์ะหว่าง พ่อแม่ -ลกู พี่นอ้ง ภายใน
ครอบครัว ฯลฯ บรรยากาศภายในครอบครัวควรเป็นบรรยากาศท่ีราบร่ืน เพราะจะ ช่วยสร้างเจตคติ 
ค่านิยม การมองโลกในแง่ดีของเด็ก แต่ถา้บรรยากาศในครอบครัวของเด็ก ไม่มีความราบร่ืน มีการ 
ทะเลาะเบาะแวง้กนับางคร้ัง จะท าใหเ้ด็กมีลกัษณะท่ีไม่ดี บางคร้ัง อาจจะมองโลกในแง่ร้ายก็เป็นได ้ 
                  3.ลกัษณะการอบรมเล้ียงดูแบบต่างๆ เช่น การให้ความรักมากเกินไป ควบคุมมาก  
เกินไป ไม่ไดใ้หค้วามสนใจเลย หรืออาจมีการเล้ียงดูก็จริงแต่ไม่ยอมรับหรือเกลียดชงัลูก ลกัษณะ
การอบรมเล้ียงดูแบบต่างๆมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กทั้งส้ิน เช่น เล้ียงดู แบบให้ความรัก 
มากเกินไป อาจแสดงออกโดยการสัมผสัและให้ความใกลชิ้ดทางร่างกายหรือ มีความรู้สึกว่าลูก      
เป็นเด็กอยู่เสมอ ท าให้พ่อแม่ต้องตดัสินใจหรือให้ความช่วยเหลือลูกในทุก กรณี ผลคือ เด็กไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได ้เขา้กบัเพื่อนฝงูไม่ได ้ไม่มีความสุข รู้สึกโดด เด่ียว อา้งวา้ง ชอบท างาน
คนเดียว บางคร้ังเรียกร้องความสนใจจากผูอ่ื้นดว้ยการเจ็บป่วย ทางร่างกาย อ่อนเพลีย ฯลฯ   
                 4.ความไม่เสมอภาคทางเพศ ท าใหเ้ด็กมีปมดอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละสงัคม บางคร้ังให ้
ความสนใจกบัเพศชายมาก จนท าใหเ้พศหญิง มีความรู้สึกท่ีเป็นปมดอ้ย หรือสังคมท่ี คาดหวงัเพศ
ชายตอ้งเป็นผูน้  า มีความเขม้แข็ง กลา้หาญ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง หรือมี ลกัษณะสมเป็นเพศชาย 
ท าใหเ้ด็กชายอาจไม่ มีความมัน่ใจเกิดเป็นปมดอ้ยว่าตนไม่มี ลกัษณะท่ีสมความเป็นชาย และเพศ
หญิงก็อาจเกิดปมดอ้ยไดม้าก ถา้คิดว่า บทบาทความ เหมาะสมทางเพศของตนยงัไม่สมบูรณ์           
          3.3วิถีชีวิตในสังคม(Style of Life)วิถีชีวิตของเด็กในสังคมจะเป็นวิถีทางท่ีช่วยลด ปมดอ้ย
ของตนเอง มาจากแรงผลกัดนั 2 ประการ คือ  
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              3.3.1 แรงขบัภายในร่างกายของตน เป็นส่ิงท่ีไดรั้บมาจากบรรพบุรุษ เช่น เด็กท่ีมีระดับ 
สติปัญญาสูงจะสามารถเรียนรู้ไดร้วดเร็ว ท าใหว้ิถีชีวิตของเด็กท่ีมีสติปัญญาสูงยอ่มแตกต่าง ไปจาก
เด็กท่ีมีสติปัญญาต ่า  
              3.3.2 อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เป็นประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บมาตั้งแต่แรกคลอด 
ประสบการณ์ดงักล่าวจะเป็นตัวหล่อหลอมหรือส่งเสริมให้เด็กมีวิถีชีวิตสังคม มีพฤติกรรมการ 
แสดงออกมาตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บมาทั้งส้ิน 
              3.3.3เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิต (Goal) เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในชีวิตของเด็ก 
เป็นลกัษณะ การท างานท่ีผสมผสานกันระหว่างแรงขับภายในและ อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม
ภายนอก การตั้งจุดมุ่งหมายใน ชีวิตยอ่มแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยูก่บัความพอใจของ เด็กแต่ละคน
เป็นส าคญั ทฤษฎีพฒันาการทางดา้นสงัคมตามแนวความคิดของแอดเลอร์เนน้ว่า เมื่อเกิด ความรู้สึก
มีปมดอ้ย บุคคลจะพยายามตั้งเป้ าหมายในชีวิตดว้ยการกระท าทุกวิถีทางเพ่ือ เอาชนะปมดอ้ยและ
สร้างปมเด่นข้ึนมา การด าเนินชีวิตของเด็กในสงัคม จึงมีการด าเนินไป ตามวิถีทางชีวิตของแต่ละคน
นัน่เอง 
5.ทฤษฎีพฒันาการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล (Social inter Personal Theory) 
             Sullivan (1892-1949) ได้กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นระยะท่ีเด็กได้พฒันาทักษะการ
เคล่ือนไหว และทักษะทางภาษา ซ่ึงจะช่วยให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนได้อย่างอิสระ
กวา้งขวางมากข้ึน เด็ก เรียนรู้ทิศทางของวฒันธรรมท่ีเขามีส่วนร่วมอยู ่เม่ือเขามีวุฒิภาวะพอท่ีจะใช้
ภาษาในการ ติดต่อส่ือสาร เขาก็จะเรียนรู้วิธีการท่ีจะปฏิบติักบับุคคลอ่ืน เพื่อท่ีจะท าให้ตนเองรู้สึก
มัน่คง ปลอดภยั เด็กเร่ิมรู้สึกถึงส่ิงท่ีท าให้เขารู้สึกกังวลและสามารถขจัดความวิตกกงัวลนั้นได ้
(ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2536 : 11)ไดก้  าหนดพฒันาการออกเป็น 6 ขั้น 
แต่ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะ 2 ระยะท่ีเก่ียวกบัเด็กปฐมวยัเท่านั้น ดงัน้ี  
                    1.วยัเด็กเลก็ (Childhood) อาย ุ2-4 ปีเป็นระยะท่ีเด็กพฒันาการเคล่ือนไหว และทกัษะ 
ทางภาษา ซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนไดอ้ย่างอิสระ และกวา้งขวางมากข้ึน เด็กจะ
เรียนรู้ถึงวฒันธรรมท่ีเขามีส่วนร่วมอยู ่เมื่อเด็กมีวุฒิภาวะพอท่ีจะใชภ้าษาในการติดต่อส่ือสาร เขาก็  
จะเรียนรู้วิธีการท่ีจะปฏิบติักบับุคคลอ่ืน เพ่ือท่ีจะท าใหต้นเองรู้สึกมัน่คงปลอดภยั เด็กเร่ิมรู้ถึงส่ิงท่ี  
ท าใหเ้ขารู้สึกวิตกกงัวล และสามารถก าจดัความวิตกกงัวลนั้นได ้ 
                    2.วยัเขา้โรงเรียน(Juvenile Era) อาย ุ 4-11 ปี ระยะน้ีเดก็เร่ิมรู้จกัตนเอง และเห็นส่ิง
ต่างๆ แตกต่างไปจากคนอ่ืน และมีความสมัพนัธผ์ูใ้หญ่อ่ืนๆนอกเหนือจากพ่อ แม่ ผูป้กครอง ท าให้
เด็กรู้จกัสถานภาพความเป็นตวัแทนของเขา จากความสมัพนัธท่ี์เขามีส่วนร่วมอยู ่ (พชัรี ผลโยธิน & 
2542)  
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                  จากทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางสังคมท่ีดีและมี
บุคลิกภาพดา้นความประพฤติ ความรู้สึกท่ีแสดงออกในส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม รู้จกัสร้าง
ความร่วมมือและเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดีได ้เด็กจะพยายามสร้างเอกลกัษณ์ของตนเอง และรู้ว่าตนเอง
ต่างจากบุคคลอ่ืน จากการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้ม การเลียนแบบและการเรียนรู้สร้าง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตนเองกบัพ่อแม่ พ่ีน้องและบุคคลอ่ืน ๆ ดงันั้นการส่งเสริมพฒันาการทาง  
สงัคมของเด็กปฐมวยัตอ้งสอดคลอ้งกบัขั้นพฒันาการตามวยัของเด็ก แลว้สามารถส่งเสริมใหเ้ด็กได้
มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนและครูดว้ยกิจกรรมท่ีท าให้เด็กเกิดการร่วมมือกันในรูปแบบท่ีเหมาะสม           
จะท าใหเ้ด็กเกิดพฒันาการทางสงัคมท่ีดี และสามารถส่งเสริมในขั้นต่อไป ท าใหเ้ด็กสามารถพฒันา
และแสดงออกต่อผูอ่ื้นไดอ้ย่างเหมาะสม น ามาสู่การปรับตวัเขา้สู่สังคมอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี 
ความสุข  

ลกัษณะพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั  

          เด็กปฐมวยั เป็นวยัท่ีเร่ิมพฒันาความสามารถในการเขา้สงัคม เพราะเด็กวยัน้ีสามารถใชภ้าษา  
ในการติดต่อและส่ือความหมายไดดี้ข้ึน จึงสามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคมได ้ดังท่ี           
SeefeldtZ(1980 : 7-11)  ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะพฤตกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ดงัน้ี 
          1.ลกัษณะทางสังคมของเด็กวยั 3 ปี เป็นวยัแห่งการยึดตนเองเป็นศูนยก์ลาง เด็กจะเห็นว่า
ตนเองส าคญัท่ีสุด มีความสุขท่ีจะเล่นคนเดียว แต่ก็ชอบท่ีนัง่เล่นอยู่ขา้งๆผูอ่ื้น ไม่เล่นเป็นกลุ่มหรือ
เล่นรวมกบัผูอ่ื้น ไม่แบ่งปัน วยัน้ียงัไม่มีเพ่ือนท่ีชอบเป็นพิเศษ และเล่นกบัเด็กท่ีมาอยูใ่กล้ๆ เท่านั้น           
         2.ลกัษณะทางสงัคมของเด็กวยั 4 ปี เด็กวยัน้ีจะเร่ิมสนใจผูอ่ื้นมากข้ึน เด็กจะเร่ิมเล่น กบัผูอ่ื้น
บา้งในบางสถานการณ์ ชอบเล่นบทบาทสมมติ และเลียนแบบชีวิตในครอบครัว ซ่ึงพบเห็น  ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยทัว่ไปเด็กยงัมีลกัษณะท่ีแสดงถึงความกา้วร้าวทางกาย เอะอะ ไม่ระมดัระวงั เกเร 
และยงัมีลกัษณะของการเป็นนาย ขณะเดียวกนัเด็กจะเร่ิมเป็นผูช่้วยท่ีดี มีท่าทีแสดงความเป็น มิตร 
เร่ิมรู้จกัการแลกเปล่ียน การรอคอย เร่ิมแบ่งปัน 
         3. ลกัษณะทางสังคมของเด็กวยั 5 ปี เด็กวยัน้ีมีความเป็นมิตรมากข้ึน มีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น เร่ิมเขา้กลุ่มอ่ืนใหญ่ข้ึนจาก 2 คน เป็น 5 คน เร่ิมมีเพ่ือนท่ีถูกใจเป็นพิเศษ ชอบเล่นละคร
สมมติ เล่นเลียนแบบ เล่นละครใบ้ การทะเลาะกับเพ่ือนลดน้อยลง เพราะเร่ิมเข้าใจและยอมรับ
ความส าคญัของผูอ่ื้น เป็นระยะท่ีเร่ิมจะมีความเห็นคลอ้ยตามผูอ่ื้น และเร่ิมมีความรู้สึกไม่พอใจถา้เพ่ือน
ในกลุ่มไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกลุ่ม 
             4.ลกัษณะทางสงัคมของเด็กวยั 6 ปี เด็กวยัน้ีเป็นวยัท่ีเร่ิมมีการประสานสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเล่นเป็น
กลุ่ม และมกัจะมีเพ่ือนเพศเดียวกัน เร่ิมรู้สึกกงัวลเก่ียวกับสังคมภายในกลุ่มของตนเองมีเพื่อนรักเป็น
พิเศษเพียงคนเดียว ในการเล่นยงัชอบแสดงเป็นคนเด่น เล่นรุนแรง พยายามท่ีจะเป็นท่ีหน่ึง ในการเล่น
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ตอ้งการเป็นผูน้  า และถา้หากการเล่นนั้นมีกฎเกณฑท่ี์ยากเกินกว่าความสามารถของตน ก็จะพยายามปรับ
กฎนั้นใหม้าเป็นประโยชน์กบัตน 
               Piaget(1969) นกัจิตวิทยากลุ่มท่ีเนน้ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive) กล่าวว่า เด็ก 3-5 ขวบ   
                         3.1 เด็กวยัน้ีจะมีเพ่ือนน้อย และมกัจะเปล่ียนเพ่ือนเสมอ เพราะสังคมของเด็กวยั
อนุบาลไม่แน่นอน และกลุ่มเพื่อนก็มกัจะเป็นกลุ่มเด็กเลก็ ๆ 2-3 คน 
                         3.2 เด็ก 3 ขวบ จะรู้จกัเสียสละของบางอยา่ง เพ่ือใหไ้ดส่ิ้งอ่ืนท่ีตนพอใจมาแทน 

                         3.3 เด็กวยัน้ีจะเล่นรวมกนัทั้งสองเพศอย่างสนุกสนาน แต่ก็มีเด็กบางคนหรือบาง
กลุ่มท่ีเล่นแยกพวก ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีเด็กผูช้ายชอบแกลง้และรังแกเด็กผูห้ญิง 
                         3.4 เด็กวยัน้ีแมจ้ะมีการทะเลาะกนับ่อย แต่เด็กจะคืนดีกนัในระยะเวลาต่อมา เพราะ
เด็กลืมง่าย พ่อแม่หรือครูไม่ควรเขา้ไปเก่ียวขอ้ง นอกจากการทะเลาะนั้นรุนแรงเกินไป 
                         3.5 เด็กวยั 4 ขวบ จะช่างพดู ชอบอา้งหลกัฐาน ชอบพูดยกตน ข่มท่าน เช่น “ผมวิ่ง 

เก่งกว่าเธอ” “ผมท าส าเร็จก่อนเธอ” ฯลฯ 
                         3.6 เด็กวยั 5 ขวบ จะท าส่ิงง่าย ๆ ไดต้ามความสามารถ ท าตามผูใ้หญ่ไดง่้าย ไม่ด้ือ 
ดึงและมีความรับผดิชอบมากข้ึน สามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของสังคมได ้มีความละอายใจ และ 
การเขา้ใจถึงการเส่ือมเสียช่ือเสียงจึงสามารถคบกบัเพ่ือนไดดี้ข้ึน 
                         3.7 เด็กว ัยน้ีจะสนุกสนานอยู่ก ับการเล่นละคร เพราะเด็กว ัยน้ี มีจินตนาการ 
กวา้งขวาง เร่ืองท่ีเล่นอาจคิดข้ึนเองง่าย หรือเลียนแบบโทรทัศน์ ผูป้กครองควรเอาใจใส่เด็กดู

รายการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสม 
                     พรรณี ชูทยั เจนจิต (2537 : 157 –158) ไดก้ล่าวว่า เด็กในช่วงอายุน้ี เรียนรู้ท่ีจะติดต่อ
สมาคมกบัคนอ่ืน ๆ นอกบา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพ่ือนวยัเดียวกนัและเด็กเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้
กบัเพ่ือน ๆ ลกัษณะความตอ้งการทางสงัคมของเด็กปฐมวยัมีดงัน้ี 
                        1. เด็กเร่ิมมีความตอ้งการท่ีจะสร้างสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนในวยัเดียวกนั และมีเพื่อน
เพียง    1 - 2 คน และเป็นเพศเดียวกนั แต่ถึงอยา่งไรเด็กมกัมีสงัคมไม่แน่นอน สามารถเล่นกบัเพื่อน
ส่วนใหญ่ในชั้นดว้ยความเต็มใจ 
                        2. มีความต้องการท่ีจะเล่นกับเพื่อนกลุ่มเล็ก ๆ และเปล่ียนกลุ่มบ่อย ๆ การเล่น
เป็นไปในลกัษณะต่างคนต่างเล่น แมว้่าจะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัก็ตาม 
                        3. มีการทะเลาะเบาะแวง้กนับ่อย ๆ แต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เด็กมกัจะลืมง่าย 
                        4. เด็กมีความตอ้งการท่ีจะแสดงออกและจะสนุกสนานกบัการเล่นละคร ซ่ึงเขาอาจ
แต่งข้ึนเอง หรือเลียนแบบรายการโทรทศัน์ 
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                        5. เด็กชายและเด็กหญิง มีความสนใจคลา้ยกนั และยงัไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท
ทางเพศ 
                        6. เด็กต้องการเป็นท่ียอมรับของผูใ้หญ่และกลุ่มเพื่อน ต่างจากวยัทารกซ่ึงกลวัคน
แปลกหนา้กระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมทางสงัคม จะเกิดข้ึนโดยผา่น 3 กระบวนการคือ 
            1.การเร้าทางสังคม หมายถึง “บุคคล” ท่ีมีอิทธิพล ซ่ึง “เพียงแต่บุคคลอื่นปรากฏกาย
เท่านั้นจะมีผลต่อพฤติกรรมของสังคม” จะเห็นว่า คนไขเ้มื่อไดฟ้ังค  าพุดของนายแพทยท่ี์
ปลอบใจ ก็จะท าให้มีก  าลงัใจในการต่อสู้ก ับอาการเจ็บป่วยจากท่ีเคยเบ่ือหน่ายในชีวิต ก็ขยนั

ปฏิบติัตนตามท่ีหมดแนะน า 
           2.การเสริมแรงทางสังคม แรงเสริม แบ่งเป็นแรงเสริมปฐมภูมิ และแรงเสริมทุติยภูมิ แรง
เสริมปฐมภูมิ เป็นแรงเสริมท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต อนัไดแ้ก่ปัจจยั 4 หรือ ส่ิงท่ีจะน ามาซ่ึง
ปัจจยั 4 คือ เงิน แรงเสริมทุติยภูมิ เช่นการท่ีบุคคลให้การยอมรับ ทกัทาย ให้ความสนใจ  
           3.การประเมินผลทางสงัคม การแสดงพฤติกรรมทางสงัคม เป็นการกระท าท่ีมีการตดัสินใจดว้ย
การหาขอ้มลูทุกคร้ัง บุคคลรอบขา้งคือแหล่งขอ้มลูท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ มนุษยจ์ะใชก้ารสังเกต

พฤติกรรมของผูอ่ื้น เมื่อตนเกิดความไม่แน่ใจว่าควรแสดงพฤติกรรมอยา่งไรออกมา 
           Morrison and Macintiyre (1975 : 21) ให้ความหมายพฤติกรรมทางสังคมว่า เป็น
พฤติกรรมที่คนเรากระท าออกไป โดยมีสาเหตุจากผูอื้่น หรือพฤติกรรมของเราเองที่ส่งผล
กระทบต่อผูอ่ื้น เช่น บรรยากาศการเรียน การสอนเคร่งเครียดท าให้ผูเ้รียนเกิดความเครียดตาม
ไปดว้ย  Getzela and Thanlen ใน Morrison and Macintiyre(1975: 21)  Personality Need -
disposition Behavior Personal Dimension รูปที่ 1 แสดงการเกิดพฤติกรรมทางสังคม 
พฤติกรรมทางสังคม เกิดข้ึนตามรูป ซ่ึงมีตวัแปรหลกั 2 ประเภท คือ 1. มิติทางสังคม 
(Normative Dimension) ประกอบดว้ยตวัแปรในมิติที่เ กี ่ยวขอ้งกบั ส ังคม คือ สถาบ ัน 
(Institution) บทบาท (Role) และความคาดหวงั (Expectation) 2. มิติส่วนบุคคล (Personal 
Dimension) ประกอบดว้ยตวัแปรในมิติท่ีเกี่ยวขอ้งภายใน ตวับุคคล คือ บุคคล ( Individual) 
บุคลิกภาพ (Personality) และอารมณ์ (Need – disposition) มิติทั้ง 2 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ีมี
ความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรมใน ระบบสังคม ถา้ระบบสังคม คือ 
ครอบครัว ครอบครัวก็คือสถาบนั ซ่ึงมีหน้าท่ีอบรม สั่งสอน ฝึกฝน ให้สมาชิกในครอบครัว
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมส่วนรวมได ้แต่ละคนในครอบครัวต่างมีหน้าท่ี ต  าแหน่ง สถานภาพท่ีตอ้ง
แสดง เช่น บทบาทการเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก หรือหลาน  
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                  จากลกัษณะของพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั พ่อแม่เป็นบุคคลท่ีส าคญัต่อเด็กอย่างมาก เด็ก
สนใจการเลียนแบบพ่อแม่ตามเพศของตน ครูควรให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจกบัพ่อแม่ เพื่อให้พ่อแม่น า
ผลการศึกษาไปพฒันาครอบครัวการจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็กปฐมวยั ตอ้ง 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดทกัษะทางสงัคม โดยใหเ้ด็กไดม้ีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นรอบตวั เด็กจะ
ไดเ้รียนรู้การอยู่ร่วมกนั การช่วยเหลือกนั การท ากิจกรรมเป็นกลุ่มท าให้เด็กไดแ้ลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกนัและกนั ท าให้ด  าเนินงานส าเร็จไดด้ว้ยดี ท าให้เด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองจากการปฏิบัติ   
โดยมีครูเป็นผูก้ระตุน้ชกัน า โดยการจดัประสบการณ์และจดัสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสม จะเป็น
การเอ้ือต่อการพฒันาทุกดา้นอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งพฤติกรรมดา้นสังคม อนัจะน ามาสู่การแสดง
พฤติกรรมอยา่งเหมาะสม 

การเรียนรู้พฤตกิรรมทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั 

              Albert Bandura (1986) กล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นเกิดจากพฤติกรรมบุคคลนั้นมี
การปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) อย่างต่อเน่ืองระหว่างบุคคลนั้ น (Person) และส่ิงแวดล้อม 
(Environment) ซ่ึงทฤษฎีน้ีเน้นบุคคลเกิดการเรียนรู้โดยการให้ตัวแบบ (Learning Through 
Modeling) โดยผูเ้รียนจะเลียนแบบจากตวัแบบ และการเลียนแบบน้ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยอาศยัการสงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบ การสงัเกตการณ์ตอบสนองและปฏิกิริยาต่าง ๆ 
ของตวัแบบ สภาพแวดลอ้มของตวัแบบ ผลการกระท า ค  าบอกเล่า และความน่าเช่ือถือของตวัแบบ
ได้ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัจึงเกิดข้ึนได้ ซ่ึงกระบวนการต่าง ๆ ของการเลียนแบบของเด็ก 
ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ คือ 
               1. กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional Process) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเด็กไดส้งัเกต
ตวัแบบ และตวัแบบนั้นดึงดูดใหเ้ด็กสนใจท่ีจะเลียนแบบ ควรเป็นพฤติกรรมง่าย ๆ ไม่สลบัซบัซอ้น 
ง่ายต่อการเอาใจใส่ของเด็กท่ีเกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู้ 
              2. กระบวนการคงไว ้(Retention Process) คือ กระบวนการบนัทึกรหัสเป็นความจ า การท่ี
เด็กจะตอ้งมีความแม่นย  าในการบนัทึกส่ิงท่ีไดเ้ห็นหรือไดย้ินเก็บเป็นความจ า ทั้งน้ี เด็กดึงขอ้มูลท่ี
ได้จากตัวแบบออกมาใช้กระท าตามโอกาสท่ีเหมาะสม เด็กท่ีมีอายุมากกว่าจะเรียนรู้จากการ
สงัเกตการณ์กระท าท่ีฉลาดของบุคคลอ่ืน ๆ ไดม้ากกว่า โดยประมวลไว้ในลกัษณะของภาพพจน์ 
(Imaginal Coding) และในลกัษณะของภาษา (Verbal Coding) และเด็กโตข้ึนน าประสบการณ์และ
สญัลกัษณ์ต่าง ๆ มาเช่ือมโยงและต่อมาจะใชก้ารเรียนรู้มีเทคนิคท่ีน ามาช่วยเหลือความจ า คือ การ
ท่องจ า การทบทวน หรือการฝึกหดั และการรวบรวมส่ิงท่ีเก่ียวพนักนัในเหตุการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้เขา
ไดเ้ก็บสะสมความรู้ไวใ้นระดบัซ่ึงสามารถน ามาใชไ้ดเ้มื่อตอ้งการ 
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               3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) คือ การแสดงผลการเรียนรู้ดว้ย
การกระท า คือ การท่ีเด็กเกิดผลส าเร็จในการเรียนรู้จากตวัแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความแม่นย  า เด็ก
จะตอ้งแสดงพฤติกรรมไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยการเคล่ือนไหวออกมา เป็นการกระท าออกมาในรูป
ของการใชก้ลา้มเน้ือความรู้สึกดว้ยการกระท าคร้ังแรกไม่สมบูรณ์ ดงันั้น เด็กจ  าเป็นต้องลองท า
หลาย ๆ คร้ัง เพ่ือใหไ้ดล้กัษณะพฤติกรรมท่ีตอ้งการ แลว้เขาก็จะไดรั้บทราบผลของการกระท าจาก
ประสบการณ์เหล่านั้น เพ่ือน ามาแกไ้ขพฤติกรรมท่ียงัไม่เขา้รูปเขา้รอย ส่ิงน้ีจะท าให้เกิดพฒันาการ 
ในการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เด็กท่ีมีอายมุากกว่าจะมีกลา้มเน้ือท่ีแข็งแรงและสามารถควบคุม
ไดดี้กว่าเด็กท่ีมีอายนุอ้ยกว่า  
               4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) คือ กระบวนการเสริมแรงให้กบัเด็กเพื่อ 
แสดงพฤติกรรมตามตวัแบบไดถ้กูตอ้ง โดยเด็กเกิดการเรียนรู้จากการเรียนรู้จากการเลียนแบบตวั
แบบท่ีจะมาจากบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมากกว่าบุคคลท่ีไม่มีช่ือเสียง จากการเลียนแบบตวัแบบท่ีมาจาก 
บุคคลท่ีเป็นเพศเดียวกบัเด็กมากกว่าจะเป็นเพศตรงขา้มกนั จากการเลียนแบบตวัแบบท่ีเป็นรางวลั 
เช่น เงิน ช่ือเสียง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของบุคคลท่ีถกูลงโทษ มีแนวโน้มท่ีจะ 
ไม่ถกูน ามาเลียนแบบ และจากการท่ีเด็กไดรั้บอิทธิพลจากตวัแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัเด็ก ไดแ้ก่ 
อาย ุหรือสถานภาพทางสงัคม  
               แนวคิดของแบนดูรา เนน้พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามสามารถปรับหรือเปล่ียนไดต้ามหลกัการ 
เรียนรู้ เป็นการกระตุน้เด็ก มีการเรียนรู้พฒันาการทางดา้นสงัคม โดยใชก้ารสงัเกตตวัแบบท่ีเด็กเห็น 
เด็กมีระดบัการเรียนรู้แลว้ เด็กจะมีทางเลือกใหม่ ๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเก็บสะสมพฤติกรรมท่ีเป็นไป 
ไดเ้อาไว ้และยิง่กว่านั้นตวัแปรจะช่วยใหเ้ขาเลือกสถานการณ์ท่ีดีท่ีสุดไวใ้ชป้ฏิบติัต่อไป  
                 สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ ์(อา้งถึงใน กฤษฎาภรณ์ ทิพใส,2555:9) กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
มนุษยเ์กิดจากพฤติกรรมของบุคคลนั้น มีปฏิสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่างบุคคลและส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงทฤษฎีน้ี เน้นบุคคลเกิดการเรียนรู้โดยการให้ตวัแบบ (Learning Through Modeling) โดย
ผูเ้รียนจะท าการลอกเลียนแบบจากตวัแบบ การเรียนรู้ดงักล่าวน้ี เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยอาศยัการสงัเกตพฤติกรรมของตวัแบบ ผลการกระท า ค  าบอกเล่า และความน่าเช่ือถือ
ของตวัแบบได ้ซ่ึงกระบวนการต่างๆของการเลียนแบบของเด็กประกอบดว้ย 4 กระบวนการ คือ  
กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attention Process) คือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเด็กสังเกตตวัแบบ
และตวัแบบนั้นดึงดูดใหเ้ด็กสนใจท่ีเลียนแบบควรเป็นพฤติกรรมง่ายๆไม่สลบัซบัซอ้นง่ายต่อการ
เอาใจใส่ของเด็กท่ีเกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู้   เช่นกระบวนการคงไว ้(Retention 
Process) คือกระบวนการบนัทึกรหสัเป็นความจ า การท่ีเด็กจะตอ้งมีความแม่นย  า ในการบนัทึกส่ิง
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ท่ีไดเ้ห็นหรือไดย้นิเก็บเป็นความจ า ทั้งน้ีเด็กดึงขอ้มลูท่ีไดจ้ากตวัแบบออกมาใชก้ระท าตามโอกาส
ท่ีเหมาะสม เด็กท่ีมีอายุมากกว่าจะเรียนรู้จากการสังเกตการกระท าท่ีฉลาดของบุคคลอ่ืนๆได้
มากกว่า โดยประมวลไวใ้นลกัษณะของภาพพจน์ ( Imginal Coding) และในลกัษณะของภาษา 
(Verbal  Coding) และเด็กโตข้ึนน าประสบการณ์ และสัญลกัษณ์ต่างๆ มาเช่ือมโยงและต่อมาจะ
ใชก้ารเรียนรู้ มีเทคนิคท่ีน ามาช่วยเหลือความจ า คือ การท่องจ า การทบทวน หรือการฝึกหดัคิด และ
การรวบรวมส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกันในเหตุการณ์ ซ่ึงจะช่วยให้เขาไดเ้ก็บสะสมความรู้ไวใ้นระดับ ซ่ึง
สามารถน ามาใชไ้ดเ้มื่อตอ้งการกระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) คือ
การแสดงผลการเรียนรู้ดว้ยการกระท า คือการท่ีเด็กมีผลส าเร็จ ในการเรียนรู้จากตวัแบบต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดความแม่นย  า เด็กจะตอ้งแสดงพฤติกรรมทีไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยการเคล่ือนไหวออกมา 
เป็นการกระท าออกมาในรูปของการใชก้ลา้มเน้ือ ความรู้สึกด้วยการกระท าคร้ังแรกไม่สมบูรณ์ 
ดงันั้น เด็กจ  าเป็นตอ้งลองท าหลายๆคร้ัง เพ่ือให้ไดล้กัษณะพฤติกรรมท่ีตอ้งการ เพ่ือน ามาแกไ้ข
พฤติกรรมท่ียงัไม่เขา้รูปเขา้รอย ส่ิงน้ีจะท าใหเ้กิดพฒันาการ ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็ก
ท่ีมีอายมุากกว่าจะมีกลา้มเน้ือท่ีแข็งแรงและสามารถควบคุมไดดี้กว่าเด็กท่ีมีอายนุอ้ย 
               กุลยา ตนัติผลาชีวะ (อา้งถึงใน อโนชา ถิรธ ารง,2550 : 17) กล่าวว่า เด็กปฐมวยัตอ้งเรียน
สังคมศึกษา แต่สังคมศึกษาในความหมายของการศึกษาปฐมวยัไม่ไดห้มายถึง ศาสตร์ทางสังคม 
จิตวิทยา ประวติัศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ แต่หมายถึง การเรียนขอ้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
ในสาระส าคญัทาสงัคมท่ีบูรณาการลงในกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั และพฒันาการของเด็ก ไดแ้ก่ 
การสงัเกตการณ์เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม การมีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน และการใชข้อ้ความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม มาเพื่อการปฏิบติัตนในสงัคมใหถ้กูตอ้ง สาระทางสงัคมศึกษาท่ีเด็กปฐมวยั
เรียน ไดแ้ก่ การเรียนรู้เร่ืองคน ครอบครัว ชุมชนโลก การมีปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่ม รวมถึงการเขา้ใจ
และยอมรับความรู้สึกของบุคคลอ่ืน 
                การเรียนรู้เก่ียวกบัตนเอง เป็นการเรียนรู้ คน ท่ีประกอบด้วย ร่างกาย อวยัวะต่างๆการ
สมัผสักบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา ความรู้สึก อารมณ์คน และช่ือของตน สงัคมศึกษาท่ีเด็กปฐมวยัตอ้ง
เรียนรู้วฒันธรรมทางภาษา การใชก้ริยาท่าทาง ไดจ้  าแนกเป็นประเด็นไดอ้ยา่งนอ้ย 5  สาระ  ดงัน้ี 
                 1.การเรียนรู้เก่ียวกบัผูอื้่น สังคมเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล เด็กตอ้งเรียนรู้ผูอื้่น
จากจุดใกลต้วั คือ ครอบครัว พ่อแม่ และญาติ เด็กตอ้งเรียนรู้มารยาททางสังคม การให้ การรับ 
การช่วยเหลือท่ีจะอยู่ร่วมกนั และการเป็นเพื่อน  
                 2. การเรียนรู้การมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เด็กเรียนรู้วฒันธรรมแรกจากครอบครัว  
เมื่อมาปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก เด็กตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมของชุมชน เช่น การไหว ้การ
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ทกัทาย การขอบคุณ เด็กเด็กตอ้งเรียนรู้วฒันธรรมทางภาษา การใชก้ิริยาท่าทาง และการ   
ส่ือสารดว้ย 
       3.การเรียนรู้กฎการอยู่ร่วมกบัสังคม ซ่ึงเป็นการเรียนรู้การปฏิบตัิท่ีจะเป็นสมาชิก   
ครอบครัวท่ีดี การเรียนรู้ความสัมพนัธ์ของมนุษยแ์ละสัตว ์มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม และการอยู่   
อย่างเก้ือหนุนกนัและกนั  
                  4.การเรียนรู้สังคมรอบตวั การเรียนรู้ทางสังคมน้ีเป็นการสร้างให้เด็กรู้จกัตนเอง    
การร่วมมือกบับุคคลอื่น ในอนัที่จะอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข เด็กตอ้งรู้จกัครอบครัว  
ชุมชน และโลก เร่ืองท่ีเด็กตอ้งเรียน ไดแ้ก่   
                    4.1 รู้จกัสมาชิกครอบครัว และความสัมพนัธ์กนัในครอบครัว   
              4.2 พฒันาการตระหนักรู้วฒันธรรม ประเพณี และเพื่อนร่วมโลก  
         4.3 การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ความเป็นอยู่ และภาษาของคนอ่ืน  
         4.4 รู้จกับุคคลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   
                    4.5 สร้างเสริมอตัมโนทศัน์ และการรับรู้คนอ่ืน 
                    4.6 เรียนรู้ชุมชน สภาพแวดลอ้ม และแหล่งทรัพยากร 
                    4.7 เห็นความแตกต่างระหว่างบรรยากาศประเทศตน และประเทศอ่ืน  
                    จากขอ้มูลขา้งตน้ สรุปไดว้่า เด็กควรไดเ้รียนรู้สังคม ในเร่ืองเกี่ยวกบัตนเองและ
ผูอื้่น เร่ืองท่ีใกลต้วัจากส่ิงท่ีง่ายไปหายาก การปฏิบตัิตนในสังคม รู้จกัการรับรู้และการแสดง
อารมณ์ การรู้จกัส่ิงแวดลอ้มรอบๆตวัการปฏิบติัตามกฎกติกา มารยาทเพ่ือน ามาปฏิบตัิในสังคม
ให้ถูกตอ้ง และอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุขต่อไป  

 พฒันาการทางสังคมของเดก็ปฐมวยั 

                  Gordon and Browne, (1985 : 344) กล่าวว่า มีกลไกลหลายประการท่ีท าให้เด็ก

เรียนรู้สงัคม สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมของ  Badura (1986) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรู้ทาง
สงัคมเกิดเกิดจากการเลียนแบบดว้ยการซึมซบัสารสนเทศเก็บไวใ้นตน  เมื่อสังเกตเห็นภาวะการ

กระท าอนัเป็นตวัอยา่งจากบุคคลใกลชิ้ดไดแ้ก่ พ่อ แม่ คนเล้ียง บุคคลแวดวงในครอบครัวและเพ่ือน 
ซ่ึง Boulton-Lewis and Catherwood, (1994 : 277). เมื่อเด็กอยู่บา้นเด็กเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม
จากพ่อแม่ คนเล้ียงและสมาชิกในครอบครัว เม่ือเขา้โรงเรียนการไดพ้บเพ่ือน พบครู ประกอบกบั
การท ากิจกรรมท่ีโรงเรียนท าใหรู้้สงัคมไดก้วา้งขวางข้ึนพฤติกรรมทางสังคมจะถูกปรับเปล่ียนไป
ตามส่ิงแวดลอ้มใหม่ หากประสบการณ์ทางสังคมท่ีเด็กได้รับดีเด็กจะมีพฒันาการทางสังคมดี 
สามารถใชก้ารปรับตวัเขา้กบัสงัคมในทางท่ีถกูตอ้งได ้และมีมนุษยสัมพนัธ์ดีและ  กุลยา ตนัติผลา
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ชีวะ (2547) กล่าวว่า การพฒันาทางสงัคม เป็นกระบวนการท่ีเด็กเรียนรู้พฤติกรรมท่ีสังคมยอมรับ
หรือตอ้งการ ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากค่านิยมของครอบครัวและสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ 
                     เด็กวยั 3- 4 ปี อยู่ในวยัท่ีเร่ิมออกนอกบา้น เรียนรู้ท่ีจะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน 
โดยเฉพาะกบัเด็กวยัเดียวกนั เพราะเม่ือถึงวยัน้ี เด็กๆ จะตอ้งออกไปอยูท่ี่ศนูยด์ูแลเด็ก หรือโรงเรียน
อนุบาล ท าให้เด็กตอ้งพบกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่พ่อแม่หรือคนในครอบครัว ซ่ึงเด็กแต่ละคนจะมี
พฤติกรรมการเขา้สงัคมและการเล่นท่ีต่างกนัออกไป  เล่นคนเดียว : จะเล่นกบัของเล่นโดยไม่สนใจ
เด็กท่ีเล่นอยู่ใกลเ้คียง  เฝ้ามองดูการเล่นของเพื่อน : อาจจะพูดคุย ถามค าถาม แนะน า  แต่ไม่เล่น
ร่วมกบัเพื่อน   เล่นแบบขนาน : อาจจะสนใจเล่นดว้ยกนั และช่วยในการท ากิจกรรมต่างๆ 
                   เด็กวยัน้ี บางคนไม่สามารถเข้าสังคมได้ เป็นเพราะอยู่ในภาวะ เก็บตัว เพราะขาด
พ้ืนฐานทางดา้นสงัคม หรือประสบความลม้เหลวในการเขา้กลุ่ม จึงหาทางออกใหต้นเองดว้ยการอยู่
คนเดียว หรือเด็กบางคนอยูใ่นภาวะข้ีอาย อาจเกิดจากการขาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง หรือไม่ก็ขาด
ความไวว้างใจในสังคม จนเป็นเหตุให้เข้ากลุ่มเพื่อนไม่ไดแ้ละ “สมอง” ของเด็กเองก็เป็นส่วน
ส าคญั  เพราะเมื่อสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe)ยงัพฒันาไม่สมบูรณ์ ก็จะมีผลต่อพฒันาการทาง
สงัคมของเด็กดว้ย 

ปัจจยัที่มผีลต่อพฒันาการทางด้านสังคม  

            1.ครอบครัว ลกัษณะครอบครัวและบรรยากาศ ภายในครอบครัว มีผลต่อพฒันาการทางดา้น
สงัคมของเด็ก เช่น ครอบครัวอบอุ่น มีความรักและเอาใจใส่ต่อกนั เป็นพ้ืนฐานในการช่วยปรับตวั
เขา้กบัเพ่ือน  นอกจากน้ี เจตคติ ค่านิยม และแนวทางการปฏิบติัในครอบครัวก็เป็นแนวทางของการ
พฒันาการทางสงัคม โดยพฒันาการทางสงัคมเร่ิมตน้ตั้งแต่ในครรภม์ารดา พ่อแม่มีการส่ือสารและ
ตั้งความคาดหวงัท่ีมีต่อลกู ทนัทีท่ีคลอดทารกและแม่เร่ิมมีสมัผสัแรกคลอด หลงัคลอด ถา้พ่อแม่ให้
การเล้ียงดูท่ีดีเด็กก็จะปรับตวัไดดี้ต่อไป  
            2. ส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีครอบครัวตั้งอยู่ มีผลต่อพฒันาการทางสังคม เช่น อยู่ในสังคม
เมืองหรือชนบท สงัคมเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม เป็นตน้  
            3. โรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษา สภาพทัว่ไป บรรยากาศของโรงเรียน ครู  นโยบายหรือ
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน ส่ิงเหล่าน้ี ช่วยส่งเสริมและเป็นแนวทางในการพฒันาการทางสังคม
ของเด็ก 
           4. กลุ่มเพื่อนและการสร้างค่านิยมระหว่างเพื่อน มีผลต่อพฒันาการทางสังคมและมีผลต่อ
พฤติกรรมของเด็ก คือ ถา้เด็กเขา้กบัเพ่ือนไดดี้ จะเรียนดี สุขภาพจิตดีและมัน่ใจในตนเอง 
รูปแบบของพฒันาการทางสังคม 
             ระยะแรกคลอด ไม่มีเคร่ืองบ่งช้ี ว่า เดก็มีพฒันาการทางดา้นสงัคม เพราะเดก็มีการ 
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เคล่ือนไหวโดยใชป้ระสาทสมัผสัและอวยัวะของร่างกาย โดยผูใ้หญ่เป็นผูเ้ขา้หา ดูแลและ 
ช่วยเหลือเด็กมากกว่า 
             อาย ุ3 เดือนไปแลว้ รู้จกัมองตามพ่ีเล้ียง พ่อแม่ หรือผูใ้กลชิ้ด ยิม้เม่ือมีคนเขา้มาหา 
ร้องไหเ้มื่อหิว 
            อาย ุ5 เดือน รู้จกัยิม้กบัส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความพอใจ 
            อาย ุ6 เดือน แยกแยะใบหนา้คนไดท้ าใหก้ลวัคนแปลก 
หนา้ เร่ิมรับรู้ถึงเพ่ือนวยัเดียวกบัตน แต่ยงัไม่แสดงออก 
            อาย ุ 9 เดือน โตต้อบกบัเพ่ือนเป็นคร้ังแรก แมว้่าร่างกายจะยงัมี 
ความสามารถไม่เพียงพอก็ตาม 
            อาย ุ10 เดือน รู้จกัเลียนแบบท่าทางผูใ้หญ่ 
            อาย ุ12 เดือน เร่ิมจบัใบหนา้ หู จมกู ปาก ตา คนท่ีมาอุม้ เล่นกบัเพ่ือนวยัเดียวกนัยงั 
ไม่เป็น เร่ิมเขา้ใจช่ือส่ิงของบางอยา่ง เร่ิมท าตามค าสัง่ของผูใ้หญ่ได ้พฤติกรรมท่ีใชม้ากใน 
สงัคม คือ การหวัเราะ3 
            อาย ุ2 ปี สามารถการโตต้อบระหว่างเด็กวยัเดียวกนัได ้มองเห็นไดช้ดัเจนข้ึน 
            อาย ุ2-3 ปี เด็กเร่ิมออกไปสู่สงัคมนอกบา้น แต่ยงัไม่รู้วิธีติดต่อหรือสร้างสมัพนัธก์บั 
ผูอ่ื้นไดดี้ 
 พฒันาการทางสังคมของ เด็กอายุ 3 – 4 ปี 
           ชอบเขา้กลุ่ม มีท่าทีเป็นมิตร รู้จกัผอ่นปรน รู้ว่าส่ิงใดเป็นประโยชน์ต่อตวัเอง แต่ยงัไม่เขา้ใจ
แทจ้ริงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกนั อยากมีเพ่ือน จนบางคร้ังยอมเป็นลูกไล่ให้เด็กโตหรือยอมเขา้
กลุ่มเด็กท่ีเลก็กว่า ถา้เขา้กลุ่มไม่ไดจ้ะหาวิธีใหม่ๆ เช่น บางคนแสดงท่าทางตลก เพื่อนจะไดช้อบใจ
และยอมรับเขา้กลุ่ม มกัเปล่ียนเพื่อนเล่นบ่อย เลือกเพื่อนเล่นเป็นเพศตรงขา้มมากกว่าจะเล่นกบัเพศ
เดียวกนั และคนท่ีเหนืออกว่าคนอ่ืนมกัจะไดเ้ป็นหัวหน้า มีพฒันาการทางภาษาและสมอง ท าให้
รู้จกัค  าศพัทม์ากข้ึน จะพดูชกัชวนหรือกีดกนัเพ่ือนให้เล่นดว้ยกนั แต่จะเล่นกบัเพศตรงขา้มไดไ้ม่
นาน การทะเลาะกนัเป็นเร่ืองธรรมดา โกรธง่ายหายเร็ว ไม่เก็บความโกรธเอาไวใ้นใจเลย แสดง
ความรักชอบพอกบัผูใ้หญ่และเพื่อนๆ สงัเกตเห็นว่าหญิงชายมีลกัษณะและท่าทางท่ีต่างกนั พ่อจะ
เป็นแบบอยา่งของผูช้าย และแม่เป็นแบบอยา่งของผูห้ญิงเช่ือฟังมากข้ึนรู้จกัเก็บของเล่น 
พฒันาการทางสังคมของ เด็กอายุ 4 - 5 ปี 
             เขา้ใจความจ าเป็นของการให ้และรับ 
             รู้จกัการอดทนรอคอย และล าดบัก่อนหลงั 
             ตอบสนองต่อกฎเกณฑ ์เช่น มกีฎว่าไม่ตีหรือท าร้ายเด็กคนอ่ืน หรือ เล่นไดแ้ค่หนา้บา้น 
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             สนใจและอยากเล่นเป็นกลุ่ม และเกาะกลุ่มกนัมากข้ึน มีการแข่งขนัระหว่างกลุ่ม 
             ชอบมีเพื่อน และอยูท่่ามกลางเพื่อนๆ จะคุยและเล่นจนไม่ยอมเลิก 
             ถา้เล่นดว้ยกนัเป็นกลุ่มท่ีมีจ  านวนมากกว่า 2 คน โดยเฉพาะจ านวนเลขค่ีเช่น 3 คนมกัจะกีดกนั
เด็กคนท่ี 3 
             เด็กจะคุน้เคยกบัการเล่นรวมกนัเป็นกลุ่ม เด็กๆ จะรู้วิธีการจดัการกนัเองในกลุ่ม จดัการ
ปัญหาทะเลาะเบาะแวง้ไดดี้พอสมควร 
            ชอบกระซิบและมีความลบั 
           ชอบเล่นกบัเด็กมากกว่าผูใ้หญ่ เล่นกบัเพ่ือนไดท้ั้งผูช้ายและผูห้ญิง แต่เพ่ือนสนิทมกัเป็นเพศ
เดียวกนั 
           ชอบเล่นสมมุติ 
         วยัเขา้โรงเรียนหรือวยัเด็กตอนตน้ โรงเรียนอนุบาลมีจุดมุ่งหมายให้เด็กไดม้ีโอกาสฝึกทกัษะและ
การอยูร่่วมกนัในสงัคม ระยะแรกเด็กยงัท าไดไ้ม่ดี ยดึตนเองเป็นศนูยก์ลางสนใจตนเอง ไม่รู้จกัให้และรับ 
ผูน้  ากลุ่มมกัเป็นผูท่ี้มีอายุมากกว่าเด็กคนอ่ืน ฉลาดและมกัเปล่ียนตวัผูน้  าบ่อยคร้ัง   เด็กคน้พบว่า การมี
สงัคมกบัเพื่อนวยัเดียวกนัสนุกสนาน กว่าการมีสงัคมกบัผูใ้หญ่ขณะเดียวกนัเด็กยงัตอ้งการความรักความ
เอาใจใส่จากผูใ้หญ่อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการทางสงัคมท่ีดีต่อไปไดว้ยัน้ี จะมีเพ่ือนและโลก
สมมติ เพ่ือนสมมติ คือเพ่ือนท่ีเด็กสร้างข้ึนตามจินตนาการ ความคิด หรือใจปรารถนาของตน มีคุณค่า
มากในเด็กท่ีปรับตวัเขา้กบัเพื่อนไม่ได ้เพราะช่วยลดความเครียด แต่ถา้เด็กใชจิ้นตนาการมากเกินไปจะท า
ใหเ้ด็กเพอ้ฝัน บางคร้ังหากน าเพ่ือนสมมติไปใชก้บัเพ่ือนจริงอาจไม่ไดผ้ล อาจก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึนมาได ้
 

ประโยชน์ของการเข้ากลุ่มสังคม  
            1.ฝึกนิสยัของการร่วมมือและการแข่งขนัในทุกดา้น เด็กรับไวโ้ดยท่ีไม่รู้ตวั 
            2.เด็กไดรั้บการตอบสนองเก่ียวกบัความตอ้งการทางดา้นสงัคม ไดแ้ก่ การไดรั้บการยกยอ่ง 
ไดรั้บต าแหน่งในสงัคม มีความมัน่คงทางดา้นจิตใจ มีความรู้สึกเป็นเจา้ของในกลุ่ม 
            3.การเขา้ร่วมกลุ่มเป็นแบบแผนในการพฒันาการทางดา้นบุคลิกภาพในทุกดา้น ทั้งดา้น
แนวความคิด อารมณ์ ทศันคติและค่านิยม 

การส่งเสริมพฒันาการทางสังคมของเด็กปฐมวยั 
             Dickinson (1987 : 107) กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมส าหรับเด็ก
ปฐมวยัไวด้งัน้ี 
             1. การก าหนดตารางกิจกรรมประจ าวนัอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ืองกนั จดักิจกรรมท่ีตอ้งใช้
พลงังาน และกิจกรรมท่ีผ่อนคลายสลบักนั ท าให้เด็กไม่เบ่ือหน่ายมีบรรยากาศการเรียนท่ีดี การท่ี
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เด็กรู้ตารางกิจกรรมประจ าวนัและส่ิงท่ีครูคาดหวงัให้เด็กท าจะท าให้เกิดความเป็นระเบียบและมี
ความรู้สึกมัน่ใจ การเสริมแรงทนัทีท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมท่ี
สงัคมยอมรับ 
            2. การเสริมแรงพฤติกรรมทางสังคมแก่เด็กปฐมวยั ควรพูดให้ชัดเจนว่า เด็กได้แสดง
พฤติกรรมท่ีดีอย่างไร เช่น “ เธอใจดีจงัท่ีช่วยมานะเช็ดสีท่ีหกบนพ้ืน” การชมเชยของครูมีคุณค่า
ส ารับเด็กส่วนใหญ่ เพราะเป็นตวัอย่างท่ีดี เด็กมกัจะเอาอย่าง ในบางคร้ังอาจใช้ท่าทางแทนการ
เสริมแรงดว้ยวาจาตามความเหมาะสม 
             3. การให้รางวลั การส่งเสริมความร่วมมือและการช่วยเหลือกนันับว่าเป็นพฤติกรรมทาง
สงัคมท่ีควรส่งเสริม ตวัอยา่งเช่น “ ถา้แต่ละกลุ่มช่วยกนัดูแลห้องให้เรียนร้อยภายใน 5 นาที ครูจะ
เล่านิทานสนุก ๆ ใหฟั้ง 1 เร่ือง “ การเสริมแรงท่ีกล่าวมาเป็นการเสริมแรงจากภายนอกหรือจากผูอ่ื้น 
เป็นการกระตุน้ใหเ้ด็กช่วยกนัท างานจนส าเร็จตามเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาดา้นสังคม เพื่อมุ่ง
ใหเ้ด็กท าในส่ิงต่าง ๆ ให้ส าเร็จดว้ยตวัเอง เกิดความพอใจและภูมิใจในผลงานท่ีเด็กท าได ้ซ่ึงเป็น
การเสริมแรงจากภายในตวัเด็กเอง 
             4. การเสริมความเป็นอิสระ พฒันาการทางสังคมท่ีเห็นเด่นชดัในโรงเรียนคือการท่ีเด็ก
สามารถท าส่ิงต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเองและรับผชิอบส่ิงท่ีตนท า ครูควรให้การเสริมแรงในพฤติกรรมท่ี
เด็กแสดงออกอย่างเหมาะสม ครูไม่ควรใช้ค  าพูดท่ีคุกคามหรือข่มขู่  แต่ควรบอกกล่าวให้ทุกคน
ทราบเง่ือนไข เช่น “ ใครท่ีโต๊ะเรียบร้อยแลว้ แสดงว่าพร้อมท่ีจะรับประทานอาหารกลางวนั” หรือ “ 
ใครท่ีท าผนงัเลอะคนนั้นตอ้งท าความสะอาด” 
             5. ส่งเสริมให้เด็กรู้และสนใจความรู้สึกของผูอ่ื้น การส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการ
ช่วยเหลือ นับว่ามีความเหมาะสม เพราะช่วยให้เด็กเอาใจใส่ในความต้องการของผูอ่ื้น รับรู้
ความรู้สึกของผูอ่ื้น โดยครูชมเชย ชวนใหเ้ด็กสนใจการกระท าท่ีแสดงถึงความมีน ้ าใจหรือแนะน า
ใหเ้ด็กแบ่งปัน ร่วมมือและใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น 
           ว ัยเด็กเล็กหรือวัยเด็กตอนต้น เป็นวัยของการเตรียมตัวเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียน มี
ขอ้เสนอแนะส าหรับการเตรียมความพร้อมในทุกดา้น ดงัน้ี  
                1.1การศึกษาของเด็กไม่ควรเป็นการเรียนพิเศษเพื่อสอบเขา้ ความเขา้ใจผดิของ พ่อแม่ คือ 
โรงเรียนอนุบาลท่ีดี คือ โรงเรียนท่ีเนน้วิชาการ ความจริงแลว้โรงเรียนอนุบาลท่ีดี ไม่ควรเร่งสอน
หนังสือในระดับวยัเด็กเล็ก หรือวยัเด็กอนุบาล แต่ควรมุ่งฝึกให้เด็กมี ความพร้อมท่ีจะเรียนใน
กิจกรรมการเล่น มี ร่างกายแข็งแรง เพื่อเตรียมความพร้อม ส าหรับการเรียนในการศึกษาภาคบงัคบั 
ต่อไป  
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               1.2การศึกษาของวยัเด็กเลก็ควรจะเร่ิมมาจากบิดามารดาก่อนเสมอ เด็กจะมี ความสามารถ
และมี คุณค่าเพียงใด ข้ึนอยู่กบัการอบรม  เล้ียงดูของพ่อแม่ มากกว่าโรงเรียน พ่อแม่ควรส่งเสริม
ดงัน้ี 
                        1.2.1 ถ่ายทอดความรู้ใหล้กูทุกเร่ือง พ่อแม่เปรียบเสมือนหอ้งสมุดเคล่ือนท่ีใหก้บัลกู  
                        1.2.2พ่อแม่ตอ้งวางพ้ืนฐานทางการศึกษาควบคู่ไปกบัการใหค้วามรักอยา่งมีเหตุผล 
                        1.2.3 พ่อแม่ไม่ควรแข่งขนัชิงดีชิงเด่นระหว่างพ่อแม่ดว้ยกนั  
                        1.2.4กฎเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีแน่นอนของการศึกษาวยัเด็กเลก็ไม่มี เพราะเด็กยงัไม่เขา้ใจ
ใน ความแตกต่างของกฎเกณฑ ์จึงควรปล่อยใหเ้ด็กไดห้ยบิจบั เล่น แสดงออกตามความพอใจ ของ
เด็ก และพ่อแม่ควรใหก้ารสนบัสนุนต่อไป  
               1.3วิธีการสอนในวยัเด็กเลก็ มีการร่วมมือระหว่างพ่อแม่และครู เพื่อช่วยให้เด็กไดพ้ฒันา
ศกัยภาพไปไดสู้งสุด ดว้ยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอ้ปัญหา ต่างๆ พ่อแม่และครูตอ้งเช่ือมัน่ใน 
ความสามารถของเด็ก ดว้ยการจดั ประสบการณ์ท่ีดีและเหมาะสมใหก้บัเด็ก ให้โอกาสเด็กไดล้งมือ
ปฏิบติั มีตวัแบบท่ีดี ขณะท่ี เด็กลงมือกระท า ตอ้งดูแลให้ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้ง ฝึกลกัษณะนิสัยของ
เด็ก ฝึกการใชเ้หตุผล เด็กวยัน้ี จะยดึตนเองเป็นใหญ่ สนุกสนานในการเล่น ไม่รู้วนัเวลา เม่ือผูใ้หญ่
ใหท้ าส่ิงใดมกัปฏิเสธ ผูใ้หญ่ควรเร่ิมสอนการใชเ้หตุผล ดว้ยการหลอกล่อให้เด็กท าพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนา ลบนิสัยการเอาแต่ใจตวัให้เลือนหายไป ฝึกลกัษณะนิสัยอนัเน่ืองมาจากสรีระภายใน
ร่างกายของเด็ก เช่น ฝึกแบบแผนการ กิน การนอน การขับถ่าย เป็นการฝึกลกัษณะนิสัยเพื่อ
เสริมสร้างใหเ้ด็กมีลกัษณะนิสยัท่ีดีใน อนาคต เช่น ฝึกให้รับประทานอาหารไดทุ้กชนิด ฝึกให้ลา้ง
มือหลงัจากเขา้สว้ม เป็นตน้   ฝึกการมีวินยั วยัเด็กเลก็ควรไดรั้บการสั่งสอนให้เด็กมีวินัยในตนเอง 
ฝึกให้เด็กมี ระเบียบ เล่นและเก็บของเขา้ท่ี ท้ิงขยะให้เป็นท่ีเป็นทาง ข้ามถนนบนทางมา้ลายและ 
สะพานลอย ฯลฯ การท่ีเด็กมีวินยัควรฝึกตั้งแต่อายยุงันอ้ยและจะท าใหเ้ป็นความเคยชินในวยั ต่อมา
ได ้วินยัมี 2 ลกัษณะ คือ 
                1)วินยัเชิงบวก เป็นส่ิงท่ีช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตทางดา้นจิตใจ เช่น เด็กมีวินัย ดว้ย
ตนเอง สามารถควบคุมตนเองได ้ถา้เด็กมีวินยัเชิงบวกจะท าใหเ้ด็กเกิดแรงจูงใจท่ีจะ ปฏิบติัดีจากใจ
ของเด็กเอง 
                2)วินยัเชิงลบ เป็นวินยัท่ีเกิดจากการควบคุมของผูใ้หญ่หรือผูมี้อ  านาจ ในบางคร้ังเด็ก อาจ
รู้สึกเจ็บปวดเพราะถกูบงัคบัใหก้ระท าวินยัเป็นส่ิงจ  าเป็นและมีประโยชน์ต่อเด็ก ช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ท่ี
จะกระท าตามสังคม และจะท าให้สังคมยอมรับ ผลคือ เด็กจะมีความสุขและปรับตัวได้ดี มี
ความรู้สึกมัน่คง การฝึกสร้างวินยัในวยัเด็ก ควรค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  
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                    2.1)ช้ี แจงกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยของสังคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ ให้เข้าใจและให้เด็ก
ปฏิบติัตามขอ้บงัคบันั้น 
                   2.2)ผูใ้หญ่ตอ้งมีการลงโทษ ถา้เด็กฝ่าฝืนระเบียบวินยัดว้ย ความจงใจ และตอ้งใหร้างวลั
เมื่อเด็กท าดีหรือปฏิบติัตาม ระเบียบวินยั 
                  2.3)ผูใ้หญ่ตอ้งใชเ้ทคนิคในการอบรมระเบียบวินัยให้แก่เด็ก ดว้ยความเสมอตน้เสมอ
ปลาย ถา้ไม่คงท่ีจะท าใหเ้กิดความสบัสนในตวัเด็กได ้
                 2.4) บรรยากาศภายในครอบครัว และลกัษณะการอบรมเล้ียงดูของพ่อแม่ จะท าให้เด็กมี 
ระเบียบวินยัในตนเองท่ีแตกต่างกนั  
                 2.5) ความต้องการในการมีวินัยของเด็กจะเปล่ียนแปลงตามวัน เวลา สถานท่ี และ 
กิจกรรมท่ีเด็กไดก้ระท ารวมทั้งอายุ เพศ สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของเด็กดว้ยการส่งเสริม
พฒันาการทางสงัคมของเด็กปฐมวยัพฒันาการทางดา้นสงัคมของเด็กปฐมวยันั้นเป็นวยัท่ียึดตนเอง
เป็นศนูยก์ลางส าคญัสนใจส่ิงแวดลอมรอบตวัชอบเลียนแบบและมกัแสดงอารมณ์ต่างๆโดยเปิดเผย 
อีริกสนั เห็นว่าเด็กวยัน้ีก  าลงัสนใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวัอยากรอยากเห็นชอบท าตามและเลียนแบบมี
ความคิดริเร่ิม  ถา้ส่ิงแวดลอมท่ีเด็กประสบอยู่  ท าให้เด็กมีความสุขเด็กจะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง
สูงมองโลกในแง่ดีถา้สภาพแวดลอ้มรอบตวัขาดความสุขเด็กจะมีความเครียดเกิดความวิตกกงัวล
ขาดความเช่ือมัน่ในตนเองและมองโลกในแง่ร้าย Freud (1856-1939) เห็นว่าเด็กเป็นวยัแห่งการ
เรียนรู้ประสบการณ์รอบตวัโดยเห็นว่าประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บในระยะ 5 ปีแรกมีความส าคญัต่อ
เด็กมากเพราะจะกลายเป็นพ้ืนฐานของบุคลิกภาพเม่ือเด็กโตเป็นผูใ้หญ่สุขภาพจิตจะดีเพียงใด
ยอ่มข้ึนอยูก่บัพฒันาการท่ีผา่นมาในแต่ละขั้นตอนหากความตอ้งการของเด็กในขั้นหน่ึงๆไมไดรั้บ
การตอบสนองอาจท าใหเ้กิดชะงกัในขั้นต่อไป เยาวพา  เดชะคุปต ์and : (2542)  
            มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2537  :  58) ไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงในการส่งเสริม
ลกัษณะพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัดงัน้ี 
           1.ปลกูฝังลกัษณะนิสยัท่ีดีใหแ้ก่เด็กการอบรมสงสอนเด็กดว้ยความรักความเขา้ใจและความมี
เหตุผลรวมทั้งการเป็นแบบอย่างลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของสมาชกในสงคมจะช่วยสร้างพ้ืนฐานท่ี
มัน่คงในการพฒันาลกัษณะนิสยัอนัเป็นท่ีพึงปรารถนาของสังคมเม่ือเด็กเติบโตขนการเปิดโอกาส
ใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ส่ิงตางๆดว้ยตนเองเด็กปฐมวยัจะมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิงรอบตวัโดยการ
ลงมือกระท าดว้ยตนเองการเสรมแรงกระตุน้ใหเ้ด็กสนใจช่วยตนเองมีระเบียบวินยัในการท ากิจวตัร
ประจ าวนัช่วยฝากความเป็นตวัของตวัเองรู้จกัรับผดิชอบตนเองซ่ึงจะพฒันาไปสู่การรู้จกัช่วยเหลือ
และรับผดิชอบต่อผูอ่ื้นและสงัคมส่วนรวมต่อไป  
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           2.การส่งเสริมประสบการณ์ความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นในสังคมการฝึกให้เด็กปฐมวยัรู้จกัตนเอง
ไดรั้บรู้ความรู้สึกและการกระท าของผูอ่ื้นมีทกัษะทางสังคมท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธรรมชาติของ
เด็กตามวัยจะช่วยให้เด็กเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างราบร่ืนเหมาะสมกับ
กาลเทศะโดยการสนบัสนุนใหเ้ด็กมีโอกาสปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมากข้ึน
รวมทั้งไดรั้บก าลงัใจ หรือค าชมเชยเม่ือแสดงพฤติกรรมท่ีประสงค์และค าแนะน าแกไ้ขปรับปรุง
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
          3.การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการเล่นของเด็ก เด็กเรียนรู้สังคมและส่ิงแวดลอ้มจาก
การเล่นร่วมกับเพ่ือนวยัเดียวกันหรือผูใ้กลชิ้ดขณะเล่นนั้นเด็กเรียนรู้การสร้างความสัมพนัธ์กับ
เพ่ือนมีการยอมรับบทบาทซ่ึงกนัและกนัรู้จกัการแบ่งปันและผลดัเปล่ียนรวมทั้งความร่วมมือท า
กิจกรรมรวมกนั 
          4.การยอมรับความแตกต่างทางบุคลิกภาพของเด็ก เด็กแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีแตกต่าง
กนัไปตามธรรมชาติ การอบรมเล้ียงดูในสภาพแวดลอ้มท่ี ไม่เหมือนกนั เช่นเด็กบางคนปรับตวัเขา้
กบัผูอ่ื้นไดง่้ายแต่บางคนตอ้งใชเ้วลาปรับตวัระยะหน่ึง เด็กบางคนอารมณ์มัน่คงมีทศันคติท่ีดีต่อ
ผูอ่ื้นแต่บางคนเจา้อารมณ์หงุดหงิดง่ายเขา้กบัผูอ่ื้นไดย้าก เป็นตน้ 
การส่งเสริมพฒันาการทางสังคมของเด็กวยั 3-4 ปี 
               สร้างบรรยากาศสบายๆ เพื่อพาเด็กเขา้สงัคมรู้ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของเด็ก และช่วยกระตุน้
ใหเ้ขา้กลุ่มเพื่อน ใหเ้ด็กรู้สึกว่า การเขา้สงัคมไม่ใช่เร่ืองยาก หรือน่ากลวั เด็กบางคนอาจชอบเล่นคน
เดียว หรืออาจจะเล่นกบัพ่ีนอ้ง ผูใ้หญ่หรือกลุ่มเพื่อนไดบ้า้ง ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดาเด็กบางคน 
ตอนเล็กๆ อาจจะ ข้ีอาย แต่ก็จะค่อยๆ ปรับตวั ถา้มีโอกาสไดอ้ยู่ใกลห้รือไดเ้ล่นกบัเด็กอ่ืนบ่อยๆ
แนะน าให้เด็กเล่นอย่างเหมาะสม โดยพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวแสดงบทบาทการเล่นท่ี
เหมาะสมอยา่ท าใหเ้ด็กอายมากข้ึน ดว้ยการพยายามลุน้ให้เขา้หาคนอ่ืน หรือพูดจาดุว่า ให้เขารู้สึก
อึดอดัเป็นเป้าสายตา ใหเ้ด็กแสดงความสามารถ ไดคิ้ดอะไรดว้ยตวัเอง ตอ้งไม่คาดหวงัให้เด็กดีเลิศ
ไปทั้งหมด ไม่จ  ้าจ้ีจ  ้าไชหรือวิพากษว์ิจารณ์เวลาท่ีเด็กท าไม่ได ้และสนบัสนุนใหล้องท าใหม่ หากท า
คร้ังแรกไม่ส าเร็จ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่ใจในตวัเอง 
                 จดัตารางกิจวตัรประจ าวนัของเด็กให้แน่นอน โดยเฉพาะกิจวตัรพ้ืนฐาน เช่น เวลาต่ืน
นอน เวลารับประทานอาหาร และเวลาเขา้นอน เป็นตน้ 
                ควบคุมและจ ากดัการดูรายการโทรทศัน์ วีดีโอ การเล่นคอมพิวเตอร์ หรือการเล่นมือถือ 
เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะขดัขวางการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็ก 
               ใหเ้วลาพดูคุยกบัเด็กในช่วงวยัน้ีเด็กให้มากพอ เพ่ือคอยเป็นผูช่้วยและให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
กบัเด็กท าตวัเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เด็ก ในทุกๆ เร่ือง เพราะเด็กจะเลียนแบบ 
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                    ฝึกมารยาท และสร้างระเบียบวินยั โดยใหเ้ด็กรู้จกัและท าตามกฎ กติกาหรือขอ้ตกลงภายในบา้น 
                    เล่นบทบาทสมมติกบัเด็ก ในรูปแบบต่าง  ๆท่ีจะเจอในชีวิตประจ าวนัเพื่อฝึกหดัก่อนท่ีเด็กจะได้
เจอสถานการณ์จริง 
              ส่งเสริมบทบาททางเพศของเด็ก เช่น เด็กผูห้ญิงเล่นแต่งตวั แต่งหน้าเลียนแบบแม่ให้เด็ก
พูดถึงลกัษณะเอกลกัษณ์ของตัวเอง และแสดงออกดว้ยท่าทางและค าพูดว่าช่ืนชมเด็กในแง่บวก  
ควรสอนเด็กทั้งเพศชายและหญิงให้มีทั้งความเขม้แข็งและความอ่อนโยน มอบหมายงานหรือให้
เด็กช่วยเหลือตวัเองตามวยั ใหร้างวลัเป็นชมเชยกบัเด็ก เช่น ชมเชยเมื่อเด็กมีความพยายามท างานจน
ส าเร็จ แมว้่าผลงานจะไม่สมบูรณ์ก็ตาม ไม่ควรลงโทษ เด็กโดยการให้เด็กช่วยท างานบา้น แต่ควร
มอบหมายใหท้ างานบา้น โดยเลือกใหเ้หมาะสมกบัวยั 
              การส่งเสริมพฒันาการทางสังคมของเด็กวยั 4-5 ปี 
            แมว้่าเด็กวยัน้ีจะจดัการปัญหาทะเลาะเบาะแวง้ไดดี้พอสมควร ผูใ้หญ่สามารถเขา้ไปไกล่เกล่ียหรือ
ใหค้  าแนะน าไดบ้า้ง 
             การพาลกูออกไปวิ่งเล่นนอกบา้น นอกจากจะช่วยส่งเสริมดา้นมิติสมัพนัธแ์ลว้ช่วยใหเ้ดก็รู้จกัการ
แกปั้ญหาดว้ย 
             ฝึกใหรั้บผดิชอบงานบา้นเลก็  ๆนอ้ย  ๆเช่น เช็ดโต๊ะ เก็บรองเทา้ เพื่อเรียนรู้การแกปั้ญหาและรู้จกั
วางแผน 
          จากแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมดงักล่าว การส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมมีหลาย
วิธีการ วิธีการปฏิสัมพนัธ์ของครูกับเด็ก เช่น การเสริมแรง การชมเชย วิธีจัดกิจกรรมให้เด็กมีความ
รับผดิชอบ ร่วมมือ แบ่งปัน ช่วยเหลือ โดยส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม วิธีการเหล่าน้ีจะส่งเสริมให้
เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกในดา้นการรับรู้ความตอ้งการของผูอ่ื้น การแกปั้ญหา การร่วมกิจกรรมกบั
ผูอ่ื้น ซ่ึงจะเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคข์องสงัคมท่ีควรส่งเสริมใหเ้กิดกบัเด็กปฐมวยั 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัทกัษะทางสังคม 

งานวจิยัในประเทศ 
              อโนชา ถิรธ ารง(2550 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการใชรู้ปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
การเรียนรู้ต่อการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ เด็กชาย – หญิง 
อายุระหว่าง 4-5 ปี ซ่ึงก  าลงัศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัรามค าแหง(ฝ่ายประถม)ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอย่าง อย่างง่าย จดัเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 15 
คนเพื่อรับการจดักิจกรรมรูปแบบศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 
วนั วนัละ 45 นาที ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั หลงัผ่านกิจกรรมรูปแบบศิลปะ
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สร้างสรรคเ์พ่ือการเรียนรู้แลว้ มีทกัษะพ้ืนฐานทางสงัคมโดยรวมและจ าแนกรายทกัษะมีค่าเฉล่ีย คะแนน
สูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 เมื่อเปรียบเทียบกบัก่อนการทดลอง 
                      กลัยาณี  อินต๊ะสิน (2550 : บทคดัย่อ)ไดศ้ึกษาทกัษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับ
ปฐมวยัจากการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบการเล่นเกม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นเด็กออทิสติก เพศชาย 
อาย ุ3 ปี 2 เดือน 1 ราย ท่ีไดรั้บการวินิจฉยัจากแพทยโ์รงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ว่าเป็นเด็กออทิ
สติก มีความบกพร่องในดา้นสังคม ท าการศึกษาโดยใชแ้บบแผนการวิจัยแบบ Single Subject Design 
รูปแบบ A-B-a การรวบรวมขอ้มูลใชว้ีดีทศัน์ถ่ายภาพบนัทึกพฤติกรรมขณะท่ีเด็กร่วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น 
รวมถึงการใชแ้บบบนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมทางสงัคม และสรุปผลการสงัเกตพฤติกรรมทางสังคม แลว้
น าเสนอเป็นรูปกราฟประกอบการบรรยาย พบว่า การสอนทกัษะทางสังคมให้กบัเด็กออทิสติกจากการ
เคล่ือนไหวประกอบการเล่นเกม ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมทกัษะทางสังคมดา้นต่างๆ อยู่ในระดบัดี ดงัน้ี 
ดา้นการเล่นร่วมกบัเพื่อน ดา้นการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และดา้นการปฏิบติัตามขอ้ตกลงของกลุ่ม 
                       จริยา สนัตานนท ์(2553 : บทคดัยอ่)การพฒันาสมัพนัธภาพทางสงัคมของเด็กปฐมวยั โดยการ
จดักิจกรรมการวาดภาพต่อเติมจากภาพปะติดเป็นกลุ่ม กลุ่มตวัอยา่งท่ี ในการศึกษา เป็นนกัเรียนชาย - หญิง 
อายระหว่าง 5 - 6 ปี ชั้นอนุบาล ปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนวดับางปะกอก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้มาโดยใช้วิธีการ สุ่มอย่างงาย (โดยการจับสลาก)  มา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 6 
หอ้งเรียน และใชแ้บบประเมิน สมัพนัธภาพทางสงคมอกเด็กท่ีมีคะแนนสมัพนัธภาพทางสงัคม  อยูสุ่ดจาน
วน 15 คน ท าการทดลองโดยการจดักิจกรรมการวาดภาพต่อเติมจากภาพปะติดเป็นกลุ่ม เป็นระยะเวลา 8 
สปัดาห์  สปัดาห์   ละ 3 วนั วนัละ  20 นาทีรวม 24 คร้ังผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยั ก่อน ระหว่าง และหลงั
การจดักิจกรรมการวาดภาพต่อเติมจาก ภาพปะติดเป็นกลุ่มในแต่ละชุด วงสปัดาห์มีสมัพนัธภาพทางสงัคม
โดยเฉลย ในระดบัมากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
                         วรรณภรณ์ มะลิรัตน์ (2554 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง ผลของการจดักิจกรรมการ
เคล่ือนไหวพ้ืนฐานแบบกลุ่ม ท่ีมีต่อทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคือ 
เด็กชาย – หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ซ่ึงก  าลงัศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 
โรงเรียนวดัคนัลดั ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 1 ไดม้าจากการสุ่ม
ตวัอยา่ง อยา่งง่าย มาหน่ึงหอ้งเรียนจากสองหอ้งเรียน และสุ่มนกัเรียนจากห้องท่ีเลือกไดม้าจ านวน 15 คน 
เป็นกลุ่มทดลองกิจกรรมการเคล่ือนไหวพ้ืนฐานแบบกลุ่ม  ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ        
4 วนั วนัละ 20 นาที รวมระยะเวลา 32 คร้ัง  ผลการศึกษาพบว่า ก่อนการจดักิจกรรมและระหว่างการจดั
กิจกรรมการเคล่ือนไหวพ้ืนฐานแบบกลุ่มของเด็กปฐมวยัมีระดบัคะแนนทกัษะทางสังคมแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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                      เพ่ิมพร สุ่มมาตย ์(2555 : บทคดัยอ่) ไดท้ าการวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการส่ือสารและทกัษะ
ทางสงัคมของเด็กออทิสติก โดยใชรู้ปแบบการสอนส่ือความหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีใช ้ไดแ้ก่ เด็ก ออทิสติก 
หอ้งเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบา้นนิเวศน์ จงัหวดั ร้อยเอ็ด ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2555 จ านวน 10 คนไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจยัพบว่า เด็กออทิสติกท่ีไดรั้บการฝึกทกัษะทาง
สงัคม  โดยรูปแบบการสอนส่ือความหมายสูงกว่าก่อนไดรั้บการฝึกทกัษะทางสังคม โดยใชรู้ปแบบการ
สอนส่ือความหมาย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งโดยรวมละรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม ดา้นการแบ่งปัน และดา้นการปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
                    กฤษฎาภรณ์ ทิพใส (2555 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพฒันาทักษะทางสังคมของ
นักเรียนระดับปฐมวยั โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15กรป.กลางอุปถมัภ์)ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยใชก้ารจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์ กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนท่ีก  าลงั
ศึกษาอยูช่ั้นอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบา้นตูม (นพค.15กรป.กลางอุปถมัภ์)
ต  าบลตูม อ  าเภอศรีรัตนะ จงัหวดัศรีสะเกษ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 
ผลการวิจยัพบวา่ทกัษะทางสงัคมของนกัเรียนระดบัปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์มี
พฒันาการดา้นทกัษะทางสงคมหลงัการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมเสริม
ประสบการณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05             

งานวจิยัในต่างประเทศ  
            Halow  ( 1932 : 174) ท าการทดลองพบว่า การมีปฏิสัมพนัธ์ ( Interaction) ระหว่าง
เด ็กก ับเ พื ่อนในวยัเด็กตอนต ้น  จะมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมเมื่อ เด ็ก  เ มื่อ เด็กโต ข้ึน 
(Goslin. 1962 : 283-296) พบว่าเด็กเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อนจะมีลกัษณะคล่องแคล่ว 
ว่องไว สนใจต่อส่ิงรอบตัว ร่าเริง เข้ากับคนง่าย เช่ือมัน่ในตนเอง ไวต่อความรู้สึกและสนใจ
ผูอ่ื้น 
              Salome(1979 : 1349) ได้วิจ ัยถึงความแตกต่างของปฏิสัมพนัธ์ของเด็กปฐมวยั
ระหว่างเด็กหญิงก ับเด็กชายในแง่ของ 1. วิธีการท่ีใช้ในการเข ้ากลุ่ม 2. วิธีท่ีใช้ในการรวม
กับเด็กอื่นเป็นกลุ่มและ 3. การมีส่วนร่วมเล่นในกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กอายุ 4 – 5 ปี จ  านวน 
30 คน เป็นชายและหญิงเท่าก ัน จากการสังเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเด็กเล่นกับกลุ่มเพื่อน
คร้ังละ 10 นาที โดยสัง เกตเด็กทีละคนรวมเวลาที่สัง เกตคนละ 70 นาที ตลอดเวลา 5 
สัปดาห์ ขณะสังเกตจะบันทึกเสียงแลว้น าไปวิเคราะห์พฤติกรรมผลการวิจัยพบว่าไม่มีความ
แตกต่างระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิงในด้านต่อไปน้ี 
                    1. วิธีการท่ีใช้ในการเข้ากลุ่ม  
                    2. วิธีการรวมเด็กอ่ืนเป็นกลุ่ม 
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                    3. การมีส่วนร่วมเล่นในกลุ่ม 
               Mary ( 1981 : 4603)ไดศ้ึกษาปฏิสมัพนัธข์องเด็กท่ีมีความสามารถในการเขา้กลุ่มเพื่อนในแง่
ของความถ่ีของพฤติกรรมและระยะเลาของการปฏิสมัพนัธแ์ละวิธีการเขา้กลุ่มเพ่ือนรวมทั้งความรู้สึก
และการเขา้กลุ่มไม่ได ้กลุ่มตวัอยา่งเป็นเด็กอาย ุ4 ปี จ  านวน 40 คน เป็นชาย 20 คน และหญิง 20 คน วิธี
การศึกษาใชเ้ทคนิคสงัคมมิติบนัทึกพฤติกรรมขณะเล่นดว้ยวีดีโอเทปคนละ 1 นาที แลว้น ามาตีความ
จากนั้นน ามาจดัเป็นประเภทพฤติกรรมผลการวิจยัปรากฏว่า เด็กท่ีมีความสามารถในการเขา้กลุ่มเพื่อน
มากมีปฏิสมัพนัธม์ากกว่าและใชเ้วลาในการปฏิสัมพนัธ์ยาวนานกว่าเด็กท่ีมีความสามารถในการเขา้
กลุ่มเพื่อนน้อย เด็กท่ีมีความสามารถในการเขา้กลุ่มเพื่อนจะใชพ้ฤติกรรมปฏิสัมพนัธ์หลายวิธีและ
วิธีการท่ีเขา้กลุ่มแลว้ไม่ไดผ้ลนอ้ยกว่าเด็กท่ีมีความสามารถนอ้ยกว่าและใชพ้ฤติกรรมทางบวกมากกว่า 
ส่วนเด็กท่ีมีความสามารถนอ้ยกว่าจะใชว้ิธีการทางลบมากกว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัของ
วิธีการท่ีใชใ้นการเขา้กลุ่มเพื่อนในแง่ของวิธีการลบกบัวิธีท่ีไม่ไดผ้ล 
                 Blalock ( 1984 : 172) ไดศ้ึกษาการสงัเกตเด็กอนุบาล 2 หอ้ง นกัเรียนจ านวน 36 คนในขณะท่ี
เด็กก  าลงัเล่นอย่างอิสระและใส่รหัสพฤติกรรมเด็ก (Child Behavior code) ครูผูส้อนเป็นผูต้อบ
แบบสอบถามและท านายสถานภาพเด็กแต่ละคน ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นถึงสหสมัพนัธท์างบวกอยา่ง
มีนยัส าคญัระหว่างคะแนนการยอมรับทางสังคมมิติ (Socia Metic) ของเด็กกบัการท านายการยอมรับ
เพื่อนท่ีถกูท านาย และเด็กท่ีมีผลกระทบทางสงัคมมิติ(Socia Metic) สูง ตอบค าถามปลายเปิดน้อยและ
แสดงความรัก ความรู้สึกทางค าพดูกบัเพื่อนนอ้ย 

สรุป 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั  โรงเรียนวดัปรีดาราม(มณีศิริวรรณ) และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสงัเคราะห์ได้
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบโครงการ และน ารูปแบบไปจดัประสบการณ์พฒันาความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวดัปรีดาราม (มณีศิริวรรณ)  
สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   อ.สามพราน  จ. นครปฐม  ผูว้ิจัย 
พบว่า การจดัประสบการณ์ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)สามารถพฒันา
ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีแตกต่างจากการจดัประสบการณ์โดย    ทัว่ ๆไป คือ การเปิดโอกาสให้เด็ก
สร้างทางเลือก และใช้การตดัสินใจ   การให้เด็กได้เรียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง  ให้เด็กได้คิด
วิเคราะห์เพ่ือช่วยในการคิดและตดัสินใจในคร้ังต่อไป  การให้เด็กคาดการณ์ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน  ความ
ลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีศึกษาข้ึนอยู่ก ับความสนใจของเด็กท่ีจะค้นควา้หาความรู้ของตนเองและครูจะให้
ค  าแนะน าตามความสนใจท่ีเด็กอยากเรียนรู้ ในแต่ละระยะของการท าโครงการ จะช่วยให้เด็กไดเ้รียนรู้
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ส่ิงต่าง ๆ และพฒันาโครงการท่ีท าจนเป็นผลส าเร็จระหว่างการจดัการเรียนรู้   เด็กปฐมวยัมีพฒันาการ
ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกายดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา ดา้นร่างกาย เด็กปฐมวยั
ไดมี้โอกาสศึกษา ทดลอง เรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผสัต่าง ๆ  มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม ฝึกการคิด
แกปั้ญหา ดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง และสรุปความคิดรวบยอดเป็นความรู้ใหม่ ดา้นอารมณ์ จิตใจ 
เด็กปฐมวยัได้แสดงออกทางอารมณ์ด้วยการส่ือสาร พฒันาการรับรู้คุณค่าของตนเอง ซ่ึงท าให้
พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ไดรั้บการพฒันาน าไปสู่การเรียนรู้ในระดบัชั้นต่อไป  ดา้นสังคม เด็ก
ปฐมวยัไดม้ีปฏิสมัพนัธก์บัเพื่อนเป็นกลุ่ม พฒันาความอดทน เรียนรู้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงระหว่างกนั  
ดา้นสติปัญญา เด็กจะไดฝึ้กทกัษะการคิดดา้นต่างๆแก่เด็ก เด็กจะฝึกคิดและแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
สร้างสรรค ์ซ่ึงเด็กสามารถน าประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนั
ของเด็กได ้
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บทที่ 3  

วธิีด าเนินการวจิยั 

         การวิจยัเร่ือง “การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และทกัษะทางสังคม 
โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ ส าหรับเด็กปฐมวยั   เป็นการวิจัยเชิงทดลอง    
(Experimental  Research)  ประเภทการวิจยั  แบบการทดลองระยะยาวหน่ึงกลุ่ม   (The One – Group   

Time-Series  Design) ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ประชากร 

         ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่  เด็กปฐมวยัชาย-หญิง อายุระหว่าง  5-6  ปี  ท่ีก  าลงั

ศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559   กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2   จงัหวดันครปฐม  จ  านวน  10 โรงเรียน   

กลุ่มตวัอยา่ง 
            กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  เด็กปฐมวยัชาย- หญิง   อายุระหว่าง  

5-6 ปี ท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวดัปรีดาราม (มณีศิริวรรณ)  

ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย ( Simple Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม       

( มาเรียม  นิลพนัธุ์, 2555 : 125 ) จ  านวนนักเรียน 28 คน 

ระยะเวลา    

           การวิจัยคร้ังน้ีใช้เวลาในการด าเนินการจดัประสบการณ์  8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  5 วนั 

คือ  วนัจันทร์ถึงวนัศุกร์  วนัละ 45 นาที  เร่ิมด าเนินการใน วนัท่ี 4 กรกฎาคม ถึง 5กันยายน 

พ.ศ. 2559   โดยจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ซ่ึง

ในการท ากิจกรรมแต่ละวนัสามารถยืดหยุ่นได้ตามลกัษณะของกิจกรรมและความสนใจของ

เด็กปฐมวยั 

แบบแผนการวจิยั                               

                  ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี  ผูว้ิจ ัยได้ใช้แบบแผนการวิจ ัยแบบการทดลองระยะ

ยาวหน่ึงกลุ่ม (One - Group Time-Series  Design )  ( ชูศรี วงศ์รัตนะ และองอาจ นัยพฒัน์   

2551 : 101 )  
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ตารางท่ี 2 แบบแผนการวิจยั  
 

   X                             XO 1 ,  XO2 ,  XO3 ,………… , XO8 

 
 
  
 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

                   เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี  ได้แก่         

                   1.  แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ผู ้วิจ ัยได้น า รูปแบบการจัด

ประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษา  

ปฐมว ัย  พุทธศ ักราช  2546  โดยสาระท่ีควรเ รี ยนรู้  เ ป็น เ ร่ืองราวรอบตัว เด็ก ท่ีน ามา

เ ป็น ส่ือในการจัดกิจกรรม  ให้เด็ก เกิดการ เ รี ยนรู้  ไม่ เน้นการท่องจ า เ น้ือหา  ผู ้สอน

สามารถก าหนดรายละเอียดข้ึนเองให้สอดคล้องกับวัย  ความต้องการ  และความสนใจ

ของเด็ก  โดยค านึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในชีวิตจ ริงของเด็ก   สาระ ท่ีควร

เรียนรู้ด้าน เ ร่ืองราว เ กี่ ยวก ับ ส่ิงต่ างๆรอบตัว เด็กจากหน่วยการจัดประสบการณ์  การ

จัดการเรียนรู้แบบโครงการ  ชั้ นอนุบาลปี ท่ี  2  จ  านวน 4 โครงการ  ได้แก่   โครงการ

น ้ าสมุนไพร โครงการทับทิมกรอบ โครงการวุ ้นหรรษา และโครงการซูชิ  

         ขั้ นตอนในการสร้างแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการส าหรับ เด็กปฐมว ัย 

มีดัง น้ี  

            1.1 ศึกษาและวิ เคร าะห์หล ักสูตรการศึกษาปฐมว ัย  พุทธศ ัก ราช  254 6   

หลักสูตรสถานศึกษา   ข้อมูลพัฒนาการของเด็ก ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน   สภาพ

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการวิจยั  
                             X               หมายถึง       การจดัประสบการณ์ โดยการใชก้ารสงัเกตพฤติกรรม     
                                                                   ผา่นการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ                             
     XO1 ,  XO2 ,  XO3 ,………… ,     หมายถึง      การสงัเกตพฤติกรรมในระหว่างการจดัประสบการณ์            
                                                                   เรียนรู้แบบโครงการ 
                           XO8             หมายถึง      การสงัเกตพฤติกรรมหลงัการทดลอง 
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ท่ีพึงประสงค์ของเด็กอายุ 5 ปี ประสบการณ์ส าค ัญและสาระท่ีควรเ รียนรู้   งานวิจ ัย ท่ี

เ ก่ียวข้องกับการจัด ประสบการณ์แบบโครงการ  

                1.2   สร้างแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  ซ่ึง   ประกอบด้วย     3 

ระยะ คือ   ระยะที่  1  เ ร่ิมต้นโครงการ  ระยะ ท่ี  2 พ ัฒนาโครงการ   ระยะ ที่  3 สรุป

โครงการ   จ านวน    4  โครงการ  (รายละเอียดดังตารางท่ี 4)  

               1.3น าแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  เสนอต่ออาจารย ์อาจารย ์ท่ี

ปรึกษา เ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหาและภาษา การจัดกิจกรรม  

               1.4   น าแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเสนอต่อผู ้เ ช่ียวชาญ  5ท่าน 

ดัง น้ี  คือ   ผู ้เ ช่ี ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  ด้านการศึกษาปฐมว ัย 

และด้านหล ัก สูตรและการสอน  เ พื่อตรวจสอบความ เที่ ย งตรงของเ น้ื อหา (Content 

Validity)  ความเหมาะสมของภาษา  และวิธีการจ ัดกิจกรรม  จ ากนั้ นข้อมูลมาหาค่ า

ดัชนีความสอดคล้อง  ( IOC)  ( Index Of I tem Obje ctive Congruence )  ซ่ึงได้ค่ าด ัชนี

ความสอดคล้องระหว่าง  0.60-1.00 

             1.5  ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามท่ีผู ้เ ช่ี ยวชาญ

แนะน าคือ ปรับปรุงขั้ นตอนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน ให้เด็กปฐมวัยได้ทดลองปฎิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเอง และปรับการใช้ภาษาชัดเจนเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย   

             1.6 น าแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ไปทดลองใช้ก ับนัก เ รียนชั้ น

อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดปรีดาราม(มณีศิ ริวรรณ)  ซ่ึง

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างก่อน และจึงน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  
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ตารางท่ี 3 รายละเอียดของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ “โครงการน ้ าสมุนไพร” 
 วนัที่  กจิกรรม  ระยะเวลา 
      
 
 
 
      1 

เร่ิมต้น
โครงการ  

 
 
 
 

 
      
 
 
 
  4 -5 

กรกฎาคม 
2559 

1.เดก็และครูร่วมกนัสนทนา  เร่ืองท่ีเดก็มีความสนใจ   อยากเรียนรู้ 
ร่วมกนัโหวตและ ตั้งช่ือโครงการ 

 
 
 
 

     2 วนั 
     วนัละ                          
   45 นาที 
   

2.เดก็เล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัโครงการน ้ าสมุนไพร โดยครู
จดบนัทึก และใหเ้ดก็วาดภาพประสบการณ์เดิมของตวัเอง จากนั้น
ครูแจกจดหมายถึงผู ้ปกครองให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้
ความรู้ใหม่กบัเด็กโดยเขียน วาดภาพ และเล่าให้เด็กฟังเก่ียวกับ
โครงการน ้าสมุนไพร  
3.เด็กเล่าประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรู้้มาให้เพ่ือนๆฟัง(ครูจดบนัทึก) 
และใหเ้ดก็วาดภาพประสบการณ์ใหม่  
4.เด็กๆร่วมกันบอกส่ิงท่ีเด็กสงสัยอยากรู้เก่ียวกับโครงการน ้ า
สมุนไพรและร่วมกนัตั้งเป็นค าถามท่ีเดก็อยากรู้ โดยครูควรเร่ิมท า
แผนท่ีทางความคิด (Mindmap)  หรือใยแมงมุม (Web)  เพ่ือระดม
ความคิดร่วมกบัเดก็ 
5.เดก็ๆพูดคุยเก่ียวกบัค าตอบท่ีเดก็ๆจะส ารวจสืบคน้ไดน้ั้น จะใช้
วธีิการใดบา้ง 

 
        2 

พฒันา
โครงการ 

6 -  13 

กรกฎาคม 
2559 

 1. เดก็ร่วมกนัสืบคน้เพ่ือหาค าตอบท่ีอยากรู้โดยการ 
ใชแ้หล่งคน้ควา้ขอ้มูลอย่างหลากหลาย  ตามหวัเร่ืองท่ีสนใจ 
เดก็สามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ผูป้กครองของ 
ตนเอง  บุคคลในครอบครัว  เพ่ือนนอกโรงเรียน  
ใชห้นงัสือในชั้นเรียนหรือในหอ้งสมุดท าการคน้ควา้     
สามารถหาค าตอบของตนดว้ยการศึกษานอกสถานท่ี  
 สัมภาษณ์วทิยากรทอ้งถิ่นท่ีมีความรอบรู้ในหวัเร่ือง   
อาจส ารวจวเิคราะห์วตัถุส่ิงของดว้ยตนเอง  
มีปฏิบติัทดลองจากการท่ีเดก็ไดต้ ั้งสมมติฐานไว ้

  6 วนั 
วนัละ 

45นาที 
 
 
 

 

3 

สรุป
โครงการ 

 14  

กรกฎาคม 
2559 

เด็กร่วมกันการสรุปโครงการน ้ าสมุนไพร ร่วมกันทบทวน จดั
นิทรรศการ  การเตรียมการเสนอรายงานและผลท่ีไดใ้นรูปของการ
จดัแสดง  

2 วนั 
วนัละ 

45นาที 

 15 

กรกฎาคม 
2559 

จดันิทรรศการโครงการน ้ าสมุนไพร   เด็กน าเสนอผลงานด้วย
ตนเอง และร่วมกนัประเมินโครงการ  
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ “โครงการวุน้หรรษา” 

ระยะที่  วนัที่  กจิกรรม  ระยะเวลา 
      
 
 
 
      1 

เร่ิมต้น
โครงการ  

 
 
 
 

 
      
 
 
 
 25 -26 

กรกฎาคม  
2559 

1.เดก็และครูร่วมกนัสนทนา  เร่ืองท่ีเดก็มีความสนใจ   อยากเรียนรู้ 
ร่วมกนัโหวตและ ตั้งช่ือโครงการ 

 
 
 
 

     2 วนั 
  วนัละ                          
   45 นาที 
   

2.เดก็เล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัโครงการวุน้หรรษา   โดยครูจด
บนัทึก และใหเ้ดก็วาดภาพประสบการณ์เดิมของตวัเอง จากนั้นครู
แจกจดหมายถึงผู ้ปกครองให้ผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้
ความรู้ใหม่กบัเด็กโดยเขียน วาดภาพ และเล่าให้เด็กฟังเก่ียวกับ
โครงการวุน้หรรษา 
3.เด็กเล่าประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรู้้มาให้เพ่ือนๆฟัง(ครูจดบนัทึก) 
และใหเ้ดก็วาดภาพประสบการณ์ใหม่  
4.เด็กๆร่วมกันบอกส่ิงท่ีเด็กสงสัยอยากรู้เก่ียวกับโครงการวุน้
หรรษาและร่วมกนัตั้งเป็นค าถามท่ีเด็กอยากรู้ โดยครูควรเร่ิมท า
แผนท่ีทางความคิด (Mindmap)  หรือใยแมงมุม (Web)  เพ่ือระดม
ความคิดร่วมกบัเดก็ 
5.เดก็ๆพูดคุยเก่ียวกบัค าตอบท่ีเดก็ๆจะส ารวจสืบคน้ไดน้ั้น จะใช้
วธีิการใดบา้ง 

 
        2 

พฒันา
โครงการ 

       27 

กรกฎาคม -
3 สิงหาคม 
2559 

 1. เดก็ร่วมกนัสืบคน้เพ่ือหาค าตอบท่ีอยากรู้โดยการ 
ใชแ้หล่งคน้ควา้ขอ้มูลอย่างหลากหลาย  ตามหวัเร่ืองท่ีสนใจ 
เดก็สามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ผูป้กครองของ 
ตนเอง  บุคคลในครอบครัว  เพ่ือนนอกโรงเรียน  
ใชห้นงัสือในชั้นเรียนหรือในหอ้งสมุดท าการคน้ควา้     
สามารถหาค าตอบของตนดว้ยการศึกษานอกสถานท่ี  
 สัมภาษณ์วทิยากรทอ้งถิ่นท่ีมีความรอบรู้ในหวัเร่ือง   
อาจส ารวจวเิคราะห์วตัถุส่ิงของดว้ยตนเอง  
มีปฏิบติัทดลองจากการท่ีเดก็ไดต้ ั้งสมมติฐานไว ้

  6 วนั 
วนัละ 

45นาที 
 
 
 

 

3 

สรุป
โครงการ 

 4  สิงหาคม 
2559 

เด็กร่วมกันการสรุปโครงการวุน้หรรษา ร่วมกันทบทวน จัด
นิทรรศการ  การเตรียมการเสนอรายงานและผลท่ีไดใ้นรูปของการ
จดัแสดง  

2 วนั 
วนัละ 

45นาที 

 5 สิงหาคม 
2559 

จดันิทรรศการโครงการวุน้หรรษา  เดก็น าเสนอผลงานดว้ยตนเอง  
และร่วมกนัประเมินโครงการ  
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ตารางท่ี 5 รายละเอียดของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนแบบโครงการ “โครงการทบัทิม 
                 กรอบ” 
ระยะที่  วนัที่  กจิกรรม  ระยะเวลา 

      
 
 
 
      1 

เร่ิมต้น
โครงการ  

 
 
 
 

 
      
 
 
 
  8 -9 

สิงหาคม 
2559 

1.เด็กและครูร่วมกันสนทนา  เร่ืองท่ีเด็กมีความสนใจ   อยากเรียนรู้ 
ร่วมกนัโหวตและ ตั้งช่ือโครงการ 

 
 
 
 

     2 วนั 
     วนัละ                          
   45 นาที 
   

2.เด็กเล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัโครงการทบัทิมกรอบ โดยครูจด
บนัทึก และใหเ้ดก็วาดภาพประสบการณ์เดิมของตวัเอง จากนั้นครูแจก
จดหมายถึงผูป้กครองให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ใหม่
กบัเดก็โดยเขียน วาดภาพ และเล่าให้เด็กฟังเก่ียวกบัโครงการทบัทิม
กรอบ 
3.เดก็เล่าประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรู้้มาให้เพ่ือนๆฟัง(ครูจดบนัทึก) และ
ใหเ้ดก็วาดภาพประสบการณ์ใหม่  
4.เด็กๆร่วมกนับอกส่ิงท่ีเด็กสงสัยอยากรู้เก่ียวกับโครงการทบัทิม
กรอบและร่วมกนัตั้งเป็นค าถามท่ีเดก็อยากรู้ โดยครูควรเร่ิมท าแผนท่ี
ทางความคิด (Mindmap)  หรือใยแมงมุม (Web)  เพ่ือระดมความคิด
ร่วมกบัเดก็ 
5.เด็กๆพูดคุยเก่ียวกบัค าตอบท่ีเด็กๆจะส ารวจสืบค้นไดน้ั้น จะใช้
วธีิการใดบา้ง 

 
        2 

พฒันา
โครงการ 

10 -  18 

สิงหาคม 
2559 

 1. เดก็ร่วมกนัสืบคน้เพ่ือหาค าตอบท่ีอยากรู้โดยการใช้แหล่งคน้ควา้
ขอ้มูลอย่างหลากหลาย  ตามหวัเร่ืองท่ีสนใจ  เดก็สามารถสัมภาษณ์พ่อ
แม่ผูป้กครองของตนเอง  บุคคลในครอบครัว  เพ่ือนนอกโรงเรียน  
ใช้หนงัสือในชั้นเรียนหรือในห้องสมุดท าการคน้ควา้    สามารถหา
ค าตอบของตนดว้ยการศึกษานอกสถานท่ี สัมภาษณ์วทิยากรทอ้งถิ่นท่ี
มีความรอบรู้ในหวัเร่ือง  อาจส ารวจวเิคราะห์วตัถุส่ิงของดว้ยตนเอง  
มีปฏิบติัทดลองจากการท่ีเดก็ไดต้ ั้งสมมติฐานไว ้

  6 วนั 
วนัละ 

45นาที 
 
 
 

 
3 

สรุป
โครงการ 

 19  

สิงหาคม 
2559 

เด็กร่วมกันการสรุปโครงการทับทิมกรอบ ร่วมกันทบทวน จัด
นิทรรศการ  การเตรียมการเสนอรายงานและผลท่ีไดใ้นรูปของการจดั
แสดง  

2 วนั 
วนัละ 

45นาที 

  22 

สิงหาคม 
2559 

จดันิทรรศการโครงการทบัทิมกรอบ  เดก็น าเสนอผลงานดว้ยตนเอง  
และร่วมกนัประเมินโครงการ  
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ตารางท่ี  6 รายละเอียดของแผนการจดัประสบการณ์การเรียนแบบโครงการ “โครงการซูชิ”  

ระยะที่  วนัที่  กจิกรรม   
ระยะเวลา 

      
 
 
 
      1 

เร่ิมต้น
โครงการ  

 
 
 
 

 
      
 
 
 
   23 - 24 

สิงหาคม 
2559 

1.เด็กและครูร่วมกันสนทนา  เร่ืองท่ีเด็กมีความสนใจ   อยากเรียนรู้ 
ร่วมกนัโหวตและ ตั้งช่ือโครงการ 

 
 
 
 

     2 วนั 
     วนัละ                          
   45 นาที 
   

2.เดก็เล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัโครงการซูชิ  โดยครูจะจดบนัทึก และ
ให้เด็กวาดภาพประสบการณ์เดิมของตวัเอง จากนั้นครูแจกจดหมายถึง
ผูป้กครองใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ใหม่กบัเด็กโดยเขียน 
วาดภาพ และเล่าใหเ้ดก็ฟังเก่ียวกบัโครงการซูชิ 
3.เดก็เล่าประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรู้้มาให้เพ่ือนๆฟัง(ครูจดบนัทึก) และให้
เดก็วาดภาพประสบการณ์ใหม่  
4.เดก็ๆร่วมกนับอกส่ิงท่ีเดก็สงสัยอยากรู้เก่ียวกบัโครงการซูชิและร่วมกนั
ตั้ งเป็นค าถามท่ีเด็กอยากรู้ โดยครูควรเร่ิมท าแผนท่ีทางความคิด 
(Mindmap)  หรือใยแมงมุม (Web)  เพ่ือระดมความคิดร่วมกบัเดก็ 
5.เดก็ๆพูดคุยเก่ียวกบัค าตอบท่ีเดก็ๆจะส ารวจสืบคน้ไดน้ั้น จะใช้วิธีการ
ใดบา้ง 

 
        2 

พฒันา
โครงการ 

25 สิงหาคม 
- 1 กนัยายน  
2559 

 1. เดก็ร่วมกนัสืบคน้เพ่ือหาค าตอบท่ีอยากรู้โดยการ 
ใชแ้หล่งคน้ควา้ขอ้มูลอย่างหลากหลาย  ตามหวัเร่ืองท่ีสนใจ 
เดก็สามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ผูป้กครองของ 
ตนเอง  บุคคลในครอบครัว  เพ่ือนนอกโรงเรียน  
ใชห้นงัสือในชั้นเรียนหรือในหอ้งสมุดท าการคน้ควา้     
สามารถหาค าตอบของตนดว้ยการศึกษานอกสถานท่ี  
 สัมภาษณ์วทิยากรทอ้งถิ่นท่ีมีความรอบรู้ในหวัเร่ือง   
อาจส ารวจวเิคราะห์วตัถุส่ิงของดว้ยตนเอง  
มีปฏิบติัทดลองจากการท่ีเดก็ไดต้ ั้งสมมติฐานไว ้

  6 วนั 
วนัละ 

45นาที 
 
 
 

 

3 

สรุป
โครงการ 

 2  กนัยายน 
2559 

เด็กร่วมกันการสรุปโครงการซูชิร่วมกันทบทวน จดันิทรรศการ  การ
เตรียมการเสนอรายงานและผลท่ีไดใ้นรูปของการจดัแสดง  

2 วนั 
วนัละ 

45นาที 

 

5 กนัยายน 
2559 

จดันิทรรศการโครงการซูชิ  เดก็น าเสนอผลงานดว้ยตนเอง  
และร่วมกนัประเมินโครงการ  
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 1.7 สรุปขั้นตอนการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์แบบโครงการ    ดงัแผนภูมิท่ี 2 

 

               ศึกษาและวิเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546    
หลกัสูตรสถานศึกษา 

 
 

                        สร้างแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
 

 

    เสนอแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
                เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงแก้ไข  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        น าแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ไปใช้จริงกับเด็กปฐมวยั 

โรงเรียนวดัปรีดาราม (มณีศิริวรรณ)ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
แผนภูมิท่ี  2 ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 

         

    น าแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน 

น าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้กับนักเรียน  
ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

ผา่น ปรับปรุง 

ไม่ผา่น 
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           2 .  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ

เด็กปฐมวัย  เพื ่อศึกษาและสัง เกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก

ปฐมวัย โดยใช้แนวคิดการประเมินการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ใน เด็กปฐมว ัยของ 

พัชรา พุ่มพชาติ   (2552 : 63 )  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสังเกต ความสามารถ

ในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ให้เหมาะสมกับ เด็กปฐมว ัย   โดยผู ้วิจ ัยและผู ้ช่ ว ย

วิจ ัย จ ะสัง เ ก ตและบ ันทึกพ ฤติก ร รมของ เ ด็ก เ ป็น ร า ย บุค คล  ในระหว่า ง ที่ เ ด ็ก ท า

กิจกรรมจ านวน 8  สัปดาห์  สัปดาห์ละ4ว ันในช่ว งกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เวลา 

10.00 น.-10.45น.รวมเวลา 45 นาที  

          ผู ้วิจัยได้ด  า เนินการสร้างตามขั้ นตอน ดังน้ี   

 2.1ศึกษา เอกสารและต าร า ที่ เ กี่ ย วข ้อ งก ับก าร ว ัดและประ เมินผลด ้ว ยแบบ
สังเกต พฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย  
  2.2ศึกษากรอบแนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์

ส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีผู ้วิจัยก  าหนดข้ึนมาก าหนดวัตถุประสงค์ของการสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย   
  2.3น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถใน
ก ารแก ้ปัญห าอย ่า งสร้ า งสร รค ์ข อง เ ด็ก ปฐมว ัย  ประก อบด ้ว ย  4 ด ้าน  คือ  1)  
ความสามารถด้านการก าหนดปัญหา  2)  ความสามารด้านการเลือกวิ ธีในการแก้ปัญหา 

3)  ความสามารถด้านการปฏิบัติ  4)  ความสามารถด้านการประเมินผล  ในแต่ละด้าน
จะมีพฤติก รรมที่ ใช ้ในกา รสัง เ กตพฤติก รรมคว ามสามา รถในการแก ้ปัญหาอย่า ง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ท่ีแสดงออกมาในขณะท ากิจกรรมโดยมีการให้คะแนน 3 
ระดับ ดังน้ี  
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ตารางท่ี 7  เกณฑค์ะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

อย่างสร้างสรรค์  

ระดับคุณภาพ 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1. ความสามารถ

ด้านการ ก าหนด

ปัญหา 

1.1 เด็กสามารถใช้

ค  าถาม       และบอก

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ี

แปลกใหม่ต่างจาก

เดิม 

1.2 เด็กสามารถ

อธิบายสาเหตุของ

ปัญหามากกว่า หน่ึง

แนวคิด 

 

                                    

สามารถใช้ค  าถาม

มากกว่าหน่ึงค าถาม 

ในการอภิปราย บอก

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาใน

ลักษณะที่แปลกใหม่

ได้ด้วยตนเอง  

สามารถอธิบาย

สาเหตุของปัญหาได้

มากกว่าหน่ึงแนวคิด

ได้ด้วยตนเอง  

 

 

สามารถใช้ค  าถาม

มากกว่าหน่ึงค าถาม  

ในการอภิปราย บอก

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาใน

ลักษณะที่แปลกใหม่

โดยมีผู ้ช้ีแนะ  

สามารถอธิบาย

สาเหตุของปัญหาได้

มากกว่าหน่ึงแนวคิด   

โดยมีผู ้ช้ีแนะ  

 

                                                             

สามารถใช้ค  าถามได้หน่ึง

ค าถาม ในการอภิปราย บอก

ส่ิงท่ีเป็นปัญหาในลักษณะท่ี

แปลกใหม่โดยมีผู ้ช้ีแนะ  

 

สามารถอธิบายสาเหตุของปัญหา

ในลกัษณะที่แปลกใหม่ได ้ หน่ึง 

แนวคิด โดยมีผูช้ี้แนะ 

 2. ความสามารถ

ด้านการเลือกวิธีการ

ในการแก้ปัญหา   

2.1 เด็กสามารถ

น าเสนอผลการ 

สืบคน้ดว้ยวิธีการและ

เหตุผลที่  มากกว่า 

หน่ึงวิธี 

 

 

 

สามารถน าเสนอ

วิธีการในการสืบค้น

ข้อมูลได้ มากกว่า

หน่ึง  แนวคิดได้ด้วย

ตนเอง  

 

 

 

สามารถน าเสนอ

วิธีการในการสืบค้น

ข้อมูลได้ มากกว่า

หน่ึงแนวคิดโดยมีผู ้

ช้ีแนะ 

 
 
 
สามารถน า เสนอว ิธีก ารใน
การสืบค ้นข ้อมูลได ้ หนึ่ ง
แนวคิดโดยมีผูช้ี้แนะ 

2.2 เด็กสามารถ

น าเสนอวิธีการ

แกปั้ญหาของตนเองท่ี

มีความแปลกใหม่ต่าง

จากเดิม 

สามารถน าเสนอ

วิธีการแกปั้ญหาของ

ตนเองท่ีมีความแปลก

ใหม่ต่างจากเดิมได้

มากกว่า หน่ึงวิธีการ

ได้ด้วยตนเอง  

สามารถน าเสนอ

วิธีการแกปั้ญหาของ

ตนเองท่ีมีความแปลก

ใหม่ต่างจากเดิมได้

มากกว่า หน่ึงวิธีการ 

โดยมีผู ้ช้ีแนะ  

ส า ม า ร ถ น า เ ส น อ วิ ธี ก า ร
แก้ปัญหาของตนเองที่ มีความ
แปลกใหม่ต่างจากเดิมได้ หน่ึง
วิธีการ โดยมีผู ้ช้ีแนะ 
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ตารางท่ี 7 เกณฑค์ะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 

                                
 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  

                                              ระดับคุณภาพ 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
          (2) 

ปรับปรุง  
           (1) 

2.3 เด็กสามารถอธิบาย

ขั้นตอนการแกปั้ญหา

เป็นขั้นตอนตามล าดบั 

สามารถอธิบายขั้นตอน

การแกปั้ญหาเป็น

ขั้นตอนตามล าดบัได้

ด้วยตนเอง  

สามารถอธิบายขั้นตอน

การแกปั้ญหาเป็นขั้นตอน

ตามล าดบัได ้โดยมีผู ้

ช้ีแนะ  

สามารถอธิบายขั้ นตอน
การแกปั้ญหาเป็นขั้นตอน
ได้แต่ย ัง เ รีย งล  าดับไ ม่
ถูกตอ้ง แม้มีผู ้ช้ีแนะ 

3. ความสามารถด้าน
การปฏิบัติ      
  3.1 เด็กสามารถ
ปฏิบติั กิจกรรมดว้ย
วิธีการที่ หลากหลาย
มากกว่าหน่ึงวิธี    
 

 
 
สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมด้วย วิธีการที่
หลากหลายมากกว่า 
หน่ึงวิธี ได้ด้วยตนเอง  
 

 
 
สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายมากกว่า
หน่ึงวิธี  โดยมีผู ้ช้ีแนะ  

 
 
สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ด ้ว ยว ิธีก า รได ้ห นึ่ งว ิธี  
โดยมีผู ้ช้ีแนะ 

  3.2 เด็กสามารถ
ปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้                   

สามารถปฏิบติักิจกรรม
ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้                  
ได้ด้วยตนเอง   

 สามารถปฏิบติักิจกรรม
ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้
ได้   โดยมีผู ้ช้ีแนะ             

สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้
ได ้   แต ่ย งั ไม่ถ ูกต ้อ ง
ตามขั้นทั้ งหมดโดยมีผู ้
ช้ีแนะ             

4.. ความสามารถด้าน
การประเมินผล  
4.1เด็กสามารถ
น าเสนอผลการปฏิบติัที่
เป็นของตนเองมีความ
แปลกใหม่ต่างจาก
ของเดิม  
 
 

  
 
สามารถน าเสนอผลการ
ปฏิบติัที่เป็นของตนเองมี
ความแปลกใหม่ต่างจาก
ของเดิม ได้ด้วยตนเอง  
 

 
 
สามารถน าเสนอผลการ
ปฏิบติัที่เป็นของตนเองมี
ความแปลกใหม่ต่างจาก
ของเดิมได้   โดยมีผู ้
ช้ีแนะ             

 
 
สามารถน าเสนอผลการ
ปฏิบัติได้แต่ย ังพูดตาม
เพื่อนบา้ง   แมมี้ผูช้ี้แนะ 

4.2 เด็กสามารถ
สรุปผลการปฏิบติั
กิจกรรมของตนที่มี
ความแปลกใหม่ต่าง
จากเดิม 

สามารถสรุปผลการ
ปฏิบติักิจกรรมของตนที่
มีความแปลกใหม่ต่าง
จากเดิมได้ ด้วยตนเอง  

สามารถสรุปผลการ
ปฏิบติักิจกรรมของตนที่
มีความแปลกใหม่ต่างจาก
เดิมได้โดยมีผู ้ช้ีแนะ  

ส าม า รถ สรุปผลการ
ปฏิบติักิจกรรมได ้แต่ยงั
ไ ม่ มี ค ว า มที่ มี ค ว า ม
แปลกใหม่ต่างจากเดิม 
แมมี้ผูช้ี้แนะ 
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ตารางท่ี 7 เกณฑค์ะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(ต่อ) 

 
ตารางท่ี 8 เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง 
                 สร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั 
 

 
              2.4   น าแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ของเด็ก  ปฐมวัยท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบพิจารณา

ให้ข้อเสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข   

   2.5 น าแบบสัง เกตพฤติกรรมความสามารถในการแก ้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ของเด็ก ปฐมวัยท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผูเ้ ช่ียวชาญ ด้านการจัดประสบการณ์ปฐมว ัย 

5 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความเท่ียงตรง  (Validity)  โดยการหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องของเคร่ืองมือ IOC (Index Of Item Objective Congruence )  ซ่ึงมีค่า 

IOCซ่ึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60-1.00 

            2.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก ้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ของเด็กปฐมว ัยตามค าแนะน าของผูเ้ ช่ียวชาญ  โดยปรับแก้ไขเกณฑ์คะแนน 

ความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  

                                              ระดับคุณภาพ 

ดี 
(3) 

พอใช้ 
          (2) 

ปรับปรุง  
           (1) 

  4.3 เด็กสามารถ
อธิบายข้อสรุปถึงการ
น าผลการปฏิบติั
กิจกรรม มาปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

สามารถอธิบายข้อสรุป
ถึงการน าผลการปฏิบติั
กิจกรรม มาปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดด้้วย
ตนเอง  

สามารถอธิบายข้อสรุป
ถึงการน าผลการปฏิบติั
กิจกรรม มาปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้โดยมีผู ้
ช้ีแนะ  

ส า ม า ร ถ อ ธ ิบ า ย
ข้อสรุปได ้เล็กน ้อยถึง
ก า รน าผลการปฏิบัติ
กิจกรรม มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้โดยมี
ผู ้ช้ีแนะ 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
2.50 – 3.00 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

ดี 
พอใช ้
ปรับปรุง 
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ระดับคุณภาพ   เป็น 3 ,2, 1  และแก้ไขค าอธิบายพฤติกรรมท่ีเด็กสามารถปฏิบัติได้ในแต่

ละระดับให้ชัดเจนมากข้ึน  น าไปทดลองใช้ (Try Out)    เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้

ของเคร่ืองมือ โดยใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนว ัดปรีดาราม (มณีศิริวรรณ) 

ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ซ่ึงก  าลังศึกษาอยู่ภาคเ รียน   ท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  

          2.7 น าผลการสังเกตท่ีได้จากการน าแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไปทดลองใช้ โดยผูส้ัง เกต 2 คน คือผูว้ิจ ัยและผูช้่วยวิจ ัยร่วม

สังเกต และน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าความเช่ือมั่นของผูส้ัง เกตทั้ ง  2 คน คือ โดยใช้ด ัชนี

ความสอดคล้องของผูส้ัง เกต RAI (Rater Agreement Index )   RAI = 0.9 - 1.0 ถือว่าค่า

ดัชนีความสอดคล้องของผูส้ังเกตอยู่ในระดับสูง  

         2.8 น าแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไป

เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย รายละเอียด ดังแผนภูมิท่ี 3 
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        ศึกษาเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรม 
                   ความสามารถใน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยั 
 
 
 
       
       น าแบบสงัเกตพฤติกรรม เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบพิจารณาให้ 
                                              ขอ้เสนอแนะ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 
 
         น าแบบสงัเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคท่ี์ปรับปรุงแกไ้ขแลว้  
                                                                เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
                                                     
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
น าแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ไปเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

 

แผนภูมิท่ี  3 ขั้นตอนการสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
                        ส าหรับเด็กปฐมวยั 

สร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 
 

น าแบบสงัเกตพฤติกรรมน าไปทดลองใช ้กบันกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวดัปรีดาราม          
               (มณีศิริวรรณ)    ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหส้มบูรณ์ 
 

ผา่น 
ปรับปรุง 

ไม่ผา่น 
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               3.  แบบสัง เกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย  เพื่อศึกษาและ

สังเกตพฤติกรรมทักษะ ทางสังคมของเด็กปฐมว ัย  โดยผู ้วิจ ัยและผู ้ช่ วยวิจ ัยจะสัง เกต

และบันทึกพฤติก รรมของ เด็ก เ ป็นรา ยบุคคล  ในระหว่า ง ที่ เ ด็กท า กิจกรรมจ านวน          

8  สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วันในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เวลา 10.00 น.-10.45น.

รวมเวลา 45 นาที  

           3.1 ศึกษา รายละ เอียดของหล ักสูตรการศึกษาปฐมว ัย  พุทธศ ัก ราช  2546  

เ กี่ ย ว ก ับพ ัฒนาการทางด ้านสังคมและคุณล ักษณะอ ันพึงประสงค์ข อง เ ด็กปฐมว ัย  

(กระทรวงศึกษาธิการ,2546)  

           3.2 ศึกษาเอกสารและต าร าที่ เ กี่ ยวข้องกับการว ัดและประ เมินผลด ้วยแบบ

สังเกต และการบันทึกพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  

           3.3 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย  โดยการศึกษา

กรอบแนวคิดของทักษะทางสังคม ซ่ึงแยก เป็นรายการให้ผู ้สัง เกตเห็นว่า เด็กมีทักษะ

ทางพฤติกรรมความสามารถในการแสดงออกของเด็กปฐมว ัย  ในการท างานร่วมกับ

ผู ้อ่ืนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและเป็นท่ียอมรับของสังคมได้ประกอบด้วย   4 ด้าน 

คือ  1)  การช่ว ย เหลือ  2)  การให้คว าม ร่วมมือ 3)  การ เป็นผู ้น าผู ้ต าม  4)  การกล ้า

แสดงออก ในแต่ละด้านจะมีพฤติกรรมท่ีใช้ในการสั งเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมท่ี

แสดงออกมาในขณะท ากิจกรรม โดยมี เกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ ดังน้ี  
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ตารางท่ี 9 เกณฑ์คะแนนพฤติกรรมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั  
 
พฤติกรรมทักษะ      

ทางสังคม 
ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.การช่วยเหลือ 
  1.1 การช่วยพูดให้ 
เพื ่อน เ ข ้า ใจ  แนะน า
แ ล ะ  แ ก ้ป ัญ ห า ใ ห้
เพื่อน 
 

 
เด็กให้ค  าแนะน าและช่วย
เ พื ่อ น แ ก ้ป ัญ ห า โ ด ย ที่
เพื่อนไม่ได้ร้องขอ  

 
เ ด ็กให ้ค  า แนะน าและ
ช่วยเพื่อนแก้ปัญหาโดย
ที่เพื่อนร้องขอ 

 
เด ็ก ไม่ค่อยสนใจ
เพื่อน 

  1.2 การช่ว ย เหลือ
เ พื ่อ น ใ น ก า ร ห ย ิบ
อุปกรณ์ส่ิงของที่ต ้อง
ใ ช ้ใ น ก า ร ป ฏ ิบ ัติ
กิจกรรม 
 

เ ด ็ก ช ่ว ย ห ย ิบ อ ุป ก ร ณ์
สิ่ งของ ที ่ต ้อ ง ใช ้ในกา ร
ปฏ ิบ ัต ิก ิจ ก ร ร ม  โ ด ย ที่
เพื่อนไม่ต้องร้องขอ  

เ ด ็ก ช ่ว ยห ย ิบอ ุปกร ณ์
ส่ิงของที่ต ้องใช ้ในการ
ปฏิบ ัติกิจกรรม  โดยที่
เพื่อนร้องขอ  

เ ด ็ก ไ ม ่ส น ใ จ ใ น
การช่ว ย เพื ่อนใน
การหย ิบอุปกร ณ์
ต่างๆ 

 1.3 การช่วยเหลือใน
การแก ้ปัญหาร่วมก ัน
ในการท ากิจกรรมใน
กลุ่ม 

เ ด ็ก ช ่ว ย เ พื ่อ น ใ น ก า ร
แก ้ปัญหาโดยที ่เพื ่อนไ ม่
ต้องร้องขอ 

เ ด ็ก ช ่ว ย เ พื ่อน ในก า ร
แก ้ป ัญหา โดยที ่เ พื ่อ น
ต้องร้องขอ 

เ ด ็ก ไ ม ่ค ่อ ย ใ ห้
ค ว า ม ร่ ว มม ือ ใ น
ก า ร ร ่ ว ม ก ัน
แ ก ้ป ัญ ห า ก ับ
เพื่อนๆ 
  1.4 ก า รช ่ว ย เ ก ็บ

อ ุปก รณ์ภ าย ในก ลุ ่ม
หลงัท ากิจกรรม 
 

เด็กช่วยเพื่อนเก็บอุปกรณ์
โดยที ่เ พื ่อน ไม ่ต ้อ ง ร้อ ง
ขอ 

เ ด ็ก ช ่ว ย เ พื ่อ น เ ก ็บ
อุปกรณ์โดยที่เพื่อนต้อง
ร้องขอ 

เด ็กนั ่งนิ ่งไม่ยอม
ช่วยเพื่อนๆในการ
ช ่ว ย เ ก ็บอ ุปกร ณ์
ภายในกลุ่ม 
 2.การให้ความร่วมมือ 

  2.1การพูดให้ก  าลงัใจ 
สน ับ สน ุน เ พื ่อ น ใ น
การท ากิจกรรม 

 
พูดให้ก  าล ังใจ สนับสนุน
เพื ่อนในการท ากิจกรรม 
โดยที่เพื ่อนและครูไม่ได้
ร้องขอ 

 
พ ูด ใ ห ้ก  า ล ัง ใ จ 
สนับสนุนเพื่อนในการ
ท ากิจกรรม โดยที่เพื่อน
และครูร้องขอ 

 
เด็กไม่สนใจเพื่อน
ในการท ากิจกรรม 
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ตารางท่ี 9 เกณฑ์คะแนนพฤติกรรมทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั  (ต่อ) 

 

       พฤติกรรม
ทักษะทางสังคม 

ระดับคุณภาพ 

ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
2.2ก า ร ย อ ม ร ับ
ข ้อตกลงของก ลุ ่ม
ด้วยความเต็มใจ 

เด็กยอมรับข้อตกลงของ
กลุ่มด้วยความเต็มใจ  

การ ยอมร ับข ้อตกลง
ของกลุ่มด้วยความเต็ม
ใจโดยที่เพื ่อนและครู
ร้องขอ 

เด็กไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของกลุ่ม 

 2.3ก า ร ท า ห น ้า ท่ี
ของตนในกลุ่มด้วย
ความเต็มใจ 

เด็กท าหน้าท่ีของตนใน
กลุ่มด้วยความเต็มใจ  

เด็กท าหน้าท่ีของตนใน
กลุ่มโดยท่ีเพื่อนร้องขอ 

เ ด ็ก ไ ม ่ย อ ม ท า
หน้าท่ี ท่ีตนได้รับ 

 2.4 การปฏิบัติตาม
กฎ -กติก า  ในกา ร
ท ากิจกรรมภายใน
กลุ่ม 

เด็กปฏิบัติตามกฎ-กติกา 
ใ น ก า ร ท า ก ิจ ก ร ร ม
ภายในก ลุ ่มโดย เพื ่อน
และครูไม่ต้องร้องขอ 

เ ด ็ก ป ฏ ิบ ัต ิต า ม ก ฎ -
ก ต ิก า  ใ น ก า ร ท า
ก ิจ ก รรมภาย ในก ลุ ่ม
โ ด ย เ พื ่อ น แ ล ะ ค รู        
ร้องขอ 

เด็กไม่ปฏิบัติตาม
กฎ-กติกา ในการ
ท ากิจกรรมภายใน
กลุ่ม 

3.ก า ร เ ป็ น ผู ้น า ผู้
ตาม 
3.1การบอกคว าม
ต ้อ ง ก า รแ ล ะ ก า ร
แสดงคว ามคิด ใน
การท ากิจกรรม 

 
เด็กบอกความต ้องการ
และการแสดงความคิด
ในการท ากิจกรรม โดย
ไม่ต ้องรอให้เพื ่อนร้อง
ขอ 

 
เด็กบอกความต ้องการ
และการแสดงความคิด
ในการท ากิจกรรม โดย
เพื่อนต้องร้องขอ 

 
เ ด ็ก ไ ม ่แ ส ด ง
ความคิดของตน 
ท าตามที่เพื ่อนท า
เท่านั้น 

3.2 ก า ร ใ ห้
ค  าแนะน าเพื ่อนใน
การท ากิจกรรม 

เด ็กให้ค  าแนะน า เพื ่อน
ในการท ากิจกรรม โดย
ท่ีเพื่อนไม่ได้ร้องขอ 

เด็กให้ค  าแนะน าเพื ่อน
ในการท ากิจกรรม โดย
ท่ีเพื่อนร้องขอ 

เ ด ็ก ไ ม ่ส า ม า ร ถ
แนะน า เพื ่อนใน
การท ากิจกรรมได้ 

3.3 รู ้และ เข ้า ใจ
หน ้า ที ่ข อ ง ตน ใน
ฐานะ เ ป็นสมาช ิก
กลุ่ม 

เด ็ก รู้และเข ้าใจหน้า ท่ี
ข อ ง ตนใน ฐ าน ะ เ ป็ น
สมาชิกกลุ่มโดยท่ีเพื่อน
ไม่ได้ร้องขอ 

เด็ก รู้และเข ้าใจหน้า ท่ี
ของตนในฐานะ เ ป็น
ส ม า ช ิก ก ลุ ่ม โ ด ย ท่ี
เพื่อนร้องขอ 

เด็กไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ในกลุ่มตน 
ชอบเดินไปมา ท่ี
กลุ่มอ่ืน 
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ตารางท่ี 9  เกณฑ์คะแนนพฤติกรรมทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั(ต่อ)  

 
 
 

พฤติกรรมทักษะ      
ทางสังคม 

ระดับคุณภาพ 

ดี(3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 
3.4 การยอมรับฟัง
และท าตาข ้อตกลง
ของกลุ่มด้วยความ
เต็มใจ 

เด ็ก ยอมรับฟังและ
ท าตามข้อตกลงของ
กลุ่มด้วยความเต็มใจ  

เด็กยอมรับฟังและท าตาม
ข ้อต กลง ของ ก ลุ ่ม โด ย
เพื่อนร้องขอ 

เ ด ็ก ไ ม ่ฟ ัง ไ ม่
สนใจเพื่อนๆ 

4.การกล้แสดงออก 

  4.1ก า ร ก ล า้
ต ัดสินใจและการ
แ ก ้ป ัญ ห า ด ้ว ย
ตนเอง 

 

เ ด ็ก ต ัด ส ิน ใ จ แ ล ะ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
โดยเพื ่อนและครูไม่
ต้องร้องขอ 

 

เ ด ็ก ต ัด ส ิน ใ จ แ ล ะ
แก ้ปัญหา โดยเพื ่อนและ
ครูร้องขอ 

 

เ ด ็ก ไ ม ่ก ล า้
ต ัดสินใจไม่กล า้
ปฏิบัติ 

4.2 การแสดงออก
ท า ง ว า จ า แ ล ะ
ท่าท า งด ้ว ยค ว าม
มัน่ใจ 

เด ็ก แสด งออกทา ง
วาจาและท่าทางด้วย
ค ว า ม มั น่ ใ จ โ ด ย
เพื ่อนและครูไม่ต ้อง
ร้องขอ 

เด ็กแสดงออกทางวาจา
แ ล ะท ่า ท า ง ด ้ว ย ค ว า ม
มัน่ ใจโดยเ พื ่อนและค รู
ต้องร้องขอ 

เด็กไม่กลา้พูดไม่
มีค ว ามมัน่ใจ ใน
ตนเอง 

4.3 การมองและ
สบตาผูอื้่นในขณะ
พูดหรือแสดงออก 

เด ็ก มองและสบต า
ผูอื้่นในขณะพูดหรือ
แสดงออกด้วยความ
มัน่ใจ 

เด ็กมองและสบตาผูอื้ ่น
ใ น ข ณ ะ พ ูด ห ร ื อ
แสดงออกโดยเพื ่อนร้อง
ขอ 

เด็กไม่สบตาผูอื้่น 
ในขณะ ที่พ ูดแม ้
คุณครูและเพื ่อน
ร้องขอ 

4.4 การบอกหรือ
แส ด ง ค ว า ม รู ้ส ึก
ของตนให้ผูอ่ื้นรับรู้
ด้วยความมัน่ใจ 

เด ็กบอกหรื อแสดง
ความรู้สึกของตนให้
ผู อื้ ่น ร ับ รู ้ไ ด ้ด ้ว ย
ความมัน่ใจ 

เ ด ็ก บ อ ก ห ร ื อ แ ส ด ง
ความรู้สึกของตนให้ผูอื้่น
รับรู้โดยเพื่อนและครูร้อง
ขอ 

เด ็ก ไม ่กล า้บอก
ห ร ื อ แ ส ด ง
ความรู้สึกของตน
ให ้เพื ่อนและค รู
รับรู้ได้ 
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ตารางท่ี 10   เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

  
          3.4   น าแบบสัง เกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม  ของเด็กปฐมว ัย ท่ีผู ้วิจ ัยสร้ าง
ข้ึน เสนออาจารย ์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบพิจารณาให้ข ้อ เสนอแนะเพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข   
         3.5    น าแบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นการจดั
ประสบการณ์ปฐมวยั 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความเท่ียงตรง  (Validity) โดยการหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ IOC (Index Of Item Objective Congruence) ซ่ึงไดค่้าดชันีความ

สอดคลอ้งระหว่าง 0.60-0.80 
         3.6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัง เกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม  ตามค าแนะน าของ
ผู ้เ ช่ียวชาญให้เป็นฉบับสมบูรณ์  โดยปรับแกไ้ขเกณฑค์ะแนน ระดบัคุณภาพ เป็น  3, 2,1  ปรับ
ภาษาให้กระชบั มีชดัเจนมากข้ึน น าไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ โดยใช้ก ับ เด็กปฐมว ัย  ท่ีไม่ใช่ก ลุ่มทดลอง ซ่ึงก  าล ังศึกษาอยู่  ภาค เ รียนท่ี  1 

ปีการศึกษา 2559  
        3.7 น าผลการสังเกตท่ีได้จากการน า แบบสัง เกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม  ไป
ทดลองใช้ โดยผู ้สัง เกต 2 คน คือผู ้ว ิจ ัยและผู ้ช่ วยวิจ ัย ร่วมสัง เกต และน าคะแนน ท่ี
ได้มาหาค่าความเ ช่ือมั่นของผู ้สัง เกตทั้ ง  2 คน คือ  โดยใช้ด ัชนีความสอดคล้องของผู ้
สังเกต RAI (Rater  Agreement Index )   RAI = 0.9  - 1.0 ถือว่าค่าดชันีความสอดคลอ้งของผู ้

สงัเกตอยูใ่นระดบัสูงถือว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของผู ้สังเกตอยู่ในระดับสูง  
      3.8 น า แบบสัง เก ตพฤติกร รมทักษะทา งสังคม  ไป เ ป็น เค ร่ือ งมือในก าร วิจ ัย 
รายละเอียด ดังแผนภูมิ ท่ี  4 
 
 
 

ค่าเฉล่ีย ระดบัทกัษะทางสงัคม 
2.50 – 3.00 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

ดี 
พอใช ้
ปรับปรุง 
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ผา่น 

 
     ศึกษาเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลดว้ยแบบสงัเกตพฤติกรรม 
                                                ทกัษะทางสงัคม ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

 
 
 
 
 น าแบบสงัเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวยัท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เสนออาจารย ์
           ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะเพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ข 

 
          น าแบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้  
                                                               เสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน 
 
 

                                                               ไม่ผา่น                          
 
 
 
 
  

 
 
น าแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวยัไปเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

 

 

 

น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษามาสร้างแบบสังเกตพฤติกรรม 
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั 

 

น าแบบสงัเกตพฤติกรรมน าไปทดลองใช ้กบันกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวดั
ปรีดาราม (มณีศิริวรรณ)    ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลอง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องใหส้มบูรณ์ 
 

ปรับปรุง 

แผนภูมิท่ี  4 ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม  ส าหรับเด็กปฐมวยั 
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         4. แบบสอบถามความคดิเหน็ของเด็กปฐมวยัที่มต่ีอการจดัประสบการณ์แบบโครงการ  โดย

เด็กเลือกแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ  โดยครูอ่านแบบสอบถาม

ใหเ้ด็กฟัง ใชค้  าพดูในการอธิบายใหเ้ด็กฟังเป็นภาษาท่ีเด็กเขา้ใจไดง่้ายมากข้ึน  และเดก็เลือกตอบ
แบบสอบถาม โดยการระบายสีลงในหนา้ท่ีเลือกเป็นค าตอบ 
              ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงัน้ี  

              ศึกษาเอกสาร การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของเด็กปฐมวยัและ  งานวิจัยท่ีใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยท่ีมีต่อการจัด

ประสบการณ์แบบโครงการ จ  านวน 1 ฉบบั มีจ  านวน 10 ขอ้ ซ่ึงในการสร้างแบบสอบถาม ตอ้ง
ค านึงถึงเด็กปฐมวยัเป็นส าคญัเด็กสามารถตอบแบบสอบถาม จาก 3 ตวัเลือก คือถา้ชอบมากใช้
สญัลกัษณ์         หนา้ยิม้ ชอบปานกลางใชส้ญัลกัษณ์           หนา้น่ิงและชอบนอ้ย ใชส้ญัลกัษณ์                  
หนา้บ้ึงใหเ้ด็กเลือกระบายสีลงในหน้าท่ีเด็กเลือก โดยครูเป็นผูอ่้านแบบสอบถามให้เด็กฟัง   การ
แปลความหมายของระดบัคะแนนเฉล่ียแบ่งออกเป็น 3 ระดบั โดยใชเ้กณฑ์แปล  ความหมายของ
กรมวิชาการ (2542 : 19) ดงัน้ี  

    ช่วงคะแนน 2.50-3.00 มาก 
    ช่วงคะแนน 1.50-2.49 ปานกลาง 
    ช่วงคะแนน 1.00-1.49 น้อย 
                 4.1 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและให้
ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไข  

        4 .2  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา และน ามาวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ 
                       4.3 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัง เกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม  ตามค าแนะน าของ
ผู ้เ ช่ียวชาญ  โดยปรับภาษาใหเ้ขา้ใจง่ายกระชบั มีชดัเจนมากข้ึนใหม้ีความเหมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยั ปรับหนา้แต่ละหนา้ใหช้ดัเจนมากข้ึน  

                  4.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมกีารปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยไปทดลองใช ้(Try out) 
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้น ามาปรับปรุงจนไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
                  4.5 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั รายละเอียดดงัแผนภูมิท่ี  5 
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ผา่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         ไม่ผา่น 

                                                                     

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ศึกษาแนวคิด  หลกัการ ในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีเหมาะสมกบัเด็ก 
ศึ 

                    สงัเคราะห์แนวคิด หลกัการ และขอ้มลูท่ีได ้

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

น าเสนอแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธป์รับปรุง
แกไ้ขแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

น าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ IOC  
 

น าแบบสอบถามไปทดลองใช(้Try out )กบัเด็กปฐมวยัท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 

 

น าแบบทดสอบความคิดเห็นไปเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

ปรับปรุง 

แผนภูมิท่ี  5 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์แบบ 
                    โครงการ 
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      ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง และไดป้ฏิบติัการทดลองดว้ยตนเอง กบัเด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวดัปรีดาราม (มณีศิริวรรณ)  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2559  โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
           1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอความร่วมมือไปย ัง
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัปรีดาราม (มณีศิริวรรณ)  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มลู 
           2. ก่อนด าเนินการสอน ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ใหเ้ด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี  2  
ทราบ เพื่อใหเ้ด็กมีความเขา้ใจในการปฏิบติัตนในการเรียน และมีความพร้อมท่ีเรียน 
           3. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
           4.ในขณะท ากิจกรรมการจดัประสบการณ์แต่ละโครงการ ผูว้ิจยัท าการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ขณะปฏิบติักิจกรรม  
           5. รวบรวมขอ้มลูจากคะแนนท่ีไดจ้ากการสงัเกตพฒันาการความสามารถในการคิดแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคแ์ละทกัษะทางสงัคมหลงัการจดัประสบการณ์แต่ละโครงการ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูมีขั้นตอนดงัน้ี 
           การพฒันาคุณภาพแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์และ
แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ 
          1.การวิเคราะห์ขอ้มูล พฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยัชั้นปีท่ี 2 ดว้ยแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ขณะ
ไดรั้บการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ ประกอบดว้ย 4 ดา้น  การก าหนดปัญหา   การเลือก
วิธีในการแกปั้ญหา  การปฏิบติั และการประเมินผล ในแต่ละดา้นมีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดบั 
ไดแ้ก่  ดี พอใช้ ปรับปรุง  โดยใช้ ค่าเฉล่ีย  (  ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์
เน้ือหา 
          2.การวิเคราะห์ขอ้มูล พฒันาการของทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยัชั้นปีท่ี 2 ดว้ยแบบ
สังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคม  ขณะได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น  การช่วยเหลือ  การใหค้วามร่วมมือ การเป็นผูน้  า ผูต้าม และการกลา้แสดงออก
ในแต่ละดา้นมีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ ไดแ้ก่  ดี พอใช ้ปรับปรุงโดยใช้ ค่าเฉล่ีย  (  ) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เน้ือหา    
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           3.การวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์แบบโครงการ น าคะแนนท่ี
ได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นมาท าการวิเคราะห์ข ้อมูล  โดยใช ้ค่าเฉล่ีย  (  ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห์เน้ือหา    
 
ตารางท่ี 11 สรุปวตัถุประสงคแ์ละวิธีการวจิยั 
    วตัถุประสงค์ วธิีการ เป้าหมาย     เคร่ืองมอื/สถิต ิ

1.เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ความสามารถในการ
แ ก้ ปั ญ ห า อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์  ของเด็ ก
ปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีท่ี 
2  ห ลั ง ก า ร จั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ 
 
 
 
แบบโครงการ 
 

วิ เคร าะ ห์ พัฒนากา ร
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
ของ เด็ ก ปฐมวัย ตาม
หลั ก สู ต ร ก า รศึ ก ษ า
ป ฐ ม วั ย  2546 
 

เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2  โรงเรียนวัด
ป รี ด า ร า ม
(มณีศิริวรรณ) จ านวน        
28 คน โดยการสุ่ม
อยา่งง่าย 
 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ ค่าเฉล่ีย  (  ) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( S.D.)  แ ล ะ ก า ร

วิเคราะห์เน้ือหา 
 

2.เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ของทักษะทางสังคม
ของเด็ กปฐมวัย ชั้ น
อนุบาลปีท่ี 2 หลงั การ
จดัประสบการณ์เรียนรู้
แบบโครงการ 
 

วิเคราะห์พัฒนาการของ
ทกัษะทางสังคมของเด็ก 
ปฐมวัย ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 2546 
 

เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2  โรงเรียนวัด
ป รี ด า ร า ม
(มณีศิริวรรณ) จ านวน       
28 คน โดยการสุ่ม
อยา่งง่าย 
 

วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช ้ ค่าเฉล่ีย  ( ) ค่า
เบ่ียงเบน มาตรฐาน 
( S.D.)  แ ล ะ ก า ร
วิเคราะห์เน้ือหา 
 

3 .  เพื่ อศึ กษ าค วาม
คิดเห็นของ เด็กปฐมวยั
ชั้นอนุบาลปีท่ี 2    ท่ีมี
ต่อการจดัประสบการณ์
เรียนรู้แบบโครงการ 
 

ก าร วิ เ ค ร า ะ ห์ข้อมู ล
ความคิดเห็นท่ี มีต่อการ
จัดประสบการณ์แบบ
โครงการ 

เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2  โรงเรียนวัด
ป รี ด า ร า ม
(มณีศิริวรรณ) จ านวน       
28 คน โดยการสุ่ม
อยา่งง่าย 
 

การวิเคราะห์ข ้อมูล 
โดยใช ้ค่าเฉล่ีย  ( ) 
ค่ า เ บ่ี ย ง เ บ น
มาตรฐาน (S.D.)และ
การวิเคราะห์เน้ือหา 
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บทที่ 4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และทักษะ   

ทางสังคม โดยการจดัประสบการณ์แบบโครงการส าหรับเด็กปฐมวยั    ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ของ เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวดัปรีดาราม(มณีศิริวรรณ) ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จ  านวน 28 คน โดยน าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  แผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ   แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรค ์ และ แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสงัคม  เพื่อเป็นการตอบสนองวตัถุประสงค์และ

ตอบค าถามการวิจยั  ผูว้ิจยัน าขอ้มลูดงักล่าวมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์โดยใชต้าราง  
แผนภูมิแท่งประกอบค าบรรยาย  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1      ผลการศึกษาพัฒนาการความสามารถในแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ                 
เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 หลงัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 
            ตอนท่ี 2     ผลการศึกษาพฒันาการของทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2  
หลงัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 

            ตอนท่ี 3       ผลการศึกษาความคิดเห็นของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาพฒันาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั       

ช้ันอนุบาลปีที่ 2 หลงัการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูน้ีเป็นการตอบค าถามการวิจยัขอ้ท่ี 1 พฒันาการความสามารถในการคิด
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 หลงัการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ 
โครงการอยูใ่นระดบัใดซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 12 แสดงพฒันาการการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั                                                   

   

การแก้ปัญหา 
อย่างสร้าง 
สรรค์ 
/สัปดาห์ 

สัปดาห์ที ่1 สัปดาห์ที ่2 สัปดาห์ที ่3 สัปดาห์ที ่4 สัปดาห์ที ่5 สัปดาห์ที ่6 สัปดาห์ที ่7 สัปดาห์ที ่8 ภาพรวม 

 ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั   ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั 

1.การ
ก าหนด
ปัญหา 
 

1.41 0.25 

 
ปรับ 
ปรุง 

2.23 0.34 

 
พอใช ้ 2.23 0.22 

 
พอใช ้ 2.42 0.30 

 
พอใช ้ 2.29 0.32 

 
พอใช ้ 2.43 0.29 

 
พอใช ้ 2.37 0.26 

 
พอใช ้ 2.50 0.24 

 
ดี 

 
2.23 

 
0.42 

 
พอใช ้

2.การเลอืก
วิธีในการ
แก้ปัญหา 

1.54 0.18 

 
พอใช ้ 1.54 0.20 

 
พอใช ้ 2.48 0.25 

 
พอใช ้ 2.50 0.31 

 
ดี 2.31 0.26 

 
พอใช ้ 2.53 0.20 

 
ดี 2.56 0.20 

 
ดี 2.62 0.19 

 
ดี 

 
2.26 

 
0.48 

 

 
พอใช ้

3.การ
ปฏิบตั ิ 1.68 0.11 

 
พอใช ้

 

1.69 0.09 
 

พอใช ้ 2.46 0.41 
 

พอใช ้ 2.52 0.29 
 
ดี 2.52 0.27 

 
ดี 2.56 0.26 ดี 2.68 0.21 

 
ดี 

 
2.70 

 
0.17 

 
ดี 

 
2.35 

 
0.46 

 
พอใช ้

4.การ
ประเมิน 
ผล 

1.48 0.27 

 
ปรับ 
 ปรุง 

1.49 0.26 

 
ปรับ 
                       

ปรุง 

2.39 0.25 

 
พอใช ้ 2.39 0.23 

 
พอใช ้ 2.37 0.30 

 
พอใช ้ 2.40 0.24 

 
พอใช ้ 2.49 0.25 

 
พอใช ้ 2.57 0.26 

 
ดี 

 
2.20 

 
0.48 

 
พอใช ้

 
เฉลี่ยรวม 

 
1.54 

 
0.20 

 
พอใช ้

 
1.74 

 
0.22 

 
พอใช ้

 
2.39 

 

 
0.28 

 
พอใช ้

 
2.46 

 
0.28 

 
พอใช ้

 
2.38 

 
0.29 

 
พอใช ้

 
2.49 

 
0.25 

 
พอใช ้

 
2.53 

 
0.23 

 
ดี 
 

 
2.60 

 
0.22 

 
ดี 

 
2.26 

 

 
0.46 

 
พอใช ้

                              จากตารางท่ี 12 พบว่า โดยภาพรวมเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีพฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบ
โครงการ มีพฒันาการเพ่ิมข้ึนในแต่ละสัปดาห์ โดยจะเห็นไดว้่าในสัปดาห์ท่ี 8 มีพฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัดีทุกดา้น         ใน

ภาพรวมเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการปฏิบติัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 2.35,  S.D. = 0.46)  รองลงมาคือ ดา้นการเลือกวิธีในการแกปั้ญหา  (  = 2.26, S.D. = 0.48) ดา้นการ
ประเมินผล (  = 2.57, S.D. = 0.26) และ ดา้นการก าหนดปัญหา มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 2.23, S.D. = 0.42)                  
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

สปัดาห์ที่ 
1 

สปัดาห์ที่ 
2 

สปัดาห์ที่ 
3 

สปัดาห์ที่ 
4 

สปัดาห์ที่ 
5 

สปัดาห์ที่ 
6 

สปัดาห์ที่ 
7 

สปัดาห์ที่ 
8 

การก  าหนดปัญหา 

การเลือกวิธีในการแกปั้ญหา 

การปฏิบติั 

การประเมินผล 

ภาพรวม 

จากขอ้มลูดงักล่าวผูว้ิจยัไดน้ ามาแสดงในลกัษณะแผนภูมิ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
              แผนภูมิแสดงพฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 2 หลงัการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ                       
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิท่ี 6 พฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์
             จากแผนภูมิแสดงใหเ้ห็นว่า  เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีพฒันาการความสามารถในการ
แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์หลงัการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ มีพฒันาการเพ่ิมข้ึน แต่ ใน

สปัดาห์ท่ี 3 และ สปัดาห์ท่ี 7 ดา้นการก าหนดปัญหา และสปัดาห์ท่ี 5 ดา้นการประเมินผล มีพฒันาการ
ลดลงเล็กน้อย อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมในสัปดาห์นั้นอาจจะค่อนขา้งยากไปส าหรับเด็กท าให้เด็กมี
พฒันาการลดลง  แต่ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้นในแต่ละสัปดาห์มีพฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคเ์พ่ิมข้ึนและในสัปดาห์ท่ี 8 มีค่าเฉล่ียรวมพฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหา
อยา่งสร้างสรรคท์ั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัดีในทุกดา้น (  = 2.60  S.D. = 0.22)  
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาพฒันาการของทักษะทางสังคมของเดก็ปฐมวยัช้ันอนุบาลปีที่ 2  หลงั

ได้รับการจดัประสบการณ์แบบโครงการ 

              การวิเคราะห์ขอ้มูลน้ีเป็นการตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 2 เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2   
มีพฒันาการของทักษะทางสังคมอยู่ในระดับใด 
 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 



เฉล่ียรวม 
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ตารางท่ี 13 แสดงพฒันาการของทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า โดยภาพรวมเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีพฒันาการความสามารถของทกัษะทางสงัคมหลงัการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ มี

พฒันาการเพ่ิมข้ึนในแต่ละสปัดาห์ โดยในสปัดาห์ท่ี 8 มีพฒันาการความสามารถของทกัษะทางสงัคมทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัดีทุกดา้น   ในภาพรวมเมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการใหค้วามร่วมมือมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (   = 2.36,  S.D. = 0.62)  รองลงมาคือ ดา้นการช่วยเหลือ  (   = 2.34, S.D. = 0.14) ดา้นการ
เป็นผูน้  าผูต้าม (   = 2.32, S.D. = 0.58) และ ดา้นการกลา้แสดงออก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (   = 2.15 , S.D. = 0.57)     

 

 

ทักษะ 
ทางสังคม 
/สัปดาห์ 

สัปดาห์ที ่1 สัปดาห์ที ่2 สัปดาห์ที ่3 สัปดาห์ที ่4 สัปดาห์ที ่5 สัปดาห์ที ่6 สัปดาห์ที ่7 สัปดาห์ที ่8 ภาพรวม 

 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

1.การ
ช่วยเหลอื 1.48 0.18 

 
ปรับปรุง 

 
1.73 0.16 

 
พอใช ้ 1.73 0.16 

 
พอใช ้ 2.64 0.24 

 
ดี 2.74 0.17 

 
ดี 2.70 0.15 

 
ดี 2.70 0.21 

 
ดี 2.86 0.14 

 
ดี 

 
2.34 

 
0.54 

 
พอใช ้

2.การให้
ความ
ร่วมมือ 

1.41 0.19 

 
ปรับปรุง 1.64 0.25 

 
พอใช ้ 1.70 0.18 

 
พอใช ้ 2.70 0.14 

 
ดี 2.84 0.10 

 
ดี 2.81 0.08 

 
ดี 2.79 0.13 

 
ดี 2.91 0.06 

 
ดี 

 
2.36 

 
0.62 

 
พอใช ้

3.การเป็น
ผู้น า 
ผู้ตาม 

1.42 0.16 

 
ปรับปรุง 1.62 0.22 

 
พอใช ้ 1.74 0.16 

 
พอใช ้ 2.72 0.16 

 
ดี 2.76 0.12 

 
ดี 2.73 0.20 

 
ดี 2.76 0.16 

 
ดี 2.75 0.17 

 
ดี 

 
2.32 

 
0.58 

 
พอใช ้

4.การกล้า
แสดงออก 

 
1.32 

 
0.20 

 
ปรับปรุง 1.56 0.33 

 
พอใช ้ 1.70 0.23 

 
พอใช ้ 2.47 0.35 

 
พอใช ้ 2.33 0.25 

 
พอใช ้ 2.63 0.30 

 
ดี 2.55 0.30 

 
ดี 2.58 0.32 

 
ดี 

 
2.15 

 
0.57 

 
พอใช ้

 
เฉลี่ยรวม 1.41 0.18 

 
ปรับปรุง 1.64 0.24 

 
พอใช ้ 1.72 0.18 

 
พอใช ้ 2.64 0.22 

 
พอใช ้ 2.67 0.16 

 
พอใช ้ 2.72 0.18 

 
ดี 2.70 0.20 

 
ดี 2.78 0.17 

 
ดี 

 
2.29 

 
0.57 

 
พอใช ้
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สัปดาห์ท่ี 
1 

สัปดาห์ท่ี 
2 

สัปดาห์ท่ี 
3 

สัปดาห์ท่ี 
4 

สัปดาห์ท่ี 
5 

สัปดาห์ท่ี 
6 

สัปดาห์ท่ี 
7 

สัปดาห์ท่ี 
8 

การช่วยเหลือ 

การใหค้วามร่วมมือ 

การเป็นผูน้ าผูต้าม 

การกลา้แสดงออก 

ภาพรวม 

จากขอ้มลูดงักล่าวผูว้จิยัไดน้ ามาแสดงในลกัษณะแผนภูมิ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   
              แผนภูมิแสดงพฒันาการความสามารถของทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
หลงัการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ     
                   

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 7 พฒันาการพฒันาการความสามารถของทกัษะทางสงัคม 

             
              จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า หลงัการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ มีพฒันาการ

ความสามารถของทกัษะทางสงัคมเพ่ิมข้ึน แต่ในสปัดาห์ท่ี 5 ดา้นการกลา้แสดงออกมีพฒันาการลดลง

จากสัปดาห์ท่ี 4 เน่ืองมาจากเด็กอาจไม่ค่อยเขา้ใจหรือไม่มัน่ใจในการปฏิบติักิจกรรมนั้นๆ จึงแสดง

พฤติกรรมออกมาลดลง แต่ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้นในแต่ละสปัดาห์มีพฒันาการความสามารถของทกัษะ

ทางสงัคมเพ่ิมข้ึนและในสปัดาห์ท่ี 8 มีค่าเฉล่ียรวมพฒันาการความสามารถของทกัษะทางสงัคมทั้ง 4 

ดา้น อยูใ่นระดบัดีในทุกดา้น (   = 2.78  S.D. = 0.17)     

ตอนที่ 3   ผลการศึกษาความคดิเห็นของเดก็ปฐมวยัที่มีต่อการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบ

โครงการ 

                  การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบค าถามของการวิจัยข้อท่ี 3 เด็กปฐมวยัมีความคิดเห็น
อยา่งไรต่อการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน รายละเอียดดงัตารางท่ี 16 
   



เฉล่ียรวม 
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ตารางท่ี 14 คะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการจดั 
                  ประสบการณ์แบบโครงการ 

              
         
  จากตารางที่ 14 ความคิดเห็นของเด็กปฐมวยัที่มีต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
พบว่าเด็กปฐมวยัมีความคิดเห็นต่อการจัดประสบการณ์โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก(   x̄  = 
2.61 , S.D. =0.48 )  และเมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นของเด็กปฐมวยัอยู่ใน
ระด ับม าก  ล  าด ับ ที ่ 1ได ้แก ่ ข้อท่ี  5 (x̄ =2.86,S.D.=0.46)   ล  าดับท่ี  2 ได้แก่  ข้อท่ี  2 (x̄ 
=2.86,S.D.=0.48)     และล าดับท่ี 3 ได้แก่ ข้อท่ี 9 กับข้อท่ี 10 (  x̄  = 2.68 , S.D. =0.53 ) 
 

 

ความคดิเหน็ของเด็กปฐมวยัที่มต่ีอ 

การจดัประสบการณ์แบบโครงการ 

 

 
  ( X ) 

 
 (S.D.) 

 
ความคิดเห็น 

 
ล าดับที่ 

1.เด็กๆมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนอยา่งชดัเจน จากท่ีคุณครู
อธิบาย 

2.64 0.50 มาก 5 

2.กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สนุกสนาน น่าต่ืนเตน้ 2.86 0.48 มาก 2 

3.เด็กๆไดเ้รียนรู้จากเร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองท่ียาก 2.39 0.49 ปานกลาง 10 

4.การท ากิจกรรม ช่วยท าใหเ้ดก็ๆเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนมาก
ข้ึน 

2.54 0.47 มาก 8 

5. เด็กๆไดเ้ขา้กลุ่มท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ 2.86 0.46 มาก 

มาก 

1 

6.การจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ ท าใหเ้ด็กๆ
รู้จกัการปฏิบติังานอยา่งเป็นขั้นตอน 

2.39 0.48    ปาน

กลางกลาง 

9 

 7. ส่ือท่ีคุณครูน ามาจดัการเรียนการสอน ท าใหเ้ด็กๆมี
ความเขา้ใจในการเรียนรู้มากข้ึน 2.56 0.45 

 

มาก 

 
7 

8.เด็กๆชอบใหม้ีการจดัการเรียนรู้แบบโครงการ มาจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 2.57 0.48 

 

มาก 

 
6 

9. การจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการท าใหเ้ด็กๆ 
สนใจท ากิจกรรมต่างๆมากข้ึน  

2.68 0.53 มาก 3 

10.การจดัประสบการณ์เรียนรู้ ท าใหเ้ดก็ๆไดเ้รียนรู้และ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง 2.68 0.53 

มาก 3 

                                                   เฉล่ีย รวม 2.61 0.48 มาก 
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บทที่ 5  

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และทกัษะทาง
สังคม   โดยการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ ส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นการวิจยัเชิง
ทดลอง  (Experimental  Research)  ประเภทการ)  ประเภทการวิจยั  แบบการทดลองระยะยาว
หน่ึงกลุ่ม (The One – Group Time-Series  Design) โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฒันาการ
ความสามารถ   ในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์  และทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั  ชั้น
อนุบาลปีท่ี 2  หลงัการ จดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา
วิจยัคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยั  ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 อายุ 5-6 ปี  ท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี  1  ปี
การศึกษา  2559  โรงเรียนวดัปรีดาราม(มณีศิริวรรณ) ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple 
Random Sampling) โดยใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม จ  านวนนักเรียน 28 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  1) แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงการ  จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการน ้ าสมุนไพร โครงการวุน้หรรษา โครงการ
ทบัทิมกรอบ   และโครงการซูชิแสนอร่อย  ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.60 -1.00 2) 
แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์  เพื่อให้เด็กปฐมวยัชั้น
อนุบาลปีท่ี 2  จ  านวน  4 ดา้น ดา้นการก าหนดปัญหา ดา้นการเลือกวิธีในการแกปั้ญหา ดา้น
การปฏิบติั และดา้นการประเมินผลไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.60 -1.00 และ มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของผูส้ังเกต RAI = 0.90-1.00  3) แบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวยั ประกอบดว้ย 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการช่วยเหลือ ดา้นการให้ความร่วมมือ  การเป็น
ผูน้  าผูต้าม และ ดา้นการกลา้แสดงออก มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั  0.60-0.80 และ มีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งของผูส้ ังเกต RAI = 0.90-1.00    4) วิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การจดัประสบการณ์แบบโครงการพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 1.00 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใชค้ือ  1)  วิเคราะห์พฒันาการความสามารถในการ
แกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ ของเด็กปฐมวยัโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. )
และการวิเคราะห์เน้ือหา  2) วิเคราะห์พฒันาการของทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. )และการวิเคราะห์เน้ือหา 3) วิเคราะห์ขอ้มูลความ
คิดเห็นที่มีต่อการจดัประสบการณ์แบบโครงการของเด็กปฐมวยั โดยใช ้ค่าเฉลี่ย ( )  ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และการวิเคราะห์เน้ือหา 
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สรุปผลการวจิยั 

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 
                 1. เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ  
มีพฒันาการความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี   เมื่อพิจารณาเป็น
รายด ้านพบว่า ด ้านการปฏิบ ัติมีค่า เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด ้านการเลือกวิธีในการ
แก้ปัญหา และด้านการประเมินผล ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีก  าหนดไว ้  
                 2. เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ  
มีพฒันาการของทักษะทางสังคมอยู่ในระดับดี   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด ้านการให้
ความร่วมมือ  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านด้านการช่วยเหลือ 
และด้านการเป็นผูน้  าผูต้าม ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีก  าหนดไว ้  
                 3. เด็กปฐมวยัมีความคิดเห็นต่อการจัดประสบการณ์โดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับมาก โดยเห็นว่าการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการท าให้  เด็กๆได้เข ้ากลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ  

อภิปรายผลการวจิยั 

           การวิจัยเร่ือง การพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ  ทักษะ
ทางสังคม โดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ ส าหรับเด็กปฐมวยั                                        
           1.  ผลการวิจ ัยพบว่า   เด ็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีที่  2 ที่ได ้รับการจ ัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบโครงการมีพฒันาการการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนในแต่ละสัปดาห์แต่ 
ในสัปดาห์ท่ี 3 และ สัปดาห์ท่ี 7 ด้านการก าหนดปัญหา และสัปดาห์ท่ี 5 ด้านการประเมินผล 
มีพฒันาการลดลงเล็กน้อย อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมในสัปดาห์นั้นอาจจะค่อนข้างยากไป
ส าหรับเด็กท าให้เด็กมีพฒันาการลดลง  แต่ค่าเฉล่ียรวมทุกด้านในแต่ละสัปดาห์มีพฒันาการ
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพ่ิมข้ึน ถึงแมว้่าในภาพรวมแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นเกณฑพ์อใช ้ แต่ในช่วงสปัดาห์ท่ี 1- 8 จะเห็นไดว้่าเด็กปฐมวยัมีพฒันาการการแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคเ์พ่ิมข้ึน โดยในสัปดาห์ท่ี 8 เด็กปฐมวยัมีพฒันาการการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้ ง 
4 ด ้าน อยู่ในระดับดีทุกด้าน ในภาพรวมเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ในด้านการปฏิบัติ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดและในด้านการก าหนดปัญหามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด ังนั้นการที่ด ้านการ
ปฏิบ ัติมีค่า เฉลี่ยมากที่สุด  เนื่องจากการจ ัดประสบการณ์การ เรียนรู้แบบโครงการเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวยั เด็กๆได้มีปฏิสัมพนัธ์ก ับส่ิงต่างๆ มีความ
กระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน  ซ่ึงการท่ีให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองนั้น จะท าให้เด็กสามารถสร้างความรู้ด ้วยตนเองโดยความรู้นั้น
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เป็นความรู้ ท่ีคงทนไม่ลบเลือนไปโดยง่ายอีกด้วย  และ ด้านการก าหนดปัญหา มีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด อาจเป็นเพราะเด็กปฐมวยัยงัมีประสบการณ์จากการเรียนรู้ยงัไม่มากพอ  เด็กจึงยงั
ไม่สามารถก าหนดปัญหาต่างๆข้ึนมาได ้ด ้วยตนเองโดยสมบูรณ์  ต ้องมีการส่งเสริมและ
พฒันาต่อไปโดยครูผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ในการจัดการเรียน
การสอน ส่ือต่างๆให้ก ับเด็ก  จากผลการวิจ ัย  จะเห็นได้ว่า เด็กปฐมวยัมีพฒันาการในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สูงข้ึนในทุกๆช่วงสัปดาห์จนส้ินสุดการทดลอง ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
การจ ัดประสบการณ์เ รียนรู้แบบโครงการ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะท่ี 1 เ ร่ิมต ้น
โครงการ ระยะที่ 2 พฒันาโครงการ ระยะที่ 3 สรุปโครงการ ซ่ึงมีรูปแบบการจ ัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยการสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกในหัวเร่ืองเฉพาะท่ีเด็ก
สนใจและเปิดโอกาสให้เด็กวางแผนสืบค้นด้วยตนเอง โดยมีครูช่วยเหลือการท าโครงการ
ของเด็กจะรวมการวางแผนศึกษาสถานท่ีต่างๆ และหรือสัมภาษณ์เด็ก แก้ปัญหา แลกเปลี่ยน
ส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้ก ับบุคคลอื่น (Katz, 1994 ;Helm and Katz,2001) โดยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบโครงการ ท าให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ดังน้ี              
             ระยะท่ี 1 เร่ิมต้นโครงการ 
            เด็กและคุณครูเร่ิมต ้นจากการกระตุ ้นความสนใจเด็ก โดยการพาเด็กออกไปเดิน
ส ารวจส่ิงต่างๆบริเวณรอบๆโรงเรียน และกลบัมาสนทนาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนกันแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับส่ิงท่ีเด็กๆสนใจ และเสนอหัวเร่ืองท่ีหลากหลาย เด็กเป็นผูเ้ลือกเร่ืองท่ี
ตนสนใจอยากเรียนรู้ วิธีการอภิปราย ครูสามารถแนะน าการเรียนรู้ให้เด็ก และให้เด็กได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันกับเพื่อนเป็นกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่  
           ครูสร้างความสนใจให้ก ับเด็กโดยการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ ้นความอยากรู้ของเด็ก
และสังเกตความสนใจของเด็ก โดยการเล่านิทาน การเดินส ารวจส่ิงท่ีอยูร่อบ  ๆโรงเรียน  จากนั้นเด็กและ
ครูร่วมกนัพิจารณา อภิปรายคดัเลือกหัวข้อท่ีสนใจ   เพื่อท าโครงการร่วมกัน  เด็กร่วมกนัแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์เดิมของเด็ก ดว้ยการเล่าเร่ือง เขียนภาพ ท าแผน  ท่ีความคิด (Mindmap) หรือใยแมง
มุม (web) โดยขอ้มูลต่างๆจะเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมของเด็กท่ีเก่ียวกบัหัวเร่ือง เด็กน าหัวเร่ืองท่ี
สนใจไปสนทนากบัผูป้กครอง โดยครูจดัท าจดหมายถึงผูป้กครอง ให้ผูป้กครองช่วยให้ความรู้แก่เด็กเพื่อ
มาแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม่กบัเพ่ือนๆ ร่วมกนัตั้งค  าถามท่ีตนสงสัยเก่ียวกบัหัวเร่ือง เพ่ือสืบคน้หา
ขอ้มลูและค าตอบท่ีตอ้งการ โดยครูจะตอ้งคอยสังเกตและร่วมพูดคุยกระตุน้ให้เด็กเกิดการคิดแกปั้ญหา
อย่างสร้างสรรค์ เช่น โครงการ น ้ าสมุนไพร ในค าถามหนูอยากรู้ว่าน ้ าสมุนไพรท ามาจากอะไร เด็กๆ
ช่วยกนัคิดวิธีการท่ีจะไปหาค าตอบ โดยครูกระตุน้ความคิดเด็กโดยการใชค้  าถาม เด็กๆเสนอความคิดว่า
ไปหาในหนงัสือท่ีหอ้งสมุด  ไปร้านขายน ้ าสมุนไพรหนา้โรงเรียน ไปถามคุณครูหอ้งอ่ืน เป็นตน้ เด็กๆจะ
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เลือกวิธีท่ีเด็กสนใจจากหลากหลายวิธีการน าไปสู่วิธีการคน้หาค าตอบในระยะท่ี 2 ต่อไป เด็กและครู
ร่วมกนัพิจารณาวางแผนท ากิจกรรม ซ่ึงเป็นการน าไปสู่การคิดคน้หาค าตอบท่ีตอ้งการ โดยครูเป็นผูท่ี้
คอยใหก้ารสนบัสนุน แนะแนวทาง 
             ระยะท่ี 2 พฒันาโครงการ 
             เป็นงานในภาคสนาม ประกอบด้วยการสืบค ้นตามแหล่งข ้อมูลต่างๆ ระยะน้ีถือ
เป็นหัวใจของโครงการ ครูจะเป็นผูจ้ ัดหา จ ัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้เด็กสืบค้น ไม่ว่าจะเป็น
ของจริง หนังสือ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือแมแ้ต่การออกไปศึกษานอกสถานท่ีหรือนัดหมาย
ผูเ้ช่ียวชาญ วิทยากรท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็กท าการสืบค้นสังเกตอย่างใกลชิ้ด และบันทึกส่ิงท่ีพบ
เห็นอาจมีการเขียนภาพท่ีเกิดจาการสังเกต จ ัดท ากราฟ แผนภูมิไดอะแกรม หรือสร้างแบบ
ต่างๆ ส ารวจ คาดคะเน มีการอภิปราย เล่นบทบาทสมมติเพื่อแสดงความเข้า ใจในความรู้
ใหม่ท่ีได้ (Katz,1994) ในระยะน้ีเด็กๆจะรู้จักการน าเสนอผลการสืบค้นของกลุ่มตน ร่วมกัน
น าเสนอวิธีการท่ีแปลกใหม่หลากหลายวิธีอย่างเป็นขั้นตอน เช่น เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันคิด
วิธีการท าวุน้ในกลุ่มของตน  จากนั้นบอกวิธีแต่ละขั้นตอนให้คุณครูช่วยบันทึก จนครบทุก
กลุ่ม จากนั้นคุณครูช่วยเขียนวิธีการท าให้เด็กๆลงบนกระดาษเทาขาว  และทบทวนวิธีการ
ให้ก ับเด็กๆแต่ละกลุ่ม   เด็กร่วมกันวาดวิธีการท าวุน้ในกลุ่มของตนในแต่ละขั้นตอนและ
ออกมาอภิปรายสมมติฐานวิธีการท าวุ น้ในกลุ่มของตนให้เพื ่อนฟังจากนั้นเด็กทดสอบ
สมมติฐานในกลุ่มของตน เด็กจะได้รับประสบการณ์การลองผิดลองถูก รู้จ ักการแก้ปัญหา
เมื่อสมมติฐานของเด็กๆไม่เป็นจริง เด็กๆมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร เด็กบางคนจะเสนอว่า   
“เชิญคุณแม่หนูมาท าวุน้ค่ะ”  บางคนเสนอให้  “เปิดยูทูปดูวิธีการท าวุน้ครับ” บางคนก็เสนอ
ให้ไปร้านท าขนม เป็นต้น                 
           ระยะท่ี 3 ระยะสรุปโครงการ 
              เด็กร่วมกันสรุปองค์ความรู้ท่ีได้สืบค้นในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ เขียน
ภาพ  สร้าง หรือประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ท่ีได้จากการค้นพบ  วางแผนอภิปราย ค ัดเลือกงาน จัด
แสดงผลงาน การเรียนรู้ตลอดโครงการและปฏิบัติเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การท างานให้
ผูอ่ื้นทราบ อาจเป็นเพ่ือนในชั้นเรียน ครู พ่อ แม่ ผูป้กครอง โดยการจัดแสดงผลงาน เช่นจัด
บอร์ดแสดงผลการเรียนรู้   และช้ินงานท่ีเด็กท า เป็นต้น เม่ือส้ินสุดการแสดงผลงาน ครูและ
เด็กร่วมกันประเมินโครงการ ซ่ึงผลสรุปอาจน าไปสู่โครงการใหม่ต่อไปได้           
             การจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ท่ี
แตกต่างจากการจัดประสบการณ์โดยทั่ว  ๆไป คือ การเปิดโอกาสให้เด็กสร้างทางเลือก 
และใช ้การต ัด สินใจ   การให้เด็กได ้เ รียนรู้ความผิดพลาดของตนเอง    ให้เด็กได ้คิด
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วิเคราะห์เพ่ือช่วยในการคิดและตัดสินใจในคร้ังต่อไป  การให้เด็กคาดการณ์ถึงผลท่ีจะ
เกิดข้ึน  ความลึก ซ้ึงในเร่ืองท่ีศึกษาข้ึนอยู่ก ับความสนใจของเด็ก ท่ีจะค้นคว ้าหาความรู้
ของตนเอง  ส่ง เสริมให้เด็ก รู้จ ักต ัด สินใจว่าควรท าอะไร และผูใ้หญ่ยอมรับในความ
ต้องการของเด็กโดยท่ีเด็กมีความสามารถในการเรียนรู้ด ้วยตนเอง มีครูเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า 
และเด็กเป็นผูต้ ัดสินใจลงมือท าด ้วยตัวเด็กเอง (Katz, 1994 ;Katz and Chard, 1995)
สอดคลอ้งกับ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546  ท่ีระบุว่า การจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กปฐมวยัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั จะต้องจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการ
ผ่านการเล่น โดยท่ีการเล่นดังกล่าวต้องไม่ใช่การเล่นโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย และไม่ใช่การยดั
เยียดเน้ือหาของระดับประถมศึกษาให้แก่เด็ก การจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ครูจะต ้องเข ้าใจการเรียนรู้ ท่ีเด็ก และสร้างเสริมประสบการณ์และธรรมชาติการ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก   
               2. ผลการวิจ ัยพบว่า เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ที่ได ้รับการจ ัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบโครงการ  มีพฒันาการของท ักษะทางสังคม เพิ่ม ข้ึนในแต่ละสัปดาห์ แต่ใน
สัปดาห์ท่ี 5 ด้านการกลา้แสดงออกมีพฒันาการลดลงจากสัปดาห์ท่ี 4 เน่ืองมาจากเด็กอาจไม่
ค่อยเข ้าใจหรือไม่มัน่ใจในการปฏิบ ัติกิจกรรมนั้นๆ จึงแสดงพฤติกรรมออกมาลดลง แต่
ค่าเฉล่ียรวมทุกด้านในแต่ละสัปดาห์มีพฒันาการความสามารถของทักษะทางสังคมเพิ่มข้ึน 
ถึงแมว้่าในภาพรวมแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์พอใช ้ แต่ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1- 8 จะเห็นไดว้่า
เด็กปฐมวยัมีพฒันาการของทกัษะทางสงัคมเพ่ิมข้ึน โดยในสัปดาห์ท่ี 8 เด็กปฐมวยัมีพฒันาการ
ของทกัษะทางสงัคมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีทุกด้าน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด ้านการ
ให้ความร่วมมือ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและ ด้านการกลา้แสดงออก มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  ด ังนั้น
จากผลการวิจ ัย ด ้านการให้ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดแสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวยัมี
ความสนใจในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ เพราะเด็กมีการตอบสนองต่อการ
เรียนรู้ได้ดี เด็กๆให้ความร่วมมือในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในทุกๆโครงการ และ 
ด้านการกลา้แสดงออก มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด เน่ืองจากเด็กยงัมีความอายไม่ค่อยกลา้พูดหน้า
ชั้นเรียนซ่ึงเด็กในช่วงวยัน้ียงัขาดความมัน่ใจ  จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
คุณครู การชมเชย การให้ก  าลงัใจซ่ึงก ันละกันจากเพื่อนๆ การฝึกให้เด็กได้ออกมาพูดหน้า
ชั้นบ่อยๆ เด็กก็จะมีความกลา้แสดงออกมาโดยธรรมชาติ ทั้ งน้ีการจัดประสบการณ์เรียนรู้
แบบโครงการ ช่วยพฒันาทักษะทางสังคมให้ก ับเด ็กปฐมวยัด ังน้ี  ในระยะที่ 1 เ ร่ิมต ้น
โครงการ เด็กได้เรียนรู้การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้่นจากการเสนอหัวข้อและเลือก
หัวข้อในการเรียนรู้     ระยะที่ 2 พฒันาโครงการ เด็กๆจะได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื ่อนเป็น
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กลุ่มช่วยกันคิดช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มของตนให้ส าเร็จลุล่วง เป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี 
กลา้แสดงออกในการพูด การตัดสินใจด้วยตนเอง ร่วมกันอภิปรายค าตอบ การตั้งสมมติฐาน
ร่วมก ัน  และทดสอบสมมติฐานเป็นกลุ่ม  ระยะที่ 3 สรุปโครงการ เด็กๆร่วมก ันสรุป
โครงการรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น จดันิทรรศการร่วมกนั  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
จริยธรรมทางสงัคม แนวคิดคอนสตรัคติวิส ไดใ้ห้ความส าคญัอย่างมากกบัการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคม 
เพราะจริยธรรมทางสงัคมเป็นส่ิงท่ีช่วยพฒันาเด็กใหเ้ป็นผูท่ี้มีความเป็นตวัของตวัเองสามารถท่ีจะอยู่ร่วมกบั
บุคคลอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุขดว้ยความเขา้ใจในสิทธิ เสรีภาพ และการยอมรับนับถือบุคคลอ่ืน มีความเป็น
ประชาธิปไตย ปฏิบติัตนเป็นผลเมืองของสังคมต่อไป น่ีคือเป้าหมายระยะยาวของพฒันาการจริยธรรมทาง
สงัคม การส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมจะตอ้งใชเ้วลาและใชค้วามพยายามท่ีจะพฒันาและวางรากฐานตั้งแต่
วยัอนุบาล องค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
ภายใตบ้รรยากาศท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างครูกบัเด็กและเด็กกบัเพื่อน  ๆ  
                     การจดัประสบการณ์แบบโครงการ เป็นวิธีการสอนท่ีส่งเสริมให้เด็กไดม้ีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล  
วตัถุ สภาพแวดลอ้ม  โดยการท่ีเด็กไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบัหัวขอ้ ท่ีสนใจอย่างลึกซ้ึง เน้นให้เด็กมีอิสระใน
การคิด  การคน้วิธีท่ีจะไดค้  าตอบ จากค าถามท่ีเด็กตั้งข้ึนดว้ยวิธีการต่าง ๆ  และน าเสนอส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ความรู้ 
ความเขา้ใจ และประสบการณ์ท่ีมีเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีไดท้ าโครงการ การท าโครงการเด็กอาจจะท าเป็น   กลุ่มเล็ก 
 ๆท่ีมีความสนใจร่วมกนั หรือเป็นรายบุคคล (จิรภรณ์ วสุวตั, 2544)   Piaget ไดก้ล่าวว่าความรู้จากการจดั

ประสบการณ์แบบโครงการ ความรู้ทางสังคม (Conventional Arbitry Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตนในสงัคม เช่นการปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัหรือกฎหมาย การเรียนรู้และปฏิบติัตามประเพณีต่าง ๆ  
ของสงัคม  หรือ การเรียนรู้ภาษาท่ีใชใ้นการพูดและเขียนต่อไป 
            3. ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัมีความคิดเห็นต่อการจดัประสบการณ์แบบโครงการ โดยภาพรวมเห็น
ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ เด็กๆชอบการไดเ้ขา้กลุ่มท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆมากท่ีสุด 
กลุ่ม  และชอบการเรียนรู้จากเร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองท่ียากน้อยท่ีสุด จากผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Felder and Silveman (Felder-Silverman Learning Style Model ) ( Felder and Silveman ,1988 อา้งถึงใน ศิริวรรณ 
วณิชวฒันวรชยั, 2559: 66) ซ่ึงแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ ในขอ้ท่ี 1 Active คือลกัษณะผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ไดดี้จาก
การไดท้ ากิจกรรมกบัส่ิงท่ีเรียนรู้ คือ Learn by doing ชอบการท างานกลุ่ม ดงันั้นจะเห็นไดว้่า การท่ีเด็กๆชอบ
การไดเ้ขา้กลุ่มท ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนๆมากท่ีสุด เน่ืองจากเด็กในช่วงวยัน้ีมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบส่ิง
แปลกใหม่ ซ่ึงการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ จึงท าให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน ต่ืนเต้น มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน แมว้่าเด็กในวยัน้ีจะมีความมัน่ใจมากข้ึนและเขา้ใจค าสั่งมากข้ึน แต่ก็ยงั
ตอ้งการการยอมรับจากผูอ่ื้น ชอบเล่นกับเพื่อนวยัเดียวกันและเพศเดียวกัน ฉะนั้นเด็กๆจะชอบปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ร่ๆวมกบัเพื่อน  ๆและการท่ีเด็กๆชอบการไดเ้รียนรู้จากเร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองท่ียาก มีค่าเฉล่ียน้อย
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ท่ีสุด  อาจเป็นเพราะว่าเด็กเคยไดรั้บการเรียนรู้โดยมีคุณครูหรือ พ่อแม่ ผูป้กครองคอยบอก หาค าตอบให้กบั
เด็ก  โดยไม่มีการเปิดโอกาสให้ได้คิด และค้นคว้าหาค าตอบด้วยวิธีการของตนเอง เด็กจึงยงัไม่มี
ประสบการณ์ยงัไม่เขา้ใจการเรียนรู้จากเร่ืองง่ายไปสู่เร่ืองยาก ซ่ึงคุณครูจะตอ้งค่อยๆปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ใหก้บัเด็กๆต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 

              จากผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์และทักษะทางสังคมของเด็กปฐมว ัย  ผู ้วิจ ัยมีข ้อ เสนอแนะ
ต่อการจัดประสบการณ์หรือการศึกษาคร้ังต่อไปดังน้ี  

                ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้     

            เ พื ่อ ใ ห ้ส า ม า ร ถ น า ผ ล ก า ร ว ิจ ัย ไ ป ใ ช ้อ ย ่า ง ม ีป ร ะ สิท ธ ิภ า พ   ผู ้ว ิจ ัย มี
ข ้อ เ สนอแนะบางประการ เ กี ่ ย วก ับก า รจ ัดประสบก ารณ์ด ้ว ยก า รจ ัดประสบก าร ณ์
เรียนรู้แบบโครงการ  มีรายละเอียด ดังน้ี             
    1. จากการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่า งสร้ า งสรรค์หล ังจ าก ที่ ได ้รับก ารจ ัดประสบการณ์แบบโครงการ   ในด ้าน การ
ก าหนดปัญหา  มีค่ า เ ฉ ลี่ย น้อยก ว่าด ้าน อื่นๆ  ด ังนั้ น ก ารจ ัดประสบการณ์ให้ก ับ เด ็ก
ปฐมวยัควรเป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้เด็กไดใ้ชค้  าถามมากข้ึน  ฝึกให้เด็กไดม้องเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน จาก
หลายๆสาเหตุ และฝึกใหเ้ด็กพดูและอธิบายสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 
    2. จากการวิจ ัยพบว่า  เด็กปฐมว ัยมีพ ัฒนาการความสามารถของทักษะทาง
สังคมหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ ในด้าน การกล้าแสดงออก มี
ค่าเฉล่ียน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ ดังนั้ น ครู ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้มีความ
เ ชื่อมั ่น ในตนเองและกล ้าแสดงออกได ้ โดยการ ส่ง เสริมให้เด็ก แสดงความคิด เห็น 
และมีอิสระในการตัด สินใจ  ฝึกพูดหน้าชั้ น เ รียน บ่อยๆจะท าให้เด็กกล้าพูดและกล ้า
แสดงความคิดเห็นมากข้ึน  
            3. จากความคิดเห็นของเด็กปฐมวัยท่ีมี ต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 
พบว่า  เด็กๆได้เ รียนรู้จากเร่ืองท่ีง่ายไปสู่เ ร่ืองท่ียากและเด็กๆรู้ จ ักการปฏิบัติ งานอย่าง
เ ป็ นขั้ น ต อน  มีค ่ า เ ฉ ลี่ย อยู ่ใ น ร ะด ับ ป านก ลา ง  ด ังนั้ น ค รู จ ะ ต ้อ ง ส่ ง เ ส ริ ม แ ละ จ ัด
ประสบการณ์เรียนรู้  เ ร่ิมต้นในส่ิง ท่ีใกล้ต ัว เด็กก่อน และค่อยๆเ ช่ือมโยง ส่ิงต่ างๆ ให้
เด็กมีความเข ้า ใจชัด เจนมาก ข้ึน  เด็ก จะค่อยๆปรับก าร เ รี ยน รู้ จ าก เ ร่ื อง ท่ีง่ าย ใกล้ต ัว  
ไปสู่เ ร่ืองท่ีไกลตัวเด็กมากข้ึน และการท่ีจะท าให้เด็ก เกิดการ เ รียนรู้ อย่าง เ ป็นขั้ นตอน 
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จึงต้องให้เด็กได้รับประสบการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยการจัดการ เ รียนรู้บ นฐาน
ของหลักการ เ รี ยน รู้ ให้เ ป็นกระบวนการอย่างต่อ เ นื่ อง  การ เ รี ยน รู้อ าจไม่ได้เ กิด ข้ึน
อ ย ่า ง ท ัน ทีแ ต ่ต ้อ ง ใ ช ้เ ว ล า ที ่ค ่อ ย ๆ เ ก ิด ขึ้ น ค รู ค ่อ ย ๆต ่อ เ ติม แน ว คิด  ท ัก ษ ะ  แ ล ะ
ประสบการณ์ จนกระทั่ง เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ ต่อไป  

                ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป  

           ผู ้วิจ ัยมีข ้อ เสนอแนะส าหรับผู ้สนใจในการพ ัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  มีรายละเอียด ดังน้ี  
 1.  ควรมีก ารศึกษาวิจ ัยความสามารถในการแก ้ปัญหาอย่า งสร้ า งสรรค์และ
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์การ เ รียนรู้แบ บโครงการ  
ร่วมกับการจัดประสบการณ์แบบอ่ืน ๆ เช่น  STEM Education  , กิจกรรมการทดลอง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นต้น       
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในตัวแปรด้านอื่นๆท่ี เ กี่ ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ท่ี ส่งผล
ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เช่น จิตวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 

1. อาจารย ์ ดร. ยวุรี     ผลพนัธิน   อาจารยป์ระจ าภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล 

 
2. ผศ.ดร.กรภสัสร     อินทรบ ารุง   อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา 

คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั 
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สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
       ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจดั   
การศึกษาส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั 
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ภาคผนวก  ข  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ตารางท่ี  15  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
   ของแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

                      โครงการ น ้ าสมุนไพร 

 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.ความสอดคลอ้งเหมาะสมกับ
วยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

2.เหมาะสมต่อกระบวนการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

+1 +1 +1 0 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 

3.ความเหมาะสมของเน้ือหา +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

4.การช้ีแจงวตัถุประสงค์ 
ระยะเวลาชัดเจน 

+1 +1 +1 0 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายเหมาะสมกับผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการสอนเน้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือ/นวตักรรมการสอน
หลากหลายเหมาะสมกับเน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

8.ความเหมาะสมกับความ
สนใจของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 0 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 

9.แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนได้รับการ
พฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
ทักษะทางสังคม 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

-1 

 

 

+1 3 0.60 

 

 

สอดคลอ้ง 

10.ความเหมาะสมของรูปแบบ  
+1 +1 +1 0 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  16 ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
ของแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  

                    โครงการ วุน้หรรษา 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.ความสอดคลอ้งเหมาะสม
กับวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

2.เหมาะสมต่อกระบวนการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3.ความเหมาะสมของเน้ือหา +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

4.การช้ีแจงวตัถุประสงค์ 
ระยะเวลาชัดเจน 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายเหมาะสมกับ
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการสอนเน้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือ/นวตักรรมการสอน
หลากหลายเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

8.ความเหมาะสมกับความ
สนใจของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

9.แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนได้รับ
การพฒันาความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และทักษะทางสังคม 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

10.ความเหมาะสมของ
รูปแบบ 

+1 +1 +1 0 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  17  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
ของแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านโครงการ ทบัทิมกรอบ 

 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.ความสอดคลอ้งเหมาะสม
กับวยัของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.เหมาะสมต่อกระบวนการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

+1 +1 +1 0 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 

3.ความเหมาะสมของเน้ือหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

4.การช้ีแจงวตัถุประสงค์ 
ระยะเวลาชัดเจน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายเหมาะสมกับ
ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการสอนเน้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือ/นวตักรรมการสอน
หลากหลายเหมาะสมกับ
เน้ือหา 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

8.ความเหมาะสมกับความ
สนใจของผูเ้รียน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

9.แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนได้รับ
การพฒันาความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
และทักษะทางสังคม 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

10.ความเหมาะสมของ
รูปแบบ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี 18  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                   ของแผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านโครงการ ซูชิ 
 

 
 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.ความสอดคลอ้งเหมาะสมกับ
วยัของผูเ้รียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

2.เหมาะสมต่อกระบวนการ
พฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3.ความเหมาะสมของเน้ือหา +1 +1 0 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

4.การช้ีแจงวตัถุประสงค์ 
ระยะเวลาชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

5. กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายเหมาะสมกับผูเ้รียน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

6. กิจกรรมการสอนเน้นให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

7. ส่ือ/นวตักรรมการสอน
หลากหลายเหมาะสมกับเน้ือหา 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

8.ความเหมาะสมกับความ
สนใจของผูเ้รียน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

9.แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ช่วยให้ผูเ้รียนได้รับการ
พฒันาความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ
ทักษะทางสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10.ความเหมาะสมของรูปแบบ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  19  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบสงัเกต    
                                 พฤติกรรมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.ความสามารถด้านการก าหนดปัญหา  

  1.1 เด็กสามารถใชค้  าถาม และบอกส่ิงท่ี
เป็นปัญหาท่ีแปลกใหม่ต่างจากเดิม 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

  1.2 เด็กสามารถอธิบายสาเหตุของปัญหา
มากกว่า หน่ึงแนวคิด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

2.ความสามารถด้านการเล ือกวิธีในการ
แก้ปัญหา 

  2.1 เด็กสามารถน าเสนอผลการสืบคน้ดว้ย
วิธีการและเหตุผลท่ีมากกว่า หน่ึงวิธี 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

 2.2 เด็กสามารถน าเสนอวิธีการแกปั้ญหา
ของตนเองท่ีมีความแปลกใหม่ต่างจากเดิม 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 2.3 เ ด ็ก ส าม ารถอ ธิบ า ยขั้ น ตอนก า ร
แกปั้ญหาเป็นขั้นตอนตามล าดบั 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3.ความสามารด้านการปฏิบัติ 
   3.1เด็กสามารถปฏิบติักิจกรรมดว้ยวิธีการ
ท่ีหลากหลายมากกว่าหน่ึงวิธี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

   3.2 เด ็กสามารถปฏิบัติ กิจกรรมตาม
ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้

+1 0 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

4.ความสามารถด้านการประเมินผล  

  4.1เด ็กสามารถน าเสนอผลการปฏิบัติท่ี
เป็นของตนเองมีความแปลกใหม่ต่างจาก 

+1 0 +1 0 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

  4.2 เ ด ็ก สาม ารถสรุปผลการปฏิบัติ
กิจกรรมของตนท่ีมีความแปลกใหม่ต่างจาก 

+1 0 +1 +1 0 3 0.60 สอดคลอ้ง 

  4.3 เด็กสามารถอธิบายข้อสรุปถึงการน า
ผลการปฏิบั ติ กิ จกรรม  มาป รับใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  20  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบสงัเกต 
                         พฤติกรรมทกัษะทางสงัคมส าหรับเด็กปฐมวยั  จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.การช่วยเหลือ  

 1.1 เด็กช่วยพูดให้ เพื่อนเข้าใจ แนะน าและ 
แก้ปัญหาให้เพื่อน  

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 1.2 เด็กช่วยเหลือเพื่อนในการหยิบอุปกรณ์
ส่ิงของท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 

0 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 1.3 เด็กแก ้ปัญหาร่วมก ับเพื่อนในการท า
กิจกรรมเป็นกลุ่ม 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 1.4 เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์ภายในกลุ่มหลงัท า
กิจกรรม 

+1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 สอดคลอ้ง 

2.การให้ความร่วมมือ  

  2.1 เด็กพูดให้ก  าลงัใจ สนับสนุนเพื่อนใน
การท ากิจกรรม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 2.2 เด็กยอมรับข้อตกลงของกลุ่มด้วยความ
เต็มใจ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 2.3 เด็กท าหน้าท่ีของตนในกลุ่มด ้วยความ
เต็มใจ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

 2.4 เด ็กปฏิบ ัติตามกฎ -กติกา  ในการท า
กิจกรรมภายในกลุ่ม 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3.การเป็นผู้น าผู้ตาม 

   3.1เด็กบอกความต ้องการและการแสดง
ความคิดในการท ากิจกรรม  

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

   3.2 เด ็กให ้ค  าแนะน า เพื ่อนในการท า
กิจกรรม 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

   3.3 เด็กรู้และเข้าใจหน้าท่ีของตนในฐานะ
เป็นสมาชิกกลุ่ม 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
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 ตารางท่ี 21 ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบสงัเกต 
                       พฤติกรรมทกัษะทางสงัคมส าหรับเด็กปฐมวยั  จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

   3.4 เด็กยอมรับฟังและท าตามข้อตกลงของ

กลุ่มด้วยความเต็มใจ  
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

4.การกล้าแสดงออก  

  4.1เด็กกลา้ตัดสินใจและการแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

  4.2 เด็กแสดงออกทางวาจาและท่าทางด้วย

ความมัน่ใจ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

  4.3 เด็กมองและสบตาผูอื้่นในขณะพูดหรือ

แสดงออก  
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

  4.4 เด็กบอกหรือแสดงความรู้สึกของตนให้

ผูอ่ื้นรับรู้ด้วยความมัน่ใจ 
+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
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ตารางท่ี  22  ผลรวมค่าดชันีความสอดคลอ้งจากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
                    ของแบบสอบถามความความคิดเห็นของเดก็ปฐมวยั จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ 

∑R IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1.การอธิบายของครูท าใหเ้ดก็เขา้ใจ
เร่ืองท่ีเรียนไดอ้ย่างชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

2.กิจกรรมการจดัการเรียนรู้
สนุกสนาน น่าต่ืนเตน้ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

3.ครูสอนเร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองท่ียา +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

4.การจดัประสบการณ์การเรียนรู้
แบบโครงการ ช่วยท าใหเ้ดก็ๆมี
ความเขา้ใจใน     เร่ืองท่ีเดก็มีความ
สนใจมากข้ึน 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

5.เดก็ๆไดเ้ขา้กลุ่มท ากิจกรรม
ร่วมกบัเพ่ือน 

+1 +1 0 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง 

6.การจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบ
โครงการ ท าใหเ้ดก็ๆรู้จกัการ
ปฏิบติังานอย่างเป็นขั้นตอน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

7. การท่ีครูมีส่ือการสอนท าใหง่้าย
ต่อการเขา้ใจในการเรียนรู้ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 สอดคลอ้ง 

8.เห็นดว้ยกบัการน าการจดั 
ประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ
มา จดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเดก็
ปฐมวยั  

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

9.การจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบ 
โครงการท าใหเ้ดก็มีความสนใจ 
อยากท ากิจกรรมมากข้ึน  

+1 +1 +1 +1 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  

10.การจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบ 
โครงการท าใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้และ
ปฏิบติั ดว้ยตนเอง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 สอดคลอ้ง  
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          ดา้นท่ี TIME Mean Std. Deviation N 
1.การก าหนดปัญหา 
 

WEEK1 1.4171 .25211 28 
WEEK2 2.2361 .34109 28 
WEEK3 2.2321 .22951 28 
WEEK4 2.4271 .30015 28 
WEEK5 2.2971 .32302 28 
WEEK6 2.4357 .29264 28 
WEEK7 2.3721 .26799 28 
WEEK8 2.4929 .24126 28 

Total 2.2388 .42740 224 
2.การเลอืกวิธีในการ
แก้ปัญหา 
 

WEEK1 1.5432 .18223 28 
WEEK2 1.5418 .20296 28 
WEEK3 2.4850 .25587 28 
WEEK4 2.5000 .31618 28 
WEEK5 2.3125 .26342 28 
WEEK6 2.5307 .20430 28 
WEEK7 2.5696 .20484 28 
WEEK8 2.6243 .19691 28 

Total 2.2634 .48309  224 
3.การปฏบิัติ 
 

WEEK1 1.6857 .11452 28 
WEEK2 1.6925 .09184 28 
WEEK3 2.4646 .41927 28 
WEEK4 2.5239 .29927 28 
WEEK5 2.5207 .27069 28 
WEEK6 2.5621 .26724 28 
WEEK7 2.6818 .21206 28 
WEEK8 2.7032 .17463 28 

Total 2.3543 .46401 224 
4.การประเมินผล WEEK1 1.4879 .27574 28 

WEEK2 1.4971 .26668 28 
WEEK3 2.3918 .25234 28 
WEEK4 2.3979 .23569 28 
WEEK5 2.3729 .30325 28 
WEEK6 2.4075 .24297 28 
WEEK7 2.4968 .25672 28 
WEEK8 2.5729 .26118 28 

Total 2.2031 .48957 224                                                     

ตารางท่ี 23 การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์Descriptive Statistics   
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             ตารางท่ี 24 แสดงพฒันาการการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเดก็ปฐมวยั 
การแก้ปัญหา 
อย่างสร้าง 
สรรค์ 
/สัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8 ภาพรวม 

 ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั   ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั     ̅ 
  

S.D. 
 

ระดบั 

1.การ
ก าหนด
ปัญหา 
 

1.41 0.25 

 
ปรับ 
ปรุง 

2.23 0.34 

 
พอใช ้

2.23 0.22 

 
พอใช ้

2.42 0.30 

 
พอใช ้

2.29 0.32 

 
พอใช ้ 2.43 0.29 

 
พอใช ้ 2.37 0.26 

 
พอใช ้ 2.50 0.24 

 
ดี 

 
2.23 

 
0.42 

 
พอใช ้

2.การ
เลือกวิธีใน
การ
แก้ปัญหา 

1.54 0.18 

 
พอใช ้ 1.54 0.20 

 
พอใช ้

2.48 0.25 

 
พอใช ้

2.50 0.31 

 
ดี 

2.31 0.26 

 
พอใช ้

2.53 0.20 

 
ดี 

2.56 0.20 

 
ดี 

2.62 0.19 

 
ดี 

 
2.26 

 
0.48 
 

 
พอใช ้

3.การ
ปฏิบตั ิ

1.68 0.11 
 

พอใช ้

 

1.69 0.09 
 

พอใช ้ 2.46 0.41 
 

พอใช ้ 2.52 0.29 
 
ดี 2.52 0.27 

 
ดี 2.56 0.26 ดี 2.68 0.21 

 
ดี 

 
2.70 

 
0.17 

 
ดี 

 
2.35 

 
0.46 

 
พอใช ้

4.การ
ประเมินผล 1.48 0.27 

 
ปรับ 
ปรุง 

1.49 0.26 
 

ปรับ 
ปรุง 

2.39 0.25 
 

พอใช ้ 2.39 0.23 
 

พอใช ้ 2.37 0.30 
 

พอใช ้ 2.40 0.24 
 

พอใช ้ 2.49 0.25 
 

พอใช ้ 2.57 0.26 
 
ดี 

 
2.20 

 
0.48 

 
พอใช ้

 
เฉลี่ยรวม 

 
1.54 

 
0.20 

 
พอใช ้

 
1.74 

 
0.22 

 
พอใช ้

 
2.39 

 

 
0.28 

 
พอใช ้

 
2.46 

 
0.28 

 
พอใช ้

 
2.38 

 
0.29 

 
พอใช ้

 
2.49 

 
0.25 

 
พอใช ้

 
2.53 

 
0.23 

 
ดี 
 

 
2.60 

 
0.22 

 
ดี 

 
2.26 

 

 

0.46 
 

พอใช ้

               จากตารางท่ี 24 พบว่า โดยภาพรวมเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีพฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์หลงัการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
โครงการ มีพฒันาการเพ่ิมข้ึนในแต่ละสัปดาห์ โดยจะเห็นไดว้่าในสัปดาห์ท่ี 8 มีพฒันาการความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัดีทุกดา้น         

ในภาพรวมเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการปฏิบติัมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 2.35,  S.D. = 0.46)  รองลงมาคือ ดา้นการเลือกวิธีในการแกปั้ญหา  (  = 2.26, S.D. = 0.48) 
ดา้นการประเมินผล (  = 2.57, S.D. = 0.26) และ ดา้นการก าหนดปัญหา มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 2.23, S.D. = 0.42)                                                                                                           
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ด้านที ่ TIME Mean Std. Deviation N 

1.การช่วยเหลอื 
 

WEEK1 1.4832 .18125 28 
WEEK2 1.7329 .16097 28 

WEEK3 1.7329 .16097 28 

WEEK4 2.6461 .24047 28 

WEEK5 2.7429 .17981 28 

WEEK6 2.7050 .15789 28 

WEEK7 2.7021 .21923 28 

WEEK8 2.8664 .14208 28 

Total 2.3482 .54114 224 

2.การให้ความร่วมมอื 
 

WEEK1 1.4114 .19686 28 
WEEK2 1.6457 .25049 28 

WEEK3 1.7064 .18266 28 

WEEK4 2.7029 .14869 28 

WEEK5 2.8489 .10703 28 

WEEK6 2.8111 .08987 28 

WEEK7 2.7961 .13606 28 

WEEK8 2.9189 .06833 28 
Total 2.3552 .62310 224 

  

ตารางท่ี 25  ทกัษะทางสงัคม     Descriptive Statistics 

 



 

 164 

 

ด้านที ่ TIME Mean Std. Deviation N 

3.การเป็นผู้น า 
 

WEEK1 1.4239 .16468 28 
WEEK2 1.6271 .22712 28 

WEEK3 1.7482 .16555 28 

WEEK4 2.7282 .16868 28 

WEEK5 2.7646 .12521 28 

WEEK6 2.7357 .20141 28 

WEEK7 2.7607 .16835 28 

WEEK8 2.7529 .17816 28 

Total 2.3177 .58981 224 

4.การกล้าแสดงออก WEEK1 1.3296 .20860 28 
WEEK2 1.5657 .33322 28 

WEEK3 1.7021 .23364 28 

WEEK4 2.4786 .35742 28 

WEEK5 2.3361 .25363 28 

WEEK6 2.6375 .30804 28 

WEEK7 2.5500 .30209 28 

WEEK8 2.5818 .32828 28 

Total 2.1477 .57267 224 
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ตารางท่ี 26 แสดงพฒันาการของทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

ทักษะ 
ทางสังคม 
/สัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8 ภาพรวม 

 ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D
. 

ระดบั  ̅ S.D
. 

ระดบั  ̅ S.D
. 

ระดบั  ̅ S.D
. 

ระดบั  ̅ S.D. ระดบั  ̅ S.D. ระดบั 

1.การช่วยเหลือ 
1.48 0.18 

 
ปรับ 
ปรุง 

 

1.73 0.16 
 

พอใช ้ 1.73 0.16 
 

พอใช ้ 2.64 0.24 
 
ดี 2.74 0.17 

 
ดี 2.70 0.15 

 
ดี 2.70 0.21 

 
ดี 2.86 0.14 

 
ดี 

 
2.34 

 
0.54 

 
พอใช ้

2.การให้ความ
ร่วมมือ 

1.41 0.19 

 
ปรับ 
ปรุง 1.64 0.25 

 
 

พอใช ้ 1.70 0.18 

 
 

พอใช ้ 2.70 0.14 

 
 
ดี 2.84 0.10 

 
 
ดี 2.81 0.08 

 
 
ดี 2.79 0.13 

 
 
ดี 2.91 0.06 

 
 
ดี 

 
 

2.36 

 
 

0.62 

 
 
พอใช ้

3.การเป็นผู้น า 
ผู้ตาม 

1.42 0.16 

 
ปรับ 
ปรุง 1.62 0.22 

 
 

พอใช ้ 1.74 0.16 

 
 

พอใช ้ 2.72 0.16 

 
ดี 

2.76 0.12 

 
ดี 

2.73 0.20 

 
ดี 

2.76 0.16 

 
ดี 

2.75 0.17 

 
ดี 

 
2.32 

 
0.58 

 
พอใช ้

4.การกล้า
แสดงออก 

 
1.32 

 
0.20 

 
ปรับ 
ปรุง 

1.56 0.33 

 
พอใช ้ 1.70 0.23 

 
พอใช ้ 2.47 0.35 

 
พอใช ้ 2.33 0.25 

 
พอใช ้ 2.63 0.30 

 
ดี 2.55 0.30 

 
ดี 2.58 0.32 

 
ดี 

 
2.15 

 
0.57 

 
พอใช ้

 
เฉล่ียรวม 

1.41 0.18 

 
ปรับ 
ปรุง 1.64 0.24 

 
 

พอใช ้ 1.72 0.18 

 
 

พอใช ้ 2.64 0.22 

 
 

พอใช ้ 2.67 0.16 

 
 

พอใช ้ 2.72 0.18 

 
 
ดี 2.70 0.20 

 
 
ดี 2.78 0.17 

 
 
ดี 

 
 

2.29 

 
 

0.57 

 
 
พอใช ้

 

                      จากตารางท่ี 26 พบว่า โดยภาพรวมเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 มีพฒันาการความสามารถของทกัษะทางสังคมหลงัการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ มี
พฒันาการเพ่ิมข้ึนในแต่ละสปัดาห์ โดยในสปัดาห์ท่ี 8 มีพฒันาการความสามารถของทกัษะทางสังคมทั้ง 4 ดา้น อยู่ในระดบัดีทุกดา้น   ในภาพรวมเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า ดา้นการใหค้วามร่วมมือมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (   = 2.36,  S.D. = 0.62)  รองลงมาคือ ดา้นการช่วยเหลือ  (   = 2.34, S.D. = 0.14) ดา้นการเป็นผูน้  าผูต้าม (   = 2.32, S.D. 
= 0.58) และ ดา้นการกลา้แสดงออก มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (   = 2.15 , S.D. = 0.57)    
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ภาคผนวก ง  

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวเิคราะห์
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 รายละเอยีดในการใช้แผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 
      รายละเอียดในการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ เป็นเอกสารท่ีใชอ้ธิบาย   การจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งส าหรับผูท่ี้น าการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้แบบโครงการ ไปใชใ้นสถานการณ์จริง  ทั้งหมด 4 โครงการการวิจ ัยคร้ังน้ีใช้เวลาในการ
ด าเนินการจดัประสบการณ์  8 สัปดาห์ จ  านวน 4โครงการ โครงการละ  2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ  
5 วนั คือ วนัจ ันทร์ถึงวนัศุกร์ วนัละ 45 นาที เร่ิมด าเนินการ  ในเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน
ก ันยายน พ.ศ.  2559 โดยจ ัดประสบการณ์เ รียนรู้แบบโครงการ  ในช่วงกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ โดยการจดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาท่ีตอ้งการศึกษา คือ การแกปั้ญหาอย่าง
สร้างสรรคแ์ละทกัษะทางสังคม โดยรายละเอียดการใชแ้ผนการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ มี
รายละเอียดต่อไปน้ี 
            1. แนวคิดพ้ืนฐาน 
            2. หลกัการ 
            3. วตัถุประสงค ์
            4. ขั้นตอนการจดัประสบการณ์ 
            5. เน้ือหา 
  
 แนวคดิพืน้ฐาน 
            การจัดประสบการณ์น้ี  น าแนวคิดเกี่ยวก ับการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการจัดประสบการณ์คร้ังน้ี ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
           การเรียนรู้แบบโครงการ  
             Helm and Katz (2001) กล่าวว่า การสอนแบบโครงการคือ วิธีการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีให้
โอกาสเด็กเรียนรู้โดยการสืบคน้หาขอ้มลูอยา่งลึกในหวัเร่ืองเฉพาะท่ีเด็กสนใจ ควรค่าแก่การเรียนรู้ 
โดยปกติการสืบคน้จะท าโดยเด็กกลุ่มเลก็ๆ ท่ีอยูใ่นชั้นเรียนหรือเด็กทั้งชั้นร่วมกนัหรือบางโอกาส
อาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหน่ึงเท่านั้น หวัเร่ืองท่ีถกูเลือกควรมีความหมายต่อชีวิตต่อตวัเด็ก และครู
สามารถบูรณาการเน้ือหา เช่นคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ในการท าโครงการของ
เด็กไดด้ว้ยทั้งน้ี ลกัษณะเด่นของโครงการคือการคน้หาค าตอบจากค าถามท่ีเก่ียวกบัหัวเร่ือง ค  าถาม
น้ี    อาจมาจากเด็ก จากครูหรือครูกับเด็กร่วมกัน เด็กมีโอกาสท่ีจะวางแผนสืบค้นด้วยตนเอง 
โดยมีค รู ช่วยเหลือการท าโครงการของเด็กจะรวมการวางแผนศึกษาสถานท่ีต่างๆ และหรือ
สมัภาษณ์  เด็ก   แกปั้ญหา แลกเปล่ียนส่ิงท่ีเด็กเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน   เช่นเดียวกับ วฒันา มคัคสมนั 
(2539 : 51-52, 2544 : 3-10) ได้ให้ความหมายของการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
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แบบโครงการคลา้ยกนัว่า เป็นการจดัประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กไดศ้ึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
อย่างลุ่มลึก โดยเร่ืองท่ีเรียน และประเด็นปัญหาท่ีศึกษามาจากความสนใจของตวัเด็กเอง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งใหเ้ด็กมีประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษานั้น โดยการเปิดโอกาสให้
เด็กไดศึ้กษาอย่างใกลชิ้ด จากแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ อาจใชร้ะยะเวลาท่ียาวนานอย่างเพียงพอตาม
ความสนใจเด็ก เพื่อใหเ้ด็กไดค้น้หาค าตอบและคล่ีคลายความสงสยัใคร่รู้ ในการจดักิจกรรมเด็กอาจ
ประสบกบัทั้งความส าเร็จและความลม้เหลวในวิธีการแสวงหาความรู้ตามวิธีการของเด็กเอง และ
เม่ือเขาพบค าตอบ ก็จะน าความรู้ใหม่ท่ีไดน้ั้นมาเสนอในรูปแบบต่างๆตามความตอ้งการของเด็กเอง 
อาจเป็นงานเขียน งานวาดภาพระบายสี การสร้างแบบจ าลอง การเล่นสมมติ ละคร การท าหนังสือ 
หรือรูปแบบอ่ืนๆ โดยจะน าเสนอความรู้ต่อเพื่อนๆ คุณครู ผูป้กครองและคนอ่ืนๆ ท าให้เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จนั้น 
รายละเอยีดของขั้นตอนการจดักจิกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระยะมดีังนี้ 

           การสอนแบบโครงการเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุ่นสูงมาก แต่ก็มีขั้นตอนใน
การสอนท่ีชดัเจน ตลอดโครงการหน่ึงใดๆท่ีนกัเรียนเลือกท าจะใชเ้วลาในการท าโครงการ วนัละ 50-70 
นาที ตลอดโครงการบางทีอาจจะใชเ้วลา 1 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน ข้ึนอยู่
กบัหวัขอ้โครงการท่ีนกัเรียนเลือกและข้ึนอยู่กบักิจกรรมท่ีนักเรียนเลือกปฏิบติัเพ่ือคน้หาค าตอบและ
น าเสนอผลการศึกษาในคร้ังนั้น ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ
โครงการมี  3 ระยะ คือ(Katz, 1994 Katz and Chard, 1995) 

                   ระยะที่ 1 ทบทวนความรู้และความสนใจเด็ก 
                 เด็กและครูใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการอภิปรายเพื่อเลือกและปรับหัวเร่ืองท่ีจะท าการสืบคน้ หัว

เร่ืองอาจเสนอโดยเด็ก ครู หรือครูและเด็กร่วมกนั โดยใชห้ลกัในการเลือกหวัเร่ือง ดงัน้ี 
         1. เลือกหัวเร่ืองท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีเด็กมีอยู่ทุกวนั อย่างน้อยเด็กประมาณ 2 – 3 คน
ควรจะคุน้เคยกบัหวัเร่ือง และจะช่วยในการตั้งประเด็นค าถามเก่ียวกบัหวัเร่ือง 

    2. เลือกหัวเร่ืองท่ีมีคุณค่าส าหรับการเรียนรู้ของเด็ก และมีแหล่งขอ้มูลในทอ้งถ่ินเพียง
พอท่ีจะใหเ้ด็กท าโครงการ 
           3. ทกัษะพ้ืนฐานทางการรู้หนังสือและจ านวน ควรบูรณาการอยู่ในหัวเร่ืองท่ีท าโครงการ
รวมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษา เช่น การถามค าถาม การนับ การท ากราฟการสังเกต 
การสเก็ตซภ์าพ การสงัเกตดว้ยการวาดภาพ การสร้าง การป้ัน การประดิษฐ ์
           4. หัวเร่ืองท่ีเลือกควรใชเ้วลาท าโครงการไดอ้ย่างน้อย 1 สัปดาห์และเหมาะท่ีจะท าการ
ส ารวจ คน้ควา้ท่ีโรงเรียนมากกว่าท่ีบา้น 
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          เม่ือไดห้ัวเร่ืองแลว้ครูควรเร่ิมท าแผนท่ีทางความคิด (mind map ) หรือใยแมงมุม ( Web ) 
เพ่ือระดมความคิดร่วมกบัเด็กในหัวเร่ืองน้ี และจดัแสดงแผนท่ีทางความคิดท่ีท าไวภ้ายในชั้น
เรียน ข้อมูลต่างๆท่ีได้สามารถใช้ในการสรุป อภิปรายระหว่างท าโครงการ และยงัสามารถ
เช่ือมโยงไปยงัหัวเร่ืองย่อยไดอี้ก นอกจากน้ีในช่วงอภิปรายระดมความคิดครูจะทราบว่าเด็กมี
ประสบการณ์ในหวัเร่ืองเพียงใด ตามความเหมาะสมของวยั เช่น เด็กปฐมวยัอาจใชก้ารเขียนภาพ 
เล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ ครูจะเป็นผูช่้วยให้เด็กเสนอค าถามท่ีตอ้งการสืบคน้หาค าตอบ จดหมาย
เก่ียวกบัหัวเร่ืองท่ีจะสืบคน้ถูกส่งไปยงับ้านของเด็ก ครูจะเป็นผูก้ระตุน้ให้พ่อแม่พูดกับเด็ก
เก่ียวกับหัวเร่ือง เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ ครุจะช้ีแนะวิธีสืบค้นเพื่อให้เด็กแต่ละคนได้
ท างานตามศกัยภาพโดยใชท้กัษะพ้ืนฐานทางการสร้าง การวาดภาพ ดนตรี และบทบาทสมมติ 

                ระยะที่ 2 ให้โอกาสเด็กค้นคว้าและมปีระสบการณ์ใหม่ 
               เป็นงานในภาคสนาม ประกอบดว้ยการสืบคน้ตามแหล่งขอ้มลูต่าง  ๆระยะน้ีถือเป็นหวัใจของ
โครงการ ครูจะเป็นผูจ้ดัหา จดัเตรียมแหล่งขอ้มูลให้เด็กสืบคน้ ไม่ว่าจะเป็นของจริง หนังสือ วสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ หรือแมแ้ต่การออกไปศึกษานอกสถานท่ีหรือนัดหมายผูเ้ช่ียวชาญ วิทยากรทอ้งถ่ิน 
เพ่ือใหเ้ด็กท าการสืบคน้สงัเกตอยา่งใกลชิ้ด และบนัทึกส่ิงท่ีพบเห็นอาจมีการเขียนภาพท่ีเกิดจาการ 

         สงัเกต จดัท ากราฟ แผนภูมิไดอะแกรม หรือสร้างแบบต่าง  ๆส ารวจ คาดคะเน มีการอภิปราย เล่น      
         บทบาทสมมติเพื่อแสดงความเขา้ใจในความรู้ใหม่ท่ีได ้(Katz,1994)              
                    ระยะที่ 3 ประเมนิ สะท้อนกลบั และแลกเปลีย่นงานโครงการ 
             เป็นระยะสรุปเหตุการณ์ รวมถึงการเตรียมการเสนอรายงานและผลท่ีไดใ้นรูปของการจดัแสดง การ

คน้พบ และจดัท าส่ิงต่างๆ  สนทนา เล่นบทบาทสมมติหรือจดัน าชมส่ิงท่ีไดจ้ากการก่อสร้าง ครูจะจดัให้เด็ก
ไดแ้ลกเปล่ียนส่ิงท่ีตนเรียนรู้กบัผูอ่ื้นเด็กสามารถช่วยกนัเล่าเร่ืองการท าโครงการใหผู้อ่ื้นฟัง โดยจดัแสดงส่ิง
ท่ีเป็นจุดเด่นให้เพ่ือนในชั้นเรียนอ่ืน ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง และผูบ้ริหารไดเ้ห็น ครูจะช่วยเด็กเลือกวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีจะน ามาแสดง ซ่ึงการท าเช่นน้ีเท่ากบัช่วยใหเ้ด็กทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมด ครูอาจเสนอ
ใหเ้ด็กไดจิ้นตนาการความรู้ใหม่ท่ีได ้ผา่นทางศิลปะ ทางละคร สุดทา้ยครูน าความคิดและความสนใจของเด็ก
ไปสู่การสรุปโครงการและอาจน าไปสู่หวัเร่ืองใหม่ของโครงการต่อไป (Katz,1994)        

หลกัการ 

        หลกัการส าคญัของการสอนแบบโครงการ เป็นดงัน้ี 
          1.เด็กศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของเร่ืองนั้น ดว้ย            
      กระบวนการคิด    และแกปั้ญหาของเด็กเอง 

    2.เร่ืองท่ีศึกษาก าหนดโดยเดก็เอง   
   3.ประเด็นท่ีศึกษา เกิดจากขอ้สงสยัหรือปัญหาของเด็กเอง 
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                   4. เด็กไดม้ีประสบการณ์ตรงกบัเร่ืองท่ีศึกษาโดยการสงัเกตอยา่งใกลชิ้ด จากแหล่งความรู้เบ้ืองตน้ 

  5. ระยะเวลาการสอนยาวนานอยา่งเพียงพอตามความสนใจของเด็ก   
  6. เด็กไดป้ระสบทั้งความลม้เหลวและความส าเร็จในการศึกษา ตามกระบวนการแกปั้ญหาของเด็ก     
   7. ความรู้ใหม่ท่ีได้จากกระบวนการศึกษาและการแก้ปัญหาของเด็กเป็นส่ิงท่ีเด็กใช้

ก  าหนดประเด็นศึกษาข้ึนใหม่  หรือใชป้ฏิบติักิจกรรมท่ีเด็กตอ้งการ   
   8. เด็กไดน้ าเสนอกระบวนการศึกษาและผลงานต่อคนอ่ืน   

               9. ครูไม่ใช่ผูถ่้ายทอดความรู้ หรือก าหนดกิจกรรมใหเ้ด็กท า แต่เป็นผูก้ระตุน้ใหเ้ด็กใชภ้าษาหรือสญัลกัษณ์
อ่ืน  ๆเพื่อจดัระบบความคิดและสนบัสนุนใหเ้ด็กใชค้วามรู้ ทกัษะท่ีมีอยูคิ่ด    แกปั้ญหาดว้ยตนเอง      
   วตัถุประสงค์ของการสอนแบบโครงการ  

   รูปแบบการสอนแบบโครงการน้ีพฒันาข้ึนโดยมีวตัถุประสงคห์ลกั  4 ประการคือ    เมื่อใช ้
   รูปแบบการสอนน้ีแลว้ ผูเ้รียนจะมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 

1.เด็กไดรั้บการพฒันากระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
2.เด็กสามารถลงมือปฏิบติักิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง 
3.เด็กมีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งหลากหลาย น าไปสู่การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
4.เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง 

ขั้นตอนการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 
วิธีจดัการเรียนการสอนมี 3  ระยะ คือ 
            ระยะท่ี 1 เร่ิมตน้โครงการ เด็กจะร่วมกนัคิดเร่ืองท่ีสนใจ  
            ระยะท่ี 2 ระยะวางแผนโครงการ เป็นช่วงเวลาท่ีก  าหนดจุดประสงค์ว่าต้องการเรียนรู้อะไร ก  าหนด
ขอบเขตเน้ือหา ระยะเวลาและวิธีการศึกษา  ด  าเนินโครงการตามท่ีก  าหนดไว ้ท่ีเน้นระบวนการแกปั้ญหา 
จัดเป็นหัวใจของการสอนแบบโครงการ เพราะเด็กจะได้รับข้อมูลใหม่จากประสบการณ์ตรงหรือเป็น
แหล่งข้อมูลพ้ืนฐานเพราะเด็กได้สนทนา พูดคุยกับบุคคล และสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้ ขณะเดียวกนัเด็ก
สามารถคน้ความรู้จากแหล่งขอ้มลูรอง (Secondary Sources) เช่น การดูวีดีทศัน์ การอ่านหนงัสือ เป็นตน้                     
             ระยะท่ี 3สรุปโครงการ ครูและเด็กร่วมวางแผนสรุปโครงการ เป็นขั้นตอนการประเมินโครงการ ทบทวน
การปฏิบติั และวางแผนโครงการใหม่ วิธีการสรุปโครงการอาจจะใหเ้ด็กน าผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายมาแสดง
ต่อครูแลว้อภิปรายประเด็นปัญหา หรือใหเ้ด็กน าเสนอผลงาน ในรูปของการจดัแสดง จดัเป็นนิทรรศการ หรือ
สาธิตผลงาน  
เนือ้หา 

           เน้ือหาของรูปแบบการจัดประสบการณ์ตามขั้นตอนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
โครงการ ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ของโรงเรียนวดัปรีดาราม โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ  ตามล าดบัดงัน้ี 
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สัปดาห์ที่ 
 

 
ช่ือโครงการ 

วันที่จัด 
ประสบการณ์ 

 
สาระการเรียนรู้ 

 
หมายเหตุ 

1    โครงการ 
น ้าสมุนไพร 

วันจันทร์ เดก็เลือกหวัเร่ืองพร้อมตั้งช่ือโครงการ และเล่า
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกบัน ้าสมุนไพร 

 

 
วันอังคาร 

 เดก็เล่าประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกบัสมุนไพร และตั้ง
ค  าถามที่เดก็ๆอยากรู้ร่วมกนั   

 

 
วันพุธ 

คน้หาค าตอบโดยการไปทศันศึกษาหาค าตอบว่า น ้า
สมุนไพรมีน ้าอะไรบา้ง   

 

 
วันพฤหัสบดี 

คน้หาค าตอบโดยการสอบถามบุคลากรน ้าสมุนไพร
มีประโยชน์อยา่งไร 

 

 
วันศุกร์ 

การตั้งสมมติฐานในการท าน ้าสมุนไพรมีวิธีการท า
อยา่งไร 

 

2 โครงการ 
น ้าสมุนไพร 

วันจันทร์ การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวร่้วมกนัของเดก็  

วันอังคาร การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวร่้วมกนัของเดก็  

วันพุธ    เชิญวิทยากรมาสาธิตวิธีการท าน ้าสมุนไพรและให้
เดก็ไดล้งมือท าน ้าสมุนไพรดว้ยตนเองเป็นกลุ่ม 

 

วันพฤหัสบดี เดก็ร่วมกนัสรุปโครงการน ้าสมุนไพรร่วมกนั  

วันศุกร์ จดันิทรรศการโครงการน ้าสมุนไพร  

3 โครงการ 
ทับทิมกรอบ 

วันจันทร์ เดก็เลือกหวัเร่ืองพร้อมตั้งช่ือโครงการ และเล่า
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกบัน ้าสมุนไพร 

 

วันอังคาร  เดก็เล่าประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกบัสมุนไพร และตั้ง
ค  าถามที่เดก็ๆอยากรู้ร่วมกนั   

 

 
วันพุธ 

คน้หาค าตอบโดยการไปหาความรู้ที่หอ้งสมุดหา
ค าตอบว่า ทบัทิมกรอบท ามาจากอะไร   

 

 
วันพฤหัสบดี 

คน้หาค าตอบโดยการสอบถามบุคลากรทบัทิมกรอบ
มีสีอะไรบา้งคะ  

 

 
วันศุกร์ 

การตั้งสมมติฐานในการท าทบัทิมกรอบ  
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สัปดาห์
ที่ 

 

 
ช่ือโครงการ 

วนัที่จดั 

ประสบการณ์ 

 

สาระการเรียนรู้ 
 
หมายเหตุ 

4    โครงการ 
ทับทิมกรอบ 

วันจันทร์ การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวร่้วมกนัของเดก็  

วันอังคาร การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวร่้วมกนัของเดก็  

วันพุธ    เชิญวทิยากรมาสาธิตวธีิการท าทบัทิมกรอบ
และใหเ้ดก็ไดล้งมือท าทบัทิมกรอบดว้ยตนเอง
เป็นกลุ่ม 

 

วันพฤหัสบด ี เดก็ร่วมกนัสรุปโครงการทบัทิมกรอบร่วมกนั  

วันศุกร์ จดันิทรรศการโครงการทบัทิมกรอบ  

5 โครงการ 
วุ้นหรรษา 

วันจันทร์ เดก็เลือกหวัเร่ืองพร้อมตั้งช่ือโครงการ และเล่า
ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัวุน้ 

 

 
วันอังคาร 

 เดก็เล่าประสบการณ์ใหม่เก่ียวกบัวุน้ และตั้ง
ค าถามท่ีเดก็ๆอยากรู้ร่วมกนั   

 

 
วันพุธ 

คน้หาค าตอบโดยการไปทศันศึกษาหาค าตอบ
วา่ วุน้มีก่ีชนิด   

 

 

วันพฤหัสบด ี
คน้หาค าตอบโดยการสอบถามบุคลากร วุน้มี
รูปแบบอย่างไรบา้ง 
 

 

 

วันศุกร์ 
การตั้งสมมติฐานในการท าวุน้มีวธีิการท า
อย่างไร 

 

6 โครงการ 
วุ้นหรรษา 

วันจันทร์ การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวร่้วมกนัของเดก็  

วันอังคาร การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวร่้วมกนัของเดก็  

วันพุธ    เชิญวทิยากรมาสาธิตวธีิการท าวุน้และให้
เดก็ไดล้งมือท าน ้าสมุนไพรดว้ยตนเองเป็น
กลุ่ม 
 

 

วันพฤหัสบด ี เดก็ร่วมกนัสรุปโครงการวุน้หรรษาร่วมกนั  

วันศุกร์ จดันิทรรศการโครงการวุน้หรรษา  
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  สัปดาห์ที่ 
 

 
ช่ือโครงการ 

วันที่จัด 
ประสบการณ์ 

 
สาระการเรียนรู้ 

 
หมายเหตุ 

7    โครงการซู
ชิ 

วันจันทร์ เดก็เลือกหวัเร่ืองพร้อมตั้งช่ือโครงการ และเล่า
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกบัซูชิ 

 

 
วันอังคาร 

 เดก็เล่าประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกบัสมุนไพร และ
ตั้งค  าถามท่ีเดก็ๆอยากรู้ร่วมกนั   

 

 
วันพุธ 

คน้หาค าตอบโดยการไปหาความรู้ที่
หอ้งปฏิบติัการ ICT คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค าตอบ
ว่า ซูชิมีกี่ประเภท 

 

 
วันพฤหัสบดี 

คน้หาค าตอบโดยการสอบถามบุคลากร ซูชิมี
หนา้อะไรบา้ง 

 

 
วันศุกร์ 

การตั้งสมมติฐานในการท าซูชิมีวิธีการท าอยา่งไร  

8 โครงการซูชิ วันจันทร์ การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวร่้วมกนัของเดก็  

วันอังคาร การทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวร่้วมกนัของเดก็  

วันพุธ    เชิญวิทยากรมาสาธิตวิธีการท าซูชิมีและใหเ้ดก็
ไดล้งมือท าซูชิ  ดว้ยตนเองเป็นกลุ่ม 

 

วันพฤหัสบดี เดก็ร่วมกนัสรุปโครงการซูชิร่วมกนั  

วันศุกร์ จดันิทรรศการโครงการซูชิ  
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แผนการจัดประสบการณ์ 

โครงการน ้าสมุนไพร 

 

 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 

 
 
 

ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2559 
วันที่ 4-8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

 
 
 

โรงเรียนวัดปรีดาราม(มณีศิริวรรณ) 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

 

 



 169 
 

โครงการน า้สมุนไพร 

กจิกรรมเสริมประสบการณ์        ช้ันอนุบาลปีที่ 2/2 

วนัจนัทร์ที่  4  เดอืน  กรกฎาคม พ.ศ. 2559   เวลา  10.00 – 10.45 น. 

สาระส าคญั 
 เด็กเลือกหวัเร่ืองพร้อมตั้งช่ือโครงการ และเล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัน ้ าสมุนไพร 
จุดประสงค ์
 1.เด็กสามารถเลือกเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ได ้
            2.เด็กสามารถเล่าเร่ืองสมุนไพรท่ีตนรู้จกัได ้
            3.เด็กสามารถร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนและครูไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั 
สาระการเรียนรู้ 
            1. สาระท่ีควรเรียนรู้ 
            เลือกหวัเร่ืองพร้อมตั้งช่ือโครงการคือเร่ืองท่ีเด็กสนใจอยากจะเรียนรู้โดยเดก็เป็นผูเ้ลือก          
หวัเร่ืองและตั้งช่ือโครงการโดยการลงคะแนน 
             2.ประสบการณ์ส าคญั 
   ดา้นร่างกาย 
                   -การทรงตวัและการประสานสามพนัธข์องกลา้มเน้ือ 
                   -การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
              ดา้นอารมณ์ 
                    -การแสดงออกอยา่งสนุกสนานจากการร้องเพลง  
              ดา้นสงัคม 
                    -การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
              ดา้นสติปัญญา 
                    -การคิดหาค าตอบจากการตอบค าถาม  
                   -การรับรู้เร่ืองราวจากเพลง “สมุนไพร” 
  กิจกรรม 
           วนัท่ี  1 
             ระยะท่ี 1 เร่ิมตน้โครงการ 
              1. เด็กและครูเดินส ารวจส่ิงต่างๆบริเวณรอบๆโรงเรียน 
              2.เด็กและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัส่ิงต่างๆรอบๆตวั โดยใชค้  าถาม ดงัน้ี 
                    -เด็กๆเห็นหรือพบเจออะไรบา้ง 
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       - เด็กๆมีความสนใจอะไรบา้ง 
              3.เด็กและครูร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเด็กๆอยากเรียนรู้ จากนั้นร่วมกนั
โหวตคะแนน นบัผลคะแนน น าเร่ืองท่ีเดก็อยากเรียนมากท่ีสุดมาตั้งช่ือโครงการร่วมกนั   
             4. เด็กและครูร่วมกนัสร้างขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัเร่ือง สมุนไพร  
โดยใหเ้ด็กๆร้องเพลงแลว้ส่งตุ๊กตาไปรอบๆวงเพลงหยดุ ตุก๊ตาอยูท่ี่ใคร ใหเ้ด็กคนนั้นออกมาเล่า
ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีตนรู้จกัใหเ้พื่อนฟังใหฟั้ง 
             5.เด็กออกมาเล่าประสบการณ์เดิมใหเ้พื่อนฟังจนครบทุกคนโดยคุณครูจดบนัทึกลงใน
กระดาษชาร์ต 
             6.เด็กและครูร่วมกนัสรุปและอภิปราย 
             7.เด็กๆรับจดหมายถึงผูป้กครองจากคุณครูเพื่อใหผู้ป้กครองเล่าประสบการณ์ใหม่ใหฟั้ง
และน ามาเล่าใหเ้พ่ือนฟังในวนัรุ่งข้ึน 
ส่ือ 
         1.สวนสมุนไพร  
         2.บอร์ดลงคะแนน  
         3.ชาร์ตบนัทึกประสบการณ์เดิม  
         4.จดหมายถึงผูป้กครอง  
การประเมินผล  
      สงัเกตจาก  
         1.การเลือกเร่ืองท่ีสนใจของเด็ก  
        2.การเล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัสมุนไพรของเดก็ 

         3. การร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนและครูของเด็ก 
บนัทึกหลงัการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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โครงการน ้าสมุนไพร 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์        ช้ันอนุบาลปีที่ 2/2 

วนัอังคารที่ 5  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559   เวลา  10.00 – 10.45 น. 
สาระส าคญั 
       เด็กเล่าประสบการณ์ใหม่เก่ียวกบัสมุนไพร และตั้งค  าถามท่ีเด็กๆอยากรู้ร่วมกนั   
จุดประสงค ์
        1. เด็กสามารถเล่าประสบการณ์ใหม่เก่ียวกบัสมุนไพรได ้
         2. เด็กสามารถตั้งค  าถามท่ีตนอยากรู้ได ้
        3. เด็กสามารถบอกวิธีการหาค าตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย 
        4.เด็กสามารถเลือกและอธิบายวิธีการหาค าตอบได ้    
        5.เด็กสามารถร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนและครูได ้ 
สาระการเรียนรู้ 
 1. สาระท่ีควรเรียนรู้ 
   การเล่าประสบการณ์ใหม่เก่ียวกบัสมุนไพรโดยผูป้กครองท าไดห้ลายวิธี  
           - จากการคน้หาจาก 
           - การหาขอ้มลูจากหนงัสือ 
           - การเล่าจากประสบการณ์ของผูป้กครองเอง 
          2.ประสบการณ์ส าคญั 
         ดา้นร่างกาย 
            -การทรงตวัและการประสานสามพนัธข์องกลา้มเน้ือ 
            -การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
        ดา้นอารมณ์ 
           -การแสดงออกอยา่งสนุกสนานจากการร้องเพลง “สมุนไพร” 
           - การผอ่นคลายจากการวาดรูป 
        ดา้นสงัคม 
           -การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
           -การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
       ดา้นสติปัญญา 
           1.การเล่าประสบการณ์ใหม่ไดเ้ขา้ใจ 
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            2. การตั้งค  าถามท่ีตนอยากรู้ได ้
           3. การบอกวิธีการหาค าตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย         
           4. การเลือกและอธิบายวิธีการหาค าตอบได ้  
  กิจกรรม  
วนัท่ี  2 
ระยะท่ี 1 เร่ิมตน้โครงการ  
          1. เด็กออกมาดมส่ิงของในกล่องปริศนา ส่งไปใหเ้พ่ือนจนครบทุกคน และร่วมกนัทาย 
จากนั้น เลือกตวัแทนเดก็ออกมาเฉลยส่ิงของในกล่อง (ใบเตย)  
          2.เด็กและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัส่ิงของปริศนา โดยใชค้  าถาม ดงัน้ี  
             - เด็กๆเคยเห็นส่ิงของในกล่องน้ีท่ีไหนบา้ง     
             - เด็กๆเคยเห็นว่ามีสีอะไรบา้ง  
         3.เด็กและครูร่วมกนัสร้างขอ้ตกลงเก่ียวกบัการเล่าประสบการณ์ใหม่โดยเดก็ๆส่งไมคข์องเล่น
ต่อกนัไปรอบๆวงพร้อมกบัร้องเพลงเม่ือเพลงจบไมคอ์ยูท่ี่ใครใหเ้ด็กคนนั้นเล่าประสบการณ์ใหม่ 
         4.เด็กน าจดหมายตอบกลบัจากผูป้กครองมาเล่าใหเ้พื่อนฟังจนครบทุกคนโดยคุณครูจดบนัทึก 
ประสบการณ์ใหม่ลงบนกระดาษชาร์ต 
         5.เด็กร่วมกนัคิดค าถามท่ีอยากรู้เก่ียวกบัสมุนไพรท่ีเดก็ๆอยากเรียนรู้โดยครูเป็นผูก้ระตุน้ให้
เด็กเกิดความอยากรู้ ไดค้  าถาม ดงัน้ี  น ้ าสมุนไพรมีน ้ าอะไรบา้ง  น ้ าสมุนไพรมีประโยชน์อยา่งไร 
น ้ าสมุนไพรท าอยา่งไร 
         6.เด็กและครูร่วมกนัวางแผนการคน้หาค าตอบจากค าถามของเด็กๆและเลือกค าถามท่ีเด็กๆ
อยากรู้มากท่ีสุด มาหาค าตอบก่อน 
          7.เด็กและครูร่วมกนัอภิปรายสรุปกิจกรรม และวาดภาพประสบการณ์ใหม่           
ส่ือ  
     1.กล่องปริศนา  
     2.ใบเตย 
     3.ไมค ์
     4.จดหมายตอบรับจากผูป้กครอง 
     5.ชาร์ตบนัทึกประสบการณ์ใหม่ 
 การประเมินผล 
 สงัเกตจาก 
          1.การเล่าประสบการณ์ใหม่ไดเ้ขา้ใจ 
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           2. การตั้งค  าถามท่ีตนอยากรู้ได ้
           3. การบอกวิธีการหาค าตอบไดอ้ยา่งหลากหลาย 
           4.การเลือกและอธิบายวิธีการหาค าตอบได ้ 
           5.การร่วมกิจกรรมกบัเพื่อนและครูของเด็ก  
บนัทึกหลงัการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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โครงการน ้าสมุนไพร 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์        ช้ันอนุบาลปีที่ 2/2 

วนัพุธ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559   เวลา  เวลา  10.00 – 10.45 น. 
สาระส าคญั 
คน้หาค าตอบโดยการไปทศันศึกษาหาค าตอบว่า น ้าสมุนไพรมีน ้ าอะไรบา้ง   
จุดประสงค ์
    1.เด็กสามารถสอบถามค าตอบจากผูอ่ื้นได ้
    2.เด็กสามารถอภิปรายการหาค าตอบร่วมกบัเพื่อนเป็นกลุ่มได ้
สาระการเรียนรู้ 
1. สาระท่ีควรเรียนรู้ 
น ้าสมุนไพรมีหลากหลายชนิด 
2.ประสบการณ์ส าคญั 
  ดา้นร่างกาย 
                   -การทรงตวัและการประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือใหญ่ 
                   -การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
             ดา้นอารมณ์ 
                  -การแสดงออกอยา่งสนุกสนานจากการร้องเพลง “สมุนไพร” 
                  -การแสดงออกอยา่งต่ืนเตน้จากการเล่นเกมแยกสมุนไพร 
             ดา้นสงัคม 
                  -การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
                  -การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
             ดา้นสติปัญญา 
                  -การคิดหาค าตอบจากการตอบค าถาม 
                  -การรับรู้เร่ืองราวจากเพลง “สมุนไพร 
 กิจกรรม  
วนัท่ี 3 
ระยะท่ี 2 พฒันาโครงการ  
    1. เด็กและครูร่วมกนัเปิดภาพปริศนาท่ีละส่วนพร้อมกบัเฉลย(น ้ าสมุนไพร เช่น น ้ าใบเตย น ้ากระเจ๊ียบ) 
    2.เด็กและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพปริศนา โดยใชค้  าถาม ดงัน้ี 
   -เด็ก ๆ เห็นอะไรในภาพบา้ง 
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             - เด็กๆคิดว่าสมุนไพรน าไปท าอะไรไดบ้า้ง 
    3.เด็กและครูร่วมกนัสร้างขอ้ตกลงเก่ียวกบัการออกไปท่ีร้านขายน ้ าสมุนไพรขา้งหนา้โรงเรียน                              
    4.เด็กและครูร่วมกนัออกไปคน้หาค าตอบโดยการไปทศันศึกษาท่ีร้านขายน ้ าสมุนไพร  
    5. เด็กๆฟังเจา้ของร้านน ้ าสมุนไพรบอกชนิดของน ้ าสมุนไพร และร่วมกนัชิมน ้ าสมุนไพรแต่ละ 
ชนิดและบอกรสชาติร่วมกนั 
     6.เด็กและครูร่วมกนัอภิปรายและร่วมกนัวาดภาพแผนท่ีการไปร้านขายน ้ าสมุนไพร 
 ส่ือ 
      -แบบสอบถาม 
      -ภาพปริศนารูปสมุนไพร 
การประเมินผล 
      สงัเกตจาก 
     1.การตอบค าถามจากภาพปริศนา 
     2.การจดจ าและอภิปรายร่วมกนั 
 
บนัทึกหลงัการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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โครงการน ้าสมุนไพร 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์        ช้ันอนุบาลปีที่ 2/2 

วนัพฤหัสบดทีี่  7 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2559   เวลา  เวลา  10.00 – 10.45 น. 
สาระส าคญั 
คน้หาค าตอบโดยการสอบถามบุคลากรน ้ าสมุนไพรมีประโยชน์อยา่งไร 
จุดประสงค ์
    1.เด็กสามารถสอบถามค าตอบจากบุคคลากรทางการศกึษาได ้
    2.เด็กสามารถอภิปรายการหาค าตอบร่วมกบัเพื่อนเป็นกลุ่มได ้
สาระการเรียนรู้ 
1. สาระท่ีควรเรียนรู้ 
             พืชสมุนไพร ซ่ึงทั้งอร่อยและ บ าบัดโรค ใช้ด่ืมดับกระหาย นอกจากรสชาติท่ีอร่อย
ช่ืนใจแลว้ ยงัมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่นน ้าเก๊กฮวย ด่ืมแก้ร้อนใน กระหายน ้ า เป็นยาช่วยย่อย 
มีฤทธ์ิระบายอ่อนๆน ้ ากระเจ๊ียบ ด่ืมแลว้ใหค้วามสดช่ืน แกก้ระหาย ช่วยแกไ้อ กดัเสมหะ ขบัปัสสาวะ เป็นยา
ระบายอ่อนๆน ้ าใบเตย ช่วยลดอาการกระหายน ้า แก้อ่อนเพลีย และช่วยบ ารุงหัวใจ  น ้าดอก
อญัชนั ช่วยดบักระหาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมภูมิต้านทานน ้ ามะนาว มีวิตามินซีมาก
ช่วยป้องกนัเลือดออกตามไรฟัน ช่วยขับเสมหะ ลดอาการไอ เจ็บคอ คล่ืนไสอ้าเจียนและช่วยขบั
ลมในกระเพาะ แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อและอ่อนเพลีย เป็นตน้ 
2.ประสบการณ์ส าคญั 
  ดา้นร่างกาย 
                   -การทรงตวัและการประสานสมัพนัธข์องกลา้มเน้ือใหญ่ 
                   -การเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
               ดา้นอารมณ์ 
                  -การแสดงออกอยา่งสนุกสนานจากการร้องเพลง “สมุนไพร” 
                  -การแสดงออกอยา่งต่ืนเตน้จากการเล่นเกมแยกสมุนไพร 
               ดา้นสงัคม 
                  -การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
                  -การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ดา้นสติปัญญา 
                  -การคิดหาค าตอบจากการตอบค าถาม 
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                  -การรับรู้เร่ืองราวจากเพลง “สมุนไพร”     
  กิจกรรม  
วนัท่ี 4 
ระยะท่ี 2 พฒันาโครงการ  
    1. เด็กและครูร่วมกนัเปิดภาพปริศนาท่ีละส่วนพร้อมกบัเฉลย(สมุนไพร เช่น ใบเตย กระเจ๊ียบ) 
    2.เด็กและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัภาพปริศนา โดยใชค้  าถาม ดงัน้ี 
  -เด็ก ๆ เห็นอะไรในภาพบา้ง 
- เด็กๆคิดว่าสมุนไพรน าไปท าอะไรไดบ้า้ง 
     3.เด็กและครูร่วมกนัสร้างขอ้ตกลงเก่ียวกบัการออกไปสอบถามบุคลากรภายในโรงเรียน         
แบ่งกลุ่มเด็กโดยการใหเ้ดก็นบัเลข 1-4 เลขเดียวกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนั 
       4.  เดก็และครูร่วมกนัออกไปคน้หาค าตอบ น ้ าสมุนไพรมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง ดว้ยการสอบถามเป็นกลุ่ม 
     5. เด็กออกมาบอกค าตอบท่ีสอบถามจากบุคคลากรใหเ้พื่อนฟังเป็นกลุ่ม 
     6.เด็กและครูร่วมกนัอภิปรายและวางแผนการเรียนในวนัพรุ่งน้ี 
 ส่ือ 
      -แบบสอบถาม 
      -ภาพปริศนารูปสมุนไพร 
การประเมินผล 
      สงัเกตจาก 
     1.การสอบถามค าตอบจากบุคคลากรทางการศึกษา 
     2.การจดจ าและอภิปรายร่วมกนั 
บนัทึกหลงัการสอน 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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โครงการน า้สมุนไพร 

กจิกรรมเสริมประสบการณ์        ช้ันอนุบาลปีที่ 2/2 

วนัศุกร์ที่ 8  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2559   เวลา  เวลา  10.00 – 10.45 น. 

สาระส าคญั  
    การตั้งสมมติฐานในการท าน ้ าสมุนไพรมีวิธีการท าอยา่งไร  
จุดประสงค ์  
      1.เด็กสามารถตั้งสมมติฐานการท าน ้ าสมุนไพรได ้ 
      2.เด็กสามารถอภิปรายสมมติฐานการท าน ้ าสมุนไพรร่วมกบัเพ่ือนเป็นกลุ่มได ้ 
สาระการเรียนรู้  
1. สาระท่ีควรเรียนรู้  
       การตั้งสมมติฐานวิธีการท าน ้ าสมุนไพร เป็นการคาดเดาวิธีการท าน ้ าสมุนไพรท่ีเด็กแต่ละกลุ่ม 
ร่วมกนัคิดหาวิธีการท าในแต่ละขั้นตอน  
2.ประสบการณ์ส าคญั 
  ดา้นร่างกาย 
   -การทรงตวัและการประสานสามพนัธข์องกลา้มเน้ือ 
   -การประสานสมัพนัธแ์ละการเคล่ือนไหวอยูก่บัท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
  ดา้นอารมณ์ 
   -การผอ่นคลายอารมณ์จากการท่องค าคลอ้งจอง สมุนไพร 

   -การแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
   -การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ดา้นสงัคม 
    -การแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
    -การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
ดา้นสติปัญญา 
   -การเปรียบเทียบสีของน ้ าสมุนไพร 
   -การนบัจ านวนของน ้ าสมุนไพร 
   -การคิดวิธีการท าน ้ าสมุนไพร 
กิจกรรม  
วนัท่ี 5 
ระยะท่ี 2 พฒันาโครงการ  
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    1. เด็กและครูร่วมกนัท่องค าคลอ้งจอง “น ้าสมุนไพร”  
       2.เด็กและครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัเน้ือหาในค าคลอ้งจอง “น ้าสมุนไพร” โดยใชค้  าถาม ดงัน้ี 
       -ในค าคลอ้งจองมีน ้ าสมุนไพรอะไรบา้ง 
       - เด็กๆเคยด่ืมน ้ าสมุนไพรอะไรบา้ง 
        3.เด็กและครูร่วมกนัดูภาพประกอบค าน ้ าแต่ละชนิด เช่น น ้ ากระเจ๊ียบ น ้ าเก๊กฮวย น ้ าใบเตย น ้ าอญัชนั 
      4. เด็กอาสาสมคัรออกมาน าน ้ าสมุนไพรแต่ละขวดมาวางใหต้รงกบัภาพ  
      5. เด็กๆ ร่วมกนัคิดว่าน ้ าสมุนไพรแต่ละชนิดมีวิธีการท าอยา่งไร โดยการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม
จากการนบั 1-4 นบัเลขเดียวกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนั จากนั้นตวัแทนเด็กออกมาจบัฉลากเลือกน ้ า
สมุนไพรในกลุ่มของตนโดย หมายเลข 1 คือกลุ่มท่ี 1  น ้ากระเจ๊ียบหมายเลข 2 คือกลุ่มท่ี 2 น ้ าใบเตย 
หมายเลข 3 คือกลุ่มท่ี  น ้ าอญัชนั และ หมายเลข 4 คือกลุ่มท่ี 4 น ้ าเก๊กฮวย 
       6. เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดวิธีการท าน ้ าสมุนไพรในกลุ่มของตน จากนั้นบอกวิธีแต่ละขั้นตอน
ใหคุ้ณครูช่วยบนัทึก จนครบทุกกลุ่ม จากนั้นคุณครูช่วยเขียนวิธีการท าใหเ้ด็กๆลงบนกระดาษเทาขาว 
และทบทวนวิธีการใหก้บัเด็กๆแต่ละกลุ่ม 
      7.เด็กร่วมกนัวาดวิธีการท าน ้ าสมุนไพรในกลุ่มของตนในแต่ละขั้นตอน 
      8. เด็กแต่ละกลุ่มออกมาอภิปรายวิธีการท าน ้ าสมุนไพรในกลุ่มของตนใหเ้พ่ือนฟัง 
  ส่ือ 
        -ค าคลอ้งจอง “น ้าสมุนไพร”  
      - ภาพประกอบค า น ้ าสมุนไพร  
       -  น ้ ากระเจ๊ียบ น ้ าเก๊กฮวย น ้ าใบเตย น ้ าอญัชนั 
การประเมินผล 
      สงัเกตจาก 
       1.การตั้งสมมติฐานการท าน ้ าสมุนไพรของเดก็ 
       2.การอภิปรายสมมติฐานการท าน ้ าสมุนไพรร่วมกบัเพ่ือนของเด็ก 
 
 บนัทึกหลงัการสอน 
.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตพฤตกิรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั 

ค าช้ีแจง   

                1. แบบสงัเกตพฤติกรรมพฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัใชส้ังเกตพฤติกรรม
การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีท่ี 2  อายุ 5-6 ปี 

               2. พฤติกรรมท่ีสังเกตในแบบสงัเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัมี 4  
ดา้น  ไดแ้ก่  

         2.1 ความสามารถดา้นการก าหนดปัญหา  หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี แสดงถึง ความสามารถใน
การใชค้  าถาม การอภิปราย และบอกส่ิงท่ีเป็นปัญหาในลกัษณะแปลกใหม่ต่างจากท่ีพบหรือมีอยู่เดิม และ
อธิบายสาเหตุของปัญหามากกว่าหน่ึงแนวคิด   

         2.2 ความสามารถด้านการเลือกวิธีในการแก้ปัญหา  หมายถึง ระดับพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการน าเสนอวิธีการในการแกปั้ญหาท่ีเป็นของตนเองมีความแปลกใหม่ต่างจากท่ีพบหรือมีอยู่
เดิม และอธิบายขั้นตอนการแกปั้ญหาได ้ตามล าดบั 

         2.3  ความสามารถดา้นการปฏิบติั  หมายถึง ระดบัพฤติกรรมความสามารถในการปฏิบติักิจกรรม
ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายมากกว่าหน่ึงวิธีตามวิธีและขั้นตอน ท่ีวางแผนไว ้
                             2.4 ความสามารถดา้นการประเมินผล  หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงออก  ถึงความสามารถ
ในการน าเสนอผลการปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นของตนเอง มีความแปลกใหม่ต่างจากท่ีพบหรือมีอยู่เดิม และ
อธิบายขอ้สรุปถึงการน าผลการปฏิบติัมาปรับใช ้ในชีวิตประจ าวนัได ้  
                 3. แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นการประเมินในระดบัคุณภาพของ
พฤติกรรม 3 ระดบั   คือ  3, 2, 1 

                                  4. ระยะเวลาในการด าเนินการจดัประสบการณ์  8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  4 วนั คือ  วนัละ   45 นาที    
โดยท าการประเมิน และบนัทึกการประเมิน ในระหว่างการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการท่ีเน้นพฒันา
ความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

5. ขอ้ปฏิบติัในการสงัเกต  
       5.1  เขียนช่ือผูส้งัเกต และช่ือเด็กปฐมวยั  วนั เดือนปี ท่ีจะท าการสงัเกต 
       5.2  ในการสงัเกต ผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัจะท าการสงัเกตพร้อมกนั โดยสงัเกตเดก็เป็น

รายบุคคล ในช่วงการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 
              6. การบนัทึกแบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมส าหรับเด็กปฐมวยั   เมื่อสงัเกตว่าเดก็ท่ี
ท าการสงัเกตมีพฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคต์รงกบัขอ้ใดใหใ้ส่เคร่ืองหมาย () ลงใน
ช่องนั้น โดยการท าบนัทึกดงัน้ี 
 

 ช่องระดบัคะแนน   3       บนัทึกเมื่อเดก็ปฐมวยัเกิดพฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคม์ากกว่าหน่ึงวิธีไดด้ว้ยตนเอง                                      
ช่องระดบัคะแนน   2       บนัทึกเมื่อเดก็ปฐมวยัเกิดพฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคม์ากกวา่หน่ึงวิธี โดยมีผูช้ี้แนะ                            
ช่องระดบัคะแนน  1      บนัทึกเม่ือเดก็ปฐมวยัเกิดพฤติกรรมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ดห้น่ึงวิธี โดยมีผูช้ี้แนะ 
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ความสามารถในการ

แก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์  

                                                          ระดับคุณภาพ   

ดี  (3) พอใช้  (2) ปรับปรุง (1) 

1. ความสามารถด้านการ 

ก าหนดปัญหา  

1.1 เด็กสามารถใชค้  าถาม       

และบอกส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ี

แปลกใหม่ต่างจากเดิม 

 

 

1.2 เด็กสามารถอธิบาย

สาเหตุของปัญหามากกว่า 

หน่ึงแนวคิด 

 

                                   

สามารถใช้ค  าถามมากกว่า

หน่ึงค าถาม ในการ

อภิปราย บอกส่ิงท่ีเป็น

ปัญหาในลักษณะที่แปลก

ใหม่ได้ด้วยตนเอง  

 

สามารถอธิบายสาเหตุของ

ปัญหาได้มากกว่าหน่ึง

แนวคิดได้ด้วยตนเอง  

 

 

สามารถใช้ค  าถาม

มากกว่าหน่ึงค าถาม  

ในการอภิปราย บอกส่ิง

ที่เป็นปัญหาในลักษณะ

ที่แปลกใหม่โดยมีผู ้

ช้ีแนะ  

สามารถอธิบายสาเหตุ

ของปัญหาได้มากกว่า

หน่ึงแนวคิด  โดยมีผู ้

ช้ีแนะ  

 

                                                            

สามารถใช้ค  าถามได้หน่ึง

ค าถาม ในการอภิปราย 

บอกส่ิงท่ีเป็นปัญหาใน

ลักษณะที่แปลกใหม่โดย

มีผู ้ช้ีแนะ  

 

สามารถอธิบายสาเหตุของ

ปัญหาในลกัษณะที่แปลก

ใหม่ได ้ หน่ึง แนวคิด โดยมีผู ้

ช้ีแนะ 

 2. ความสามารถด้านการ

เลือกวิธีการในการ

แก้ปัญหา  

2.1 เด็กสามารถน าเสนอผล

การ สืบคน้ดว้ยวิธีการและ

เหตุผลที่  มากกว่า หน่ึงวิธี 

 

 

สามารถน าเสนอวิธีการใน

การสืบค้นข้อมูลได้ 

มากกว่าหน่ึง แนวคิดได้

ด้วยตนเอง  

 

 

สามารถน าเสนอวิธีการ

ในการสืบค้นข้อมูลได้ 

มากกว่าหน่ึงแนวคิด

โดยมีผูช้ี้แนะ 

 
 

 
สามารถน า เสนอวิธีกา ร
ในก า รสืบค ้น ข ้อม ูล ได้ 
หน่ึงแนวคิดโดยมีผูช้ี้แนะ 

2.2 เด็กสามารถน าเสนอ

วิธีการแกปั้ญหาของตนเองท่ี

มีความแปลกใหม่ต่างจากเดิม 

สามารถน าเสนอวิธีการ

แกปั้ญหาของตนเองท่ีมีความ

แปลกใหม่ต่างจากเดิมได้

มากกว่า หน่ึงวิธีการได้

ด้วยตนเอง  

สามารถน าเสนอวิธีการ

แกปั้ญหาของตนเองท่ีมี

ความแปลกใหม่ต่างจาก

เดิมได้มากกว่า หน่ึง

วิธีการ โดยมีผู ้ช้ีแนะ  

 

สามา รถน า เสนอวิธีการ
แก้ปัญหาของตนเองที่ มี
ความแปลกใหม่ต่างจากเดิม
ได ้ ห นึ่ งว ิธีกา ร  โดยมีผู ้
ช้ีแนะ 
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ความสามารถในการ

แก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์  

                                              ระดับคุณภาพ 

ดี (3) พอใช้ (2)  ปรับปรุง (1)  

2.3 เด็กสามารถอธิบาย

ขั้นตอนการแกปั้ญหาเป็น

ขั้นตอนตามล าดบั 

สามารถอธิบายขั้นตอนการ

แกปั้ญหาเป็นขั้นตอน

ตามล าดบัได้ด้วยตนเอง  

สามารถอธิบายขั้นตอน

การแกปั้ญหาเป็นขั้นตอน

ตามล าดบัได ้โดยมีผู ้

ช้ีแนะ  

สามารถอธิบายขั้นตอนการ
แกปั้ญหาเป็นขั้นตอนไดแ้ต่
ยงัเรียงล  าดบัไม่ถูกตอ้ง แม้
มีผู ้ช้ีแนะ 

3. ความสามารถด้านการ
ปฏิบัติ      
  3.1 เด็กสามารถปฏิบติั 
กิจกรรมดว้ยวิธีการที่ 
หลากหลายมากกว่าหน่ึงวิธี    
 

สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ด้วย วิธีการที่หลากหลาย
มากกว่า หน่ึงวิธี ได้ด้วย
ตนเอง  
 

สามารถปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายมากกว่า
หน่ึงวิธี โดยมีผู ้ช้ีแนะ  

สามารถปฏิบ ัต ิกิจกรรม
ด ้ว ย ว ิธ ีก า ร ไ ด ้ห นึ่ ง ว ิธี 
โดยมีผู ้ช้ีแนะ 

  3.2 เด็กสามารถปฏิบติั
กิจกรรมตามขั้นตอนท่ี
วางแผนไว ้                  

สามารถปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้                  
ได้ด้วยตนเอง   

 สามารถปฏิบติักิจกรรม
ตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้
ได้   โดยมีผู ้ช้ีแนะ             

สามารถปฏิบติักิจกรรมตาม
ขั้ นตอนท่ีวางแผนไว้ ได้   
แต่ย งัไม่ถ ูกต ้องตามขั้น
ทั้ งหมดโดยมีผู ้ช้ีแนะ             

4.. ความสามารถด้านการ
ประเมินผล  
4.1เด็กสามารถน าเสนอผล
การปฏิบติัที่เป็นของตนเองมี
ความแปลกใหม่ต่างจาก
ของเดิม  
 
 

  
 
สามารถน าเสนอผลการ
ปฏิบติัที่เป็นของตนเองมี
ความแปลกใหม่ต่างจาก
ของเดิม ได้ด้วยตนเอง  
 

 
 
สามารถน าเสนอผลการ
ปฏิบติัที่เป็นของตนเองมี
ความแปลกใหม่ต่างจาก
ของเดิมได้   โดยมีผู ้
ช้ีแนะ             

 
 
สามารถน า เสนอผลการ
ปฏิ บั ติ ไ ด้แ ต่ ย ังพู ดต า ม
เพื่อนบา้ง   แมมี้ผูช้ี้แนะ 

4.2 เด็กสามารถสรุปผลการ
ปฏิบติักิจกรรมของตนที่มี
ความแปลกใหม่ต่างจากเดิม 

สามารถสรุปผลการปฏิบติั
กิจกรรมของตนที่มีความ
แปลกใหม่ต่างจากเดิมได้ 
ด้วยตนเอง  

สามารถสรุปผลการ
ปฏิบติักิจกรรมของตนที่มี
ความแปลกใหม่ต่างจาก
เดิมได้โดยมีผู ้ช้ีแนะ  

ส า ม า ร ถ ส รุ ป ผ ล ก า ร
ปฏิบัติกิจกรรมได้ แต่ย ัง
ไม่มีความที่มีความแปลก
ใหม่ต่างจากเ ดิม แม้มีผู ้
ช้ีแนะ 
 
 
 
 
 

  4.3 เด็กสามารถอธิบาย
ข้อสรุปถึงการน าผลการ
ปฏิบติักิจกรรม มาปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้

สามารถอธิบายข้อสรุปถึง
การน าผลการปฏิบติักิจกรรม 
มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดด้้วยตนเอง  

สามารถอธิบายข้อสรุป
ถึงการน าผลการปฏิบติั
กิจกรรม มาปรับใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้โดยมีผู ้
ช้ีแนะ  

สามารถอธิบายข้อสรุป
ได้เล ็กน้อยถึงการน าผล
การปฏิบัติกิ จกรรม มา
ปรับใชใ้นชีวิตประจ าวัน
ได ้โดยมีผู ้ช้ีแนะ 



 183 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั 

ช่ือผูส้งัเกต...............................................................................................ผูส้งัเกตคนท่ี................. 

ช่ือเด็กปฐมวยั...............................................................................ชั้น............................................ 

                  วนัท่ี....................................เดือน.......................................พ.ศ.................................. 

 
พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ระดบัพฤติกรรม  
ข้อมูลเพิ่มเติม 

3 2 1 
1.ความสามารถด้านการก าหนดปัญหา  
  1.1 เด็กสามารถใชค้  าถาม และบอกส่ิงท่ีเป็นปัญหาท่ี
แปลกใหม่ต่างจากเดิม 

    

  1.2 เด็กสามารถอธิบายสาเหตุของปัญหามากกว่า หน่ึง
แนวคิด 

    

2.ความสามารถด้านการเลือกวิธีในการแก้ปัญหา  
  2.1 เด ็กสามารถน าเสนอผลการสืบคน้ด้วยวิธีการและ
เหตุผลที่มากกว่า หน่ึงวิธี 

    

 2.2 เด็กสามารถน าเสนอวิธีการแกปั้ญหาของตนเองที่มี
ความแปลกใหม่ต่างจากเดิม 

    

 2.3 เด็กสามารถอธิบายขั้นตอนการแกปั้ญหาเป็นขั้นตอน
ตามล าดบั 

    

3.ความสามารด้านการปฏิบัติ  
   3.1เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมดว้ยวิธีการที่หลากหลาย
มากกว่าหน่ึงวิธี 

    

   3.2 เด็กสามารถปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ้     
4.ความสามารถด้านการประเมินผล  
  4.1เด็กสามารถน าเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นของตนเองมี
ความแปลกใหม่ต่างจากของเดิม 

    

  4.2 เด็กสามารถสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมของตนที่มี
ความแปลกใหม่ต่างจากเดิม 

    

  4.3 เด็กสามารถอธิบายข้อสรุปถึงการน าผลการปฏิบติั
กิจกรรม มาปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

    

                                                      รวมคะแนน   

                                                                 เฉลี่ย   
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ความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่มต่ีอแบบสังเกตพฤตกิรรมทักษะทางสังคมส าหรับเด็ก 

ค าช้ีแจง  ขอใหท่้านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อแบบสงัเกตพฤติกรรม
ทกัษะทางสงัคมส าหรับเด็กปฐมวยั โดยใส่เคร่ืองหมาย () ลงในช่องความคิดเห็นของท่าน พร้อม
เขียน ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพจิารณาปรับปรุงต่อไป 

            +1   แน่ใจว่า แบบสังเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั มีความสอดคลอ้ง  
และเหมาะสมในดา้นต่างๆ 
                0     ไม่แน่ใจว่า แบบสอบถามความคิดเห็นมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมในดา้นต่างๆ 
           -1     แน่ใจว่าแบบสอบถามความคิดเห็นไม่มคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสมในดา้นต่างๆ 

 
พฤติกรรมทักษะทางสังคม 

ความคดิเห็น  
หมายเหตุ 

 +1 0 -1 
1.การช่วยเหลือ 
 1.1 เด็กช่วยพูดให้ เพื่อนเข้าใจ แนะน าและ แก้ปัญหาให้เพื่อน  

     

 1.2 เด็กช่วยเหลือเพื่อนในการหยิบอุปกรณ์ส่ิงของท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม     
 1.3 เด็กแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม      
 1.4 เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์ภายในกลุ่มหลังท ากิจกรรม      
2.การให้ความร่วมมือ 
  2.1 เด็กพูดให้ก  าลังใจ สนับสนุนเพื่อนในการท ากิจกรรม  

    

 2.2 เด็กยอมรับข้อตกลงของกลุ่มด้วยความเต็มใจ      
 2.3 เด็กท าหน้าที่ของตนในกลุ่มด้วยความเต็มใจ      

 2.4 เด็กปฏิบัติตามกฎ-กติกา ในการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม      

3.การเป็นผู้น าผู้ตาม 
   3.1เด็กบอกความต้องการและการแสดงความคิดในการท ากิจกรรม  

    

   3.2 เด็กให้ค  าแนะน าเพื่อนในการท ากิจกรรม      
   3.3 เด็กรู้และเข้าใจหน้าที่ของตนในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม      

   3.4 เด็กยอมรับฟังและท าตามข้อตกลงของกลุ่มด้วยความเต็มใจ      
4.การกล้าแสดงออก 
  4.1เด็กกล้าตัดสินใจและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

    

  4.2 เด็กแสดงออกทางวาจาและท่าทางด้วยความมั่นใจ     
  4.3 เด็กมองและสบตาผู ้อื่นในขณะพูดหรือแสดงออก      

  4.4 เด็กบอกหรือแสดงความรู้สึกของตนให้ผู ้อื่นรับรู้ด้วยความมั่นใจ     
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ค าช้ีแจง 

                1. แบบสงัเกตพฤติกรรมน้ีเป็นแบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั
ใชส้งัเกตพฤติกรรมทางทกัษะทางสงัคมส าหรับเด็กปฐมวยั ชั้นอนุบาลปีท่ี 2  อาย ุ5-6 ปี 

                 2. พฤติกรรมท่ีสงัเกตในแบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมมี 4  ดา้น  ไดแ้ก่ 

                     2.1 ดา้นการช่วยเหลือ  4 ขอ้ 

                             2.1.1 การช่วยพดูให ้เพื่อนเขา้ใจ แนะน าและ แกปั้ญหาใหเ้พื่อน 
                            2.1.2 การช่วยเหลือเพ่ือนในการหยบิอุปกรณ์ส่ิงของท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติักิจกรรม 

                            2.1.3 การช่วยเหลือในการแกปั้ญหาร่วมกนัในการท ากิจกรรมในกลุ่ม 

                            2.1.4 การช่วยเก็บอุปกรณ์ภายในกลุ่มหลงัท ากิจกรรม  
                    2.2 ดา้น การใหค้วามร่วมมือ  4 ขอ้ 

                                    2.2.1 การพดูใหก้  าลงัใจ สนบัสนุนเพื่อนในการท ากิจกรรม 

   2.2.2 การยอมรับขอ้ตกลงของกลุ่มดว้ยความเต็มใจ 

  2.2.3 การท าหนา้ท่ีของตนในกลุ่มดว้ยความเต็มใจ 

  2.2.4 การปฏิบติัตามกฎ-กติกา ในการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม 

                    2.3  การเป็นผูน้  าผูต้าม 4 ขอ้ 

                          2.3.1 การบอกความตอ้งการและการแสดงความคิดในการท ากิจกรรม 

                          2.3.2 การใหค้  าแนะน าเพื่อนในการท ากิจกรรม 

                          2.3.3 รู้และเขา้ใจหนา้ท่ีของตนในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม 

                          2.3.4 การยอมรับฟังและท าตามขอ้ตกลงของกลุ่มดว้ยความเต็มใจ 
                  2.4   การกลา้แสดงออก  4 ขอ้ 

 2.4.1 การกลา้ตดัสินใจและการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

     2.4.2 การแสดงออกทางวาจาและท่าทางดว้ยความมัน่ใจ 

 2.4.3 การมองและสบตาผูอ่ื้นในขณะพดูหรือแสดงออก 

     2.4.4 การบอกหรือแสดงความรู้สึกของตนใหผู้อ่ื้นรับรู้ดว้ยความมัน่ใจ 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นการบนัทึกทั้งในรูปแบบของความถ่ี
(จ  านวนคร้ัง) และในระดบัคุณภาพของพฤติกรรม จดัเป็น 3 ระดบั   คือ  3,2,1   

4. ระยะเวลาในการด าเนินการจดัประสบการณ์  8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  4 วนั คือ  วนัละ   45  นาที      โดยท าการ
ประเมิน และบนัทึกการประเมิน ในระหว่างการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการท่ีเนน้พฒันาทกัษะทางสงัคม 
                     5. ขอ้ปฏิบติัในการสงัเกต  

แบบสังเกตพฤตกิรรมทักษะทางสังคมส าหรับเด็กปฐมวยั 
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        5.1  เขียนช่ือผูส้งัเกต และช่ือเด็กปฐมวยั  วนั เดือนปี ท่ีจะท าการสงัเกต 
        5.2  ในการสงัเกต ผูว้จิยัและผูช่้วยผูว้จิยัจะท าการสงัเกตพร้อมกนั โดยสงัเกตเดก็เป็น

รายบุคคล ในช่วงการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ 
6. การบนัทึกแบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมส าหรับเด็กปฐมวยั              
    เมื่อสงัเกตว่าเด็กท่ีท าการสงัเกตมีพฤติกรรมทางทกัษะสงัคมตรงกบัขอ้ใดใหใ้ส่

เคร่ืองหมาย () ลงในช่องนั้น โดยการท าบนัทึกดงัน้ี 
                                   ช่องระดบัคะแนน  3    บนัทึกเมื่อเด็กปฐมวยัเกิดพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมดว้ยตนอง 

ช่องระดบัคะแนน  2     บนัทึกเมื่อเดก็ปฐมวยัเกิดพฤติกรรมทกัษะทางสงัคม โดยมีเพื่อนหรือคุณครู   

                                                                                 ขอร้องใหป้ฏิบติั 

ช่องระดบัคะแนน  1      บนัทึกเมื่อเดก็ไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมทกัษะทางสงัคมหรือปฏิเสธในการ        

                                                                                ปฏิบติัตาม        

 

พฤติกรรมทักษะทาง
สังคม 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

(3) 
พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

1.การช่วยเหลือ 
  1.1 ก า รช ่ว ยพ ูด ให้ 
เพื ่อนเข้าใจ แนะน าและ 
แก้ปัญหาให้เพื่อน  
 
 

 
เด็กให้ค  าแนะน าและช่วย
เ พื ่อ น แ ก ้ป ัญ ห า โ ด ย ท่ี
เพื่อนไม่ได้ร้องขอ 

 
เด็กให้ค  าแนะน าและช่วย
เ พื ่อ น แ ก ้ป ัญห า โ ด ย ท่ี
เพื่อนร้องขอ 

 

เด็กไม่ค่อยสนใจเพื่อน  

  1.2 การช่วยเหลือเพื่อน
ใ น ก า ร ห ย ิบ อ ุป ก ร ณ์
สิ่งของ ที่ต ้องใช ้ในการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
 
 

เ ด ็ก ช ่ว ย ห ย ิบ อ ุป ก ร ณ์
สิ่ง ของ ที ่ต ้อ งใช ้ในก า ร
ปฏ ิบ ัต ิก ิจ ก ร ร ม  โ ด ย ท่ี
เพื่อนไม่ต้องร้องขอ 

เ ด ็ก ช ่ว ย ห ย ิบ อ ุป ก ร ณ์
สิ่งของ ที่ต ้องใช ้ในการ
ปฏิบ ัติก ิจกรรม  โดย ท่ี
เพื่อนร้องขอ  

เด็กไม่สนใจในการช่วย
เพื่อนในการหยิบอุปกรณ์
ต่างๆ 

 1.3 การช่วยเหลือในการ
แก ้ปัญหาร่วมก ันในการ
ท ากิจกรรมในกลุ่ม 
 
 

เ ด ็ก ช ่ว ย เ พื ่อ น ใ น ก า ร
แก ้ปัญหาโดยที่เพื ่อนไม่
ต้องร้องขอ 

เ ด ็ก ช ่ว ย เ พื ่อ น ใน ก า ร
แก้ปัญหาโดยท่ีเพื่อนต้อง
ร้องขอ 

เ ด ็ก ไ ม ่ค ่อ ย ใ ห ้ค ว า ม
ร่ ว มม ือ ในก า ร ร่ ว มก ัน
แก้ปัญหากับเพื่อนๆ 

 
 

 1.4 การช่วยเก็บอุปกรณ์
ภ า ย ใ น ก ลุ ่ม ห ล งั ท า
กิจกรรม 
 

เด็กช่วยเพื่อนเก็บอุปกรณ์
โดยท่ีเพื่อนไม่ต้องร้องขอ 

เ ด ็ก ช ่ว ย เ พื ่อ น เ ก ็บ
อุปกรณ์โดยที่เพื ่อนต ้อง
ร้องขอ 

เ ด ็ก นั ่ง นิ ่ง ไม ่ย อ ม ช ่ว ย
เพื ่อนๆในก ารช่ว ย เก ็บ
อุปกรณ์ภายในกลุ่ม 
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พฤติกรรมทักษะทางสังคม  

ระดับคุณภาพ  

ดี 
                 (3) 

พอใช้ 
                (2) 

ปรับปรุง  
         (1) 

2.การให้ความร่วมมือ 
  2.1ก า ร พ ูด ใ ห ้ก  า ล ัง ใ จ 
สน ับสนุน เพื ่อนในการท า
กิจกรรม 

 
พูด ใ ห ้ก  า ล ัง ใ จ  ส น ับ สน ุน
เพื่อนในการท ากิจกรรม โดย
ที่เพื่อนและครูไม่ได้ร้องขอ  

 
พูดให้ก  าลังใจ สนับสนุนเพื่อน
ในการท ากิจกรรม โดยที่เพื่อน
และครูร้องขอ 

 
เด็กไม่สนใจเพื่อนใน
การท ากิจกรรม 
 
 

 
  2.2ก า ร ย อ ม ร ับ ข ้อ ต ก ล ง
ของกลุ่มด้วยความเต็มใจ  

 
เด็กยอมรับข้อตกลงของกลุ่ม
ด้วยความเต็มใจ  

 
การยอมรับข ้อตกลงของกลุ ่ม
ด ้ว ยความเต ็มใจโดยที ่เ พื ่อน
และครูร้องขอ 

 
เ ด ็ก ไ ม ่ป ฏ ิบ ัต ิต า ม
ข้อตกลงของกลุ่ม 

 2.3การท าหน้าที่ของตนใน
กลุ่มด้วยความเต็มใจ  

เด็กท าหน้าที ่ของตนในกลุ ่ม
ด้วยความเต็มใจ  

เ ด ็กท าหน ้าที ่ของตนในกลุ ่ม
โดยที่เพื่อนร้องขอ  

เด ็กไม่ยอมท าหน ้าที่ 
ที่ตนได้รับ 

 2.4 กา รปฏิบ ัต ิต ามกฎ -
กต ิก า  ในก า รท า ก ิจ ก ร ร ม
ภายในกลุ่ม 

เด็กปฏิบ ัติตามกฎ -กติกา  ใน
การท ากิจกรรมภายในกลุ ่ม
โดยเพื่อนและครูไม่ต ้องร้อง
ขอ 

เ ด ็กปฏิบ ัต ิตามกฎ -กติกา  ใน
กา รท า ก ิจ ก ร รมภา ย ในกลุ ่ม
โดยเพื่อนและครูร้องขอ  

เด็กไม่ปฏิบ ัติตามกฎ -
ก ต ิก า  ใ น ก า ร ท า
กิจกรรมภายในกลุ่ม 

 
3.การเป็นผู้น าผู้ตาม 
3.1การบอกคว ามต ้องกา ร
และการแสดงความคิดใน
การท ากิจกรรม 

 
 
เด ็กบอกความต ้องการและ
การแสดงความคิดในการท า
กิจกรรม โดยไม่ต ้อ งรอให้
เพื่อนร้องขอ 

 
 
เด็กบอกความต้องการและการ
แ ส ด ง ค ว า ม ค ิด ใ น ก า ร ท า
กิจกรรม โดยเพื่อนต้องร้องขอ  

 
 
เด็กไม่แสดงความคิด
ข อ ง ต น  ท า ต า ม ที่
เพื่อนท าเท่านั้ น 

3.2 การให้ค  าแนะน าเพื่อน
ในการท ากิจกรรม 

เด็กให้ค  าแนะน าเพื่อนในการ
ท า ก ิจ ก ร ร ม  โ ด ย ที ่เ พื ่อ น
ไม่ได้ร้องขอ 

เด ็กให้ค  าแนะน าเพื่อนในการ
ท ากิจกรรม โดยที่เพื่อนร้องขอ  

เ ด ็ก ไ ม ่ส า ม า ร ถ
แนะน า เพื ่อนในการ
ท ากิจกรรมได้ 

3.3 รู้และเข ้าใจหน้าที่ของ
ตนในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม 

เด็กรู้และเข้าใจหน้าที่ของตน
ในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มโดย
ที่เพื่อนไม่ได้ร้องขอ  

เด ็กรู้และเข ้าใจหน้าที่ของตน
ในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่มโดยที่
เพื่อนร้องขอ 

เ ด ็ก ไ ม ่ป ฏ ิบ ัต ิต า ม
ห น ้า ที ่ใ น ก ลุ ่ม ต น 
ชอบเดินไปมาที ่กลุ ่ม
อื่น 
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พฤติกรรมทักษะทาง
สังคม 

ระดับคุณภาพ 

ดี 

(3) 
พอใช้ 
(2) 

ปรับปรุง 
(1) 

3.4 การยอมรับฟังและท า
ต าม ข ้อต กลง ของ ก ลุ ่ม
ด้วยความเต็มใจ 

 
เ ด ็ก ย อม ร ับฟ ัง แ ล ะท า ต า ม
ข ้อตกลงของกลุ่มด ้วยความ
เต็มใจ 

 
เด ็ก ยอมรับฟังและ
ท าตามข้อตกลงของ
ก ลุ ่มโดย เพื ่อนร้อ ง
ขอ 

 
เด็กไม่ฟังไม่สนใจ
เพื่อนๆ 

 
4.การกล้าแสดงออก  

  4.1การกลา้ตัดสินใจและ
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

 
 

เด ็กต ัดสิน ใจและแก ้ปัญหา
ด ้วยตนเองโดยเพื ่อนและครู
ไม่ต้องร้องขอ 

 
 

เ ด ็ก ต ัด ส ิน ใ จ แ ล ะ
แก ้ปัญหา โดยเพื ่อน
และครูร้องขอ 

 
 

เ ด ็ก ไ ม ่ก ล า้
ต ัด สิน ใ จ ไ ม ่ก ล า้
ปฏิบัติ 

4.2 การแสดงออกทาง
ว า จ า แ ล ะ ท ่า ท า ง ด ้ว ย
ความมัน่ใจ 

เด ็กแสดงออกทางวาจาและ
ท่าทางด ้วยความมัน่ ใจโดย
เพื่อนและครูไม่ต้องร้องขอ 

เด ็ก แสด งออกทา ง
วาจาและท่าทางด้วย
ค ว า ม มั น่ ใ จ โ ด ย
เ พื ่อ น แ ล ะ ค ร ูต ้อ ง
ร้องขอ 

เด็กไม่กลา้พูดไม่มี
ค ว า ม มั น่ ใ จ ใ น
ตนเอง 

4.3 การมองและสบตา
ผู อื้ ่น ใ น ข ณ ะ พ ูด ห ร ื อ
แสดงออก 

เ ด ็ก ม อ ง แ ล ะ ส บ ต า ผู อื้ ่น
ในขณะพูดหรือแสดงออกด้วย
ความมัน่ใจ 

เด ็ก มองและสบต า
ผูอื้่นในขณะพูดหรือ
แสดงออกโดยเพื่อน
ร้องขอ 

เด ็กไม ่สบตาผู อื้ ่น 
ใ น ข ณ ะ ที ่พ ูด แ ม ้
ค ุณ ค รูแ ล ะ เ พื ่อ น
ร้องขอ 
 

4.4 การบอกหรือแสดง
ความรู้สึกของตนให้ผูอื้่น
รับรู้ด้วยความมัน่ใจ 

เด็กบอกหรือแสดงความรู้สึก
ของตนให ้ผู อื้ ่นรับ รู ้ได ้ด ้ว ย
ความมัน่ใจ 

เด ็กบอกหรื อแสดง
ความรู้สึกของตนให้
ผู อื้ ่นรับ รู้โดยเพื ่อน
และครูร้องขอ 

เ ด ็ก ไ ม ่ก ล า้ บ อ ก
ห ร ื อ แ ส ด ง
ความรู้สึกของตน
ใ ห ้เ พื ่อ น แ ล ะ ค รู
รับรู้ได้ 
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 7. เกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

 

 
 
 

แบบสังเกตพฤตกิรรมทักษะทางสังคมของเดก็ปฐมวยั 

 
พฤติกรรมทักษะทางสังคม 

3 2 1  
หมาย
เหตุ 

  ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

1.การช่วยเหลือ 
  1.1 เด็กช่วยพูดให้ เพื่อนเข้าใจ แนะน าและ แก้ปัญหาให้เพื่อน  

    

  1.2 เด็กช่วยเหลือเพื่อนในการหยิบอุปกรณ์ส่ิงของท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม     
 1.3 เด็กแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนในการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม      
 1.4 เด็กช่วยเก็บอุปกรณ์ภายในกลุ่มหลังท ากิจกรรม      
2.การให้ความร่วมมือ 
  2.1 เด็กพูดให้ก  าลังใจ สนับสนุนเพื่อนในการท ากิจกรรม  

    

 2.2 เด็กยอมรับข้อตกลงของกลุ่มด้วยความเต็มใจ      
 2.3 เด็กท าหน้าที่ของตนในกลุ่มด้วยความเต็มใจ      

 2.4 เด็กปฏิบัติตามกฎ-กติกา ในการท ากิจกรรมภายในกลุ่ม           

3.การเป็นผู้น าผู้ตาม 
   3.1เด็กบอกความต้องการและการแสดงความคิดในการท า กิจกรรม  

        

   3.2 เด็กให้ค  าแนะน าเพื่อนในการท ากิจกรรม      

   3.3 เด็กรู้และเขา้ใจหน้าท่ีของตนในฐานะเป็นสมาชิกกลุ่ม      

   3.4 เด็กยอมรับฟังและท าตามขอ้ตกลงของกลุ่มด้วยความเต็มใจ      

4.การกล้าแสดงออก  
  4.1เด็กกล้าตัดสินใจและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

    

  4.2 เด็กแสดงออกทางวาจาและท่าทางด้วยความมั่นใจ     

  4.3 เด็กมองและสบตาผูอ่ื้นในขณะพูดหรือแสดงออก      

  4.4 เด็กบอกหรือแสดงความรู้สึกของตนให้ผูอ่ื้นรับรู้ด้วยความมั่นใจ     

 รวมคะแนน   

                                                                                   เฉล่ีย   

 

ค่าเฉลี่ย ระดบัทกัษะทางสังคม 
2.50 – 3.00 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

ดี 
พอใช ้
ปรับปรุง 
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แบบสอบถามความความคดิเห็นของเด็กปฐมวยัที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ 
ค าช้ีแจง  

1. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเด็ก

ปฐมวยั ที่มี 

ต่อการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ 

2. ให้เด็กปฐมวัยเลือกระบายสี ในแต่ละข้อเพียงช่องเดี ยว จากท่ีครูอ่านให้ฟัง   

ในแต่ 

ละขอ้ ตามความรู้สึกของตนเอง โดยไม่มีขอ้ใดถูกหรือผิด ซ่ึงในแต่ละช่องท่ีแสดงความคิดเห็นมี

ความหมาย ดงัน้ี 

              

  หนา้ยิม้   =   เด็กชอบหรือเห็นดว้ยในการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการในระดบัมาก 

 

                       หนา้น่ิง  =   เด็กชอบหรือเห็นดว้ยในการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการในระดบัปานกลาง 

                                   

                       หนา้บ้ึง    =  เด็กชอบหรือเห็นดว้ยในการจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการในระดบันอ้ย 

                                

สัญลกัษณ์          หน ้ายิ ้มให้คะแนน 3 คะแนน  เห็นด ้วยปานกลาง  ใช ้ส ัญลกัษ ณ์            

หน้าน่ิง              ให้คะแนน 2 คะแนน   และเห็นด้วยน้อย   ใช้สัญลกัษณ์          หน้าบ้ึง  

ให้คะแนน 1 คะแนน    การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

โดยปรับใช้เกณฑ์แปลความหมายของ  กรมวิชาการ (2542 : 19) ดังน้ี  

    ช่วงคะแนน 2.50-3.00 เห็นด้วยมาก  

    ช่วงคะแนน 1.50-2.49 เห็นด้วยปานกลาง   

    ช่วงคะแนน 1.00-1.49 เห็นด้วยน้อย 

 



 191 
 

แบบสอบถามความคดิเหน็ของเด็กปฐมวยั 
                                      การจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ   ช้ันอนุบาลปีที่ 2 
 

ใหเ้ด็กๆระบายสี ลงในช่องแสดงใบหนา้ยิม้ หนา้น่ิง  และหนา้บ้ึง (โดยครูอ่านใหเ้ด็กปฐมวยัฟังในแต่ละขอ้) 
 

 
 
 

 
รายการความคิดเห็น 

 มาก 
 

ปานกลาง นอ้ย  
ขอ้เสนอแนะ                       

3 2 1 
1.เด็กๆมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนอยา่งชดัเจน จากท่ีคุณครูอธิบาย 

   

 

2.กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สนุกสนาน น่าต่ืนเตน้ 
   

 

3.เด็กๆไดเ้รียนรู้จากเร่ืองท่ีง่ายไปสู่เร่ืองท่ียาก 
   

 

4.การท ากิจกรรม ช่วยท าใหเ้ดก็ๆเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนมากข้ึน 
   

 

5. เด็กๆไดเ้ขา้กลุ่มท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ 
   

 
6.การจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ ท าใหเ้ด็กๆรู้จกัการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นขั้นตอน 

   

 

 7. ส่ือท่ีคุณครูน ามาจดัการเรียนการสอน ท าใหเ้ด็กๆมีความ
เขา้ใจในการเรียนรู้มากข้ึน 

   

 

8.เด็กๆชอบใหม้ีการจดัการเรียนรู้แบบโครงการ มาจดักิจกรรม
การเรียนการสอน 

   

 

 9. การจดัประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการท าใหเ้ด็กๆ สนใจท า
กิจกรรมต่างๆมากข้ึน  

   

 

10.การจดัประสบการณ์เรียนรู้ ท าใหเ้ดก็ๆไดเ้รียนรู้และปฏิบติั
ดว้ยตนเอง 

   

 

                                                                                   รวมคะแนน   

                                                                                         เฉล่ีย  
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ภาคผนวก  จ ภาพประกอบ 
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              ท่ีมาของโครงการ     เดก็ปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ไดเ้ดินส ารวจบริเวณรอบๆ ภายในรง
เรียนร่วมกบัเพื่อนๆ   และร่วมกนัโหวตเลือกเร่ืองท่ีตนอยากจะเรียน เร่ืองท่ีเด็กๆ ไดเ้สนอ มีดงัน้ี 
มะม่วง(นอ้งนาย) ดอกไม(้นอ้งณัฐ) น ้ าสมุนไพร(นอ้งแกม้) และผเีส้ือ(นอ้งพิมพ)์          
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ระยะที่1 เร่ิมต้นโครงการเด็กไดร่้วมกนัเล่าประสบการณ์เดิมทีละคนหนา้ชั้นเรียน เก่ียวกบั
เร่ือง น ้ าสมุนไพรท่ีตนเองรู้จกั เคยเห็น เคยสัมผสั จนครบทุกคน แลว้ครูจดบันทึก จากนั้นเด็ก
ร่วมกนัวาดภาพประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีเล่ามาและวาดภาพประสบการณ์เดิม 

 

 

 

 
 

เด็กๆ เล่าประสบการณ์ใหม่จากท่ีผูป้กครองเล่าในจดหมาย พร้อมตน้กระเจ๊ียบ ลกูกบัน ้ ามะม่วงหาว
มะนาวโห่มาใหเ้พื่อนดูและชิมกนั  และวาดภาพประสบการณ์เดิม 
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ระยะที่ 2 พฒันาโครงการ 
         เด็กไดร่้วมกนัตั้งค  าถามเก่ียวกบัน ้ าสมุนไพร   การวางแผนการหาค าตอบร่วมกนัระหว่างเด็ก
และครูเม่ือไดค้  าถามท่ีเด็กสงสยัและอยากรู้แลว้ จากนั้นเป็นการวางแผนร่วมกนัระหว่างเด็กและครู 
โดยสอบถามว่าเราจะมีวิธีการหาค าตอบอยา่งไรบา้ง 
น า้สมุนไพรท ามาจากอะไรคะ                     
          ในค าถามน้ีเด็กจะร่วมกันวางแผนในการหาค าตอบโดยการออกไปทัศนศึกษาดูน ้ า
สมุนไพรต่างๆ  ภาพท่ี 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า้สมุนไพรมปีระโยชน์อย่างไรบ้างครับ            
          ในค าถามน้ีเด็กใชว้ิธีการแสวงหาค าตอบโดยสอบถามครูและบุคลากรในโรงเรียน จากนั้น
กลบัมาท่ีหอ้งเรียน แต่ละกลุ่มเสนอค าตอบท่ีได ้
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*น า้สมุนไพรท าอย่างไรคะ  

 *การตั้งสมมตฐิาน 
เม่ือไดค้  าถามแลว้ใหเ้ด็กๆ ร่วมกนัตั้งสมมติฐานและร่วมกนัวาดวิธีการท าในกลุ่มของตน

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
                          กลุ่มท่ี 1                                                           กลุ่มท่ี 2 
 
 
 
 
 

 
                           
                           กลุ่มท่ี 3      กลุ่มท่ี 4 
 

            
 
 
 
 
 
  *การทดสอบสมมตฐิาน 
     เม่ือมีการวางแผนและมีการแสวงหาค าตอบแลว้นั้น จะเป็นการทดสอบสมมติฐานในแต่
ละวิธี ตามขั้นตอนท่ีเด็กๆ ร่วมกนัคิด  เป็นกลุ่มจนครบทุกกลุ่ม 
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ใชว้ิธีการแสวงหาค าตอบโดยเชิญวิทยากรมาท าน ้ าสมุนไพร ให้เด็กๆ ไดล้งมือปฏิบติัจริง ท าให้
เด็กไดเ้ห็นวิธีการท าน ้ าสมุนไพรในแต่ละขั้นตอนไดถ้กูตอ้ง 

                น ้ ากระเจ๊ียบ      น ้าอญัชนั 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

                  น ้ าเกก๊ฮวย                                        น ้าใบเตย 
 
 

 
 

 

 
 
ภาพที่ 3  ระยะที่ 3 สรุปโครงการ  ระยะสรุปทบทวนโครงการและเตรียมแลกเปล่ียนความรู้โดยใน
ระดบัแรกเด็กจะตอ้งช่วยกนัวางแผนร่วมกนั ในการท าบตัรเชิญ และของท่ีระลึกเพื่อแจกคนท่ีเขา้
ร่วมงาน จากนั้นเด็กๆ แต่ละคนร่วมกนัแบ่งหน้าท่ีของตน เช่น การบรรยาย ฝ่ายตอ้นรับ ฝ่ายการ
แสดง ฯลฯ จากนั้นช่วยกนัจดัแสดงผลงานทั้งกลุ่มและรายบุคคล  
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ประวัติ ผู้ เ ขี ยน 
 

ประวตัผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางน ้ าผึ้ง  เลาหบุตร 
วนั เดอืน ปี เกดิ 3 ตุลาคม 2526 
สถานที่เกดิ 95/1 ม.5 ต.วดัละมุด อ.นครชยัศรี จ.นครปฐม 
ที่อยู่ปัจจุบนั 81 ม.8 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม   
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