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 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัยและเปรียบเทียบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานกอนการทดลอง 
และหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ไดแก กลุมตัวอยางใน
การศึกษาองคประกอบลักษณะประชาธปิไตย จํานวน 502 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการพฒันา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ที่ไดจากการเลือก
แบบเจาะจง จํานวน 2 หองเรียน แบงเปนกลุมทดลอง 24 คน ไดรับการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB และกลุมควบคมุจํานวน 28 คน ไดรับการจัดการเรียน 
การสอนแบบปกติตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช 2546 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้
คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB และแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั  
 ผลการวิจัยสรปุไดดังนี้: 1) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลักษณะประชาธปิไตยของ
เด็กปฐมวัย พบวา โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ความเคารพซึ่งกันและกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ัน
ในวิธีการแหงปญญา ซึ่งโมเดลลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูล
เชิงประจักษ มีน้ําหนักองคประกอบในแตละดานมีคาเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทุกดาน และสามารถวัดองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยได 2) รปูแบบการเรียน
การสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 5 หลักการ 
ไดแก หลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ หลักการปรับมโนทัศน หลักการปฏิสัมพันธ หลักการ
ประเมินคา และหลักการปฏิบัติ ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 4 ขั้น คือ ขั้นรับประสบการณ 
ขั้นรวมวเิคราะห ขั้นคิดคัดสรร และขั้นสรางนิสัย 3) ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยลักษณะ
ประชาธิปไตยโดยรวมและรายดานภายในกลุมทดลอง พบวา หลังการทดลองมีคาสูงขึ้นกวา 
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 The purposes of this study were to carry out a factor analysis of democratic 
characteristics of young children and to compare the democratic characteristics of 
experimental and control groups, both in general and in individual factors, before and after 
the experiment. The sample used in the study was 502 second year kindergarten students, 
with 5-6 years of age, of schools under Udonthani Education Service Area Office 1. Two 
classes were selected by purposive sampling as the sample used with the development of 
democratic characteristics of young children by RASB learning-teaching model. There were 
24 students in experimental group with the use of RASB learning-teaching model and 28 
students in control group with the use of normal learning-teaching according to Early 
Childhood Education Curriculum B.E. 2546. The instruments used in the research were 
RASB learning-teaching model and an evaluation form for democratic characteristics of 
young children. 
 The research results were as followed. 1) Regarding the factor analysis of 
democratic characteristics of young children, it was found that the confirmatory factor 
analysis model of democratic characteristics of young children consisted of 3 factors: 
respect for individuals, cooperation and faith in the method of intelligence.  The model of 
democratic characteristics of young children was fit with the empirical data. The weights of 
all individual factors were positive with statistical significance at the level of .05 and the 
factors of democratic characteristics of young children could be measured.  The RASB 
learning-teaching model for the development of democratic characteristics of young children 
comprised 5 principles: learning from model observation, concept adjustment, interaction, 
evaluation, and practice. The 4 stages of learning-teaching model were receiving 
experience, analyzing together, selecting alternative and building characters.  3) According 
to the mean comparison of democratic characteristics, both in general and in individual 
factors, within the experimental group, it was found that the mean after the experiment was 
higher than that of before the experiment with statistical significance at the level of .05 and 
was higher than that of the control group with statistical significance at the level of .01.    
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ประกาศคุณูปการ 

 

 ปริญญานิพนธฉบบันี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารย  
ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ และอาจารย ดร.มณฑิรา  จารุเพ็ง กรรมการควบคมุปริญญานิพนธที่กรุณา 
ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดเห็นในการทําปริญญานิพนธดวยความเอาใจใสเปนอยางดีมาโดยตลอด 
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.อารี  สัณหฉวี และรองศาสตราจารย ดร.เยาวพา  
เดชะคุปต กรรมการแตงตั้งเพิ่มเติมในการสอบปากเปลาที่กรุณาใหคําปรึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาเสียสละเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือ 
และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนสําหรบัการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของคณาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทานที่ไดกรุณาประสิทธิ์ประสาทวชิาความรู และประสบการณ
ตางๆ ที่มีคุณคายิ่งแกผูวิจัย  
 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี โรงเรียนบานหมากแขง 
โรงเรียนชุมชนโนนสูง โรงเรียนบานหนองตุ โรงเรียนหนองบุนาหล่ํา โรงเรียนอนุบาลหนองหิน  
โรงเรียนบานหนองบัว โรงเรียนบานมวงสวางสามัคคี โรงเรียนบานหนองเหล็ก โรงเรียนบานแมด  
โรงเรียนบานเกานอย และโรงเรียนชุมชนสามพราว ขอขอบคุณนักเรยีนทุกทานที่เปนกลุมตวัอยาง 
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทีใ่หความรวมมือใน
กระบวนการตางๆดวยความเต็มใจ 
 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผูบริหาร คณาจารย และ
เจาหนาที่ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ใหการสนับสนุนผูวิจัยในดานตางๆ 
เสมอมา  
 ขอขอบคุณนสิิตรุนพ่ี รุนนอง และเพื่อนรวมรุน ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยทุกทานที่หวงใย เปนกําลังใจและใหการสนับสนุนผูวิจัยในดานตางๆเสมอมา 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ตลอดจนญาติพ่ีนองทุกทานที่หวงใยและเปนกําลังใจ
ใหแกผูวิจัยเสมอมา 
 คุณคาและประโยชนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชา
พระคุณบิดามารดา บูรพคณาจารย และผูมีพระคุณทกุทานที่ไดอบรมสั่งสอน ปลูกฝงคุณความดี 
ตลอดจนประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรูใหกับผูวิจัยมาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน 

                                                                 ศศิธร  อมรินทรแสงเพ็ญ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยรวมประกอบไปดวยพฒันาการที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก 
พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการ 
ดานสติปญญา โดยพัฒนาการดานสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง พัฒนาการเรียนรูทางสังคม
ของเด็กจากความรูสึกผูกพนัใกลชิดภายในครอบครัวทีต่องการพึ่งพาผูอ่ืนไปสูการพึ่งพาตนเอง  
และการปรับตัวเขากับผูอ่ืน ซึ่งเด็กปฐมวัยมีความสามารถตามวัยที่จะชวยเหลือตนเองไดดี  
เด็กเริ่มพัฒนาความรูสึกเปนตัวของตัวเอง ชอบอิสระ มีความมั่นใจในตนเอง สนใจเรียนรูสิ่งรอบตวั
เพ่ิมมากขึ้น และเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 33-34) 
โดยพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัยจะสามารถพัฒนาขึ้นจากการที่เด็กปฐมวยัมีโอกาสได
ปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนทั้งเพ่ือนวัยเดียวกัน และผูใหญที่อยูรอบๆตวัเด็ก ตลอดจนการไดรับการปลูกฝง
ลักษณะนิสัยตางๆในการอยูรวมกับบคุคลอ่ืนจากการอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดูจากครอบครัว และ 
การเรียนรูผานการจัดประสบการณหรือกิจกรรมในชั้นเรียน 
 การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
(Human Relationship) โดยสาโรช  บัวศรี (2544: 85-87) แบงสัมพันธภาพระหวางบุคคลออกเปน 
3 ชนิด ไดแก สัมพันธภาพแบบอัตตาธิปไตย หมายถึง สัมพันธภาพที่บุคคลคนเดยีวเปนผูคิดและ 
สั่งการไปยังผูอ่ืน โดยบุคคลอื่นไมมีสวนรวมในการคิดเลยแมแตนอย สัมพันธภาพแบบตวัใครตัวมัน 
หมายถึง สัมพันธภาพแบบตางคนตางอยู ไมมีการรับผิดชอบหรือความรวมมือตอกัน ไมมี 
การชวยเหลือค้ําจุนซ่ึงกันและกัน และสัมพันธภาพแบบประชาธิปไตย หมายถึง สัมพันธภาพ 
ที่ทุกคนรวมมือกันรับผิดชอบ มีความนับถือใหเกียรติซึง่กันและกัน และใชปญญาเปนเครื่องมือ 
ในการแกปญหาและดําเนินการในเรื่องตางๆ และเนื่องจากสภาพสังคมที่มีขนาดใหญและ 
มีความซับซอนเพ่ิมมากขึ้น ทําใหความสมัพันธของบุคคลในสังคมกมี็ความสลับซบัซอน 
เพ่ิมมากขึ้นดวย สัมพันธภาพแบบอ่ืนไมสามารถนํามาใชดําเนินการแกปญหาตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สัมพันธภาพแบบประชาธปิไตยจึงเปนสิง่ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เนื่องจาก
สัมพันธภาพแบบประชาธิปไตยนับเปนสมัพันธภาพที่ทรงประสิทธภิาพสูงสุดในการดําเนินการตางๆ
ภายใตเง่ือนไขของสังคมทีมี่การเปลี่ยนแปลงไปนี้ (Scott.  1993: Online) 
 สเลเตอร (Stein.  2009: Online; citing Slater.  1992.  A Dream Deferred.) ไดขยาย
แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยภายใตบรบิทที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยสเลเตอรมีความเห็น 
วาประชาธิปไตยมิไดเปนเพยีงรูปแบบหนึง่ของการปกครองหรือแมแตระบบทางเศรษฐกิจ  
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แตประชาธิปไตยเปนเจตคต ิการฝกหัด และความเชื่อในการแบงปน และไดกลาวถงึลักษณะ
ประชาธิปไตยไววา เปนลักษณะของบุคคลที่สอดคลองกับลักษณะของบุคคลตามอุดมคติของสังคม 
โดยประการทีส่ําคัญคือการมีความเคารพตอชีวติอ่ืนๆ การไมบีบบังคับหรือความพยายามที่จะ 
ไมเขาไปกาวกายในความตั้งใจของบุคคลอ่ืน ซึ่งลักษณะเหลานี้จะชวยใหบุคคลอยูรวมกันในสังคม
ไดอยางสงบสุข โดยปราศจากอคติและความขัดแยงกัน เด็กจะเริ่มเรียนรูที่จะพัฒนาลกัษณะ
ประชาธิปไตยจากครอบครัว โดยครอบครัวจะเปนสังคมขนาดเล็กใหเด็กไดเรียนรู การเลี้ยงดูของ
ครอบครัวจะสงผลใหเด็กสรางสัมพันธภาพแบบอัตตาธปิไตยหรือแบบประชาธิปไตยในการอยูรวม 
กับบุคคลอ่ืนในสังคม ดังนั้นเด็กปฐมวัยจึงควรไดรับการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยอยางตอเนื่อง
และสอดคลองกับพัฒนาการดานสังคมเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสงบสุข 
และเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาในชวงวัยตอไป 
 สาโรช  บัวศร ี(2544: 85-87)  กลาวถึง สัมพันธภาพแบบประชาธิปไตยวามีลักษณะ 
ที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) การมีความเคารพซึ่งกันและกัน (คารวะธรรม) คือ ทุกคนจะตอง 
ใหเกียรติซึ่งกนัและกันทั้งทางกาย วาจา และความคิด เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดที ่
ไมลวงละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่มีอยูอยางถูกตองตามกฎระเบียบของสังคม และเคารพในสิทธ ิ
ของผูอ่ืน รวมถึงการเคารพในสถาบันหลกัที่สําคัญของประเทศ ไดแก สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 2) มีการแบงปน รวมงาน และประสานงานกัน (สามัคคีธรรม) คอื การทํางาน
รวมกันตามความถนัดของตนเองดวยความสมัครใจ มีการรวมมือและประสานประโยชนกัน 
ตามแผนที่กําหนดไวเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 3) มีความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา  
(ปญญาธรรม) คือ การมีเหตุผลในการทํางาน ทั้งเหตุผลของตนเองและของผูอ่ืน และคนควา 
หาความรูใหมเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีอยูเสมอ ซึ่งคลายคลงึกับแนวคิดของดิวอ้ี (Dewey.  
1967: 81-99)  และเคสเซล (Kessel. 1970: 3-4) ที่ไดกลาวถึง ลักษณะของประชาธิปไตยไววา เปน
ความสัมพันธของมนุษย 3 ประการ คือ 1) การเคารพซึ่งกันและกัน ไดแก การเคารพในสิทธ ิ
ซึ่งกันและกัน การเคารพในความคิดและการกระทําของบุคคลอื่น การกลาแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออกมาโดยไมลวงเกินผูอ่ืน 2) การแบงปน รวมมือ และการประสานงาน ไดแก การอาสา 
รับทํางานตามความสามารถ  การใหความรวมมือตามอัตภาพ การประสานงานและทํางานตามแผน
ที่ไดมีมติรวมกันไว 3) การมีความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ซึ่งสเลเตอร (Stein.  2009: Online; 
citing Slater.  1992.  A Dream Deferred.) กลาววา ความเปนประชาธิปไตยตองมีการแสดงออก 
ในวิถีการดําเนินชีวติประจาํวัน ซึ่งเด็กๆสามารถพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของตนเองไดจาก 
การทํางานและการเลนรวมกับเพ่ือน โดยการไดปฏิบัตกิ็เปนอีกวิธทีางหนึ่งที่จะสามารถชวยใหเด็ก 
ไดเรียนรูความเปนประชาธปิไตย ซึ่งสอดคลองกับคุณลกัษณะของเดก็ปฐมวัย 3-6 ป ซึ่งเปนวัย 
ที่เรียนรูเกี่ยวกับการอยูรวมกับผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมรอบตวั เด็กวัยนีจึ้งชอบเลนเปนกลุมมากกวา 
เลนคนเดียว ตองการตัวแบบดานสังคมและจริยธรรมเพ่ือการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  
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(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 26) ดังนั้น องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยดานความเคารพ
ซึ่งกันและกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันในวธิีการแหงปญญา จึงเปนองคประกอบที่มี 
ความสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นได    
 โดยการศึกษามีความสัมพันธกับการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย ดังนั้นจึงควรสอน  
ประชาธิปไตยใหกับผูเรียนตั้งแตเริ่มเขาโรงเรียน เพ่ือใหทราบและตระหนักวาประชาธิปไตย 
ที่แทจริงเปนอยางไร (สาโรช  บัวศรี.  2544: 84) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งมีบทบัญญัตแิละแนวนโยบายที่สอดรับกับบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนญู โดยเฉพาะ 
มาตรา 7 ที่ระบุวา กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.  2542: 5, 12) นอกจากนี้ การมีความเขาใจในประวตัศิาสตร 
ของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี  ยึดม่ันในวิถีชวีติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขยังเปนคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สําคัญ 
ประการหนึ่ง ซึ่งไดมีการกําหนดไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 (กระทรวงศึกษาธิการ.
2544: 4) บทบัญญัตติางๆเหลานี้ไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาในฐานะที่เปน
เครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยใหกับผูเรียน แตจากลักษณะ 
การดําเนินการเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาในระบบของประเทศไทยที่ผานมาผูสอนสวนใหญมุงเนน
การใหความรูแกผูเรียนเปนสําคัญ โดยมิไดตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
ผูสอนนิยมใชวิธีการสอนแบบบรรยาย ใหความสนใจเฉพาะผูเรียนที่มีผลการเรียนดี สงเสริมใหผูเรียน
แตละคนบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะตน กอใหเกิดการแขงขันระหวางบคุคลสูง สงผลใหผูเรียนมี  
ความรับผิดชอบตอสวนรวมนอย ขาดความรวมมือหรือชวยเหลือกนั ขาดความรัก ความสามัคคี 
ในหมูคณะ คํานึงถึงประโยชนสวนตัว ขาดการเสียสละ ไมมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2543: 4) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของไทย เริ่มเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นเม่ือสํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศกึษาแหงชาติ (สปช.) ไดริเร่ิมทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2516 โดยหนวยศึกษานิเทศก
จังหวัดเพชรบุรีรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรีดวยการใชกระบวนการกลุมและ 
การเนนใหผูเรียนมีบทบาทในการสอนและฝกวินัยดวยตนเอง (พรชัย  หนูแกว.  2541: 4)  
หลังจากนั้น มีการพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ประถมศึกษาอีกหลายครั้ง แตตองประสบกับปญหาตางๆ มากมาย อาทิเชน ความไมชัดเจนของ
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียน การสอน รูปแบบในการวัดประเมินผลการเรียนรู การขาดความรูและ
ทักษะในการจัดกิจกรรมของผูสอน ความไมพรอมและไมเห็นคุณคาในการปฏิบตัิกิจกรรมของผูเรียน 
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เปนตน สงผลใหการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยไมประสบความสําเรจ็
เทาที่ควร แตปจจุบันโรงเรียนหลายแหงไดใหความสําคัญกับการปลกูฝง หลอหลอมลักษณะ
ประชาธิปไตยที่เหมาะสมใหกับผูเรียนมากขึ้น เพ่ือเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตในสังคม และ 
การมีบทบาททางการเมืองที่เหมาะสมในอนาคต (Ava.1995: 348) การเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะ
ประชาธิปไตยควรไดมีการปลูกฝงตั้งแตชวงแรกของชีวติ บรรพต วีระสัย (2519: 53) เชื่อวา 
วัยเยาวเปนวยัที่หลอหลอมไดงาย และเม่ือเรียนรูแลวการลบลางทําลายเปนไปไดโดยยาก  
การเรียนรูของเด็กแมจะเปนไปอยางไมลึกซึ้ง เลียนแบบผูอ่ืน แตเปนการเรียนรูดวยกระบวนการ 
ขัดเกลาทางสงัคม (Socialization) ซึ่งผูใหญในสังคมตองทําหนาที่เลีย้งดู ดูแล และอบรมสั่งสอน 
สอดคลองกับที่ ชวน  หลีกภัย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.  2540: 7; 
อางอิงจาก ชวน  หลีกภัย.  2540: 13) ไดกลาวไววาประชาธิปไตยเปนกระบวนการที่เกิดจาก 
การเรียนรูและการปฏิบตัิ การเริ่มตนของการเรียนและการฝกฝนตองเริ่มตนตั้งแตอยูในวัยเด็กเพราะ
เปนวัยที่มีความคิดบริสุทธิส์ามารถซึมซับสิ่งที่ไดจากการสั่งสอนและอบรมไดโดยงาย โดย “ปฐมวัย” 
เปนชวงวัยทีมี่ความเหมาะสมในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย ซึง่รถจณา เถาวพันธ (2550: 4-5) 
มีความเห็นวา ประชาธิปไตยเปนเรื่องใกลตวัที่สามารถสอนไดตั้งแตวัยทารก (0-3 ป) โดยผูเลี้ยงดู
ตองปลูกฝงนสิัยและเขาใจวินัยเบื้องตน ใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเองได สามารถประพฤติปฏิบัติ
ตนใหบิดามารดาและสังคมใกลชิดยอมรบั รวมทั้งการอบรมดานศีลธรรม จรรยามารยาทเบื้องตน 
เชน การเคารพในทรัพยสินของผูอ่ืน ความมีเมตตาตอสัตวไมทารุณสัตว และไมใชกําลังรังแกกัน 
และสําหรับเด็กวัยอนุบาล (4-6 ป) เปนวยัที่เด็กมีสังคมเพิ่มมากขึ้น ควรมีการสอนและใหปฏบิตัิ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคมประชาธปิไตยที่มีระเบียบวนิัย เชน การไมรังแกกัน   
การทํางานหรือเลนเปนทีม การรูจักกติกา (เคารพ เชื่อถือ ปฏิบัตติาม) การแบงปนสิ่งของ การระงับ
ขอพิพาทโดยสันติวธิี เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดชวยกันตดัสินใจ ฝกการเลนเปนทีม และสอนแนว
ศาสนาผานกจิกรรมกลุม ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญของวิถีชวีิตและการประพฤติปฏิบัตติามหลักการ
ประชาธิปไตย สอดคลองกับสิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550: 33-34) ที่กลาววา คณุลักษณะของ 
เด็กปฐมวัย 3-6 ป เปนวัยทีเ่รียนรูเกี่ยวกบัการอยูรวมกับผูอ่ืนและจากสิ่งแวดลอมรอบตัว เด็กวัยนี้
จึงชอบเลนเปนกลุมมากกวาเลนคนเดียว ตองการตัวแบบดานสังคมและจริยธรรมเพ่ือการเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้นลักษณะประชาธิปไตยจึงสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดในเด็กปฐมวัย  
 การจะพัฒนาใหลักษณะประชาธิปไตยเกดิขึ้นในเด็กปฐมวัยไดนั้น เด็กจําเปนตอง 
ไดรับการสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานอยางพอเพียงเสียกอน เม่ือไดรับการตอบสนองแลว 
จึงจะมีความตองการขั้นสูง เพ่ือพัฒนาตนอยางเต็มศักยภาพสูการเปนคนที่สมบูรณ ซึ่งบุคคลจะมี 
ความสมบูรณงอกงามตามความตองการขัน้พ้ืนฐานที่เพ่ิมขึ้น (สุรางค โควตระกูล.  2550: 158-162; 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2553: 3132) และมาสโลวอธบิายวาลักษณะประชาธิปไตยเปน
คุณลักษณะประการหนึ่งของบุคคลที่มีความสมบูรณ โดยสถาบันทางสังคมตางๆมีบทบาทหนาที่ 
ในการตอบสนองความตองการ และพัฒนาเด็กใหเปนคนที่สมบูรณ โดยไวกอตสกีเ้ห็นวา ตั้งแต 
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แรกเกิดมนุษยจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” ซึ่งวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม 
จะชวยบงชี้ผลผลติของพัฒนาการของเด็กวาเด็กควรจะเรียนรูอะไรและควรจะมีความสามารถ 
ในทางใดบาง เปนลักษณะของแบบแผนทางสังคม วัฒนธรรมที่ถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปสู 
คนอีกรุนหน่ึง (สุรางค โควตระกูล.  2553: 61, 63) โดยแบบแผนทางสังคมประชาธิปไตยจะเปน 
แบบแผนในการอยูรวมกันของบุคคลในสังคมดวยความเคารพซึ่งกันและกัน ความรวมมือรวมใจ 
ความมีปญญาและเหตุผล ผูใหญจะเปนผูมีบทบาทในการถายทอดแบบแผนทางสังคมดังกลาว 
ใหกับเด็กผานประสบการณทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับสเลเตอร (Stein.  2009: Online; citing 
Slater.  1992.  A Dream Deferred.) ทีก่ลาววา ความเปนประชาธปิไตยที่แทจริงตองมีการสะทอน
ถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนคนรุนกอนถายทอดไวใหผานวถิีการดําเนินชีวิตประจําวัน การที่
เด็กไดมีประสบการณทางสังคมที่ไดสะทอนมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพชนจึงเปนสิ่งที่สงเสรมิให
เด็กไดพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยขึ้น โดยประสบการณนับเปนเครื่องกําหนดพัฒนาการที่สําคัญ  
ยิ่งมีสิ่งเรามากการพัฒนาไปสูระดับที่สูงยิ่งมีมากขึ้น ในการจัดการเรียนรูใหเด็กจึงตองไดรับ 
การสงเสริมโดยการยกสถานการณตัวอยางและมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นซ่ึงกันและกัน  
(อารบัทโนต; และเฟาสท.  2541: 67-69) สอดคลองกับแบนดูรา (D.F. Miller.  2000: 39; citing 
Bandura.  1977) ที่วาเด็กปฐมวัยมีการเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสมจากการสังเกตและเลียนแบบ
จากตัวแบบ  ซึ่งตัวแบบที่เด็กเลือกนั้นเปนตัวแบบทีเ่ด็กชื่นชอบ การกระตุนการเรียนรูของเด็ก 
จึงตองใชตวัแบบที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและมีอิทธิพลตอเด็ก การสงเสริมใหเด็กไดอภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเกีย่วกับตัวแบบและผลที่ตวัแบบไดรับจะสงผลใหเด็กมีเหตุผล
ทางจริยธรรมที่สูงขึ้น เน่ืองจากเด็กจะตองใชกระบวนการคิดเพื่อหาเหตุผลตามทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบิรก (Kolhberg) ดวยการรูจักเขาใจความรูสกึของผูอ่ืนจากการคิดวิเคราะห
พฤติกรรมของตัวแบบที่ไดรับ แยกแยะสิง่ที่ควรกระทําและไมควรกระทํา (อารบัทโนต; และเฟาสท.  
2541: 80-81) ในขณะที่เด็กปฐมวัยอายุ 4-6 ปนั้น มีพัฒนาการทางจริยธรรมอยูในระดับกอน
กฎเกณฑสังคม (Pre-conventional Level) การจะใหเด็กมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง
จริยธรรมน้ันจะตองอาศัยความสามารถทางดานสติปญญา ซึ่งเพียเจท (Piaget) เนนวาเด็กจะเรียนรู
เม่ือมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและผูใหญในการเขาสังคม นอกจากนั้นการพัฒนาความสามารถในการคิด
เปนผลจากการปฏิสัมพันธระหวางวธิีการคิดปจจุบันของเด็กกับสิ่งเราที่เกิดจากสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพและทางสังคม ซึ่งเรสต (Rest) ทําการศึกษาพบวา วุฒิภาวะทางดานการใชเหตุผลเชงิ
จริยธรรมสามารถขยายไดดวยประสบการณที่จัดเพ่ิมขึ้นใหกับเด็ก (อารบัทโนต; และเฟาสท.   
2541: 47) นอกจากนั้น การฝกใหเด็กไดคิดเปรียบเทียบสิ่งตางๆทั้งในดานดีและดานเสีย ตลอดจน
คิดแสวงหาทางออกจากขอเสียของสิ่งเหลานั้น (พระพรหมคุณาภรณ.  2551: 66-67) ตามแนวทาง 
การคิดแบบโยนิโสมนสิการก็จะชวยใหการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กพัฒนาขึ้นได การฝกให
เด็กไดคิดรวมกันจะชวยใหเด็กมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน เด็กไดเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง 
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และในขณะเดยีวกันเด็กจะเรียนรูความคดิเห็นและความตองการของผูอ่ืน สงผลใหเด็กยอมรับใน
ความสามารถและความคิดเห็นของผูอ่ืน เด็กมีความมั่นใจในตนเองและไววางใจเพือ่น ทําใหเด็กมี
ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนซึ่งตองใชทักษะทางสังคมเพิ่มมากขึ้น มีการแกปญหารวมกัน 
ทํางานรวมกัน เขาใจกัน ยอมรับขอตกลงรวมกันของกลุม รับผิดชอบตอหนาที่ของตนและไดรบัผล
การลงมือปฏิบัติการรวมกันกับกลุมซ่ึงเปนผลมาจากการที่เด็กไดเรยีนรูแบบรวมมือกัน (Slavin.  
1983: 117-120) และสิ่งทีส่ําคัญอีกประการหนึ่งในการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยใหกบัเด็ก
ปฐมวัยกค็ือการใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ ซึ่งสเลเตอร (Stein. 2009: Online; citing Slater. 1992.   
A Dream Deferred.) เห็นวา ลักษณะประชาธิปไตยสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดผานการเรียนรู 
จากการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเด็กทุกคนลวนมีความสามารถที่แฝงเรนอยู เด็กมีความสามารถในการคดิ
แกไขปญหา การพยายามทําสิ่งตางๆดวยการลองถูกลองผิด และสรุปขอตกลงภายหลังการอภิปราย
รวมกัน สอดคลองกับเพียเจทท่ีวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อเด็กไดมีโอกาสปฏสิัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก ไดมีโอกาสสัมผัส สํารวจ ทดลองดวยตนเองโดยตรง สงผลใหเด็กมี 
การปรับตัว (Adaptation) โดยการซึมซาบประสบการณ (Assimilation) และปรับโครงสราง
สติปญญา (Accomdation) ตามสถานการณที่เผชิญอยูเพ่ือใหโครงสรางทางความคิดเกิดความสมดุล 
(Equilibration) (สุรางค  โควตระกูล.  2553: 48-50; สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 43-45)  
และเม่ือสิ่งที่เด็กไดเรียนรูนั้นมีความหมายสงผลใหเด็กสามารถนําความรูนั้นไปใชในชีวติประจําวนั 
ไดอยางเหมาะสม สิ่งที่กลาวมานั้นเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกดิการเรียนรูคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาจิตพิสัยของบลูม (ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-45; citing 
Bloom. 1956) ที่วาการที่บคุคลจะเกิดลักษณะนิสัยใดๆนั้น บุคคลตองมีโอกาสรับรูและใสใจใน 
สิ่งนั้นๆมีโอกาสไดตอบสนองตอสิ่งนั้นและเกิดความรูสึกพึงพอใจ เห็นคุณคาของสิ่งนั้นแลวนําไป
ปฏิบัติจนพัฒนาเปนลักษณะนิสัย ดังนั้น การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัย ตองอาศัยการนําเสนอตัวแบบที่มีคุณลักษณะประชาธปิไตยที่พึงประสงคใหกับเด็ก   
การฝกใหเด็กไดคิดและทํางานรวมกัน ตลอดจนใหไดลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงประสบการณ     
การเรียนรูนั้นนําไปสูวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 จากปญหาและความสําคัญดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจมุงศึกษาองคประกอบ
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย โดยวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันวาลักษณะประชาธปิไตย
ของเด็กปฐมวยัประกอบดวยความเคารพซึ่งกันและกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันใน
วิธีการแหงปญญา และเมือ่ไดทราบลักษณะประชาธิปไตยของเดก็ปฐมวัยชัดเจนแลว จะนํา
องคประกอบดังกลาวไปพฒันารูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจากการศึกษาแนวคดิทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ
กับการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยจึงนําหลักการที่พบมาสรางเปนรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพฒันาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั และศึกษาผล
การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยที่ไดจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัตอไป 
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คําถามการวิจัย 
   1. ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัคืออะไร มีองคประกอบ 3 องคประกอบ 

ใชหรือไม ในแตละองคประกอบมีลักษณะอะไรบาง  และมีอยูในระดบัใด 
             2. รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB ทีผู่วิจัยสรางขึ้นสามารถพัฒนาลักษณะ 
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัไดดีเพียงใด 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีมี้ความมุงหมายสําคัญเพ่ือวิเคราะหองคประกอบและพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั  โดยมีความมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 
  1. เพ่ือวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดาน 
กอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
 

ความสําคญัของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี ้เปนการมุงศึกษาองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั      
ซึ่งการดําเนินการศึกษาทีผ่านมามุงเนนศึกษากับกลุมตวัอยางในระดบัชั้นประถมศกึษา มัธยมศกึษา  
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ผูวิจัยไมพบวามีการศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบลักษณะประชาธปิไตย
ของเด็กปฐมวยัอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ผลจากการศกึษาวิจัยในครัง้นี้จะทําใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการนําไปพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย และทําใหไดแนวทางใน 
การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยที่สอดคลองกับรูปแบบการดําเนนิชีวติประจําวนั  
ซึ่งจะเปนการเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยสูการอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตยได ตลอดจน 
เปนการตอบสนองตอวัตถปุระสงคของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในการยึดถือ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุขเปนวถิีทางในการปกครองประเทศ 
ตอบสนองตอนโยบายดานการศึกษาของประเทศตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ในการปลูกฝงความรู และจิตสํานึกที่ถูกตองเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพ่ือความสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรการศกึษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับความรักชาติ การมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
ยึดม่ันในวิถีชวีิตและการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
คุณคาที่ไดรับจากการศึกษาวิจัยในครั้งนีจ้ะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชกับเด็กปฐมวยัใน
ภาคสวนอ่ืนๆ ตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  กําหนดขอบเขตของการศึกษาเปน 2 ระยะ  ดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
  2.  การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RASB 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศกึษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 5,082 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของ 
เด็กปฐมวัย เปนนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ประกอบดวย 
   1.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของแบบประเมนิลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยั เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 100 คน 
   1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของ 
เด็กปฐมวัย เปนนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) จากประชากร จํานวน 502 คน 
  2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RASB เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศกึษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ประกอบดวย 
   2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  
สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6  
ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 
ภาคเรียนที่ 1 ประกอบดวย 
    2.1.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองนํารองครั้งที่ 1 เปนนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปที ่2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดอุดรธานี ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 43 คน 
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     2.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองนํารองครั้งที่ 2 เปนนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปที ่2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดอุดรธานี ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 41 คน  
   2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยดวย
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาอุดรธานี เขต 1 ปการศกึษา 2553 ภาคเรียนที่ 2  
ที่เปนกลุมตัวอยางที่คัดเลือกมาจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั จํานวน 2 หองเรียน ประกอบดวย 
    2.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนการสอน 
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย  
เปนนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน 
    2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป  ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
  1.  ระยะเวลาในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
ใชระยะเวลาระหวางปการศกึษา 2551 ถงึ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
  2.  ระยะเวลาในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB ประกอบดวย 
   2.1 ระยะเวลาในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ใชระยะเวลาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 
   2.2 ระยะเวลาในการศึกษาผลการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ใชระยะเวลาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 
ระยะเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  1.  ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย    
มีดังนี้ 
   1.1 ตัวแปรโครงสราง  ประกอบดวย 
    1.1.1 ความเคารพซึ่งกันและกัน 
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    1.1.2 ความรวมมือรวมใจ  
    1.1.3 ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา 
   1.2 ตัวแปรชีว้ัด  ประกอบดวย 
    1.2.1 ตัวชีว้ัดโครงสรางดานความเคารพซึ่งกันและกัน     
       1.2.1.1 รูจักการรอคอย     
       1.2.1.2 เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน 
       1.2.1.3 ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
    1.2.2 ตัวชีว้ัดโครงสรางดานความรวมมือรวมใจ      
       1.2.2.1 รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง  
       1.2.2.2 ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ 
       1.2.2.3 รูจักการแบงปนสิง่ตางๆ           
      1.2.3 ตัวชีว้ัดโครงสรางดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา 
       1.2.3.1 คิดแกไขปญหาได 
       1.2.3.2 คิดวางแผนได   
       1.2.3.3 ความมีเหตุผล    
  2.  ตัวแปรที่ใชในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
   2.1 ตัวแปรจัดกระทํา ไดแก การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวย
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB      
   2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย      
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย หมายถึง ลักษณะของเด็กปฐมวัย 
ที่แสดงออกอยางสอดคลองกับวิถชีีวติประชาธิปไตย โดยแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน  
ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันในวธิีการแหงปญญา โดยสังเกตจาก 
   1.1 ความเคารพซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยเขาใจในสิทธิของตนเอง  
และผูอ่ืน ปฏบิัตติอบุคคลอ่ืนดวยความเปนมิตร ใหการยอมรับในความคิดเห็นของผูอ่ืน และ 
ไมลวงเกินผูอ่ืนทั้งในทางกาย วาจา และจิตใจ มีดัชนีชี้วดั ไดแก เด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรม รูจัก
การรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน และปฏิบตัิตามขอตกลงของกลุม 
   1.2 ความรวมมือรวมใจ หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยใหความรวมมือและมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ มีดัชนีชี้วัด ไดแก รับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ และรูจักการแบงปนสิง่ตางๆ 
   1.3 ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยสามารถใช
สติปญญาในการทํางาน การแกไขปญหาและความขัดแยง หรือการตัดสินใจในเรือ่งตางๆ 
ไดอยางมีเหตุผล มีดัชนีชี้วดั ไดแก คิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได และความมเีหตุผล 
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  2.  การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RASB หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยไดเรียนรูจากการสังเกต 
ตัวแบบที่มีลักษณะประชาธปิไตย แลวเปดโอกาสใหเด็กไดอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกัน 
และกัน เกี่ยวกับสถานการณที่ตัวแบบเผชิญอยู พฤติกรรมของตัวแบบ ผลที่ตวัแบบไดรับจาก 
การกระทําพฤติกรรม และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกบัสถานการณ และตวัแบบกบั
บุคคลอื่น ตลอดจนคิดวิเคราะหผลดี ผลเสียของการกระทําทีต่ัวแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยง
เปรียบเทียบกบัตนเองเพื่อนาํเสนอทางเลอืกและตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัตอิยางมีเหตุผล 
ดวยตนเอง แลวนําประสบการณและมโนทัศนตางๆทีไ่ดรับมาใชในการปฏิบัตเิพ่ือสะทอนถึงลกัษณะ
ประชาธิปไตยที่เปนเปาหมายที่ครูกําหนดไว โดยแนวคดิดังกลาวเปนแนวคิดสําหรบัขั้นตอน 
การเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นรับประสบการณ (Receiving experience: R) หมายถึง ขั้นตอนที่ครูจัด
ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนการเรียนรูจากตัวแบบทีมี่ลักษณะประชาธิปไตยที่ครู
กําหนดให ผานกิจกรรมการเลานิทาน กรณีตัวอยาง สถานการณจําลองและการแสดงบทบาทสมมติ 
   ขั้นรวมวเิคราะห (Analyzing together: A) หมายถึง ขั้นตอนที่ครูจัดประสบการณ
ใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดรวมกนัวิเคราะห วพิากษวิจารณ สถานการณที่ 
ตัวแบบเผชิญอยู พฤติกรรมของตัวแบบ ผลที่ตวัแบบไดรับจากการกระทําพฤติกรรม และเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางตวัแบบกับสถานการณ และตวัแบบกับบุคคลอื่น เพ่ือปรับมโนทัศนและเรียนรู
รวมกัน 
   ขั้นคิดคัดสรร (Selecting Alternative: S) หมายถึง ขั้นตอนที่ครูจัดใหเด็กปฐมวัย
ไดคิดวิเคราะหผลดี ผลเสียของการกระทาํที่ตัวแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับ
ตนเองเพื่อนําเสนอทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติอยางมีเหตุผลดวยตนเอง 
   ขั้นสรางนิสัย (Building characters: B) หมายถึง ขั้นตอนที่ครูจัดกิจกรรมให 
เด็กปฐมวัยนาํประสบการณและมโนทัศนตางๆที่ไดรบัจากขั้นรับประสบการณ ขัน้รวมวิเคราะห  
และนําสิ่งที่ไดเรียนรูและแนวทางการตัดสนิใจเลือกไวแลวจากขั้นคิดคัดสรรมาใชในการปฏิบัต ิ
เพ่ือสะทอนถงึลักษณะประชาธิปไตยที่เปนเปาหมายที่ครูกําหนดไวผานกิจกรรมสถานการณจําลอง  
และบทบาทสมมติ 
  3.  เด็กปฐมวยั หมายถึง นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศกึษา 2553 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ในการวิจัยเรือ่งการวิเคราะหองคประกอบและการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดในการวิจัยไว 2 ระยะดังน้ี 
  ระยะที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
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  ระยะที่ 2 การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบ RASB 
 ระยะที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
  ในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยได
ดําเนินการศึกษาทฤษฎีที่เกีย่วของกับลักษณะประชาธปิไตย ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
และจริยธรรมของเพียเจท ทฤษฎีประวตัศิาสตรสังคมของไวกอตสกี้ ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของโคลเบอรก ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา และทฤษฎีลําดับขัน้ความตองการ
ของมาสโลว โดยสรุปวา ลักษณะของเด็กปฐมวัย 3-6 ป เปนวัยทีเ่รยีนรูเกี่ยวกบัการอยูรวมกับผูอ่ืน
และสิ่งแวดลอมรอบตัว เด็กวัยนี้จึงชอบเลนเปนกลุมมากกวาเลนคนเดียว ตองการตัวแบบดานสงัคม
และจริยธรรมเพ่ือการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 26) แตเด็กมี
ลักษณะของการยึดตนเองเปนศูนยกลาง การพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีลักษณะประชาธิปไตยจะตอง
สงเสริมใหเด็กไดมีปฏสิัมพันธกับบคุคลรอบตัวเด็ก โดยที่มีผูใหญคอยใหความชวยเหลือเด็ก 
ก็จะสามารถคลายการยึดตนเองเปนศูนยกลางลงไดตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  
(สุรางค  โควตระกูล.  2553: 81; อางอิงจาก Piaget; & Inholder.  1967) ซึ่งพัฒนาการทางสต ิ
ปญญาที่สูงขึน้จะสงผลใหเด็กมีความสามารถในการคดิวิเคราะหและการใชเหตุผลสงผลให
พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กสูงขึ้นดวย โดยเพียเจทและโคลเบอรก (อารบัทโนต; และ เฟาส.  
2541: 39-43) อธิบายถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของมนษุยวา มีพ้ืนฐานมาจากพัฒนาการทางดาน
สติปญญา ความรูความเขาใจ สามารถแบงเปนระดับตางๆ โดยแตละระดับนั้นมีขั้นตอนของ 
การพัฒนาที่เปนสากล เม่ือพัฒนาถึงขั้นใดแลวก็ยากทีจ่ะลดต่ําลงมา เม่ือเด็กมีพัฒนาการดานใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมที่สูงขึน้เด็กจะสามารถพิจารณาวา การกระทําใดที่ควรกระทาํหรือไมควรกระทํา
ในการอยูรวมกับผูอ่ืน ซึ่งไวกอตสกี้ เห็นวาวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะชวยบงชีผ้ลผลติของ
พัฒนาการของเด็ก (สุรางค โควตระกลู.  2553: 61, 63) และการกระทําที่เด็กสมควรกระทําเพื่อใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับแบบแผนทางสังคมและวฒันธรรมในการอยูรวมกับผูอ่ืน และแบบแผน
ทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นจะถูกถายทอดจากผูใหญสูเด็กรุนตอๆไปและตองมีการสะทอนออกมาใน
วิถีการดําเนินชีวติประจําวัน (Stein.  2009: Online; citing Slater.  1992.  A Dream Deferred.) 
ซึ่งแบบแผนทางสังคมและวฒันธรรมในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางสงบสุขคือลักษณะประชาธปิไตย
ของบุคคลนั่นเอง และการพัฒนาใหบุคคลมีลักษณะประชาธิปไตยไดนั้นตองอาศัยกระบวนการ 
ขัดเกลาทางสงัคม โดยเฉพาะการมีตัวแบบที่มีลักษณะประชาธิปไตยที่พึงประสงคเพ่ือเปนแบบอยาง
แกเด็กใหสามารถเรียนรูได โดยแบนดูรามีความเชื่อวา การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรยีนรู
โดยการสังเกต (สุรางค โควตระกูล.  2553: 235-248 ) หากเด็กมีแบบอยางลักษณะประชาธปิไตย 
ที่ดีเด็กก็จะสามารถพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของตนเองขึ้นมาได  
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  ลักษณะประชาธิปไตย คือ ประชาธิปไตยที่เปนวถิีชวีิต ซึ่งเปนประชาธิปไตย 
ในดานที่เกี่ยวของกับตวับุคคลโดยเฉพาะ โดยลักษณะประชาธิปไตยของบุคคลทางดานจิตใจ  
หรือจิตประชาธิปไตยนั้น เปนลักษณะของบุคคลที่มีเหตผุลเชิงจริยธรรมสูง จัดเปนพฤติกรรม
เสริมสรางสังคม (Prosocial Behavior) ประเภทหนึ่ง จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะ
ประชาธิปไตย พบวา ลักษณะประชาธปิไตยคือ ลักษณะการแสดงออกอยางสอดคลองกับวิถชีีวติ
ประชาธิปไตย โดยแสดงถึงความเคารพซึง่กันและกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันใน
วิธีการแหงปญญา (สันติ  สุขทรัพย.  2528: 39-44; พรชัย  หนูแกว.  2541: 30; ชูชีพ   
ประทุมเวยีง.  2547: 11; วิไลลักษณ  มีประชา.  2552: 67) ซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปแบบ 
ของการกระทาํหลายๆดาน ตองเคารพในความเสมอภาค เคารพในสทิธิและเสรีภาพ เคารพใน
ความคิดและการกระทําของตนเองและผูอ่ืน (สันติ  สุขทรัพย.  2528: 39-44) เขาแถวรับสิ่งของ 
หรือรับบริการตามลําดับกอนหลัง ปฏิบัตติามขอตกลง ไมละเมิดทรัพยสินของผูอ่ืนและของสวนรวม  
(พรชัย  หนูแกว.  2541: 30) มีการใหความรวมมือ ชวยเหลือ แบงปน และประสานงานกัน  
การรับอาสาทํางานตามความสามารถ การทําตามมติของสวนรวม (สันติ  สุขทรัพย.  2528: 39-44) 
รวมกันทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จ รวมรับผิดชอบในผลงานและรวมปรับปรุงแกไขงาน
ของกลุม (พรชัย  หนูแกว.  2541: 30) การเห็นแกประโยชนของสวนรวม การรับผิดชอบตอหนาที่ 
(วิไลลักษณ  มีประชา.  2552: 67) อธิบายเหตุผลไดเม่ือตองการตัดสินใจหรือซักถามตอบโต 
ยอมรับฟงขอบกพรองของตนเอง กลุมและปรับปรุงแกไข แกปญหาดวยการใชเหตุผล  
(พรชัย หนูแกว.  2541: 30) การไมถือตนเปนใหญ เนนการใชปญญา อภิปรายชี้แจงใหเขาใจ  
(วิไลลักษณ  มีประชา.  2552: 67) และจากการศึกษาตําราที่เกี่ยวของระบุวา ลักษณะประชาธปิไตย 
เปนความสัมพันธของบุคคลในสังคม (สาโรช บัวศรี.  2517: 5-6; บรรจง  ชูสกุลชาติ.  2534: 11; 
ทิศนา  แขมมณี.  2536.  12-15; พระธรรมปฎก.  2541ก: 61; อมร  รักษาสัตย.  2543: 352;  
ดวงเดือน  ศาสครภัทร; และคนอื่นๆ.  2547: 20-22; วีรยุทธ วิเชียรโชติ.  2547: 238-239) ไดแก 
ความเคารพซึง่กันและกัน การแบงปนรวมงานกันและประสานงานกัน ความเชื่อม่ันในวิธีการแหง
ปญญา ความมีวินัย ความยตุิธรรม ความมีขันติ การเปนคนดี การยึดม่ันในสันติ การมีเมตตากรุณา 
ความสามารถในการอยูรวมกัน ประกอบกับขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา
ปฐมวัย ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาทีมี่ความรูความสามารถในดานประชาธิปไตย และ
ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา ในประเดน็ที่เกี่ยวของกับองคประกอบลักษณะประชาธิปไตย  
สรุปไดวา องคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ความเคารพซึ่งกัน 
และกัน การมีสัมมาคารวะ เคารพตอผูพูดและผูฟง รูจักอดทนรอคอย ไมรังแกเพื่อนหรือสัตวเลี้ยง 
เคารพกฎระเบียบตางๆ ปฏิบัตติามขอตกลงของชั้นเรยีนและของกลุม ความรวมมือรวมใจ รูจัก
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตางๆดวยตนเองได ทํางานและการบาน
ครบถวนเรียบรอย ทํางานรวมกับเพ่ือนได ชวยเหลือเพื่อนและครูในเร่ืองตางๆ รูจักแบงปนสิ่งตางๆ 
การใหกําลังใจ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความมีเหตุผล รูจักแกไขปญหาเกี่ยวกับการเลนหรือการทํา
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กิจกรรมดวยตนเองใหเหตผุลในการทํากจิกรรมตางๆได มีการวางแผนในการทํากิจกรรมตางๆ 
พยายามแกปญหาดวยวธิีการตางๆ รูจักรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน ทํากิจกรรมตางๆอยางมีขั้นตอน  
รูจักปรับปรุงแกไขผลงานตามคําแนะนาํของผูอ่ืน จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ศึกษามาประมวลเปน
องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวยั ไดแก ความเคารพซึ่งกัน 
และกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชือ่ม่ันในวิธีการแหงปญญา และทําการสนทนากลุมยอยครู
ปฐมวัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยเพ่ือกําหนดตัวชีว้ัดลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั โดยสรุปวา ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยมี 9 ตัวชีว้ัด 
จากนั้นผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัอันดับที่ 1 (First Order: 
Confirmatory  Factor Analysis) ไดองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect for Individuals) มี 3 ตัวชีว้ดั ไดแก รูจัก 
การรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม องคประกอบดาน 
ความรวมมือรวมใจ (Cooperation) มี 3 ตัวชีว้ัด ไดแก รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือ
ผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ และองคประกอบดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา 
(Faith in the Method of Intelligence) มี 3 ตัวชีว้ัด ไดแก คิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได  
ความมีเหตุผล ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะประชาธิปไตย 
ของเด็กปฐมวยั 

ความเคารพซึง่กันและกัน 

ความรวมมือรวมใจ

ความเชื่อมั่นในวิธีการแหงปญญา 

รูจักการรอคอยเคารพสิทธขิอง
ตนเองและผูอ่ืน

ปฏิบัตติามขอตกลง
ของกลุม 

รับผิดชอบตอ 
หนาที่ของตนเอง 

ชวยเหลือผูอ่ืน 
ในเรื่องตางๆ 

รูจักการแบงปน 
สิ่งตางๆ    

คิดแกไขปญหาได 

คิดวางแผนได

ความมีเหตุผล 

รูจักการรอคอย 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
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 ระยะที่ 2  การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเดก็ปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RASB 
  จากผลการศกึษาองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัในระยะที่ 1  
ทําใหเกิดเปาหมายในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยที่ชัดเจนขึน้ ผูวิจัยจึงสนใจ 
ที่จะพัฒนาองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยดังกลาว ผานกระบวนการเรียนการสอนที่ผูวิจัย 
สรางขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ
แบนดูราที่ใหความสําคัญกบัการเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจททีใ่หความสําคญักับพัฒนาการทางสติปญญาวา สติปญญาเปนผลจากการที่เด็กมี
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมรอบตัวซึ่งเปนผลเนื่องมาจากความสามารถในการปรับตัวของเด็ก  
เม่ือสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง โครงสรางของสติปญญาเด็กจะใชความสามารถเดิมที่มีอยู 
มาปรับใหเขากับประสบการณใหมเพ่ือใหเกิดความสมดุลขึ้นระหวางประสบการณใหมกับการรับรู  
โดยเด็กพยายามปรับตวัใหเขากับสิ่งแวดลอมดวยการซึมซาบประสบการณ และการปรับโครงสราง
สติปญญา ซึ่งเปนกระบวนการควบคูกันนําไปสูการเกดิความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ 
การไดลงมือปฏิบัติ ไดมีโอกาสในการสัมผัส สํารวจและทดลองดวยตนเองโดยตรงจะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเรียนรูใหกับเด็ก ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ที่ใหความสําคัญกับพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของเด็กที่ขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญา การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการอภิปราย
ปญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกนั มองเห็นมุมมองของผูอ่ืนและมีพัฒนาการทางการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้น แนวคิดการเรยีนรูแบบรวมมือที่เนนการเรียนรูซึ่งกันและกันในการอยู
รวมกัน เห็นความสําคัญของกันและกัน รับผิดชอบรวมกัน ประนีประนอมและเคารพสิทธิซึ่งกัน 
และกัน เด็กจะเรียนรูไดดีทีสุ่ดเม่ือเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและเรียนรูผานการปฏิสัมพันธทาง
สังคม แนวคิดเกี่ยวกับการคดิแบบโยนิโสมนสิการ วิธีคดิแบบเห็นคณุ โทษ และทางออก เปน
แนวคิดที่ใหความสําคัญกับการคิดซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาปญญา โดยจะตองมองเห็นทั้งดานดี 
ดานเสียหรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆ และใหมองเห็นทางออก จุดมุงหมายที่จะชวยใหพนไปจาก
ดานที่เปนโทษ และแนวคดิการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการมี
โอกาสรับรู และตอบสนองตอสิ่งเราตางๆแลวไดรับผลที่พึงพอใจ ก็จะเห็นคุณคาและจะนําไปใชใน
ชีวติประจําวันจนกระทั่งพัฒนาเปนลักษณะนิสัย จากการวิเคราะห สังเคราะหทฤษฎีและแนวคิด  
ทําใหไดรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยทีป่ระกอบดวย 
5 หลักการ คือ หลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ หลักการปรับมโนทัศน หลกัการปฏิสัมพันธ 
หลักการประเมินคา และหลกัการปฏิบัติ และเปนขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน 
คือ ขั้นรับประสบการณ ขั้นรวมวิเคราะห ขั้นคิดคัดสรร และขั้นสรางนสิัย จากนั้นนําไปทดลอง 
นํารองกับกลุมตัวอยางและปรับปรุงรูปแบบ ดังแสดงในภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2  กรอบแนวคิดการสรางรูปแบบการเรียนการสอน 
                           สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
 
 
 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับรูปแบบการเรียนการสอน 

 
- ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม: 
เด็กเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบ 

- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา: 

เด็กเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติและ 
การปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 

- ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม:  

การอภิปรายปญหาแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สงผลให
เด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงขึ้น 

- แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ:  

เด็กเรียนรูจากการทํางานและ
รับผิดชอบรวมกัน 

- แนวคิดการคิดแบบโยนิโมนสิการ:  
การคิดเปรียบเทียบคุณ โทษของ 
ส่ิงตางๆเพ่ือแสวงหาทางออกที่จะ
ชวยใหพนไปจากดานที่เปนโทษ 

- แนวคิดการพัฒนาทางดานจิตพิสัย: 
การยอมรับ เห็นคุณคาของจริยธรรม
และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจน
เปนลักษณะนิสัย   

การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
- การใหตัวแบบที่มีลักษณะ
ประชาธิปไตย 
- การเปดโอกาสใหเด็กไดคิด
อยางเปนอิสระ 
- การมอบหมายงานใหเด็ก
ไดรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือ
เรียนรูวิธีการทํางานรวมกับ
ผูอื่น 
- การสงเสริมใหเด็กแกไข
ปญหาดวยตนเอง 
- การสงเสริมใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติจนเปนลักษณะนิสัย 

รูปแบบการเรยีน 
การสอนแบบ RASB 

 
ขั้นรับประสบการณ 

(Receiving experience: R) 
 

ขั้นรวมวิเคราะห 
(Analyzing together: A) 

 

ขั้นคิดคัดสรร 
(Selective thinking: S) 

 

ขั้นสรางนิสัย 
(Building characters: B) 

ลักษณะประชาธิปไตย 
ของเด็กปฐมวัย 

1.  ความเคารพซึ่งกันและกัน 
2.  ความรวมมอืรวมใจ        
3.  ความเชื่อมั่นในวิธีการ 
     แหงปญญา 
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  เม่ือไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ
เด็กปฐมวัยแลวจึงนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยไดวางแผนการทดลองแบบ Pretest-
Posttest Control Group Design กลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RASB และกลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
                   ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 

กลุมทดลอง 
 

       จัดการเรยีนการสอนตาม
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB 
 

ขั้นรับประสบการณ 
(Receiving experience: R) 

 
รวมวิเคราะห 

(Analyzing together: A) 
 

คิดคัดสรร 
(Selective thinking: S) 

 
สรางนิสัย 

(Building characters: B) 

กลุมควบคุม 
 

จัดการเรียนการสอนตามปกต ิ
 

ขั้นนํา 
 

ขั้นสอน 
 

ขั้นสรุป 

ลักษณะประชาธิปไตย 
ของเด็กปฐมวัย 

 
1.  ความเคารพซึ่งกันและกัน 
2.  ความรวมมือรวมใจ 
3.  ความเชื่อมั่นในวิธีการ 
     แหงปญญา  
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สมมติฐานการวิจัย 

 1.  ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ความเคารพซึ่งกันและกัน   
ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันในวธิีการแหงปญญา 
 2.  เด็กปฐมวยัในกลุมทดลองภายหลังจากไดรับการจัดประสบการณโดยใชรูปแบบ     
การเรียนการสอนแบบ RASB มีคะแนนเฉลี่ยลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมและรายดานสูงกวา 
กอนการทดลอง และสูงกวากลุมควบคุม 
  



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบและการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัยในครั้งนี้ ผูวิจัยทาํการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอผลการศึกษา
ตามหัวขอตอไปน้ี  
  1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของ 
เด็กปฐมวัย 
   1.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
    1.1.1 ทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาและจริยธรรมของเพียเจท  
    1.1.2 ทฤษฎปีระวตัิศาสตรสังคมของไวกอตสกี้ 
    1.1.3 ทฤษฎพัีฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 
    1.1.4 ทฤษฎกีารเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา 
    1.1.5 ทฤษฎลีําดับขั้นความตองการของมาสโลว 
    1.1.6 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชาธปิไตยของสเลเตอร 
   1.2 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกบัประชาธิปไตย 
    1.2.1 ความเปนมาของคําวาประชาธิปไตย 
    1.2.2 ความหมายของคําวาประชาธิปไตย 
    1.2.3 หลักการของวิถีชวีิตประชาธิปไตย  
   1.3 ความหมายลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
   1.4 ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
   1.5 องคประกอบของลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
    1.5.1 ความเคารพซึ่งกันและกัน 
    1.5.2 ความรวมมือรวมใจ 
    1.5.3 ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา 
   1.6 ปจจัยที่สงเสริมการเกิดลักษณะประชาธิปไตย 
   1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
  2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบ RASB  
สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
   2.1 พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
    2.1.1 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
    2.1.2 การเรียนรูของเด็กปฐมวัย  



 20 

   2.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนการสอนแบบ RASB 
สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
    2.2.1 ทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท 
    2.2.2 ทฤษฎพัีฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 
    2.2.3 ทฤษฎกีารเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา 
    2.2.4 แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ 
    2.2.5 แนวคิดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
    2.2.6 แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม 
   2.3 เทคนิคในการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
    2.3.1 การเลานิทาน 
    2.3.2 การใชคําถาม 
    2.3.3 สถานการณจําลอง 
    2.3.4 บทบาทสมมติ 
    2.3.5 กรณีตัวอยาง 
  3.  กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 

1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัย 

 ดวยขอจํากัดที่เกี่ยวของกับลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางจิตสังคมเปนเหตุให
มนุษยไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดโดยลําพัง ซึ่งการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
อาศัยสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Human Relationship) ในรูปแบบตางๆกัน เชน สัมพันธภาพ 
แบบอัตตาธิปไตย หรือสัมพันธภาพแบบประชาธิปไตย แตจากสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ไปอยางรวดเร็วสงผลใหสังคมมีขนาดใหญและมีความสลับซับซอนเพิ่มมากขึ้น สัมพันธภาพแบบอ่ืน
ไมสามารถนํามาใชแกไขปญหาในการอยูรวมกันไดอยางมีประสิทธภิาพ สัมพันธภาพแบบ
ประชาธิปไตยจึงไดรับการยอมรับวาเปนสมัพันธภาพที่ทรงประสิทธภิาพสูงสุดในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆภายใตเง่ือนไขของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนี้ (Scott.  1993: Online) โดยแนวคิด 
เชิงขยายเกี่ยวกับประชาธปิไตยภายใตบริบทที่สังคมโลกมีการเปลีย่นแปลงแสดงใหเห็นวา 
ประชาธิปไตยมิไดเปนเพียงรูปแบบของการปกครองหรือระบบทางเศรษฐกิจ แตประชาธิปไตย 
เปนเจตคติ การฝกหัด และความเชื่อในการแบงปน (Stein.  2009: Online; citing Slater.  1992.   
A Dream Deferred.)  โดยบุคคลจะแสดงออกดวยการมีความเคารพตอสมาชิกคนอื่นๆของสังคม  
มีการแบงปนและการประสานความรวมมือในเรื่องตางๆ ตลอดจนสามารถใชสตปิญญาในการ
พิจารณาเลือกปฏิบัตเิพ่ือประโยชนแกตนเองและสวนรวม ซึ่งลักษณะที่กลาวมาเปนลักษณะทาง
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จริยธรรมของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสตปิญญาในการพิจารณาเลือกปฏิบตัิเพื่อประโยชน
แกตนเองและสวนรวมนั้นเปนลักษณะของบุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง โดยเพียเจทและ 
โคลเบอรก (อารบัทโนต; และ เฟาส.  2541: 39-43) อธิบายถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย
วา มีพ้ืนฐานมาจากพัฒนาการทางดานสติปญญา ความรูความเขาใจ สามารถแบงเปนระดับตางๆ 
โดยแตละระดับนั้นมีขั้นตอนของการพัฒนาที่เปนสากล เม่ือพัฒนาถึงขั้นใดแลวก็ยากที่จะลดต่ําลงมา  
 การพัฒนาใหบุคคลมคีุณธรรมจริยธรรมน้ันตองอาศัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization Process) ซึ่งเปนกระบวนการที่บุคคลเรยีนรูผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social 
Interaction) สมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรูแบบแผนหรือบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) 
คานิยม คุณธรรมซึ่งเปนสิ่งที่สมาชิกในสงัคมสวนใหญเห็นวาสําคัญและเปนสิ่งดีทีท่ําใหสังคม 
ดํารงอยูอยางมีความสุข สงผลใหพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สอดคลองกับ 
ความคาดหวงัของสมาชิกในสังคม และเปนกระบวนการที่มีความตอเน่ืองตั้งแตเกิดจนกระทั่ง 
สิ้นลมหายใจ (ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร.  2545: 45) และโดยธรรมชาติแลวนั้นเด็กมีความพรอมที่จะมี
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมอยูแลว เด็กจะใชประสาทสมัผัสทั้ง 5 จัดและรวบรวมกระบวนการตางๆ
ภายในอยางเปนระบบอยางตอเน่ืองมีระเบียบแบบแผน และมีการปรับปรุงเปลีย่นแปลงอยู
ตลอดเวลาที่มีปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม (สุรางค  โควตระกูล.  2553: 48; อางอิงจาก Piaget.  
1976) เด็กจึงเรียนรูโดยจัดระบบประสบการณการเรียนรูดวยตวัของเด็กเอง (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  
2547: 35-36; อางอิงจาก Fisher.  2002: 12-18) และในขณะที่เด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบคุคล
อ่ืน เด็กจะใชกระบวนการเรียนรูดวยการสังเกตตวัแบบ (Model) ซึ่งอาจเปนบิดามารดา บุคคลที่มี
ความใกลชิดกับเด็ก หรือแมแตสื่อประเภทตางๆทีเ่ด็กสังเกตอยางใสใจและจดจําไว ตลอดจนแสดง
พฤติกรรมเลยีนแบบตัวแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤตกิรรมที่ไดรับการเสริมแรงหรือตัวแบบทีเ่ด็ก
สังเกตไดรับการเสริมแรงกจ็ะยิ่งทําใหเดก็มีแนวโนมในการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบสูงขึ้น  
(สุรางค  โควตระกูล.  2553: 286) กระบวนการดังกลาวเรียกวา การเรียนรูจากการสังเกต 
(Observational Learning) ซึ่งแบนดูราเชื่อวา การเปลีย่นแปลงความคิดหรือการเรียนรูของบุคคล
สวนใหญเกิดจากการสังเกตตวัแบบ (ประทีป  จินง่ี.  2541: 96) และหากตองการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมใหกบัเด็กปฐมวัย ตัวแบบที่นําเสนอใหกับเด็กควรแสดงพฤติกรรมในทางที่พึงประสงค 
เน่ืองจากชวงเวลาตั้งแตแรกเกิดจนกระทัง่ถึง 6 ป เปนชวงการกอตวัของแกนบุคลกิภาพ เด็กจะดี
หรือไมขึ้นอยูกับการเลี้ยงดใูนชวงนี้ (ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร.  2545: 47) สอดคลองกับมาสโลวที่ 
เห็นวาการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะชวยตอบสนองความตองการในดานตางๆใหกับเด็ก 
โดยเฉพาะความตองการตัวแบบดานสังคมและจริยธรรมเพ่ือการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  
(สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 33) และอยูรวมกบับุคคลอ่ืนไดอยางสงบสุข  
 ลักษณะประชาธิปไตยเปนลกัษณะของบุคคลที่สอดคลองกับลักษณะของบุคคลตาม 
อุดมคติของสังคมโดยประการที่สําคัญคือการมีความเคารพตอชีวติอ่ืนๆ การไมบีบบังคับหรือ 
ความพยายามที่จะไมเขาไปกาวกายในความตั้งใจของบุคคลอื่น ซึ่งลักษณะเหลานี้จะชวยใหบคุคล
อยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข โดยปราศจากอคติและความขัดแยงกัน ประกอบกับประเทศไทย
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มีการปกครองประเทศดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข หากเด็กไดรับ
การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยอยางเหมาะสมกับชวงอายุ เด็กจะสามารถเติบโตเปนผูใหญทีมี่
คุณธรรมจริยธรรม เปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอประเทศชาตสิงผลใหเกิดความมั่นคงในทาง
การเมืองการปกครองสืบไป ดังนั้นการพัฒนาใหบุคคลมีลักษณะประชาธิปไตยซึ่งเปนลักษณะทาง
คุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญ ตองอาศัยทฤษฎีพ้ืนฐานทีมี่ความเกี่ยวของดังนี้  
 1.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
  1.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาและจริยธรรมของเพียเจท 
      ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจท (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) เปนทฤษฎทีี่ถูกนํามาใชมากที่สุดในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนื่องจาก 
มีการระบุขั้นพัฒนาการทางสติปญญาอยางชัดเจน โดยเพียเจทวางรากฐานทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางสติปญญาบนพื้นฐานทางชีววทิยาทีว่าสิ่งมีชีวิตมีการปรับตวัเพ่ือใหเขากับสิ่งแวดลอม ดังนั้น
พัฒนาการทางสติปญญา จึงเปนผลสืบเนือ่งมาจากปฏิสมัพันธ (Interact) ระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งความสามารถในการปรับตัวจะปรากฏอยูในตัวเด็กตัง้แตแรกเกิด โดยการปรับตัว 
(Adaptation) เปนกระบวนการที่เด็กสรางโครงสรางตามความคิด (Scheme) โดยการมีปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับสิ่งแวดลอม 2 ลักษณะ คือ เด็กพยายามปรับตวัใหเขากบัสิ่งแวดลอมโดยการซึมซาบ
ประสบการณ (Assimilation) ซึ่งเปนกระบวนการทีเ่ด็กดูดซึมสิ่งแวดลอมจากประสบการณเดิม 
ของตนเอง โดยขอบเขตของการดูดซึมจะขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของเด็กคนนั้น และการปรับ
โครงสรางสตปิญญา (Accommodation) เปนกระบวนการควบคูไปกับการซึมซาบประสบการณ  
เม่ือสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง โครงสรางของสติปญญาในเด็กจึงตองมีการปรับปรุงเพ่ือใหเกิด
ความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.   
2553: 43-45)  
       โดยความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) จะเกิดขึ้น
เม่ือเด็กใชความสามารถเดิมที่มีอยูมาปรับใหเขากบัประสบการณใหม เพ่ือใหเกิดความสมดุลขึน้
ระหวางประสบการณใหมกับการรับรู หนวยความคิดรวบยอดใหมทีไ่ดรับจากการปรับแตงแลว
เรียกวา สกีม (Scheme) หรือ สกีมา (Schemas) โดยสกีมาแบงเปน 2 ชนิด คือ สกีมาเกิดจาก
ความรูสึกของอวัยวะเคลื่อนไหว (Sensori-motor Schema) เปนสกีมาเบื้องตนเกี่ยวกับประสาท
สัมผัส  และสกีมาเกิดจากระบวนการคิดการเขาใจ (Cognitive Schema) เปนสกมีาในขั้นแรกที่ผาน
กระบวนการ     ในสมอง (Internalization) เพ่ือตีความโดยนําประสบการณเกามาประยุกตเขากับ
สถานการณใหม และจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดระบบ
โครงสรางสกีมาที่มีความเชื่อมโยงตอเน่ืองของความคิดรวบยอด เปนโครงสรางความสัมพันธของ
ความคิดรวบยอดที่มีลักษณะเปนระบบเครือขาย ยิ่งมีโครงสรางซับซอนยิ่งสงผลใหมีระดับสติปญญา
เพ่ิมสูงขึ้น (Skemp.  1979: 114-126; Wadsworth.  1996: 14-17) 
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   จากกระบวนการปรับสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจดังกลาวสงผลให
สติปญญาของเด็กแตละคนมีความแตกตางกันไป โดยเพียเจทไดกลาวถึงลําดับขั้นพัฒนาการทาง
สติปญญาไว 4 ขั้น (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 43-45)  ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ลําดับขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท 
 

อายุ (ป) ข้ัน พัฒนาการ 
0-2 ประสาทสัมผสัและการเคลือ่นไหว 

(Sensorimotor) 
เด็กเรียนรูโดยใชประสาทสมัผัส เชน ปาก หู ตา 
สิ่งแวดลอมรอบตวั 

2-6 ความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ 
(Intuitive or Preoperational) 

เรียนรูภาษาพูด สัญลักษณ เครื่องหมาย ทาทาง  
ในการสื่อความหมาย รูจักสิ่งที่เปนตวัแทน 
(Representation) โครงสรางสติปญญาแบบงาย 
สามารถหาเหตุผลเชิงอางอิงได มีความเชื่อใน
ความคิดของตนอยางมาก ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง 
(Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ 

7-11 ปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม 
(Concrete Operations) 

รับรูรูปธรรมไดดี ใชเหตุผล สรางกฎเกณฑ      
เห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆเปนนามธรรม 

11-16 ปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม 
(Formal Operations) 

รูจักคิดหาเหตุผล มีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมติฐาน 
แกปญหา พัฒนาสติปญญาอยางสมบูรณ  
มีความคิดเทาผูใหญ     

  
 ที่มา: สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  (2553).  การวัดและประเมินแนวใหม: เด็กปฐมวัย.  
หนา 46. 
 
   นอกจากนี้เพียเจทยังเห็นวา องคประกอบที่มีสวนเสริมสรางพัฒนาการทางสต ิ
ปญญามี 4 องคประกอบ โดยองคประกอบแรก คือ วุฒิภาวะ (Maturation) ซึ่งเปนสภาพรางกาย 
ที่มีความพรอมตอการพัฒนาทางสติปญญา ดังนั้นครูผูสอนควรจัดประสบการณ หรือสิ่งแวดลอมให
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน องคประกอบที่สอง คือ ประสบการณ (Experience)  
มี 2 ชนิด ไดแก ประสบการณที่เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (Physical 
Environment) และประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร (Logico-
mathematical Experience) องคประกอบที่สาม คือ การถายทอดความรูทางสังคม (Social 
Transmission) คือ การที่บุคคลรอบขางถายทอดความรูแกเด็ก โดยผานกระบวนการซึมซาบ
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ประสบการณ และกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา และองคประกอบสุดทาย คือ 
กระบวนการพัฒนาความสมดุล (Equilibration) หรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  
(Self-regulation) ซึ่งอยูในตัวของแตละบุคคลเพื่อจะปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาวปญญา 
ขั้นตอไปอีกขัน้หน่ึงซึ่งสูงกวา (สุรางค โควตระกูล.  2553: 49-50) 
    นอกเหนือไปจากพัฒนาการทางสติปญญาแลว เพียเจทยังเปนผูบกุเบิกความคดิ
เกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมจากการรูการเขาใจสังคม (Sociocognitive Moral Development) 
โดยเพียเจทเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมมีความสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญา (Malim; & 
Birch. 1998: 506) ดังนั้นเม่ือสติปญญาสงูขึ้นจริยธรรมยอมสูงขึ้นดวย ลําดับขั้นทางจริยธรรมของ 
เพียเจทถูกพจิารณาจากการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม โดยเพียเจทกลาววาพัฒนาการทางจริยธรรม 
ประกอบดวยขั้นกอนจริยธรรม และขั้นจริยธรรมอีก 2 ขั้น ดังนี้ 
    1.  ขั้นกอนจริยธรรม (Premoral Period) ในชวงตั้งแตแรกเกิด-2 ป ในขั้นน้ี
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กยังไมดีพอ ความสามารถในการรับรูสิ่งแวดลอมอยูในวงจํากัด  
เด็กมีความตองการทางรางกายซึ่งปรารถนาที่จะไดรบัการตอบสนองโดยไมคํานึงถึงเหตุผล  
ไมคํานึงถึงกาลเทศะหรือขอจํากัดใดๆเมื่อสามารถพูดไดเด็กจะใชภาษาเปนเครื่องมือเพ่ือให 
ความตองการของตนไดรับการตอบสนอง เด็กวัยนี้จะสนใจเรื่องกฎกติกาตางๆเพียงเล็กนอย 
และไมสนใจทีจ่ะเลนหรือปฏิบัตติามกฎกติกา ในชวงปลายของขั้นน้ีเด็กจะมีความสนใจในกฎกติกา
เพ่ิมมากขึ้น โดยเฝาสังเกตจากเด็กที่โตกวาและเลียนแบบ แตยังไมมีความเขาใจวากฎกติกาเปน
การตกลงรวมกันเพราะเด็กวัยนี้ยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Shaffer.  1988: 318) 
    2.  ขั้นจริยธรรมเชิงปรนัย หรือขั้นการมีจริยธรรมโดยการบังคับ (Moral 
Realism or Heteronomous Morality) ในชวงอายุ 3-10 ป เด็กเริ่มรับกฎเกณฑหรือมาตรฐานทาง
จริยธรรมมาจากผูมีอํานาจเหนือตน เชน พอแม ครู เด็กที่โตกวา หรอืพระเจา โดยเด็กจะยึดถือวา
กฎเกณฑตางๆเปนสิ่งตายตัว (Moral Absolutes) และจะตองปฏิบตัิตามโดยเปลีย่นแปลงไมได 
ซึ่งเพียเจทอธบิายวา พัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นนีข้องเด็กเปนผลจากการรูคิด (Cognitive 
Deficits) 2 ลักษณะ ไดแก การยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentrism) คือ การไมยอมรับ      
ความคิดเห็นของคนอื่น และการยึดถือความจริงหรือสัจจะนิยม (Realism) คือ แนวโนมที่จะ   
ปฏิเสธความคิดเห็นของตนเองกับความจริงภายนอก เด็กเชื่อวากฎเกณฑที่ถูกวางไวเปนสิ่งทีต่อง
ปฏิบัตติามขัดขืนไมได กฎตางๆจึงเปนสิง่ที่ตายตวัและใชไดกับทุกคน ผูที่ฝาฝนกฎตองถูกลงโทษ 
หรือถูกกรรมตามสนอง (Immanent Justice) เด็กมองวาระดับของการลงโทษจะขึ้นอยูกับผลของ  
การกระทํามากกวาเจตนาในการกระทํา (นีออน พิณประดิษฐ.  2545: 19, 20-21) 
    3.  ขั้นจริยธรรมเชิงอัตนัย หรือขั้นการมีจริยธรรมดวยตนเอง (Moral 
Relativism or Autonomous Morality) เม่ือเด็กอายุ 10-12 ป เด็กจะสามารถเขาใจถึงความสัมพันธ
ของเหตุและผล เด็กเริ่มเขาใจวากฎเกณฑตางๆทางสงัคมเปนเพียงขอตกลงที่ยอมรับรวมกัน
ระหวางบุคคลในสังคม และกฎเกณฑสามารถเปลี่ยนแปลงได เด็กจะมีความรูสึกวากฎเกณฑตางๆ
ควรเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของคนในกลุม การตัดสินวาสิ่งใดถูกหรือผิดจะตองพิจารณา 
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ที่เจตนามากกวาผลของการกระทํา ผูที่ฝาฝนกฎควรไดรับการลงโทษแบบที่ตองเปนทั้งผูใหและผูรับ
(Reciprocal Punishment) หรือการลงโทษทางสังคมซึ่งเปนไปตามผลของการกระทํานั้นๆ แตเด็ก
จะไมเชื่อในเรือ่งของกรรมตามสนอง (นีออน พิณประดิษฐ.  2545: 19-20) 
   เพียเจท เห็นวา พัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กมีความสัมพันธกับพัฒนาการ 
ทางสติปญญา โดยพัฒนาการในขั้นแรกจะมีความเรียบงายและจะมคีวามซับซอนเพ่ิมมากขึ้น 
ในขั้นหลังๆ แตอยางไรก็ตามพัฒนาการในขั้นหลังๆจะสรางจากพัฒนาการขั้นตนซึ่งเปนผลจาก
ความกาวหนาเชิงคุณภาพไปตามขั้นตางๆ และสงผลตอวิธีการคิดแบบใหมๆ ซึง่บุคคลและ
สถานการณตางๆสงผลตอพัฒนาการดวย และพัฒนาการทางสติปญญาจะไมยอนกลับไปยัง 
ขั้นที่ต่ํากวา จึงสงผลใหการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมไมสามารถยอนกลับไปสูขั้นทีต่่าํกวาดวยเชนกัน  
แตการฝกฝนหรือการมีปฏิสัมพันธที่เหมาะสมจะสงผลใหสามารถพัฒนาสูระดับทีสู่งขึ้นได  
(อารบัทโนต; และ เฟาส.  2541: 39-43) 
   กลาวโดยสรุป เพียเจทเชื่อวา พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลเปนผล
เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธ (Interact) ระหวางบุคคลกบัสิ่งแวดลอม โดยอาศัยกระบวนการปรับตวั 
ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การซึมซาบประสบการณ (Assimilation) และการปรับโครงสรางสติปญญา 
(Accommodation) เพ่ือใหเกิดความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) 
โดยเพียเจทแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 4 ขั้น คือ ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว 
ความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ ปฏิบัติการคดิแบบรปูธรรม ปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม และเพียเจท
ยังเปนผูบุกเบกิความคิดเกีย่วกับพัฒนาการทางจริยธรรม โดยเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมมี
ความสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญา เม่ือสติปญญาสูงขึ้นจริยธรรมยอมสูงขึ้นดวย โดยลาํดับ
ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท ประกอบดวยขั้นกอนจริยธรรม ขั้นจริยธรรมเชิงปรนัย หรือ
ขั้นการมีจริยธรรมโดยการบังคับ และขั้นจริยธรรมเชิงอัตนัยหรือขั้นการมีจริยธรรมดวยตนเอง โดยที่
พัฒนาการทางสติปญญาจะไมยอนกลับไปยังขั้นที่ต่ํากวาจึงสงผลใหการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ไมสามารถยอนกลับไปสูขั้นที่ต่ํากวาดวยเชนกัน การฝกฝนหรือการมีปฏิสัมพันธที่เหมาะสมจะสงผล
ใหสามารถพัฒนาสูระดับทีสู่งขึ้นได 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาและจริยธรรมของเพียเจทสามารถนาํมาใชอธิบาย
การเกิดลักษณะประชาธปิไตยในเด็กปฐมวัยไดโดยพัฒนาการทางสติปญญาจะสงผลใหเด็กมี
ความสามารถในการรูคิดและมีเหตุผลที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไมควรทําในการอยู
รวมกับบคุคลอื่น ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนลักษณะของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม เด็กปฐมวัยเปนวัย
ที่อยูในขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการตามทฤษฎีของเพียเจท ซึ่งเด็กมีลักษณะของการยึดตนเอง
เปนศูนยกลาง เด็กยังไมเขาใจความตองการของผูอ่ืน การกระทําของเด็กเปนผลจากบุคคลที่มี
อิทธิพลเหนือกวา และเด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ ดังนั้นผูใหญจึงควรเปนตวัแบบในการ
แสดงลักษณะประชาธิปไตยใหแกเด็ก เพ่ือที่เด็กจะไดเรียนรูลักษณะประชาธิปไตยซึ่งเปนจริยธรรม
ของบุคคลในการอยูรวมกัน  
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  1.1.2 ทฤษฎีประวตัิศาสตรสังคมของไวกอตสกี ้
      ทฤษฎีประวัตศิาสตรสังคมของไวกอตสกี้ (Vygotsky’s Sociocultural Theory)  
เนนความสําคญัของวัฒนธรรมและสังคม (Sociocultural Context) และการเรียนรูทีมี่ตอพัฒนาการ
ทางสติปญญา โดยตั้งแตแรกเกิดมนุษยจะไดรับอิทธพิลจากสิ่งแวดลอมที่เปน “วัฒนธรรม” 
วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะชวยบงชี้ผลผลติของพัฒนาการของเด็กวาเด็กควรจะเรียนรูอะไรบาง 
ควรจะมีความสามารถทางใดบาง โดยสถาบันทางสังคมตางๆมีบทบาทตอการเรียนรูและพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็ก พัฒนาการทางสตปิญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขัน้สูงสุดก็ตอเม่ือไดรับ          
การชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชดิกับเด็ก เน่ืองจากเด็กแตละคนมีบริเวณของความใกลเคียง
พัฒนาสติปญญา (Zone of Proximal) แตกตางกัน โดยเด็กบางคนสามารถเรียนรูสิง่ใหมดวยตนเอง      
ในขณะที่เด็กบางคนไมสามารถจะเรียนรูสิ่งใหมไดดวยตนเอง แตถาไดรับการชวยเหลือเพียง
เล็กนอยก็จะสามารถทําได โดยกระบวนการที่เด็กไดรับการชวยเหลอืจากเพื่อนที่มีความสามารถ
มากกวาหรือจากผูใหญนี้ไวกอตสกี้เรยีกวา Scaffolding ซึ่งเปนการใหความชวยเหลือเด็กใน 
การเรียนรูหรือการแกปญหา หรือการทํางานอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเด็กไมสามารถทําไดดวยตนเอง  
ใหสัมฤทธิ์ผลตามวตัถุประสงค (สุรางค โควตระกูล.  2553: 61, 63)  
      จากแนวคิดเกี่ยวกับบริเวณของความใกลเคียงพัฒนาสติปญญา (Zone of 
Proximal) และกระบวนการใหความชวยเหลือเด็กในการเรียนรู (Scaffolding) ไวกอตสกี้ไดแบง
ระดับสติปญญาออกเปน 2 ขั้น (สุรางค โควตระกูล.  2553: 62) คือ 
    1.  ระดับสติปญญาขั้นเบื้องตน (Elementary mental processes) หมายถึง 
สติปญญามูลฐานตามธรรมชาติโดยไมตองเรียนรู เชน เด็กสามารถดูดนม สามารถชวยตนเองตาม
ธรรมชาต ิ
    2.  ระดับสติปญญาขั้นสูง (Higher mental processes) หมายถึง สติปญญาที่
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกบัผูใหญทีใ่หการอบรมเลี้ยงดู ถายทอดวัฒนธรรมใหโดยใชภาษา เด็กจะ
เรียนรูภาษาทาํใหเด็กเรียนรูความคิดรวบยอด สัญลักษณตางๆ ชวยใหเด็กเขาใจสิ่งแวดลอม ภาษา
เปนเครื่องมือสําคัญในการคดิ และประสานความคิดกบัพฤติกรรมหรือการแสดงออก ภาษาจึงมี
บทบาทที่สําคญัในพัฒนาการทางสติปญญา 
    กลาวโดยสรปุ ไวกอตสกี้ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและสังคมที่มีตอการเรียนรู
และพัฒนาการทางสติปญญา โดยไวกอตสกี้เห็นวาการเรียนรูเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม
ระหวางเด็กและผูใหญ พัฒนาการทางสตปิญญาของเด็กจะเพิ่มถึงขัน้สูงสุดไดก็ตอเม่ือไดรับ 
การชวยเหลือจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชดิกับเด็ก ควรมีการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงสิ่งที่คิด 
ผานการสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนหรือครู เพราะในขณะที่เด็กคนหนึ่งพูด เพ่ือนๆก็จะไดฝกทักษะ 
การฟงไปพรอมๆกัน ซึ่งไวกอตสกี้เชื่อวา การใหความชวยเหลือชี้แนะจากเพื่อน จากครูหรือ 
จากคนในสังคมจะชวยเด็กที่อยูในบริเวณความใกลเคียงพัฒนาสตปิญญาใหสามารถทํางานซึ่งเด็ก
ไมสามารถทําไดดวยตนเองในตอนแรกใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค โดยอาศัยกระบวนการ 
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ทางสังคม การมีปฏิสัมพันธของเด็กและบคุคลอื่นๆ การมีสวนรวมกนัในการแลกเปลี่ยนพูดจากัน
อยางมีความหมายดวยบรรยากาศของความเปนกัลยาณมิตร กิจกรรมทางความคิด การมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิกับบุคคลที่อยูในสิ่งแวดลอมทางสังคมของเด็ก 
         ทฤษฎปีระวตัิศาสตรสังคมของไวกอตสกี้สามารถนํามาใชอธบิายการเกิด
ลักษณะประชาธิปไตยในเดก็ปฐมวัยไดวา ในวัฒนธรรมแตละวัฒนธรรมจะมีแบบแผนทางสังคม 
เปนเครื่องบงชี้พัฒนาการของเด็กวาเด็กควรจะเรยีนรูอะไรและควรจะมีความสามารถทางใด  
โดยแบบแผนทางสังคมประชาธิปไตยจะเปนแบบในการอยูรวมกันของบุคคลในสังคมดวย 
ความเคารพซึง่กันและกัน ความรวมมือรวมใจ ความมีปญญาและเหตผุล ผูใหญจะเปนผูมีบทบาท 
ในการถายทอดแบบแผนทางสังคมที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันใหกับเด็กผานประสบการณ 
ทางสังคม วัฒนธรรมและการใชภาษา เม่ือเด็กไดรับรูแบบแผนทางสงัคมแบบประชาธิปไตยแลว 
เด็กก็จะพยายามปฏิบัตตินใหสอดคลองกับแบบแผนทางสังคม นอกจากนั้นการใหความชวยเหลอื
ของผูใหญจะชวยใหเด็กสามารถพัฒนาความรูคิดหรือสติปญญา ทําใหเด็กสามารถใชเหตุผลในการ
เลือกปฏิบตัิตอบุคคลอื่นไดอยางเหมาะสม ซึ่งความรูคิดหรือสติปญญาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอ 
การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย  
  1.1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 
      ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก มีรากฐานการพัฒนามาจาก
ทฤษฎีของเพียเจท โดยโคลเบอรกแบงพัฒนาการการใชเหตุผลเชงิจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ แตละ
ระดับแบงออกเปน 2 ขั้น รวมทั้งหมด 6 ขั้น (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  2524: 29-30; พรรณทิพย  
ศิริวรรณบศุย.  2547: 166-167; สุรางค โควตระกูล.  2553: 68-75; สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  
2553: 61-62) ดังนี้ 
     1.  ระดับกอนกฎเกณฑ  (Pre-conventional Level) เปนระดับที่บคุคล 
ยึดตนเองเปนศูนยกลางในการตัดสินการกระทํา พฤตกิรรมทางจริยธรรมจะขึ้นอยูกับเหตุผล 
ที่ผูมีอํานาจกําหนดใหหรือเพ่ือผลประโยชนของตนเองเปนใหญ โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอผูอ่ืน 
โดยแบงออกเปน 2 ขั้น คือ  
     1.1 ขั้นที่ 1 หลักการเชื่อฟงและหลบหลีกการถูกลงโทษ (Punishment 
and Obedience Orientation) (อายุ 2-7 ป) เปนระดับขั้นที่เด็กทําตามกฎ และหลีกเลี่ยงการกระทํา 
ซึ่งจะสงผลใหถูกลงโทษ เด็กพิจารณาการกระทําจากผลที่เห็นไดภายนอก โดยไมสนใจเจตนาหรือ
ความเห็นของบุคคลอื่น เด็กเขาใจวาความดี หมายถึง สิ่งที่กระทําแลวไมถูกลงโทษหรือถูกตําหนิ 
เด็กจึงพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะกอใหเกิดการสูญเสียหรือความเจ็บปวดทางรางกายและ
ทรัพยสิน 
     1.2 ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (Instrumental Relativist 
Orientation) (อายุ 7-10 ป) เปนระดับขั้นที่เด็กตัดสินใจกระทําตามกฎขอบังคับ ความสนใจ  
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ความพึงพอใจของตนเอง หรือทําดีเพราะอยากไดรางวัลตอบแทน โดยไมไดคํานึงถึงความยุตธิรรม
และความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เด็กตระหนกัวาผูอ่ืนก็มีสิทธิทําในสิ่งที่เขาสนใจ เด็กเรียนรูวา  
การกระทําที่ถกูตอง คือ การกระทําที่สนองความตองการของตนและทําใหตนเกิดความพึงพอใจ 
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนเปนไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน   
    2.  ระดับตามกฎเกณฑ (Conventional Level) เปนระดับที่บุคคลเรยีนรูที่จะ
กระทําตามกฎเกณฑของกลุมยอยหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิก พฤตกิรรมทางจริยธรรมจะขึ้นอยูกับ
ความคาดหวงัของสังคม ทุกคนมีหนาที่ที่จะตองแสดงบทบาทของตนอยางเหมาะสมเมื่ออยูในสังคม 
กลาวคือ บุคคลตองสนับสนนุและปฏบิัตติามกฎเกณฑของสังคมนั้นๆ ระดับน้ีแบงออกเปน 2 ขั้น 
คือ  
     2.1 ขั้นที่ 3 หลักการทําตามความเห็นชอบของผูอ่ืน (Interpersonal 
Concordance of “good boy nice girl” Orientation) (อายุ 10-13 ป) เปนระดับขั้นที่เด็กตัดสนิใจ
กระทําตามความคาดหวังของผูที่อยูใกลชิดหรือสิ่งที่ผูอ่ืนเห็นชอบ ดังนั้นพฤติกรรมทางจริยธรรมจะ
ขึ้นอยูกับความคาดหวังของผูอ่ืน โดยพฤติกรรมทีถู่กตองคือ การกระทําตนใหดูดีในสายตาของผูอ่ืน
เพ่ือรักษาความสัมพันธ เชน ความซื่อสัตย ความกตญัู ซึ่งเด็กจะยึดถือและปฏิบัตติามขอตกลง 
หรือกฎเกณฑของกลุม โดยไมไดพิจารณาจากมุมมองที่เปนหลักการหรือหลักเกณฑโดยทั่วไป  
ทําใหเด็กยังไมมีความเปนตัวของตัวเอง และมองวาการทําดีคือการทําใหผูอ่ืนชื่นชอบและยอมรับ 
     2.2 ขั้นที่ 4 หลักการทําตามกฎ ระเบียบ และขอบังคบัทางสังคม  
(Law and Order Orientation) (อายุ 13-16 ป) เปนระดับขั้นที่เด็กตดัสินใจกระทําบทบาทหนาที่ของ
ตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม เด็กพยายามปฏิบตัิหนาที่ตามกฎเกณฑที่เห็นดวยอยางเต็มที่ 
ความถูกตองจะพิจารณาที่ผลประโยชนของสังคม หรือกลุม หรือสถาบันทีต่นอาศัยอยูจะไดรับ  
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของสังคม     
    3.  ระดับเหนือกฎเกณฑ (Post-conventional Level) เปนระดับที่บคุคล 
พยายามที่จะตคีวามหมายของหลักการ และมาตรฐานทางจริยธรรมดวยวิจารณญาณ โดยจริยธรรม
ที่บุคคลยึดถือจะมีความถูกตองเปนแบบสากล กลาวคอื บุคคลที่มีการใชเหตุผลทางจริยธรรมใน
ระดับน้ีจะตัดสินสิ่งตางๆดวยหลักการทีถู่กตองยุตธิรรมมากกวาการใชระเบียบแบบแผน หรือ 
ความคาดหวงัของบุคคลในสังคม บุคคลจะแยกตนเองออกจากกฎเกณฑและการคาดหวังของผูอ่ืน 
หรืออาจกลาวไดวากฎเกณฑตางๆและความคาดหวังของบุคคลในสังคมไมมีอิทธิพลตอวิจารณญาณ
ของบุคคล บคุคลจะดําเนินการดวยวิจารณญาณของตนเอง โดยคํานึงถึงความถกูตองยุติธรรมวา
เปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด ระดับน้ีแบงออกเปน 2 ขั้น คือ  
     3.1 ขั้นที่ 5 หลักการทําตามคําม่ันสัญญา (Social Contract Orientation) 
(อายุ 16 ปขึ้นไป) ในระดับน้ีบุคคลสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได บุคคลมีความภาคภูมิใจ 
เม่ือทําดี และละอายใจตนเองเมื่อทําชั่ว บุคคลมคีวามตระหนักในขอตกลงหรือกฎเกณฑทางสังคม 
ที่จะทําใหผูอ่ืนไดรับประโยชน หรือความชอบธรรมภายใตเหตุผลอันควรเกี่ยวกบัสิทธสิวนบุคคล  
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และจะไมกระทําตนขัดตอสิทธิอันพึงไดของผูอ่ืน ตลอดจนไมขัดตอความเห็นชอบของสังคมสวนรวม 
มองเห็นวากฎเกณฑเปนสิง่ที่สําคัญแตสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยการเปลี่ยนแปลงตองคํานึงถึง
ผลประโยชนของสังคมและไมขัดตอความชอบธรรมของบุคคลดวยเชนกัน 
     3.2 ขั้นที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล (Universal Ethical Principle 
Orientation) (วัยผูใหญ) ในระดับนี้บุคคลจะแสดงถึงการมีความรูอยางกวางขวางเปนสากล 
นอกเหนือจากกฎเกณฑในสังคมของตนเอง ตลอดจนมีความยืดหยุนทางจริยธรรมเพ่ือจุดมุงหมาย
ในบั้นปลายอันเปนอุดมคติอันเปนมาตรฐานทางจริยธรรมสากล เปนหลักการเพื่อมนุษยธรรม  
เพ่ือความเสมอภาคในสิทธมินุษยชน และเพ่ือการสงวนไวซึ่งการใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของ
บุคคล บุคคลจะเห็นดวยกบักฎเกณฑในสังคมถาหากกฎเกณฑนั้นอยูบนความถกูตองอันเปน 
อุดมคติ เชน การปฏิบัตติามหลักศาสนาตางๆ โดยความถูกตองเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกบัมโนธรรมของ 
แตละบุคคลซึง่ไดพัฒนาแลว 
   กลาวโดยสรุป ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกมีรากฐานการพัฒนา 
มาจากเพียเจท โดยโคลเบอรกเหน็วาจริยธรรมเปนเรือ่งของการใชเหตุผลที่จะกระทําหรือไมกระทํา
สิ่งใด และโคลเบอรกไดแบงพัฒนาการการใชเหตุผลเชงิจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ แตละระดับแบง
ออกเปน 2 ขั้น รวมทั้งหมด 6 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 หลกัการเชื่อฟงและหลบหลีกการถูกลงโทษ ขั้นที่ 2 
หลักการแสวงหารางวัล ขั้นที่ 3 หลักการทําตามความเห็นชอบของผูอ่ืน ขั้นที่ 4 หลักการทําตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับทางสังคม ขั้นที่ 5 หลักการทําตามคําม่ันสัญญา ขั้นที่ 6 หลักการยึดอุดมคติ
สากล โดยโคลเบอรกเห็นวาบุคคลตองผานการพัฒนาทางจริยธรรมขั้นตนๆ ซึ่งจะเปนรากฐาน
สําหรับการพัฒนาจริยธรรมในขั้นตอไปและยากที่จะกลับไปขั้นเดมิ 
   เม่ือพิจารณาขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปมวัยตามทฤษฎขีอง 
โคลเบอรก พบวา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอยูในระดับกอนกฎเกณฑ เด็กจะทําตามที่สังคมกําหนด
วาดีหรือไมดี เด็กมองผลของการกระทําวา จะไดรับความเจ็บปวดหรอืความพึงพอใจ และจะทําตาม
กฎเกณฑที่ผูมีอํานาจเหนือตนคือผูใหญเปนผูกําหนดไว โดยเด็กจะทําตามที่ถูกสัง่สอนวาเปนสิง่ที่
ถูกตอง เพราะไมตองการถกูลงโทษใหไดรับความเจบ็ปวด จึงละเวนในสิ่งที่ผูใหญบอกวาไมควรทาํ 
และเลือกทําแตสิ่งที่นําความพอใจมาให (การแสวงหารางวัล) เทานัน้ โดยที่พัฒนาการทางจริยธรรม
ของเด็กปฐมวยัขึ้นอยูกับการปฏิบัตตินของผูใหญใกลชดิ เชน บิดามารดา และครูผูสอน ดังนั้นหาก
ตองการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยใหกับเด็กปฐมวยั ผูใหญจึงตองเปดโอกาสใหเด็กไดอภิปราย
ปญหา แลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับผูใหญซึ่งจะสงผลใหพัฒนาการทางการใชเหตผุลของเด็กพัฒนา
สูงขึ้นได 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกสามารถนํามาใชอธบิาย 
การเกิดลักษณะประชาธปิไตยในเด็กปฐมวัยได โดยลักษณะประชาธิปไตยของบคุคลเปนการใช
เหตุผลเชิงจริยธรรมในการเลือกที่จะปฏิบัติหรือไมปฏบิัติพฤติกรรมใดๆในการอยูรวมกับบคุคลอ่ืน 
หากตองการใหเด็กปฐมวัยปฏิบัตติอบุคคลอ่ืนดวยความเคารพ มีความรวมมือรวมใจ และรูจัก 
ใชเหตุผล ผูใหญตองสรางขอตกลงใหกบัเด็กเพราะเด็กจะมองวากฎหรือขอตกลงเปนสิ่งที่ตอง 
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ปฏิบัตติาม การไมปฏิบัตติามขอตกลงจะไมไดรับการยอมรับ และผูใหญตองแสดงการยอมรับหาก
เด็กสามารถปฏิบัตติามขอตกลงไดเปนอยางดี นอกจากนั้นการปฏิบัตตินของผูใหญก็จะมีอิทธิพลตอ
เด็ก การที่ผูใหญเปดโอกาสใหเด็กไดอภิปรายการกระทําของตนเอง และแลกเปลีย่นความคิดเห็นกับ
ผูใหญซึ่งมีลักษณะของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมที่สูงกวาจะชวยพฒันาใหการใชเหตุผล 
เชิงจริยธรรมของเด็กสูงขึ้น  
  1.1.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสงัคมของแบนดูรา 
      แบนดูรา (Bandura) ผูพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Theory  
of Social Cognitive) มีความเชื่อวา การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกต 
หรือการเลียนแบบ เน่ืองจากมนุษยมีปฏสิัมพันธ (Interact) กับสิ่งแวดลอมรอบตวัอยูเสมอ  
การเรียนรูของมนุษยจึงเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม ซึ่งทั้งผูเรียน
และสิ่งแวดลอมตางก็มีอิทธิพลตอกันและกัน (ดวงเดือน ศาสตรภทัร.  2547: 114-115; สมโภชน 
เอ่ียมสุภาษิต.  2549: 48-60; สุรางค โควตระกูล.  2553: 235-248 ) ดังแสดงในภาพประกอบ 4 
 

                                                  P 
        
  
                              B                       E 
            
            B = พฤตกิรรม  
                                 P = บุคคล 
                                  E = สิ่งแวดลอม 
 

ภาพประกอบ 4 การปฏิสัมพันธของอินทรียและสิ่งแวดลอม 
 

 ที่มา: สุรางค  โควตระกลู.  (2553).  จิตวทิยาการศึกษา.  หนา 238.   
 
   แบนดูรา กลาววา ขั้นตอนในการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบมี 2 
ขั้นตอน (สุรางค โควตระกลู.  2553: 239-240) คือ  
    1.  ขั้นการไดรับมาซึ่งการเรียนรู (Acquisition) ทําใหสามารถแสดงพฤติกรรม
ได ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญเปนลําดับ 3 ลําดับ ไดแก สิ่งเราหรือการรับเขา บุคคล และ
พฤติกรรมสนองตอบ หรือการสงออก สวนประกอบทั้ง 3 อยางของการรับมาซึ่งการเรียนรูเปน
กระบวนการทางพุทธิปญญา (Cognitive Process) ความใสใจทีเ่ลอืกสิ่งเรามีบทบาทสําคัญในการ
เลือกตวัแบบ 
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    2.  ขั้นการกระทํา (Performance) ซึ่งอาจจะกระทําหรือไมกระทําก็ได  
ขึ้นอยูกับผูเรยีน เชน ความสามารถทางดานรางกาย ทักษะตางๆรวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับ
แรงเสริมซ่ึงเปนแรงจูงใจ 
   การแบงขั้นของการเรียนรูแบบนี้ ทําใหทฤษฎีการเรยีนรูของแบนดูราแตกตางจาก
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมชนิดอ่ืนๆ ซึ่งกระบวนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเรียนรูจากตัวแบบน้ี 
ตองอาศัยกระบวนการ 4 ประเภท (สุรางค โควตระกูล.  2553: 240-242)ดังนี้  
    1. กระบวนการความใสใจ (Attentional Process) ซึ่งความใสใจของผูเรียน 
มีความสําคัญอยางมาก ถาผูเรียนไมมีความใสใจหรือสนใจในการเรียนรูโดยการสังเกตหรือ 
การเลียนแบบก็จะไมเกิดขึน้ เน่ืองจากผูเรียนจะตองรับรูสวนประกอบที่สําคัญของพฤติกรรมของ 
ผูที่เปนตวัแบบ ในขณะทีค่ณุลักษณะของผูเรียนก็มีความสัมพันธกับกระบวนการความใสใจดวย
เชนเดียวกัน      
    2. กระบวนการจดจํา (Retention Process) การที่ผูเรยีนหรือผูสังเกตสามารถ
ที่จะเลียนแบบหรือแสดงพฤติกรรมเหมอืนตัวแบบไดก็เปนเพราะผูเรียนบันทึกสิง่ที่ตนสังเกตจาก 
ตัวแบบไวในความจําระยะยาว โดยผูสังเกตที่สามารถระลึกถึงสิ่งที่สงัเกตเปนภาพพจนในใจ  
(Visual Image) และสามารถเขารหัสดวยคําพูดหรือถอยคํา (Verbal coding) จะเปนผูที่สามารถ
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวแบบไดแมวาเวลาจะผานไปนาน ๆ และนอกจากนี้ ถาผูสังเกตหรือ
ผูเรียนมีโอกาสที่จะไดเห็นตวัแบบแสดงสิ่งที่จะตองเรียนรูซ้ําก็จะเปนการชวยความจําใหดียิ่งขึ้น 
    3. กระบวนการแสดงพฤตกิรรมเหมือนกับตวัแบบ (Reproduction Process) 
เปนกระบวนการที่ผูเรียนแปรสภาพ (Transform) ภาพพจน (Visual Image) หรือสิ่งที่จําไวเปน 
การเขารหัสเปนถอยคํา (Verbal coding) ในที่สุดก็แสดงออกมาเปนการกระทําหรอืแสดงพฤติกรรม
เหมือนกับตัวแบบ ปจจัยทีส่ําคัญของกระบวนการนี้ คอื ความพรอมทางดานรางกายและทักษะที่
จําเปนจะตองใชในการเลียนแบบของผูเรียน 
    4.  กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) แรงจูงใจของผูเรียนที่จะแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบทีต่นสังเกต เน่ืองมาจากความคาดหวังวาการเลียนแบบจะนําประโยชน 
มาให รวมทั้งการคิดวาการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทําใหตนหลีกเลี่ยงปญหาหรือควบคุม
สถานการณได กลาวคอื ผูเรียนไมจําเปนตองแสดงพฤติกรรมทุกอยางที่ตนเรียนรูเสมอไป ดังนั้น 
การจูงใจใหเกิดการเรียนรูจึงมีบทบาทสําคัญในการเลยีนแบบจากการสังเกต  
(ดวงเดือน ศาสตรภัทร.  2547: 114-115) 
   แบนดูรา กลาววา การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลยีนแบบไมใชพฤติกรรมที่
ลอกแบบอยางตรงไปตรงมา การเรียนรูโดยการสังเกตประกอบดวยกระบวนการทางพุทธิปญญา 
(Cognitive Process) และความพรอมทางดานรางกายของผูเรียน ฉะนั้นในขั้นการแสดงพฤติกรรม
เหมือนตัวแบบ (Reproduction) ของแตละบุคคลจึงแตกตางกันไป     
   ฟซเชอร และคนอื่น ๆ (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.  2549: 51 อางอิงจาก Fischer & 
Gochros: 1975; Ross: 1981) ไดสรุปหนาที่ของตัวแบบออกเปน 3 ลักษณะ คือ  
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    1.  ทําหนาที่สรางพฤติกรรมใหม ในกรณีที่ผูเรียนหรอืผูสังเกตตวัแบบนั้น   
ยังไมเคยไดเรยีนรูพฤติกรรมดังกลาวมากอน 
    2. ทําหนาที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น ในกรณีที่ผูเรียนหรอืผูสังเกต
ตัวแบบเคยเรยีนรูพฤติกรรมมาบางแลวในอดีต ตัวแบบจะจูงใจใหพยายามพัฒนาพฤติกรรมดังกลาว 
ใหดียิ่งขึ้น 
    3. ทําหนาที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม ในกรณีที่ผูเรียนหรือผูสังเกตมี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  
   โดยตัวแบบสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ตัวแบบทีเ่ปนบุคคลจริง 
(Live Model) และตวัแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Model)  
   กลาวโดยสรุป แบนดูรา เชื่อวา การเรียนรูสวนใหญของบุคคลเปนการเรียนรู 
โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ โดยผูเรียนจะสังเกตในเรื่องการตอบสนองและปฏิกิริยาของ 
ตัวแบบ สภาพแวดลอมของตัวแบบ ผลการกระทําทีต่วัแบบไดรับ และเกิดการเลยีนแบบพฤตกิรรม
ของตัวแบบ ซึ่งเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดของเด็กปฐมวัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 50) 
โดยการเรียนรูจากตัวแบบนี้มีกระบวนการความใสใจที่ตวัแบบนั้นดึงดูดใหเด็กเกิดความสนใจและ
ตั้งใจสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบที่มีความเดนชัด ตัวแบบที่มีการแสดงออกที่ไมซับซอนทําใหเด็ก
เกิดความพึงพอใจ เห็นพฤติกรรมของตวัแบบนั้นมีคณุคาและมีประโยชน จากนั้นเด็กจะจดจํา
ลักษณะของตวัแบบจัดเกบ็ในกระบวนการเก็บจํา เก็บขอมูลจากตัวแบบใหงายตอการจําในรูป
สัญลักษณ จัดระบบโครงสรางทางปญญา มีการซักซอมลักษณะของตัวแบบในความคิดของตนและ
ซักซอมดวยการกระทํา ในกระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบนั้น เด็กจะแสดงพฤติกรรม 
ไดดีหรือไมขึ้นอยูกับการจําสิ่งที่สังเกตได ขอมูลยอนกลับจากการแสดงพฤติกรรมและเทียบเคียงกับ
ภาพที่จําไดประกอบกับทักษะของเด็กในการแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบออกมา การที่เด็กเกิด 
การเรียนรูแลวจะแสดงพฤติกรรมอีกหรือไมนั้น ก็ขึ้นอยูกับกระบวนการจูงใจตองมีสิ่งลอใจจาก
ภายนอกกระตุนการรับรู ทาํใหเปนที่ยอมรับของสังคม และการแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบนัน้  
ทําใหสามารถควบคุมสถานการณตางๆได ซึ่งอาจเปนสิ่งที่ผูอ่ืนไดรับ ตลอดจนสิง่ลอใจของเด็กเอง 
อาจเปนวัตถสุิ่งของ และการประเมินตนเองที่ทําใหเด็กเกิดความพงึพอใจที่จะแสดงพฤติกรรมตาม
ตัวแบบ 
   ทฤษฎีการเรยีนรูทางปญญาสังคมของแบนดูราสามารถนํามาใชอธิบาย 
การเกิดลักษณะประชาธปิไตยในเด็กปฐมวัยไดวา การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย
นั้น ผูใหญตองทําตนใหเปนแบบอยางแกเด็ก ตองใหความเคารพในความเปนมนุษยของเด็ก  
เปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการตัดสนิใจและการทาํกิจกรรมตางๆ อบรมสั่งสอนเด็กดวย
เหตุผลและไมใชอารมณ สิ่งที่เด็กสามารถทําไดดีก็ควรใหการสนับสนนุ และชี้แนะตกัเตือนเม่ือเด็ก
ประพฤติตนไมเหมาะสม การใชตวัแบบอ่ืนๆในการเสรมิประสบการณเกี่ยวกับลักษณะ
ประชาธิปไตยใหกับเด็ก ควรพิจารณาคัดเลือกเฉพาะตวัแบบที่มีคุณลักษณะที่ดีเพือ่ใหเด็กได
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ประพฤติปฏิบตัิตาม หากมีความจําเปนตองใชตัวแบบที่มีคุณลักษณะไมดี ผูใหญควรใหการชี้แนะแก
เด็กและแสดงผลเสียทีต่วัแบบนั้นจะไดรบัเพ่ือไมใหเด็กจดจํานําไปปฏิบัติ   
  1.1.5 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว 
      ทฤษฎีลําดบัขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Theory of Need 
Hierarchy) เปนทฤษฎีที่เนนการมองความเปนมนุษยหรือมนุษยมีศักยภาพ (Human Potential 
Theories) โดยมองวา มนุษยนั้นมีคุณภาพเนื่องจากมีความคิด ความรูสึก ความรูตระหนัก        
การแสวงหาสิ่งดีงาม คนหาเปาหมายของชีวติเพ่ือใหไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ 
เปนความสามารถในการเรียนรูที่มีอยูในตวัของมนุษย ทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูรอดไดและมนุษย   
ทุกคนมีความตองการแสวงหาสิ่งแปลกใหมที่จะสนองความตองการใหแกตนเองทัง้สิ้น ลักษณะ     
ที่มีคุณภาพของมนุษยลักษณะนี้จัดเปนความตองการของมนุษยเรียงเปนลําดับขั้นจากต่ําไปสูง 
แบงเปน 5 ขัน้ (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 31-32) ถาความตองการในขัน้ตนๆไดรับ 
การตอบสนองแลวจะมีความตองการในขัน้สูงตอไป ลักษณะความตองการในแตละขั้น ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงลักษณะความตองการขั้นตางๆของมาสโลว 
 
 ที่มา: สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  (2553).  การวัดและประเมินแนวใหม: เด็กปฐมวัย.  
หนา 31.   
 
    ขั้นที่ 1 ความตองการตอบสนองรางกาย (Physiological Needs) ไดแก 
อาหาร น้ํา อากาศ อุณหภูมิ การนอนหลับ การขับถาย เปนตน 
    ขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Safety Needs) ไดแก 
ความรูสึกม่ันคง การไดรับการปกปอง ความมั่นคงจากครอบครัว ปลอดภัยจากความวติกกังวล  
การหลีกเลี่ยงอันตราย ความเจ็บปวยตางๆ  

ความเขาใจตนเองอยางแทจริง 

ความตองการไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 

ความตองการความรักและการเปนเจาของ 

ความตองการความปลอดภยัและม่ันคง 

ความตองการตอบสนองรางกาย 
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    ขั้นที่ 3 ความตองการความรักและการเปนเจาของ (Love Needs) ไดแก 
ความตองการความรัก อยากใหตนเปนทีร่ัก มีการยอมรับตนเองตั้งแตกลุมครอบครัว กลุมเพ่ือน 
กลุมสังคม กลุมทํางาน เปนตน 
    ขั้นที่ 4 ความตองการไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน (Esteem Needs) ไดแก 
ความตองการใหผูอ่ืนมายกยอง การไดรับการยอมรับจากเพื่อน กลุมคน และความภาคภูมิใจ 
     ขั้นที่ 5 ความเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-actualization Needs) ไดแก 
ความตองการสูงสุดของบุคคลที่จะกระทําสิ่งตางๆไดตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว และตามความสามารถ
พิเศษของตน  
   นอกจากนี้มาสโลวยังแบงความตองการของมนุษยออกเปน 2 อยาง (สิริมา  
ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 32) คือ 
    1.  ความตองการขั้นต่ําทีต่องไดรับการตอบสนองและขาดไมได ตองการ
ตอบสนองจากปจจัยภายนอก ประกอบดวย ความตองการดานรางกาย ความตองการ 
ความปลอดภยัและม่ันคง ความตองการความรักและการเปนเจาของ และความตองการไดรับ 
การยอมรับจากผูอ่ืน สําหรับเด็กปฐมวัยตองไดรับการดูแล เอาใจใส ตองการใหพอแมดูแล 
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสตปิญญา ซึ่งเด็กปฐมวยัตองการขั้นนี้มาก 
    2.  ความตองการขั้นสูงเพ่ือพัฒนาตน คือ ความตองการที่จะเจริญเตบิโต 
หรือพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของตน เปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ดังนั้น มนุษยเราจะมีความตองการขั้นสูงไดก็ตองมีความตองการขั้นต่ําครบเสียกอน    
   เม่ือบุคคลไดรบัการตอบสนองความตองการแลว บคุคลจะบรรลตุอความพึงพอใจ
จากการตอบสนองความตองการในระดับนั้นๆ และบคุคลยอมมีแนวโนมที่จะแสวงหาความพึงพอใจ
จากการตอบสนองความตองการในระดับที่สูงขึ้นตอไป ดังนั้น บุคคลจะมีความสมบูรณดวย 
ความงอกงามตามความตองการขั้นพ้ืนฐานที่เพ่ิมขึ้น และดวยแรงจงูใจเพ่ือความงอกงามตาม
กระบวนการที่จะนําบุคคลไปสูการบรรลตุอความเปนตนเองที่แทจรงิในระดับสูงสดุ โดยบุคคล 
ที่มีความสมบรูณจะมีคุณลักษณะ 13 ประการ (Maslow. 1955. Online) ดังนี้ 
    1.  มีความสามารถที่จะรับรูความเปนจริงอยางถูกตอง (Efficient Perception 
of Reality)  
    2.  ยอมรับตนเอง ผูอ่ืน และธรรมชาติมากขึ้น (Increased Acceptance of 
Self, of Others and of Nature)  
    3.  มีความเปนธรรมชาติมากขึ้น (Increased Spontaneity)  
    4.  มุงเนนการแกไขปญหามากขึ้น (Increased in Problem-centering)  
    5.  แยกตัวและปรารถนาความเปนสวนตวัมากขึ้น (Increased Detachment 
and Desire for Privacy)  
    6.  มีอิสระแหงตนและการตอบปฏิเสธธรรมเนียมปฏิบัตทิางวัฒนธรรมมากขึ้น 
(Increased Autonomy, and Resistance to Enculturation)  
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    7.  มีความเบิกบานใจและความสมบูรณในดานการตอบสนองทางอารมณมาก
ขึ้น (Greater Freshness of Appreciation, and Richness of Emotional Reaction)  
    8.  มีประสบการณที่เยี่ยมยอดบอยมากขึ้น (Higher Frequency of Peak 
Experiences)  
    9.  สรางเอกลักษณของความเปนมนุษยชาติมากขึ้น (Increased 
Identification with the Human Species)  
    10.  มีสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปหรอืดีขึ้น (Changed or 
Improved Interpersonal Relations)  
    11.  มีโครงสรางลักษณะนสิัยที่เปนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น (More 
Democratic Character Structure)  
    12.  มีความคิดสรางสรางสรรคเพ่ิมมากยิ่งขึ้น (Greatly Increased 
Creativeness)  
    13.  มีการเปลี่ยนแปลงทีช่ดัเจนในระบบคานิยม (Certain Changes in the 
Value System)  
   กลาวไดวา ลกัษณะประชาธิปไตยเปนคณุลักษณะประการหนึ่งของบุคคล 
ที่มีความสมบรูณ ซึ่งในทัศนะของมาสโลวนั้น บุคคลทีมี่ความสมบูรณจะมีความเขาใจตนเองอยาง
แทจริง มีคานิยมของความเปนประชาธปิไตย ไมมีอคต ิมีความเคารพตอผูอ่ืน มีความเต็มใจที่จะ
เรียนรูจากบุคคลที่มีความสามารถจะสั่งสอนเขาได จะไมมีการแบงแยกวามนุษยนัน้ไมเทาเทียมกัน  
นอกจากนั้น บุคคลที่มีความสมบูรณยังสามารถสรางความสัมพันธทีดี่กับผูอ่ืน (Interpersonal 
Relationship) ดวยการปรับตัวเขากับผูอ่ืน (Identification) เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีความรักตอเพ่ือน
มนุษย และสามารถอยูรวมกับบุคคลทีท่ั้งดีและเลว บุคคลที่มีความสมบูรณสามารถที่จะมองเห็น
ความจริง (Truth) ไดอยางชัดเจนมากกวาผูอ่ืน บุคคลที่มีความสมบูรณอาจมีสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลเพียงไมกี่คน แตก็เปนไปดวยความใกลชิดและลึกซึ้ง ดวยการแบงปนความรัก มิตรภาพ และ
เมตตากรุณา กับบุคคลทุกๆคน มีความสามารถเขาใจตนเอง และนําไปสูความเขาใจในตนเองและ
โลกอยางแทจริง สามารถแกไขปญหาตางๆดวยวธิีการที่สรางสรรค ซึ่งเปนพัฒนาการของ
บุคลิกภาพขั้นสูงสุด 
   กลาวโดยสรุป มาสโลวกลาววา ความตองการของมนุษยเรียงเปนลาํดับขั้นจาก 
ต่ําไปสูงแบงเปน 5 ขั้น ไดแก ความตองการตอบสนองรางกาย ความตองการความปลอดภัยและ
ม่ันคง ความตองการความรักและการเปนเจาของ ความตองการไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน  
ความเขาใจตนเองอยางแทจริง ความตองการในขั้นตนๆไดรับการตอบสนองแลวจะมีความตองการ
ในขั้นสูงตอไป เม่ือบุคคลไดรับการตอบสนองความตองการขั้นตนๆแลว บุคคลยอมมีแนวโนมที่จะ
แสวงหาความพึงพอใจจากการตอบสนองความตองการในระดับที่สูงขึ้นตอไป ดังนั้น บุคคลจะมี
ความสมบูรณดวยความงอกงามตามความตองการขั้นพ้ืนฐานที่เพ่ิมขึ้น ลักษณะประชาธิปไตยเปน
ลักษณะประการหนึ่งของบุคคลที่มีความสมบูรณ ในทศันะของมาสโลวนั้นบุคคลทีมี่ความสมบูรณจะ
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มีคานิยมของความเปนประชาธิปไตย ไมมีอคติ มีความเคารพตอผูอ่ืน มีความเตม็ใจที่จะเรียนรูจาก
บุคคลที่มีความสามารถจะสั่งสอนเขาได จะไมมีการแบงแยกวามนุษยนั้นไมเทาเทยีมกัน สามารถ
สรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน สามารถปรับตวัเขากบัผูอ่ืนได มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน  
มีความรักตอเพ่ือนมนุษยและสามารถอยูรวมกับบคุคลที่ทั้งดีและเลว สามารถที่จะมองเห็นความจริง
ไดอยางชดัเจน แบงปนความรัก มิตรภาพและเมตตากรุณากับทุกคน เขาใจในตนเองและโลกอยาง
แทจริง สามารถแกไขปญหาตางๆดวยวิธกีารที่สรางสรรคซึ่งเปนพัฒนาการของบุคลิกภาพขั้นสงูสุด 
     ทฤษฎีลําดบัขั้นความตองการของมาสโลวสามารถนาํมาใชอธิบายการเกิด
ลักษณะประชาธิปไตยในเดก็ปฐมวัยไดวา การสรางพื้นฐานลักษณะประชาธิปไตยใหกับเด็กปฐมวัย
ตามทัศนะของมาสโลวนั้น ผูเกี่ยวของกับเด็ก อาทิ บิดามารดา ครูผูสอน ตองเลี้ยงดแูละอบรม 
สั่งสอนเด็กดวยความรัก สรางความรูสึกปลอดภัยและการยอมรับในตวัเด็ก ซึ่งจะเปนการตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานขั้นต่ําใหกับเด็กและเด็กจะกาวผานไปสูความตองการขั้นสูง นอกจากนั้นเด็ก
ยังมีความตองการตัวแบบดานสังคมและจริยธรรมเพ่ือการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม เม่ือเด็กไดรับ
การตอบสนองความตองการอยางครบถวนแลว เด็กจะพัฒนาคุณลักษณะที่ดีงามตางๆรวมถึง
ลักษณะประชาธิปไตยเพ่ือการเปนบุคคลที่มีความสมบรูณ 
  1.1.6 แนวคิดเก่ียวกับลกัษณะประชาธิปไตยของสเลเตอร 
      สเลเตอร (Stein.  2009: Online; citing Slater.  1992.  A Dream Deferred.)  
นักสังคมวิทยา นักปรัชญาและนักปลุกระดมมวลชน ผูเขียนเกี่ยวกบัประชาธิปไตยแบบตะวันตก  
ไดเสนอมุมมองทางจิตวิทยาซึ่งไดรับการพัฒนาผานชวงระยะเวลาที่แตกตางกันจากการสัมมนาและ
เอกสารตําราทางธุรกิจ สเลเตอร (1992) กลาววา คนสวนมากมองวาประชาธิปไตยเปนเพยีง
ปรากฏการณทางการเมืองการปกครอง ซึ่งแทที่จริงแลวการเมืองการปกครองเปนเพียงแคจุดเริ่มตน
ของประชาธิปไตยเทานั้น สเลเตอรมีความเห็นวาประชาธิปไตยเปนการเคลื่อนไหวของสังคมใน 
ทุกมิติ ตั้งแตชีวติครอบครวัไปจนถึงศาสนาและความอยูรอดในทางธุรกิจซ่ึงสมควรไดรับความสนใจ
อยางจริงจัง การจะเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงจะตองมีการสะทอนถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่
บรรพชนคนรุนกอนถายทอดไวใหผานวถิกีารดําเนินชีวติประจําวัน ซึง่เด็กจะไดรับการถายทอด 
แบบแผนทางวัฒนธรรมตั้งแตอยูในวัยทารกจากครอบครัว จากวธิีทีส่ามีภรรยาปฏิบัตติอกัน จากวิธี
ที่พอแมปฏิบตัิตอเด็ก ซึ่งบคุคลจะตองไดตระหนกัเกี่ยวกับการแสดงความเปนประชาธิปไตย
ตลอดเวลาวากําลังทําสิ่งใดอยูเปรียบเสมอืนลมหายใจเขาออก สเลเตอรมองวาประชาธิปไตยไมใช
สิ่งที่อยูบนหอคอยงาชาง แบบแผนทางสงัคมและวัฒนธรรมจะไดรับการกระตุนตั้งแตในวัยทารกซึ่ง
ถูกเปดเผยโดยครอบครัวทีมี่ลักษณะเปนวัฒนธรรมยอย เปนที่ซึ่งเด็กจะไดรับรูหรือไมรับรูเกี่ยวกับ
ความเปนประชาธิปไตย เพราะครอบครวัเปนสถานที่เหมาะสม ปลอดภัย มีความเปนปกติและ 
ความเปนธรรมชาติ หรือเด็กอาจรับรูไดถึงความประทบัใจแบบอ่ืนๆ อยางไรกต็ามแตโลกก็ยังคง
เปนสถานทีท่ีมี่อันตราย เปนสถานที่แหงอํานาจ ความมีอภิสิทธิ์และคาดการณไมได ซึ่งเด็กจะตอง
เริ่มเรียนรูจากครอบครัวซึง่เปนสังคมขนาดเล็ก เด็กที่เตบิโตมาในครอบครัวที่มีลักษณะเผด็จการ 
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จะถูกสั่งใหเชือ่ฟง ถูกฝกวนิัยอยางเขมงวด ไมใหแสดงความคิดเห็น ไดรับการสนับสนุนจาก 
พอแมใหจงเกลียดจงชังคนที่มีความแตกตางไป ซึ่งเด็กจะเติบโตขึ้นมาดวยความเชื่อถือศรัทธา 
วาความเปนเผด็จการเปนสิ่งที่ถูกตองและแสดงลักษณะความเปนทาสทางจิตใจซึ่งพบไดใน
ครอบครัวจํานวนมากอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ สเลเตอรยังมีความเห็นวา เปาหมายพื้นฐาน 
ของการศึกษาในแนวคิดของประชาธิปไตยคือ การพัฒนาบุคคลและสังคมโดยรวม แตสําหรับ 
เผด็จการเปาหมายทางการศึกษาคือการพัฒนาความเชื่อฟง ความรูสึกซึมเศรา และการปฏิเสธ 
คนสวนใหญเพ่ือการเชื่อฟงคนเพียงคนเดยีว 
   สเลเตอร (1992) กลาววา เด็กมีการฝกฝนความเปนประชาธิปไตยใหกับตนเอง 
ซึ่งจากการที่ไดสังเกตการเลนของเด็กและสังเกตในกิจกรรมที่เด็กๆทํารวมกัน สเลเตอรพบวา 
ผูใหญเปนผูทีส่รางและบังคบัใชกฎตางๆ ในขณะที่เด็กจะปรับแตงกฎและปฏิเสธกฎกติกาที่ถูกตอง 
เด็กจะโตแยงกันแตในที่สุดก็จะสามารถตกลงกันได ในขณะที่ผูใหญจะพูดวานี่เปนกติกาของเกม 
และตองไมเลนนอกเหนือไปจากกติกานี ้ซึ่งสําหรับผูใหญการเลนเกมไมไดเปนไปเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลินแตเปนไปเพื่อชัยชนะ ในที่สุดเด็กก็จะเรียนรูแตการแขงขนัและการปฏบิัตติาม
คําสั่ง ซึ่งสําหรับจุดยืนในทางประชาธิปไตยผูใหญคือผูสรางความเสยีหาย และสําหรับการทํางาน
เปนกลุมผูที่พยามมีอิทธิพลเหนือกลุมหรือผูที่ไมมีสิ่งใดจะใหกับกลุมจะไมไดรับการพิจารณาวา 
เปนประชาธิปไตย มีเพียงเฉพาะผูที่มีสวนรวมในกลุมเทานั้นจึงจะเปนประชาธิปไตยอยางแทจริง  
ซึ่งปญหาตางๆไมสามารถแกไขไดดวยการประนีประนอม แตตองแกไขดวยการเขาไปทําการ
กําหนดนิยามปญหาใหไปในหนทางที่ทุกคนไดรับการตอบสนองความตองการอยางทั่วถึง 
   นอกจากนี้ สเลเตอร (1992) ยังเห็นวา การศึกษาไมสามารถสอนใหเกิด
ประชาธิปไตยขึ้นไดเปรียบเสมือนการเรียนวายน้ําจากการอานหนังสือ ซึ่งประชาธิปไตยตองเรียนรู
ผานการปฏิบตัิ การมีสัมพันธภาพระหวางบุคคลทั้งในครอบครัวหรอืแมแตที่สนามเด็กเลนของ
โรงเรียน ประชาธิปไตยเชื่อม่ันวาคนธรรมดาก็มีความสามารถที่ไมธรรมดาได และดวยแนวคิดเชนน้ี 
เด็กก็จะมีศักยภาพในการคิดผานมุมมองของปญหาและแสวงหาหนทางในการแกไขจากการลองผิด
ลองถูกและมกีารอภิปรายถึงผลที่ไดรับ ซึ่งสังคมที่เปนประชาธิปไตยก็ยอมตองการสมาชิกทีมี่ 
ความเปนประชาธิปไตย และเพ่ือที่จะขยายแนวคิดนี้สเลเตอรไดอธิบายถึงสิ่งที่เรียกวา บุคลิกภาพ
แบบประชาธปิไตย โดยระบุถึงลักษณะที่เปนประชาธปิไตยและความเหมาะสมของลักษณะดังกลาว
ตามอุดมคติทางสังคมโดยเฉพาะ ความเคารพในสังคมเผด็จการมีความหมายที่แตกตางจาก 
ความเคารพในสังคมประชาธิปไตย และเมื่อสเลเตอรเขียนถึงบุคลิกภาพที่ไมเปนประชาธิปไตย 
ซึ่งบุคคลเหลานั้นจะเอาแตย้ําคิดไปที่จุดมุงหมายอยางไมสามารถกําจัดออกไปได และถาหาก 
ไมสามารถบรรลุถึงจุดมุงหมายบุคคลเหลานี้ก็จะโทษตนเองและคิดวนเวยีนแตวาจะตองทําสิ่งนั้นๆ 
ซึ่งเปนลักษณะของความวติกกังวล ความรูสึกดอย และอาการซึมเศรา สเลเตอรยังเห็นวา ไมมี
บุคคลใดสามารถทําใหผูอ่ืนเปนประชาธปิไตยได สิ่งทีท่ําไดคือการแสวงหาหนทางปลดปลอยบคุคล
จากความเปนเผด็จการจากโครงสรางสวนตน ซึ่งรวมไปถึงการแสดงเจตจํานงที่วา “ฉันอาจถูกหรือ
ผิด แตนี่คือสิ่งที่ฉันเสนอ และก็อาจยังมีอยางอ่ืนไดอีก” ซึ่งไมใชการปกปองตนเองหรือการบังคับ
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จิตใจผูอ่ืน หรือการเขาไปกาวกายในเจตนารมณของผูอ่ืนแตเปนการแสดงความเชื่อม่ันและสราง
ความมั่นคงในทางบุคลิกภาพซึ่งผลสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
      แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยของสเลเตอรสามารถนํามาใชอธิบาย 
การเกิดลักษณะประชาธปิไตยในเด็กปฐมวัยไดวา การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยในเด็กปฐมวัย
ตองเร่ิมตั้งแตชวงปฐมวัย การเลี้ยงดูมีอิทธิพลตอการสรางลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก  
การจัดการเรียนการสอนใหเด็กไดฝกปฏิบัติ เลน หรือทํางานรวมกันจะสงผลใหเด็กเรียนรูลักษณะ
ประชาธิปไตยไดเปนอยางดี ครูตองสรางบรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตยในการอบรมดูแล
เด็ก และทําหนาที่ในการถายทอดแบบแผนทางสังคมในการอยูรวมกันอยางสงบสุขใหแกเด็ก 
 1.2 ความรูพื้นฐานเก่ียวกบัประชาธิปไตย 
  1.2.1 ความเปนมาของคําวาประชาธปิไตย 
      อุปสรรคประการแรกในการศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตย (Democracy) ก็คือ       
การใหนิยามแกสิ่งที่ตองการศึกษา เน่ืองจากคําวาประชาธิปไตยเปนคําที่มีความหมายกวางขวาง 
ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะระบุคํานิยามทีช่ัดเจนใหกับประชาธิปไตยได  สงผลใหประชาชนเปน
จํานวนมากขาดความรูความเขาใจถึงความหมายที่แทจริงของคําๆนี้ 
     โดยประชาธิปไตยถือกําเนิดขึ้นในนครเอเธนสซึ่งเปนนครรัฐ (Polis or City 
State) แหงหน่ึงของชนชาติกรีกโบราณ ในระยะเริ่มแรกนั้นพลเมืองในนครเอเธนสยังมีจํานวน 
ไมมากนัก การปกครองจึงเปนการปกครองอยางที่เรียกวาประชาธิปไตยทางตรง (Direct 
Democracy) โดยพลเมืองมีบทบาทในการปกครอง มีความเสมอภาคทางการเมืองและทางกฎหมาย 
มีเสรีภาพและบทบาททางการเมืองอยางกวางขวาง ตลอดจนมีการลงมติโดยถือเสียงขางมาก 
เปนเกณฑ (บรรพต  วีระสยั.  2527: 13) การปกครองดังกลาวจึงเปนที่มาของคําวา Demokratia  
ในภาษากรีกโบราณ โดยมีรากศัพทมาจากคําวา Demos ที่แปลวา ประชาชน และคําวา Kratos  
ซึ่งแปลวา กฎระเบียบ หรือ การปกครอง เม่ือนําคําทั้งสองมารวมกันจึงมีความหมายโดยรวมถึง
รูปแบบการปกครองชนิดหนึ่งซึ่งแตกตางจากการปกครองดวยพระราชาหรือบุคคลชั้นสูง แตเปน 
การปกครองดวยประชาชน (Held.  1996: 1) ซึ่งกลายมาเปน Democracy หรือประชาธิปไตยใน
ปจจุบัน สวนรูปแบบการปกครองโดยประชาธิปไตยทางตรงแบบในอดีตก็ไมสามารถดําเนินการได
โดยสะดวกเนือ่งจากพลเมืองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีการปรับเปลี่ยนมาเปนประชาธิปไตยโดยออม 
หรือประชาธปิไตยแบบมีตวัแทน (Representative Democracy) ในที่สุด 
   ตอมาภายหลังเม่ือสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง องคการดานการศึกษา 
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational Scientific and 
Culture Organization: UNESCO) ไดใหทุนแกนักวิชาการจํานวนมากทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ 
คําวา ประชาธิปไตยและผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ันทําใหไดขอสรุปวา ประชาธิปไตยถูกบุคคล
นําไปใชเปนคาํอธิบายใหกบัทุกระบบการเมืองและสังคมที่บุคคลนัน้ใหการสนับสนุนอยู  
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(วิสุทธิ์  โพธิแทน.  2524: 13) อาทิเชน ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (Liberal Democracy) 
ประชาธิปไตยแบบเบ็ดเสร็จ (People’s democracy Dictatorship) ประชาธิปไตยแบบมีผูนํา 
(Guided Democracy) สังคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic Socialism) เปนตน  
(ชัยอนันต  สมุทวณิช.  2523: 1) 
     และสําหรับคําวา ประชาธิปไตยในภาษาไทยเปนศพัทที่กรมหม่ืนนราธิป 
พงศประพันธทรงบัญญัตขิึน้ โดยนําคําวา ประชา ซึ่งหมายถึง หมูคน มาสนธิกับคําวา อธปิไตย  
อันหมายถึง ความเปนใหญยิ่ง (กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ.  2550: Online) ดังนั้นประชาธิปไตย 
จึงหมายถึงระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ หรือการถือเสียงขางมากเปนใหญ 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2542: Online) 
      สรุปวา คําวาประชาธิปไตยมีความเปนมาจากระบบการปกครองของนครรัฐ 
กรีกโบราณที่พลเมืองมีบทบาทในทางการเมืองการปกครองดวยตนเองโดยตรง ตอมาภายหลัง 
การยุติของสงครามโลกครั้งที่ 2 ประชาธปิไตยถูกนําไปใชเปนคําอธบิายใหกับระบบการเมืองและ
สังคมในลักษณะตางๆกัน สําหรับประเทศไทยคําวาประชาธิปไตยเปนศัพทที่กรมหมื่นนราธิป 
พงศประพันธทรงบัญญัตขิึน้มีความหมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ หรือ 
การถือเสียงขางมากเปนใหญ  
  1.2.2 ความหมายของคําวาประชาธิปไตย 
      ถึงแมจุดเริ่มตนของประชาธิปไตยจะถือกําเนิดขึ้นมาจากระบบการปกครองของ
นครรัฐกรีกในสมัยโบราณ แตนักวชิาการไดใหความหมายของประชาธิปไตยในลักษณะแตกตางกัน
ดังนี้ 
      นักรัฐศาสตรและนักนิตศิาสตรมิไดพิจารณาความหมายของประชาธิปไตย 
ในฐานะการเมืองการปกครองแตเพียงประการเดียว ดังเชนที่พาโดเวอร (รัชนี  ชัยบุตร.  2526: 11; 
อางอิงจาก Padover. 1963: 4-5) เห็นวา ประชาธิปไตยอาจจําแนกไดเปน 2 ระบบ คือ
ประชาธิปไตยในระบบการเมืองการปกครอง และประชาธิปไตยในระบบการดําเนนิชีวติ หรือ 
ระบบบุคลิกภาพของคนในสังคม ซึ่งสอดคลองกับ เคสเซล (Kessel.  1970: 3-4) ที่กลาววา  
ตามโครงสรางและเนื้อหาของประชาธิปไตยแลว อาจพิจารณาประชาธิปไตยได 2 ระดับ คือ 
ประชาธิปไตยระดับมหภาค (Macro-democracy) เปนประชาธิปไตยในระดับการเมืองการปกครอง 
รูปแบบของรฐับาล รฐัสภา การจัดตังองคกรและกฎหมายสําหรับใชในการปกครองประเทศ และ
ประชาธิปไตยระดับจุลภาค (Micro-democracy) เปนประชาธิปไตยในระบบพฤติกรรม หรือ  
การประพฤตปิฏิบัตขิองบุคคลในสังคม การสัมพันธกันระหวางมนุษยในกลุมชนตางๆ ซึ่ง
ประชาธิปไตยทั้งสองระดับมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ในขณะทีก่มล  สมวิเชยีร (2518: 14)  
ไดอธิบายความหมายของประชาธิปไตยไวใน 2 ลักษณะ คือ ประชาธปิไตยในความหมายที่แคบ 
หมายถึง ระบบการเมือง หรือรูปแบบการปกครองที่ผูปกครองจะตองไดรับความยินยอมจากผูใต
ปกครอง ผูใตปกครองมีสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวผูปกครองได สวนประชาธิปไตยในความหมายที่กวาง 
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หมายถึง กิจกรรมสัมพันธภาพความเกี่ยวของระหวางประชาชนดวยกันในระดับตางๆ กลาวคืออาจ
พูดไดวาอะไรเปนเรื่องของประชาธิปไตยในระดับครอบครัว ระดับโรงเรียน ระดับหมูบาน ระดับที่
ทํางาน ระดับชาติจนถึงระดับโลก  
    สวนอมร  รักษาสัตย (2543: 12) เห็นวาประชาธิปไตย คือ การมีรัฐบาล 
ที่เปนของประชาชน หรือสังคมที่มีเสรีภาพ สมภาพ และภราดรภาพ ในขณะที่ชมุปเตอร 
(Schumpeter.  1950: 259) มุงใหความสําคัญกับการตดัสินใจทางการเมือง โดยกลาววา
ประชาธิปไตยเปนการจัดแจงเชิงสถาบันทีมี่จุดประสงคเพ่ือใหไดมาซึ่งการตัดสินใจทางการเมือง  
อันเปนการตดัสินใจที่ใหอํานาจแกปจเจกบุคคลที่จะตัดสินใจโดยผานการตอสูแขงขนั เพ่ือชวงชิง
คะแนนเสียงของประชาชน  
    นอกจากนี้ ประชาธิปไตยกย็ังถูกอธิบายในบริบทของเศรษฐกิจและวิถีชวีิต 
ดังเชนที่นักวชิาการดานรัฐศาสตรจากโรงเรียนเศรษฐศาสตรแหงลอนดอน (London School of 
Economics) ผูซึ่งภายหลังไดรับตําแหนงกรรมการบริหารแหงพรรคแรงงาน (Executive 
Committee of Labour Party) ลาสกิ (Laski.  1967: 84) ไดอธิบายความหมายของประชาธิปไตย 
ไว 3 ระบบ ไดแก 
     1.  ประชาธิปไตยในระบบการเมืองการปกครอง (Political Democracy)   
เปนประชาธิปไตยที่เนนถึงรปูแบบของรฐับาล ระบบการปกครอง การกําหนดใหมีรัฐธรรมนูญ 
รัฐสภา ตลอดจนการจัดตั้งองคกรตางๆตามปรัชญาประชาธิปไตย 
     2.  ประชาธิปไตยในระบบเศรษฐกิจ (Economic Democracy) เปนเร่ือง
ของการจัดระบบเศรษฐกิจในสังคมแบบเสรีนิยม คุมครองสิทธิและแรงงาน เคารพสติปญญาของ
บุคคล ประกันประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ การสรางพลังตอรอง (Bargaining Power) ในทาง
เศรษฐกิจและแรงงาน การกระจายรายไดอยางเปนธรรมในสังคม ลดความเหลื่อมล้ําต่ําสูงในทาง
เศรษฐกิจ 
     3.  ประชาธิปไตยในระบบบุคลิกภาพ หรือวิถีชวีิตของบุคคล 
(Democratic Personality) เนนถึงการประพฤตปิฏิบตัขิองบุคคลในเชิงพฤติกรรมศาสตร 
เพราะถือวาประชาธิปไตยเปนวิถีทางการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคม เชน การเคารพสิทธขิอง
ผูอ่ืน 
    ศีลธรรมก็เปนอีกสวนหนึ่งที่ถูกนํามาใชอธบิายความหมายของประชาธิปไตย  
โดยเฉพาะในประเทศไทยภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อดีตนายกรัฐมนตรีนายปรีดี  พนมยงค  
ไดกลาวปราศรัย ในวันปดประชุมสภา เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 (ชาญวทิย เกษตรศิร.ิ  
2552: Online) ความตอนหนึ่งวา “...ระบอบประชาธปิไตยนั้น เราหมายถึงประชาธปิไตยอันมี
ระเบียบตามกฎหมายและศลีธรรม และความซื่อสัตยสจุริต  ไมใชประชาธิปไตยอันไมมีระเบียบ  
หรือประชาธปิไตยที่ไรศลีธรรม...” (ปรีดี  พนมยงค.  2552: Online) ซึ่งสอดคลองกับความเหน็   
ของธานินทร  กรัยวิเชียร (2518: 1) ที่มองวานอกจากประชาธิปไตยจะเปนระบอบการปกครอง 
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เพ่ือประชาชนแลว ในแงของศีลธรรมประชาธิปไตยยังเปนระบอบการปกครองที่มีหลักการรากฐาน
สืบเนื่องมาจากศีลธรรมอยางแทจริง กลาวคือ ระบอบประชาธิปไตยเคารพในความเปนธรรม 
(Justice) เหตผุล (Reason) เมตตาธรรม (Compassion) ความศรัทธาในมนุษยชาติ (Faith of  
Man) ความเคารพในเกียรติภูมิแหงมนุษยชน (Human Dignity) ศีลธรรมจึงมีความเกี่ยวพันกบั
ประชาธิปไตยอยางมิอาจแบงแยกได 
    นอกเหนือไปจากนักรัฐศาสตรและนักนติศิาสตรแลว นกัการศึกษาก็เปน
นักวิชาการอกีกลุมหน่ึงที่ใหความสนใจในเรื่องของประชาธิปไตย โดยดิวอ้ี (Dewey) นกัการศกึษา
คนสําคัญของการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive Education) ไดใหความสาํคัญกับ
ประชาธิปไตยเปนอันมาก และไดแบงประชาธิปไตยออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการปกครอง  
และรูปแบบทีเ่ปนวิถชีีวติ โดยประชาธิปไตยในรูปแบบการปกครองจะเนนที่รูปแบบของรัฐบาล  
รัฐสภา ในขณะที่ประชาธิปไตยในรูปแบบที่เปนวถิีชวีิตนั้นจะเกี่ยวของกับความสัมพันธ 3 ประการ  
โดยประการแรก คือ การเคารพซึ่งกันและกัน ไดแก การเคารพในสทิธิและเสรีภาพซึ่งกันและกนั  
การเคารพในความคิดและการกระทําของผูอ่ืน ประการที่สอง คือ การแบงปน การรวมมือและ 
การประสานงานกัน ไดแก การอาสารับทํางานตามความสามารถ การรวมมือตามอัตภาพ   
การประสานงานกัน การทําตามมติของสวนรวมที่ไดวางแผนไว และประการที่สาม คือ  
การมีความเชือ่ม่ันในวิถีแหงปญญา ไดแก การทํางานหรือกิจการใดๆดวยความรอบคอบ และ 
การใชวธิีการทางวิทยาศาสตร (Dewey.  1967: 81-99)  
    สาโรช  บัวศร ี(2544: 84-89) ใหความหมายของประชาธิปไตยในหลายทาง
สรุปไดดังนี้ 
     ในแงของการปกครอง ประชาธิปไตยมักจะหมายถึงการปฏิบัตติาม 
เสียงของคนสวนมาก ดังนั้นคนสวนมากจําเปนจะตองไดรับการศึกษาใหดีและใหเหมาะสมมิฉะนั้น
เสียงที่เรียกรองออกมานั้นจะกลายเปนเสียงที่ไมรอบคอบพอ และดังนั้นเสียงที่เรียกรองออกมานั้น 
จะกลายเปนการปฏิบัตทิี่ผิดพลาดไปหมด เหตุนี้เองคนสวนมากจะตองเปนคนที่ไดรับการศึกษา 
พอเพียงและเหมาะสมจึงจะปกครองประชาธิปไตยไดผลดี 
     ในแงเศรษฐกจิ ประชาธิปไตยมักจะหมายถึงการผลิตและจําหนาย 
อยางเสรไีมมีใครผูกขาดแตเพียงผูเดียว ถาจะมีการควบคุมหรือบังคบัประการใดกเ็ปนการควบคุม
หรือบังคับตวัของตัวเองเพือ่ประโยชนของสวนรวม ทัง้นี้โดยวิธีประชุมปรึกษาหารือกันเองเพ่ือบังคับ
และควบคุมกนัเองสมกับคําที่กลาววา เปนการกระทาํของประชาชนเอง เพ่ือประชาชนเอง และ 
โดยประชาชนเอง 
     ในแงปรัชญา ประชาธิปไตยหมายถึงสัมพันธภาพระหวางมนุษยชนิดหนึ่ง 
ซึ่งบุคคลจะตองติดตอกันหรือสัมพันธกันตามแนวทาง ซ่ึงมีลักษณะสาํคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
      1.  มีการเคารพซึ่งกันและกนัอยางยิ่ง (Respect for Individuals) 
หรือคารวะธรรม คือ ทุกคนจะตองใหเกียรติซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และความคิด เคารพใน
ความคิดเห็นของผูอ่ืน แสดงความคิดเห็นออกมาไดโดยไมลวงเกินผูอ่ืน 
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      2.  มีการแบงปนรวมงานกันและประสานงานกัน (Sharing, 
Participation, and Co-operating) หรือสามัคคีธรรม คอื ผูใดสามารถในทางใดก็อาสารับแบงงานไป
ทําไมบายเบีย่งและหลีกเลี่ยง รวมมือกันทําหมดตามอัตภาพและประสานงานกันหมด โดยทําตามที่
ไดตกลงกันตามแผนซึ่งรวมกันวางไวแลว ไมมีใครดื้อดึงกลั่นแกลงเนื่องจากเห็นแกตัวเอง 
      3.  มีความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา (Faith in the Method of 
Intelligence) หรือปญญาธรรม คือ การที่คนเรานับถือกันและรวมมือสามัคคีกันนั้น บางทีอาจนับถอื
และรวมมือไปในทางที่ผิด ดังนั้นจําตองมี “ปญญา” เปนเครื่องเหนี่ยวรั้งและชี้ทางมใิหเขวไปได 
ดังนั้นในสังคมประชาธิปไตยจึงมีการนับถือปญญาธรรมอยางยิ่ง และคนในสังคมประชาธิปไตยตอง
เปนผูที่ไดรับการศึกษาดีพอควรเพ่ือที่จะไดมีปญญาธรรม โดยบุคคลควรจะนําความคิดในแงปรัชญา
ประชาธิปไตยไปปฏิบตัิในชวีิตประจําวันอยูเสมอจนเปนนิสัยในชวีิตหรือเปนแนวทางแหงชีวิต  
(A Way of Life) ของแตละคน 
    ซึ่งความหมายของประชาธปิไตยในแงปรชัญาของสาโรช  บัวศรี นั้น  
มีความสอดคลองกับเอกวทิย ณ ถลาง (2541: 61-62) ที่ไดกลาววา ประชาธิปไตยเปนวัฒนธรรม
ของการอยูรวมกันของคนในประชาคมใดประชาคมหนึง่ หรือหลายๆประชาคมที่ถอืหลักการใชสทิธิ
ใชเสียงเพ่ือประโยชนสวนรวมกันอยางเสมอภาค แตเปนเรื่องที่ทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินดวยกัน 
มีวิถีชวีิตรวมกัน   
   จากทัศนะของบุคคลตางๆ สามารถสรุปความหมายของประชาธิปไตยไดเปน 3 
ลักษณะ  ไดแก 
    1.  อุดมการณประชาธิปไตย (Democracy as an ideology) หมายถึง 
ความคิด ความเชื่อวาบุคคลยอมมีความเสมอภาคกันในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม  
ความเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปนมนษุยของบุคคล การมีอิสรเสรีภาพในการดําเนินชีวติ  
และมีศรัทธาในความมีเหตผุลและสติปญญา 
    2.  การปกครองระบอบประชาธิปไตย (Democracy as a form of 
government) หมายถึง รูปแบบของรัฐบาล ระบอบการปกครอง หรือการจัดระบบการปกครอง 
ที่กําหนดความสัมพันธระหวางประชาชนและสถาบันตางๆทางการเมือง โดยประชาชนมีบทบาท 
ในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ตลอดจนมอบอํานาจการบริหารและการตดัสินใจในทาง
การเมืองใหกับรัฐบาล โดยรัฐบาลตองดําเนินการบริหารและการปกครองเพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประชาชน 
    3.  วิถีชีวติประชาธิปไตย (Democracy as a way of life) หมายถึง  
แนวทางการดําเนินชีวติ การประพฤติปฏบิัตตินในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนดวยความเคารพ  
ไมกาวกายลวงเกินซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบ เห็นแกประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง  
รูจักแบงปนและมีน้ําใจ ตัดสินปญหาหรือยุติความขัดแยงดวยเหตุผลและสติปญญา 
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     โดยประชาธิปไตยทั้ง 3 ลกัษณะจะตองดําเนินไปอยางสอดคลองกัน เพราะวา 
การปกครองดวยรูปแบบประชาธิปไตยไมอาจประสบความสําเร็จได หากประชาชนในชาตขิาด
อุดมการณและไมสามารถปฏิบัตตินตามวถิีชีวติประชาธิปไตยได 
     สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาประชาธิปไตยในฐานะที่เปนวิถีชวีิต คือ 
ประชาธิปไตยในดานที่เกี่ยวของกับบุคคล ดังนั้น ความหมายของประชาธิปไตยจึงหมายถึง
ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนวิถีชวีิตเทานัน้ 
  1.2.3 หลักการของวิถีชวีิตประชาธิปไตย 
     หลักการของประชาธิปไตยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากความเชื่อในเรื่องธรรมชาติ
ของมนุษยที่เกิดมาพรอมกับความมีเหตผุล มีเสรีภาพ และมีความเทาเทียมเสมอภาคกัน ดวย
แนวคิดพื้นฐานดังกลาว นักวิชาการไดกลาวถึงหลักการของประชาธิปไตยไวแตกตางกัน โดยยึด
ตามความหมายของประชาธิปไตยเปนหลัก (สุขุม  นวลสกุล และวศิษิฐ  ทวีเศรษฐ.  2531: 5-8; 
ประหยัด  หงสทองคํา.  2531: 12-15; ลิขิต  ธีรเวคิน.  2533: 157-159; นาวี  รังสิวรารักษ.  
2534: 11-13) ซึ่งสามารถสรุปเปนหลักการของประชาธิปไตย 3 ลักษณะ คือ หลักการของ
อุดมการณประชาธิปไตย หลักการของการปกครองระบอบประชาธปิไตย และหลักการของวิถีชวีติ
ประชาธิปไตย ประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธปิไตยที่ไดผลแสดงวา ประชาชนสวนใหญ 
มีวิถีชวีิตเปนไปตามครรลองของประชาธปิไตย เปนผลมาจากการที่ประชาชนสวนใหญยอมรับ 
และปฏบิัตตินในการดํารงชีวิตประจําวันตามหลักการแหงประชาธิปไตย (พรชัย  หนูแกว.  
2541: 19-20) โดยหลักการของวิถีชวีิตประชาธิปไตยทีส่ําคัญ สรุปไดดังนี้ 
    1.  หลักปจเจกชนนิยม ไดแก การยอมรับในคุณคาของมนุษยแตละคนให
ความสําคัญกบัตวับุคคลมากกวาองคการ (ดวงเดือน  ศาสตรภัทร; และคนอื่นๆ.  2547: 20-22; 
อางอิงจาก Plano.  1973.  The American Political Dictionary) โดยเชื่อวาบุคคลมีความสามารถ  
มีศักยภาพ มีศักดิ์ศรีมีคุณคาและมีความปรารถนาทีจ่ะพัฒนาตนเอง การปฏิบัตใิดๆตอบุคคลจึงตอง
เปนไปดวยความเคารพในความเปนมนษุยของบุคคลนั้นๆ 
    2.  หลักเสรีภาพ ไดแก การยอมรับหลักการที่วาบคุคลควรมีเสรีภาพในดาน
ตางๆ ทั้งความรวมมือ ความคิด การประพฤติปฏิบตัิตางๆ  โดยจะตองอยูภายในขอบเขตแหง
ระเบียบ หรือความเรียบรอยของสังคม (ดวงเดือน  ศาสตรภัทร; และคนอื่นๆ.  2547: 20-22;  
อางอิงจาก Plano.  1973.  The American Political Dictionary) โดยบุคคลควรไดมีโอกาสในการคิด
พิจารณา การตัดสินใจ การประพฤติปฏิบตัิตอสถานการณตางๆ  ตลอดจนการเลือกแนวทางใน 
การดําเนินชีวติใหเกิดประโยชนสูงสุดกับตนเองได แตการใชโอกาสของบุคคลนั้นตองเปนไปอยางมี
เหตุผล อยูภายใตขอบเขตแหงกฎระเบียบ ไมขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคม ไมละเมิดสิทธิ
ประโยชน และความเปนสวนตัวของผูอ่ืน  
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    3.  หลักความเสมอภาค ไดแก การยอมรับวามนุษยทุกคนเทาเทยีมกัน  
ถึงแมมนุษยจะมีความแตกตางกันโดยธรรมชาติ และโดยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม แตในดานที่
เกี่ยวของกับสทิธิตางๆแลวมนุษยทุกคนยอมมีสิทธิเทาเทียมกัน (ดวงเดือน  ศาสตรภัทร; และ     
คนอ่ืนๆ.  2547: 20-22; อางอิงจาก Plano.  1973.  The American Political Dictionary.) ถึงแมวา
บุคคลอาจมีความแตกตางกันในดานเพศ  ผิวพรรณ เชื้อชาติ ศาสนา ความสามารถ  ความเชือ่และ
อุดมการณตางๆแตบุคคลยอมมีความเทาเทียมกันในทางสังคม กฎหมายและโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง 
    4.  หลักภราดรภาพ ไดแก การที่มนุษยปฏิบัตติอกันอยางเปนมิตร ปฏิบัต ิ
ตอกันฉันพ่ีนอง มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผกันโดยไมแบงเขาแบงเรา (ดวงเดือน  ศาสตรภัทร; และ 
คนอ่ืนๆ.  2547: 20-22; อางอิงจาก Plano.  1973.  The American Political Dictionary) บุคคล 
ในสังคมประชาธิปไตยควรอยูรวมกันดวยความสมานฉนัท มีความสามัคคี รักใครปรองดอง  
มีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยไมมีการแบงแยกหรือกีดกันบุคคลหนึ่งบุคคลใดดวยเหตุแหง
ความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อและอุดมการณ 
    5.  หลักการใชเหตุผล ประชาธิปไตยตองการใหบุคคลใชเหตุผลในการ
แสดงออกและการดําเนินงาน รวมตลอดถึงความสัมพันธตอกัน การแกปญหา การพัฒนา  
การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง เชื่อกันวาถาใชหลกัเหตุผลอยางเต็มที่ก็จะชวยใหเกิดความสงบ
เรียบรอย ความเจริญกาวหนาและความมีเสรีภาพยั่งยืน ซึ่งการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางหรือ
ขัดแยงกันนับเปนเรื่องปกตสิําหรับสังคมประชาธิปไตย และเม่ือสังคมตองการบทสรุปหรือขอยุต ิ
ก็จะมีการเปดโอกาสใหทุกฝายแสวงหาคําตอบรวมกันโดยไมมีการผูกขาดความคิดเห็นของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยลําพัง (จรูญ  สุภาพ.  2534: 29-35; วิสุทธิ  โพธิ์แทน.  2538: 23-26) กระบวนการ
ในการแสวงหาคําตอบควรเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร มีความเปนเหตุผล สรางสรรคและ
ถูกตองตามความเปนจริง 
    6.  หลักศลีธรรม ศีลธรรมเปนหลักการทีค่วบคุมมิใหบคุคลกระทําการที่เปน      
การเบียดเบียนกันโดยมิชอบ แตมุงสนับสนุนใหมนุษยไดเอ้ือเฟอชวยเหลือตอกัน และมีจิตใจกอปร
ดวยคุณธรรมเพ่ือใหบังเกิดประโยชนแกตนเองและบคุคลอ่ืน (จรูญ  สุภาพ.  2534: 29-35) 
    7.  มีจิตใจสนับสนุนและตองการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากกวา
แบบอ่ืน ตลอดจนเคารพกติกาของประชาธิปไตย และมีความผูกพันที่จะปฏิบตัิตามกติกาที่กําหนด
ไวนั้น (ทินพันธุ  นาคะตะ.  2517: 8-21) 
    8.  มีความสํานึกในหนาที่ของการเปนพลเมืองที่ดีและดําเนินชีวติอยางอิสระ
ภายใตขอบเขตของกฎระเบยีบ หรือขอกําหนดของสังคม (ทินพันธุ  นาคะตะ.  2517: 8-21)     
   ดังนั้น หลักการของวิถีชวีิตประชาธิปไตยนับเปนสาระสาํคัญที่บุคคลยึดถือวาเปน
แนวทางในการปฏิบัตเิพ่ือการอยูรวมกัน บุคคลที่สามารถยึดหลักการดังกลาวนําไปปฏิบตัิในชวีติ 
ประจําวันอยูเสมอจนเปนนิสัยในชวีิต หรอืเปนแนวทางแหงชวีิต (A Way of Life) ของแตละคน  
ก็จะสงผลใหบคุคลอาศัยอยูในสังคมไดอยางสงบสุข 



 45 

 1.3 ความหมายลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
  คําวาประชาธปิไตยถือกําเนิดขึ้นมาจากระบบการปกครองของนครรัฐกรีกในสมัย
โบราณมีความหมายตามรากศัพทวา การปกครองที่เปนของประชาชน แตในปจจุบันความหมาย
ของคําวาประชาธิปไตยมีขอบเขตกวางขึน้ ดังที่สาโรช  บัวศรี (2520: 66-68) ไดใหความหมายของ
ประชาธิปไตยไวเปน 3 สถานะ หรือที่เรียกวาองคสามของประชาธิปไตย คือ 1) ประชาธิปไตยใน
ฐานะที่เปนอุดมคติ หมายถึง การมีศรัทธาและเชื่อม่ันในสติปญญา เหตุผล และความสามารถของ
มนุษย เทดิทนูอิสรภาพและเสรีภาพของมนุษย  2) ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนระบบทางการเมอืง 
และวธิีจัดระเบียบการปกครอง หมายถึง ระบบการเมอืงที่ถือวาอํานาจทางการเมืองเปนของ
ประชาชนหรอืมาจากประชาชน รัฐบาลเปนเพียงผูไดรับมอบอํานาจใหทําหนาที่ปกครองแทน
ประชาชนเทานั้น  ประชาชนสามารถเปลีย่นแปลงผูใชอํานาจแทนตนไดจากการเลือกตั้งที่กําหนด
ขึ้นในแตละวาระ และ 3) ประชาธิปไตยในฐานะที่เปนวถิชีีวติหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน  
หมายถึง การอยูรวมกัน ปฏบิัตติอกันดวยความเคารพทั้งกายและวาจา ไมกาวกายในสิทธิของผูอ่ืน 
เคารพกฎเกณฑของสังคม รวมกันรับผดิชอบและทําประโยชนเพ่ือความผาสุกรวมกัน ตลอดจนใช
สติปญญา เหตุผลและความเฉลียวฉลาดในการแกปญหาทั้งมวล  
  จากความหมายของประชาธิปไตยดังกลาวขางตน แสดงวาประชาธปิไตยมีทั้งใน
ระดับมหภาค (Macro-democracy) คือ ประชาธิปไตยในระดับการเมืองการปกครอง รูปแบบของ
รัฐบาล รฐัสภา การจัดตั้งองคกรและกฎหมายสําหรับใชในการปกครองประเทศ และในระดบัจุลภาค 
(Micro-democracy) คือ ประชาธิปไตยในระบบพฤติกรรม หรือการประพฤตปิฏิบตัขิองบุคคลใน
สังคม การสัมพันธกันระหวางมนุษยในกลุมชนตางๆ (Kessel. 1970: 3-4) โดยการวิจัยในครั้งนี ้
มุงศึกษาประชาธิปไตยในระดับจุลภาค คอื ประชาธิปไตยที่เปนวิถชีวีิต ซึ่งเปนประชาธิปไตยในดาน
ที่เกี่ยวของกับตวับุคคล กลาวคือ การพฒันาใหเด็กปฐมวัยมีลักษณะที่เปนประชาธิปไตยฝงรากลึก
ในจิตใจเพื่อวางพื้นฐานใหเห็นความสําคญัของความเปนมนุษย เชือ่ในเรื่องของความเสมอภาค 
ความเทาเทียมกัน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถใชสติปญญาในการพิจารณา 
เลือกปฏิบตัิเพื่อประโยชนแกตนเองและสวนรวม นําไปสูการอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลในสังคมทีเ่รียกวา จิตประชาธิปไตย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสติปญญาในการพิจารณาเลือกปฏิบัตเิพ่ือประโยชนแกตนเองและสวนรวม   
ดังนั้นผูวิจัยจึงศึกษาความหมายลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
   ความหมายของจิตประชาธปิไตย 
    จากความหมายของประชาธิปไตยที่เปนวิถีชวีิต ซึ่งเปนประชาธิปไตยใน
ระบบพฤติกรรมหรือการประพฤตปิฏิบตัขิองบุคคล และความสัมพันธระหวางบคุคลในสังคม 
(Kessel.  1970: 3-4) ที่ปฏิบัตติอกันดวยความเคารพทั้งกายและวาจา ไมกาวกายในสิทธิของผูอ่ืน 
เคารพกฎเกณฑของสังคม รวมกันรับผดิชอบและทําประโยชนเพ่ือความผาสุกรวมกัน ตลอดจนใช
สติปญญา เหตุผลและความเฉลียวฉลาดในการแกปญหาทั้งมวล (สาโรช  บัวศรี.  2520: 68)  
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ซึ่งคุณลักษณะที่กลาวมาขางตนน้ันเปนลกัษณะทางจรยิธรรมของบคุคลทีเ่รียกวา จิตประชาธปิไตย 
(ทววีัฒน  บุญชิต.  2546: 5) หรือจิตสํานึกประชาธิปไตย ดังนั้นผูวจัิยจึงศึกษาความหมายของคําวา 
จิต หรือจิตสํานึก ดังนี้ 
     ราชบัณฑิตยสถาน (2525: 231) ใหความหมายของคําวา จิต วาหมายถึง 
สิ่งที่มีหนาที่รู คิด และนึก สวนคาํวา จิตสํานึก หมายถึง ภาวะที่จิตตื่นและรูตวัสามารถตอบสนองตอ
สิ่งเราจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสไดดวยกาย    
     The New Oxford Encyclopedic Dictionary (1993: 1363) จิตสํานกึ 
หมายถึง ภาวะโดยทั่วไปของบุคคลในสภาพที่ตื่นอยูและเผชิญกบัสิ่งเราหรือสถานการณแวดลอม 
     ฟรอยด (Freud) จิตสํานึก คือ สภาวะรูตวั มีสติที่ผูแสดงพฤติกรรมทราบ
และรูตวัวาตวัเองกําลังทําสิ่งใด ตองการสิ่งใด รูสึกอยางไรตอสิ่งใด (Schultz; & Schultz. 1998: 47)  
     จรรจา สุวรรณทัต ( 2525: 11) ไดใชคําวา ความสํานกึ แทนคําวา 
จิตสํานึก โดยใหความหมายคําวา ความสํานึก หมายถึง การรับรูหรือการที่บุคคลมีความรูใน 
สิ่งตาง ๆ การรับรูหรือความสํานึกของบุคคลนี้จัดเปนขัน้ตนของกระบวนการทางจติหลายประเภท 
เปนตนวากระบวนการของการรับนวตักรรมและกระบวนการเกิดทศันคติ  
     พรศักดิ์ ผองแผว (2531: 60) ใหความหมายวา จิตสํานกึ หมายถึง 
จิตสํานึกเปนผลที่ไดมาจากการประเมินคา การเห็นความสําคัญซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูที่ทัศนคติ ความเชื่อ 
คานิยม ความเห็นและความสนใจของบุคคล 
     นฤมล  มณีงาม (2547: 11-12) ไดใหความหมายวา จิตสํานึก หมายถึง 
การที่บุคคลมีความรูในเรื่องใดเรื่องหน่ึงแลวมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัตใินเรื่องน้ันๆโดยรูตนเองวา
กําลังทําอะไรอยูและทําไปเพื่ออะไรและสามารถใหเหตผุลเชื่อมโยงการปฏิบัติกบัผลกระทบที่เกดิขึ้น
ตอสังคมได   
     ชาย โพธิสิตา; และคนอื่นๆ (2543: 11) ไดศึกษาความหมายของจิตสํานึก 
วาหมายถึง ความตระหนักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง เปนความตระหนัก
วาสิ่งนั้นหรือปรากฏการณนั้นคืออะไร มีความหมายอยางไร และที่สําคัญตนควรมีทาทีหรือพฤติกรรม
อยางไรตอสิ่งนั้นหรือปรากฏการณนั้น และอธิบายขยายความวาจิตสํานึกนั้นเปนความตระหนัก 
ที่เปนผลมาจากความรูที่ไดมาไมวาในรูปแบบใดกต็ามมาผนวกกับความรูในบรบิทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เปนสิ่งเอ้ือตอการเกิดหรือไมเกิดความตระหนัก ซึ่งโดยทั่วไปแลวการมีจิตสํานึกคือ 
การมีความตระหนักในทางบวกตอส่ิงน้ัน เม่ือใดที่บุคคลมีจิตสํานึกตอส่ิงใดแสดงวาเขามีความตระหนัก
ตอสิ่งนั้นในดานบวกในระดับขั้นที่สูงสุดของการมีจิตสํานึก หมายความวาบุคคลนัน้มีความตระหนัก
วาตนควรทําอยางไรเพื่อใหมีผลบวกตอสิ่งนั้น ซึ่งหมายถึงความตระหนักในความรับผิดชอบตอ 
สิ่งนั้น เชน จิตสํานึกตอหนาที่ คือ ความตระหนักในทางที่จะทําหนาที่ของตนอยางดีที่สุดเพ่ือแสดง
พฤติกรรมในการรับผิดชอบตอหนาที่ทีต่นไดรับ เปนตน ดังนั้น การพิจารณาวาบุคคลใดมีจิตสํานึก
หรอืไม จึงตองดูที่พฤติกรรมในการแสดงออกมาวามีความรับผิดชอบ ซึ่งเปนความหมายที่สามารถ
วัดไดเชิงประจักษ 
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    ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา จิตสาํนึก หมายถึง การตระหนักรูของบุคคลในการ
ตอบสนองตอสิ่งเราอยางรูตัว และบุคคลประเมินคาของสิ่งเรานั้นในเชิงบวก ซึ่งการตระหนักนี้    
เปนผลจากการเรียนรู 
    สวนคําวาประชาธิปไตยตามความหมายของการวิจัยในครั้งนี้ เปนความหมาย
ของประชาธิปไตยในฐานะทีเ่ปนวิถชีีวติหรือวิถีชวีิตประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงการอยูรวมกัน ปฏิบัติ
ตอกันดวยความเคารพทั้งกายและวาจา ไมกาวกายในสทิธิของผูอ่ืน เคารพกฎเกณฑของสังคม 
รวมกันรับผิดชอบและทําประโยชนเพ่ือความผาสุกรวมกัน ตลอดจนใชสติปญญา เหตุผลและ 
ความเฉลียวฉลาดในการแกปญหาทั้งมวล ใชสิทธขิองตนเองอยางสมบูรณภายในขอบเขตของ
กฎหมายและกติกาของสังคม รูจักวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล (สาโรช  บัวศรี.  2520: 68) 
    เม่ือรวมความหมายของคําสองคําดังกลาวแลว จิตประชาธิปไตย หรือ
จิตสํานึกประชาธิปไตยจึงหมายถึง การตระหนักรูถึงคุณคาของการอยูรวมกัน การปฏิบัตติอกนั 
ดวยความเคารพ มีความรวมมือ รับผิดชอบและทําประโยชนเพ่ือความผาสุกของสวนรวม ตลอดจน
ใชสตปิญญา เหตุผลและความเฉลียวฉลาดในการแกปญหาและขอขดัแยงตางๆ 
    ดังนั้นการศึกษาความหมายของคําวา จิตหรือจิตสํานกึ และคําวา
ประชาธิปไตยดังกลาวขางตน จึงเปนคําวาจิตประชาธิปไตย (Democratic Mind) หรือจิตสํานึก
ประชาธิปไตย (Democratic Consciousness) ซึ่งนักวิชาการไดใหความหมายไวใกลเคียงกัน ดังนี้  
     ดวงเดอืน  พันธุมนาวิน (2539: 93) กลาววา จิตประชาธิปไตย หมายถึง 
ลักษณะทางจิตใจของบุคคลที่มีความเปนประชาธิปไตยสูง ไดแก การรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง
และบุคคลอ่ืน การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตวัหรือเห็นแกพวกพอง มีวินัย 
ในตนเอง สามารถควบคุมตนเองไดโดยไมตองพ่ึงการควบคุมจากภายนอก มุงอนาคตมากกวา 
มุงปจจุบัน รูจักการอดไดรอไดอยางถูกกาลเทศะ รักความยุติธรรมและความเสมอภาค  
     ทววีัฒน  บุญชิต (2546: 5) กลาววา จิตประชาธิปไตย หมายถึง ลักษณะ
ที่เปนประชาธปิไตยทีฝ่งรากลึกในจิตใจ เห็นความสําคญัของความเปนมนุษย เชือ่ในคุณคาและ
เกียรติภูมิของตนเองและผูอ่ืน เชื่อในเรื่องของความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสังคม เชื่อในเรื่องการมีสิทธิ เสรีภาพและหนาที่ ปฏิบัตตินตามระเบียบกฎเกณฑของ
สังคม สามารถใชสติปญญาในการพิจารณาเลือกปฏิบตัิเพ่ือประโยชนแกตนเองและสวนรวม  
     ดวงเดือน  ศาสตรภัทร; และคนอื่นๆ (2547: 9-10)  กลาววา จิตสํานึก
ประชาธิปไตย หมายถึง ความตระหนักทีจ่ะทําพฤติกรรมประชาธิปไตยอันประกอบตามองคสาม 
ของประชาธิปไตย คือ 
      1.  ประพฤติโดยใชคารวะธรรม ไดแก การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
การเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพในประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตัว และเคารพใน
กฎเกณฑของสถาบัน 
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      2.  ประพฤติโดยใชสามัคคธีรรม ไดแก การแสดงความมุงม่ันใน 
การทํางานและรวมใจทํางานเปนกลุม มีการเสียสละและแบงปนเพือ่ใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
เห็นแกสวนรวม มีความรับผิดชอบตอหนาที่  
      3.  ประพฤติโดยใชปญญาธรรม ไดแก การใชเหตุผลในการแกปญหา 
ประกอบกับการใชการประนีประนอมรวมในการแกปญหา และยึดมติของเสียงสวนใหญเปนหลัก 
    จากการศึกษาความหมายของจิตประชาธิปไตย หรือจิตสํานึกประชาธิปไตย 
ที่กลาวมาขางตนอาจสรปุไดวา จิตประชาธิปไตยหรือจิตสํานึกประชาธิปไตย หมายถึง ลักษณะ 
ทางจิตใจของบุคคลที่มุงปฏิบัตติอบุคคลอ่ืนดวยความเคารพ มีความรวมมือรวมใจ ตลอดจนใช
สติปญญาและเหตุผลในการแกไขปญหาขอขัดแยงเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม 
    จิตประชาธิปไตย หรือจิตสํานึกประชาธิปไตยเปนลักษณะทางจริยธรรมของ
บุคคลที่มีเหตผุลเชิงจริยธรรมสูง (ทวีวัฒน  บุญชิต.  2546: 5) กลาวคือ ลักษณะประชาธิปไตย 
บางลักษณะ เชน การรูจักแบงปนสิ่งตางๆเปนพฤติกรรมที่เปนการเสียสละของผูกระทํา โดยผลของ
พฤติกรรมนั้นจะใหประโยชนแกคนอ่ืนหรือสวนรวมมากกวาที่จะใหประโยชนแกผูปฏิบัตเิอง ดังนั้น
บุคคลที่จะมีจริยธรรมสูงไดตองเปนคนที่เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตวั จึงอาจกลาวไดวา
ลักษณะประชาธิปไตยของบุคคลมคีวามสัมพันธกับลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลคนนั้น และ 
การที่บุคคลจะมีคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึน้ไดตองอาศัยการเรียนรูและฝกฝน โดยการปฏิบัตบิอยๆ 
ปฏิบัติซ้ําๆจนเปนนิสัยหรอืทําจนเปนวถิีชีวติ ซึ่งการนําจริยธรรมมาปฏิบัติจะเอ้ือตอความเปน
ประชาธิปไตย (พระเมธีธรรมาภรณ.  2541: 7, 9, 15) ของบุคคลผูปฏิบัติเอง   
  นอกจากนั้นผูวิจัยยังไดศึกษาความหมายเฉพาะของคาํวาลักษณะประชาธิปไตย ดังนี้ 
คําวา ลักษณะประชาธิปไตย มาจากคําวา ลักษณะ กับคําวา ประชาธิปไตย โดยความหมายของ 
คําวา ลักษณะ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง เครื่องแสดงใหเห็นวาสิ่งหนึ่งตาง
กับอีกสิ่งหนึ่ง หรือคุณภาพ หรือประเภท (ราชบัณฑิตยสถาน.  2525: 726) สวนคําวาประชาธปิไตย 
ตามความหมายของการวิจัยในครั้งนี้เปนความหมายของประชาธิปไตยในฐานะที่เปนวิถีชวีติ หรือ
วิถีชวีิตประชาธิปไตยซึ่งหมายถึง การอยูรวมกัน ปฏบิัตติอกันดวยความเคารพทัง้กายและวาจา  
ไมกาวกายในสิทธิของผูอ่ืน เคารพกฎเกณฑของสังคม รวมกันรับผดิชอบและทําประโยชนเพ่ือ 
ความผาสุกรวมกัน ตลอดจนใชสตปิญญา เหตุผลและความเฉลียวฉลาดในการแกปญหาทั้งมวล   
ใชสิทธิของตนเองอยางสมบูรณภายในขอบเขตของกฎหมายและกติกาของสังคม รูจักวิพากษ 
วิจารณอยางมีเหตุผล (สาโรช  บัวศรี.  2520: 68) ดังนั้นเม่ือรวมความหมายของคําสองคําดังกลาว
แลวลักษณะประชาธิปไตยจึงหมายถึง สภาพหรือสิ่งที่มีอยูประจําในบคุคลที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะ
ในการอยูรวมกัน ลักษณะทีบุ่คคลปฏิบตัติอกันดวยความเคารพ รวมมือ รับผิดชอบและทําประโยชน
เพ่ือความผาสกุของสวนรวม ตลอดจนใชสติปญญา เหตุผล และความเฉลียวฉลาดในการแกปญหา
และขอขัดแยงตางๆ 
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   สวนสเลเตอร (Stein.  2011: Online; citing Slater.  1992.  A DreamDeferred.) 
ไดกลาวถึงลักษณะประชาธปิไตยไววา เปนลักษณะของบุคคลที่สอดคลองกับลักษณะตามอุดมคติ
ของสังคม โดยประการที่สําคัญคือการมีความเคารพตอชีวติอ่ืนๆ การไมบีบบังคับหรือความพยายาม
ที่จะไมเขาไปกาวกายในความตั้งใจของบคุคลอื่น ซึ่งลกัษณะเหลานีจ้ะชวยใหบุคคลอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางสงบสุขโดยปราศจากอคติและความขัดแยงกัน 
   ในขณะที่ เยาวลักษณ  อักษร (2544: 34) กลาววา คณุลักษณะประชาธิปไตย  
หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความเปนประชาธิปไตยของบุคคลทั้งในดานจิตใจ สติปญญา และ
พฤติกรรมการแสดงออกทั้งมวลที่มีตอตนเองและผูอ่ืน หรือบุคลิกภาพ (ทั้งภายในและภายนอก) 
ของบุคคลที่แสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตย 
  ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา ลักษณะประชาธปิไตย หมายถึง ลักษณะของบุคคล 
ที่นําหลักการประชาธิปไตยมาใชในชวีิตประจําวัน โดยแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน  
ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันในวธิีการแหงปญญา 
  จุดเนนที่สําคัญของลักษณะประชาธิปไตย คือ การปฏิบัตตินของบุคคลในการอยู
รวมกับบคุคลอื่นไดอยางมีความสุข โดยความสามารถในการอยูรวมกันน้ีเปนผลจากพัฒนาการ 
ทางสังคมของบุคคล ซึ่งบคุคลในแตละชวงวัยมีงานตามพัฒนาการที่แตกตางกัน สําหรับเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการทางสังคม หมายถึง ความสามารถของเด็กในการชวยเหลอืตนเองและสรางสัมพันธภาพ
กับเพื่อน ปรับตวัในการเลนหรืออยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ทําหนาที่ตามเวลา มีความรับผิดชอบ 
รูจักกาลเทศะ การชวยเหลอืตนเองในชีวติประจําวัน (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 91)  
  ดังนั้นเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความหมายลักษณะประชาธิปไตยของบุคคลกับ
ความหมายของพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย จึงอาจสรุปไดวา ลักษณะประชาธิปไตยของ
เด็กปฐมวัย หมายถึง ลักษณะของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกอยางสอดคลองกับวิถชีีวติประชาธปิไตย 
โดยแสดงถึงความเคารพซึ่งกันและกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันในวิธกีารแหงปญญา 
 1.4 ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
  นักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความเปนประชาธิปไตย ไวดังตอไปน้ี 
   ไบลช และบามการทเนอร (Blaich; & Baumgertner.  1965: 57-60)  กลาววา
บุคลิกภาพประชาธิปไตย  หมายถึง  ลักษณะนิสัยของบุคคลที่จะสามารถอาศัยอยูในสังคม
ประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม อันไดแก การมีใจกวาง ยุติธรรมปราศจากอคติ ปราศจากลักษณะ
อนุรักษนิยม มีความรวมมือ รูจักกาลเทศะ และมีความเห็นใจผูอ่ืน 
   ดาหล (Dahl.  1977: 120) ไดกลาวถึงบคุลิกภาพที่เปนประชาธิปไตยไวโดยสรุป
ดังนี้ 
    1.  พิจารณาถึงตนเอง บุคคลที่มีบคุลิกภาพประชาธปิไตยจะมีความเชื่อใน
คุณคาและเกยีรติภูมิของตนเอง 
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    2.  พิจารณาถึงผูอ่ืน บุคคลที่มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยจะมีความเชื่อใน
คุณคาและเกยีรติภูมิของผูอ่ืน 
    3.  พิจารณาถึงผูมีอํานาจ บุคคลที่มีบุคลกิภาพประชาธิปไตยจะมีความเชื่อ 
ใน ความเปนตัวของตัวเองและกันตนเองออกจากผูมีอํานาจ ไมเชื่อถือในการมีอํานาจโดยสมบูรณ  
ไมมุงครอบงําผูอ่ืนและไมยินยอมใหผูอ่ืนครอบงํา 
    4.  พิจารณาถึงชุมชน บุคคลที่มีบคุลิกภาพประชาธปิไตยจะเปนผูมี      
ความเปดเผย ไมมีเลศนัย มีความพรอมที่จะยอมรับความแตกตางในชุมชน เต็มใจตอการ
ประนีประนอมและพรอมรับตอความเปลี่ยนแปลง 
    5.  พิจารณาถึงคานิยม บุคคลที่มีบุคลิกภาพประชาธปิไตยเปนผูใฝหาคานิยม  
ที่หลากหลาย ไมยึดติดกับความเชื่อเพียงประการเดียว ดังนั้นบุคคลที่มีความเปนประชาธิปไตย    
จึงมีแนวโนมที่จะรวมแบงปน (Share) ความทุกขความสุขมากกวาที่จะผูกขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง      
   เพนนอค (Pennock.  1979: 236-255)  กลาวถึง บคุลกิภาพของบุคคลที่มีวิถีชวีิต
ประชาธิปไตย โดยสรุปไดดังนี้ 
    1.  ความมีเหตุผล 
    2.  การเคารพซึ่งกันและกนั 
     2.1 การเคารพความเปนมนุษย 
     2.2 การเคารพความสามารถ 
    3.  การตกลงกันอยางสันติวิธีดวยการถกเถียง ประนปีระนอม และ 
อดกลั้นในความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
    4.  การดําเนินชีวติอยางมีเสรีภาพใตกฎหมาย และไมถูกแทรกแซงโดยรัฐ         
โดยไมจําเปน   
   ชัยอนันต  สมุทวณิช (2523: 63-64) ไดกลาวถึงลักษณะบุคลกิภาพของบุคคลที่
เอ้ืออํานวยตออุดมการณประชาธิปไตย สรุปไดดังนี้ 
    1.  มีความคิดเห็นเปนของตนเองไมนิยมตามความคิดเห็นของผูอ่ืน 
เวนเสียแตวาจะถูกชักจูงใหคลอยตามไดวาความเห็นนัน้มีเหตุผลควรที่จะเชื่อถือ 
    2.  เปนคนที่ปรับตวัใหเขากับสภาพการณใหมๆไดงาย 
     3.  มีความรับผิดชอบ พรอมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป 
    4.  ไมมีอคติตอศาสนาอื่น หรือดูถูกเหยียดหยามชนชาติอ่ืน 
    5.  คิดถึงบุคคลอื่นในฐานะที่เขาเปนตวัของเขาเอง ไมจัดประเภทใหเขา เชน 
ไมไปเรียกเขาวา “หัวรุนแรง” หรือ “พวกฝายซาย” 
     6.  มองโลกในแงดีอยูเสมอ มีศรัทธาและความหวังดีตอชีวิต 
    7.  ไมยอมกมหัวใหกับผูยิ่งใหญงายๆ แมวาจะยอมรับอํานาจแตอํานาจนั้น  
ตองมีเหตุผลหรือมีความชอบธรรม 
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   ทองคูณ  หงสพันธ (2528: 80) ไดกลาวถงึพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเปน
ประชาธิปไตยไวดังตอไปน้ี 
    1.  มีความคิดเปนของตนเอง 
    2.  มีคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปญญาธรรม 
    3.  ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดงาย 
    4.  รูหนาที่ของตนเอง 
    5.  สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี 
   ทิศนา  แขมมณี (2536: 7)  ไดกลาวถึงคณุลักษณะของบุคคลที่มีความเปน
ประชาธิปไตยไวโดยสรุปดังนี้ 
    1.  การเคารพในความเปนบุคคล และการตัดสินใจของผูอ่ืน 
    2.  การใหสิทธิเสรีภาพ และเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชความคิดของเขา 
ในการตัดสินใจ 
    3.  มีใจกวาง รูจักรับฟงผูอ่ืน พิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางเปนธรรม 
    4.  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนเพื่อสวนรวม มีขันติธรรม 
    5.  ยึดหลักเหตุผลในการตดัสินใจ 
    6.  รูจักการแกปญหาโดยสันติวธิ ี
   เคลลี (Kelly.  1995: 28-49) กลาวถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยไวโดยสรุปดังนี้ 
    1.  เคารพในสิทธิมนุษยชน 
    2.  คํานึงถึงความเสมอภาค 
    3.  คํานึงถึงความอิสสระในการแสดงความคิดเห็น 
    4.  คํานึงถึงสวนรวม 
   ทวี  มณีสาย (2543: 19-20) ไดกลาวสรปุพฤติกรรมประชาธิปไตยไวดังตอไปน้ี 
    1.  การรูจักบทบาทและหนาที่ของตน ประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 
     1.1 การเคารพและปฏิบตัติามกฎระเบียบแบบแผนของสังคม 
     1.2 การปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความเต็มใจและเกิดผลดีตอสวนรวม 
     1.3 การปฏิบัติหนาที่การงานสําเร็จตามกําหนดเวลาที่ไดรับมอบหมาย 
     1.4 การเอาใจใสติดตามการปฏิบัติงานโดยไมทอดทิ้ง 
     1.5 การยอมรับบทบาทหนาที่ของกันและกัน 
    2.  การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 
     2.1 การใหโอกาสผูอ่ืนแสดงความคิดเห็น 
     2.2 การไมดูถูกเหยียดหยามความคิดเห็นของผูอ่ืน 
     2.3 การสนใจฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยความตั้งใจ 
     2.4 การซักถามโดยใชเหตุผลเม่ือไมเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืน 
     2.5 การไมยึดถือความคิดเห็นของตนเองวาถูกตองเสมอไป 
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    3.  การคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน ประกอบดวยพฤตกิรรมบงชี้ 
ดังนี้ 
     3.1 การรูจักเสียสละโดยพจิารณาตามเหตุผลและความเหมาะสม 
     3.2 มีความเตม็ใจที่จะทํางานรวมกับหมูคณะ 
     3.3 การไมละเลยและเพิกเฉยตอการกระทําใดๆที่จะเกดิประโยชนตอ
สวนรวมตามความสามารถและโอกาส 
     3.4 การรูจักอดทน อดกลั้น เพ่ือผลประโยชนของสวนรวม 
     3.5 การรูจักละอายใจตอความประพฤตขิองตนที่จะรักษาผลประโยชน
สวนตนโดยมชิอบ 
    4.  การยอมรับและเคารพในสิทธิและหนาที่ของบุคคล ประกอบดวย
พฤติกรรมบงชี้ ดังนี้ 
       4.1 การปฏิบัติหนาที่ของตนใหดีที่สุดโดยไมกาวกาย หรือรบกวนหนาที่
ของผูอ่ืน 
     4.2 การรูจักใหความสําคัญแกผูอ่ืน ไมสนใจและใหความสําคัญแตเฉพาะ
ตนเอง 
     4.3 การรักความยุติธรรม 
     4.4 การรูจักเห็นอกเห็นใจและหวงใยผูอ่ืน 
    5.  การใชปญญาหรือเหตุผลในการตัดสนิปญหา ประกอบดวยพฤตกิรรมบงชี้ 
ดังนี้ 
     5.1 การรูจักใชเหตุผลในการพิจารณาตัดสินปญหาเม่ือเกิดขอขัดแยง 
     5.2 การตัดสินปญหาโดยอาศัยขอมูลประกอบ 
     5.3 การไมนําความเชื่อหรือโชคลางมาเปนเครื่องตัดสินใจ 
     5.4 การรูจักวิเคราะหและประมวลเหตุการณตางๆโดยใชสตปิญญาและ
เหตุผลตลอดเวลา 
     5.5 การแยกเรื่องสวนตัวกบัหนาที่การงานออกจากกันในการทํางาน หรือ      
การตัดสินปญหาใดๆ 
   เฮอรส; และ รอสส (Hursh; & Ross.  2000: 5-6)  กลาวถึงลักษณะพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของบุคคล โดยสรุปไดดังนี้ 
    1.  คิดอยางมีเหตุผล 
    2.  มีคานิยมประชาธิปไตย 
    3.  ใหความรวมมือ 
    4.  มีความรับผิดชอบ 
    5.  มีความเสมอภาค 
    6.  เคารพในเรื่องสิทธ ิ
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    7.  รูจักบทบาทหนาที ่
    8.  ปรับตัวได แกปญหาได  
  จากแนวคิดของนักวิชาการดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวา ลักษณะประชาธิปไตย  
นั้นประกอบไปดวยพฤติกรรมที่หลากหลาย โดยจําแนกพฤติกรรมเหลานั้นจากความแตกตาง 
ในการตีคา ผลประโยชน ความพึงพอใจ การใหความหมายของพฤตกิรรมที่มีในเด็กปฐมวัย และ
ความสามารถในการรูคิดของเด็กปฐมวัย ซึ่งลักษณะดังกลาวเหลานั้นเปนลักษณะของพฤติกรรม
ทางสังคมซึ่งตองเปนไปตามแบบแผนทีส่ังคมยอมรับ และควรไดมีการปลูกฝงมาตั้งแตวัยเยาว  
ซึ่งเด็กปฐมวยัเปนวัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางดานสังคม เน่ืองจากคุณลักษณะตางๆ
สามารถหลอหลอมไดดีที่สุดในชวง 0-6 ปแรกของชีวติ โดยเฉพาะลักษณะทางดานคุณธรรม
จริยธรรมหากพนชวงวัยนีไ้ปแลวการปลกูฝงคุณลักษณะตางๆจะมีประสิทธิภาพนอยลง ดังนั้น   
เด็กปฐมวัยจึงควรไดรับการปลูกฝงจริยธรรมอันเปนพ้ืนฐานของลักษณะประชาธปิไตย และเรียนรู
แบบแผนลักษณะที่สังคมคาดหวัง เพ่ือที่เด็กจะสามารถปฏิบตัิในการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสงัคม 
ไดอยางมีความสุข เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของตนเอง  
  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2550: 91-92) ไดกลาวถึงลักษณะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยไวดังน้ี 
   ลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ป เด็กเริ่มมีการชวยเหลือตนเองได 
แตงตวัได รับประทานอาหารไดดวยตนเองโดยไมหกเลอะเทอะ รูจักทําความสะอาดหลังจาก 
เขาหองน้ําหองสวม เริ่มมีการอยูรวมกับผูอ่ืนและการมีคุณธรรมจริยธรรม เลนรวมกับผูอ่ืนได  
รูจักการใหอภัยและการขอโทษ เริ่มชวยเหลือผูอ่ืน ปฏิบัตติามกฎกตกิาที่ตกลงรวมกัน เริ่มมี 
การอนุรักษวฒันธรรมและสิ่งแวดลอม รูจักแสดงความเคารพ ทิ้งขยะถูกที่ รักษาสิ่งของที่ใชรวมกัน  
   ลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป เด็กเริ่มมีการชวยเหลือตนเอง เลือก
เครื่องแตงกายและแตงตัวเองได ใชเครื่องมือเครื่องใชในการรับประทานอาหารได ทําความสะอาด
รางกายได เริ่มมีการอยูรวมกับผูอ่ืนและการมคีุณธรรมจริยธรรม เลอืกเพ่ือนเองได ชวยเหลือผูอ่ืนได 
รูจักการใหและการรับ ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบของโรงเรียน ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ 
เปนผูนํา-ผูตามที่ดี มีมารยาทในการอยูรวมกับผูอ่ืน เลนและทํางานรวมกันในกลุมยอยได เริ่มมี 
การอนุรักษวฒันธรรมและสิ่งแวดลอม แสดงความเคารพไดเหมาะสมกับโอกาส ทิ้งขยะถูกที่      
ชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบตัว  
  เม่ือพิจารณาลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยมีลักษณะทางสังคม
หลายลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะประชาธิปไตย ดังนี้ 
   1.  การที่เด็กปฐมวัยรูจักการใหอภัยและการขอโทษ ปฏิบัตติามกฎกติกาทีต่กลง
รวมกัน รูจักปฏิบัตติามกฎระเบียบของโรงเรียน เปนผูนํา-ผูตามที่ดี มีมารยาทในการอยูรวมกับผูอ่ืน 
แสดงความเคารพไดเหมาะสมกับโอกาส เปนลักษณะทีส่อดคลองกับลักษณะประชาธิปไตยดาน
ความเคารพซึง่กันและกัน 
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   2.  การที่เด็กปฐมวัยเริ่มมีการชวยเหลือตนเองได รูจักทําความสะอาดหลังจาก 
เขาหองน้ําหองสวม เริ่มมีการอยูรวมกับผูอ่ืน เลนรวมกับผูอ่ืนได ชวยเหลือผูอ่ืนได เริ่มมีการอนุรักษ
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ทิ้งขยะถูกที่ รักษาสิ่งของที่ใชรวมกัน รูจักการใหและการรับ ตั้งใจทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ มีมารยาทในการอยูรวมกับผูอ่ืน เลนและทํางานรวมกนัในกลุมยอยได 
ชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอมรอบตัว เปนลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะประชาธปิไตยดาน        
ความรวมมือรวมใจ 
   3.  การที่เด็กปฐมวัยเลือกเครื่องแตงกายและแตงตัวเองได การมีคุณธรรม
จริยธรรม เลือกเพ่ือนเองได เปนลักษณะที่สอดคลองกับลักษณะประชาธิปไตยดานความเชื่อม่ันใน
วิธีการแหงปญญา 
  ดังนั้น ลักษณะประชาธิปไตยจึงสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นไดในเด็กปฐมวัย โดยผูที่
เกี่ยวของตองจัดกิจกรรมการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยใหสอดคลองเหมาะสมกับวัยและลักษณะ
ทางสังคมของเด็ก ซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยไดอยางปลอดภัยปราศจาก
ความคับของใจและเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยสําหรับชวงวัยตอไป    
 1.5 องคประกอบของลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
  นักวิชาการไดใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของลักษณะประชาธปิไตยไวหลาย
ลักษณะ ดังนี ้
   ดิวอ้ี (Dewey.  1967: 8199) กลาววา พฤติกรรมประชาธิปไตยเปนความสัมพันธ
ของมนุษย 3 ประการ คือ  
    1.  การเคารพซึ่งกันและกนั ไดแก การเคารพในสิทธแิละเสรีภาพซึง่กัน 
และกัน การเคารพในความคิดการกระทําของบุคคลอื่น การกลาแสดงความคิดเห็นและแสดงออกมา
โดยไมลวงเกนิผูอ่ืน 
    2.  การแบงปน รวมมือ และการประสานงาน ไดแก การอาสารับทํางานตาม
ความสามารถ การใหความรวมมือตามอัตภาพ การประสานงานและทํางานตามแผนที่ไดมีมติ
รวมกันไว 
    3. การมีความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ไดแก การทํางานหรือกิจกรรมใดๆ
ดวยความรอบคอบและใชวิธีการทางวิทยาศาสตร    
   ลาสกิ (Laski.  1967: 84) และเพนนอซค (Pennock.  1979: 236-255) กลาวถึง 
พฤติกรรมประชาธิปไตยไววา เปนวถิีในการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคม ซึ่งประกอบดวย
ลักษณะของการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุมีผล เคารพซึ่งกันและกันทั้งดานความเปนมนุษยและ
ความสามารถ และการตกลงกันอยางสันติดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประนีประนอมและ 
อดกลั้นเม่ือมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน 
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   สําหรับนักวิชาการไทยก็กลาวถึงลักษณะประชาธิปไตยไวสอดคลองกนัวา 
ลักษณะประชาธิปไตยเปนความสัมพันธของบุคคลในสังคม 3 ประการ (สาโรช บัวศรี.  2517: 5-6; 
บรรจง  ชูสกุลชาติ.  2534: 11; ทิศนา  แขมมณี.  2536.  12-15; พระธรรมปฎก.  2541ก: 61;  
อมร  รักษาสัตย.  2543: 352; ดวงเดือน  ศาสตรภัทร; และคนอื่นๆ.  2547: 20-22) ไดแก 
    1.  มีการเคารพซึ่งกันและกนั หรือคารวะธรรม คือ ทุกคนจะตองใหเกียรติ  
ซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และความคิด เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน แสดงความคิดเห็น
ออกมาไดโดยไมลวงเกินผูอ่ืน 
    2.  มีการแบงปนรวมงานกันและประสานงานกัน หรือสามัคคีธรรม คอื ผูใด
สามารถในทางใดก็อาสารับแบงงานไปทําไมบายเบี่ยงและหลีกเลี่ยง รวมมือกันทําหมดตามอัตภาพ
และประสานงานกันหมด โดยทําตามที่ไดตกลงกันตามแผนซึ่งรวมกันวางไวแลว ไมมีใครดื้อดึงกลั่น
แกลงเน่ืองจากเห็นแกตัวเอง 
    3.  มีความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา หรือปญญาธรรม คือ การมีเหตุผลใน
การทํางานทั้งเหตุผลของตนเองและผูอ่ืน และคนควาหาความรูใหมเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานให
ดีอยูเสมอ ใชเหตุผลในการแกไขปญหาขอขัดของตางๆ 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 63-67) ไดกลาวถึง
ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนตามวถิีชีวติประชาธิปไตยสําหรบันักเรียนในชั้นประถมศึกษา 
และคุณลักษณะที่ใชเปนเกณฑวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยทั้ง 3 ดาน คือ คารวะธรรม สามัคคธีรรม 
และปญญาธรรม ไวดังนี้ 
    1. คารวะธรรม ไดแก 
     1.1 เคารพในรางกาย คือ แสดงความเคารพครูทุกครั้งที่พบ เคารพเพื่อน 
เคารพบิดามารดากอนและหลังกลับจากโรงเรียน เคารพผูใหญทุกครัง้ที่พบ เชื่อฟงในคํากลาว
ตักเตือนไมแสดงกิริยาทาทางหยาบคาย มีความเคารพนอบนอมตอทุกคน 
     1.2 เคารพทางวาจา คือ การพูดกับเพ่ือน ครู พอแม ญาติผูใหญ และ  
คนอ่ืนดวยถอยคําไพเราะ มีหางเสียงทุกครั้ง ใชคําแทนชื่อตนเองที่เหมาะสม ไมกลาวถึงบคุคลอ่ืน 
ในแงรายสรรเสริญผูอื่นดวยความจริงใจ พูดแสดงความคิดเห็นในส่ิงที่เปนจริง ไมกลาวอางโดยไมตรง
กับความเปนจริง 
     1.3 เคารพในความคิดเห็น คือ การตั้งใจฟงครู เพ่ือน อภิปราย และ    
ทุกครั้งตองตดิตามดวยวาถูกตองหรือไม เชื่อถือไดหรือไม ไมพูดแซงโดยไมไดรับอนุญาต ไมแสดง
กิริยามารยาทไมเหมาะสมในขณะที่มีการแสดงความคดิเห็น เชน ทําเสียงดัง พูดขึ้นลอยๆ และ  
ตองฟงผูอ่ืนและคิดตามไปดวยจนจบ จนพิจารณาวาควรคัดคานหรือสนับสนุน ถาผูอ่ืนหรืออภิปราย
ไมตรงกับความคิดเห็นของตนเองตองฟงใหจบ และไตรตรองใหรอบคอบกอนแสดงความคิดเห็น
โตแยง 
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     1.4 เคารพในกฎเกณฑ คือ การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมอยาง
เครงครัด ปฏบิัตติามกฎของหองเรียน กฎของโรงเรียน ปฏิบัตติามขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
กฎหมาย กฎจราจร ไมลักขโมย เชิญธงชาติในวันสําคัญ ถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมวงศานวุงศ ทําตามกฎหมายอยางเครงครัด เวนการปะทะทําราย
ตอชีวติผูอ่ืนในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน 
     1.5 เคารพในสิทธิของผูอ่ืน คือ ไมทําความรําคาญใหผูอ่ืน ไมหยิบของ
ผูอ่ืน และไมลวงล้ําสถานทีข่องบุคคลอื่นโดยไมไดรับอนุญาต ไมทําใหสมบัติผูอ่ืนเสียหาย เขาแถว
รับการบริการทุกครั้ง ไมทําใหผูอ่ืนเจ็บกายและอับอาย ไมถือประโยชนจากสาธารณะสมบัติแตฝาย
เดียวและไมทาํลายสาธารณะสมบัตใิหเสียหาย 
    2. สามัคคีธรรม ไดแก 
     2.1 รวมกันทํางานทั้งกายและใจ 
     2.2 มีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมูคณะ 
     2.3 เห็นแกประโยชนสวนรวม 
     2.4 รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากสวนรวมและหนาที่ตอ
สังคม 
     2.5 การรูจักประสานประโยชนโดยถือประโยชนของสวนรวม หรือ     
ของชาติเปนที่ตั้ง ไดแก การทํางานรวมกันอยางสันติวิธี รูจักการประนีประนอม มีการเสียสละ
ความสุขสวนตนหรือหมูคณะเพื่อประโยชนของสวนรวมหรือของชาต ิ
     2.6 รวมมือในการทํางาน หรือทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดรวมกัน โดยมี
บุคคลผูรวมงานตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในการรวมกันทํางานนี้จะตองมีการวางแผนในการทํางานรวมกัน 
คิดรวมกันและทํารวมกัน เม่ือถึงขั้นตอนของการทํางานก็ชวยเหลือกันอยางตั้งใจจริง ไมหลีกเลี่ยง
หรือทําแบบเอาเปรียบผูอ่ืน 
    3. ปญญาธรรม ไดแก 
     3.1 การไมถือตนเปนใหญ คือ การรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  
การยอมรับฟงและปฏิบตัติามมติของเสียงสวนมากในที่ประชุมหรือในการทํางานตางๆและการรูจัก
เปนผูนําและผูตามที่ดี 
     3.2 เนนการใชปญญา คือ ใชเหตุผล และความถูกตองในการตัดสิน
ปญหาทั้งปวง ไมใชเสียงขางมากในการตัดสินใจปญหาเสมอไป 
     3.3 เม่ือมีปญหาใดเกิดขึ้น หรือมีเร่ืองที่จะตองตัดสินใจทุกคนตองรวมกันคิด 
และชวยกันตดัสินใจโดยใชเหตุผล 
     3.4 ในกรณีที่มีปญหาโตแยงในหมูคณะ จะตองพยายามอภิปราย
จนกระทั่งสามารถชักจูงใหทกุคนเห็นคลอยตามเมื่อเกิดกรณีที่ตางก็มีเหตุผลที่ดีดวยกัน 
   สวนวีรยุทธ  วิเชียรโชติ (2547: 238-239) กลาวถึง อารยะประชาธปิไตยวา คือ 
การอยูรวมกันแบบประชาธิปไตยโดยมีธรรมะเปนหลกั และประกอบดวยทักษะ 10 ประการ ดังนี้ 
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    1.  ทักษะแหงคารวะธรรม เนนทักษะพฤติกรรม การเคารพในธรรม และ 
การเคารพในสิทธิและเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืนทั้งทางโลกและทางธรรม 
    2.  ทักษะแหงสามัคคีธรรม เนนทักษะพฤติกรรม การประสานใจ ประสาน
ความคิด ประสานแผน ประสานการกระทาํ และประสานการประเมินผล 
    3.  ทักษะแหงยุติธรรม เนนทักษะพฤตกิรรม การไมเอารัดเอาเปรียบ 
มีความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค 
    4.  ทักษะแหงวินัยธรรม ความรับผิดชอบ เนนทักษะพฤติกรรม การรักษา
เบญจศลี-เบญจธรรม การมีวนิัยในการดําเนินชีวิต และความรับผดิชอบตอหนาที่ทั้งทางโลกและ 
ทางธรรม 
    5.  ทักษะแหงธรรม 7 ประการของคนดี เนนทักษะพฤติกรรม การรูจักเหตุ 
การรูจักผล การรูจักตน การรูจักประมาณ การรูจักกาล การรูจักชุมชน และการรูจักบุคคล 
    6.  ทักษะแหงสันติธรรม เนนทักษะพฤติกรรมการอยูรวมกันอยางสันติ  
โดยการแกปญหาขอขัดแยงดวยปญญาธรรมและเมตตาธรรม 
    7.  ทักษะแหงปญญาธรรม เนนทักษะพฤติกรรม การใชปญญาในการ
แกปญหาดวยวิธวีิทยาศาสตรทั้งทางโลกและทางธรรม 
    8.  ทักษะแหงเมตตา-กรุณาธรรม เนนทกัษะพฤติกรรม ความปรารถนาดีให
ผูอ่ืนเปนสุข ปราศจากทุกข และชวยเหลือเม่ือผูอ่ืนมีความทุกขยาก 
    9.  ทักษะแหงธรรมเพ่ือความเจริญของหมูคณะ เนนทักษะพฤติกรรม  
การหมั่นประชุมรวมกันเนอืงนิตย พรอมเพรียงกันประชุม ไมประพฤตตินนอกระเบียบวินัย เคารพ
ประธานในทีป่ระชุม 
    10.  ทักษะแหงธรรมเพ่ือการอยูรวมกันดวยความเอื้ออารี ผูกมิตร มีไมตรีจิต 
เนนทักษะพฤติกรรม การเอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ การมีปยวาจา การชวยเหลือผูอ่ืน การทําตน 
เสมอตนเสมอปลาย ไมเยอหย่ิง 
  จากแนวคิดเกีย่วกับลักษณะประชาธิปไตย ไดมีผูนํามาใชในการศึกษาวิจัยและแบง
องคประกอบของลักษณะประชาธิปไตยเปน 3 องคประกอบ ไดแก คารวะธรรมหรือความเคารพ 
ซึ่งกันและกัน สามัคคีธรรมหรือความรวมมือรวมใจ และปญญาธรรมหรือความเชื่อม่ันในวิธีการ 
แหงปญญา ดังนี้                
   ธงชัย  ลักคนสุวรรณ (2517: 98-99) ไดศึกษาโครงสรางของบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาครูระดับประกาศนียบตัรวชิาการชั้นสูง โดยใชแนวคิดในการจัดระบบ
บุคลิกภาพของไอแซงค (Eysench) จากการศึกษาพบวา บุคลิกภาพประชาธิปไตยประกอบดวย
พฤติกรรมระดับลักษณะที่เปนนิสัยและการตอบสนองที่เปนนิสัย ดังนี้ 
    1.  ความรับผิดชอบ 
     1.1 การฝกใฝความสําเร็จ 
     1.2 การทําตามอุดมคติ 
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    2.  ความใจกวาง 
     2.1 การยอมรับฟงผูอ่ืน 
     2.2 ความมีเหตุผล 
    3.  การคํานึงถึงผูอ่ืน 
     3.1 การมีน้ําใจตอผูอ่ืน 
     3.2 การเชื่อม่ันในอุดมการณประชาธิปไตย 
    4.  ความสามัคค ี
     4.1 การเขามามีสวนรวม 
     4.2 ความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
    5.  ความมีเอกลักษณของตัวเอง         
     5.1 ความสมบูรณม่ังคั่งแหงตน 
     5.2 การเคารพตนเอง 
    6.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     6.1 การปรารถนาความกาวหนา 
     6.2 การมุงกระทําสิ่งใหมๆ 
    7.  การเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธปิไตย 
     7.1 การมีวินัยในตนเอง 
     7.2 ความซาบซึ้งในอุดมการณประชาธปิไตย 
    8.  มีความคิดที่เปนประชาธปิไตย 
     8.1 ความเปนนักประชาธิปไตย 
     8.2 ความมีเสรีนิยม       
   สันติ  สุขทรัพย (2528: 39-44) ไดนําแนวคิดในการจัดระบบบุคลิกภาพของ 
ไอแซงค (Eysench) มาศึกษาและกําหนดแบบจําลองเชิงทฤษฎีพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักเรียนระดับมัธยมจากการศึกษาพบวา ไดแบบจําลองเชิงทฤษฎีบคุลิกภาพประชาธิปไตยซึ่ง
กําหนดลักษณะนิสัยของผูที่มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยออกเปน 3 ดาน ประกอบดวย 
    1.  การเคารพซึ่งกันและกนั แบงเปน 
     1.1 การเคารพในความเสมอภาค 
     1.2 การเคารพในสิทธิและเสรีภาพ 
        1.3 การเคารพในความคิด การกระทําของตนเองและผูอ่ืน 
    2.  การแบงปน รวมมือ และการประสานงานกัน 
     2.1 การใหความรวมมือ ชวยเหลือ แบงปน และประสานงานกัน 
     2.2 การรับอาสาทํางานตามความสามารถ 
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     2.3 การทําตามมติของสวนรวม 
    3.  การมีความเชื่อม่ันในวิธกีารแหงปญญา   
     3.1 การมีความละเอียดรอบคอบ 
     3.2 การมีเหตุผล 
     3.3 การใชวธิกีารทางวิทยาศาสตร    
   พรชัย  หนูแกว (2541: 30) ไดทําการเปรยีบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมประชาธิปไตยของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ นักการศึกษาไทย
และนักการศกึษาตางประเทศ แลวนํามาเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของสันติ  สุขทรัพย (2528: 
39-44) จากนั้นนําผลที่ไดมาสรางแบบจําลองเชิงทฤษฎีพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน
ประถมศึกษา โดยกําหนดพฤติกรรมระดับลักษณะนสิัยของนักเรียนออกเปน 3 ดาน และแตละดาน
มีพฤติกรรมระดับการตอบสนองที่เปนนิสัย ดังนี้  
    1.  ดานคารวะธรรม 
     1.1 เขาแถวรบัสิ่งของหรือรับบริการตามลําดับกอนหลงั 
     1.2 เคารพผูฟงและผูพูด 
     1.3 พูดแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผล  
     1.4 ปฏิบัตติามขอตกลง 
     1.5 ไมละเมิดสถานที่สวนตวัของบุคคลอ่ืน 
     1.6 ไมละเมิดทรัพยสินของผูอ่ืนและของสวนรวม 
    2.  ดานสามัคคีธรรม 
     2.1 รวมกันทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จ 
     2.2 รวมรับผดิชอบในผลงานและรวมปรบัปรุงแกไขงานของกลุม 
    3.  ดานปญญาธรรม 
     3.1 อธิบายเหตุผลไดเม่ือตองการตัดสินใจหรือซักถามตอบโต 
     3.2 ยอมรับฟงขอบกพรองของตนเอง กลุม และปรับปรุงแกไข 
     3.3 แกปญหาดวยการใชเหตุผล 
   ชูชีพ  ประทุมเวียง (2547: 11)  ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและ
ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตย สาํหรับ
นักศึกษาสถาบันราชภัฏ ไดจําแนกพฤตกิรรมประชาธปิไตยทีใ่ชในการศึกษาวาประกอบดวย 
    1.  ดานคารวะธรรม คือ ความรับผิดชอบ การเคารพตนเองและผูอ่ืน  
เปนบทบาททีบุ่คคลรูจักตนเองและรับรูวาควรจะแสดงออกในหนาที่ตนเอง ไดแก การเคารพและ
ปฏิบัตติามกฎระเบียบ การปฏิบัติงานตามเวลาที่ไดรบัมอบหมายอยางตั้งใจและเต็มความสามารถ 
การเอาใจใสตดิตามการปฏิบัติงานโดยไมทอดทิ้ง การยอมรับบทบาทหนาที่ของกันและกัน รวมถงึ
บทบาทที่บคุคลแสดงออกอยางยอมรับและเคารพในสทิธิ หนาที่ ตลอดจนความคิดเห็นของตนเอง
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และบุคคลอ่ืน ไดแก การปฏิบัติหนาทีข่องตนใหดีที่สุด โดยไมกาวกายหรือรบกวนหนาที่ของบุคคล
อ่ืน การรูจักใหความสําคัญแกบุคคลอื่นโดยไมสนใจและใหความสําคญัแตเฉพาะตนเอง การรัก 
ความยุตธิรรม การรูจักเห็นอกเห็นใจและหวงใยผูอ่ืน การใหโอกาสผูอ่ืนแสดงความคิดเห็น  
การไมแสดงออกในลักษณะดูถูกเหยียดหยามความคิดผูอ่ืน การสนใจฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
อยางตั้งใจการซักถามโดยใชเหตุผลเม่ือไมเขาใจความคิดเห็นผูอ่ืน การไมยึดถือความคิดเห็นของตน
วาถูกตองเสมอไป 
    2.  ดานสามัคคีธรรม คือ มีสวนรวมและใหความรวมมือ เปนบทบาทที่บุคคล
แสดงออกเพื่อสวนรวม ไดแก การรูจักเสียสละโดยพจิารณาตามเหตุผลและความเหมาะสม  
ความเต็มใจทีจ่ะทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน การไมละเลยและเพิกเฉยตอการกระทําใดๆ ที่จะเกิด
ประโยชนตอสวนรวมตามความสามารถและโอกาส การรูจักอดทน อดกลั้น เพ่ือผลประโยชนของ
สวนรวม การรูจักละอายใจตอความประพฤตขิองตนทีจ่ะรักษาผลประโยชนสวนตนโดยมิชอบ 
    3.  ดานปญญาธรรม คือ การใชปญญาหรอืเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา
โดยสันติวธิีหรือกระทําการใดๆก็ตาม เปนบทบาทที่บคุคลแสดงออกถึงวิธีการหรอืแนวทางใน 
การตัดสินปญหาอยางมีเหตุผลและใชปญญา ไดแก การรูจักใชเหตุผลในการพิจารณาตัดสินปญหา
เม่ือเกิดขอขัดแยง การตัดสินปญหาโดยอาศัยขอมูลประกอบ การไมนําความเชื่อหรือโชคลางมาเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจ การรูจักวิเคราะหและประมวลเหตุการณตางๆโดยใชสตปิญญาและเหตุผล 
การแยกเรื่องสวนตวักับหนาที่การงานออกจากกันในการทํางานหรือการตัดสินปญหาใดๆ 
   วิไลลักษณ  มีประชา (2552: 67) ไดพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะในการอยูรวมกัน
ตามวิถชีีวติประชาธิปไตยของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 โดยยึดหลักวิถีประชาธิปไตย 3 ดาน  
คือ 
    1.  ดานการเคารพ ประกอบดวย 
     1.1 การเคารพซึ่งกันและกนัทางกาย 
     1.2 การเคารพซึ่งกันและกนัทางวาจา 
     1.3 การเคารพในสิทธขิองผูอ่ืน 
     1.4 การเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 
     1.5 การเคารพในกฎระเบียบของสังคม 
     1.6 การเคารพและปฏิบตัติอสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย 
    2.  ความสามัคคี ประกอบดวย 
     2.1 การรูจักประสานประโยชน โดยยึดถือประโยชนของสวนรวมหรอืของ 
ชาติเปนที่ตั้ง 

 2.2 การรวมมือกันในการทํางาน หรือทํากิจกรรมอยางหนึ่งอยางใด 
รวมกัน โดยมีบุคคลผูรวมงานตั้งแต 2 คนขึ้นไป 

 2.3 การเห็นแกประโยชนของสวนรวม 
 2.4 การรับผิดชอบตอหนาที ่
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 2.5 การมีความเปนนํ้าหนึ่งเดียวกัน 
    3.  ความมีปญญา ประกอบดวย 

 3.1 การไมถือตนเปนใหญ 
 3.2 เนนการใชปญญา 
 3.3 อภิปรายชี้แจงใหเขาใจ 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตย สรุปวา ลักษณะ
ประชาธิปไตย เปนลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่นําหลักการประชาธิปไตยมาใชใน
ชีวติประจําวัน โดยแสดงถึงความเคารพซึง่กันและกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันใน
วิธีการแหงปญญา โดยสามารถเปรียบเทียบแนวคิดลกัษณะประชาธิปไตยของนักวิชาการไทยและ
ตางประเทศ ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบแนวคิดลักษณะประชาธิปไตยของนักวิชาการไทยและตางประเทศ 
 

องคประกอบ 
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1.  ดิวอี้ (1967)            
2.  ลาสกิ (1967)            
3.  เพนนอซค (1979)            
4.  สาโรช บัวศรี (2517)            
5.  บรรจง  ชูสกุลชาติ (2534)            
6.  ทิศนา  แขมมณี (2536)            
7.  สํานักงานคณะกรรมการ    
         การประถมศึกษา (2540)            

8.  พระธรรมปฎก (2541)            
9.  อมร  รกัษาสัตย (2543)            
10.  ดวงเดือน  ศาสครภัทร  
           และคนอื่นๆ (2547)            

11.  วีรยุทธ วิเชียรโชติ (2547)            
12.  ธงชัย  ลักคนสุวรรณ  
          (2517)            

13.  สันติ  สขุทรัพย (2528)            
14.  พรชัย  หนูแกว (2541)            

15.  ชูชีพ  ประทุมเวียง (2547)              

16.  วิไลลักษณ  มีประชา  
           (2552)            

 
  จากการเปรียบเทียบแนวคดิลักษณะประชาธิปไตยของนักวิชาการไทยและ
ตางประเทศตามตาราง 2 ผูวิจัยนํามาเปรยีบเทียบกับลกัษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัย และ 
บูรณาการเขากับแนวความคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมประชาธิปไตยของ สาโรช บัวศรี (2520: 85 – 87) 
สรุปเปนองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยเพ่ือใชในการวิเคราะหองคประกอบ 
เชิงยืนยันสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 
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   1.  ความเคารพซึ่งกันและกัน เปนลักษณะที่เด็กปฐมวัยเขาใจสิทธขิองตนเองและ
ผูอ่ืน ปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความเปนมิตร ยอมรับความคดิเห็นของผูอ่ืน และไมลวงเกินผูอ่ืนทั้งในทาง
กาย วาจา และจิตใจ สังเกตไดจาก การที่เด็กปฐมวัยรูจักการรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
   2.  ความรวมมือรวมใจ เปนลักษณะที่เด็กปฐมวัยใหความรวมมือและมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ สังเกตไดจากการทีเ่ด็กปฐมวัย
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ 
   3.  ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา เปนลักษณะที่เด็กปฐมวัยสามารถใชเหตุผล
ในการแกไขปญหา ความขดัแยง หรือการตัดสินใจในเรื่องตางๆ สังเกตไดจากการที่เด็กปฐมวัย 
คิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได และความมีเหตุผล    
  เม่ือเด็กปฐมวยัมีลักษณะของความเคารพซึ่งกันและกนั มีความรวมมือรวมใจ และ 
มีความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา เด็กจะเขาใจและยอมรับตอทั้งบคุคลและสังคม ปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆโดยมุงประโยชนและความสําเร็จของกลุม ตลอดจนแกไขปญหาและความขัดแยงดวยเหตผุล
ปราศจากการใชความรุนแรง ซึ่งจะสงผลใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข    
โดยลักษณะประชาธิปไตยทีป่รากฏในเด็กปฐมวัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.5.1 ความเคารพซึ่งกันและกัน 
      ความหมายของความเคารพซึ่งกันและกัน 
    ความเคารพซึง่กันและกันเปนพ้ืนฐานสําหรับการทํางานหรืออยูรวมกับผูอ่ืน
เพราะหากปราศจากความเคารพซึ่งกันและกันแลว บุคคลก็จะไมรูจักรับฟง มีจิตใจคับแคบ ยึดม่ัน 
ในความคิดของตนเองเปนใหญ ไมยินยอมใหความรวมมือในเรื่องตางๆ โดยความเคารพซึ่งกัน  
และกันมีคําทีใ่ชในความหมายที่ใกลเคียงและสอดคลองกันหลายคํา เชน คารวะธรรม ความเคารพ 
ความเคารพนบัถือ ผูวิจัยจึงศึกษาความหมายของคาํเหลานั้น ดังนี้ 
     ธีระพร  อุวรรณโน (2526: 120) ไดกลาวถึง การเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอ่ืนวาประกอบไปดวยพฤติกรรมทีจํ่าเพาะ ไดแก การเขาคิวตามลําดับกอนหลังในการทําสิ่ง
ตางๆ เชนเขาคิวรับอาหารไปรับประทาน เขาคิวสงงานครู เขาควิรอเลนไมเลื่อน การไมหยอกลอกัน
ในแถว การเชือ่ฟงเด็กที่เปนหัวหนาชั้น เปนตน 
     ครรชิต  เมืองซอง (2536: 7) กลาววา คารวะธรรม หมายถึง การรูจัก
เคารพสถาบนัที่สําคัญของประเทศคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ การเคารพใหเกียรติซึ่งกนั 
และกันทั้งทางดานกาย วาจา และความคิด การเคารพในสิทธเิสรภีาพ 
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     พระธรรมปฎก (2541:  61) ไดอธิบายวา การใหความเคารพซึ่งกัน    
และกัน คือ คารวะธรรม หมายถึง ทุกคนตองใหเกียรติซึ่งกันและกนั ทั้งทางกาย วาจาและความคิด  
ทุกคนยอมเคารพในความคดิของคน ยอมมีการใหโอกาสและเคารพตอความคิดของทุกคน  
ถาถือเปนหลกัการอยางเครงครัดจริงๆแลว การลวงเกนิผูอ่ืน การทํารายผูอ่ืน การโกรธผูอ่ืน  
ยอมเปนการไมเคารพซึ่งกันและกัน และผิดหลักประชาธิปไตยทั้งสิน้ 
     ศรีผกา  รุงแจง (2541: 19) กลาววา คารวะธรรม หมายถึง การเคารพ 
ซึ่งกันและกัน ถือวาทุกคนมสีวนดีและมีคณุประโยชนตอหมูคณะ การรวมกลุมกันจึงตองรับฟง 
ความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยเคารพ ไมดูถูกเหยียดหยามสติปญญา และการกระทําทีเ่หมาะสมของผูอ่ืน  
     ลิคโคนา (2545: 45, 71) กลาววา ความเคารพนับถือ หมายถึง การแสดง
ความนับถือในคาของคนหรือสิ่งของซึ่งมีรูปแบบทีส่ําคญั 3 อยางไดแก ความเคารพนับถือตนเอง 
ความเคารพนบัถือคนอ่ืน และความเคารพนับถือชีวติทุกรูปแบบและสิ่งแวดลอมที่เกื้อหนุนชีวติอยู 
ความเคารพนบัถือเปนศลีธรรมดานการยับยั้ง ปองกันมิใหเราทําอันตรายตอสิ่งทีเ่ราควรจะใหคณุคา  
     การดเนอร (Gardner.  2006: 203) ใหความหมายของจิตแหง 
ความเคารพวา คือ การตอบสนองตอคนหรือกลุมคนที่มีความแตกตางที่หลากหลายอยางเห็นอก
เห็นใจ และเปนไปในทางสรางสรรค เปนความพยายามที่จะเขาใจ และทํางานรวมกับคนที่มี 
ความแตกตางกัน เปนการขยายขอบเขตแหงความอดกลั้นและความถูกตองเหมาะสมของสังคม 
และการเมือง 
     อีปองส (2551: 17) กลาววา ความเคารพ คือ การเอาใจใสสิ่งตางๆ
รอบตัวไมวาจะเปนคน สัตวหรือสิ่งของ 
    กลาวโดยสรุป ความเคารพซึ่งกันและกัน หมายถึง การใหการยอมรับในเรื่อง
ความแตกตางระหวางบุคคลและพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ตลอดจนแสดงพฤติกรรมที่จําเพาะเพื่อ
แสดงการยอมรับตอผูที่ไดรับการเคารพ สังเกตไดจาก การรูจักการรอคอยเพื่อทํากิจกรรมตามลําดับ
กอนหลัง การเคารพในสิทธขิองผูอ่ืน การปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม การรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน 
การไมกาวกายลวงเกินในความตั้งใจและสิ่งของของผูอ่ืน การไมทํารายรังแกกัน  
   ลักษณะของความเคารพซึ่งกันและกัน 
    ความเคารพซึง่กันและกันสามารถแสดงออกไดหลายลักษณะ ซึ่งนักวิชาการ 
ไดกลาวถึงลักษณะของความเคารพซึ่งกันและกัน ดังนี้  
     กรมวิชาการ (2523: 119) ไดแสนอลักษณะนิสัยดานการเคารพสิทธขิอง
ตนเองและผูอ่ืนวาควรจะฝกใหเด็กรูจักพฤติกรรม ดังตอไปน้ี 
      1.  ลักษณะนสิัยดานระเบียบวินัย 
      2.  ลักษณะนสิัยดานความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
      3.  ลักษณะนสิัยดานความอดทนและการรอคอย 
      4.  ลักษณะนสิัยดานรูจักการเสียสละ 
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     ธีราพร  กุลนานันท (2544: 350) กลาวถงึ ลักษณะนิสยัที่เอ้ือตอ 
การพัฒนาลักษณะนิสัยดานการเคารพสทิธิของตนเองและผูอ่ืนวาควรจะฝกใหเด็กรูจักพฤติกรรม 
ดังตอไปน้ี 
      1.  ไมแยงของเลน ของใชของเพื่อนมาทําลายใหเสียหาย หรือนํามา
เปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
      2.  ไมลักขโมยสิ่งของเครื่องใชของผูอ่ืน 
      3.  ไมหยิบของใชของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต 
      4.  ไมวากลาวใหผูอ่ืนเสียหายหรือเดือดรอน 
      5.  ไมแซงคิวหรือตัดสิทธิของผูที่มากอน  
     ป.มหาขันธ (2544: 97) กลาววา พฤติกรรมประชาธิปไตยดาน      
คารวะธรรมทีโ่รงเรียนจะตองปลูกฝงใหนักเรียน ไดแก  
      1.  การเคารพในสถาบันทีส่ําคัญของประทศ เชน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย เปนตน 
      2.  การเคารพซึ่งกันและกนัทางกาย 
      3.  การเคารพซึ่งกันและกนัทางวาจา 
      4.  การเคารพในสิทธขิองผูอ่ืน 
      5.  การเคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน 
      6.  การเคารพในกฎระเบียบของสังคม และกฎหมายของประเทศ         
      7.  การใชสิทธิและเสรีภาพในขอบเขต 
     สาโรช  บัวศร ี(2544: 87) กลาวถึง การมีความเคารพซึ่งกันและกันวา 
ทุกคนจะตองใหเกียรติซึ่งกนัและกัน ทั้งทางกาย วาจา และความคดิ ทุกคนยอมจะเคารพใน
ความคิดของผูอ่ืน ทุกคนยอมแสดงความคิดเห็นออกมาไดโดยไมลวงเกินผูอ่ืน ยอมมีการใหโอกาส
และเคารพแกความคิดของคนทุกคน 
     อีปองส (2551: 17) กลาวถึงลักษณะของการเคารพวา เปนการใสใจตอ
คนรอบขาง ไมละเมิดหรือลวงเกินคนอ่ืน 
    กลาวโดยสรุป เด็กปฐมวัยควรไดรับการปลูกฝงใหรูจักพฤติกรรมในการใสใจ 
ตอคนรอบขาง ไมลวงเกินผูอ่ืน ไมแยงของๆผูอ่ืนมาเปนของตนเอง ไมหยิบของๆผูอ่ืนโดยไมไดรับ
อนุญาต ไมวากลาวผูอ่ืน ไมแซงคิวของผูที่มากอน  ซึ่งการปลูกฝงพฤติกรรมดังกลาวจะชวยพฒันา
ลักษณะของความเคารพซึ่งกันและกันใหเกิดขึ้นในตวัเด็กได 
   การสงเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน 
    ทานปญญา นันทะภิกขุ (แพง  ชินพงศ.  2539: 2540; อางอิงจาก ปญญา 
นันทะภิกขุ.  2528.  รักลูก) กลาวโดยสรปุไดวา เด็กเลก็ทั่วไปยังไมมีความคิดเชิงเหตุผล และมักจะ
มีความอยากมากกวาเหตผุล ไมวาของนั้นเปนของใครก็อยากจะเอาเปนของตนเองทั้งนั้น การแกไข



 66 

นิสัยเชนน้ีของเด็กเล็ก คือ อยาสงสารเด็กในทางที่ไมควรและสอนใหเด็กทราบวา ผูที่ทํางานก็ควร
ไดรับผลของงาน ผูไมทําก็ไมควรมีสิทธิจะไดของนั้น และผูปกครองก็ตองใหความเคารพในสิทธขิอง
เด็กๆดวย เชน ของที่ใหแกเด็กแลวตองถือเปนกรรมสิทธิ์ของเด็ก ผูปกครองตองไมไปลวงล้ํา      
เปนอันขาด ถาจะนํามาใชตองขออนุญาตจากเด็กกอน เด็กจะเกิดความภูมิใจวาผูปกครองของตน 
ทําถูกโดยประพฤตชิอบในสิ่งที่สอนใหเด็กกระทํา  
    ธีราพร  กุลนานันท (2544: 349) กลาววา การสอนใหเด็กปฐมวัยรูจักสิทธิ
ของตนเองและผูอ่ืนเปนการสอนใหรูจักแยกอะไรถูกอะไรผิด และตนเองมีสิทธิในการทําอะไรได
เพียงไหน และขอบขายของสิทธินั้นในแตละสถานการณควรปฏิบตัอิยางไรจึงจะไมกาวกายสิทธิของ
ผูอ่ืน การที่เด็กปฐมวัยมีความรูความเขาใจในสิทธขิองตนเองและผูอ่ืนจะชวยใหเด็กรูจักการเรียนรู
การเคารพกตกิา ระเบียบ แบบแผนของสงัคม ตลอดจนไมลวงเกินในเรื่องราวของผูอ่ืนดวย 
    อีปองส (2551: 19) กลาววา การสอนใหเด็กรูจักความเคารพควรเริ่มสอน
ตั้งแตยังเล็ก และไมควรคาดหวังวาเด็กจะเขาใจความเคารพในทันท ีแตสิ่งสําคัญคือการใหเด็ก     
ไดรับรู ไดยินและซึมซับทศันคติ รวมทั้งการปฏิบัตทิี่ถกูตองจนเปนนิสัย และตองสอนใหเด็กรูจัก
ชวยเหลือตนเอง รูจักการอยูรวมกันในสังคมดวยจิตใจที่งดงาม แกไขนิสัยที่ไมถูกตอง ในขณะที่
ผูปกครองก็ตองเคารพความคิด จิตใจของเด็กและสอนใหเด็กเคารพผูปกครองเชนกัน 
    กลาวโดยสรุป การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความเคารพซึ่งกันและกันนั้น  
ตองเร่ิมสอนตั้งแตยังเล็ก โดยใหเด็กไดเขาใจในเรื่องสิทธิของตนเองและผูอ่ืน สอนใหเด็กรูจัก
แยกแยะถูกผดิ และแนวทางในการปฏิบตัิตนเพื่อไมใหเปนการลวงเกินผูอ่ืน โดยผูใหญตองเปน 
ตัวแบบ และสอนเดก็ดวยความเคารพในตัวเด็กเชนกัน เด็กจึงจะเรียนรูที่เคารพตอผูอ่ืน 
   งานวิจัยที่เก่ียวของกับความเคารพซึง่กันและกัน 
    ผูวิจัยศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเคารพซึ่งกันและกัน หรือ 
คารวะธรรม ดังนี้ 
     วิมลพรรณ  กลางมณี (2536: บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตย
ดานคารวะธรรมของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบที่มีพฤติกรรม
ประชาธิปไตยดานคารวะธรรมต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 25 ลงมา จํานวน 20 คน โดยเปนกลุมทดลอง
จํานวน 10 คน ไดรับการใชเทคนิคแมแบบ และกลุมควบคุมจํานวน 10 คน ไดรับการสอนแบบปกติ 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุม มีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมสูงกวากอน 
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรบัการใชเทคนคิแมแบบมี
พฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกตอิยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 
     ศศิยา  บตุรเนียน (2541: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยดาน
คารวะธรรมทีไ่ดรับการใชสถานการณจําลองควบคูกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร และการใช
สถานการณจําลองควบคูกบัการชี้แนะของเด็กนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ทีมี่พฤติกรรม
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ประชาธิปไตยดานคารวะธรรมต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 25 จํานวน 16 คน โดยเปนกลุมทดลองที่ 1 
จํานวน 8 คน ไดรับการใชสถานการณจําลองควบคูกบัการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร และกลุมที่ 2 
จํานวน 8 คน ไดรับการใชสถานการณจําลองควบคูกบัการชี้แนะ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทั้ง 2 
กลุมมีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และนักเรียนทั้ง 2 กลุมมีพฤตกิรรมประชาธปิไตยดานคารวะธรรมหลังการทดลอง
เพ่ิมขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
     ศุภมาศ  เพชรสมบัติ (2540: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตย
ดานคารวะธรรมที่ไดรับการใชสถานการณจําลองควบคูกับการเสริมแรงของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 50 ลงมา 
จํานวน 16 คน โดยเปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 8 คน ไดรับการใชสถานการณจําลองควบคูกบั  
การเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร และกลุมที ่2 จํานวน 8 คน ไดรับการใชสถานการณจําลองควบคูกับ
การเสริมแรงทางสังคม ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทัง้ 2 กลุมมีพฤติกรรมประชาธิปไตยดาน 
คารวะธรรมดีขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 แตนักเรียนทั้ง 2 กลุมมี
พฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมหลังการทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
     วรายุทธ  ทวลีาภ (2539: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยดาน
คารวะธรรมทีไ่ดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกและการควบคมุตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 50 ลงมา 
จํานวน 16 คน โดยเปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 8 คน ไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออก และ
กลุมที่ 2 จํานวน 8 คน ไดรับการใชการควบคุมตนเอง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุมมี
พฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมดีขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 แตนักเรียนทั้ง 2 กลุมมีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมหลังการทดลองเพิ่มขึ้น
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
    จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของกับความเคารพซึ่งกันละกัน สรุปไดวา  
ตัวแบบ การเสริมแรง การฝกพฤติกรรมกลาแสดงออกและการฝกควบคุมมีบทบาทตอการนาํมา
สงเสริมลักษณะประชาธปิไตยดานความเคารพซึ่งกันละกัน โดยในเด็กปฐมวัยตัวแบบและ 
การเสริมแรงจะเปนเทคนคิที่ครูสามารถนํามาใชกับเดก็ปฐมวัยไดอยางมีประสิทธภิาพ    
  1.5.2 ความรวมมือรวมใจ 
      ความหมายของความรวมมือรวมใจ 
    เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยแหงการเรียนรูพฤติกรรมทางสังคม เพ่ือเตรียมตัวให
พรอมสําหรับการเขาสูสังคมภายนอกบาน ความรวมมือรวมใจ หรือความรวมมือเปนพฤติกรรม 
ทางสังคมดานหนึ่งที่จําเปนตองปลูกฝงในเด็กปฐมวัย เพ่ือเปนการสรางรากฐานความสัมพันธทาง
สังคมใหกับเดก็  ซึ่งความรวมมือรวมใจมีคําที่ใชในความหมายที่ใกลเคียงและสอดคลองกันหลายคํา 
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เชน สามัคคีธรรม ความรวมมือ พฤติกรรมความรวมมือ ผูวิจัยจึงศึกษาความหมายของคําเหลานั้น 
ดังนี้ 
     เฮอรล็อค (Hurlock. 1978: 239) เชื่อวา การที่เด็กไดมีโอกาสเลน หรือ
ทํางานรวมกันกับผูอ่ืน จะทําใหเด็กมีพฤติกรรมความรวมมือ เด็กที่ทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนมากจะ
เรียนรูที่จะใหความรวมมือกับผูอ่ืนมากดวย 
     สตับ (Staub.  1984: 381-382) อธิบายวา ความรวมมือ หมายถงึ การที่
บุคคล 2 คนขึน้ไปทํากิจกรรมรวมกัน 
     สลาวิน (Slavin.  1983: 3) เชื่อวา ความรวมมือจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคล  
2 คนขึ้นไปทาํงานรวมกันยอมรับซ่ึงกันและกันและไดรับผลตอบแทนจากการทํารวมกันและ 
มีความรับผิดชอบรวมกัน 
     มิลเลอร ( Miller D.F.  2000: 26) เชื่อวา ความรวมมือจะเกิดขึ้น       
เม่ือบุคคลทํางานรวมกันโดยไมเห็นแกตวั และมีเปาหมายรวมกัน 
     พัชรี  ผลโยธนิ (2540: 59) อธิบายถึง พฤติกรรมการรวมมือของ 
เด็กปฐมวัยวาเปนพฤติกรรมทางสังคมในทางบวกที่สรางการรับรู ความรูสึก ความคิดเห็นของผูอ่ืน 
เด็กไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกนัในการทํางานที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย 
     ศรีผกา  รุงแจง (2541: 18) กลาววา ในสงัคมประชาธปิไตยจะมี 
การประสานความรวมมือกันอยูตลอดเวลาในการกระทําภารกิจตางๆ ดังนั้นบุคลกิที่ทุกคนพึงตองมี 
คือ ความเต็มใจที่จะทํางานรวมกันเพื่อสวนรวม ไมเลีย่งงานที่ไดรับมอบหมาย ยอมรับมติของคน
สวนมากที่ถูกทํานองคลองธรรม   
     เบญจา  แสงมลิ (2545: 99) กลาววา ความรวมมือเปนพฤติกรรม 
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยทีแ่สดงถึงพัฒนาการทางดานสังคมของเด็ก เด็กควรมีสวนรวมในการ 
ทํากิจกรรมกับผูอ่ืน เชน ครู และเพ่ือน ความรวมมือน้ีสังเกตไดจากการทํางานรวมกัน การเลน
รวมกัน การปฏิบัตติามกฎระเบียบ การปฏิบัตติามสิทธแิละหนาที ่
     สุภัค  แฝงเพ็ชร (2551: 10) กลาววา พฤติกรรมความรวมมือ หมายถึง 
การแสดงออกของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในการชวยกันปฏิบัติกิจกรรมตางๆ หรือทํางานรวมกัน
โดยคํานึงถึงเปาหมายของกลุมเปนสําคญั และมีประสทิธิภาพของการทํางาน 
     อีปองส (2551: 125) กลาววา ความรวมมือหมายถึง การที่คนกลุมหนึ่งมี
เปาหมายเดียวกัน รวมกันพัฒนาไปในทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยสิ่งสําคัญของ
การรวมมืออยูที่การชวยเหลอืกัน  
    กลาวโดยสรุป ความรวมมือรวมใจหรือความรวมมือ หมายถึง การที่บคุคล
ตั้งแต 2 คนขึน้ไป ทํางานรวมกันและมีเปาหมายและความรับผิดชอบรวมกัน หรือชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน 
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   ลักษณะของความรวมมอืรวมใจ 
    ความรวมมือรวมใจนั้นเปนลกัษณะที่สําคญัอยางหนึ่งของการมีลักษณะ
ประชาธิปไตย ซึ่งนักวิชาการไดกลาวถึงลกัษณะของพฤติกรรมความรวมมือรวมใจ ไวดังนี้ 
     สตัป (บศุรินทร  สิริปญญาธร.  2541: 17; อางอิงจาก Staub.   
1978: 381) พฤติกรรมความรวมมือเกิดจากการทํางานรวมกัน โดยมีวัตถุประสงครวมกัน มีการเปน
ผูนํา การชวยเหลือบุคคลอ่ืนใหไดรับความสําเร็จตามวตัถุประสงค การยอมรับความชวยเหลือจาก
ผูอ่ืน การขอความรวมมือในการคิด มีการพูดคุยกันในการทํางาน        
     สลาวิน (Slavin. 1983: 4) ไดอธิบายลักษณะพฤติกรรมความรวมมือวา
เปนการกระทาํของบุคคลทีแ่สดงถึงความรวมมือระหวางกัน การยอมรับกันและกัน การมีเปาหมาย
รวมกัน การปฏิบัตติามขอตกลงรวมกัน 
     เบิรค (Berk. 1994: 3011) กลาวถึง ความรวมมือของเด็กวัย 3-6 ป     
วาเปนการรวมมือในการเลน เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนมากยิ่งขึ้นในการเลนที่มีจุดประสงค   
อยางเดียวกันหรือในการทํางานใดใหไดผลรวมกัน เชน การรวมกันกอปราสาททราย การวาดภาพ 
     มุสเซน และคณะ (Mussen; & others.  1996: 376) กลาววา  
ความรวมมือรวมใจเปนพฤติกรรมทางสังคมอยางหนึ่งที่มาจากการปฏิสัมพันธกนัอยางเสมอภาค
ระหวางกันของเด็ก ทําใหเกิดพัฒนาการทางภาษา ความพยายามในการทํากิจกรรมรวมกันจะมี 
มากขึ้นเม่ือเด็กอายุมากขึ้น เกิดความรวมมือในการแกปญหา การเห็นแกประโยชนของผูอ่ืนมาก
ยิ่งขึ้น การโตแยงและความขัดแยงลดลง 
     แมคไอเนอรเน (สุนันทา  ศิริวัฒนานนท.  2544: 11; อางอิงจาก
McInerney.  1998: 228) กลาวถึง ลักษณะพฤติกรรมความรวมมือของเด็กแตละคนวามีลักษณะ
ดังนี้ คือ ชวยเหลือเพ่ือน รวมกลุม ไตถามใหความชวยเหลือผูอ่ืน มีความพยายามในการทํางาน  
มีความสุภาพ มีน้ําใจและยกยองผูอ่ืน สวนลักษณะพฤติกรรมความรวมมือของกลุม คือ ไมสงเสียง
ดังขณะทํางานกลุม รวมกันไตรตรองปญหาที่เกิดขึ้น รูจักตั้งคําถามกันเองกอนที่ครูจะถาม และ    
ใหความชวยเหลือกลุมอ่ืนได 
     พัชรี  ผลโยธนิ (2540: 59) อธิบายลักษณะพฤติกรรมการรวมมือวา 
พฤติกรรมความรวมมือ คือ การที่บุคคลมากกวา 1 คนขึ้นไป ทํากจิกรรมรวมกันมีขอตกลงรวมกัน
และปฏบิัตติามขอตกลงนั้นเพ่ือใหการทํากิจกรรมบรรลเุปาหมาย 
     บุศรินทร  สิรปิญญาธร (2541: 5) กลาววา พฤติกรรมรวมมือของ      
เด็กปฐมวัยนัน้ คือ การที่เด็กปฐมวัยทํากิจกรรมรวมกันแลวแสดงออกในดานการกระทําหรือ    
คําพูดที่แสดงถึงความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมและการเกบ็วัสดุ อุปกรณ 
เม่ือทํากิจกรรมแลว 
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     กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2543: 82) อธิบาย ทักษะความรวมมือของเด็ก
ปฐมวัย ไดแก ความสามารถกระทําตามขอตกลงของกลุมดวยความเต็มใจ การเสนอความคิดเห็น
แกกลุมอยางชัดเจน การรวมคิดวธิีแกปญหากับกลุมและรวมทําผลงานกลุมใหเกิดผลจริง เปนทักษะ
ที่จําเปนตอการเรียนรูของเด็ก 
     สาโรช  บัวศร ี(2544: 87) กลาววา ผูใดสามารถในทางใดก็อาสารับแบง
งานไปทําไมบายเบี่ยงและหลีกเลี่ยง รวมมือกันทําหมดตามอตัภาพและประสานงานกันหมด โดยทํา
ตามที่ไดตกลงกันตามแผนซึ่งรวมกันวางไว แลวไมมีใครดื้อดึงกลั่นแกลงเน่ืองจากเห็นแกตัวเอง  
     เพ็ญศรี  ทวสิวุรรณ (2547: 65) ไดกลาวถึง ลักษณะพฤติกรรม      
ความรวมมือในเด็กปฐมวัยวา ความรวมมือของเด็ก คือ การทํางานรวมกันกับผูอ่ืน หากเด็กไดมี
โอกาสไดทํางานกับผูอ่ืนเปนระยะเวลานาน จะทําใหเด็กเกิดความรวมมือกับผูอ่ืนมากขึ้น 
    กลาวโดยสรุป ความรวมมือรวมใจเปนพฤติกรรมทางสังคมที่จําเปนตอง
ปลูกฝงใหเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย เพ่ือเปนรากฐานของการเปนผูที่มีลกัษณะประชาธิปไตย พฤตกิรรม
ความรวมมือรวมใจในเด็กปฐมวัย ไดแก การปฏิบัตติามกฎกติกาของกลุม รับผิดชอบตอหนาที่ที่
ไดรับ เคารพในสิทธิของผูอ่ืน และรวมมือในการเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนเพื่อบรรลุเปาหมาย
รวมกัน 
   การสงเสริมความรวมมอืรวมใจ 
    ความรวมมือรวมใจ เปนองคประกอบที่สาํคัญของการวางรากฐานของ 
การมีลักษณะประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย จากการศึกษาพบวา มีผูใหความสําคัญในการสงเสริม
พฤติกรรมรวมมือรวมใจไวดังนี้ 
     หรรษา  นิลวิเชียร (2535: 162) ครูสามารถสงเสริมและแนะนําเด็กใหรูจัก
การใหความรวมมือซ่ึงกันและกันในกลุมโดยการใหกําลงัใจ ลดการแขงขัน และใหเด็กวางแผน 
การทํากิจกรรมรวมกัน 
     พัชรี  ผลโยธนิ (2540: 60-61) กลาววา การใหเวลา ใหโอกาส และให 
เด็กเลนวัสดุอุปกรณ หรือทํางานรวมกันในกลุมยอยอยางคอยเปนคอยไปและสม่ําเสมอ รวมทั้งให
กําลังใจ หรือแสดงความชืน่ชม และชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการรวมมือกันจะชวยพัฒนาเด็กใหเกิด
พฤติกรรมความรวมมือได ถาเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนหรือผูใหญ เด็กจะยิ่งมีโอกาส
เรียนรูความคดิเห็นของผูอ่ืน รูจักแกปญหา และเพื่อจะมีอิทธพิลตอการพัฒนาเด็กทั้งทางดานสังคม
และสตปิญญาเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพราะเดก็แตกตางจากผูใหญตรงทีเ่ด็กจะแสดงออกกับเพ่ือนแตละ
คนอยางเสมอภาค พฤติกรรมความรวมมือจึงเกิดขึ้น 
     กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2549: 123-135) ไดอธิบายถึง แนวทาง 
การสงเสริมความรวมมือของเด็กปฐมวัยน้ัน ตองเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูการอยูรวมกัน  
การสื่อสาร การปฏิสัมพันธตอกันและรักษากฎระเบียบการอยูรวมกันโดยผานการเลนกับผูอ่ืน 
เรียนรูการมีสิทธิการปฏบิัตตินโดยเริ่มจากตนเองและบคุคลใกลชิดและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
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     อีปองส (2551: 126-127) กลาวถึงแนวทางในการสงเสริมความรวมมือ
ของเด็กวา ทีบ่านและที่โรงเรียนควรสอนใหเด็กรูจักรวมมือเม่ือตองทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอ 
เผื่อแผตอผูอ่ืน อาจเริ่มจากการนั่งใกลๆกันและการเลนรวมกัน โดยผูใหญไมควรขอใหเด็กรวมมือ
มากเทากับผูใหญ เน่ืองจากเด็กยังไมโตเต็มทีแ่ละยังมีลักษณะเอาแตใจตนเอง โดยผูใหญควรกําหนด
ขอบเขตของความรวมมือใหกับเด็ก เม่ือเด็กทําไดตามขอบเขตผูใหญควรใหความชื่นชมเปนกาํลังใจ 
และวธิีที่ดีที่สดุในการสอนใหเด็กรูจักความรวมมือคือ การสรางโอกาสในการใหความรวมมือให
เกิดขึ้น       
    กลาวโดยสรุป แนวทางการสงเสริมพฤตกิรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยนั้น 
ผูปกครองและครูที่ใกลชิดเด็ก จะตองสงเสริมใหเด็กเกดิปฏิสัมพันธรวมกันอยางเสมอภาคระหวาง
กันของเด็กในการเลนและทาํกิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสที่จะเรียนรูบทบาท สิทธิหนาที่
ของตน เรียนรูการปฏิบัตติามกฎระเบียบหรือกติกา รูจักการชวยเหลอืและใหกําลังใจกัน รูจัก
แบงปนสิ่งตางๆใหผูอ่ืนตามความจําเปนและความเหมาะสม ซึ่งการเปดโอกาสใหเด็กไดเลนและ
ทํางานรวมกันน้ี จะเปนการฝกทักษะทางสังคมซึ่งจะเปนกลไกสําคญัในการสรางลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัตอไป 
   งานวิจัยที่เก่ียวของกับความรวมมือรวมใจ 
    ทศวร  มณีศรีขํา (2524: บทคัดยอ) ศึกษาพัฒนาการการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมดานความสามัคคขีองนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โดยเปนกลุมทดลองจํานวน 24 คน 
เรียนโดยบทเรียนที่ใชกิจกรรมกลุม และกลุมควบคุม จํานวน 24 คน เรียนโดยการบรรยายตามปกติ 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนที่ใชกิจกรรมกลุม มีพัฒนาการการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมดานความสามัคคสีูงขึ้นกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
    บารตัน; และแอสเชียน (พวงแกว  เนตรโอภารักษ.  2533: 32; อางอิงจาก 
Barton; & Ascion. n.d.  417-430) ไดฝกการรวมมือทางกายและรวมมือทางวาจาแกเด็กเล็กอายุ  
3-3 ปครึ่ง ในการเลนรวมกนั โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 ฝกการรวมมือโดยแสดงพฤติกรรม
ทางกาย เชน สงของใหเพ่ือน กลุมที่ 2 ฝกการรวมมือโดยแสดงพฤตกิรรมทางวาจา เชน การพูด
แสดงความคดิเห็นตอเพ่ือน กลุมที่ 3 ฝกใหมีพฤติกรรมทั้ง 2 อยางรวมกัน โดยผูทดลองใชวธิีการ
หลายอยางรวมกัน เชน ใหคําแนะนํา ใหดูตัวแบบ บอกใหทํา และใหการชมเชย ผลการศึกษาพบวา
เด็กมีพฤติกรรมที่ตองการเพิ่มขึ้น   
    บริภัณฑ  ศรีเพชรพัฒน (2539: บทคัดยอ) ศึกษาเหตผุลเชิงจริยธรรมดาน
ความสามัคคทีี่ไดรับการใชสถานการณจําลองและการใชเทคนิคแมแบบของนักเรยีนชั้นประถม 
ศึกษาปที่ 3 ทีมี่เหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคตี่าํกวาเปอรเซนไทลที่ 25 ลงมา จํานวน  
24 คน โดยเปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 12 คน ไดรับการใชสถานการณจําลอง และกลุมที่ 2 
จํานวน 24 คน ไดรับการใชเทคนิคแมแบบ ผลการศกึษาพบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุมมีเหตุผลเชงิ
จริยธรรมดานความสามัคคมีากขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 แต
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นักเรียนทั้ง 2 กลุม มีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีหลังการทดลองไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
    สุนันทา  ศิริวฒันานนท (2544: บทคัดยอ) ศึกษากระบวนการสงเสริม
พฤติกรรมความรวมของเด็กปฐมวัยโดยใชวิธีการเรียนรูแบบหัวเรื่องตามแนวคอนสตรัคติวิสต  
ไดกําหนดพฤติกรรมความรวมมือ วาหมายถึง การสนทนาและแสดงออกระหวางเด็กกับเด็ก หรือ 
เด็กกับครู ในขณะทํากิจกรรมรวมกันมีพฤติกรรมการชวยเหลือ การเปนผูนํา ความรับผิดชอบ  
และการแกปญหาความขัดแยง เก็บขอมูลดวยเครื่องมือที่ใชในการวจัิย คือแบบบนัทึกเหตุการณ 
แบบวเิคราะหพฤติกรรมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคตวิิสตและแบบบันทึกการพัฒนาพฤตกิรรม
ความรวมมือ การวิเคราะหขอมูลใหใชหลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพและใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
The Ethnograph ชวยในขัน้ตอนการจัดหมวดหมูขอมูล ผลการวิจัยพบวา ในการทดลองระยะที ่1 
นั้นเนนบทบาทการนําเสนอกิจกรรมระยะที่ 2-3 โดยเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติและจัดสภาพแวดลอมให
มีลักษณะสมจริง และมีการตั้งคําถาม สงัเกตและอํานวยความสะดวกในการเรียนใหกับเด็กตลอด
ระยะเวลาทดลอง พบวา เด็กมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือ คือ ในระยะที่ 1 เด็กมี
พัฒนาการความรวมมือทุกดาน โดยมีการพัฒนาดานการเปนผูนําในการเสนอความคิดเห็นมากที่สุด 
ระยะที่ 2 เด็กมีพัฒนาการความรวมมือเพิ่มจากระยะที่ 1 ทุกดาน โดยมีการพัฒนาดานความรับผิดชอบ
ในการทําตามขอตกลงมากที่สุด และในระยะที่ 3 มีการพัฒนาพฤตกิรรมความรวมมือเพ่ิมขึ้นจาก
ระยะที่ 2 ทุกดานโดยมีการพัฒนาในระดับที่ใกลเคียงกนั 
    อารีรัตน  ญาณะศร (2545: 52-61) ศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมในเด็กอนุบาลปที่ 2 จํานวน 15 คน 
พบวา กลุมตวัอยางมีพฤตกิรรมความรวมมือสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 ทั้งในดานการชวยเหลือ การยอมรับผูอ่ืน การเปนผูนําและผูตามและดานการรับผิดชอบ 
    กรรณิการ  โยธารินทร (2545: บทคัดยอ) ศึกษาพฤตกิรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ทางสังคมโดยรวมและรายดาน ไดแก การรวมมือ ความเปนเพื่อน การชวยเหลือ ความเห็นอก   
เห็นใจและความไมเห็นแกตัวของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุม พบวา เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมทางสงัคมเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
เปนกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระหวางที่เด็กปฐมวยัไดรับการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคเปนกลุมมีพฤตกิรรมทางสังคมทั้ง 5 ดานที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางไมคงที่ 
    ศศิมา  พรหมรักษ (2546.  73) ศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร กลุมตวัอยางเปนเด็กปฐมวัยชายหญิง อายุ 5-6 ป  
ผลการศึกษาพบวา ภายหลังไดรับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ความรวมมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพฤตกิรรมความรวมมือเฉลี่ยโดยรวม
และจําแนกตามรายดาน ไดแก ดานชวยเหลือ ดานการเปนผูนํา ดานความรับผิดชอบ และดาน  
การแกปญหาความขัดแยงสูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณ 
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    ปยะพร  ทองสิงห.  (2552: บทคัดยอ) ศกึษาพฤติกรรมพื้นฐานความสามัคคี
ในเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวยัอายุชายหญิง 5-6 ป ผลการศึกษาพบวา ภายหลังไดรับ
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบเดินเรือ่งมีพฤติกรรมพื้นฐานความสามัคคีโดยรวมระหวาง
สัปดาหที่ 3 ถึงสัปดาหที่ 8 เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาพฤติกรรมพื้นฐานความสามัคคีสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพฤติกรรมพื้นฐานความสามัคคีดานความรวมมือ การยอมรับ 
และการแบงปนระหวางสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 8 และหลังการจัดประสบการณอยูในระดับดี สวน
ดานการรับผิดชอบระหวางสัปดาหที่ 3 ถึงสัปดาหที่ 8 และหลังการจดัประสบการณอยูในระดับดี 
โดยกอนการจัดประสบการณพฤติกรรมรายดานที่เด็กปฐมวัยแสดงออกในระดับปานกลาง คือ  
ความรวมมือ การยอมรับและการรับผิดชอบ สวนดานการแบงปนอยูในระดับดี  
      จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรวมมือรวมใจ สรุปไดวา การจัดให 
เด็กปฐมวัยไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอมีบทบาทตอการนํามาพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยดานความรวมมือรวมใจ เน่ืองจากในขณะที่เด็กทํากจิกรรมรวมกันเด็กจะเกิด 
การเรียนรู การปฏิบัตติามกฎระเบียบหรือกติกา รูจักการชวยเหลือและใหกําลังใจกนั รูจักแบงปน 
สิ่งตางๆใหผูอ่ืน ซึ่งจะเปนการฝกทักษะทางสังคม อันจะเปนกลไกสําคัญในการสรางลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัตอไป 
  1.5.3. ความเชื่อมั่นในวิธีการแหงปญญา 
       ปญญา คือ ความรูประเภทความเขาใจสภาวะ รูคิด รูเลือก คิดวนิิจฉัย และรูที่
จะจัดการ เปนความรูประเภทที่มุงหมายและเปนสวนสาํคัญในระบบการศึกษา ปญญามีไวพจน
มากมาย เชน ญาณ วิชชา ปริญญา ปฏิสมัภิทา วิปสสนา สัมมาทิฐิ เปนตน โดยปญญาถือเปน
เปาหมายทางการศึกษา เพราะปญญา คอื ความเฉลียวฉลาดในการคิดทําสิ่งตางๆ ซึ่งปจจัยสําคัญ
ของปญญาคอื การคิดเปน ซึ่งการคิดเปนน้ันเกิดจากการคิดที่มีระเบียบวิธ ีมีความสามารถในการ
พินิจวิเคราะหพิจารณาขอมูลขาวสารและจัดระบบทําใหเห็นภาพรวมของปญหา และปญญาสามารถ
นําไปใชในการแกปญหาหรืออุปสรรคไดอยางถูกวิธ ีซึ่งมิใชเพียงเทานั้น แตปญญายังสามารถใชใน
การปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นอีกดวย (พระเทพเวท.ี  2537: 57) 
      วิธีการทางปญญา หรือวิธีการทางวทิยาศาสตร เปนวิธีการทีช่วยใหบุคคล 
มีเหตุผล รูจักการใชสตปิญญาแกไขปญหาซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีความสําคัญตอลักษณะ
ประชาธิปไตย เน่ืองจากความมีเหตุผลและความมีปญญาจะชวยใหบุคคลมองเหน็วาสิ่งใดที่ควรทํา 
หรือไมควรทําในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางสงบสุข และเม่ือเกดิปญหาจากการอยูรวมกัน  
ก็สามารถใชสติปญญาในการหาหนทางแกไขไดอยางเหมาะสม 
       ความหมายของความเชื่อมั่นในวิธีการแหงปญญา 
    สาโรช  บัวศร ี(2544: 37-38) ไดกลาวถึงความเปนมาของวิธีการแหง 
ปญญาไววา ในประเทศที่มีความเจริญทางดานการศึกษายอมมีการกําหนดวิธีสอนที่แนนอนและ 
มีความนาเชื่อถือเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการอบรมและการสอนนักเรียน และเม่ือวิทยาการทาง 
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การศึกษามีความเจริญกาวหนาไป วิธีการสอนก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ตอมานักวิชาการ
จํานวนมากมีความเห็นวา วิธีการคิดของมนุษยชนิดที่เรียกวา การคดิทบทวน (Reflective 
Thinking) นั้นอาจนํามาเปนวิธีการสอนไดเปนอยางดี วิธีการคิดทีว่านี้ นักปรัชญาเรียกวา วธิีแหง
ปญญา สวนนกัวิทยาศาสตรเรียกวธิีการเดียวกันน้ีวา วธิีวิทยาศาสตรซึ่งเปนวิธีการเดียวกัน  
โดยนักปรัชญาและนักวทิยาศาสตรไดนําวิธีการดังกลาวมาใชในการคิดคน แกปญหา และไตรตรอง 
ตอมานักการศึกษาจึงไดนาํมาทดลองใชเปนวธิีสอน โดยเฉพาะในการสอนสังคมศึกษาพบวาไดผลดี 
เพราะวธิีการดังกลาวเปนวธิีสําหรับใชในการแกไขปญหา (Problem Solving) นั่นเอง และเนื่องจาก
การสอนยอมมีสถานการณอันเปนปญหาอยูทั้งสิ้น ดังนั้นการทดลองนําวิธีการของการคิดทบทวน 
(Reflective Thinking) มาใช จึงไดผลในการสอนเปนอันมาก และยังสงเสริมใหเกดิการคิดคนวจัิย
และสรางสรรคเปนที่ยอมรบัจากนักการศึกษา จึงไดมีการนําวิธีการแหงปญญานี้มาใชเปนวธิ ี
การสอนในปจจุบัน จากการศึกษาพบวา วิธีการแหงปญญาหรือวิธวีทิยาศาสตรนีป้ระกอบไปดวย
ขั้นตอนตางๆ ซึ่งนักวิชาการแตละคนกําหนดไวไมเทากัน และเรียงลําดับไมเหมือนกัน แตโดยยอ
แลววิธีการแหงปญญาประกอบไปดวยวิธกีาร 5 ขั้น ที่มีความตอเน่ืองและเกี่ยวพนักัน คือ  
1) การกําหนดปญหาใหถูกตอง (Location of Problem) 2) การตั้งสมมติฐาน (Setting-up of  
Hypotheses) 3) การทดลองและเก็บขอมูล (Experimenting and Gathering of Data)  
4) การวิเคราะหขอมูล (Analysis of Data) 5) การสรุปผล (Conclusion) (สาโรช  บัวศรี.  2544: 38) 
    ในขณะที่สาโรช  บัวศรี กลาววา วิธีการของอริยสัจ 4 นั้นคลายกับวธิีการแหง
ปญญาหรือวิธคีิดทบทวนมากและไดทําการเปรียบเทียบวิธีการทั้งสอง (สาโรช  บัวศรี.  2544:  
41-43) ดังแสดงในตาราง 3 
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบวธิีการของอริยสัจ 4 กับวิธีการแหงปญญา 
 

ขั้นตางๆของอริยสัจ 4 
ขั้นตางๆของวิธีการแหงปญญา 

หรือวิธีวิทยาศาสตร 

1.  ขั้นทุกข ชวิีตนี้เปนความทุกขอยางยิ่ง (ดังนั้น
ปญหาของเราก็คือทําอยางไรจึงจะไดพนทกุข) 

1.  การกําหนดปญหา การพจิารณาเหตุการณตางๆ 
เพื่อกําหนดปญหาใหถูกตองและเหมาะสม (ในกรณี
นี้เม่ือพิจารณาเห็นวาชีวิตเปนความทุกขอยางยิ่ง
แลวก็กําหนดปญหาไดวาทําอยางไรจึงจะไดพน
ทุกข) 

2.  ขั้นสมหุทัย สาเหตุใหญทีท่ําใหเกิดทุกขก็ไดแก 
ตัณหา (ดังนั้นถาเผื่อหาทางกําจัดตัณหาเสียได
ทุกขก็คงจะหมดไป วิธีการที่อาจทดลองเพื่อกําจัด
ตัณหา อาจมีดังนี้ การอดอาหาร การสมาธิ การ
เขาใจในส่ิงที่ถูกตอง ฯลฯ) 

2.  การต้ังสมมติฐาน เม่ือเขาใจปญหาโดยรอบคอบ
แลว เชน รูถึงสาเหตุของปญหาเปนตน ก็อาจต้ัง 
สมมติฐาน หรอืลองกําหนดหลักการในการแกไขได 
(เชน กําหนดวาจะตองกําจัดตัณหาเสียใหสิ้นเชิง
และกําหนดวิธีการยอยลงไปอีกวาอาจจะอดอาหาร 
อาจทําสมาธิ เปนตน) 

3.  ขั้นนิโรธ การดับทุกข (เม่ือทุกขอาจดับไดก็
ตองพยายามปฏิบัติและดําเนินการตางๆเพื่อให
ทุกขดับหรือเพือ่จะไดพนทุกข เชน ทําการอด
อาหาร 
เม่ือเห็นวาทําทุกกริยา ไมอาจพนทุกขได กล็องทํา
อยางอื่นตอไปอีก จนทุกขดับจนได) 

3.  การทดลองและเก็บขอมูล ลองทําตามที
ต้ังสมมติฐานไวแลว เชน ลองอดอาหาร ลองทํา
สมาธิ ฯลฯ จนสําเร็จผลและจดหรือจดจําผลของ 
การปฏิบัติแตละอยางไวเพื่อจะไดพิจารณาตอไป 

4.  ขั้นมรรค จากการปฏิบัติสิ่งตางๆดวยตัวเอง
แลวก็ตกลงสรุปผลไดวา วิธีการที่จะพนทุกขไดนั้น 
มีทางเดียวคือ ทางที่เรียกวา มรรคมีองคแปด 

4.  การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลหรือ
ผลตางๆที่จดไวในขั้นทดลองนั้นเพื่อจะไดรูวา สิ่งใด
แกปญหาที่กําหนดไวดั้งเดิมนั้นไดหรือไม ได
ประการใด แลวสรุปใหเปนหลักเกณฑ หรอืขอความ
ที่แนชัดวาไดแกปญหาไดดวยวิธีใด และไดผล
ประการใด (เชน สรุปวาวิธีทุกกิริยานั้นไมไดผล 
ในการดับทุกขแตการปฏิบัติตามแนวทางของ  
มรรคมีองคแปด นั้นเปนทางเดียวที่อาจพนทุกขได 
แตจะพนไดในระดับโลกียะหรือระดับโลกุตระก็ตอง
แลวแตเหตุการณและบุคคล) 

 5.  การสรุปผล 

 
 ที่มา: สาโรช  บัวศรี.  (2544).  การศึกษา ปรัชญาการศึกษา ประชาธิปไตยและจริยธรรม.  
หนา 41-43. 
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    จากการเปรียบเทียบวธิีการของอริยสัจ 4 กับวธิีการแหงปญญาหรือวิธีคิด
ทบทวน สาโรช  บัวศรี จึงสรุปวา ขั้นของวิธีการของอริยสัจ 4 กับวิธกีารแหงปญญาเปนสิ่งเดียวกัน 
คือ วิธีการหาเหตุผลและแกปญหา (สาโรช  บัวศรี.  2544: 43)  
    สําหรับในทางพุทธศาสนา เห็นวา วิธีการแหงปญญา คือ โยนิโสมนสิการ 
เน่ืองจากโยนิโสมนสิการเปนการใชความคิดอยางถูกวธิี คิดอยางมีระเบียบ รูจักคิดวิเคราะห  
ไมมองเห็นสิ่งตางๆอยางตืน้ๆผิวเผิน เปนขั้นสําคัญในการสรางปญญาที่บริสุทธิ์เปนอิสระ ทําให 
ทุกคนชวยตนเองได (พระเทพเวที.  2549: 667) โดยโยนิโสมนสิการประกอบไปดวยวธิีการคดิ    
10 วิธี ไดแก 1) วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย 2) วิธีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 3) วิธีคิดแบบ
สามัญลักษณ หรือแบบรูเทาทันธรรมดา 4) วิธีคิดแบบอริยสัจจ หรือแบบแกปญหา 5) วิธีคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ หรือแบบหลักการและความมุงหมาย 6) วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออก         
7) วิธีคิดแบบคุณคาแท-คุณคาเทียม 8) วิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคณุธรรม หรือแบบกุศลภาวนา    
9) วิธีคิดแบบเปนอยูในปจจุบัน และ10) วธิีคิดแบบวิภัชชวาท (พระเทพเวที.  2549: 676-714)      
ซึ่งวิธีการของอริยสัจ 4 เปนวิธีคิดแบบหนึง่ในโยนิโสมนสิการ       
     สวนความหมายของความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา มีนักวิชาการใชคํา
ที่มีความหมายที่ใกลเคียงกนัหลายคํา เชน ปญญาธรรม ความมีปญญา ความมีเหตุผล การใช
ปญญาในการแกปญหา ผูวจัิยจึงศึกษาความหมายของคําตางๆ ดังนี้ 
     กระมล  ทองธรรมชาติ (2519: 6) กลาววา ปญญาธรรม ไดแก การใช
ปญญา ใชเหตุผลในการตดัสินใจแกปญหา การรวมกันแกปญหา โดยรวมกันคิดรวมกันใชเหตผุล 
และใชวิถทีางปญญาในการโตเถียงหรือหาขอยุติตางๆ   
     กองวิจัยทางการศึกษา (2524: 4) กลาววา การใชปญญาในการแกปญหา 
เปนคานิยมเก่ียวกับการใชกระบวนการคนหาความรู ความจริง หรือทางออกอยางมีเหตุผล
เหมาะสม เพ่ือแกปญหาหรือขจัดอุปสรรคขอยุงยากตางๆที่เผชิญอยู จัดเปนคานิยมที่สอดคลองกับ
การใชกระบวนการตามวิธวีทิยาศาสตร หรืออริยสัจ 4 
     กาเย; และบรกิส (แกวตา  คณะวรรณ.  2524: 69; อางอิงจาก Ganya; & 
Brige.  1985.  Handbook of Asia Child Development and Child Rearing) กลาววา
ความสามารถทางการแกปญหาเปนทักษะทางปญญา (Intellectual Skill) อยางหนึ่งที่สามารถสอน
กันได และมุงหวังใหความสามารถทางดานนี้ไปถายโยงกับสถานการณอ่ืนๆ 
     สาโรช  บัวศร ี(2544: 88) กลาววา การมีความเชื่อม่ันในวิธีการแหง
ปญญาก็คือ ปญญาธรรม การที่คนเรานับถือกันและรวมมือสามัคคีกันนั้น บางทีอาจนับถือกันไป
ในทางที่ผิด จําตองมีปญญาเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งและชีท้างมิใหเขวไป ดังนั้นในสังคมประชาธปิไตย
จึงมีการนับถือปญญาธรรมอยางยิ่ง คนตระกูลสูง คนร่าํรวย ฯลฯ จะเปนพลเมืองที่ดีไดก็ตอเม่ือมี
ปญญาและศีลธรรม คนในสงัคมประชาธปิไตยจึงตองเปนผูที่ไดรับการศึกษาดีพอสมควรเพื่อจะไดมี
ปญญาธรรม  
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     ศรีผกา  รุงแจง (2541: 19) กลาววา ปญญาธรรม คือ มีความเชื่อม่ันใน
วิถีทางแหงปญญา นั่นคือ มีเหตุผลในการคิด การอยูรวมกัน การเกี่ยวของกับสิ่งใดๆ ทํางานดวย
ความรอบคอบ มีแผนงานที่ดี มีสติใชวิจารณญาณในการทํางานตางๆ 
     เพ็ญพร  ทองคําสุก (2550: 5) กลาววา ความสามารถในการอยูรวมกับ
ผูอ่ืนตามวิถีชวีิตประชาธปิไตยดานการใชเหตุผลในการแกปญหารวมกัน หมายถึง การรูจักใช
เหตุผล และสติปญญาไตรตรองในการดําเนินชีวติ ยอมรับความคิดเห็นของกลุม และพยายาม
หาทางปรับปรุงแกไขปญหาโดยใชเหตุผลรวมกัน 
     ปญญา  ประดิษฐธรรม (2552: 26) กลาววา การแกปญหาเปน
ความสามารถของสมองที่ตองใชกระบวนการคิดเพื่อนําไปสูการแกปญหา อาศัยประสบการณเดิม
และสวนประกอบของสถานการณที่เปนปญหา พรอมทั้งความสามารถของบุคคลทาํใหปญหานั้น
หมดไป 
    กลาวโดยสรุป ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา หมายถึง การใชปญญา  
ใชเหตุผลในการตัดสินใจแกปญหา การคิด ใชสติปญญาไตรตรองในการดําเนินชีวติ การอยูรวมกัน 
มีการวางแผน และพยายามหาทางแกไขขอผิดพลาด  
   ลักษณะของความเชื่อมั่นในวิธีการแหงปญญา 
    ดิวอ้ี (Dewey.  1967: 8199) กลาววา การมีความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา 
ไดแก การทํางานหรือกิจกรรมใดๆดวยความรอบคอบและใชวธิีการทางวิทยาศาสตร    
    ทวี  มณีสาย (2543: 19-20) ไดกลาวถึง การใชปญญา หรือเหตุผลในการ
ตัดสินปญหา ประกอบดวยพฤติกรรมบงชี้ คือ การรูจักใชเหตุผลในการพิจารณาตัดสินปญหา     
เม่ือเกิดขอขัดแยง การตัดสินปญหาโดยอาศัยขอมูลประกอบ การไมนําความเชื่อหรือโชคลาง 
มาเปนเครื่องตัดสินใจ การรูจักวิเคราะหและประมวลเหตุการณตางๆโดยใชสตปิญญาและเหตผุล
ตลอดเวลา การแยกเรื่องสวนตวักับหนาที่การงานออกจากกันในการทํางาน หรือการตัดสินปญหา
ใดๆ 
    ป.มหาขนัธ (2544: 98) กลาววา พฤติกรรมประชาธิปไตยดานปญญาธรรมที่
โรงเรียนจะตองปลูกฝงใหนักเรียน ไดแก 
     1.  การใชปญญา ใหเหตุผลในการตัดสินปญหา 
     2.  การรวมกันแกปญหา โดยรวมกันคิดใชเหตุผล 
     3.  การใชวิธกีารทางปญญา ในการโตเถยีงหรือหาขอยุติตางๆ 
    สายใจ  วอนขอพร (2546: 6) กลาววา ปญญาธรรม หมายถึง การมี 
ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา โดยแสดงออกถึงการมีความละเอียด รอบคอบ มีเหตุผล ใชวิธี
วิทยาศาสตรในการทํางานหรือกิจกรรมใดๆเปนผูที่อยูในระเบียบวินัยและเคารพตอกฎหมายของ
บานเมือง      
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    วิไลลักษณ  มีประชา (2552: 7) กลาววา ความมีปญญา หมายถึง การแสดง
ถึงความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ประกอบดวย การไมถือตนเปนใหญ เนนการใชปญญา 
อภิปรายชี้แจงใหเขาใจ 
    พรชัย  หนูแกว (2541: 8) กลาวถึงพฤตกิรรมประชาธปิไตยดานปญญาธรรม
วาประกอบดวย การแกปญหาดวยการใชเหตุผล และการยอมรับและแกไขขอบกพรอง 
   กลาวโดยสรุป ลักษณะของความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา เปนลกัษณะของ
บุคคลในการใชปญญาและเหตุผลในการวางแผนและการทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนยอมรับ
ขอผิดพลาดและแกไขความผิดพลาดไดอยางสมเหตุผล  
   การสงเสริมความเชื่อมั่นในวิธีการแหงปญญา 
    ดิวอ้ี (Dewey) ไดกลาวถึง แนวทางในการสงเสริมการคิดวา ควรใหเด็กได
แสดงออกโดยการปฏิบตัิ ใหมีการลงมือกระทํา และเนนในเรื่องของการพัฒนาความสนใจและ
สติปญญาของเด็กไปในแนวทางที่ใหเด็กไดรูจักแกปญหา คนหาสิ่งใหมๆและวธิีการตางๆ  
(ฉววีรรณ  จึงเจริญ.  2528: 4) 
    ป.มหาขันธ (2535: 184) กลาววา ผูใหญสามารถอธิบายเหตุผลแกเด็กได 
อธิบายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเม่ือเด็กไดกระทําสิ่งใดลงไป หรือใหเด็กอธิบายเหตุผลถงึสิ่งที่จะเกิดขึน้เม่ือ
ไดกระทําสิ่งใดลงไป การตดัสินใจของเด็กมิไดอาศัยการเชื่อฟงอยางไมมีเหตุผล แตเปนการตดัสินใจ
ที่มีขอมูล เพราะเด็กรูวาจะเกิดอะไรขึ้นความแตกตางระหวางการเชื่อฟงอยางไมมีเหตุผลกับ 
การกระทําอยางมีเหตุผลขึน้อยูกับความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลัง แมวาจะ
เปนการงายทีจ่ะสอนใหเด็กเชื่อฟงอยางไมมีเหตุผล แตการกระทําดังกลาวก็ไมมีประโยชนทั้งตอเด็ก 
พอแมและสังคม  
    กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2540: 40-41) กลาวถึงวธิีการจัดประสบการณ       
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาและสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวยัวามีหลายวธิีการ ไดแก 
     1.  การแกปญหา การเรียนรูดวยการแกปญหาตองเร่ิมที่ครูเปนผูจัดตั้ง
ปญหาขึ้น อาจเปนคําถาม กรณีตัวอยาง เปนตน ครูใชสิ่งเหลานี้เปนตัวจุดประเด็นปญหาใหเด็กคิด
และหาขอสรปุ 
     2.  การใชหลักการทางวิทยาศาสตร เปนการใชกระบวนการแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร เด็กอาจมีการทดลอง ตั้งสมมติฐาน และทดสอบงานที่ทําจนครบวงจร เชน ใหเด็ก
ไดเรียนรูวาตนไมงอกอยางไรดวยกระบวนการเพาะเมล็ดถั่วงอกแลวตามติดการงอก เปนตน 
     3.  ใชหลักการสืบคน เปนกระบวนการจัดประสบการณที่พยายามใหเด็ก
ไดคนหาคําตอบตางๆดวยตนเอง เชน การเลนตวัตอเปนรูปที่ครูกําหนดจากอุปกรณหลายๆชนิด 
     4.  การใชทักษะกระบวนการ เปนการจัดประสบการณที่เนนการสงัเกต 
การจําแนก การเปรียบเทียบ การจัดประเภท การสื่อสาร การถายโยง การสรุป โดยใหเด็กเรียนรู
ดวยตนเองซึ่งสอดคลองกับ ดิวอ้ี (Dewey) และเพียเจท (Piaget) ที่วา เด็กเรียนรูดวยการกระทํา 
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    ชาติ  แจมนุช (2545: คํานํา) กลาววา ไมวาโลกจะเปลีย่นแปลงอยางไร สังคม
จะเปลี่ยนไปแคไหนคนที่มีความสามารถในการคิดจะสามารถดํารงชีวติไดดีกวา เพราะคนที่รูจักคิด 
คิดเปน จะสามารถแกปญหาและตัดสินใจไดอยางถูกตองและมีความสุขมากวา ความสามารถใน 
การคิดแกปญหาไมใชพรสวรรค ไมใชความเปนอัจฉริยะที่ติดตวัมาแตกําเนิด แตเปนศักยภาพที่
สามารถเรียนรูและพัฒนาไดอยางไมมีที่สิ้นสุด จากแนวคิดดังกลาวจึงมีแนวทางสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหา ดังนี้ 
     1.  เริ่มตนที่ครอบครัว จากการศึกษาพบวา คนที่คิดเกงจะเติบโตมาจาก
ครอบครัวที่ผูปกครองสงเสริมใหเด็กคิด ใหเด็กถามและใหเด็กไดมีประสบการณดานตางๆ และหม่ัน
ใหเด็กใชเหตผุลในการตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆในชวีติประจําวัน 
     2.  เริ่มตั้งแตชั้นอนุบาล เพราะเด็กมีธรรมชาติของความอยากรู 
อยากเห็นสูงอยูแลว จึงไมตองรอใหเด็กโตกอนคอยสอน ควรเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือทํากิจกรรม
อยางหลากหลายใหคนพบหรือสรางองคความรูดวยตนเอง 
     3.  พัฒนาอยางตอเน่ือง การพัฒนาการคิดแกปญหาในเด็กควรพัฒนา
อยางตอเน่ืองและฝกบอยๆจากทักษะพื้นฐานสูระดับทีมี่ความสลับซบัซอนตอไป 
    อารี  พันธมณี (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2549: 33; อางอิงจาก  
อารี  พันธมณี.  2548.  สอนลูกถูกวธิีใหเปนคนดีในอนาคต.) ไดใหขอเสนอแนะวา การฝกใหลูก
ทํางานจะทําใหลูกไดคิดตลอดเวลา เตรียมตัว วางแผนคิดแกปญหา ฝกความอดทน เม่ือเด็กทําสิ่ง
ตางๆเหลานี้อยูเปนประจําจนเกิดเปนนิสยั เด็กจะทําไดดีขึ้น ทําไดรวดเร็วคลองแคลว และมีทักษะ
ในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ตัดสินใจไดทั้งในการเรยีน การงาน และกิจกรรมตางๆเพราะไดมี
โอกาสฝกฝนมาแลวเปนพ้ืนฐานที่ดีใหเด็กทําสิ่งตางๆเปน การทํางานทุกอยางฝกใหเด็กเกิด
ความคิด ใชสมอง ลองทํา พบปญหาอุปสรรค เด็กก็คดิแกปญหาไดตั้งแตปญหาเล็กๆจนถึงปญหา
ใหญ เด็กจะปรับตวัไดดีและมีนิสัยหม่ันเพียร 
       กลาวโดยสรุป ในการสงเสริมความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญาของเด็กปฐมวยั
นั้น ควรฝกใหเด็กไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูจากการคนพบดวยตนเองดวยวิธีทางวิทยาศาสตรที่
เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก ควรเปดโอกาสใหเด็กไดอธิบายเหตผุลในการกระทําสิ่งตางๆ และ
ผูใหญควรปฏบิัตติอเด็กอยางมีเหตุผลดวยเชนเดียวกัน เพ่ือที่เด็กจะไดจดจําเปนแบบอยาง 
ตลอดจนควรมีการมอบหมายงานใหเด็กไดรับผิดชอบเพ่ือใหเด็กไดเรียนรูวธิีการวางแผนและแกไข
ปญหาซึ่งจะเปนการฝกฝนเด็กจากประสบการณ  
   งานวิจัยที่เก่ียวของกับความเชื่อมั่นในวิธีการแหงปญญา 
    เยาวดี  วิบลูยศรี (2533: บทคัดยอ) ศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมและ  
ภูมิหลังของเด็กที่มีตอการพัฒนาความคดิเชิงเหตุผลของเด็กไทย โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัย
อายุ 5-7 ป ผลการศึกษาพบวา ตวัแปรทีมี่อิทธิพลตอความคิดเชิงเหตุผลของเด็กไทย มีทั้งประเภท
สงเสริมและไมสงเสริม ตัวแปรที่สงเสริม เชน อายุของเด็ก สภาพแวดลอมทางปญญา การอบรม
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เลี้ยงดูดวยวิธกีารอธิบายปญหาใหเด็กฟงจนเขาใจ ฐานะทางเศรษฐกิจทางสังคมของบิดามารดาหรือ
ผูปกครอง การมีโอกาสเรียนชั้นอนุบาล วุฒิภาวะและประสบการณการสอนของครู การมีสวนรวม
กิจกรรม การอานหนังสือการตูน นิทาน เปนตน สวนตัวแปรที่ไมสงเสริม คือ การอานเฉพาะหนังสือ
แบบเรียน การดูโทรทัศนโดยไมเลือกหรือเจาะจงรายการ บิดาประกอบอาชีพใชแรงงาน และขนาด
ของชั้นเรียน 
    พรีเพชร  แสงเทียน (2534: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ 
ในการใชเหตผุลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนประกอบการใชคําถามของครู 
ที่แตกตางกัน โดยทดลองกับเด็กอายุ 5-6 ป ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรบัการจัด
ประสบการณการเลนสรางสรรคประกอบการใชคําถามของครูแบบกึ่งชี้แนะมีความคิดเชิงเหตผุล 
สูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนสรางสรรคประกอบการใชคําถามของครู 
แบบชี้แนะ 
    บุญย่ิง  วรรณศิริกุล (2540: บทคัดยอ)  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชา
วิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 70 คน 
โดยจําแนกเปนกลุมทดลองจํานวน 35 คน ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการแกปญหาดวย
วิธีการทางวิทยาศาสตร และกลุมควบคุมจํานวน 35 คน ไดรับการสอนตามปกติ ผลการศึกษาพบวา   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนกลุมทดลอง
สูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิา
วิทยาศาสตรและความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
    วรายุทธ  ทวลีาภ (2539: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยดาน
คารวะธรรมทีไ่ดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออกและการควบคมุตนเองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมต่ํากวาเปอรเซนไทลที่ 50 ลงมา 
จํานวน 16 คน โดยเปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 8 คน ไดรับการฝกพฤติกรรมการแสดงออก และ
กลุมที่ 2 จํานวน 8 คน ไดรับการใชการควบคุมตนเอง ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุม      
มีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมดีขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
.01 แตนักเรียนทั้ง 2 กลุมมีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมหลังการทดลองเพิ่มขึ้น
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
    พิทรี (Pitri: 2002: 345) ศกึษาสภาพแวดลอมทางการศึกษาและ 
การแกปญหาโดยใชศิลปะของเด็กปฐมวัยตามแนวการจัดการศึกษาของเรกจิโอ เอมิเลีย โดยสังเกต
พฤติกรรมจากการเลน การแสดงออกทางความคิด การสื่อสาร การใชชวีิตประจําวันในหองเรียน 
กิจกรรมกลางแจง จาการบันทึกภาคสนามและใชแบบทดสอบจากกิจกรรมศิลปะ พบวาเด็กปฐมวัยมี
การแกปญหาจากการรวมกิจกรรมอยูตลอดเวลาจนเปนนิสัย และมีการเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของ
เด็ก และมีการพัฒนาความคิดและการแสดงออก นอกจากนี้ยังพบวาเด็กจะเกิดปญหาเพราะขาด
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ประสบการณ ไมมีทักษะการเรียนรู และไมสามารถจัดการสิ่งตางๆไดดวยตนเอง ซึ่งปญหาเหลานี้
สามารถแกไดโดยมีครูเปนผูคอยแนะนําชวยเหลือ 
    แมสท (Mast.  2002: 149) ศึกษาพฤติกรรมการแกปญหาที่แมมีสวนรวมและ
ผลตอความรวมมือกันในเด็กปฐมวัย การทดลองนี้เปนการศึกษารปูแบบปฏิสัมพันธของแมและเด็ก 
และเด็กกับเด็กเองในเรื่องการแกปญหาโดยการเลนเกมปริศนาผานทางคอมพิวเตอร และการระบาย
สีจากผูเขารวมทําการทดลอง ขอมูลไดมาจากสําเนาวดีิโอเทป ความถี่ที่เกิดขึ้นและระยะเวลาที่ใช
นั้นเปนการถอดรหัสออกมาจากทั้งการสังเกตและการแปลความหมายเปรียบเทียบที่ไดมาจากผล
สะทอนที่ไดรบั ความขัดแยงที่เกิดขึ้น วธิีการแกปญหา รูปแบบของการชวยเหลือ การออกคําสั่ง 
และการตัดสนิใจโดยถามความเห็นซ่ึงกันละกัน ผลการศึกษาพบวา แมและเด็กทีค่ิดรวมกันจะมี   
การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ มีการพุดคุยสนทนากันมาก มีการใหความรวมมือในการทํางาน
ดวยกันอยางมีประสิทธิภาพและมีขอขัดแยงกนันอย และการที่เด็กกับเด็กทํางานชวยเหลือกันเองจะ
ประสบความสําเร็จน้ัน ขึ้นอยูกับบุคลกิภาพสวนตวัของแตละคน ผลที่ไดจาการทดลองเนนใหเห็น
ความสําคัญของการที่มีผูปกครองคอยใหการสนับสนุน วาจะทําใหเดก็มีทักษะในการแกปญหา
รวมกับผูอ่ืน 
    วราภรณ  นาคะศิริ (2545: 46) ศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสี ผลการศึกษาพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสีสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค
โดยใชทรายสอียางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01         
    เสาวนีย  อุนประเสริฐสุข (2546: 54) ศกึษาการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง ผลการศกึษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การสอนแบบเดินเรื่อง มีการคิดเชิงเหตุผลทั้งในภาพรวมและจําแนกแบบการคิด คือ การคิดแบบ 
นิรนัยและคิดแบบอุปนัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01      
    รามานี (Ramani.  2005: 127) ศึกษาการเลนรวมกันและการแกปญหาในเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุ 4-5 ป โดยเด็กเพศเดียวกนัจะถูกสุมเขากลุมเพ่ือทําการรวมกลุมกนัเพื่อแกปญหาใน
การเลน เด็กจะเปนคนเลือกรูปแบบของการเลนหรือถาการเลนที่มีความยากก็ใหผูใหญเปนคน
กําหนดที่จะเลน ในเด็กโตการเลนจะมีโครงสรางที่ซับซอนกวาเด็กเล็ก ผลการศึกษาพบวา ทักษะ
การแกปญหามีการพัฒนาตลอดระยะเวลาในเด็กปฐมวยัและมีการรวมมือกันในการแกปญหา  
ความเหมาะสมในเรื่องของอายุในการเลนดวยกันนั้นมีผลอยางมากในการสงเสริมการเรียนรูรวมกัน
ของเด็กปฐมวยั    
    ปราณี  อุปฮาด (2550: 57-58) ศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01   
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    วันดี  สุดสิน (2550: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของ  
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลการศึกษาพบวา  
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถใน     
การแกปญหาตนเองและความสามารถในการแกปญหาตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง  
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01    
    จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของกับความเชื่อม่ันในวธิีการแหงปญญา    
สรุปไดวา การอบรมเลี้ยงดู การปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับบุคคลอ่ืนๆ การจัดประสบการณ 
การเรียนรูและสภาพแวดลอมสงผลตอการพัฒนาลักษณะทางปญญาของเด็กปฐมวัย การจัด
ประสบการณใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดลงมือกระทําดวยตนเอง เปดโอกาสใหเด็กได
แสวงหาความรูดวยตนเองโดยกระบวนการที่เหมาะสม เชน การใชคาํถาม การฝกคิดแกปญหา  
 1.6 ปจจัยที่สงเสริมการเกิดลักษณะประชาธิปไตย 
  เน่ืองจากลักษณะประชาธปิไตยเปนลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลในสังคม 
ที่เรียกวา จิตประชาธิปไตยหรือจิตสํานึกประชาธิปไตย ดังนั้นการสงเสริมลักษณะประชาธิปไตย 
ของเด็กปฐมวยัจึงเกี่ยวของกับการสงเสรมิจริยธรรมและจิตสํานึก ซึ่งจริยธรรมเปนสิ่งที่ถูกตองดีงาม 
และเปนสิ่งทีฝ่กอบรมไดดวยการเรียนรูแบบสั่งสมประสบการณ กลาวไดวาบคุคลสามารถมี
จริยธรรมไดดวยการศึกษาอบรม โดยปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนาจริยธรรมของบุคคลม ี 
2 ประการ คือ ปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน พระธรรมปฎก (2538: 621-623) ไดกลาวถึงปจจัย
ทั้ง 2 ประการ ดังนี้ 
   1.  ปจจัยภายนอก (ปรโตโฆสะ) หมายถงึ เสียงจากผูอ่ืน คือ การกระตุน  
ชักจูงจากภายนอก เชน การสั่งสอน แนะนํา การถายทอด การโฒษณา คําบอกเลา ขาวสาร 
ขอเขียน คําชีแ้จง อธิบาย การเรียนรูจากผูอ่ืน ในที่นี้หมายถึงเฉพาะสวนที่ดีงามถูกตอง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการรับฟงธรรม ความรู หรือคําแนะนําจากบุคคลที่เปนกัลยาณมิตร ซึ่งกัลยาณมิตรมิไดมี
ความหมายวาเพื่อนที่ดีเทานั้น แตหมายถึง บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่จะสั่งสอนแนะนํา 
ชี้แจงชักจูง ชวยบอกชองทาง หรือเปนตัวอยางที่ดีที่ถกูตอง เชน บดิามารดา ครู นักบวช ผูทรง
ปญญา สามารถสั่งสอนแนะนํา เปนที่ปรกึษาไดแมจะออนวัยกวา  
   ในกระบวนการปลูกฝงจริยธรรม การอบรมสั่งสอนของกัลยาณมิตรมีความหมาย
ครอบคลุมทั้งตัวบุคคลผูอบรมสั่งสอนดังกลาวแลว ยังรวมถึงคุณสมบัติของผูสอนทั้งหลักการ วธิีการ 
อุปกรณ อุบายตางๆในการสอน และการจัดดําเนินการทุกอยางที่ผูสอนพึงจะคิดเพื่อใหการอบรม
ไดผลดี ตลอดจนตําราหนังสือ บุคคลตัวอยางและสิ่งแวดลอมทางสงัคมอันเปนประโยชนตอ 
การพัฒนาจริยธรรมของบคุคล และหากตองการใหไดผลดี กัลยาณมิตรตองสามารถสรางศรัทธา 
ใหเกิดแกผูเรยีนหรือผูรับการฝกอบรม จึงอาจเรียกวิธกีารนี้วา วิธีการแหงศรัทธา    
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   2.  ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) เปนคณุลักษณะภายในตวับุคคล คือ ปญญา 
หมายถึง การคิดเปน รูจักคิดอยางถูกวิธี มีความรูความเห็นที่ถูกตองดีงาม รูจักแยกแยะ รูถูกรูผิด  
รูดีรูชั่ว จนเกิดปญญารูแจง สามารถดําเนินชีวติไดอยางถูกตอง ปฏิบัตติามหลักศาสนาและจริยธรรม  
   กระบวนการคดิซึ่งเปนปจจัยภายในนี้ เปนการใชความคิดของบุคคลเองอยางเปน
อิสระ ไมไดถูกชักจูงชี้แนะจากผูอ่ืนอีกตอไป รูจักฝกการใชความคิด รูจักคิดอยางถูกวิธี คิดอยางมี
ระเบียบ คิดวเิคราะห ไมมองสิ่งตางๆอยางตื้นๆผิวเผนิ เปนการสรางปญญาอยางอิสระ ทําใหทุกคน
ชวยตนเองได และนําไปสูการมีชีวิตที่ดีงาม ปจจัยภายในนี้เนนที่ความมีปญญาจึงเรียกวา วธิีการ
แหงปญญา  
   การปลูกฝงจรยิธรรมใหเกิดขึ้นในตวัเด็กตองอาศัยทั้งปจจัยภายนอกและปจจัย
ภายในเพื่อการสนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกัน สําหรับเด็กปฐมวัยทีย่งัมีพัฒนาการทางสติปญญา 
ไมเต็มที่ยอมตองอาศัยปจจัยภายนอก จากการแนะนําจากผูอ่ืน หากผูสอน ผูอบรม ชักจูงไปในทาง
ที่ดีงามก็จะสงผลดีตอการพฒันาจริยธรรมอันเปนพ้ืนฐานที่ดีใหกับเด็ก แตก็ควรฝกหัดใหเด็กไดใช
ความคิดอยางถูกตองดวยตนเองดวย ดังนั้นในการปลูกฝงจริยธรรมพื้นฐานในการอยูรวมกับบุคคล
อ่ืนในสังคม ซึ่งการปลูกฝงจริยธรรมมีความสอดคลองกับการปลูกฝงจิตสํานึก ดังที่ไพบูลย   
วัฒนศิริธรรม; และสังคมสญัจร (2543: 13-20) อธิบายวา การเกิดจิตสํานึกของคนขึ้นอยูกับอิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมมากมาย ซึ่งจําแนกเปนปจจัยภายใน ภายนอกและการปฏิสัมพันธระหวางปจจัยใน
การเกิดจิตสํานึก โดย 
   1. สํานึกที่กอเกิดจากปจจัยภายนอก เม่ือมนุษยไมอยูในสังคมยอมหลีกเลี่ยง
อิทธิพลของภาวะแวดลอมได ภาวะดังกลาวไดอบรมกลอมเกลาและสะสมการรับรูทีละเล็กทลีะนอย 
จนเกิดเปนรูปแบบอันหลากหลายของสํานึกในลักษณะของการตัดสินและแยกแยะวา อะไรดี-ไมดี 
อะไรควร-ไมควร กระบวนการในการพัฒนาจิตสํานึกในคน ๆ หนึ่ง มีที่มาจากสภาวะแวดลอมทาง
สังคม เริ่มตั้งแตสถาบันครอบครัว สถาบนัการศึกษา เพ่ือน สื่อมวลชน คนทั่วไป ตลอดจนระดับที่
สงูขึ้น เชน องคกรวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เปนตน ลวนมีสวนในการสรางสํานึกทั้งทางที่ดี
และทางที่ไมดี 
   2. สํานึกที่เกิดจากภายใน หมายถึง การครุนคิด ไตรตรอง ของคนแตละคนใน 
การพิจารณาตัดสินเชิงการใหคุณคาและความดีงาม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติปฏบิัติ 
โดยเฉพาะการปฏิบัตทิางจิตใจ เพ่ือขัดเกลาตวัเองใหเปนไปในทางใดทางหนึ่ง ฉะนั้น มนุษยทุกคน
ลวนสามารถสรางสํานึกใหตนเองได โดยนําพาการรับรู การเรียนรู การมองเห็น การคิด แลวนาํมา
พิจารณาเพื่อตัดสินใจวาตองการสรางสํานึกแบบใดกมี็การฝกฝนและสั่งสมสํานกึแบบนั้น ๆ เชน  
คนที่เคยฟุมเฟอยแลวไดสติวา พฤติกรรมแบบนั้นเปนสิ่งไมดี ก็สามารถปรับเปลี่ยนสํานึกของตนเอง
ใหเปนคนประหยัด อดออมได เปนการใชปจจัยภายในเพื่อสรางสํานึกตัวเอง ยิ่งผานการขัดเกลา 
ตอกย้ํา และพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังนักปฏิบัตธิรรมที่ใชศีล สมาธิ ปญญา กลอมเกลาสํานึกของ
ตัวเองจนกลายเปนนิสัยและเปนจิตใตสํานึก 
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   3. การปฏิสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกกับปจจัยภายในตอการเกดิสํานึก ปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในเปนปฏิสัมพันธที่ตอเน่ืองกนั ไมมีตน ไมมีปลาย สํานึกที่มาจากภายนอก
เปนการเขามาโดยธรรมชาติ กระทบตอจิตใจ ความรูสกึนึกคิดของตนแลวกลายเปนสํานึกธรรมชาติ
และมักไมรูตวั แตสํานึกที่เกดิจากภายในเปนการจงใจเปนการเลือกสรร รูตัว สรางขึ้นเอง แทจริงทุก
ขณะจิตมีการปรับเปลี่ยน มีการตอบโตระหวางสิ่งที่มากระทบภายนอกและสิ่งที่คดิเองจากภายใน 
เชน สิ่งที่มากระทบภายนอกมีคนบอกวาทําดีไมเห็นไดดี แตเรามีสํานึกภายในดีจึงเกิดการตอสูกัน
เพราะเราชื่อวาทําดีไดดี การที่จะทําใหคนมีสํานึกที่ดีจะตองทําทั้งสองทางพรอมกัน ทางหนึ่งตอง
สงเสริมใหเกดิความรักและสรางสํานึกที่ดีใหตนเอง พรอมกันน้ันตองพยายามหาวิธีการผลักดัน
สงเสริม รณรงคใหสังคมโดยทั่วไปทั้งกลุมคนและองคกรมีการสรางกิจกรรมหรือที่จะนําไปสู 
การสรางจิตสํานึกที่ดี ดังภาพประกอบที ่6  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธของพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย 
 

 ที่มา: ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม และสังคม  สัญจร.  (2543).  สํานึกไทยที่พึงปรารถนา.   
หนา 20. 
  
  ดังที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา การสงเสริมลักษณะประชาธปิไตยในเด็กปฐมวัย
ซึ่งยังมีพัฒนาการทางสติปญญาไมเต็มทีย่อมตองอาศัยปจจัยจากภายนอก อาทิ พอแม ผูปกครอง 
และครูมาคอยชวยสนบัสนุน ชี้แนะและถายทอดใหเด็กไดรับรูแบบแผนทางสังคมที่พึงปฏิบัติผาน
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจะชวยเสริมสรางการเรียนรู 
ใหแกบุคคลหรือสมาชิกของสังคมอยางตอเน่ืองสัมพันธกันตลอดทั้งชวงชวีิต เพ่ือชวยใหสังคมได
สมาชิกที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค โดยสถาบันทางสังคมตางๆตองมีบทบาทในการดําเนินการ
อยางสอดประสานกันเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ โดยแตละภาคสวนในทางสังคมมีบทบาทตอ 
การสงเสริมลกัษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
 

อิทธิพลจากภายนอก 

สํานึกที่เกิดจากภายใน 

พฤติกรรมและการแสดงออก 
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   ครอบครัวกบัการสงเสรมิลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
    ครอบครัวมีความสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตของเด็ก เน่ืองจากครอบครัวเปน
สถาบันแรกทีเ่ริ่มปลูกฝงลักษณะตางๆใหกับเด็ก เด็กจะมีลักษณะเปนอยางไรขึ้นอยูกับการอบรม
เลี้ยงดูและสัมพันธภาพภายในของแตละครอบครัว หากบิดามารดาหรือผูปกครองใชวิธีการอบรม
เลี้ยงดูเด็กอยางถูกตองเหมาะสม จัดสิ่งแวดลอมที่ดี เอ้ือตอพัฒนาการดานตางๆ เด็กก็จะสามารถ
พัฒนาไปไดอยางเหมาะสมตามชวงวัย โดยเด็กที่มีพัฒนาการที่เหมาะสมจัดวาเปนเด็กที่มี 
ความสมบูรณ โดยมาสโลวเห็นวาบุคคลทีมี่ความสมบูรณจะมีลักษณะของความเปนประชาธิปไตย
สูง (Maslow. 1955. Online)   
    โดยการอบรมเลี้ยงดูใหเด็กมีความเปนประชาธิปไตยนัน้สิ่งสําคัญคือ จะตอง
ใชวธิีการแบบประชาธิปไตย จัดสิ่งแวดลอมใหมีบรรยากาศของประชาธิปไตย พอแมผูปกครองหรือ
ผูที่ทําหนาที่ในการเลี้ยงดูตองปฏิบัติตนใหเปนประชาธปิไตยเพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวรูปแบบในการเลี้ยงดูมี 3 แบบ (ป.มหาขนัธ.  2544: 64) คือ  
     1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย หมายถึง วิธีการอบรมเลีย้งดู 
ที่ตวัเด็กมีความรูสึกวาตนเองไมไดรับการเอาใจใส การสนับสนุน หรือคําแนะนําจากบิดามารดา  
มักถูกปลอยใหทําอะไรตามใจชอบ บิดามารดาไมใหความอบอุนเทาที่ควร 
     2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน หมายถึง วิธีอบรมการเลี้ยงดู 
ที่เด็กมีความรูสึกวาตนเองไมไดรับอิสระเทาที่ควร ตองอยูในระเบียบวินัยทีบ่ิดามารดากําหนดไว 
หรือถูกควบคมุไมใหไดรับความสะดวกในการกระทําตามที่ตนเองตองการ 
     3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  หมายถึง วิธีอบรมการเลี้ยงดูที่
ตัวเด็กมีความรูสึกวาตนเองไดรับการปฏบิัติดวยความยุติธรรม ผูปกครองใหความรัก ความอบอุน  
มีเหตุผล รูจักยอมรับนับถือความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก ใหความรวมมือตามโอกาส 
อันควร  
    โดยที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จได ประชาชน
จะตองมีวิถีชวีิตที่เปนประชาธิปไตยโดยเริ่มมาจากครอบครัวเปนเบือ้งตน การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยจะชวยหลอหลอมลักษณะประชาธิปไตยใหกับเด็ก เน่ืองจากบรรยากาศแบบ
ประชาธิปไตยในครอบครวัจะเอ้ือตอการพัฒนาการดานตางๆใหเด็กไปตามลําดับขัน้ นอกจากนั้น
บิดามารดาหรือผูปกครองจะเปนตวัแบบที่ดีใหกับเดก็ การปลูกฝงลักษณะประชาธิปไตยใน
ครอบครัวที่ไรผลเนื่องจากบิดามารดาไมเขาใจวธิีการอบรมเลี้ยงดูทีถู่กตอง เขาใจวาความเขมงวด
กวดขันทําใหเด็กเชื่อฟงและปฏิบัตติามและการปลอยปละละเลยคือการใหเสรีภาพ วัตสัน (Watson) 
กลาววา เด็กที่ไดรับการเลีย้งดูดวยความรัก ความอบอุน ความมีเหตุผล และไดรบัอิสระในการ
แสดงออก จะเปนเด็กที่มีความเปนอิสระ เปนตัวของตวัเอง มีความสามารถทางดานการเรียนรูโดย
กระบวนการสงัคมประกิตและใหความรวมมือ มีความกาวราวนอยและเปนมิตรกบัผูอ่ืน มีระดับ
ความริเริ่มสูง (ป.มหาขันธ.  2544: 66; อางอิงจาก อัจฉรา  สุขารมณ.  2528.  การอบรมเลี้ยงดู  
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กับพัฒนาการทางสติปญญาดานเหตุผลของนักเรียนชัน้ประถมปที่ 2.) เน่ืองจากการอบรมเลี้ยงดู 
แบบประชาธปิไตยจะทําใหมีความผอนคลาย เปนอิสระ มีความสม่ําเสมอและมีความไววางใจ  
พอแมมีการกําหนดมาตรฐานพฤติกรรมของเด็กไว แสดงการชมเชยเมื่อเด็กทําไดดีและแกไข 
ดวยการลงโทษทันททีี่เด็กทาํผิด ซึ่งการลงโทษของครอบครัวที่อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะ
แตกตางไปจากครอบครัวทีมี่การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน โดยการลงโทษจะเปนไปอยาง 
มีเหตุผล มีการบอกถึงผลเสยีที่ตามมาจากการทําพฤตกิรรมที่ไมดีของเด็ก จากนั้นจะมีการสอน
ลักษณะที่พึงประสงคและใหโอกาสเด็กไดปรับปรุงแกไขตนอง 
    สําหรับเด็กวัย 3-6 ป อิริกสันเห็นวา เปนวัยที่เด็กกําลังมีการพัฒนาทาง 
ดานความคิดริเริ่ม เด็กจะมีความกระตือรือรนที่จะเรียนสิ่งตางๆรอบตัวเอง เด็กมีการเลียนแบบ 
ผูอยูใกลชิดหรือสิ่งแวดลอมที่ตนรับรู เด็กเริ่มเรียนรูและยอมรับคานิยมของครอบครัว และถายทอด 
สูเด็ก ถาเด็กไมมีอิสระในการคนหาก็จะสงผลไปสูความคับของใจที่ไมสามารถเรียนรูในสิ่งที่ตนเอง
อยากรู ซึ่งจะสงผลตอจิตใจของเด็กและรูสึกผิดติดตวั (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 54)  
บิดามารดาควรอนุญาตใหเด็กไดกระทําในสิ่งที่เด็กตองการและไมเกนิความสามารถของเด็กที่จะ
กระทําได นอกจากนี้การมอบหมายงานบานและใหโอกาสเด็กไดรับผิดชอบงานอื่นๆจะเปนการฝก
ใหเด็กไดรูจักคิดวางแผน คิดแกปญหา และความรับผดิชอบ การสงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมตางๆ
ดวยตนเองอยางอิสระจะชวยเสริมสรางความมีเหตุผล สติปญญาและความเชื่อม่ันใหกับเด็ก แมวา
ความสามารถทางดานเหตุผลของเด็กวัยน้ียังไมพัฒนาเทาที่ควร เด็กยังไมสามารถใชดุลยพินิจ
ตัดสินใจไดวาสิ่งใดควรทําสิง่ใดไมควรทํา พอแมไมควรคาดหวังวาเดก็จะสามารถทาํสิ่งตางๆอยาง
ถูกตองเหมาะสมในทันที การบังคับใหเด็กทําในสิ่งตางๆอาจงายสําหรับพอแม แตเด็กจะไมมีโอกาส
ไดเรียนรูถึงเหตุผลที่แทจริงเบื้องหลังการกระทําสิ่งตางๆ แตพอแมควรคอยๆอธบิายเหตุผลทีแ่ทจริง
ใหเด็กฟง และแสดงตัวอยางที่เปนรูปธรรมใหกับเด็ก ตลอดจนจูงใจเด็กดวยการใหรางวัล เชน  
การชมเชย การใหกําลังใจ ทันที่ที่เด็กมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเด็กจะเกิดการเรียนรูวาสิ่งใดเปนสิ่งที่
ครอบครัวคาดหวังและพยายามปฏิบัตติาม นอกจากนี้การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะชวยสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางเด็กกับพอแม เด็กจะเริ่มรับรูความรูสึกและความตองการของบุคคลอื่นๆ 
และเด็กจะเคารพความรูสกึของผูอ่ืนดวย เด็กจะเริ่มเขาใจวาการกระทําของตนสงผลกระทบตอ
บุคคลอื่น เชน พฤติกรรมของเด็กอาจทําใหเพ่ือนรูสึกดีใจหรือเสียใจได (นันทา  สูรักษา.  2547: 2) 
การสอนใหเด็กเคารพความรูสึกของบุคคลอ่ืนจะนําไปสูความรับผิดชอบ โดยเฉพาะความรับผิดชอบ
ตอการใชอารมณและการแสดงพฤติกรรมของตนเองในเบื้องตน เด็กเรียนรูวาการกระทําที่ทําใหผูอ่ืน
รูสึกไมพึงพอใจไมใชสิ่งที่ยอมรับได การอยูรวมกับผูอ่ืนตองรูจักแบงปน อดทนรอ และรวมมือใน 
การทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนความรับผดิชอบตอทรัพยสินและสถานที่สาธารณะ เด็กจะเรียนรูถึง
ความแตกตางระหวางสิ่งทีเ่ปนสิทธขิองตนและของผูอ่ืน เด็กจะเรียนรูความเปนเจาของและเกดิ
ความรูสึกรับผิดชอบที่จะไมหยิบของๆผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาต และรับผิดชอบทีจ่ะรักษากฎกติกา
ตามที่ไดทําขอตกลงไวกบัผูใหญถึงแมวาเด็กอาจจะยังไมมีวุฒิภาวะที่มากพอที่จะเขาใจเรื่อง 
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ความซื่อสัตยหรือมาตรฐานทางสังคม พอแมที่อบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตยจะยอมสละเวลาใน
การอธิบายเหตุผลของกฎเกณฑตางๆใหเด็กคอยๆเขาใจและเคารพคุณคาของการมีกฎเกณฑ  
พอแมเชนนี้จะยอมรับวาเดก็มีโอกาสที่จะทําผิดได และจะอดทนตอการสอนบทเรียนซ้ําๆใหกับเด็ก
เพราะเชื่อวาการสั่งสอนเด็กอยางสม่ําเสมอจะสรางนิสัยที่ดีใหเกิดขึน้แกเด็กได ดังนั้นเด็กที่ไดรับ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะเรยีนรูที่จะเคารพตอบุคคล กฎเกณฑและสิง่ตางๆ รักษา
ผลประโยชนของสวนรวม สามารถทํากิจกรรมตางๆรวมกับผูอ่ืนไดดี ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับ
การอยูรวมกันในสังคมประชาธิปไตย 
    ป.มหาขันธ (2544: 79-85)  ไดเสนอแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กเพื่อ
สงเสริมลักษณะประชาธปิไตย สรุปไดดังนี้ 
     1.  ใชวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตย ไดแก การอบรมเลี้ยงดู
ที่บิดามารดามีความรับผิดชอบรวมกัน มีความเอาใจใสดูแลทุกขสขุของเด็กอยางใกลชิด สมาชกิ 
ทุกคนมีสวนรวมตอการตัดสินใจใดๆในครอบครัว สมาชิกทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็น และมี
โอกาสรับผิดชอบกิจกรรมตางๆของครอบครัว โดยมิตองคอยปฏิบัตติามคําสั่งของบิดามารดาแต
เพียงอยางเดียว บิดามารดาตองไมเขมงวดมากจนเกินไป แตตองเปนไปในลักษณะของทางสาย
กลาง คือ จะตองเอาใจใสไมปลอยปละละเลย ปฏบิัตติอเด็กดวยความไววางใจ ดวยความรักและ
ยุติธรรม สําหรับเด็กเล็กควรมีการใหรางวัลดวยการกลาวยกยองชมเชยมากกวาการลงโทษซึ่งจะ
เปนการเสริมแรงใหเด็กทําดตีอไป 
     2.  การจัดสิ่งแวดลอมในบานใหเอ้ืออํานวยตอวิถีชวีิตแบบประชาธปิไตย 
สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและคุณสมบัติภายในตวัเด็กเปนอยางมาก ถาสิ่งแวดลอมในบาน
เอ้ืออํานวยตอวิถีชวีิตแบบประชาธิปไตย เด็กก็จะมีพฤตกิรรมและคุณสมบัติแบบประชาธิปไตย  
เชน การจัดบรรยากาศในบานที่มีความเปนประชาธปิไตยจะชวยใหเด็กมีความเปนอิสระ กลาแสดง
ความคิดเห็น มีความรับผิดชอบและปฏบิตัิตามขอตกลงตางๆดวยตนเองโดยไมตองมีการควบคุม
บังคับ การดําเนินกิจกรรมตางๆในครอบครัวเปนไปดวยความรวมมือรวมใจ ซึ่งผูปกครองควรจัดให
มีบรรยากาศแบบประชาธปิไตยในครอบครัวอยางสม่ําเสมอเพื่อที่เด็กจะสามารถปฏิบตัิจนเปน
ลักษณะนิสัย 
     3.  การเปนตนแบบที่ดี บิดามารดา ผูปกครองเปนผูทีมี่อิทธิพลตอเด็ก
อยางแทจริง ทั้งในดานแนวความคิดตลอดจนการประพฤติปฏิบตัิ ลกัษณะประชาธิปไตยหรือ
ลักษณะเผด็จการมักจะมีลักษณะที่ไดรับการถายทอดมาจากผูใหญในครอบครวัโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประพฤตปิฏิบัติ หากบดิามารดาตองการใหบุตรหลานเปนอยางไรก็มีความจําเปนที่จะตอง
ประพฤติปฏิบตัิตนใหเปนแบบอยาง เพราะลักษณะของบิดามารดามีอิทธิพลตอลักษณะของเด็กเปน
อยางมาก บิดามารดาจึงมีความจําเปนตองประพฤตตินใหเปนแบบอยางในทางที่ดีที่พึงประสงคและ
สอดคลองกับแบบแผนหรือมาตรฐานทางสังคม เพ่ือที่เด็กจะไดเรียนรูและนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัตใินชวีิตประจําวันอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย 
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     4.  การใชตัวอยางในการอบรมสั่งสอน นอกจากการเปนแบบอยางทีดี่
โดยตัวเองแลว ผูปกครองเองก็ยังสามารถใชตัวอยางอ่ืนๆในการปลกูฝงลักษณะประชาธิปไตยใหแก
เด็กโดยเฉพาะตัวอยางที่มีความเปนรูปธรรม เชน ความรวมแรงรวมใจของคนไทยในการชวยเหลือ 
ผูประสบอุทกภัย เปนตน  
     5.  การใหเด็กไดรับประสบการณทางสังคมตามสภาพที่เปนจริง  
สิ่งแวดลอมที่เด็กไดรับที่บานอาจมีความแตกตางไปจากสิ่งแวดลอมในสังคมภายนอกครอบครัว  
การใหเด็กไดรับประสบการณทางสังคมภายนอกบาน จะชวยใหเด็กเกิดความรูความเขาใจ  
เกิดความคุนเคยและสามารถนําไปปรับใชกับชวีิตประจําวันของเด็กไดดีขึ้น 
    กลาวโดยสรุป ครอบครัวมีบทบาทในการสงเสริมประชาธิปไตยใหแกเด็ก
ปฐมวัยไดโดยการอบรมเลีย้งดูแบบประชาธิปไตย ที่มีความเหมาะสมสามารถตอบสนอง 
ความตองการในดานตางๆของเด็กไดอยางครบถวน โดยเฉพาะความตองการในดานตัวแบบ
ทางดานคุณธรรมจริยธรรมความเปนประชาธิปไตย มีการจัดบรรยากาศเพื่อสนับสนุนความเปน
ประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในบาน จัดใหเด็กไดรับประสบการณทางสังคมและตวัแบบที่เปนรูปธรรม
เพ่ือพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับความเปนประชาธิปไตยและสนับสนุนใหเด็กแสดงความเปน
ประชาธิปไตยในชีวติประจําวัน  
   โรงเรียนกับการสงเสริมลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
    โรงเรียนเปนสถาบันทางสงัคมที่ทําหนาที่ในการใหการศึกษาอบรมแกเด็กและ
เยาวชน สงเสริมพัฒนาการดานตางๆรวมทั้งการถายทอดวัฒนธรรมของสังคมใหแกคนรุนตอไป 
การปลูกฝงคณุลักษณะที่พึงประสงคใหแกเด็กและเยาวชนจึงขึ้นอยูกับการทําหนาที่ของโรงเรียน
เปนสําคัญ ในประเทศที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตย โรงเรียนมีความสําคัญยิ่งในการอบรมสั่ง
สอนวิถีชวีิตแบบประชาธิปไตยใหแกเด็ก โดยบทบาทของโรงเรียนที่มีตอการปลกูฝงลักษณะ
ประชาธิปไตยใหแกเด็ก คือ บทบาทในการจัดการศึกษา  
    การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคม ในดานการถายทอดวัฒนธรรมและ
ระเบียบแบบแผนใหแกคนรุนหลัง โดยการศึกษาจะทําการปลูกฝงความรู คุณลักษณะและทักษะ
ตางๆที่จําเปนตอการดํารงชีวติและการเปนพลเมืองดีของชาติ โดยการศึกษามีความสําคัญในการ
ผลิตกําลังคนประเภทตางๆที่มีความจําเปนตอการพัฒนาบานเมือง นอกจากนั้นการศึกษายังชวยใน
การพัฒนาสติปญญาและคณุลักษณะที่พึงประสงคใหแกบุคคลดวย เชน ความเคารพซึ่งกันและกัน 
ความรวมมือรวมใจ ความมเีหตุผล เปนตน 
    โรงเรียนเปนสถาบันที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝงลักษณะ
ประชาธิปไตยใหแกเด็กปฐมวัยโดยการสงเสริมใหเด็กรูจักใชสติปญญาของตนเองไดอยางอิสรเสรี
เพ่ือประโยชนแกตนเองและสังคม บรรยากาศของโรงเรียนในการสงเสริมลักษณะประชาธิปไตยจึง
ควรเปนบรรยากาศที่ใหเสรภีาพทางสติปญญา และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสงเสริม 
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ความเปนพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยใหแกเด็ก ชวยใหเด็กมีความเจริญงอกงามตามวิถีชวีิต
ประชาธิปไตย โดยการอบรมสั่งสอนใหเด็กมีความรูและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับแบบ
แผนของสังคมประชาธิปไตย โรงเรียนในฐานะที่เปนเครื่องมือทางสังคมตองดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่สนับสนนุวิธีการแหงปญญาเพื่อสงเสริมความมีเหตุผลและการแกปญหาใหกับ
เด็กเพื่อเปนรากฐานใหเด็กสามารถมีชีวติอยูในโลกปจจุบันไดอยางมีความสุข โดยการเตรียมใหเด็ก
รูจักแสวงหาความรูเพ่ือความสามารถในการปรับตวัอยูในสังคมได นอกจากนั้นโรงเรียนควร
ตอบสนองตอความตองการทุกดานของเด็กทุกคนอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน ใหการยอมรับและ
ปฏิบัตติอเด็กทุกคนดวยความเสมอภาค ตองจัดใหเด็กทุกคนไดรับการฝกอบรมในเรื่องตางๆที ่
จําเปนและเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตของเด็ก คอยสอดสองดูแล ชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นกับเด็กดวยความเอาใจใสเพ่ือใหเด็กสามารถเจริญงอกงามไปตามศักยภาพของแตละคน 
โดยโรงเรียนควรยึดถือวาเปนหนาที่ที่โรงเรียนตองมีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธที่ดีตอ 
สังคม กลาวคอื เม่ือโรงเรียนอยูภายใตบริบทของประชาธิปไตย การดําเนินกิจกรรมตางๆของ
โรงเรียน ตลอดจนบรรยากาศของโรงเรียนก็ตองมีความสอดคลองกับความเปนไปของสังคม 
ทุกประการ เหตุเพราะโรงเรียนมีหนาที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแกสังคม โรงเรียนตอง
ตระหนักในความรับผิดชอบที่จะตองตอบสนองตอการพัฒนาบุคคลใหมีความเปนการพลเมืองดี  
มีวิถีชวีิตที่เปนประชาธิปไตยซึ่งเปนบทบาทของโรงเรียนในการรับใชสังคม โดยวิธีการสรางเสริมวิถี
ชีวติประชาธปิไตยในโรงเรยีนควรดําเนินการไปพรอมๆกับการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระ
ตางๆโดยสอดแทรกเขาไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยการ
มอบหมายใหเด็กไดฝกทํากิจกรรมรวมกัน การจัดตั้งชุมนุมหรือชมรม การเชิญวทิยากรมาบรรยาย
ในชั้นเรียน การมีสวนรวมกับชุมชน เปนตน โดยลักษณะประชาธปิไตยที่โรงเรยีนควรปลูกฝงใหกับ
นักเรียน ไดแก การเคารพในสถาบันที่สําคัญของประเทศ เชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย     
การเคารพซึ่งกันและกันทางกาย การเคารพกันทางวาจา การเคารพในสิทธขิองผูอ่ืน การเคารพใน
ความคิดเห็นของผูอ่ืน การเคารพในกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายของประเทศ การใชสิทธิ
เสรีภาพในขอบเขต การรวมกันทํางานทั้งกายและใจ การมีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันในหมูคณะ 
การเห็นแกประโยชนสวนรวม การรับผิดชอบตอหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมายจากสวนรวมและหนาที่ตอ
สังคม การใชปญญา ใหเหตุผลในการตดัสินปญหา การรวมกันแกปญหา โดยรวมกันคิดใชเหตุผล 
การใชวธิีการทางปญญา ในการโตเถียงหรือหาขอยุติตางๆ (ป.มหาขันธ.  2544: 97-98)  
     การปฏิบัตขิองครูก็มีสวนสาํคัญเปนอยางมากในการสงเสริมลักษณะ
ประชาธิปไตยของนักเรียน โดยครูควรใหความรักความเมตตาตอเด็ก สนับสนุนใหเด็กไดเจริญ 
งอกงามในทุกๆทาง ใชเหตผุลมากกวาอารมณ เนนการลงโทษทางจติมากกวาทางกาย  
มีการควบคุมตามสมควร และที่สําคญัที่สดุคือการสรางบรรยากาศทีท่ําใหเด็กรูสึกถึงความมั่นคง
ปลอดภัยในจิตใจโดยการทีค่รูปฏิบตัิตอเด็กอยางเสมอภาคและยตุิธรรม นอกจากนี้ครูยังมีบทบาท
ในการปลูกฝงลักษณะความเปนประชาธิปไตยในตัวของเด็กแตละคน เน่ืองจากครูเปนผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญผานการศึกษาอบรมมาเปนอยางดี ยอมมีเทคนิค ทกัษะที่เหมาะสมในการปลกูฝง
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ลักษณะประชาธิปไตยใหแกเด็ก โดยอาศัยวิธีการอบรมสั่งสอนในหลายๆรูปแบบ เนนการจัดใหเด็ก
ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม เพ่ือใหเด็กไดมีการปฏิบัตติอกันภายในกลุม เด็กจะไดเรียนรู
เรื่องของสิทธหินาที่ การเคารพในสิทธขิองบุคคลอื่น การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากวาประโยชน
สวนตวั การใชสติปญญาในการแกไขปญหา และมีโอกาสในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน พลังของ
กลุมจะชวยโนมนาวใหเด็กเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมีลกัษณะของความเปน
ประชาธิปไตยไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นครูยังตองเปนตัวแบบที่ดีของความเปน
ประชาธิปไตย โดยที่ครูเปนผูที่มีบุคลิกภาพที่นาเชื่อถือในทางจิตวญิญาณ สามารถโนมนาวจิตใจให
เด็กยึดถือเปนแบบอยางไดทั้งในดานความคิดและการประพฤติปฏบิัติ ครูจึงตองทําตนเปนตนแบบที่
ดีในทางประชาธิปไตยใหแกเด็ก ทั้งในดานการปกครอง การเรียนการสอนและการใชชวีิตประจําวัน 
เพ่ือที่เด็กจะไดประพฤตตินตามแบบคร ู
    กลาวโดยสรุป โรงเรียนมีบทบาทในการสงเสริมประชาธิปไตยใหแก 
เด็กปฐมวัยไดโดยการจัดการศึกษาซึ่งเปนกระบวนการทางสังคมในดานการถายทอดวัฒนธรรมและ
ระเบียบแบบแผนใหแกคนรุนหลัง โดยการศึกษาจะทําการปลูกฝงความรู คุณลักษณะและทักษะ
ตางๆที่จําเปนตอการดํารงชีวติและการเปนพลเมืองดีของชาติ โดยการสงเสริมใหเด็กรูจักใชสติ 
ปญญาของตนเองไดอยางอิสรเสรีเพ่ือประโยชนแกตนเองและสังคม บรรยากาศของโรงเรียนจึงควร
เปนบรรยากาศที่ใหเสรีภาพทางสติปญญา การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอง
สนับสนุนความมีเหตุผลและการแกปญหาใหกับเด็ก เพ่ือเปนรากฐานใหเด็กสามารถมีชีวติอยูในโลก
ปจจุบันไดอยางมีความสุข การสรางเสริมวิถีชวีิตประชาธิปไตยในโรงเรียนควรดาํเนินการไปพรอมๆ
กับการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเขาไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือในกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน นอกจากนี้ครูควรใหความรักความเมตตาตอเด็ก สนับสนุนใหเด็กไดเจริญงอกงามในทุกๆ
ทาง ครูควรใชเหตุผลมากกวาอารมณ เนนการลงโทษทางจิตมากกวาทางกาย มีการควบคุมตาม
สมควร และทีส่ําคัญที่สุดคือครูตองสรางบรรยากาศที่ทําใหเด็กรูสึกถึงความมั่นคงปลอดภัยในจิตใจ
ตองปฏิบัตติอเด็กอยางเสมอภาคและยุตธิรรมและตองอาศัยการอบรมสั่งสอนในหลายๆรูปแบบ  
เนนการจัดใหเด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมเพ่ือใหเด็กไดมีการปฏิบัตติอกันภายในกลุม 
และครูยังตองทําตนเปนตนแบบที่ดีในทางประชาธิปไตยใหแกเด็ก ทั้งในดานการปกครอง การเรียน
การสอนและการใชชวีิตประจําวัน 
  ดังจะเห็นไดวา ทั้งบานและโรงเรียนตางก็มีบทบาทในการปลูกฝงลักษณะ
ประชาธิปไตยใหกับเด็กปฐมวัยไมยิ่งหยอนไปกวากัน เพียงแตรูปแบบของการดาํเนินกิจกรรม 
เพ่ือปลูกฝงลกัษณะประชาธิปไตยอาจมีลักษณะที่แตกตางกันไปในบางกิจกรรม โดยบานและ
โรงเรียนมีสวนที่เหมือนกันในเรื่องของการเปนตวัแบบโดยเฉพาะบคุคลที่มีความใกลชิดกับเด็ก 
ไดแก บิดามารดา ผูปกครองและครู แตสวนของการจัดประสบการณเพ่ือการเรียนรูทางสังคม 
อาจมีความแตกตางกันไป โดยกิจกรรมที่บานเนนการอยูรวมกันของสมาชกิภายในครอบครวั 
และมีการเสรมิในเรื่องของประสบการณทางสังคมภายนอกครอบครัวใหกับเด็กบาง ในขณะที ่
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การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยที่โรงเรียนเนนไปทีก่ารจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กอยู
รวมกับบคุคลภายนอกครอบครัว และเนนการเสริมสรางพัฒนาการทางดานสติปญญาเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งวิชัย วงษใหญ สนับสนุนแนวคิดนี้โดยเสนอวาการเสริมสรางวินัยและความเปนประชาธิปไตยโดย
มีขั้นตอนในการพัฒนา 2 ขั้นตอน (กรมวิชาการ.  2541: 62) คือ 
   1.  ขั้นสรางความเคยชินและกลายเปนนิสัยจากการเลยีนแบบ การฝกฝน จากพอ
แม สิ่งแวดลอม ซึมซับ รับรู เปนคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจและปฏิบตัิตอเน่ืองเปนนิสัย 
   2.  ขั้นใชปญญาในการพัฒนาเมื่อโตขึ้น พัฒนาความมีเหตุผล สามารถเรียนรูและ
ใชปญญา เขาใจในผลของการกระทําที่เกดิขึ้น ใหคํานึงถึงความรูสึกนึกคิดของตนเองและผูอ่ืน  
  โดยดิวอ้ี (Dewey) (กองวิจัยทางการศึกษา.  2543: 223) ไดเสนอแนวคิดในการ
ปลูกฝงประชาธิปไตยใหกบัเด็ก โดยเห็นวาใหเปนหนาที่ของบานและโรงเรียนจัดรวมกัน เน่ืองจาก
บานชวยถายทอดวัฒนธรรมที่สําคัญ ในขณะที่โรงเรียนชวยพัฒนาเสริมตอจนกระทั่งผูเรียนมี
พฤติกรรมประชาธิปไตย ดังแสดงในภาพประกอบ 7 
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ภาพประกอบ 7 การปฏิสัมพันธของอินทรียและสิ่งแวดลอม 
 

 ที่มา: กองวิจัยทางการศึกษา.  (2543). การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยเทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวม.  หนา 23.   
 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ในการปลูกฝงประชาธิปไตย 

- อบรมความคิด ระเบียบ วธิีการ      
  ของประชาธปิไตย โดยใหนักเรียน 
  และประชาชนมีความสํานึก 
- การพัฒนาสติปญญา 
- การพัฒนาบุคลิกภาพ 
- มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
- การแลกเปลีย่นประสบการณและ 
  ความคิดเห็น 
- การเรียนรูระเบียบสังคม 
- เปดโอกาสใหเรียนรูในทศันะ 
  ที่กวางขึ้น และใหไดรับ 
  การตอบสนองความตองการ 

- มีโอกาส มีสิทธิและหนาทีใ่น 
  ตัวเอง 
- ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน 
- ทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ 
- ความรวมมือของปจเจกชน 
- การประกอบกิจกรรมรวมกัน 
- การปฏิบัตตินใหเขากับ 
  สภาพแวดลอมหรือเหตุการณ 
  ที่เผชิญ 

ลักษณะการสาํรวจในสังคม 

บาน 

ประสบการณ 
จากอดีต 
วัฒนธรรม 
ของสังคม 

จุดมุงหมายใหเกิด 

- การปลูกฝงคุณคา 
  และจุดหมาย 
  ของสังคม 
  ประชาธิปไตย 
- จุดหมายของสังคม 
  จะไดบรรจบกับ 
  ความตองการของ 
  สมาชิกที่ไมมี 
  ใครไดมากไดนอย 

คุณลักษณะของเด็ก 

กลายเปนสวนหนึ่ง 
ของความคิดของ 
เด็กหรือสมาชิก 

ของสังคม 

กระบวนการยอนกลับ 
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 1.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
  งานวิจัยในประเทศ 
   เดช  วิโย (2522: บทคัดยอ) ศึกษาพัฒนาการเหตุผลเชิงจริยธรรมตามหลักสูตร
ประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 ของนักเรียนประถมศกึษาที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแตกตางกัน  
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา
นักเรียนที่ไดรบัการเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันและแบบปลอยปละละเลย  
   ทิพยสุดา  นิลสินธพ (2523: บทคัดยอ) ศกึษาพัฒนาการทางจริยธรรมของ 
เด็กกอนวัยเรยีนในกรุงเทพมหานครที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูตางกัน ผลการศึกษาพบวา  
เด็กกอนวัยเรยีนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธปิไตย มีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงกวา 
เด็กกอนวัยเรยีนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันและแบบปลอยปละละเลย 
   ไพโรจน หวังใจชื่น (2525: 53) ศึกษาองคประกอบที่สมัพันธกับทศันะความเปน
พลเมืองดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค 
จํานวน 379 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสวนใหญไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  
ซึ่งหมายถึงลักษณะที่บิดามารดาปฏิบัตดิวยความยตุธิรรม ไมตามใจ หรือเขมงวดกวดขันจนเกินไป 
ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของเด็กและใหความรวมมือตามโอกาสอันเหมาะสม  
เปนลักษณะสาํคัญที่สงเสรมิใหเยาวชนเปนพลเมืองดีของชาติตอไปและจะเปนผลดีตอวิถชีีวติ 
แบบประชาธปิไตยในอนาคต ถาครอบครัวใดบิดามารดาเปดโอกาสใหเด็กไดตัดสนิปญหารวมกนั  
ก็จะชวยใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝนการคิดแกปญหาและรูจักใชเหตุผลในการแกปญหา 
   ชาลี  อุเจริญ (2532: 4-5) ศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษาตนแบบกับโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไปในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค ในดานพฤติกรรมบงชี้วิถชีีวติประชาธิปไตยของ
นักเรียน ดานพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการสอนของครู และดานบทบาทของโรงเรียนในการ
เผยแพรประชาธิปไตยสูชุมชน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตนแบบมี
พฤติกรรมบงชี้วิถชีีวติประชาธิปไตยในทุกๆดาน ไดแก ดานคารวะธรรม ดานสามัคคีธรรม และ 
ดานสติปญญาสูงกวานักเรยีนในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป พฤตกิรรมการจัดกิจกรรมการสอนของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาตนแบบในดานการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนสูงกวาพฤติกรรมของ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป และดานบุคลิกภาพของครูในโรงเรียนประถมศึกษาตนแบบสูงกวา
บุคลิกภาพของครูในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป สําหรบับทบาทของโรงเรียนในการเผยแพร
ประชาธิปไตยสูชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษาทัว่ไปสงูกวาบทบาทของโรงเรียนประถมศึกษา
ตนแบบ 
   วิมลพรรณ  กลางมณี (2536: บทคัดยอ)  ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยดาน
คารวะธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการใชเทคนคิแมแบบที่มีพฤติกรรม
ประชาธิปไตยดานคารวะธรรมต่ํากวา เปอรเซนไทลที่ 25 ลงมา จํานวน 20 คน โดยเปนกลุมทดลอง
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จํานวน 10 คน ไดรับการใชเทคนิคแมแบบ และกลุมควบคุมจํานวน 10 คน ไดรับการสอนแบบปกติ 
ผลการศึกษาพบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุม มีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมสูงกวากอน 
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่ไดรบัการใชเทคนคิแมแบบมี
พฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกตอิยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05  
   บุญลือ  เพชรดอน (2537: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
และความเปนประชาธิปไตยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ในวิชาสรางเสริมประสบการณชวีิตที่
สอนโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธกับการสอนปกติ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรยีนโดยใชกิจกรรม
กลุมสัมพันธมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเปนประชาธิปไตยสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใช 
การสอนปกต ิ   
   ประชา  เพ็งแจม (2537: บทคัดยอ) ศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศกึษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
ศรีสะเกษ ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5-6 โรงเรียนประถมศกึษาตนแบบและ
โรงเรียนประถมศึกษาทั่วไป โดยรวมและรายดานมีพฤติกรรมบงชีว้ิถีชวีิตประชาธิปไตยอยูในระดับ
ปานกลาง ยกเวนดานคารวะธรรมมีพฤตกิรรมบงชี้วิถชีีวติประชาธปิไตยอยูในระดับมาก 
   กุสุมาวดี  พะวินรัมย (2538: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของครู
อนุบาลในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาตทิัว่ประเทศ 
ผลการศึกษาพบวา ครูจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กในดานการเคารพผูอ่ืน ดานการมีสวนรวม
ในกิจกรรมสวนรวม ดานการปฏิบัตติามสทิธิ หนาที่ และเสรีภาพของตนเองและผูอ่ืน ดานการแสดง
ความคิดเห็น และดานการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยูในระดับมาก แตครูจัดประสบการณ
การเรียนรูใหเด็กในดานการตัดสินใจอยางมีเหตุผล และดานการพิจารณาความคิดเห็นของผูอ่ืนใน
ระดับปานกลาง 
   บุญมี  เด็ดอนันตกุล (2538: บทคัดยอ) ศกึษาเจตคตติอประชาธิปไตยโดย 
กลุมทดลองเปนนักเรียนจํานวน 30 คน ที่ไดรับการฝกพฤติกรรมประชาธิปไตยดานวิถีชวีิตในการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา และกลุมควบคุมจํานวน 30 คน ที่ไมไดรับการฝกพฤติกรรมประชาธิปไตย
ดานวิถีชวีิต ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกพฤติกรรมประชาธิปไตยดานวิถีชวีิตในการ
เรียนวิชาสังคมศึกษามีคะแนนเจตคตติอประชาธิปไตยสูงกวานกัเรียนที่ไมไดรับการฝกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
   ทวี  บรรจง (2540: บทคัดยอ)  ศึกษาการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมการมีสวนรวมในสังคมตามวิถชีีวติแบบประชาธิปไตย สําหรับคณะกรรมการนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11  ผลการศกึษาพบวา ภายหลังการทดลอง
คณะกรรมการนักเรียน มีเจตคติและคานิยมเก่ียวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมในสังคมสูงกวากอน
การทดลอง  ผูปกครองนักเรียนมีความคดิเห็นวา ภายหลังการทดลองคณะกรรมการนักเรียนมี
พฤติกรรมการมีสวนรวมในสังคมสูงขึ้นกวากอนการทดลอง  และภายหลังการทดลองคณะกรรมการ
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นักเรียนมีพฤติกรรมการมีสวนรวมในสังคม พฤติกรรมการทํางานในบทบาทของหัวหนากลุม และ
บทบาทสมาชกิกลุมสูงขึ้นกวากอนการทดลอง 
   วาสนา  รอดเชียง (2540: 64-65)  ไดศึกษาเรื่อง  ผลของกิจกรรมกลุมเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 โรงเรียนวัดทรง 
จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนกลุมทดลองมีพฤติกรรมประชาธิปไตยดาน
สามัคคีธรรมดีกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.5 
   สนม  ครุฑเมือง (2540: บทคัดยอ) ศึกษาการสอนวถิีชีวติประชาธิปไตยดวย
นิทานพื้นบานในเขตภาคเหนือ ผลการศึกษาพบวา บทเรียนสําเร็จรูปเกี่ยวกบัการสอนวิถีชวีิต
ประชาธิปไตยดวยนิทานพื้นบานในเขตภาคเหนือมีประสิทธิภาพ 85.33/82.08 สูงกวาเกณฑ
มาตรฐานทีต่ัง้ไว               
   จันภวลักษณ  สุรางคุปกุล (2541: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง ผลของสถานการณ
จําลองเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2  
วิทยาลยัคริสเตียน จังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 มีพฤติกรรม
ประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมดีขึ้นหลังจากไดรับสถานการณจําลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.5  และนักศึกษาพยาบาลชั้นปที ่2 ที่ไดรับสถานการณจําลองมีพฤติกรรมประชาธิปไตย 
ดานสามัคคีธรรมดีกวา นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 2 ที่ไมไดรับสถานการณจําลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.5 
   พรชัย  หนูแกว (2541: บทคัดยอ)  ไดพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสรางพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนประถมศึกษา  ผลการศึกษาพบวา  หลักสูตรที่ได
พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมในโรงเรียนไดโดยไมมีผลกระทบกับหลักสตูรที่โรงเรียน
ดําเนินการอยู  โดยพฤติกรรมประชาธิปไตยหลังทดลองใชหลักสตูรของกลุมทดลองมากกวา
พฤติกรรมประชาธิปไตยของกลุมควบคมุ  และพฤติกรรมประชาธิปไตยหลังทดลองใชหลักสูตรของ
กลุมทดลองมากกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   สุกัญญา  เวียงคํา (2543: บทคัดยอ) ศึกษาการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือ
สงเสริมพฤตกิรรมดานวิถีชีวติประชาธปิไตยของนักเรียนชั้นประถมปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา 
แผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึน้โดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมดานวิถีชวีิต
ประชาธิปไตยของนักเรียนชัน้ประถมปที่ 4 จํานวน 9 แผน จํานวนคาบ 27 คาบ เปนแผนการสอน 
ที่ประกอบดวย กิจกรรมที่สอดคลองกับหลักของกลุมสมัพันธ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน เกม 
บทบาทสมมติ สถานการณจําลอง นิทาน กิจกรรมการเรียนการสอนเนนให นักเรียนมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมและเรียนรูดวยตนเอง มีการแบงกลุมยอยเพ่ือใหนักเรียนรูกระบวนการทํางาน
รวมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน และเกดิปฏิสัมพันธทางสังคม โดยคุณลักษณะ
พฤติกรรมดานวิถีชวีิตประชาธิปไตยซึ่งประกอบดวย ดานคารวะธรรม สามัคคีธรรมและปญญาธรรม
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
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   ดวงเดือน  ศาสตรภัทร; และคนอื่นๆ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาการพฒันาจิตสํานึก
ประชาธิปไตยในเยาวชนไทย กลุมตัวอยางเปนนิสิต/นักศึกษาระดบัชัน้ปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา  
    นิสิต/นักศึกษาระดับชั้นปที ่1 มีระดับ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และ
จิตสํานึกประชาธิปไตยอยูในระดับปานกลาง และศรทัธาตอประชาธปิไตยอยูในระดับนอย 
    นิสิต/นักศึกษาระดับชั้นปที ่1 ที่มี ความรู ความเขาใจในเรื่องประชาธิปไตย
มาก มีจิตสํานึกประชาธิปไตยไมแตกตางจากนิสิต/นักศกึษาที่มีความรู ความเขาใจในเรื่อง
ประชาธิปไตยนอย 
    นิสิต/นักศึกษาระดับชั้นปที ่1 ที่มีทัศนคติเชิงบวก มีจิตสํานึกประชาธิปไตยสูง
กวานิสิต/นักศึกษาที่มีทัศนคติเชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
    นิสิต/นักศึกษาระดับชั้นปที ่1 ที่มีศรัทธาตอระบอบประชาธิปไตยมาก มี
จิตสํานึกประชาธิปไตยสูงกวานิสิต/นักศึกษาที่มีศรัทธาตอระบอบประชาธิปไตยนอยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     ศรัทธาตอระบอบประชาธปิไตย และทัศนคติตอประชาธิปไตย รวมกนัทํานาย
จิตสํานึกประชาธิปไตยไดรอยละ 35 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 มีคาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเทากับ 18.57 และคาสหสัมพันธพหุคูณเทากบั .60 
    หลังการทดลอง นิสิต/นักศึกษาที่ไดรับการฝกกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย มีการพัฒนาจิตสํานึกประชาธิปไตยสูงกวากลุมที่ไมฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 แตไมแตกตางจากกลุมที่ไดรับการฝกพูดในที่สาธารณะ เม่ือทิ้งระยะเวลา 1 เดือน นิสิต/
นักศึกษาทีไ่ดรับการฝกกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย และกลุมที่ไดรบัการฝกพูดในที่
สาธารณะ สูงกวากลุมที่ไมไดรับฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    หลังการทดลอง นิสิต/นักศึกษาที่ไดรับการฝกกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย มีคะแนนจิตสาํนึกประชาธปิไตยสูงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 และคงที่เม่ือระยะเวลาผานไป 1 เดือน 
    หลังการทดลอง นิสิต/นักศึกษาที่ไดรับการฝกพูดในทีส่าธารณะ ไดคะแนน
จิตสํานึกประชาธิปไตยไมแตกตางจากกอนการฝก และผลยังคงเหมือนเดิมเม่ือทิ้งไว 1 เดือน 
    สวนนิสิต/นักศึกษาทีไ่มไดรับการฝกเลยมีคะแนนจิตสาํนึกประชาธปิไตยทั้ง
ระยะทดสอบกอนและระยะทดสอบหลังไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ แตเม่ือเวลาผานไป 
1 เดือนคะแนนกลับลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   ชูชีพ  ประทุมเวียง (2547: บทคัดยอ)  ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษาสถาบันราชภฏั  ผลการศึกษาพบวา รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตย สําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ 
ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก  องคประกอบแรก  จุดมุงหมายการเรียนการสอนดานความรู 
เจตคติ และพฤติกรรมประชาธิปไตยดานปญญาธรรม คารวะธรรม และสามัคคธีรรม องคประกอบที่



 97 

สอง สาระการเรียนการสอน เปนสาระรายวิชาวถิีไทย มี 2 หนวยการเรียนรู คือ ลักษณะสังคมไทย 
และวิสยัทศันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง องคประกอบที่สาม วิธกีารเรียนการสอน 
ประกอบดวยกระบวนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ไดแก  ขั้นเตรียม ขั้นสอน คือ การวิเคราะห  
การสะทอนคดิ การวางแผนการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเอง การสังเคราะหและสรุป และขั้นสรุป 
และประการสดุทาย การประเมินการเรียนการสอน ดานความรู ดานเจตคติ และดานพฤติกรรม
ประชาธิปไตย   
    สําหรับประสทิธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรม
ประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฏ  พบวา 
    ผลลัพธการเรยีนการสอนดานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาธิปไตยใน
รายวิชาวิถีไทยของนักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    ผลลัพธการเรยีนการสอนดานเจตคตติอพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษากลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
    ผลลัพธการเรยีนการสอนดานพฤติกรรมประชาธิปไตย 3 ดาน ไดแก ดาน 
ปญญาธรรม ดานคารวะธรรม และดานสามัคคีธรรม และโดยรวมทุกดานของนักศึกษากลุมทดลอง 
สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    อาจารยมีความคิดเห็นตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมและ
ในแตละดานวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
    นักศึกษามีความคิดเห็นตอรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยภาพรวมและ
ในแตละดานวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
   ศิริลักษณ  ศรไีกรภักดิ์ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาวิถีชวีติประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมวิถชีีวติประชาธิปไตยดานคารวะธรรม
ที่นักเรียนปฏบิัติมากที่สุดคอื การแสดงความเคารพตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ 
พฤติกรรมวิถชีีวติประชาธปิไตยดานสามัคคีธรรมที่นกัเรยีนปฏิบตัมิากที่สุดคือ ปฏิบัติงานทีไ่ดรับ
มอบหมายจนสําเร็จตามบทบาทหนาที่ และพฤติกรรมวิถีชวีิตประชาธิปไตยดานปญญาธรรมที่
นักเรียนปฏิบตัิมากที่สุดคือ พูดหรือแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุผล  
   เพ็ญพร  ทองคําสุก (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยบางประการที่สงผลตอ
ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนตามวถิีชีวติประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
สังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา  คาสหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยแตละดานกบั
ความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนตามวถิีชีวติประชาธิปไตยโดยรวม มีคาเทากับ 0.58 ซึ่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการอยูรวมกับผูอ่ืนตามวถิีชีวติ
ประชาธิปไตย  อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 ไดแก ระดับการศึกษาของผูปกครอง  เหตุผล
เชิงจริยธรรม  การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส  และเพศ  
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  งานวิจัยตางประเทศ 
   ไฟรดแมน (Friedman.  1973: 2717-A)  ศึกษาการมีสวนรวมดานประชาธิปไตย  
ศึกษาเฉพาะทฤษฎีการมีสวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตย เพ่ือศึกษาทฤษฎีใหมๆ ของ
ระบอบประชาธิปไตย และการนําทฤษฎีเหลานั้นไปใชในชีวติประจําวนั กลุมตัวอยางเปนเด็ก
นักเรียนที่อยูในประเทศสวเีดน  ผลการศึกษาพบวา  เด็กที่โตกวาจะมีโอกาสรับรูและเรียนรูการมี
สวนรวมทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยมากกวาและดีกวาเดก็เล็กและพบวา บานและโรงเรียน
มีสวนในการสนับสนุนเด็กใหรวมมือทางการเมืองระบอบประชาธปิไตยไดมาก 
   เว็บสเตอร (Webster.  1974: 548-A)  ศึกษาการใหการเรียนรูทางการเมืองใน
โรงเรียนมัธยมศึกษามีผลตอเจตคตทิางการเมืองของนักเรียนหรือไม  กลุมตัวอยางคือ นักเรียน
เกรด 9 และเกรด 11 จํานวน 1,160 คน จาก 20 โรงเรียน ในเมืองนิวเดลี  เครื่องมือที่ใช  ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถามความสามารถทางการเมือง ความรูทางการเมือง และการรับรูเกี่ยวกับบทบาท
ของพลเมือง  ผลการศึกษาพบวา นักเรียนเกรด 11 ที่เรียนวิชาหนาที่พลเมืองมา 2 ป 
เม่ือเปรียบเทยีบกับนักเรียนเกรด 9 ที่ไมไดเรียนวิชาหนาที่พลเมือง ปรากฏวาไมแตกตางกัน     
และเม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนเกรด 11 ดวยกันที่ไมไดเรียนวิชาหนาที่พลเมือง ปรากฏวาเจตคติ
ทางการเมืองไมแตกตางกนั ผูวิจัยสรุปวา  ประเภทของโรงเรียน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ภูมิลําเนาของบิดามารดา และสิ่งแวดลอมของนักเรียนมีอิทธิพลตอเจตคตทิางการเมืองของนักเรียน 
   ไวท (White.  1977: 2036-A)  ทําการวิจัยเพ่ือศึกษาวา 1) วัยรุนอเมริกันมี  
ความเชื่อถือคานิยมทางการเมืองแบบสังคมประชาธิปไตยเพียงใด  2) ระดับความเชื่อถือคานิยม
ทางการเมืองแบบสังคมประชาธิปไตยไดรับอิทธิพลจากองคประกอบตางๆ  เชน  อายุ เพศ เชื้อชาติ 
และสถานภาพทางเศรษฐกิจหรือไม  3) การสอนวิชาสังคมศึกษาจะมีผลทําใหกระสวนความเชือ่ทาง
สังคมวิทยาการเมืองของวัยรุนอเมริกันแตกตางกันหรือไม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน  
387 คน  ซึ่งสุมมาจากนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายในโรงเรียนรฐับาล 2 แหง  และจาก
โรงเรียนสาธติของมหาวิทยาลัยในรฐัฟลอริดา 1 แหง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบวัดความ
เชื่อของ  แอลเลน (Allen)  ผลการวิจัยพบวา  1) เด็กวยัรุนอเมริกันมีความเชื่อถือคานิยมทาง
การเมืองแบบสังคมประชาธปิไตยสวนใหญ  2) ตัวแปรอิสระตางๆ คอื  เพศ เชื้อชาติ สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจ และการสอนวิชาสังคมศึกษา มีผลตอคณุคาทางการเมืองแบบมีสวนรวม
ประชาธิปไตย จากการทดสอบสมมติฐานเชิงปฏิเสธ พบวา สมมตฐิานทุกขอยกเวน ตัวแปรทางอายุ
มีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดบั 0.5     
   แพลตเนอร (Platner.  1978: 4751-A)  ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนอายุ 9-11 ป 
ที่ไดรับการสอนและการปกครองชั้นเรียนแบบประชาธิปไตย  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 3 และ
นักเรียนเกรด 4 โรงเรียนมิดเดิลไอแลนด (Middle Ireland) จํานวน 138 คน แบงเปนกลุมควบคมุซ่ึง
สอนดวยวิธีอัตตาธิปไตย กลุมทดลองสอนดวยวธิีประชาธิปไตย เครื่องมือที่ใชคือ แบบทดสอบ พีบี
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อารเอส (PERS) ผลการศกึษาพบวา กลุมทดลองมีพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.1 
   เฮยเดน; และปคเกอร (Hayden; & Picker.  1981: 131-134) ศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบประชาธปิไตย โดยใหนักเรียนหญิงอายุ 11-12 ป อภิปรายเกี่ยวกับ
ปญหาจริยธรรมที่กําหนดให ผลการศึกษาพบวา นักเรียนหญิงกลุมทดลองมีการพัฒนาเหตุผลเชิง
จริยธรรมสูงขึน้และสูงกวากลุมควบคุมอยางชัดเจน   
   เลย; และซีเลท (Lay; & Celeste.  2004: Online)  ศึกษาเปรียบเทียบคานิยม
ประชาธิปไตยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ตามขนาดของโรงเรียนและสภาพชุมชนที่อาศัย 
ผลการศึกษาพบวา คานิยมประชาธิปไตยของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและอยูในชุมชนขนาด
เล็กมีคาแตกตางกับนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญและอยูในชุมชนขนาดใหญ โดยนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กและอยูในชุมชนขนาดเล็กมีคานิยมประชาธิปไตยสูงกวานักเรียนในโรงเรียนขนาด
ใหญและอยูในชุมชนขนาดใหญ เน่ืองจากนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและอยูในชุมชนขนาดเล็กมี
การทํากิจกรรมและรวมแสดงความคิดเห็นไดดีกวาโรงเรียนขนาดใหญและชุมชนขนาดใหญ 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของกับลักษณะประชาธปิไตย สรุปไดวา ลักษณะ
ประชาธิปไตย เปนลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมของบุคคลที่นําหลักการประชาธิปไตยมาใชใน
ชีวติประจําวัน โดยแสดงถึงความเคารพซึง่กันและกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันใน
วิธีการแหงปญญา ซึ่งเปนลักษณะของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของบุคคลในการตัดสินใจที่จะ
ประพฤติปฏิบตัิในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนอยางสอดคลองกับแบบแผนในสังคมประชาธิปไตย  
ในการสงเสรมิลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยตองอาศัยกระบวนการทางปญญาและ
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม โดยใหเด็กไดเรียนรูผานแบบอยางทีดี่โดยบุคคลใกลชิดเด็ก เชน 
บิดามารดา ผูปกครองและครู และการมปีฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนเพื่อใหเด็กไดรับการสนับสนุน ชี้แนะและ
การรับรูแบบแผนทางสังคมที่พึงปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนควรจัดใหเด็กไดมีโอกาสปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ชื่นชมและใหกําลังใจเม่ือเด็กสามารถปฏิบัติกจิกรรมรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี
เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเด็กปฏิบัติซ้ําบอยๆจนเกิดเปนนิสัยในที่สุด 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบ RASB 
สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 2.1 พัฒนาการและการเรยีนรูของเด็กปฐมวัย 
  2.1.1 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
   ความหมายของพัฒนาการ 
    สําหรับความหมายของพัฒนาการ (Development) นั้น ไดมีนักจิตวิทยาและ
นักการศึกษาใหความหมายไวแตกตางกนัดังตอไปน้ี  
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     กูด (1945: 175-176)  กลาววา พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสรางการทํางานของสวนตางๆของรางกาย ซึ่งทําใหมีการเพิ่มพูนขึ้นทั้งดานขนาด     
ความแตกตาง ความสลับซบัซอน การผสมกลมกลืน ขีดความสามารถ ประสิทธภิาพ หรือกอใหเกิด  
ความเพิ่มพูน ระดับภาวะสกุถึงขีด ซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีความคงทนถาวรอันเนื่องมาจาก
การเรียนรูที่ยาวนาน ที่อาจเปนการเรียนรูอยางมีจุดมุงหมายหรือเกิดขึ้นตามเหตกุารณ 
     เบคเคนริดจ และคนอื่นๆ (Breckenridge; et al.  1968: 5) กลาววา 
พัฒนาการ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งตางๆไดโดยงาย มีความกาวหนาและ
เพ่ิมระดับความสามารถนั้นไดมากขึ้น 
     เฮอรลอค (Hurlock. 1968: 5) ไดกลาวถึงความหมายของพัฒนาการวา
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่มีลําดบัขั้นตอนตอเนื่องกันไปตลอดเปนกระบวนการที่
เปลี่ยนแปลงทั้งทางรายกายและจิตใจผสมผสานกัน ตลอดจนกระตุนใหบุคคลมีความสามารถที่จะ
จัดการควบคมุสิ่งแวดลอมใหมๆ 
     สก็อตต (Scott. 1974: 4) ไดกลาวถึงความหมายของพัฒนาการวา
หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงทุกชนิดที่สัมพันธกับเวลา เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสรางและการทํา
หนาที่ของสิ่งมีชีวิต  
     มาสโซเกลีย (Massoglia) กลาววา พัฒนาการ หมายถึง ลําดับขั้นซึ่งเด็ก
ประสบผลสําเร็จ มีพัฒนาการและมีวุฒิภาวะที่สามารถจะอธิบายได โดยเม่ือพลังที่ไดมาจาก
สิ่งแวดลอมภายนอกตัวเด็กมาเชื่อมโยงกับพลังภายใน คือ วุฒิภาวะ พัฒนาการก็จะเกิดขึ้น เชน 
เม่ือเด็กกินอาหารดี วิ่งและเลนออกกําลังกายกลางแจง พัฒนาการคือ ผลที่เกิดจากพลังภายในซึ่งใช
อาหาร การออกกําลังกาย และแสงแดดเพื่อชวยใหเขาเติบโตและมีวฒิุภาวะ (เยาวพา เดชะคุปต. 
2542: 25 ; อางอิงจาก Massoglia. 1977) 
     วิณี ชิดเชิดวงศ (2537: 149) ไดใหความหมายของพัฒนาการวา 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางตางๆ ของรางกายที่เด็กแตละคนจะพัฒนาไปถึง รวมทัง้ 
การเพิ่มขึ้นของขนาดรางกายตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพ (Quality) 
     พงษพันธ พงษโสภา (2542: 58) ไดใหความหมายของพัฒนาการวา 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานพรอมกัน ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย 
สติปญญา สังคม และอารมณ และการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปนไปทั้งในดานปริมาณและคุณภาพใน
เวลาเดียวกัน ซึ่งเปนผลสืบเน่ืองมาจากวุฒิภาวะ (Maturity) และการเรียนรู (Learning) เปนสําคัญ 
     สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545: 27) กลาววา พัฒนาการ หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงในตวัมนษุยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสตปิญญาดานการทําหนาที่ (Function) 
และวุฒิภาวะ (Maturation) ของอวยัวะระบบตางๆ ในดานโครงสราง การจัดระเบียบสวนตางๆของ
รางกาย รวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกมีลักษณะและ ทิศทางที่แนนอนสัมพันธกับเวลา ทําให
สามารถทําหนาที่ไดอยางดี มีประสิทธภิาพ ทําสิ่งที่ยากสลับซบัซอนมากขึ้น ตลอดจนเปนการเพิ่ม
ทักษะใหมๆ 
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    จากความหมายของพัฒนาการดังกลาวสรุปไดวา พัฒนาการ หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานโครงสราง และการทําหนาที่ซึ่งเกิดขึ้นกบัรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญาของมนุษยอันเปนผลสืบเนื่องมาจากวุฒิภาวะและการเรียนรู โดยการเปลี่ยนแปลงดงักลาว
จะเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนตอเน่ืองกันตลอดชีวติ สงผลใหมนุษยมีลักษณะและความสามารถ
ใหมๆเกิดขึ้น  
   หลักพัฒนาการของมนุษยและหลักพืน้ฐานของพัฒนาการของเด็กปฐมวยั 
    ถึงแมวาพัฒนาการของมนุษยจะมีความแตกตางกันไปในแตละบคุคล อันเปน
ผลสืบเนื่องมาจากวุฒิภาวะและการเรียนรู แตอาจสรุปหลักพัฒนาการของมนุษยไดวา พัฒนาการ
ของมนุษยจะดําเนินตอเน่ืองกันไปตลอดเวลาอยางมีลําดับขั้นตอน เปนไปตามแบบฉบบัของตนเอง  
โดยเราสามารถคาดคะเน หรือพยากรณพัฒนาการไดเพราะพัฒนาการของมนุษยมีความคงที่
พอสมควร โดยพัฒนาการจะเริ่มจากสวนบนไปสูสวนลาง จากสวนกลางไปสูสวนที่ไกลออกไป และ
จากสวนที่ใหญกวาไปสูสวนนอย ซึ่งพัฒนาการในแตละดานจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกันโดยไม
สามารถแบงแยกออกจากกันไดทั้งพัฒนาการในดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ทั้งน้ี
อัตราของพัฒนาการในแตละสวนของรางกายจะแตกตางกัน และอัตราของการพัฒนาในเด็กแตละ
คนก็จะมีความแตกตางกันไปดวยเชนกนั พัฒนาการตางๆตองอาศัยเวลาเพื่อความสมดุล ผูใหญ   
จึงควรเขาใจและใหเวลาไมมองวาเปนปญหาแตควรเขาใจธรรมชาติของพัฒนาการในดานตางๆ 
นอกจากนี้ พัฒนาการจะดําเนินควบคูไปกับการเสื่อม โดยในชวงแรกๆของชีวติจะเห็นพัฒนาการได
ชัดกวาความเสื่อม สวนในชวงกลางและชวงปลายของชีวิตจะมองเห็นความเสื่อมไดชัดกวา
พัฒนาการ (จรรจา  สุวรรณทัต; และคนอืน่ๆ.  2547: 3-5) 
    จากหลักพัฒนาการของมนุษยสามารถสรุปหลักพื้นฐานของพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยไดดังนี้ 
     1. เด็กปฐมวยัทุกคนมีลําดบัขั้นของการพัฒนาตอเน่ืองเหมือนกัน ไมมี
การขามขั้นและมีลําดับขั้นตอนในการพฒันาอยางเปนระบบ โดยมีพัฒนาการทางกายเปนตวันํา
พัฒนาการดานอ่ืน ๆ การพัฒนาทางกายนั้นจะพัฒนาจากสวนใหญกอนสวนเล็ก พัฒนาการขั้นตน
จะเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาขั้นอ่ืนตอไปที่ซับซอนมากขึ้น มีการพัฒนาการดานรูปธรรมเกิดขึน้
กอนนามธรรม (ศรีเรือน  แกววังวาล.  2540: 66; สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 31) 
     2.  พัฒนาการทุกดานของเด็กปฐมวัยทั้งดานรางกาย อารมณและจิตใจ 
สังคม และสตปิญญา มีความสัมพันธและเกี่ยวของสัมพันธกันหมด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการดานหนึ่งยอมสงผลใหพัฒนาการดานอ่ืนเปลี่ยนแปลงไปดวย  
     3.  เน่ืองจากพัฒนาการของมนุษยมีความคงที่พอสมควร จึงสามารถ
ทํานายและคาดหวังความสามารถ และพฤติกรรมตามขั้นพัฒนาการในแตละชวงวัยของเด็กอยาง
คราวๆได เม่ือเด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการทุกดานอยางเหมาะสม  
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     4.  อัตราของพัฒนาการในแตละสวนของรางกายจะแตกตางกัน (Intra-
Individual Differences) เน่ืองจากธรรมชาติไดกําหนดใหพัฒนาการของระบบและสวนตางๆภายใน
ตัวเด็กแตละคนมีอัตราการเจริญเติบโตไมเทากันในชวงอายุหน่ึงๆของบุคคลนั้น ในแตละชวงของ
การเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนของพัฒนาการ ลักษณะบางอยางอาจพัฒนาเร็วกวาลักษณะอื่น ๆ และ
สังเกตไดอยางเดนชัด 
     5.  อัตราของการพัฒนาในเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน (Inter-
Individual Difference) แมวาเด็กทุกคนจะมีแบบแผนของพัฒนาการเหมือนกันและพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกนั แตมีธรรมชาติในความสามารถในการพัฒนาใหไปถึงจุดเดียวกันเม่ืออายุเทากันอาจ
แตกตางกันได เน่ืองมาจากระดับวุฒิภาวะทีถู่กกําหนดโดยพันธุกรรม และประสบการณที่ไดรับจาก
สภาพแวดลอม จะเปนตัวกระตุนหรือขัดขวางศักยภาพการแสดงความสามารถของเด็กแตละคน  
(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 31-33) 
   ลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
    ลักษณะพัฒนาการในชวงชวีิตแตละวัยจะมีความแตกตางกันออกไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กปฐมวัยพัฒนาการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งเด็กปฐมวยั    
มีลักษณะพัฒนาการโดยสรุปดังนี้ 
     วัยเด็กตอนตน (Early Childhood) อายุ 2 ป 6 เดือน ถึง 6 ป มีลักษณะ
เดนของเด็กวยันี้ คือ อยากเปนอิสระ อยากเปนตวัของตัวเอง อยากชวยตัวเอง ชอบปฏิเสธและหัว
ด้ือ เพราะเด็กเพิ่งพนจากความเปนทารก เริ่มมีความสามารถในการใชภาษาและในการเขาใจ
สิ่งแวดลอม เริ่มมีความสามารถเกี่ยวกบัทางกาย เชน ใชนิ้ว มือ แขน ขา จึงตองการแสดง
ความสามารถเหลานั้น และเด็กเริ่มมีความสัมพันธกับบุคคลตางๆในครอบครัวมากขึ้น และยังขยาย
วงไปยังเพ่ือนเลนใกลบาน การติดตอสังสรรคกับผูอ่ืน เพ่ิมและเราใหมีความปรารถนาจะเปนตวัของ
ตัวเองมากขึ้น อยากตามใจตัวเองและตามใจผูอ่ืนในเวลาเดียวกัน เด็กในวัยนี้ตองไดรับการเรียนรู
กฎเกณฑ ระเบียบตางๆของสังคม เริ่มเรียนพฤติกรรมการอยูรวมกลุมกับผูอ่ืนทั้งรวมวัยและตางวัย 
เรียนพฤติกรรมตามบทบาททางเพศของตนอยางจริงจัง รูวาเมื่อทําตามกฎเกณฑยอมไดรับรางวัล 
และตองถูกลงโทษเมื่อตอตานระเบียบวินยั รูจักแพชนะ รูจักใหและรูจักรับ (ศรีเรือน  แกวกังวาล.  
2540: 199) 
    อยางไรก็ตามลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในดานตางๆยังสามารถสรุป
ไดดังนี้ 
     1.  ลักษณะพัฒนาการทางรางกาย (Physical Development) เด็กปฐมวัย
จะมีพัฒนาการทางรางกายที่ดําเนินไปอยางรวดเร็ว และเปนไปในแบบเจริญเติบโตเพื่อใหทํางาน
เต็มตามหนาที่ กลามเน้ือมัดใหญเจริญและใชงานไดดี ทําใหเด็กวัยน้ีชอบเคลื่อนไหว ไมชอบอยูนิ่ง
เฉย คลองแคลววองไว กระฉับกระเฉง การประสานสัมพันธระหวางตากับมือยังไมดีนัก แตเด็ก
สามารถขีดเขยีน วาดรูป ใชกรรไกร ผูกเชือก รอยลูกปดได นอกจากนี้ชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น 
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ทั้งนํ้าหนักและสวนสูงเพ่ิมมากขึ้น เด็กหญิงพัฒนาเร็วกวาเด็กชายในทุกดาน หากเด็กไดรับการดูแล
ในเรื่องโภชนาการ การรับวัคซีน การปลกูฝงเกี่ยวกบัสุขนิสัย และการออกกําลังกาย เด็กก็จะมี
พัฒนาการทางรางกายที่เหมาะสมกับวัย สามารถทํางานไดตามปกตแิละปราศจากความเจ็บปวย   
     2.  ลักษณะพัฒนาการทางอารมณ (Emotional Development) เด็ก
ปฐมวัยอยูในชวงวัยแหงการปฏิเสธ (Negativistic Phase) จึงคอนขางเจาอารมณ หงุดหงิดงาย    
ด้ือรั้นเอาแตใจตนเองและเริ่มมีลักษณะทางอารมณเชนเดียวกับผูใหญ เชน  อารมณโกรธ อารมณ
อิจฉา อารมณขัน อยากรูอยากเห็น เห็นอกเห็นใจ อวดดื้อถือดี รักงายเกลียดงาย วิตกกังวล         
มีความเปนตวัของตวัเองเพิ่มมากขึ้น เด็กพยายามควบคุมการแสดงอารมณของตนเอง และหาก
ไดรับการตอบสนองทางอารมณที่เหมาะสมจากบุคคลใกลชิด เด็กก็จะสามารถควบคุมการแสดง
อารมณของตนเองไดอยางเหมาะสม 
     3.  ลักษณะพัฒนาการและความสามารถทางสังคม (Social 
Development) เด็กปฐมวัยมีลักษณะของการยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Ego Centrism) แตลักษณะนี้
จะลดนอยลงเมื่อเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลตางๆทัง้วัยเดียวกันและตางวัย เด็กเลียนแบบจาก
บุคคลใกลชิด สงผลใหมีประสบการณทางสังคมเพิ่มมากขึ้น เริ่มเรียนรูบทบาททางเพศ เริ่มรูจัก 
การใหความรวมมือและรูจักการแบงปนสิ่งตางๆ ปฏบิัตติามกฎ กติกาตางๆ รวมกลุมกับเพ่ือนมาก
ขึ้น ผูใหญจึงควรสนับสนุนใหเด็กไดพบปะกับบคุคลในวัยตางๆ และไดมีโอกาสเลนรวมกับเพือ่นวัย
เดียวกัน เพ่ือชวยใหเด็กลดการยึดตนเองเปนศูนยกลางลงและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุข  
     4.  ลักษณะพัฒนาการและความสามารถทางสติปญญา (Intellectual 
Development) จากทฤษฎขีองเพียเจท พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยอยูในขั้นกอน 
การคิดเปนรูปธรรม (Preoperational Stage) โดยในชวงตนของวัยเด็กยังมีความสามารถในการใช
ภาษาและเหตผุลไดไมมาก แตเม่ือเขาสวูยั 4 ขวบเปนตนไป เด็กจะชางซักชางถาม มีความคิด
สรางสรรคและจินตนาการ เริ่มตอบคําถามดวยเหตุผลงายๆได ใชภาษาในการอธบิายสิ่งตางๆไดดี
ขึ้น สามารถใชสัญลักษณแทนสิ่งตางๆได แตเด็กยังรับรูสิ่งตางๆไดทีละเรื่องและยังไมมี
ความสามารถในการพิจารณาสิ่งตางๆพรอมกันในเวลาเดียวกันได การเรียนรูของเด็กเกิดจาก    
การเลียนแบบและการเลน มีความเขาใจเรื่องความสัมพันธของเวลากับกิจวัตรประจําวัน 
เปรียบเทียบและจัดหมวดหมูของสิ่งตางๆได (ศรีเรือน  แกวกังวาล.  2540: 215-216; มานิต   
ปวริญญานนท.  2548: 57) 
  กลาวโดยสรุป พัฒนาการเปนการเปลี่ยนแปลงของบุคคลทั้งในดานโครงสรางและ 
การทําหนาที่อยางมีระเบียบแบบแผนและดําเนินไปอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต สงผลใหบุคคลมี
ลักษณะตางๆและความสามารถใหมๆเกิดขึ้น โดยพัฒนาการเปนผลเนื่องมาจากวุฒิภาวะและ 
การเรียนรูพัฒนาการแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก พัฒนาการทางรางกาย พัฒนาการทางอารมณ 
พัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการทางสติปญญา เด็กปฐมวัยเปนวัยทองของพัฒนาการ โดยเด็ก
ปฐมวัยจะมีพัฒนาการทางรางกายที่ดําเนินไปอยางรวดเร็ว และเปนไปในแบบเจริญเติบโตเพ่ือให



 104

ทํางานเต็มตามหนาที่ กลามเน้ือมัดใหญเจริญและใชงานไดดี แตการประสานสัมพันธระหวางตากับ
มือยังไมดีนัก ในสวนของพฒันาการทางอารมณเด็กปฐมวัยจะคอนขางเจาอารมณ หงุดหงิดงาย    
ด้ือรั้นเอาแตใจตนเองและเริ่มมีลักษณะทางอารมณเชนเดียวกับผูใหญ สําหรับพัฒนาการทางสังคม
เด็กปฐมวัยยังมีลักษณะของการยึดตนเองเปนศูนยกลาง แตลักษณะนี้จะลดนอยลงเม่ือเด็กไดมี
ปฏิสัมพันธกบับุคคลตางๆทั้งวัยเดียวกนัและตางวัย เด็กเลียนแบบจากบุคคลใกลชิด สงผลใหมี
ประสบการณทางสังคมเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยอยูในขั้นกอน 
การคิดเปนรูปธรรม มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ เริ่มตอบคาํถามดวยเหตผุลงายๆได ใช
ภาษาในการอธิบายสิ่งตางๆได ใชสัญลกัษณแทนสิ่งตางๆได แตเด็กยังรับรูสิ่งตางๆไดทีละเรือ่ง 
การเรียนรูของเด็กเกิดจารการเลียนแบบและการเลน  
  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวยัสามารถนํามาประยุกตใชในการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย โดยจัดการเรียนการสอน 
ที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากตัวแบบที่ครูไดคัดเลือกมาอยางเหมาะสม เปนตวัแบบที่มีลักษณะ
ประชาธิปไตยที่เดนชัด และใหมีลักษณะใกลเคียงกับเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจและจดจําไดดี 
การจัดกิจกรรมตางๆและการเลนควรจัดเปนกลุมเพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับคนอืน่ๆ
เพ่ือใหเด็กสามารถปรับตวัเพ่ือทํางานรวมกับผูอ่ืนได รูจักวางแผนและแกไขปญหาจากการทํา
กิจกรรมรวมกัน ตลอดจนเปดโอกาสใหเด็กไดรวมอภิปรายแลกเปลีย่นความเห็นซึ่งกันและกันเพื่อ
ฝกใหเด็กรูจักรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืนและอดทนรอที่จะเสนอความคิดเห็นของตนเองได  
  2.1.2 การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
      ความหมายของการเรียนรู 
    สําหรับความหมายของการเรียนรู (Learning) นั้น ไดมีนักจิตวิทยาและ
นักการศึกษาใหความหมายไวแตกตางกนัดังตอไปน้ี 
     กูด (Good.  1959: 313-314) ใหความหมายของการเรียนรูไววา       
การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนอง 
     ครอนบาค (Cronbac.  1963: 71)  กลาววา การเรียนรู คือ              
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเน่ืองมาจากการไดรับประสบการณ      
     เมดนิช (Mednich.  1964: 18) กลาวถึงการเรียนรูไววา การเรียนรูทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทีค่อนขางถาวรจนเกิดเปนลักษณะนิสัยซึ่งมิอาจสังเกตได
โดยตรง แตทราบไดจากการกระทําที่เกิดจากการเรียนรู 
     แบนดูรา (สุรางค  โควตระกูล.  2550: 236; อางอิงจาก Bandura.  1971) 
การเรียนรูเกดิจากปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมซ่ึงมีอิทธิพลตอกันและกัน พฤติกรรม
ของคนเราสวนมากเรียนรูโดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ
ซึ่งอาจเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมก็ไดและผูเรียนจะตองสามารถที่จะรับรูสิ่งเราและสามารถสรางรหัสหรือ
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กําหนดสัญลักษณของสิ่งทีก่ําหนดไวในความจําระยะยาวและสามารถเรียกใชในขณะที่ผูสังเกต
ตองการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ 
     ฮิลการด และโบเวอร (Hilgard; & Bower.  1975: 194) ไดใหความหมาย
การเรียนรูวา การเรียนรู เปนกระบวนการที่ทําใหพฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปนผลจาก
การฝกฝนและประสบการณ แตมิใชผลจากการตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เชน สัญชาตญาณ 
หรือวุฒิภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงชัว่คราวของรางกาย เชน ความเมื่อยลา  
พิษของยา เปนตน 
     เฮอรเกนฮาหน (Hetgengahn.  1988: 9) ไดใหความหมายการเรียนรูวา 
การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของการกระทําที่ถาวร อันเปนผลมา
จากประสบการณโดยไมเกี่ยวของกับภาวะทางรางกายที่เกิดจากความเหนื่อยออน ความเจ็บปวย
หรือฤทธิ์ของยา 
     มอรริส (Morris.  1990: 178) ใหความหมายวา การเรียนรูเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณและการปฏิบัตฝิกฝน 
     สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 29) กลาวถึง การเรียนรู หมายถึง 
กระบวนการที่มนุษยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมเปนพฤติกรรมคอนขางถาวร 
     กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2547: 29) กลาววา การเรียนรูเปนกลไกของ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของพฤติกรรม 
อยางถาวรโดยเปนผลมาจากประสบการณที่ไดรับและประสบการณนั้นเปนเหตุใหเกิดการเปลีย่น
พฤติกรรม  
     สุรางค  โควตระกูล (2550: 185) กลาววา การเรียนรู หมายถึง            
การเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม    
หรือจากการฝกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรูของผูเรียน     
     นภเนตร  ธรรมบวร (2549: 39-40) ไดสรุปการเรียนรูของเด็กปฐมวัยจาก
การศึกษาผลงานของนักการศึกษาจํานวนมากวา การเรียนรูเปนกระบวนการที่ซบัซอนซึ่งเปนผล 
มาจากการปฏิสัมพันธทางความคิดของเด็กและประสบการณจากภายนอก วุฒิภาวะ (Maturation) 
ถือเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการเรียนรู ทั้งน้ี เน่ืองจากวุฒิภาวะจะเปนตัวกําหนดกรอบ
การเรียนรูของเด็ก เม่ือเด็กโตขึ้น เด็กจะพัฒนาทักษะและประสบการณใหม ซึ่งจําเปนตอการเรยีนรู 
    กลาวโดยสรุป การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
อันเปนผลเนือ่งมาจากการไดรับประสบการณ โดยการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมแลวสงผลตอ 
การรูคิด ความรูสึกและทักษะ โดยการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนั้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่
คอนขางถาวร  สําหรับเด็กปฐมวัยจะเรยีนรูจากการใชประสาทสัมผัสและการมีปฏสิัมพันธกับสิ่ง
ตางๆรอบตวั โดยเด็กจะปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเองผานประสบการณการใชประสาทสัมผัสและการ
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม โดยอาศัยการสังเกต การเลยีนแบบและการเลน  โดยสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
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การเรียนรูของเด็กปฐมวัย ไดแก สภาพแวดลอม การมีปฏิสัมพันธ ความตองการและความสนใจ
ของเด็ก (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 29)     
   องคประกอบของการเรียนรู 
    กระบวนการเรียนรูนั้นเปนกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมทีเ่ปนผลมาจากประสบการณที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว โดยเกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางดานความรูความเขาใจ ความคดิ ความรูสึกและดานการปฏิบัติเปนทักษะ 
หรือพฤติกรรม โดยนักวิชาการใหแนวคดิเกี่ยวกับองคประกอบของการเรียนรูไวแตกตางกัน ดังนี้ 
     บลูม (Bloom.  1974; อางอิงจาก ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.   
2551: 37-38) อธิบายถึงการเรียนรูของผูเรียนประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ 
      1. อุปกรณการสอน (Instructional Material) ครูใชอุปกรณการสอน
เพ่ือใหผูเรียนเขาใจงายและสะดวกขึ้น 
      2. กระบวนการสอนของครู (Teaching Process) วิธีการถายทอด
ความรูของคร ูการทําใหผูเรยีนเขาใจ 
      3. กระบวนการของผูเรียนในการเรียนการสอน (Student 
Processing of Instruction) เปนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยอาศัยความตัง้ใจ เอาใจใส และ
ความสามารถในการรับรูและเรียนรู 
      4. สภาพแวดลอมทางบานและการยอมรับของสังคม (Home 
Environment and Social Support System) สภาพแวดลอมทางบานและสังคมทัว่ไป มีผลตอการ
เรียนรู ผูเรียนเรียนรูสิ่งตางๆโดยการฟง การพบเห็น การติดตอ บางครั้งเกิดการเรียนรูโดยไมรูตัว 
และบางครั้งกเ็ปนการเลียนแบบ เชน การเลียนแบบจากเพื่อน สื่อวิทยุ โทรทัศน หรือหนังสือพิมพ 
เปนตน 
     ลินดเจริน (Lindgren.  1976: 6-7) กลาววา ในการจัดการเรียนรูหรือ 
การจัดการศึกษาใดๆกต็าม การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
      1.  ตัวผูเรียน (The Learner) ผูเรียนจัดเปนองคประกอบที่สําคัญ
ที่สุดของการเรียนรู แมวาจะจัดการเรียนรูใหดีสักเพียงใดก็ตาม ถาไมมีผูเรียนก็จะไมมีการเรียนรู
เกิดขึ้น การทีผู่เรียนแตละคนจะสามารถเรียนรูไดมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความแตกตางระหวาง
บุคคลในดานตางๆ เชน วยั ความสนใจ เปนตน 
      2.  กระบวนการเรียนรู (The Learning Process) หมายถึง  
การกระทําหรอืพฤติกรรมตางๆของผูเรียนในขณะที่กําลังเรียนเพ่ือใหมีการเรียนรูเกิดขึ้น  
จะโดยการรับสัมผัส การรับรู การซักถาม การคิดหาเหตุผลหรือการทดลอง การกระทําหรือ
พฤติกรรมตางๆดังกลาวจะเปนพฤติกรรมภายในหรือภายนอกก็ได 
      3. สถานการณในการเรียนรู (The Learning Situation) หมายถึง 
สภาพการณตางๆที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียนขณะที่กําลังเรยีนรู เชน อุณหภูมิของอากาศ  
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ความเหนื่อยออน ความหิว ความกลัว ความมืด ความสวาง ความเงยีบหรือเสียงดัง เปนตน 
สภาพการณดังกลาวนี้ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการเรยีนรู แตมีผลกระทบตอผูเรยีนและ
กระบวนการเรียน เพราะทาํใหสมาธิ ความตั้งใจ และความพรอมในการเรียนของผูเรียน
เปลี่ยนแปลงไปได    
     ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2551: 33-37) กลาววา กระบวนการเรยีนรู
ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ดังนี้  
      1. ผูเรียน ความแตกตางกนัของผูเรียนแตละคนซึ่งมีผลตอการเรียนรู 
เชน วุฒิภาวะและความพรอมของผูเรียนทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและความสนใจ
ของผูเรียนที่แตกตางกัน ความสามารถและประสบการณของผูเรียนที่แตกตางกันยอมมีผลตอ 
การเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู 
      2. บทเรียน เรื่องที่เรียนมีความแตกตางกันไปตามกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ชนิดของบทเรียนที่บางชนดิตองการการฝกหัดอยางมาก บางชนิดตองใชความรูความเขาใจ  
ความยาวและความยากงายของบทเรียนนั้นมีผลตอเวลาในการเรียนรูและการดึงดูดความสนใจ 
ในการเกิดการเรียนรูของผูเรียน และที่สําคัญบทเรยีนตองมีความหมายตอผูเรียน ทําใหผูเรียน 
เห็นประโยชนและนําไปใชประโยชนไดจริง 
      3. วิธีเรียน วธิีเรียนจะไดผลอยางไรขึ้นอยูกับวธิีการถายทอดของครู
และวธิีเรียนของผูเรียน ขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปน้ี 
       3.1 ทฤษฎีการเรียนรูตางๆ เปนหลักใหนาํไปใชปฏบิัติเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน 
       3.2 กระบวนการเรียนรูอ่ืนๆ เชน ความคิด ความจํา การจูงใจ  
มีผลตอการเรยีนรู 
       3.3 การเสริมแรง เปนวิธีการตอบสนองที่ตองการ มี 2 ลักษณะ 
คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ สิ่งเราที่ทาํใหผูเรียนเกดิความพอใจ เชน 
รางวัล คําชมเชย เปนตน และการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ สิ่งเราที่ใหแลว
ผูเรียนเกิดความไมพอใจ เชน การลงโทษ การตําหนิ เปนตน 
       3.4 การถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning) เปนการนํา
ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมมาใชใหเกิดประโยชน การถายโยงการเรียนรูมี 3 ประเภท คือ  
การถายโยงชนิดบวก (Positive Transfer) หมายถึง การเรียนรูมี 3 ประเภท คือ การถายโยง 
ชนิดบวก (Positive Transfer) หมายถึง การเรียนรูครัง้กอน ๆ สงเสริมการเรียนรูใหมใหสะดวก 
และรวดเรว็ การถายโยงชนิดลบ (Negative Transfer) หมายถึง การเรียนรูครั้งกอนไมสงเสริม 
การเรียนรู และการถายโยงชนิดศูนย (Zero Transfer) หมายถึง การกระทําครั้งกอนไมมีผลกระทบ
กระเทือนตอการกระทํากิจกรรมใหมเลย 
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       3.5 การฝกหัด (Training) เปนวธิีการเรยีนที่จัดกิจกรรมที่เรียนรู
แลว แบบซํ้าแลวซ้ําอีกเพื่อใหเกิดความชํานาญ หลักของการฝกหัดควรทําอยางมีจุดมุงหมายโดย
คํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
        3.5.1 ควรฝกเม่ือผูเรียนมีความพรอม 
        3.5.2 ระยะเวลาของการฝกไมควรนานเกนิไป อาจแบง 
เปนชวง 
        3.5.3 การฝกควรคํานึงถึงความยากงาย โดยฝกจากงาย 
ไปหายาก 
        3.5.4การฝกควรคํานึงถึงขั้นตอนของการเรียนรูวาควรฝก
กิจกรรมใดกอนหลัง 
        3.5.5 ผูเรียนควรจะมีเวลาฝกอยางอิสรเสรี ถาฝกความคิด
สรางสรรค 
        3.5.6 ควรใหผูเรียนทราบผลการฝก เพ่ือใหเขาไดรูถึง
ความกาวหนาของสิ่งที่ฝก    
     ฟชเชอร (Fisher.  2002: 12-18; อางอิงจาก กุลยา  ตันติผลาชวีะ.  
2547: 35-36) ไดกลาวถึง กระบวนการเสริมสรางการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยประกอบดวย 
      1. เด็กเรียนรูโดยใชกระบวนการปฏิบัติการคิดจากการกระทําไมใชให
เพียงแตกิจกรรม แตตองเปนประสบการณที่เด็กไดสัมผัส เกิดความรูความเขาใจเปนองคความรูแต
ทั้งน้ี สิ่งแวดลอมตองสัมพันธและสนบัสนนุการกระทําของเด็กดวย 
      2. เด็กเรียนรูโดยจัดระบบประสบการณการเรียนรูไดดวยตวัของ  
เด็กเอง จากประสบการณและขอมูลทีไ่ดรับ การใหกําลังใจ การสังเกต ชมและบนัทึกความรูที่
เพ่ิมขึ้นจะเปนกระบวนการสงเสริมการเรียนรูของเด็กใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
      3. เด็กเรียนรูโดยใชภาษา เด็กอาจรูคาํศัพทมากนอยตางกัน แต
พัฒนาภาษาของเด็กจะกาวโดยลําดับ การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหโอกาสเด็กพูดเปน
การเสริมสรางการเรียนรูดวยภาษา 
      4. เด็กเรียนรูไดจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน การเรียน
แกปญหา การชี้แนะ ความรวมมือทําใหเกิดการเรียนรู การใหเด็กทํางานเปนกลุมสัมพันธกับเพือ่น 
ทํางานรวมกันและอภิปราย ทําใหเด็กเรยีนรูในประเดน็ที่เกิดจากตนเองและที่เกดิจากผูอ่ืน 
     นอกจากนั้น สมาคมการอนุบาลศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา (NAEYC)  
(นภเนตร  ธรรมบวร. 2549: 17-21) ไดกลาวถึง กฎเกณฑที่เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาเด็กซึ่ง
รวบรวมจากงานวิจัย การเรียนการสอนและทฤษฎีทางการศึกษาตาง ๆ ที่ครูปฐมวยัจําเปนตอง
คํานึงในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
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      1. พัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กไมวาจะเปนพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญาลวนมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางแยกกันไมได พัฒนาการในดาน
ใดดานหนึ่งจะสงผลกระทบและมีอิทธิพลตอพัฒนาการในดานอ่ืน ๆ  
      2. พัฒนาการของเด็กจะเกิดขึ้นตามลําดบัขั้น ความรู ความสามารถ
และทักษะตาง ๆ จะถูกสรางขึ้นโดยมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณเดิมของเด็ก พึงระลึกเสมอวาเด็ก
ตองการเวลาที่จะพัฒนาตามลําดับขั้น 
      3. อัตราพัฒนาการของเด็กแตละคนจะมีความแตกตางกันและ
พัฒนาการแตละดานก็จะไมเทากัน ขึ้นอยูกับอัตราการพัฒนาและรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ของแตละคน และปจจัยที่สงผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก เชน กรรมพันธุ สุขภาพ วิธีการเรียนรู
ประสบการณ และพ้ืนฐานครอบครัว เปนตน 
      4. ประสบการณเบื้องตนของเด็กจะสงผลตอพัฒนาการของเด็กแตละ
คน เชน เด็กที่พัฒนาทักษะทางสังคมผานการเลนกับเพื่อนในวัยเดียวกัน จะพัฒนาความเชื่อม่ันใน
ตนเองในการมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน 
      5. พัฒนาการของเด็กจะกาวหนาไปในทศิทางที่คาดเดาได การ
เรียนรูของเด็กจะพัฒนาจากพฤติกรรมทีไ่มซับซอนไปสูพฤติกรรมทีซ่ับซอนมากขึ้น 
      6. พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กเกิดขึ้นในบรบิทของสังคม และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ขณะเดียวกันกไ็ดรับผลจากบริบทและวัฒนธรรมดังกลาวดวย 
      7. เด็กเปนผูเรียนที่มีความกระตือรือรน โดยเรียนรูจากประสบการณ
ตรงและสรางองคความรูจากโลกรอบตวั เพียเจท (Piaget. 1962, 1972) และไวกอตสกี้ (Vygotsky.  
1962, 1976) กลาววา พัฒนาการทางสตปิญญาของเด็กเปนกระบวนการสรางองคความรูโดยผาน
การปฏิสัมพันธกับบคุคลรอบขาง ดวยเหตุนี้ การจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและวธิสีอนใหเด็กไดลง
มือปฏิบัติจริงถือเปนเรื่องสําคัญในการสรางองคความรู 
      8. พัฒนาการและการเรียนรูเปนผลสบืเนือ่งมาจากปฏิสัมพันธ
ระหวางวุฒิภาวะและสิ่งแวดลอมรอบตัว วุฒิภาวะเปนสิ่งจําเปนตอการเรียนรูของเด็ก ขณะเดียวกัน
ปฏสิัมพันธระหวางเด็กกับสิง่แวดลอมก็มีสวนสําคัญในการตัดสินวาการเรียนรูชนิดใดจะเกิดขึ้น 
ดังนั้น พัฒนาการจึงเปนผลมาจากปฏิสัมพันธระหวางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 
      9. การเลน ถือเปนองคประกอบสําคัญสําหรับพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ของเด็ก ขณะเดียวกันก็เปนตัวที่ชวยสะทอนถึงพัฒนาการของเด็กดวย การเลนชวยใหเด็กเขาใจ
โลก การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน แสดงออกและควบคุมซ่ึงความรูสึกของตนเองรวมถึงพัฒนา
ความสามารถดานตาง ๆ ของเด็ก 
      10. เด็กจะมีพัฒนาการที่กาวหนาถาไดรบัโอกาสในการฝกทักษะ 
ตาง ๆ รวมถงึไดรับการทาทายในระดับที่เหมาะสม เกสทวิกกี้ (Gestwicki.  1999) พบวา เด็กจะ
เรียนรูไดดีถาไดรับการทาทายในระดับที่เหมาะสมและมีผูใหญคอยแนะนําใหความชวยเหลือ 
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      11. เด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดในสิ่งแวดลอม หรือบริบททีต่นรูสึก
ปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ ไดรับการยอมรับและเห็นคุณคา เด็กควรไดรับการเลี้ยงดูใน
สิ่งแวดลอมทีมี่ความรัก ความอบอุน ความมั่นคง ปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจ 
      12. เด็กมีวิธีการรับรูและการเรียนรู รวมถงึการนําเสนอสิ่งที่ตนรู
แตกตางกัน การดเนอร (Gardner. 1983) กลาววา เด็กแตละคนมีความสามารถหรือความฉลาดที่
แตกตางกัน นอกจากนั้น วิธีการเรยีนรูหรือเขาใจสิ่งตาง ๆ รอบตวัยังแตกตางกนัอีกดวย การจัด
ประสบการณใหเด็กตองมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการและการเรียนรูที่แตกตางกัน
ของเด็ก 
    กลาวโดยสรุป การเรียนรูประกอบดวยองคประกอบตางๆ เชน ผูเรียน 
กระบวนการเรียนรู ผูสอน สภาพแวดลอม เปนตน ครตูองคํานึงถึงองคประกอบตางๆเหลานี ้
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนรู สําหรับการจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัย  
ครูตองคํานึงถงึองคประกอบตางๆในระหวางการจัดประสบการณ เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยไดเต็มตามศักยภาพ  
  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูของเด็กปฐมวยัสามารถนํามาประยุกตใชในการจัด 
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย โดยในการจัดการเรียนการสอน 
ตองใหความสาํคัญกับประสบการณตางๆที่จัดใหกับเดก็ โดยจัดใหเด็กไดมีประสบการณจากการใช
ประสาทสัมผสัในการสังเกตตวัแบบลักษณะประชาธปิไตยที่ครูจัดให เปดโอกาสใหเด็กไดอภิปราย
แลกเปลีย่นกนัเพื่อชวยพัฒนาการรูคิดและทักษะทางสงัคมในการอยูรวมกับผูอ่ืน เปดโอกาสใหเด็ก
ไดลงมือปฏิบัติเพ่ือสรางองคความรูของตนเองและการปฏิบัติซ้ําๆจะนําไปสูการพฒันาลักษณะนิสัย
ในที่สุด 
 2.2 ทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับ
พัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเดก็ปฐมวัย 
  2.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท 
      ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจท (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) เปนทฤษฎทีี่ถูกนํามาใชมากที่สุดในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเนื่องจากมี 
การระบุขั้นพัฒนาการทางสติปญญาอยางชัดเจน โดยเพียเจทวางรากฐานทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางสติปญญาบนพื้นฐานทางชีววทิยาทีว่าสิ่งมีชีวิตมีการปรับตวัเพ่ือใหเขากับสิ่งแวดลอม ดังนั้น
พัฒนาการทางสติปญญา จึงเปนผลสืบเนือ่งมาจากปฏิสัมพันธ (Interact) ระหวางมนุษยกับ
สิ่งแวดลอม ซึ่งความสามารถในการปรับตัวจะปรากฏอยูในตัวเด็กตัง้แตแรกเกิด โดยการปรับตัว 
(Adaptation) เปนกระบวนการที่เด็กสรางโครงสรางตามความคิด (Scheme) โดยการมีปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับสิ่งแวดลอม 2 ลักษณะ คือ เด็กพยายามปรับตวัใหเขากบัสิ่งแวดลอมโดยการซึมซาบ
ประสบการณ (Assimilation) ซึ่งเปนกระบวนการทีเ่ด็กดูดซึมสิ่งแวดลอมจากประสบการณเดิม 
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ของตนเอง โดยขอบเขตของการดูดซึมจะขึ้นอยูกับประสบการณเดิมของเด็กคนนั้น และการปรับ
โครงสรางสตปิญญา (Accommodation) เปนกระบวนการควบคูไปกับการซึมซาบประสบการณ  
เม่ือสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสติปญญาในเด็กจึงตองมีการปรับปรุงเพ่ือใหเกิด
ความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 
43-45) ดังแสดงในภาพประกอบ 8 
 
 
 

  
  
   (1) การซึมซาบประสบการณ   (2) การปรับโครงสราง 
        ความตอเนื่องของการรับรู        สติปญญา การรับรู          การปรับ 
       การซึมซาบ      จากประสบการณเดิม          การเปล่ียนแปลงและ         โครงสราง 
      ประสบการณ                   การเจริญเติบโต         สติปญญา 
      (Assimilation)             (Accommodation)  

 
 
   
 
 
ภาพประกอบ 8  ภาพแสดงปฏิสัมพันธการเรียนรูของกระบวนการเกิดความสมดุลในโครงสราง 

          ความคิดและความเขาใจ (Equilibration) ระหวางการซึมซับประสบการณ (Assimilation)  
          และการปรับโครงสรางทางสติปญญา 
 
 ที่มา: สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  (2553).  การวัดและประเมินแนวใหม: เด็กปฐมวัย.  
หนา 44.   
 
   โดย ความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) จะเกิดขึ้นเม่ือ
เด็กใชความสามารถเดิมที่มีอยูมาปรับใหเขากับประสบการณใหม เพ่ือใหเกิดความสมดุลขึ้นระหวาง
ประสบการณใหมกับการรับรู หนวยความคิดรวบยอดใหมที่ไดรับจากการปรับแตงแลวเรียกวา สกีม 
(Scheme) หรือ สกีมา (Schemas) โดยสกีมาแบงเปน 2 ชนิด คือ สกีมาเกิดจากความรูสึกของ
อวัยวะเคลื่อนไหว (Sensori-motor Schema) เปนสกีมาเบื้องตนเกี่ยวกับประสาทสัมผัส  และสกีมา
เกิดจากระบวนการคิดการเขาใจ (Cognitive Schema) เปนสกีมาในขั้นแรกที่ผานกระบวนการ     
ในสมอง (Internalization) เพ่ือตีความโดยนําประสบการณเกามาประยุกตเขากับสถานการณใหม 

กระบวนการเกิดความสมดุลในโครงสราง 
ความคิดและความเขาใจ(Equilibration) 

ความสมดุลของโครงสรางความคิดและความเขาใจ (Equilibration) คือ ความสมดุลระหวางการรับรู
และประสบการณเกาและใหม เปนกระบวนการคิดเกิดขึ้นตอเนื่องตลอดเวลาที่เปนการรับรูเร่ืองใหม
แลวนําไปสัมพันธเชื่อมโยงกับการรับรูเดิม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิดและความเขาใจ 
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และจากการทีบุ่คคลมีปฏิสมัพันธกับสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง ทําใหเกิดระบบโครงสรางสกีมาที่มี
ความเชื่อมโยงตอเนื่องของความคิดรวบยอด เปนโครงสรางความสัมพันธของความคิดรวบยอดที่มี
ลักษณะเปนระบบเครือขาย ยิ่งมีโครงสรางซับซอนยิ่งสงผลใหมีระดับสติปญญาเพิม่สูงขึ้น (Skemp.  
1979: 114-126; Wadsworth.  1996: 14-17) 
   จากกระบวนการปรับสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจดังกลาวสงผลให
สติปญญาของเด็กแตละคนมีความแตกตางกันไป โดยเพียเจทไดกลาวถึงลําดับขั้นพัฒนาการทาง
สติปญญาไว 4 ขั้น (Wadsworth.  1996: 14-17; พรรณี ช. เจนจิต.  2545: 69-73; สุรางค  
โควตระกูล.  2553: 51-59) คือ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) ในชวง
อายุ 0-2 ป เด็กจะมีการเรียนรูโลกรอบตัวจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ กิจกรรมการใช
ประสาทสัมผสัและการเคลือ่นไหวจะชวยสรางความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก โดย
เด็กวัยแรกเกดิ-1 เดือน จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเราโดยอัตโนมัติ เม่ือเขาสูวัย 1-3 เดือน 
เด็กจะแสดงพฤติกรรมเคลื่อนไหว โดยปราศจากจุดมุงหมาย เชน การดูด การไขวควา การ
เคลื่อนไหวและการสัมผัสกับวตัถุดวยตวัของเด็กเองทําใหเด็กเริ่มจดจํา เม่ือเด็กอายุได 4-6 เดือน 
เด็กจะแสดงพฤติกรรมซ้ําๆโดยมีจุดมุงหมาย เด็กอายุ 7-10 เดือน จะสามารถแกปญหาอยางงายๆ
ดวยการใชประสาทสัมผัสเปนสวนใหญ เด็กสามารถคนหาสิ่งของที่ถูกซุกซอนได เด็กสามารถแยก
สิ่งที่ตองการกับสิ่งที่ไมตองการได เด็กอายุ 11-18 เดือน จะมีพัฒนาการของความคิดริเริ่มแบบลอง
ผิดลองถูก ไมสนใจการทําซ้าํๆและเปลี่ยนแปลงใหเกิดความคิดใหมๆ เม่ือเด็กอายุได 18 เดือน-2 ป 
เปนวัยที่เด็กเริ่มความคิด (Beginning of Thought) เด็กสามารถประดิษฐวิธีการใหมๆโดยใชการคิด
ในการแกปญหาได สามารถเขาใจความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ เด็กเริ่มเรียนรูความสัมพันธของ
สิ่งแวดลอมและสามารถที่จะอนุมานความสัมพันธของเหตุและผลได สามารถที่จะมีจินตนาการ
กอนที่จะเริ่มแสดงพฤติกรรม ดังนั้น พัฒนาการของเด็กวัยนี้สามารถสัมผสักับโลกรอบตัวไดมากขึ้น
เปนผลใหเกิดการสรางความเขาใจใหม โดยการใชประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวสามารถ
แกปญหาไดแมวาเด็กจะไมสามารถอธิบายไดก็ตาม   
    ขั้นที่ 2 ขั้นกอนการคิดเปนรูปธรรม (Preoperational Stage) ในชวงอายุ 2-7 
ป ความคิดของเด็กวัยนี้ขึน้อยูกับการรับรูเปนสวนใหญ เด็กสามารถใชเหตุผลทีล่ึกซึ้งได เด็ก
สามารถใชสญัลักษณแทนวัสดุสิ่งของทีอ่ยูรอบตัวได เด็กมีพัฒนาการทางภาษาโดยเริ่มพูดไดเปน
ประโยค และสามารถเรียนรูคําตางๆเพิ่มมากขึ้น เด็กสามารถใชภาษาเพื่อชวยในการแกไขปญหาได 
สามารถเลนแบบสมมติหรือแสรงทําได เด็กมีความตั้งใจทําสิ่งตางๆทลีะอยาง และอาจมีความคิดที่
บิดเบือนไปจากความเปนจริง โครงสรางทางสติปญญาดานการอนุรักษยังไมพัฒนาอยางเต็มที่ 
สงผลใหเด็กยงัไมสามารถเขาใจความคงตัวของสสาร (Conservation) เด็กยังไมสามารถคิด
ยอนกลับได เด็กมีความคิดยึดตนเองเปนศูนยกลาง ไมสามารถแยกไดวาสิ่งใดเปนของตนหรือของ
ผูอ่ืน เด็กจะพิจารณาสิ่งตางๆตามทศันะของตนเอง ทําใหไมสามารถที่จะเขาใจความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนได   
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    ขั้นที่ 3 ขั้นการคิดเปนรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ในชวงอายุ 
7-11 ป เปนวยัที่เด็กมีพัฒนาการเกี่ยวกบัการคิดเปนรูปธรรมและกระบวนการใชเหตุผลทาง
ตรรกศาสตร เด็กสามารถสรางกฎเกณฑและตั้งเกณฑในการจัดแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได 
สามารถเรียงลําดับได เด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผลในการแสดงความเขาใจ เด็กรูจักการแกปญหา
กับสิ่งที่เปนรูปธรรมได เด็กสามารถเขาใจเรื่องความคงตัวของสิ่งตางๆ (Conservation)  โดยเด็ก
เขาใจวาของแข็งหรือของเหลวจะยังมีน้ําหนักหรือปริมาตรเทาเดิมแมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปราง 
เด็กสามารถใชเหตุผลทางตรรกศาสตร เขาใจความสัมพันธระหวางสวนรวม สวนยอย เด็กมี
ความสามารถในการคิดยอนกลับ (Reversibility) เด็กเริ่มรูจักฟงผูอ่ืนมากขึ้น แตเหตุผลตางๆ 
ยังไมพัฒนามากเทาที่ควร 
    ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติการคิดเปนนามธรรม (Formal Operational Stage) ในชวง
อายุ 11-15 ป เปนวัยทีเ่ด็กสามารถคิดแบบนามธรรม กลาวคือ  เด็กเริ่มโตเปนผูใหญ การคิดแบบ
เด็กจะสิ้นสุดลง เด็กสามารถคิดนอกเหนือขอมูลที่มีอยู สามารถคิดดวยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทําใหมีความสามารถในการแกไขปญหา สามารถกําหนดสมมติฐานและวางแผนใน
การแกไขปญหาได สามารถเขาใจวาความจริงที่เห็นตามการรับรูไมสําคัญเทากับความคิดถึงสิง่ที่
อาจเปนไปได ศักยภาพทางดานคุณภาพการคิดของเด็กพัฒนาถึงขั้นสูงสุด การคิดเปนนามธรรม
บรรลุผลสําเรจ็ ในชวงวัยนีก้ระบวนการดดูซึมประสบการณ และกระบวนการปรบัโครงสรางทาง
สติปญญายังคงดําเนินตอไปเพ่ือพัฒนาโครงสรางทางสติปญญาของเด็กแตละคน 
   เพียเจทเชื่อวา เด็กมีความพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมมาตั้งแตแรกเกดิ 
และผลจากการมีปฏิสัมพันธนี้ทําใหเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญา และองคประกอบที่มีสวน
เสริมสรางพัฒนาการทางสตปิญญาตามแนวคิดของเพยีเจทมี 4 องคประกอบ ไดแก  
(สุรางค โควตระกูล.  2553: 49-50) 
    1.  วุฒิภาวะ (Maturation) เปนสภาพรางกายที่มีความพรอมตอการพัฒนา
ทางสติปญญา ดังนั้นครูผูสอนควรจัดประสบการณ หรือสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ
ของผูเรียน 
    2.  ประสบการณ (Experience) ทุกครั้งที่คนเรามีปฏสิัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็
จะเกิดประสบการณแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
     2.1 ประสบการณที่เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาต ิ
     2.2 ประสบการณที่เกี่ยวกบัการคิดหาเหตผุลทางตรรกศาสตร ซึ่งมี
ความสําคัญในการแกปญหาตางๆโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร 
    3.  การถายทอดความรูทางสังคม (Social Transmission) หมายถึง การที่
บุคคลรอบขางถายทอดความรูแกเด็ก โดยผานกระบวนการซึมซาบหรือการดูดซมึประสบการณ 
และกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา 
    4.  กระบวนการพัฒนาความสมดุล (Equilibration) หรือการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง (Self-regulation) ซึ่งอยูในตัวของแตละบคุคล เพ่ือจะปรับความสมดุลของ
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พัฒนาการเชาวปญญาขั้นตอไปอีกขั้นหน่ึงซึ่งสูงกวา โดยใชกระบวนการซึมซาบหรือการดูดซึม
ประสบการณ และกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา 
   นอกจากนี้เพียเจทยังเห็นวา องคประกอบที่มีสวนเสริมสรางพัฒนาการทางสต ิ
ปญญามี 4 องคประกอบ โดยองคประกอบแรก คือ วุฒิภาวะ (Maturation) ซึ่งเปนสภาพรางกาย 
ที่มีความพรอม  ตอการพัฒนาทางสติปญญา ดังนั้นครูผูสอนควรจัดประสบการณ หรือสิ่งแวดลอม
ใหเหมาะสมกับวัยและวฒิุภาวะของผูเรียน องคประกอบที่สอง คือ ประสบการณ (Experience)  
มี 2 ชนิด ไดแก ประสบการณที่เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ (Physical 
Environment) และประสบการณที่เกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร (Logico-
mathematical Experience) องคประกอบที่สาม คือ การถายทอดความรูทางสังคม (Social 
Transmission) คือ การที่บุคคลรอบขางถายทอดความรูแกเด็ก โดยผานกระบวนการซึมซาบ
ประสบการณ และกระบวนการปรับโครงสรางทางสติปญญา และองคประกอบสุดทาย คือ 
กระบวนการพัฒนาความสมดุล (Equilibration) หรือการควบคมุพฤติกรรมของตนเอง  
(Self-regulation) ซึ่งอยูในตัวของแตละบุคคลเพื่อจะปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาวปญญา 
ขั้นตอไปอีกขัน้หน่ึงซึ่งสูงกวา (สุรางค โควตระกูล.  2553: 49-50) 
   กลาวโดยสรุป เพียเจทเชื่อวา พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลเปนผล
เน่ืองมาจากปฏิสัมพันธ (Interact) ระหวางบุคคลกบัสิ่งแวดลอม โดยอาศัยกระบวนการปรับตวั 
ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ การซึมซาบประสบการณ (Assimilation) และการปรับโครงสรางสติปญญา 
(Accommodation) เพ่ือใหเกิดความสมดุลในโครงสรางความคดิความเขาใจ (Equilibration) 
โดยเพียเจทแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 4 ขั้น ประสาทสมัผัสและการเคลื่อนไหว 
ความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ ปฏิบัติการคดิแบบรูปธรรม ปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม และเพียเจท
ยังเปนผูบุกเบกิความคิดเกีย่วกับพัฒนาการทางจริยธรรม โดยเชื่อวาพัฒนาการทางจริยธรรมมี
ความสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญา เม่ือสติปญญาสูงขึ้นจริยธรรมยอมสูงขึ้นดวย โดยลาํดับ
ขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท ประกอบดวยขั้นกอนจรยิธรรม ขั้นจริยธรรมเชิงปรนัย หรือ
ขั้นการมีจริยธรรมโดยการบังคับ และขั้นจริยธรรมเชิงอัตนัยหรือขั้นการมีจริยธรรมดวยตนเอง โดยที่
พัฒนาการทางสติปญญาจะไมยอนกลับไปยังขั้นที่ต่ํากวาจึงสงผลใหการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ไมสามารถยอนกลับไปสูขั้นที่ต่ํากวาดวยเชนกัน การฝกฝนหรือการมีปฏิสัมพันธที่เหมาะสมจะสงผล
ใหสามารถพัฒนาสูระดับทีสู่งขึ้นได 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทสามารถนาํมาประยุกตใชในการ
พัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย คือ ครูตองจัดประสบการณใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับ
ตัวแบบที่มีลักษณะประชาธปิไตยเพื่อใหเด็กไดปรับมโนทัศนของตนเองเกี่ยวกับลกัษณะ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะสงผลตอพัฒนาการทางสติปญญา และสงผลใหเด็กมีความสามารถในการรูคิด
และมีเหตุผลที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่ควรทําและสิ่งที่ไมควรทําในการอยูรวมกับบคุคลอื่น ซึ่งลักษณะ
ดังกลาวเปนลกัษณะของการใชเหตุผลเชงิจริยธรรม เด็กปฐมวัยเปนวัยที่อยูในขั้นความคิดกอนเกิด
ปฏิบัติการตามทฤษฎขีองเพียเจท ซึ่งเด็กมีลักษณะของการยึดตนเองเปนศูนยกลาง เด็กยังไมเขา
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ใจความตองการของผูอ่ืน การกระทําของเด็กเปนผลจากบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือกวา และเด็กจะ
เลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ ดังนั้นครูจึงควรเปนตัวแบบในการแสดงลักษณะประชาธิปไตยใหแก
เด็ก เพ่ือที่เด็กจะไดเรียนรูลักษณะประชาธิปไตยซึ่งเปนจริยธรรมของบุคคลในการอยูรวมกัน 
นอกจากนั้นควรสงเสริมใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจะชวยใหเด็กไดซึมซาบขอมูลเขาสูโครงสรางทาง
สติปญญาของเด็กดวย 
  2.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก มีรากฐานการพัฒนามาจากทฤษฎี
ของเพียเจท โดยโคลเบอรกแบงพัฒนาการการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ แตละระดับ
แบงออกเปน 2 ขั้น รวมทั้งหมด 6 ขั้น (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  2524: 29-30) ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 พัฒนาการใชเหตผุลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 
  

ระดับของจรยิธรรม ขั้นการใชเหตุผลเชิงจรยิธรรม 
1.  ระดับกอนกฎเกณฑ (2-10 ป) ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการลงโทษ (2-7 ป) 
 ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (7-10 ป) 
2.  ระดับตามกฎเกณฑ (10-16 ป) ขั้นที่ 3 หลักการทําตามที่ผูอ่ืนเห็นชอบ (10-13 ป) 
 ขั้นที่ 4 หลักการทําตามหนาที่ทางสังคม (13-16 ป) 
3.  ระดับเหนือกฎเกณฑ (16 ปขึ้นไป)  ขั้นที่ 5 หลักการทําตามคําม่ันสัญญา (16 ปขึ้นไป) 
 ขั้นที่ 6 หลักการยึดหลักอุดมคติสากล (ผูใหญ) 

 
 ที่มา: ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  (2524:).  ความสัมพันธภายในครอบครัวกับสุขภาพจิต
และ จริยธรรมของนักเรียนวัยรุน.  หนา 29-30. 
 
   พัฒนาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมแตละขัน้มีลักษณะ (พรรณทิพย ศริิวรรณบุศย.  
2547: 166-167; สุรางค โควตระกูล.  2550: 68-75) ดังนี้    
    1.  ระดับกอนกฎเกณฑ  (Pre-conventional Level) เปนระดับที่บคุคล 
ยึดตนเองเปนศูนยกลางในการตัดสินการกระทํา พฤตกิรรมทางจริยธรรมจะขึ้นอยูกับเหตุผล 
ที่ผูมีอํานาจกําหนดใหหรือเพ่ือผลประโยชนของตนเองเปนใหญ โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอผูอ่ืน 
โดยแบงออกเปน 2 ขั้น คือ  
     1.1 ขั้นที่ 1 หลักการเชื่อฟงและหลบหลีกการถูกลงโทษ (Punishment 
and Obedience Orientation) (อายุ 2-7 ป) เปนระดับขั้นที่เด็กทําตามกฎ และหลีกเลี่ยงการกระทํา 
ซึ่งจะสงผลใหถูกลงโทษ เด็กพิจารณาการกระทําจากผลที่เห็นไดภายนอก โดยไมสนใจเจตนาหรือ
ความเห็นของบุคคลอื่น เด็กเขาใจวาความดี หมายถึง สิ่งที่กระทําแลวไมถกูลงโทษหรือถูกตําหนิ 
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เด็กจึงพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะกอใหเกิดการสูญเสียหรือความเจ็บปวดทางรางกายและ
ทรัพยสิน 
     1.2 ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (Instrumental Relativist 
Orientation) (อายุ 7-10 ป) เปนระดับขั้นที่เด็กตัดสินใจกระทําตามกฎขอบังคับ ความสนใจ  
ความพึงพอใจของตนเอง หรือทําดีเพราะอยากไดรางวัลตอบแทน โดยไมไดคํานึงถึงความยุตธิรรม
และความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เด็กตระหนกัวาผูอ่ืนก็มีสิทธิทําในสิ่งที่เขาสนใจ เด็กเรียนรูวา  
การกระทําที่ถกูตอง คือ การกระทําที่สนองความตองการของตนและทําใหตนเกิดความพึงพอใจ 
ความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนเปนไปในลักษณะการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน   
    2.  ระดับตามกฎเกณฑ (Conventional Level) เปนระดับที่บุคคลเรยีนรูที่จะ
กระทําตามกฎเกณฑของกลุมยอยหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิก พฤตกิรรมทางจริยธรรมจะขึ้นอยูกับ
ความคาดหวงัของสังคม ทุกคนมีหนาที่ที่จะตองแสดงบทบาทของตนอยางเหมาะสมเมื่ออยูในสังคม 
กลาวคือ บุคคลตองสนับสนนุและปฏบิัตติามกฎเกณฑของสังคมนั้นๆ ระดับน้ีแบงออกเปน 2 ขั้น 
คือ  
     2.1 ขั้นที่ 3 หลักการทําตามความเห็นชอบของผูอ่ืน (Interpersonal 
Concordance of “good boy nice girl” Orientation) (อายุ 10-13 ป) เปนระดับขั้นที่เด็กตัดสนิใจ
กระทําตามความคาดหวังของผูที่อยูใกลชิดหรือสิ่งที่ผูอ่ืนเห็นชอบ ดังนั้นพฤติกรรมทางจริยธรรมจะ
ขึ้นอยูกับความคาดหวังของผูอ่ืน โดยพฤติกรรมทีถู่กตองคือ การกระทําตนใหดูดีในสายตาของผูอ่ืน
เพ่ือรักษาความสัมพันธ เชน ความซื่อสัตย ความกตญัู ซึ่งเด็กจะยึดถือและปฏิบตัติามขอตกลง 
หรือกฎเกณฑของกลุม โดยไมไดพิจารณาจากมุมมองที่เปนหลักการหรือหลักเกณฑโดยทั่วไป  
ทําใหเด็กยังไมมีความเปนตัวของตัวเอง และมองวาการทําดีคือการทําใหผูอ่ืนชื่นชอบและยอมรับ 
     2.2 ขั้นที่ 4 หลักการทําตามกฎ ระเบียบ และขอบังคบัทางสังคม  
(Law and Order Orientation) (อายุ 13-16 ป) เปนระดับขั้นที่เด็กตดัสินใจกระทําบทบาทหนาที่ของ
ตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม เด็กพยายามปฏิบตัิหนาที่ตามกฎเกณฑที่เห็นดวยอยางเต็มที่ 
ความถูกตองจะพิจารณาที่ผลประโยชนของสังคม หรือกลุม หรือสถาบันทีต่นอาศัยอยูจะไดรับ  
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย และความเปนระเบียบของสังคม     
    3.  ระดับเหนือกฎเกณฑ (Post-conventional Level) เปนระดับที่บคุคล 
พยายามที่จะตีความหมายของหลักการ และมาตรฐานทางจริยธรรมดวยวิจารณญาณ โดยจริยธรรม
ที่บุคคลยึดถือจะมีความถูกตองเปนแบบสากล กลาวคอื บุคคลที่มีการใชเหตุผลทางจริยธรรมใน
ระดับน้ีจะตัดสินสิ่งตางๆดวยหลักการทีถู่กตองยุตธิรรมมากกวาการใชระเบียบแบบแผน หรือ 
ความคาดหวงัของบุคคลในสังคม บุคคลจะแยกตนเองออกจากกฎเกณฑและการคาดหวังของผูอ่ืน 
หรืออาจกลาวไดวากฎเกณฑตางๆและความคาดหวังของบุคคลในสังคมไมมีอิทธิพลตอวิจารณญาณ
ของบุคคล บคุคลจะดําเนินการดวยวิจารณญาณของตนเอง โดยคํานึงถึงความถกูตองยุติธรรมวา
เปนสิ่งที่มีความสําคัญที่สุด ระดับน้ีแบงออกเปน 2 ขั้น คือ  
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     3.1 ขั้นที่ 5 หลักการทําตามคําม่ันสัญญา (Social Contract Orientation) 
(อายุ 16 ปขึ้นไป) ในระดับน้ีบุคคลสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได บุคคลมีความภาคภูมิใจ 
เม่ือทําดี และละอายใจตนเองเมื่อทําชั่ว บุคคลมคีวามตระหนักในขอตกลงหรือกฎเกณฑทางสังคม 
ที่จะทําใหผูอ่ืนไดรับประโยชน หรือความชอบธรรมภายใตเหตุผลอันควรเกี่ยวกบัสิทธสิวนบุคคล  
และจะไมกระทําตนขัดตอสิทธิอันพึงไดของผูอ่ืน ตลอดจนขัดตอความเห็นชอบของสังคมสวนรวม 
มองเห็นวากฎเกณฑเปนสิง่ที่สําคัญแตสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยการเปลี่ยนแปลงตองคํานึงถึง
ผลประโยชนของสังคมและไมขัดตอความชอบธรรมของบุคคลดวยเชนกัน 
     3.2 ขั้นที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล (Universal Ethical Principle 
Orientation) (วัยผูใหญ) ในระดับนี้บุคคลจะแสดงถึงการมีความรูอยางกวางขวางเปนสากล 
นอกเหนือจากกฎเกณฑในสังคมของตนเอง ตลอดจนมีความยืดหยุนทางจริยธรรมเพ่ือจุดมุงหมาย
ในบั้นปลายอันเปนอุดมคติอันเปนมาตรฐานทางจริยธรรมสากล เปนหลักการเพื่อมนุษยธรรม  
เพ่ือความเสมอภาคในสิทธมินุษยชน และเพ่ือการสงวนไวซึ่งการใหความเคารพตอศักดิ์ศรีของ
บุคคล บุคคลจะเห็นดวยกบักฎเกณฑในสังคมถาหากกฎเกณฑนั้น อยูบนความถกูตองอันเปนอุดม
คติ เชน การปฏิบัตติามหลกัศาสนาตางๆ โดยความถกูตองเปนสิ่งที่ขึ้นอยูกับมโนธรรมของแตละ
บุคคลซึ่งไดพัฒนาแลว 
   โคลเบอรก เชือ่วา พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเปนไปตามลําดับขั้น  
จะไมเกิดการพัฒนาแบบขามขั้นเนื่องจากพัฒนาการทางจริยธรรมขึ้นอยูกับการใชเหตุผล  
ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพัฒนาการทางสตปิญญา การใชเหตุผลในขัน้ที่สูงขึ้นไปจะเกิดขึ้นได 
ดวยการมีความสามารถในการใชเหตุผลขัน้ที่ต่ํากวาอยูกอนแลว และตอมาบุคคลไดรับประสบการณ
ทางสังคมใหมๆ หรือสามารถเขาใจความหมายของประสบการณเกาๆไดดีขึ้น จึงเปนผลใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเหตผุล ทําใหมีการใชเหตุผลในขัน้สูงมากขึ้นตามลําดับ  
สวนเหตผุลในขั้นที่ต่ํากวาก็จะถูกใชนอยลงและถูกละทิ้งไปในที่สุด และบุคคลไมจําเปนที่จะตอง 
มีพัฒนาการทางจริยธรรมไปจนถึงขั้นสุดทายคือระดับที่หก แตอาจหยุดอยูในขั้นใดขั้นหน่ึงที่ต่าํกวา
ได (นีออน พิณประดิษฐ.  2545: 30) 
   เม่ือพิจารณาขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวยัตามทฤษฎขีอง 
โคลเบอรก พบวา เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอยูในระดับกอนกฎเกณฑ เด็กจะทําตามที่สังคมกําหนด
วาดีหรือไมดี เด็กมองผลของการกระทําวา จะไดรับความเจ็บปวดหรอืความพึงพอใจ และจะทําตาม
กฎเกณฑที่ผูมีอํานาจเหนือตนคือผูใหญเปนผูกําหนดไว โดยเด็กจะทําตามที่ถูกสัง่สอนวาเปนสิง่ที่
ถูกตอง เพราะไมตองการถกูลงโทษใหไดรับความเจบ็ปวด จึงละเวนในสิ่งที่ผูใหญบอกวาไมควรทาํ 
และเลือกทําแตสิ่งที่นําความพอใจมาให (การแสวงหารางวัล) เทานัน้ โดยที่พัฒนาการทางจริยธรรม
ของเด็กปฐมวยัขึ้นอยูกับการปฏิบัตตินของผูใหญใกลชดิ เชน บิดามารดา และครูผูสอน ดังนั้น
ผูใหญจึงตองเปนตวัแบบทีส่ําคัญในการอบรมปลูกฝงจริยธรรมแกเด็กเพื่อใหเด็กสามารถเลียนแบบ
ตลอดจนมีการเสริมแรงในพฤติกรรมทีถ่กูตองเหมาะสม โดยการสงเสริมพัฒนาการทางจริยธรรมใน
ขั้นตนใหกบัเด็กก็จะเปนการวางรากฐานสําหรับจริยธรรมในขั้นที่สูงกวาตอไป 
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     กลาวโดยสรุป ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกมีรากฐานการ
พัฒนามาจากเพียเจท โดยโคลเบอรกเห็นวาจริยธรรมเปนเรื่องของการใชเหตุผลทีจ่ะกระทําหรือไม
กระทําสิ่งใด และโคลเบอรกไดแบงพัฒนาการการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมออกเปน 3 ระดับ แตละ
ระดับแบงออกเปน 2 ขั้น รวมทั้งหมด 6 ขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 หลักการเชื่อฟงและหลบหลีกการถูก
ลงโทษ ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล ขั้นที่ 3 หลักการทําตามความเห็นชอบของผูอ่ืน ขั้นที่ 4 
หลักการทําตามกฎ ระเบียบ และขอบังคบัทางสังคม ขัน้ที่ 5 หลักการทําตามคําม่ันสัญญา ขั้นที ่6 
หลักการยึดอุดมคติสากล โดยโคลเบอรกเห็นวาบุคคลตองผานการพัฒนาทางจริยธรรมขั้นตนๆ ซึ่ง
จะเปนรากฐานสําหรับการพัฒนาจริยธรรมในขั้นตอไปและยากที่จะกลับไปขั้นเดิม 
      ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกสามารถนํามาประยกุตใชใน 
การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย คือ ตองมีการสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีสวนรวมใน
การอภปิรายปญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหเด็กมองเห็นมุมมองของผูอ่ืนและมี
พัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้น (อารบัทโนท และเฟาสต.  2541: 26; สุรางค โควต
ระกูล.  2550: 68-75) มีความรับผิดชอบในการควบคมุพฤติกรรมของตนเองได ตระหนักในการ
เคารพกฎกตกิาของสังคมไดดียิ่งขึ้น สงผลใหเด็กมีความสามารถในการรูคิดและ 
มีเหตุผลที่จะพิจารณาถึงสิ่งที่ควรกระทําและสิ่งที่ไมควรกระทําในการอยูรวมกับบคุคลอื่นในสังคม    
  2.2.3 ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสงัคมของแบนดูรา 
      แบนดูรา (Bandura) ผูพัฒนาทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Theory  
of Social Cognitive) มีความเชื่อวา การเรียนรูของมนุษยสวนมากเปนการเรียนรูโดยการสังเกต 
หรือการเลียนแบบ เน่ืองจากมนุษยมีปฏสิัมพันธ (Interact) กับสิ่งแวดลอมรอบตวัอยูเสมอ  
การเรียนรูของมนุษยจึงเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอมในสังคม ซึ่งทั้งผูเรียน
และสิ่งแวดลอมตางก็มีอิทธิพลตอกันและกัน (ดวงเดือน ศาสตรภัทร.  2547: 114-115; สมโภชน 
เอ่ียมสุภาษติ.  2549: 48-60; สุรางค โควตระกูล.  2553: 235-248 ) นอกจากนี้แบนดูรายังเชื่อวา 
การศึกษาพฤติกรรมในปจจุบัน ควรลดการใหความสําคญัในเรื่องการควบคุมภายใน แตควรให
ความสําคัญในการศึกษาตวัควบคุมภายนอก อันไดแก ตัวเสริมแรงตางๆซ่ึงมีปฏิสัมพันธกับ
พฤติกรรม (สรุางค โควตระกูล.  2553: 238) ดังแสดงในภาพประกอบ 9 
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                                                  P 
        
  
                              B                       E 
            

            B = พฤตกิรรม  
                                 P = บุคคล 
                                  E = สิ่งแวดลอม 
 

ภาพประกอบ 9  การปฏิสัมพันธของอินทรียและสิ่งแวดลอม 
 

 ที่มา: สุรางค  โควตระกลู.  (2553).  จิตวทิยาการศึกษา.  หนา 238. 
   
   จากภาพประกอบ 9 จะเห็นวาพฤติกรรมและสิ่งแวดลอมไมสามารถแยกออกจาก
กันได และแบนดูรายังเชื่อวามนุษยจะใชสภาพเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมซึ่งมีผลตอพฤติกรรมและ
ประสบการณในการตัดสินพฤติกรรมครัง้ตอไป 
   ข้ันของการเรียนรูโดยการสังเกตหรือเลียนแบบ 
    แบนดูรา กลาววา การเรียนรูทางสังคมดวยการรูคิดจากการเลียนแบบ 
มี 2 ขั้น คือ ขั้นแรกเปนขั้นการไดรับมาซึ่งการเรียนรู (Acquisition) ทําใหสามารถแสดงพฤติกรรม
ได ขั้นที่สอง เรียกวา ขั้นการกระทํา (Performance) ซึ่งอาจจะกระทําหรือไมกระทําก็ได การแบงขั้น
ของการเรียนรูแบบนี้ ทําใหทฤษฎีการเรยีนรูของแบนดูราแตกตางจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยมชนิด
อ่ืนๆ (สุรางค โควตระกูล.  2553: 239-242) ลักษณะการเรียนรูโดยการเลียนแบบทั้ง 2 ขั้น  
ดังแสดงในภาพประกอบ 10 
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      ขั้นที่ 1      ขั้นที่ 2 
      ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู ขั้นการกระทํา 
          (Acquisition)           (Performance) 
 

ภาพประกอบ 10  ขั้นของการเรียนรูโดยการเลียนแบบ 
 
 ที่มา: สุรางค  โควตระกลู.  (2553).  จิตวทิยาการศึกษา.  หนา 239.   
 
   ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญเปนลาํดับ 3 ลําดับ 
ดังแสดงในภาพประกอบที่ 11 
 
 
ตัวแบบ (Model) 
      (Input) 
 

ภาพประกอบที่ 11  สวนประกอบของการเรียนรูขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู 
 
 ที่มา: สุรางค  โควตระกลู.  (2553).  จิตวทิยาการศึกษา.  หนา 239.   
 
   จากภาพประกอบจะเห็นไดวาสวนประกอบทั้ง 3 อยางของการรับมาซึ่งการเรียนรู 
เปนกระบวนการทางพุทธปิญญา (Cognitive Process) ความใสใจที่เลือกสิ่งเรามีบทบาทสําคญัใน
การเลือกตวัแบบ และในขั้นการกระทํา (Performance) นั้นขึ้นอยูกับผูเรียน เชน ความสามารถ
ทางดานรางกาย ทักษะตาง ๆ รวมทั้งความคาดหวังที่จะไดรับแรงเสริมซ่ึงเปนแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 

สิ่งเราหรือ 
การรับเขา 

(Input) 

บุคคล 
(Person) 

พฤติกรรมสนองตอบ 
หรือการสงออก 

(Output) 

ความใสใจเลอืกสิ่งเรา 
(Selective attention) 

การเขารหัส 
(Coding) 

การจดจํา 
(Retention) 
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   กระบวนการในการเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบ 
    แบนดูรา (สุรางค  โควตระกูล.  2553: 240-242; อางอิงจาก Bandura.  
1977) ไดอธิบายกระบวนการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเรียนรูจากตัวแบบวามี กระบวนการ 
ดังนี้  
     1.กระบวนการความใสใจ (Attentional Process)  
      ความใสใจของผูเรียนมีความสําคัญอยางมาก ถาผูเรียนไมมีความใส
ใจหรือสนใจในการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบก็จะไมเกดิขึ้น แบนดูรา กลาววา ผูเรียน
จะตองรับรูสวนประกอบที่สาํคัญของพฤตกิรรมของผูที่เปนตัวแบบ องคประกอบทีส่ําคัญของ       
ตัวแบบที่มีอิทธิพลตอความใสใจของผูเรียนมีหลายอยาง เชน เปนผูมีเกียรติสูง มีความสามารถสงู    
หนาตาดี  มีอํานาจใหรางวัลหรือลงโทษ เปนตน และคณุลักษณะของผูเรียนก็มีความสัมพันธกับ
กระบวนการความใสใจ เชน วัยของผูเรียน ความสามารถทางดานพุทธิปญญา ทกัษะทางการใชมือ  
และสวนตาง ๆ ของรางกาย  ความรูสึกวาตนนั้นมีคา (Self-esteem) ความตองการและทศันคติของ
ผูเรียน เปนตน 
     2. กระบวนการจดจํา (Retention Process) 
      แบนดูรา อธิบายวา การที่ผูเรียนหรือผูสังเกตสามารถทีจ่ะเลียนแบบ
หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบไดกเ็ปนเพราะผูเรยีนบันทึกสิ่งทีต่นสังเกตจากตัวแบบไวใน
ความจําระยะยาว พบวา ผูสังเกตที่สามารถอธิบายพฤติกรรม หรือการกระทําของตัวแบบดวยคาํพูด 
หรือสามารถมีภาพพจนสิ่งที่ตนสังเกตไวในใจจะเปนผูที่สามารถจดจําสิ่งที่เรียนรูโดยการสังเกตได
ดีกวาผูที่เพียงแตดูเฉย ๆ หรือทํางานอื่นในขณะที่ดูตวัแบบไปดวย สรุปแลว ผูสังเกตที่สามารถ
ระลึกถึงสิ่งที่สงัเกตเปนภาพพจนในใจ (Visual Image) และสามารถเขารหัสดวยคาํพูดหรือถอยคํา 
(Verbal coding) จะเปนผูที่สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวแบบไดแมวาเวลาจะผานไป
นาน ๆ และนอกจากนี้ ถาผูสังเกตหรือผูเรียนมีโอกาสที่จะไดเห็นตวัแบบแสดงสิ่งที่จะตองเรียนรูซ้ํา
ก็จะเปนการชวยความจําใหดียิ่งขึ้น 
     3. กระบวนการการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ (Reproduction 
Process) 
      กระบวนการการแสดงพฤตกิรรมเหมือนตัวแบบ เปนกระบวนการที่
ผูเรียนแปรสภาพ (Transform) ภาพพจน (Visual Image) หรือสิ่งที่จําไวเปนการเขารหัสเปน 
ถอยคํา (Verbal Coding) ในที่สุดแสดงออกมาเปนการกระทําหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบ 
ปจจัย ที่สําคัญของกระบวนการนี้ คือ ความพรอมทางดานรางกายและทักษะที่จําเปนจะตองใชใน
การเลียนแบบของผูเรียน ถาหากผูเรียนไมมีความพรอมก็จะไมสามารถที่จะแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบได แบนดูรา กลาววา การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลยีนแบบไมใชพฤติกรรมที่   
ลอกแบบอยางตรงไปตรงมา การเรียนรูโดยการสังเกตประกอบดวยกระบวนการทางพุทธิปญญา 
(Cognitive Process) และความพรอมทางดานรางกายของผูเรียน ฉะนั้นในขั้นการแสดงพฤติกรรม
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เหมือนตัวแบบ (Reproduction) ของแตละบุคคลจึงแตกตางกันไปผูเรียนบางคนกอ็าจจะทําไดดีกวา
ตัวแบบทีต่นสงัเกตหรือบางคนก็สามารถเลียนแบบไดเหมือนมากบางคนก็อาจจะทําไดไมเหมือนกับ
ตัวแบบเพียงแตคลายคลึงกับตวัแบบ มีบางสวนเหมือนบางสวนไมเหมือนกับตัวแบบ และผูเรียน
บางคนจะไมสามารถแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ฉะนั้น แบนดูราจึงใหคําแนะนําแกผูที่มีหนาที่
เปนตวัแบบ เชน ผูปกครองหรือครูควรใชผลยอนกลบัที่ตองตรวจสอบแกไข (Correcting 
Feedback) เพราะจะเปนการชวยเหลือใหผูเรียนหรือผูสังเกตมีโอกาสทบทวนในใจวาการแสดง
พฤติกรรมของตัวแบบมีอะไรบาง และพยายามแกไขใหถูกตอง 
    4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) 
     แบนดูรา อธิบายวา แรงจูงใจของผูเรียนที่จะแสดงพฤตกิรรมเหมือน    
ตัวแบบ  ที่ตนสังเกต เน่ืองมาจากความคาดหวังวาการเลียนแบบจะนําประโยชนมาให เชน       
การไดรับแรงเสริมหรือรางวัล หรืออาจจะนําประโยชนบางสิ่งบางอยางมาให รวมทั้งการคิดวา    
การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทาํใหตนหลีกเลีย่งปญหาไดหรอืควบคุมสถานการณได 
กลาวคือ  ผูเรียนไมจําเปนตองแสดงพฤติกรรมทุกอยางที่ตนเรียนรูเสมอไป ดังนั้น การจูงใจใหเกิด
การเรียนรูจึงมีบทบาทสําคญั ในการเลียนแบบจากการสังเกต ผูเรียนจะเลียนแบบพฤติกรรมทีใ่หผล
ดีกับเขามากกวาที่จะเลียนแบบพฤติกรรมที่ใหโทษ และมีแนวโนมทีจ่ะเลียนแบบพฤติกรรมทีเ่ขา
พอใจ มากกวาพฤติกรรมทีเ่ขาทําแลวไมสบายใจ (ดวงเดือน ศาสตรภัทร.  2547: 114-115) 
   ฟซเชอร และคนอื่น ๆ (สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต.  2549: 51 อางอิงจาก Fischer & 
Gochros: 1975; Ross: 1981) ไดสรุปหนาที่ของตัวแบบออกเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1. ทําหนาที่สรางพฤติกรรมใหม ในกรณีที่ผูเรียนหรือผูสังเกตตวัแบบนั้น    
ยังไมเคยไดเรยีนรูพฤติกรรมดังกลาวมากอนเลยในอดีต เชน พฤติกรรมการพูดของเด็ก พฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับทักษะในการชวยเหลือตนเอง เปนตน 
    2. ทําหนาที่เสริมพฤติกรรมที่มีอยูแลวใหดีขึ้น ในกรณีที่ผูเรียนหรอืผูสังเกต
ตัวแบบเคยเรยีนรูพฤติกรรมมาบางแลวในอดีต ตัวแบบจะทําหนาทีเ่ปนแรงจูงใจใหผูที่เคยเรียนรู
พฤติกรรมดังกลาวพยายามพัฒนาใหดียิ่งขึ้น 
    3. ทําหนาที่ยับยั้งการเกิดพฤติกรรม ในกรณีที่ผูเรียนหรือผูสังเกตมี
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค หรือยังไมเคยมีพฤติกรรมทีไ่มพึงประสงคมากอน ตัวแบบนั้นก็จะ 
ชวยทําใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคนั้นลดลงหรือไมเกิดขึ้น 
   ประเภทของตวัแบบสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
    1. ตัวแบบที่เปนบุคคลจริง (Live Model) คือ ตัวแบบทีบุ่คคลไดมีโอกาส
สังเกตและปฏสิัมพันธโดยตรง 
    2. ตัวแบบที่เปนสัญลักษณ (Symbolic Model) คือ ตวัแบบที่เสนอผาน 
สื่อตางๆ เชน นิทาน การตูน วิทยุ โทรทศัน หนังสือนิยาย เปนตน 
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   สรุปทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา เปนทฤษฎีที่เนน 
การเรียนรูโดยใหผูเรียนเรยีนผานตัวแบบ จากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ สงัเกต 
การตอบสนองและปฏิกิริยาของตัวแบบ สภาพแวดลอมของตัวแบบ ผลการกระทําที่ตวัแบบ 
ไดรับ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 50) และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ ซึ่งเปน 
การเรียนรูที่เกิดขึ้นไดของเด็กปฐมวัย โดยการเรียนรูจากตัวแบบนี้มีกระบวนการความใสใจที ่
ตัวแบบนั้นดึงดูดใหเด็กเกิดความสนใจและตั้งใจสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบที่มีความเดนชัด  
มีการแสดงออกที่ไมซับซอนทําใหเด็กเกิดความพึงพอใจ เห็นพฤติกรรมของตัวแบบน้ันมีคุณคา 
และมีประโยชน จากนั้นเด็กจะจดจําลักษณะของตัวแบบจัดเก็บในกระบวนการเก็บจํา เก็บขอมูลจาก
ตัวแบบใหงายตอการจําในรูปสัญลักษณ จัดระบบโครงสรางทางปญญา มีการซักซอมลักษณะของ
ตัวแบบในความคิดของตนและซักซอมดวยการกระทํา ในกระบวนการแสดงพฤตกิรรมเหมือน 
ตัวแบบนั้นเดก็จะแสดงพฤติกรรมไดดีหรือไมขึ้นอยูกับการจําสิ่งที่สงัเกตได ขอมูลยอนกลับจาก 
การแสดงพฤติกรรมและเทยีบเคียงกบัภาพที่จําไดประกอบกับทักษะของเด็กในการแสดงพฤติกรรม
ตามตวัแบบออกมา การที่เด็กเกิดการเรียนรูแลวจะแสดงพฤติกรรมอีกหรือไมนั้น ก็ขึ้นอยูกับ
กระบวนการจงูใจตองมีสิ่งลอใจจากภายนอกกระตุนการรับรู ทําใหเปนที่ยอมรับของสังคม และ 
การแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบนั้น ทําใหสามารถควบคุมสถานการณตางๆได ซึ่งอาจเปนสิ่งที่ผูอ่ืน
ไดรับ ตลอดจนสิ่งลอใจของเด็กเอง อาจเปนวัตถสุิ่งของ และการประเมินตนเองที่ทาํใหเด็กเกิดความ
พึงพอใจที่จะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ 
    ทฤษฎีการเรยีนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา สามารถนํามาประยุกตใชใน 
การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย คือ ในการจัดการเรียนรูตองมีการนําเสนอตัวแบบ
ที่มีลักษณะประชาธิปไตยใหกับเด็ก โดยตัวแบบที่นําเสนอใหกับเด็กตองมีความนาสนใจ เชน  
มีวัยใกลเคียงกับเด็ก มีพฤติกรรมลักษณะประชาธิปไตยที่พึงประสงคและไดรับผลดีจากการแสดง
พฤติกรรมนั้น สถานการณที่ตวัแบบเผชญิสามารถเชือ่มโยงไปสูชีวติประจําวันของเด็กได เพ่ือ
กระตุนใหเด็กมีความสนใจและจูงใจใหเด็กเกิดการเรียนรูโดยการสังเกตและสามารถนําไปประยกุต
ในสถานการณตางๆไดอยางเหมาะสม ซึ่งการนําเสนอตัวแบบสามารถทําไดหลายวิธี เชน การเลา
นิทาน กรณีตัวอยาง สถานการณจําลองและการแสดงบทบาทสมมติ การนําเสนอตัวแบบดวยวิธีการ
ที่หลากหลายนอกจากจะชวยกระตุนความสนใจของเด็กแลวยังชวยไมใหเด็กเกิดความรูสึกเบื่อ
หนายในการรวมกิจกรรมการเรียนรู 
  2.2.4 แนวคดิการเรียนรูแบบรวมมือ 
     การเรียนรูแบบรวมมือ คอื การเรียนรูเปนกลุมยอย โดยมีสมาชิกกลุมที่มี
ความสามารถแตกตางกัน 3-6 คน ชวยกนัเรียนรูเพ่ือไปสูเปาหมายของกลุม นักวชิาการคนสําคัญ 
ที่เผยแพรแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ ไดแก สลาวิน (Slavin) เดวดิ จอหนสัน (David Johnson) 
และโรเจอร จอหนสัน (Roger Johnson) โดยการเรียนรูแบบรวมมือ เปนการมุงปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนซ่ึงเปนมิติที่ถูกมองขามไป ทั้งที่มีผลการวิจัยระบุวา ความรูสกึของผูเรียนตอตนเอง  
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ตอโรงเรียน ครูและเพ่ือนมีผลตอการเรียนรูมาก จอหนสัน: และจอหนสัน (ทิศนา แขมมณี.  2553: 
99; อางอิงจาก Johnson; & Johnson.  1994: 31-32) กลาววาปฏิสมัพันธระหวางผูเรียนมี 3 
ลักษณะ คือ 
    1. แขงขันกันในการศึกษาเรียนรู ผูเรียนแตละคนพยายามเรียนใหไดดีกวาคน
อ่ืนเพื่อใหไดคะแนนดีไดรับการยกยองจากผูอ่ืนหรือไดรับการตอบแทนในลักษณะตาง ๆ  
    2. ตางคนตางเรียน คือ แตละคนตางก็รบัผิดชอบดูแลตนเองใหเกิดการเรียนรู
ไมยุงเกี่ยวกับผูอ่ืน 
    3. รวมมือกันหรือชวยกันในการเรียนรู คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบในการ
เรียนรูของตนและในขณะเดยีวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอ่ืนเรียนรูดวย 
   จอหนสันและจอหนสันแสดงความเห็นวา ผูเรียนควรมโีอกาสในการเรียนรูทั้ง 3 
ลักษณะ โดยรูจักใชลักษณะการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพการณ การเรียนรูแบบรวมมือสามารถ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีทั้งทักษะทางสงัคมและการทํางานรวมกับผูอ่ืนซึ่งเปนทักษะที่สาํคัญ
จําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวติ 
   องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ     
    การเรียนรูแบบรวมมือมิใชเพียงการจัดผูเรียนเขากลุมและใหทํางานรวมกัน
แตการเรียนรูแบบรวมมือตองมีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ (Johnson; & Johnson.  
1994: 31 - 37) ดังนี้ 
     1. ความเกี่ยวของสัมพันธกันในทางบวก (Positive Interdependent) 
หมายถึงการพึ่งพากันในทางบวก แบงออกเปน 2 ประเภท คือ การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ คือ      
การพึ่งพากันในดานการไดรับผลประโยชนจากความสําเร็จของกลุมรวมกัน ซึ่งความสําเร็จของกลุม
อาจจะเปนผลงานหรือผลสัมฤทธิท์างการเรียนของกลุม ในการสรางการพึ่งพากันในเชิงผลลัพธไดดี
นั้น ตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนทํางาน โดยมีเปาหมายรวมกัน จึงจะเกิดแรงจูงใจให
ผูเรียนมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน สามารถรวมมือกันทาํงานใหบรรลผุลสําเร็จได และการพึ่งพาในเชิง
วิธีการ คือ การพึ่งพากันในดานกระบวนการทํางานเพื่อใหงานกลุมสามารถบรรลไุดตามเปาหมาย 
ซึ่งตองสรางสภาพการณใหผูเรียนแตละคนในกลุมไดรบัรูวาตนเองมีความสําคัญตอความสําเร็จ 
ของกลุม ในการสรางสภาพการพึ่งพากันในเชิงวธิีการ มีองคประกอบ ดังนี้ 
      1.1 การทําใหเกิดการพึ่งพาทรัพยากรหรือขอมูล (Resource 
Interdependence) คือ แตละบุคคลจะมขีอมูลความรูเพียงบางสวนที่เปนประโยชนตองานของกลุม 
ทุกคนตองนําขอมูลมารวมกันจึงจะทําใหงานสําเร็จได ในลักษณะที่เปนการใหงานหรืออุปกรณที่ทุก
คนตองทําหรอืใชรวมกัน 
      1.2 ทําใหเกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก  
(Role Interdependence) คือ การกําหนด บทบาทของการทํางานใหแตละบุคคลในกลุม และการทํา
ใหเกิดการพึ่งพาเชิงภาระงาน (Task Interdependence) คือ แบงงานใหแตละบุคคลในกลุมมีทกัษะ  
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ที่เกี่ยวเน่ืองกัน ถาสมาชิกคนใดคนหนึ่งทํางานของตนไมเสร็จ จะทําใหสมาชิกคนอ่ืนไมสามารถ
ทํางานในสวนที่ตอเน่ืองได 
     2. การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม (Face to 
Face Promotive Interdependence) หมายถึง การเปดโอกาสใหผูเรียนชวยเหลือกัน มีการติดตอ
สัมพันธกัน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ความคิด การอธิบายใหสมาชิกในกลุมไดเกิดการเรียนรู      
การรับฟงเหตผุลของสมาชกิในกลุม การมีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางสมาชกิในกลุมไดเกิด       
การเรียนรู  การรับฟงเหตุผลของสมาชิกภายในกลุม จะกอใหเกิดการพัฒนากระบวนการคิดของ
ผูเรียน เปนการเปดโอกาสให ผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกันทางสังคม จากการชวยเหลือ
สนับสนุนกัน การเรียนรูเหตุผลของกันและกัน ทําใหไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกบั การทํางานของ
ตนเองจาก  การตอบสนองทางวาจา และทาทางของเพื่อนสมาชิกชวยใหรูจักเพื่อนสมาชิกไดดียิ่งขึ้น 
สงผลใหเกิดสมัพันธภาพที่ดีตอกัน 
     3. ความรับผดิชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability) 
หมายถึง ความรับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละคน โดยตองทํางานที่ไดรับมอบหมาย  
อยางเต็มความสามารถ ตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและเพือ่นสมาชิก ใหความสําคัญ
เกี่ยวกับความสามารถและความรูที่แตละคนจะไดรับ มีการตรวจสอบเพื่อความแนใจวา ผูเรียน  เกิด
การเรียนรูเปนรายบุคคลหรือไม โดยประเมินผลงานของสมาชิกแตละคน ซึ่งรวมกันเปนผลงานของ
กลุมใหขอมูลยอนกลับทั้งกลุมและรายบคุคลใหสมาชกิทุกคนรายงานหรือมีโอกาสแสดง ความ
คิดเห็นโดยทั่วถึง ตรวจสรปุผลการเรียนเปนรายบุคคลหลังจบบทเรียน เพ่ือเปนการประกันวา
สมาชิกทุกคนในกลุมรับผิดชอบทุกอยางรวมกับกลุม ทั้งน้ีสมาชิกทกุคนในกลุมจะตองมีความมั่นใจ 
และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคล 
     4. การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุม
ยอย (Interpersonal and Small Group Skills) หมายถึง การมีทักษะทางสังคม (Social Skill) 
เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข คือ มีความเปนผูนํา รูจักตัดสินใจ สามารถ
สราง ความไววางใจ รูจักตดิตอสื่อสาร และสามารถแกไขปญหาขอขดัแยงในการทํางานรวมกัน  
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานรวมกันที่จะชวยใหการทํางานกลุมประสบความสําเร็จ 
     5. กระบวนการทํางานของกลุม (Group Processing)  หมายถึง 
กระบวนการเรียนรูของกลุม โดยผูเรียนจะตองเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด มีความรวมมือทั้งดาน
ความคิด การทํางาน และความรับผิดชอบรวมกันจนสามารถบรรลุเปาหมายได การที่จะชวยให 
การดําเนินงานของกลุมเปนไปไดอยาง มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายนั้น กลุมจะตองมี 
หัวหนาที่ดี สมาชิกดี และกระบวนการทํางานดี นั่นคือ มีการเขาใจในเปาหมายการทํางานรวมกัน  
ในกระบวนการนี้สิ่งที่สําคัญ คือ การประเมินทั้งในสวนที่เปนวธิีการทํางานของกลุม พฤติกรรมของ
สมาชิกกลุม และผลงานของกลุม โดยเนนการประเมินคะแนนของผูเรียนแตละคนในกลุมมาเปน
คะแนนกลุม เพ่ือตัดสินความสําเร็จของกลุมดวย ประเมินกระบวนการทํางานกลุม ประเมินหัวหนา 
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และประเมินสมาชิกกลุม ทั้งน้ีเพ่ือให ผูเรียนเห็นความสําคัญของกระบวนการกลุมที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของกลุมได 
   ผลดีของการเรียนรูแบบรวมมือ 
    การเรียนรูแบบรวมมือสงผลดีตอผูเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้ (ทิศนา  แขมมณี.  
2553: 101; อางอิงจาก Johnson, Johnson and Holubec.  1994: 1.3-1.4) 
     1. มีความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายมากขึ้น (Greater efforts to 
achieve)   การเรียนแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลเุปาหมายเปนผล
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น (Long-
term retention) มีแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
ใชเหตุผลดีขึน้และคิดอยางมีวิจารณญาณมากขึ้น 
     2. มีความสัมพันธระหวางผูเรียนดีขึ้น (More positive relationships 
among students) การเรียนรูแบบรวมมือชวยใหผูเรียนมีน้ําใจนักกีฬามากขึ้น ใสใจในผูอ่ืนมากขึ้น        
เห็นคุณคาของความแตกตาง ความหลากหลาย การประสานสัมพันธและการรวมกลุม 
     3. มีสุขภาพจิตดีขึ้น (Greater psychological heath) การเรียนรูแบบ
รวมมือชวยใหผูเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรูสึกทีดี่เกี่ยวกับตนเอง และมีความเชื่อม่ันในตนเอง
มากขึ้น นอกจากนั้น ยังชวยพัฒนาทักษะทางสังคม และความสามารถในการเผชญิกับความเครียด 
และความผันแปรตางๆ 
   ประเภทของกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ 
    กลุมเรียนรูแบบรวมมือที่ใชโดยทั่วไป แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
     1.  กลุมเรียนรูแบบรวมมืออยางเปนทางการ (Formal Cooperative 
Learning Groups) เปนกลุมที่ครูจัดขึ้นโดยการวางแผน การจัดระเบียบ กฎเกณฑวิธีการและ
เทคนิคตางๆเพื่อใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูสาระตางๆอยางตอเน่ือง อาจใชเวลาหลายชั่วโมงจน
ผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุเปาหมายที่กําหนด 
     2.  กลุมเรียนรูแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ (Informal Cooperative 
Learning Groups) เปนกลุมที่ครูจัดขึ้นชัว่คราวโดยสอดแทรกอยูในการสอนปกตโิดยเฉพาะการสอน
แบบบรรยาย ครูสามารถจัดกลุมเรียนรูนี้สอดแทรกเขาไปเพื่อชวยใหผูเรียนมุงความสนใจหรือใช
ความคิดเปนพิเศษในสาระบางจุด 
     3.  กลุมเรียนรูแบบรวมมืออยางถาวร (Cooperative Base Groups)  
เปนกลุมการเรียนรูที่สมาชกิกลุมมีประสบการณทํางานหรือเรียนรูรวมกันมานาน จนกระทั่งเกิด
สัมพันธภาพที่แนนแฟน สมาชิกกลุมมีความผูกพัน หวงใย ชวยเหลือกันและกันอยางตอเน่ือง 
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    การจัดการเรียนการสอนโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือน้ัน ครูสามารถนํา
เทคนิคการเรยีนการสอนตางๆมาชวยใหองคประกอบการเรียนรูแบบรวมมือทั้ง 5 ประการ 
สัมฤทธิ์ผล (ทศินา แขมมณี.  2553: 103-104; อางอิงจาก Johnson; & Johnson.  1994: 1: 13- 
1: 14) การวางแผนบทเรียนและการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดเรียนรูแบบรวมมือมีประเด็น
สําคัญ ดังนี้ 
     1. ดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ตองมีการกําหนด
จุดมุงหมายของบทเรียนทั้งดานความรูและทักษะกระบวนการ กําหนดขนาดของกลุมควรมีขนาด
เล็กและมีการจัดผูเรียนเขากลุมใหแตละกลุมมีสมาชิกคละกันในดานตาง ๆ เชน ความสามารถ เพศ 
ความถนัด เปนตน พรอมทั้งกําหนดบทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุม ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
กันอยางใกลชดิและมีสวนรวมในการทํางานรวมกันอยางทั่วถึง ซึ่งบทบาทหนาทีท่ี่แตละคนไดรับ
จะตองเปนสวนหนึ่งของงานที่เปนจุดมุงหมายของกลุม มีการจัดสถานที่เหมาะสมกับการทํางานกลุม
และจัดวัสดุอุปกรณหรืองานใหผูเรียนไดเรียนรูหรือแตละคนมีสวนในการชวยกลุมและพึ่งพากันใน
การเรียนรู 
     2. ดานการสอน ครูควรมีการเตรียมกลุมเพ่ือการเรียนรูรวมกัน 
โดยอธิบายชีแ้จงจุดมุงหมายของบทเรียน เหตุผลในการดําเนินการขั้นตอนและรายละเอียดของงาน
กลุม เกณฑการประเมินผลงาน อธิบายใหนักเรียนเขาใจความสําคญัของการพึ่งพา ชวยเหลือและ
การเกื้อกูลกันในกลุมและระหวางกลุม รวมทั้งระเบียบกติกา บทบาทหนาที่ ประโยชนที่กลุมจะไดรับ
ในการเรียนรูแบบรวมมือและการตรวจสอบความรับผดิชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย พรอมทั้ง
ชี้แจงถึงพฤตกิรรมที่คาดหวังจะชวยใหผูเรียนรูและพยายามแสดงพฤติกรรมนั้น 
     3. ดานการควบคุมกํากับและชวยเหลือกลุม มีการสังเกตการณ 
การทํางานรวมกันของกลุม ใหสมาชิกไดมีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด สมาชิกมีความเขาใจใน
งานและบทบาทหนาที่ที่ไดรับ มีการใหขอมูลปอนกลับและใหการเสริมแรง เขาไปชวยเหลือเม่ือ
พบวากลุมตองการความชวยเหลือ และสรุปประเด็นการเรียนรูที่ไดจากการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อ
ชวยใหการเรยีนรูมีความชดัเจนขึ้น 
     4. ดานการประเมินผลและวเิคราะหกระบวนการเรียนรู ครูประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรยีนทั้งดานปริมาณและคุณภาพโดยใหผูเรียนเขามามีสวนรวมในการประเมิน และครู
ควรจัดใหผูเรยีนมีเวลาในการวิเคราะหการทํางานของกลุมและพฤตกิรรมของสมาชิกกลุมเพ่ือให
กลุมมีโอกาสเรียนรูที่จะปรับปรุงสวนบกพรองของกลุม 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมอืในเด็กปฐมวัย 
    การเรียนรูแบบรวมมือเปนสวนหนึ่งของการวางโปรแกรมกลยุทธทีค่รู 
ตองเก็บสะสมไวบริกเคอรและคริพ (Bricker and Cripe.  1992: 283) ไดจําแนกกิจกรรมไว 3 ชนิด
ที่รวมอยูในโปรแกรมของเด็กปฐมวัย 



 128

     1. กิจกรรมประจําวัน (Routine Activities) เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นทัว่ไปซ่ึง
เปนพ้ืนฐานในชีวติประจําวนั เชน การรับประทานอาหาร ใสผาออมและการแตงตวัที่บานและทาน
อาหารวาง การทําความสะอาด และการเตรียมการในสวนที่เปนศูนยกลางที่เปนพ้ืนฐานโปรแกรม 
(Preparation for Departure at Center-based Programs) 
     2. กิจกรรมวางแผน (Planned Activities) เปนการออกแบบสถานการณ 
ซึ่งจะไมเกิดขึ้นถาไมมีการจัดการโดยผูใหญ การวางแผนกิจกรรมควรเปนกิจกรรมที่นาสนใจสําหรับ
เด็กและเปนการพัฒนาที่ดึงดูดใจเด็ก ตรงขามกับการออกแบบที่จะฝกทักษะเปาหมายโดยเฉพาะ 
          3. กิจกรรมริเร่ิมของเด็ก (Child Initiated Activities) เปนกิจกรรมที่เด็ก
คิดขึ้นดวยตัวของเด็กเอง 
    โปรแกรมเด็กปฐมวัยนั้นจะผสมผสานกิจกรรมทั้ง 3 ชนิดนี้เสมอ อยางไรก็
ตามเด็กบางคนก็ไมสามารถมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ เด็กเหลานี้จะไมคอยเขาไปเลนรวมกับเด็กคน
อ่ืน และหลบหลีกการมีปฏิสัมพันธกับเดก็คนอื่นๆ เด็กจะขาดทักษะในการเขารวมหรือดําเนินการ
ปฏิสัมพันธใหคงอยู เด็กเหลานี้อาจจะรับบริการการศึกษาพิเศษจากกิจกรรมเสริม หรือกิจกรรม 
อ่ืนๆ บางอยางที่เปนกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวย 
    ครูมีบทบาททีส่ําคัญในการอํานวยความสะดวกใหเกิดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบรวมมือ โดยหัวใจสําคญัของหองเรียนแบบรวมมือจะตองถายทอดผานการปรับใหสอดคลองกับ 
การเจรจาตอรอง และการประนีประนอมของเด็กๆเอง ครูตองเตรียมโอกาสเพื่อใหเกิดการรวมมือ 
สอนทักษะความรวมมือและเตรียมใหขอมูลยอนกลับ ครูและเด็กมีปฏสิัมพันธกันเหมอืนกับนักเรียน
ในระดับชั้นประถมศึกษา แมวาครูจะมีสวนเก่ียวของกบักิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือนอยที่สุดแต
บางครั้งครูก็จําเปนตองเขามาแทรกแซง ครูสังเกตการณทํางานรวมกันของเด็กๆโดยเนนที่การ
ปฏิสัมพันธการบันทึกทักษะความรวมมือที่สังเกตเห็นโดยเฉพาะ และทักษะเหลานั้นจําเปนตอง
ไดรับการปรับปรุงแกไขเม่ือเห็นวาปญหานั้นเด็กไมสามารถแกไขไดครูจะเขาไปชวยเหลือ เม่ือจบ
กิจกรรมตองอภิปรายกับเด็กถึงวิธีการทีพ่วกเขารวมมือกัน ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือเปนการสนับสนุน
เด็กในระหวางนี้เด็กสามารถอธิบายความรูสึกที่ดีและสิ่งที่พวกเขาตองการจะฝกในอนาคตตอไป 
    การเรียนรูแบบรวมมือมีบทบาทสําคัญในการฝกทักษะทางสังคมใหกับเด็ก 
โดยเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ไดเรียนรูรวมกันจากการรวมวางเปาหมาย  
การวางแผนรวมกัน ทํากิจกรรมและเลนรวมกันโดยคํานึงถึงเปาหมายของกลุม เม่ือเด็กและสมาชิก
ของกลุมสามารถบรรลเุปาหมายของกลุมไดเขาก็จะบรรลุเปาหมายของตนเองดวยเชนกัน ดังนั้น
การเรียนรูแบบรวมมือจึงเปนการวางรากฐานของการอยูรวมกันในสังคม และสรางความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ตอผูอ่ืนและสวนรวม  เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดการมองเห็นสรรพสิ่งวามีความเชื่อมโยง
สัมพันธกันกับตนเอง และคํานึงถึงผลของการกระทําที่สงผลกระทบตอตนเองและสวนรวม  
การเรียนรูแบบรวมมือจึงชวยใหเด็กคํานงึถึงประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ 
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     กลาวโดยสรุป การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุมยอย สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือการบรรลุ
เปาหมายรวมของกลุม สงผลตอการพัฒนาวุฒิภาวะ และทักษะดานสังคม อารมณ ในการทํางาน
และอยูรวมกบัผูอ่ืนในสังคม 
     แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย คอื ในการจัดการเรียนรูตองจัดใหเด็กไดทํางานรวมกันเปน
กลุมยอยเพ่ือชวยใหเด็กเกดิเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดความเคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน มีความ
รับผิดชอบที่จะทํางานรวมกนัเพื่อบรรลุเปาหมายของกลุม ชวยใหเด็กไดพัฒนาการรูคิดและ 
ความมีเหตุผลอันเปนลักษณะประชาธปิไตยของบุคคลขึ้นได 
  2.2.5 แนวคดิการคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 
     โยนิโสมนสิการเปนองคประกอบที่สําคญัในการมีความเห็นที่ถูกตอง เปนปจจัย
สําคัญสูกระบวนการทางปญญา ในพระไตรปฎกกลาวถึงโยนิโสมนสิการในความหมายที่ลุมลึกและ
หมายถึงปจจัยที่พัฒนาสูปญญาที่เปนตัวดับอวิชชา (ความไมรูเทาทนัความจริงของสังขาร 
ความไมรูในอริยสัจ 4 โยนิโสมนสิการเปนปจจัยสูปญญาในการดําเนินชีวติทั่วไป 
     พระเทพเวท ี(ป.อ. ปยุตฺโต. 2551: 29 – 37) ไดใหความหมายของ โยนิโส
มนสิการ วา โยนิโส-มนสิการ ประกอบดวย โยนิโส กับ มนสิการ โดยโยนิโส มาจาก โยนิ ซึ่งแปลวา
เหต ุตนเคา แหลงเกิดปญญา อุบาย วิธ ีทางมนสิการ แปลวา การทําในใจ การคิดคํานึง นึกถึง ใสใจ 
พิจารณา โยนิโสมนสิการ แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย ซึ่งมีไวพจนใหความเหน็แยกเปนแงๆ 
ดังตอไปน้ี 
    1. อุบายมนสิการ แปลวา คิดหรือพิจารณาโดยอุบาย คือ คิดอยางมีวิธ ีหรือ
คิดถูกวธิ ีหมายถึง คิดถูกวธิีที่จะใหเขาถงึความจริงสอดคลองเขาแนวกับสัจจะ ทําใหหย่ังรูสภาวะ
ลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย 
    2. ปถมนสิการ แปลวา คิดเปนทาง หรือคิดถูกทาง คือคิดไดตอเน่ืองเปน
ลําดับจัดลําดับไดหรือมีลําดับ มีขั้นตอน แลนไปเปนแถวเปนแนว หมายถึง ความคิดเปนระเบยีบ
ตามแนวเหตผุล เปนตน ไมยุงเหยิงสับสน ไมใชประเดีย๋ววกเวียนตดิพันเรื่องนี้ เรื่องนั้น หรือ
กระโดดไปกระโดดมา ตอเปนชิ้นเปนอันไมได ทั้งน้ีรวมทั้งความสามารถที่จะนึกคิดเขาสูแนวทาง 
ที่ถูกตอง 
    3. การณมนสิการ แปลวา คิดตามเหต ุคิดคนเหต ุคิดตามเหตุผล หรือคิด
อยางมีเหตุผล หมายถึงการคิดสืบคนตามแนวความสัมพันธสืบทอดกันแหงเหตุปจจัย พิจารณา 
สืบสาวหาสาเหตุใหเขาใจถงึตนเคา หรือแหลงที่มาซึ่งสงผลตอเน่ืองมาตามลําดับ 
    4. อุปปาทกมนสิการ แปลวา คิดใหเกิดผล คือใหความคิดใหเกิดผลที่ 
พึงประสงค เล็งถึงการคิดอยางมีเปาหมาย หมายถึง การคิดการพิจารณาที่ทําใหเกิดกุศลธรรม  
เชนปลุกเราใหเกิดความเพยีร การรูจักคิดในทางที่ทําใหหายหวาดกลัว ใหหายโกรธ การพิจารณา 
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ที่ทําใหมีสต ิหรือ ทําใหจิตใจเขมแข็งม่ันคง เปนตน  
   ซึ่งสามารถสรุปความสั้นๆ ไดวา โยนิโสมนสิการคือ การคิดถูกวธิ ีคดิมีระเบียบ 
คิดมีเหตุผล คิดเรากุศล หรอืหากมองในอีกแง โยนิโสมนสิการก็คือ มนสิการชนิดที่ทําใหเกิดการใช
ปญญาพรอมกับทําใหปญญานั้นเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 
   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโฺต. 2538: 43 – 44) กลาววา การที่จะรูเขาใจความจรงิ
ที่เปนเหตเุปนผลก็คือ การทีต่องเร่ิมตนดวยโยนิโสมนสิการคือ คิดเปน คิดอยางมีกระบวนการวิธี
รูจักแยกแยะองคประกอบ ศึกษาเหตุปจจัยตางๆ โดยโยนิโสมนสิการเปนการตอจากปรโตโฆสะคือ 
อิทธิพลภายนอก ในขณะที่โยนิโสมนสิการเปนปจจัยภายใน ถาปจจัยภายในไมดีพอ ความคิดจะ
ไหลตามปรโตโฆสะ ซึ่งก็ขึ้นอยูกับปรโตโฆสะวาดีหรือไม ถาเปน ปรโตโฆสะ ที่ดีที่เรียกวา
กัลยาณมิตร ก็จะเกิดการชักจูงใหเกิดการพัฒนาปจจัยภายใน หรือโยนิโสมนสิการ หากทั้งปจจัย
ภายในและภายนอกดีถูกตองเราก็เกิดสัมมาทิฐ ิคือ ความเห็นชอบ เขาใจถูกตอง มองเห็นความจริง
ตามระบบ และกระบวนการปจจัยสัมพันธ เชน มองเห็นเหตุปจจัย ความเปนมา องคประกอบ แยก
สวนดีสวนเสยี คุณและโทษ และทางที่จะเลือกถือเอาประโยชน ซึ่งสัมมาทิฐเิปนองคประกอบขอแรก 
ของทางสายกลางหรือมรรค คือวิถีทางดําเนินชีวติที่ถูกตอง ซึ่งจะนําไปสูอิสรภาพและสันตสิุข  
   การแกปญหาอยางถูกวิธีจําเปนตองอาศัยปญญา ซึ่งมีองคประกอบทีส่ําคัญคือ
ความคิดที่ถูกตอง มีวิธีคิดทีไ่มอาศัยการปรุงแตงตามตณัหา ความทะยานอยาก วธิีคิดแบบโยนโิส
มนสิการจึงเปนวิธีคิดที่สมควรจะศึกษาและทําความเขาใจ ซึ่งพระเทพเวท ี(ป.อ. ปยุตฺโต. 2551: 38-
128) ไดใหความหมายของวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ดังนี้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก็คือ การ
นําเอาโยนิโสมนสิการมาใชในทางปฏิบตัแิมวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการนี้จะมีหลายวิธ ีหลักการก็มี  
2 แบบ คือ โยนิโสมนสิการที่มุงสกัดบรรเทาตัณหาหรือกําจัดอวิชชาโดยตรง และโยนิโสมนสิการที่
มุงเพ่ือสกัดหรือบรรเทาตณัหา โยนิโสมนสิการที่มุงกําจัดอวิชชาโดยตรงนั้นตามปกติเปนแบบที่ตอง
ใชในการปฏบิตัิธรรมจนถึงที่สุด เพราะใหเกิดความรูความเขาใจตามเปนจริง สวนโยนิโสมนสิการที่
มุงเพ่ือสกัดหรือบรรเทาตณัหามักใชเปนขอปฏิบัตขิัน้ตนๆ ซึ่งมุงเตรียมพ้ืนฐานหรือพัฒนาตนเองใน
ดานคุณธรรมใหเปนผูพรอมสําหรับการปฏิบัตขิั้นสูงตอไป 
   วิธีโยนิโสมนสกิาร สามารถประมวลเปนแบบใหญๆ  ได 10 แบบ ดังนี้ 
    1. วิธีแบบสืบสาวเหตปุจจัย คือ การพิจารณาปรากฏการณที่เปนผลใหรูจัก
สภาวะที่เปนจริง หรือพิจารณาปญหา หาหนทางแกไขดวยการคนหาสาเหตุและปจจัยตางๆ ที่
สัมพันธสงผลสืบ-ทอดกันมา อาจเรียกวา วิธีคิด แบบอิทัปปจจยตา คือ คิดแบบสอบสวน หรือ 
ตั้งคําถาม หรือ คิดตามหลกั ปฎิจจสมุปบาท คือ สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น วิธีคิด
ดังกลาวจัดเปนวธิีโยนิโสมนสิการแบบพืน้ฐาน 
    2. วิธีคิดแยกแยะสวนประกอบ หรือกระจายเนื้อหาเปนการคิดที่มุงใหมองและ
ใหรูจักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของความเปนจริง มีการจําแนกแยกแยะจัดเปนหมวดหมูเรียกวา 
“วิภัชชะ” (วิธคีิดวิเคราะห) ในทางธรรมมุงถึงการเห็นความไมมีแกนสารหรือความไมเปน 
ตัวเปนตนที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย เห็นสิ่งทั้งหลายตามเหตุและปจจัย 
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    3. วิธีแบบสามัญลักษณ หรือวิธีคิดแบบรูเทาทัน คือ มองอยางรูเทาทันความ
เปนไปของสิ่งทั้งหลายวา เปนธรรมดาทีส่ิ่งทั้งหลายจะเกิดตามเหตุปจจัยตางๆ ทีป่รุงแตงขึ้นจะตอง
เปนไปตามเหตุปจจัย วิธคีิดแบบสามัญลักษณแบงเปน 2 ขั้นตอน 
     ขั้นที่หนึ่ง คือ รูเทาทันและยอมรับความจริง เปนขั้นวางใจวางทาทตีอสิ่ง
ทั้งหลายโดยสอดคลองกับความจริงของธรรมชาติเปนทาทีแหงปญญา ไมมองตามความอยากให
เปนหรืออยากไมใหเปน 
     ขั้นที่สอง คือ แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย เปนขัน้ปฏิบัตติอสิ่ง
ทั้งหลายโดยสอดคลองกับความจริงของธรรมชาต ิเปนการปฏิบัติดวยปญญา 
    4. วิธีแบบอริยสัจจ / คิดแบบแกปญหา หรือเรียกวา วิธีแหงความดับทุกขซึ่งมี
ลักษณะทั่วไป 2 ประการ คือ 
     4.1 เปนวิธคีิดตามเหตุและผล หรือเปนไปตามเหต ุสืบสาวจากผลไปหา
เหต ุแลวแกไขและทําการแกที่ตนเหต ุจัดเปน 2 คู คือ 
      คูที ่1 ทุกขเปนผล เปนตวัปญหา เปนสถานการณที่ประสบ  
ซึ่งไมตองการ สมุทัยเปนเหต ุเปนที่มาของปญหา เปนจุดที่จะตองกําจัดหรือแกไข จึงจะพนจาก
ปญหาได 
      คูที ่2 นิโรธเปนผล เปนสภาวะสิ้นปญหา เปนจุดหมายซึ่งตองการจะ
เขาถึง มรรคเปนเหต ุเปนวธิีการ เปนขอปฏิบัตทิี่ตองกระทําในการแกไขสาเหต ุเพ่ือบรรลุจุดหมาย 
คือ ภาวะสิ้นปญหา อันไดแกความดับทุกข 
     4.2 เปนวิธคีิดที่ตรงจุดตรงเรื่อง ตรงไปตรงมา มุงตรงตอสิ่งที่จะตองทํา
ตองปฏิบัตทิี่เกี่ยวของกับชวีิต ใชแกปญหาไมฟุงซานไปในเรื่องที่คดิเพื่อสนองตัณหามานะทิฐ ิ 
ซึ่งไมเกี่ยวกับการแกปญหา 
    5. วิธีแบบอรรถธรรมสัมพันธ หรือคิดตามหลักการและความมุงหมาย คือ 
พิจารณาใหเขาใจความสัมพันธระหวางหลักการ กับความมุงหมาย ในขณะทีล่งมือปฏิบัติหรือทํา
ตามหลักการอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหไดผลตรงตามความมุงหมาย ไมไปในทางเลื่อนลอย งมงาย 
    6. วิธีแบบเห็นคุณโทษและทางออก เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปน
จริงในแบบที่เนนการยอมรับความจริงตามสิ่งนั้นๆ ในทุกแงทุกดาน ทั้งดานดีและดานเสีย ซึ่งมี
ลักษณะ 2 ประการ คือ 
     6.1 การมองเห็นตามความเปนจริงนั้น จะตองมองเห็นทั้งดานดี ดานเสีย
หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งน้ันๆ 
     6.2 เม่ือจะแกปญหา ปฏิบัต ิเห็นเพียงคุณหรือโทษ ขอดี-ขอเสีย 
ยังไมพอตองมองเห็นทางออก มองเห็นจุดหมาย และรูวาจุดหมายนั้นคืออะไร เปนอยางไร และ 
พนจากขอบกพรอง จุดออน สวนเสียหรือสภาวะที่เปนปญหาอยางไร พนจากปญหาเดิมหรือไม 
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    7. วิธีแบบรูคณุคาแท-คุณคาเทียม หรือการพิจารณาเกี่ยวกับ 
การใชสอยหรอืบริโภคเปนวธิีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตณัหา เปนขั้นฝกหัดเกลากิเลสหรือตัดทาง 
ไมใหกิเลสเขามาครอบงําจิตใจแลวชักจูงพฤติกรรมตอๆ ไป คุณคานี้จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 
     7.1 คุณคาแท หมายถึง ความหมายคุณคาหรือประโยชนของสิ่งทั้งหลาย
ในแงที่สนองความตองการของชีวิตโดยตรง เชน อาหารมีคุณคาในการหลอเลี้ยงรางกายให
ดํารงชีวิตอยูได เปนตน คณุคานี้อาศัยปญญาเปนเครือ่งตีคาหรือวัดราคา 
     7.2 คุณคาเทยีม หมายถึง ความหมายคณุคาหรือประโยชนของสิ่ง
ทั้งหลายในแงสนองตัณหา เชน อาหารมีคุณคาที่ความอรอย เปนตน คุณคานี้อาศัยตัณหาเปน
เครื่องตีคาหรอืวัดราคา 
    8. วิธีคิดแบบเราคุณธรรม มีหลักการทั่วไปของวิธคีิดแบบนี ้คือ สิ่งประสบ
เหมือนกันแตบุคคลรับรูตางกัน อาจมองเห็นและคิดนกึปรุงแตงไปคนละอยาง สดุแตโครงสรางของ
จิตใจหรือแนวทางความเคยชินตางๆ เชน การคิดถึงความตาย ผูที่มี อโยนิโสมนสิการ ก็จะรูสึกสลด
หดหู เศราใจ เห่ียวแหงใจ หรือดีใจในความตายของคนที่เกลียดชัง เปนตน แตหากเปนเปนผูมี
โยนิโสมนสิการ จะคิดประกอบดวยสต ิคือระลึกถึงสิ่งทีก่ําลังเกี่ยวของ มีความรูสึกเราใจ มีสํานึกใน
การเรงทําการงาน และรูตามความเปนจรงิ 
    9. วิธีแบบอยูกับปจจุบัน คอื การคิดที่ไมตกอยูในอํานาจของอารมณ  
ไมหวนอาลัยอาวรณถึงสิ่งที่ลวงมาแลว หรือคิดฟุงเฟอฝนปรุงแตอยางไมมีฐานแหงความเปนจริงใน
ปจจุบัน แตหากคิดดวยอํานาจของปญญาไมวาจะเปนเรื่องที่ลวงไปแลว หรือเปนเรื่องในอนาคต 
ก็เขาอยูในการคิดอยูกับปจจุบัน เชน การเรียนเกี่ยวกบัประวัตศิาสตรซึ่งเปนบทเรียนจากอดีต 
เพ่ือความไมประมาทในการปองกันภัยในอนาคต เปนตน 
    10. วิธีแบบวภัิชชวาท มีลักษณะสําคัญของความคิดและการพูดใน 
การมองและแสดงความจริง โดยแยกแยะออกใหเห็นแตละดาน ครบทุกแงทุกดาน ไมใชจับเอาแง
หนึ่งแงเดียว หรือจับบางแงมาวินิจฉัยตีคลุมไปอยางนั้นทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะตางๆ ดังนี้ 
     10.1 จําแนกในแงความเปนจริง แบงจําแนกไดเปน 2 อยาง คือ 
        10.1.1 จําแนกตามแงตางๆ ตามที่เปนอยูจริงของสิ่งน้ันๆ ชี้เฉพาะ
ในดานนั้น กรณีนั้น 
        10.1.2 จําแนกโดยมองหรือแสดงความจริงของสิ่งนั้นๆ ใหครบทุก
แงทุกดาน คือ พิจารณาสิ่งใดก็ไมมองแคบๆ ไมติดอยูกับสวนเดียวแงเดียวของสิง่นั้น เชน ดีในแง
นั่นกรณีนั้น ไมดีในแงนี้ กรณีนี้ เปนตน 
     10.2 จําแนกโดยสวนประกอบ คือ วิเคราะหแยกแยะใหรูเทาทันภาวะที่สิ่ง
นั้นๆ เกิดขึ้นจากองคประกอบยอยๆ ตางๆ มาประชุมกัน ไมติดอยูภายนอกหรือถูกลวง โดย
ภาพรวมของสิ่งๆ นั้น 
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     10.3 จําแนกโดยลําดับขณะ คือ แยกแยะวิเคราะหปรากฏการณ
ตามลําดับขั้นแหงเหตุปจจัย ใหมองแตละขณะ ใหเห็นตัวเหตุปจจัยที่แทจริง ไมถูกลวงใหจับเหตุ
ปจจัยสับสน 
     10.4 จําแนกโดยความสัมพันธแหงเหตุปจจัย 
     10.5 จําแนกโดยเงื่อนไข คือ มองหรือแสดงความจริงโดยพิจารณา
เง่ือนไขประกอบ 
     10.6 จําแนกโดยทางเลือกหรือความเปนไปไดอ่ืน ซึ่งตองพิจารณา
หนทางวิธีการ หรือความเปนไปได ที่อาจมีไดหลายอยาง ทางที่ไดผลกวา หรือตรงทางกวา ทางที่
เหมาะสมหรือไดผลดีสําหรับตนหรือสําหรับกรณีนั้นมากกวาอยางอ่ืน ทางเลือกหรือความเปนไปได
อาจมีเพียงอยางเดียวหรือหลายอยาง แตเปนทางอื่นทีไ่มใชทางที่กําลังทําอยูหรือเขาใจอยูขณะนั้น
ความคิดตามวิธีแบบวิภัชชวาทนี ้มีผลดีหลายประการ เชน ทําใหไมติดตันหรือวนเวียนอยางหา 
ทางออกไมได เม่ือสิ่งที่ทําอยูไมสําเร็จผลหรือไมเหมาะสมกับตน ทําใหไมทอแท ถดถอย หรืออับจน 
จนหยุดความเพียรในการทาํอยางไมสําเร็จ และขอที่สําคัญที่สุดคือ ทาํใหสามารถคดิหาทางและ
คนพบหนทาง วิธีการ หรือความเปนไปไดที่ถูกตอง เหมาะสม ตรงทาง เปนจริงหรือไดผลดีที่สุด 
    กลาวโดยสรปุ วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก็คือ การนําเอาโยนิโสมนสิการมาใช
ในทางปฏิบตัิ วิธีโยนิโสมนสกิารสามารถประมวลเปนแบบใหญๆ ได 10 แบบ ไดแก วิธีคิดแบบ 
สืบสาวเหตุปจจัย วิธีคิดแยกแยะสวนประกอบ วิธคีิดแบบสามัญลักษณ วิธคีิดแบบอริยสัจจ/คิดแบบ
แกปญหา วิธคีิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ วิธีคิดแบบเหน็คุณโทษและทางออก วิธีคดิแบบรูคุณคาแท-
คุณคาเทียม วิธีคิดแบบเราคุณธรรม วิธคีิดแบบอยูกับปจจุบัน และวธิีคิดแบบวิภัชชวาท 
     แนวคิดการคิดแบบโยนิโสมนสิการสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย คอื การนําแนวคิดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบเห็น
คุณ โทษ และทางออก มาใชในการจัดการเรียนรูจัดใหเด็กปฐมวัยไดคิดวิเคราะหผลดี ผลเสียของ 
การกระทําลักษณะประชาธปิไตยทีต่วัแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยงเปรียบเทยีบกับตนเองเพื่อ
นําเสนอทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบตัิอยางมีเหตผุลดวยตนเอง เปนวธิคีิดที่
ตอเน่ืองกับการปฏิบัติ เพ่ือใหแนใจวาการละจากสิ่งหนึ่งเพ่ือไปหาอีกสิ่งหนึ่งเปนการกระทําที่
รอบคอบสมควรและดีจริง 
  2.2.6 แนวคดิการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม      
       บลูม (ทิศนา แขมมณี.  2546: 44-46; อางอิงจาก Bloom. 1956) ไดจําแนก
จุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัยหรือดานความรูความเขาใจ (Cognitive 
Domain) ดานเจตคติหรือดานจิตใจ อารมณและ ความรูสึก (Affective Domain) และดานทักษะหรือ
ดานการปฏิบัติหรือการกระทํา (Psychomotor Domain) ซึ่งในดานจิตพิสัยนี้ เขาไดจําแนก
จุดมุงหมายออกเปน 5 ระดับ ซึ่งสามารถอธิบายเปนขัน้ตอนสําคัญของการเกิดเจตคติ และ       
การพัฒนาลักษณะนิสัยไดดังนี้ 
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    1.  ขั้นการรับรู (Perceiving or Receiving) การที่บุคคลจะเกิดการพฒันา
ลักษณะนิสัยใดๆ ได บุคคลนั้นจะตองมีโอกาสรับรูและใสใจในสิ่งนั้นๆ กอน ดังนั้นหากเราตองการ
จะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมหรือคานิยมใด ๆ ใหแกบคุคล เราจึงตองพยายามจัดสิ่งเราหรือ
สถานการณทีช่วยใหบุคคลนั้นเกิดการรับรูและสนใจในคุณธรรม จริยธรรมหรือคานิยมนั้นๆ 
    2.  ขั้นการตอบสนอง (Responding) แมบุคคลไดรับรูและเกิดความสนใจในสิ่ง
นั้นแลว แตหากไมมีโอกาสไดตอบสนองตอสิ่งนั้น ความสนใจนั้นก็จะไมไดรับการพัฒนาไปจนถึง
ระดับการพัฒนาเปนลักษณะนิสัย ดังนั้น ในการสอนจึงจําเปนตองพยายามใหบุคคลนั้นมีโอกาส
ตอบสนองตอสิ่งนั้นและเกิดความรูสึกพึงพอใจ ซึ่งจะชวยใหบคุคลนัน้พัฒนาความสนใจที่มีอยูให
มากขึ้น 
    3.  ขั้นการเหน็คุณคา (Valuing) หากบุคคลมีโอกาสตอบสนองตอสิ่งใดแลว 
ไดรับผลที่พึงพอใจ บุคคลนั้นก็จะเริ่มเห็นคุณคาของสิ่งนั้น ดังนั้น หากสามารถจัดประสบการณหรือ
กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลนั้นจะไดรับประโยชนจากการปฏิบัตติามคณุธรรม จริยธรรมหรือคานิยมนั้นก็
จะชวยใหบุคคลเห็นคุณคาของการปฏิบตัิและเต็มใจทีจ่ะปฏิบัตเิชนนั้นตอไป 
    4.  ขั้นการจัดระบบ (Organizing) การที่บคุคลเห็นคุณคาของคุณธรรม 
จริยธรรมหรือคานิยมใด ๆ แลว จะสามารถพัฒนาขึ้นไปเปนลักษณะนิสัยไดนั้น บุคคลนั้นจะตองมี
การนําไปปฏบิัติหรือนําไปใชในระบบชีวติของตน การจัดระเบียบ หรือระบบในการปฏิบัตตินตาม
คุณธรรม จริยธรรมหรือคานิยมนั้น ๆ ในวถิีการดําเนินชวีิตของตน จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยให
บุคคลนั้น ๆ ไดกาวไปสูขั้นสูงสุดของการพัฒนาทางดานจิตพิสัย คือ ขั้นพัฒนาเปนลักษณะนิสัย 
    5.  ขั้นการพฒันาเปนลักษณะนิสัย (Characterization) บุคคลที่สามารถปฏิบตัิ
ตนตามคุณธรรม จริยธรรมหรือคานิยมที่ยึดถือในวิถีการดําเนินชีวิตของตนอยางสม่ําเสมอ ในที่สุด 
ก็จะพัฒนาถึงขั้นการเปนลกัษณะนิสัยของตน ซึ่งนับเปนขั้นสูงสุดของการพัฒนาทางดานจิตพิสัย  
   จากแนวคิดขางตนการจะปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมใด ๆ 
ใหแกบุคคลเพื่อใหเปนลักษณะนิสัยของบุคคลนั้นสามารถทําไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี 
    1.  จัดสิ่งเราใหบุคคลนั้นไดรับรูและเกิดความสนใจในเรื่องที่ตองการปลูกฝง 
    2.  จัดกิจกรรมหรือประสบการณที่ชวยใหบุคคลนั้นไดมีการตอบสนองในเรื่อง
นั้นและเกิดความพึงพอใจ 
    3.  ชวยใหบุคคลเห็นคุณคาของเรื่องนั้น โดยการชวยใหเขาเห็นประโยชน 
ไดรับประโยชนหรือเกิดความพึงพอใจที่มากเพียงพอ 
    4.  ชวยใหบุคคลนั้นมีโอกาสจัดระเบียบในการนําเรื่องนั้นไปใชในระบบชวีิต    
ของตน และใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
   แนวทางในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมหรือคานิยม นั้นตองจัดสิ่งเราใหเด็กเกิด
ความสนใจรับรูในคุณธรรมหรือคานิยมนั้นๆ อยางเต็มใจเสียกอน แลวจึงจัดสถานการณใหเด็กได
แสดงการตอบสนองตอคณุธรรมหรือคานิยมนั้น  เม่ือเด็กเห็นวาการกระทําตามโดยยึดคุณธรรมหรือ
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คานิยมนั้นเปนประโยชนกบัตนเอง  เด็กจะเห็นคุณคาและยอมรับในคุณธรรม หรือคานิยมนั้น แลว
นําไปปฏิบตัิในชีวติประจําวนั จนกระทั่งเปนคุณลักษณะได    
   กลาวโดยสรุป แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม โดยบลูมจําแนกจุดมุงหมาย
ทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัยหรือดานความรูความเขาใจ ดานเจตคติหรือดาน
จิตใจ อารมณและความรูสึก และดานทักษะหรือดานการปฏิบัติหรือการกระทํา ซึ่งในดานจิตพิสัย 
บลูมไดจําแนกจุดมุงหมายออกเปน 5 ระดับ ไดแก ขั้นการรับรู ขั้นการตอบสนอง ขั้นการเห็นคณุคา 
ขั้นการจัดระบบ และขั้นการพัฒนาเปนลักษณะนิสัย 
   แนวคิดการพฒันาดานจิตพิสัยของบลูม สามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย คอื การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กปฐมวัยไดมี 
โอกาสรับรู และตอบสนองตอตัวแบบโดยการใหไดคิดเชื่อมโยงพฤตกิรรมลักษณะประชาธิปไตย 
ที่ตวัแบบปฏบิัติกับประสบการณในชีวติจริงของเด็ก และหากผลจากการกระทําของตัวแบบเปนที่ 
พึงพอใจ เด็กก็จะเห็นคุณคาและจะนําไปใชในชวีติประจําวันจนกระทั่งพัฒนาเปนลักษณะนิสัย  
 2.3 เทคนิคในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
  ประชาธิปไตยถือเปนอุดมการณแหงคุณธรรมและจริยธรรมของวิถีทางที่มนุษย
สามารถใชในการอยูรวมกัน ทํางานรวมกัน และแกไขปญหาความขดัแยงตามแนวทาง 
การใชเหตุและผล ประชาธปิไตยไมสามารถไดมาโดยการปลูกฝงความเชื่อ หรือโดยวิธีอ่ืนๆ 
ของการสอน แตประชาธิปไตยจะไดมาโดยการเรียนรูตลอดชีวิต บทบาทของครูจึงควรชวยเปด
โอกาสใหเด็กไดพัฒนาการรับผิดชอบ การพิจารณาใครครวญภายใตการชี้แนะรวมถึงการกําหนด
แมแบบทางประชาธิปไตยสาํหรับเด็ก ซึ่งจะชวยใหเด็กๆ สามารถเรยีนรูความหมายที่แทจริงของ
พฤติกรรมที่สอดคลองกับหลักของประชาธิปไตย รวมถงึวิธีการอยูรวมกันและทํางานรวมกันได  
การจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การเลานิทาน การใชคําถาม สถานการณจําลอง 
บทบาทสมมติ เปนกิจกรรมในรูปแบบหน่ึงที่จะชวยหลอหลอมใหความเปนประชาธิปไตยเกิดขึน้ 
ในตวัของเด็กปฐมวัยได  
  2.3.1 การเลานิทาน 
      นิทานอาจกลาวไดวาเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสําหรับสรางการเรียนรูใหกับเด็ก
ปฐมวัย ในชวงวัยนี้ไมมีเด็กคนใดไมชอบฟงนิทาน นิทานสามารถสรางจินตนาการ ความฝน 
ความคิด ความเขาใจ และการรับรูใหกับเด็ก (กุลยา ตนัติผลาชวีะ.  2541: 2–10) รวมทั้ง 
ปลูกจิตสํานึกของเด็กใหประพฤตปิฏิบตัอิยูในความดีงาม พัชรี ไชยะสนิท (2535: 80) ไดกลาวถึง 
การเลานิทานวา การเลานทิานเปนการเลาเรื่องใหเด็กฟงและสนทนาโตตอบ อภิปรายซักถาม  
แสดงขอคิด เห็นและแสดงทาทางประกอบเรื่องราวหรอืประสบการณรอบตัว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายของการเลาและยังครอบคลมุถึงการสงเสริมใหเด็กมีโอกาสเปนผูเลาดวยตนเอง  
(เนื้อนอง สนับบุญ.  2541: 35) สอดคลองกับวาโร เพ็งสวัสดิ ์(2542: 138) ที่อธิบายวา นิทานและ
การเลาเรื่อง หมายถึง เรื่องราวที่เลาตอๆกันมาเปนเวลานาน เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
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ใหความรู เพ่ือใหเปนคนดีอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และบางครั้งก็สอดแทรกคติหรือคุณธรรม
เพ่ือสอนใจลงไปดวย ในระหวางการเลาเรื่องใหเด็กฟงอาจมีการสนทนาโตตอบ อภิปราย ซักถาม 
แสดงขอคิดเห็นและแสดงทาทางประกอบเรื่องราวก็ได ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการเลานิทาน 
   นิทานสามารถจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ไดหลายประเภท เกรกิ ยุนพันธ 
(2539: 20-22) ไดแบงนิทานตามรูปแบบของนิทาน และตามเนื้อหาสาระที่เปนเรื่องราวของนิทาน 
ไว 8 ประเภท ดังนี้ 
    1.  เทพนิยาย หรือเรื่องราวปรัมปรา เปนนิทานหรือเทพนิยายที่เกินเลย
ความเปนจริงของมนุษย สวนใหญเปนเรือ่งราวที่เกี่ยวของกับอภินิหาร ตัวเอกหรอืตัวละครเดนๆ จะ
มีอภินิหารหรือเวทยมนต ฤทธิ์เดช ฉากหรือสถานที่ในเรื่องมักเปนสถานที่พิเศษหรือถูกกําหนด
ขึ้นมาเชน สรวงสวรรคหรือเมืองบาดาล มีพระเอกเปนเจาชาย มีนางเอกเปนเจาหญิง มีนางฟา 
เทวดา ยักษ เปนตน 
     2.  นิทานประจําทองถิ่นหรือนิทานพื้นบาน มักเปนนิทานที่ถูกเลาขาน 
ตกทอดตอเน่ืองกันมา เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตํานานพื้นบาน ประวตัิความเปนมาของทองถิ่น 
ภูเขา ทะเล แมน้ํา เรื่องราวของโบราณวัตถุที่มีเหตุแหงที่มาของการสรางการคิด เปนตน 
     3.  นิทานคตสิอนใจ เปนนิทานที่เรียบเรียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวติและความ
เปนอยูรวมกนัในสังคมมนุษย ใหบังเกิดผลในการดํารงชีวิตและความเปนอยูที่พิถพิีถัน ละเอียด
รอบคอบและไมประมาทชวยเหลือและเมตตาผูอ่ืน และอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     4.  นิทานวีรบุรุษ เปนนิทานที่กลาวอางถึงบุคคลที่มีความสามารถ องอาจ  
กลาหาญ นิทานวีรบุรษุมักเปนเรื่องที่ถายทอดเรื่องจริงของบุคคลที่สาํคัญๆ ไว แตมักสรางฉากหรือ
สถานการณทีน่าตื่นเตนหรอืเกินความจริง เพ่ือใหเร่ืองราวสนกุสนาน ทําใหเกิดความรูสึกคลอยตาม
วา บุคคลที่เปนบรรพบุรุษน้ัน มีความสามารถและนาสนใจจริงๆ  
     5.  นิทานอธิบายเหตุ เปนนิทานที่เปนเรื่องราวของเหตุที่มาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
และอธิบายพรอมตอบคําถามเรื่องราวน้ันๆ ดวย เชน เรื่องกระตายในดวงจันทร ทําไมน้ําทะเลจึง
เค็ม นกยูงกับกา เปนตน 
     6.  เทพปกรณัม เปนนิทานที่เกี่ยวของกับความเชื่อโดยเฉพาะเกี่ยวกับ 
ตัวบุคคลที่มีอภินิหารเหนือความเปนจริง ลึกลับ ไดแก พระอินทร พระพรหม ทศกัณฑ เปนตน 
     7.  นิทานที่มีสัตวเปนตวัเอก และเปรียบเทยีบเร่ืองราวกับชีวติมนุษย  
เปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการอยูรวมกันในสังคม สอนจริยธรรมแฝงแงคิดและแนวทางแกไข หรือ
บางครั้งสอนแบบทางออม ผูอานหรือผูฟงจะตองพิจารณาเอง มักเปนเรื่องราวบันเทิงคดีที่
สนุกสนาน 
     8.  นิทานตลกขบขัน เปนเรื่องราวที่เปรียบเทยีบชวีิตความเปนอยู แตมี
มุมมองที่ตลกขบขัน สนุกสนาน ทําใหเกิดความรูสึกเปนสุข เน้ือเรื่องเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับไหว
พริบเรื่องราวแปลกๆ เรื่องเหลือเชื่อ เรื่องเกินความจริง เปนตน 
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   การเลานิทานใหเด็กฟงนั้นมีเปาหมายสําคัญอยู 3 ประการ (กุลยา ตนัติผลาชวีะ.  
2541: 11-12) กลาวคือ 

1.  เด็กไดพัฒนาภาษาและความคิด การเลานิทานจึงไมควรมาจากครูคนเดียว 
ครูควรใหเด็กเปนผูเลานิทานเองดวย เพราะการใหเด็กเลานิทานเอง จะชวยใหเด็กไดแสดงออกถึง
ความรูสึก ขยายความคิดของตนใหกระจาง และพัฒนาการทางภาษา หากครูเลาเองควรมีการถาม 
ตอบโต เพ่ือใหเด็กคิดระหวางการเลานิทานดวย 

2.  สรางความรักการอานและการรักหนังสือใหกับเด็ก เวลาเลานิทานเปนเวลา 
ที่สรางความสนใจในการอานและหนังสือใหกับเด็กมาก ครูควรเตรียมใหพรอมโดยการอานนิทาน
เลมที่จะเลาใหเขาใจ จําได เวลาอานใหเปดหนังสือเสมอตาเด็ก ตาครูจับที่เด็กคอยสังเกต คอยตั้ง
คําถามเปนชวงๆ เพ่ือชวยใหเด็กทบทวนรายละเอียดและตื่นตวัที่จะฟงอยูเสมอ เวลาเลานิทาน 
ควรจัดเปนกลุมเล็กๆ 4-5 คน ถาไมไดก็ใหเด็กนั่งเปนวงเห็นหนาครูชัดเจน และครูเห็นเด็กทุกคน 
ถาเด็กรูสึกเพลิดเพลินกับนทิานที่ครูเลา เด็กจะชอบและสนใจที่จะอานหนังสือดวยตนเอง สิ่งนี้เปน
จุดเริ่มตนของการสรางนิสัยรักการอานและความรักหนงัสือที่ดี 

3.  สรางการเรียนรูอยางมีความหมายใหกับเด็กทั้งทางดานสังคม อารมณ 
คุณธรรมหรือแมแตการพัฒนาสติปญญาก็สามารถใชนทิานเปนสื่อของการเรียนรูได จุดสําคัญที่จะ
นําไปสูจุดประสงคของการเรียนรูนั้น นอกจากเนื้อหาของนิทานตรงประเด็นแลว บรรยากาศในการ
เลามีความสําคัญมาก ผูเลาที่ดีตองสนุกกับการเลานิทาน และสามารถสื่อสารเรื่องราวใหเด็กเกดิ
ความกระตือรือรนที่จะฟง ในขณะเดียวกนัตองหยุดถามเปนระยะๆ หรือใหเด็กมีสวนรวมในการเลา
นิทาน โดยเฉพาะประเด็นทีต่องการใหเกดิผลตามวตัถปุระสงค การเลานิทานอาจเลาซ้ําได ทั้ง 
นี้ เพ่ือใหเด็กไดถายโยงขอมูลใหม เปรียบเทียบ เพ่ือหาขอสรุปที่ถูกตอง ตามหลักเกณฑทฤษฎี
ของเพียเจททีว่าดวยการคิดเพื่อการพัฒนาความรูใหม    
   การเลานิทานมีคุณคาและประโยชนตอเด็กปฐมวัย (วิเชียร เกษประทุม.  2536: 
9) ดังนี้ 

1.  นิทานใหความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนการผอนคลายความเครยีดและ 
ชวยใหเวลาผานไปอยางไมนาเบื่อหนาย 

2.  นิทานชวยกระชับความสัมพันธในครอบครัว 
    3.  นิทานใหการศึกษาและเสริมสรางจินตนาการ โดยเหตุที่นิทานมตีัวละคร
ซึ่งมีชีวิตจิตใจแบบมนุษย เด็กที่ไดฟงนิทานจึงมีโอกาสเรียนรูลักษณะของมนุษย ความอดทน 
ปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ตลอดจนการเอาชนะปญหา อุปสรรคของตัวละคร อาจกลาวไดวา นิทาน
ชวยใหเด็กรูจักโลก รูจักชีวติอยางแทจริง แลวยังชวยใหเด็กรูจักใชจินตนาการซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับความคิดสรางสรรค 
    4.  นิทานใหขอคิดและคตเิตอืนใจ เปนการชวยปลูกฝงคุณธรรมตางๆ ใหกับ 
เด็ก นอกจากนี้ นิทานหลายเรื่องไดใหขอคิดแกผูใหญในดานความประพฤติดี ประพฤตชิอบอยูใน
ระเบียบอันดีงามของสังคม และนิทานไดชี้ใหเห็นถึงลักษณะของบุคคลที่พึงประสงคและไมพึง
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ประสงคของสงัคมอีกดวย นิทานจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่เปนบรรทัด
ฐานของสังคม 
   สมศักดิ์ ปริปุรณะ (2542: 47-64) ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การเลานิทานเปนวธิีการ
ใหความรูวธิีหนึ่งที่ทําใหเด็กสนใจในการเรยีนรู สามารถจดจํา กลาแสดงออก และมีแรงจูงใจที่จะ
เปดรับพฤติกรรมที่พึงปรารถนา นอกจากนั้นยังชวยตอบสนองความตองการของเด็ก เชน ความ
อยากรูอยากเห็น ความสัมฤทธิผ์ล ความตองการเปนที่ยอมรับ เน้ือหาของนิทานที่มีความสัมพันธ
กับความตองการดังกลาว จะชวยใหเด็กสมความปรารถนาและมีความสุข กระตือรือรนที่จะเรียนรู 
นิทานจึงมีความสําคัญและมีประโยชนตอเด็กดังนี้ 
    1.  เปนเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธภิาพในการชักจูงผูเรียนใหคลอยตาม 
เปนตวักระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิใ์นตวัผูเรียน เปนตวักระตุนความคิดสรางสรรค และการแสดงออก
อันเปนที่พึงประสงคของสังคมซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผูเรียน 
    2.  เปนเครื่องกระตุนและโนมนาวใหเด็กเปดใจที่จะยอมรับพฤติกรรมดาน
ตางๆ และตอบสนองความตองการทางธรรมชาติของเด็กดวย 
    3.  เปนตวัแบบในการหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก 
นอกจากนี้ นิทานมีประโยชนและคุณคาตอเด็กปฐมวยัเปนอยางมาก นิทานชวยสรางเสริม
พัฒนาการของเด็กทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาใหเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
และยังชวยปรงุแตงบุคลิกภาพ แกไขพฤติกรรมของเด็กใหเปนไปตามตัวแบบของตัวละครในนทิาน
ที่เด็กชื่นชอบ รวมทั้งยังเปดโลกจินตนาการใหกวางไกลและมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลรอบขาง 
เปนเครื่องกระตุนนําใหเด็กยอมรับพฤติกรรมตางๆ และเปนตวัแบบในการหลอหลอมพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของเด็ก 
   ในการเลานิทานนั้น กุลยา ตันติผลาชวีะ (2541: 16-17) กลาววา การเลานิทาน
ควรมีขั้นตอนการดําเนินการเปนลําดับ แตละขั้นตอนของการเลา ตองมีการจัดเตรียมใหเหมาะสม 
จึงจะทําใหการเลานิทานมีความหมายประทับใจผูฟง แมวานิทานจะเปนสิ่งที่เด็กชอบ และพรอมที่จะ
ฟงอยูเสมอก็ตาม นิทานทกุเรื่องกับการเลาทุกครั้ง ไมสามารถตรึงใจใหเด็กอยูกับที่ไดตั้งแตตนจน
จบ เวนแตกระบวนการเลานั้นจะมีขั้นตอนการเตรียมการที่ดี นอกจากจะทําใหนิทานดําเนินไปสู
จุดประสงคของผูเลาที่ตองการแลว ตองทําใหเด็กเพลดิเพลินกับการเลานิทานดวย ในการเตรียมการ
เพ่ือการเลานทิานที่ครูเปนผูเลา ครูควรจัดเตรียมเน้ือหานิทานกอน ถาเปนนิทานที่มาจากหนังสือ
นิทาน ครูควรตองอานใหเขาใจ จําเนื้อเรื่องใหได เม่ือนําไปเลาประกอบภาพในหนังสือจะไดพูด
ความตอเน่ืองเปนเรื่องราว มีหยุดพัก ถามตอบจะทําใหเขาใจงายไมลืม 
   การเตรียมเด็กสําหรับฟงนิทาน ที่นั่งของเด็กครูตองใกลชิดกัน ครูอาจนั่งสูงกวา
เด็กเล็กนอยเพื่อใหสามารถแสดงภาพในหนังสือหรือภาพอ่ืนๆ บนตักในระดับสายตาเด็ก ขณะเลา
ควรจัดเด็กเปนกลุมเล็กๆ ถาเปนกลุมใหญใหนั่งลอมวงครู แลวครูเร่ิมกิจกรรมเตรียมตัวเด็กดวย 
การใหเด็กรองเพลง ดูภาพ หรือกลาวคําจูงใจ เพ่ือใหเด็กมีอารมณพรอมที่จะฟง เม่ือพรอมแลว    
จึงเร่ิมตนดวยการเลานิทาน หากมีจุดประสงคของการฟงตองบอกเด็กดวย 
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   การดําเนินเรื่อง อาจเปนการนําเสนอดวยภาษาพูดอยางเดียว หรือใชภาษา
ทาทางหรือใชสื่อประกอบตางๆ ทั้งแถบบันทึกเสียงและภาพประกอบ ผูเลาตองใชภาษาทีเ่ด็กเขาใจ
งาย ถูกหลักไวยากรณ บทสนทนาอาจใชภาษาถิ่นหรือใชคําคุนเคยที่เด็กเคยชิน จะชวยใหการเลา
นิทานมีประสทิธิภาพและมคีวามหมายตรงกับจุดประสงคของผูเลามากขึ้น 
   การสรุปเรื่อง เปนขั้นตอนสดุทายของการเลานิทานทุกครั้ง ควรมีการสรุปเรื่อง
ดวยคําถามเกีย่วกับประเด็นสาระสําคัญของเร่ือง ลักษณะของตวัแสดงในเรื่อง ความรูและคําสัง่สอน
ที่ไดจากเรื่อง เพ่ือใหเด็กไดคิดทบทวน และเก็บขอความรูจากนิทาน เปนการย้ําเตอืนทําใหเด็ก
จดจําเรื่องราวไดดี 
   การเลานิทานพบวา มีรูปแบบการเลานิทานที่แตกตางกันออกไป ผูเลาสามารถ
เลือกใชรูปแบบของการเลานิทานใหเหมาะสมกับผูฟงได (กุลยา ตันติผลาชวีะ. 2541: 12–14) ดังนี้ 
    1.  การเลานทิานปากเปลาเปนการเลาที่อาศัยคําพูด น้ําเสียงและจังหวะไมใช
สื่อประกอบการเลา ตองใชศิลปะการพูด การเลาตามรปูแบบนี้ อาจใชกับการเลาทีต่องการจูงใจให
เด็กทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางมีสมาธิ การเลานิทานปากเปลาอาจใหเด็กเลาเอง ผูใหญเลา
บางหรือชวยกันเลา การเลานิทานปากเปลา ไมควรเลาเกิน 15 นาที 
    2.  การเลานิทานประกอบทาทาง เปนการเลานิทานที่มีชีวติชวีามากกวาการ
เลาดวยปากเปลา เพราะเดก็สามารถติดตามเรื่องที่เลาไดและจินตนาการเรื่องที่เลาเปนรูปธรรมมาก
ขึ้น ตามทาทางของผูเลา ทาทางที่ใชประกอบการเลานิทานอาจเปนทาทางของผูเลา ทาทางแสดง
รวมของเด็ก ไดแก การทําหนาตา การแสดงทาทางกาย หรือการเลนน้ิวมือประกอบการเลา 
    3.  การเลานิทานประกอบภาพ มีหลายชนิดดวยกัน อาทิ ภาพถาย  
ภาพโปสเตอร ภาพจากหนังสือ ภาพวาด ภาพสไลด ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพฉาย การที่มีภาพ
สวยๆ มาประกอบการเลาเปนสิ่งจูงใจและสรางจินตนาการใหเด็กมาก    
    4.  การเลานิทานประกอบเสียง ไดแก เสียงเพลง เสียงดนตรี  
แถบบันทึกเสยีงตางๆ สามารถนํามาประกอบการเลานทิานได เพ่ือสรางบรรยากาศ ความตื่นเตน 
อยากติดตาม นอกจากนี้อาจใชเสียงเด็กมาประกอบการเลาได เชน การใหเด็กรวมทําเสียงรถไฟ
กําลังวิ่ง 
    5.  การเลานิทานประกอบอุปกรณ หรือสิ่งประดิษฐที่มีอยูหรือผูเลาจัดทําขึ้น 
เชน หนากากตัวแสดงในนทิาน หุนมือ ตุกตา เปนตน อุปกรณเหลานี้สามารถทําใหเด็กสนุกและตื่น
ตาไปกับนทิานที่เลาไดเปนอยางดี 
   การเลือกนิทานสําหรับเด็กปฐมวัยตองคาํนึงถึงองคประกอบทางจิตวิทยาที่อาจ
สงผลกระทบถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก นิทานตองมีเน้ือหาที่เหมาะสมกับวัย ความพรอม 
และวุฒิภาวะของเด็ก เด็กเล็กเนื้อเรื่องของนิทานจะตองเปนเรื่องที่แสดงขอเท็จจริงเพ่ือใหเด็ก 
เกิดความคิดรวบยอดที่ถูกตอง เด็กที่โตควรนําเรื่องที่แปลกมหัศจรรยมาเลาใหฟง เน้ือเรื่องของ
นิทานสามารถสนองความตองการพื้นฐานและความตองการตามธรรมชาติของเด็กได อยางนอย
ที่สุดคือสรางความสนุกสนานเพลิดเพลนิ เน้ือหาตองมีสุนทรียภาพความงดงาม มีสวนกระตุนปลุก
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เราจินตนาการของเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงอาย ุ4-6 ป นิทานตองเปนวรรณกรรมที่ดีทั้งโครง
เรื่อง พฤติกรรมที่เดนชัดของตัวละคร แนวความคิดสรางสรรคและภาษาที่เหมาะสม ชัดเจน งาย 
และเปนภาษาที่สุภาพ เสนอแนะวิธีแกปญหาแกเด็กในการเผชิญอุปสรรคและความยากลําบากดวย
วิธีการทีส่รางสรรค ใชความพากเพียร มานะอดทนและสติปญญาในการแกไขปญหา เลือกนิทานที่มี
เน้ือหาหลากหลาย ตัวละครอยูในวัยเดียวกับเด็ก แมวาตัวละครเปนสัตวกต็องมีลกัษณะเปนเดก็
เชนเดียวกบัผูฟง นิทานที่ดีตองมีการแทรกบทตลกขบขนัแตตองไมหยาบคาย สิ่งทีค่วรระมัดระวงั
คือ อยาเลือกนิทานที่มีบทตลกในลักษณะที่เปนการกลัน่แกลง ทําใหผูอ่ืนเจ็บปวด อับอาย ซึ่งจะ 
ทําใหเด็กเอาเปนแบบอยางได เลือกนิทานที่มีเน้ือหามุงใหเด็กไดขยายประสบการณ เปนนิทาน 
ที่ชวยปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดีงามใหเด็ก ตัวละครในนทิานตองเปนตัวแบบที่ดีสําหรับเด็กๆ หรือ 
อาจเปนตัวแบบที่มีพฤติกรรมที่ไมดีในเบื้องตนแลวกลับแปรเปลี่ยนนิสัยไปในทางที่ถูกตองดีงาม  
มีจรรยามารยาทนาชื่นชมและมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับในที่สุด (สริิมา  ภิญโญอนันตพงษ.   
2549: 40-41) 
    กลาวโดยสรปุ นิทานและการเลานิทานใหเด็กฟงเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอการแสดง
พฤติกรรมตางๆ ของเด็ก เน่ืองจากนิทานเปนเรื่องราวหรืออาจเปนเรื่องที่แตงขึ้นมาจากความคดิ
ของผูเลา ทําใหผูที่ไดฟงเกิดความเพลิดเพลิน แฝงดวยคุณธรรม คติสอนใจรวมทั้งความรูและทักษะ
ในดานตางๆ ดังนั้น เม่ือตองการหลอหลอมความคิด การกระทําทีพึ่งประสงค รวมทั้งการพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยในเดก็ปฐมวัย จึงควรนํานิทานมาเปนสื่อกลางในการถายทอดลักษณะ
ดังกลาว โดยผูเลาสามารถเลือกใชรูปแบบการเลานิทานใหเหมาะสมกับคุณลักษณะที่ตองการ
ถายทอดและกลุมเปาหมาย กระตุนใหเด็กไดฟงนิทานอยางตั้งใจ คิดทบทวน และเกบ็ขอความรู 
จากนิทาน ซึ่งจะชวยทําใหเด็กจดจําเรื่องราวไดดี เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไปในทศิทาง 
ที่เหมาะสม 
  2.3.2 การใชคําถาม 
      การใชคําถาม (Questioning) เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูที่ชวย 
ในการพัฒนากระบวนการคดิของเด็ก การใชคําถามสามารถผสมผสานหรือใชรวมกับวธิีการสอน
แบบตางๆได เด็กที่ไดรับการจัดประสบการณดวยการใชคําถามที่ถูกตองอยางสม่ําเสมอจะเปน 
ผูที่มีความงอกงามทางปญญา ในการสอนยุคปจจุบัน ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคญัตอการเรียนรู 
ของเด็ก ครูควรตองปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนผูที่มีความสามารถในการตั้งคําถามลกัษณะตางๆ  
กับเด็ก คําถามที่ดีควรเปนคําถามที่สามารถพัฒนาความรู ความคิด ทั้งความคิดเชิงเหตุผล การคิด
เพ่ือแสดงความรูสึก ความคดิสรางสรรค การวิเคราะหปญหา หรือการประเมินคา เปนตน คําถามจึง
เปนสิ่งที่ทาทาย กระตุนความอยากรูอยากเห็นของเด็กไดเปนอยางดี  
      ไวแกนด (Weigand. 1971) ไดแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับคําถามวา คําถาม
เปนคําพูดที่ผูถามตองการการตอบสนองจากบุคคลที่มุงหวังซึ่งหมายถึง การคนพบและการตีความ
ขอมูลดวย การที่บุคคลไดถามหรือใชคําถามเปนการบูรณาการเพื่อพัฒนาไปสูการคิดไตรตรอง 
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(Reflective Thinking) และโครงสรางกระบวนการคิด ชวยใหผูเรียนไตรตรองความเขาใจของตนเอง 
และสามารถนาํไปสูการเปลีย่นแปลงและการปรับปรุงการเรียนรู การคิด และการสอนตอไปไดดวย 
(สมศักดิ์ สินธรุะเวชญ. 2542: 17)   
   คําถามเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการจัดกจิกรรมสําหรับเด็ก ชาตินี ศิริพงษไทย 
(2554: ออนไลน) ไดกลาวถึงความสําคญัของการใชคําถามไว ดังนี้ 
                           1.  คําถามใชเปนสือ่สําหรับสํารวจและทบทวนพื้นความรูเดิมและ
ประสบการณเดิมของผูเรียน คําตอบของผูเรียนจะเปนสื่อนําไปสูการเรียนการสอนบทเรียนใหม 
และประสบการณใหม 
                           2.  คําถามใชกระตุนความสนใจของผูเรียน ครูอาจใชคําถามเพื่อเรา 
ความสนใจของผูเรียนไดทุกขั้นตอนในการเรียนการสอน เชน การใชคําถามเพื่อเริ่มตนบทเรยีน 
ถามใหผูเรียนสังเกต ใหยกตัวอยาง ใชเปนสิ่งเชื่อมโยงหรือเริ่มตนการสนทนาระหวางครูกับผูเรยีน 
เพราะผูเรียนจะตอบคําถามของครูไดหากสนใจเรียนตลอดเวลา 
                           3.  คําถามใชเสริมสรางความสามารถทางความคิดใหแกผูเรียน ชวยใหผูเรียน
ฝกคิดหาคําตอบ หาเหตุผล และหาความรูไดดวยตนเอง 
                           4.  คําถามที่ดีจะชวยใหมีการอภิปรายตอเน่ือง เปนการขยายความคิดและ
แนวทางในการเรียนรูและขอสรุปหลักเกณฑใหมๆ  
                           5.  คําถามชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน เชน ทําใหนักเรยีนมี
โอกาสตอบคาํถาม เสนอความคิดเห็นและตั้งคําถาม รวมทั้งไดรวมกิจกรรมอ่ืนๆ ดวย 
 
                           6.  คําถามชวยใหผูเรียนพยายามคนควาหาความรูใหมเพ่ิมเติมเพ่ือที่จะนํามา
ตอบคําถามของครู 
                           7.  คําถามชวยทบทวนหรือสรุปบทเรียนใหเปนที่เขาใจตรงกัน 
                           8.  คําถามชวยประเมินผลการเรยีนของผูเรียนและการสอนของครู 
   กลาวโดยสรุป คําถามมีความสําคัญกับกระบวนการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก ครูควร
ตระหนักและใสใจกับการเลอืกใชคําถามเพื่อกระตุนการคิดของเด็ก คําถามที่ดีที่ครูควรเลือกใช 
ควรเปนคําถามปลายเปด ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสใชความคิดใครครวญกอนที่จะตอบคําถาม 
คําถามที่ดีควรสงเสริมการเรียนรูและจุดประกายใหเกดิคําถามอื่นๆ ตอไป รวมทัง้เกิดความทาทาย 
สรางความสนใจใครคนควาหาคําตอบ (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ. 2542: 17) สําหรับการใชคําถามนํา 
หรือคําถามที่มีคําตอบใหเลอืกเพียง 2 ทาง คือ “ใช” หรือ “ไมใช” นั้น ครูควรหลีกเลี่ยง เพราะผูเรียน
จะไมมีโอกาสไดฝกการเรียบเรียงคําพูดออกมาเปนประโยค (ราศี  ทองสวัสดิ์. 2525: 223) ดังนั้น 
การเลือกใชคาํถามที่ดีเหมาะสมกับผูเรียน ครูควรคํานงึถึงหลักการใชคําถาม ดังนั้น ครูควรเลือกใช
คําถามที่ดีเหมาะสมกับผูเรยีน โดยคํานึงถึงหลักการใชคําถาม (ชาตนิี ศิริพงษไทย.   
2554: ออนไลน) ดังนี้  
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    1.  คําถามนั้นตองมีจุดมุงหมายที่แนชัดวา ครูใชคําถามนั้นเพื่ออะไร แลวตอง
ตั้งคําถามใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย 
    2.  ใชภาษาทีเ่รียบงาย และผูเรียนมีความคุนเคย เขาใจงาย 
    3.  คําถามแตละคําถามตองเนนที่สิ่งเดียว พยายามหลีกเลี่ยงการรวม 2 
คําถามเปนคําถามเดียว 
    4.  คําถามแตละคําถามตองสงเสริมใหเด็กอยากใชความคิดและลงมอืปฏิบัต ิ
    5.  หลีกเลีย่งคําถามที่นักเรยีนเดาคําตอบได คือ คําถามที่ตอบวาจริงหรือ 
ไมจริง ใชหรือไมใช   
    6.  ควรเตรียมคําถามลวงหนา เพ่ือสามารถถามตามลําดับความยากงาย 
ตามลําดับเนือ้หา และชวยใหมีความมั่นใจในการถาม 
    7.  ใชภาษาในการถามกระชับ ชัดเจน 
    8.  การถามตองมีเวลาในการรอคอย ประมาณ 3 วินาที เพ่ือเปดโอกาสให
ผูเรียนไดคิด 
    9.  ควรถามทลีะคน และตอบทีละคน แตตองเปดโอกาสใหผูเรียนตอบหลายๆ 
คน ในคําถามเดียวกัน 
    10.  ถามแลวไมทวนคําถาม และไมทวนคําตอบ 
    11.  ควรใชทาทาง เสียงประกอบการถาม เพ่ือกระตุนความสนใจ 
    12.  ควรใชคาํถามปูพ้ืน เม่ือตอบคําถามแรกไมได 
    13.  ควรใชทัง้คําถามหลายระดับกลาวคือ มีคําถามงายปนกับคําถามยากใน
การสอนครั้งหนึ่งๆ 
    14.  ควรเปดโอกาสใหผูเรียนถามคําถามผูสอน 
   ลักษณะของคําถามที่ครูควรนํามาใชในการถามเด็ก ควรมีลักษณะของคําถาม   
(ชุลีพร สงวนศรี.  2550: ออนไลน) ดังนี้  
    1.  ลักษณะของคําถามควรเปดโอกาสใหเด็กคิดและจินตนาการ สามารถ
ถายทอดความคิดดวยวิธกีารที่เด็กเลือกเอง 
    2.  ควรเปนคาํถามที่เด็กสามารถคนหาคําตอบโดยการใชประสาทสัมผัส 
ทั้งหา 
    3.  ควรเปนคาํถามที่เปดกวางใหเด็กมีอิสระทางความคิดโดยไมคํานึงถึง
คําตอบวาจะตองเปนจริงเสมอไป 
    4.  ควรเปนคาํถามที่เปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่อยู
ใกลตวัเด็ก หรือเริ่มจากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ยากขึ้นตามลําดับ 
    5.  ควรเปนคาํถามที่ตอบสนองความอยากรูอยากเห็นตามวัย 
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   นักการศึกษาไดจําแนกประเภทของคําถามโดยใชเกณฑตางๆ ไดหลายลักษณะ 
เชน คําถามระดับต่ํา คําถามระดับสูง คําถามงาย คําถามยาก เปนตน สําหรับการแบงประเภทของ
คําถามตามขัน้ของการใชความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามแนวคิดของบลูม (Bloom) 
นั้น ไดแบงคําถามเปน 6 ประเภท (ชาตนิี ศิริพงษไทย.  2554: ออนไลน) กลาวคือ 
    1.  ถามความรู คําถามที่มีคําตอบแนนอน ถามเนื้อหาเกี่ยวกับขอเทจ็จริง  
คําจํากัดความ คํานิยาม คําศัพท กฎ ทฤษฎีถามเกี่ยวกับใคร (who) อะไร (what) เม่ือไร (when)  
ที่ไหน (where) รวมทั้งใชหรือไม เชน มนุษยสัมพันธหมายถึงอะไร ผูคนพบทฤษฎีสัมพันธภาพคือ
ใคร  
    2.  ถามความเขาใจ คําถามที่ตองใชความรู ความจํามาประกอบเพื่ออธิบาย
ดวยคําพูดของตนเอง เปนคําถามที่สูงกวาถามความรู เชน จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
การแพรและการออสโมซิส จงอธิบายลกัษณะของผูมีสขุภาพจิตดี  
    3.  ถามการนําไปใช คําถามที่นําความรูและความเขาใจไปใชแกปญหาใน
สถานการณใหม เชน ทานจะมีวิธีประหยัดน้ําในครอบครัวของทานไดหรือไม อยางไร เม่ือเขาชม
พิพิธภัณฑทานควรปฏบิัตตินอยางไรบาง  
    4.  ถามการวเิคราะห คําถามที่ใหจําแนกแยกแยะเรื่องราวตางๆวา
ประกอบดวยสวนยอยอะไรบาง โดยอาศัยหลักการ กฎ ทฤษฎี ที่มาของเร่ืองราว หรือเหตุการณนั้น 
เชน สาเหตุสาํคัญใดบางทีท่ําใหเยาวชนเสพยาเสพยตดิ มูลเหตุสําคญัที่ทําใหสถติ ิการมีสุขภาพจิต
ไมดีของคนในกรุงเทพฯ สูงขึ้นคืออะไร  
    5.  ถามการสงัเคราะห คําถามที่ใชกระบวนการคิด เพ่ือสรุปความสัมพันธ
ระหวางขอมูลยอย ๆ ขึ้นเปนหลักการ หรือแนวคิดใหม เชน จงสรุปหลักการถนอมอาหาร จาก
การศึกษา จงสรุปผลเกี่ยวกบัสาเหตุการเกิดมะเร็ง  
    6.  ถามการประเมินคา คําถามที่ใหนักเรยีนตีคุณคาโดยใชความรู ความรูสึก 
ความคิดเห็นในการกําหนดเกณฑ เพ่ือประเมินคาสิ่งเหลานั้น เชน ความคิดเห็นของเพ่ือนคนใด 
เหมาะสมที่สดุ ผลการทําโครงงานวิทยาศาสตรของกลุมใดดีที่สุด  
   ในการแบงระดับของคําถามนั้น คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 
74-78; อางอิงจาก ชาตินี ศิริพงษไทย.  2554: ออนไลน) ไดเสนอแนวคิดในการใชคําถามสําหรับ
เด็กปฐมวัยวา คําถามเปนเครื่องมือที่สําคัญย่ิงในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมที่ยึดเด็กเปน
ศูนยกลาง เพราะคําถามจะเปนเครื่องกระตุนใหเด็กเกดิการคิด และสนใจตอสื่อและสิ่งตางๆทีอ่ยู 
รอบๆตวั คําถามแบงเปน 2 ระดับ คือ คําถามระดับต่ํา และคําถามระดับสูง 
                      1.  คําถามระดับต่ํา เปนคําถามที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง ซึ่งไดจากความจํา
และการสังเกต คําถามประเภทนี้มักมีคําตอบเดียว คําถามระดับต่ําแบงไดเปน 6 ชนิด คือ 
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                          1.1 คําถามใหสังเกต เปนคําถามที่ตองการใชประสาทสัมผัส คือ ตา  
หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เพียงสวนใดสวนหนึ่งหรือหลายสวน รวบรวมขอมูลในการตอบคําถาม  
แตผูตอบตองไมเพ่ิมความรูเดิม หรือความคิดเห็นสวนตัวลงไป  
                               - เด็กๆเห็นอะไรในภาพนี้บาง (ตา) 
                               - มะละกอที่เด็กๆชิมมีรสเปนอยางไร (ลิ้น) 
                               - เด็กๆลองเอามือเคาะโตะ แลวฟงซิวามีเสียงอยางไร (หู) 
                               - ดอกไมที่เด็กๆถืออยูมีกลิ่นหรือไม (จมูก) 
                               - ลองจับดูซิ ผิวของนอยหนาเปนอยางไร (ผิวกาย) 
                          1.2 คําถามใหทบทวนความจํา เปนคําถามที่ผูตอบสามารถนําความรูหรือ
ประสบการณเดิมมาตอบคําถาม  
                               - เด็กๆทราบไหม นกกินอะไรเปนอาหาร 
                               - ลองนึกดูซิ ไกที่เด็กๆเคยเห็นมีลักษณะอยางไร 
                               - รุงกินนํ้ามีกี่สี 
                               - สัตวปกออกลูกเปนอะไรกอน 
                          1.3 คําถามใหบอกความหมายหรือคําจํากัดความ เปนคาํถามที่ใช
ตรวจสอบประสบการณเดิมเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ในเรื่องคําศพัทและความหมายของคํา กอน
การจัดประสบการณใหมแกผูเรียน  
                               - รังนกหมายถึงอะไร 
                               - บานของนักเรียนเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
                               - ขาวเปลือกหมายถึงขาวลักษณะอยางไร 
                          1.4 คําถามชี้บง เปนคําถามที่กําหนดขอมูลไวหลายอยาง แลวใหเลอืก
ขอมูลอยางหนึ่งที่เด็กตองการนํามาเปนคําตอบ  
                               - ตัวหนอน หญาแหง น้ําหวานจากดอกไม สิ่งใดคือ อาหารของนก 
                               - มะมวง สม และนอยหนา ผลไมชนิดใดที่มีเมล็ดภายในผลเพียง
เมล็ดเดียว 
                               - ระหวางววั ชาง และมา สัตวชนิดใดวิ่งเร็วที่สุด 
                               - ปลาดุก ปลานิล และปลาทอง ปลาชนิดใดที่เลี้ยงไวดูเลน 
                          1.5 คําถามถามนํา เปนคําถามที่ใชเนนเรือ่งที่ครูพูด และดึงความสนใจ
ของเด็ก คําถามประเภทนีมั้กนําไปสูคําตอบ ใช จริง ถูก เปนสวนใหญ  
                               - แกวเปนเด็กที่เลี้ยงนก ใชหรือไม 
                               - ตนไมในภาพมีขนาดใหญใชไหม 
                               - เด็กๆคิดวาการยิงนกเปนสิ่งดีหรือไม 
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                          1.6 คําถามเราความสนใจ เปนคําถามที่ไมตองการคําตอบอยางจริงจัง 
แตใชเพ่ือดําเนินกิจกรรมในชั้นเรียนใหเปนไปตามที่ไดวางแผนไว  
                               - เด็กๆคอยดูซิวา เพ่ือนจะทําทาอะไรตอไป 
                               - เด็กๆลองคิดดูซิวา ในกลองนี้มีอะไรอยู 
                      คําถามระดับต่ําทั้ง 6 ชนิดดังกลาว ยังมีความจําเปนในหองเรียนอยูมิใชนอย 
ทั้งน้ีเพราะครอูาจเลือกใชคาํถามเพื่อทบทวนความจํา ใชเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมไปสู
ประสบการณใหม และเพ่ือควบคุมกิจกรรมในหองเรียนใหดําเนินไปในทิศทางที่ตองการ 
                      2.  คําถามระดับสูง เปนคําถามที่สงเสริมใหผูตอบใชความคิด นําความรูและ
ประสบการณเดิมมาเปนพ้ืนฐานสรุปหาคําตอบ สงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคและเกิดทักษะใน
การคิดอยางมีระบบ นอกจากนั้นยังเปนคาํถามที่เปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็น ตลอดจน
กระตุนใหไดลองแกปญหาดวยตนเอง คําถามระดับสูงแบงไดเปน 7 ชนิดคือ 
                           2.1 คําถามใหอธิบาย เปนคาํถามที่ผูตอบจะตองนําความรู และ
ประสบการณเดิมมาเปนพ้ืนฐานสรุปหาคําตอบ 
                                 - ถาเด็กๆอยากทราบวา มดที่เลี้ยงไวชอบอาหารประเภทใด 
มากที่สุด เด็กๆจะทําอยางไร 
                                 - ทําไมเด็กๆจึงบอกวา มดชอบกินนํ้าหวาน ลองเลาใหเพ่ือนๆฟงซิ 
                                 - ทําไมเด็กๆเหลานี้จึงไมสวมเสื้อในฤดูหนาว 
                                 - ทําไมมดแตละรังตองมีนางพญามด 
                           2.2 คําถามใหเปรียบเทียบ เปนคําถามทีมี่จุดมุงหมายใหเด็กใชความคิด
เปรียบเทียบของสองสิ่งวา มีคุณสมบัติหรือลักษณะคลายกันหรือตางกันอยางไร คุณสมบัติที่นาํมา
เปรียบเทียบน้ัน ไดแก รูปราง ลักษณะ สี ขนาด น้ําหนัก จํานวน ปริมาตร ความสูง ความยาว 
ความหนา รสชาติ กลิ่น ฯลฯ 
                                 - เสือกับแมวมีอะไรตางกันบาง 
                                 - เสือกับแมวมีอะไรที่คลายกัน 
                                 - ถาเราตองชวยกันจัดผลไมเหลานี้ใสกระจาด 2 ใบ เด็ก ๆ จะจัดแบง
อยางไร ลองคิดและเลาใหเพ่ือนๆฟง 
                           2.3 คําถามใหจําแนกประเภท เปนคําถามเพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักจัดกลุม 
จัดหมวดหมูโดยใชเกณฑของตนเองหรือของผูอ่ืน หรือบอกเกณฑที่ใชในการจัดกลุมที่ผูอ่ืนทําไว 
เกณฑที่ใชในการจัดกลุมน้ีอาจไดแก สี ขนาด รูปราง ประโยชน หรือวัสดุที่ใช หากเปนภาพของ
สิ่งมีชีวิตอาจแบงตามอาหาร ที่อยูอาศัย ลักษณะเชน สัตว 2 เทา สัตว 4 เทา และประโยชน เชน 
สัตวเลี้ยงไวใชงาน เปนตน  
                                 - ครูแบงมดออกเปน 2 พวกอยางที่เห็น เด็กๆบอกไดไหมวาทําไมครู
จึงแบงเชนน้ี 
                                 - ลองคิดดูซิวา เราจะแบงภาพสัตวเหลานี้เปน 2 กลุมไดอยางไรดี 
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                           2.4 คําถามใหยกตัวอยาง เปนคําถามที่ตองการใหผูตอบบอกชื่อ หรือ
ยกตัวอยางของสิ่งที่กําหนดให โดยอาศัยทักษะการสงัเกต และมีความรูความจําเรื่องตาง ๆ เปน
พ้ืนฐานในการหาคําตอบ  
                                 - ใหนักเรียนยกตัวอยางผักที่ใชเปนอาหารคนละ 1 ชื่อ 
                                 - ใหบอกชื่อสิ่งของที่บรรจุอยูในกระปองมาคนละ 1 ชื่อ 
                                 - บอกชื่อผลไมที่มีรสหวานคนละ 1 ชนิด 
                                 - มีสัตวชนิดใดบางที่เลี้ยงไวใชงาน 
                           2.5 คําถามใหวิเคราะห เปนคําถามที่ใหคดิคนหาความจริงหรือแยกแยะ
เรื่องราวเพื่อหาสาเหตุและผลตางๆของปญหาที่เกิดขึน้ หรือใหนักเรียนไดคิดคนหาความจริงตางๆที่
ประกอบขึ้นมาเปนเรื่องราวหรือเหตุการณ 
                                - แมวมีประโยชนอยางไร 
                                - แมวใหโทษอยางไร 
                                - ถาจะเลี้ยงแมว เด็กๆจะตองเตรียมอะไรบาง 
                                - ทําไมผาจึงแหงได 
                               - จงชวยกันบอกชื่อสวนตางๆของตนไม 
                           2.6 คําถามใหสังเคราะห สังเคราะห หมายถึง การผสมรวมสิ่งตางๆตัง้แต
สองสิ่งขึ้นไปใหเกิดเปนของใหมขึ้นมาเชน การปรุงอาหาร การพูด การเขียนใหเปนขอความหรือ
เรื่องราวที่เปนแนวคิดใหม หรือพัฒนาของเกาใหดีขึ้น ใชประโยชนไดมากขึ้น คําถามใหสังเคราะห 
เปนคําถามทีมี่จุดมุงหมายใหเด็กใชกระบวนการคิด เพ่ือสรุปความสัมพันธระหวางขอมูลยอยขึ้นเปน
หลักการ  
                                - อะไรเอย นกมีหู หนูมีปก บินหลบหลีกอยูกลางคืน  
                                - ถาไมอยากใหฟนผุ เด็กๆคิดวาควรทําอยางไร 
                                - ถามดงามตัวโตเทาชางจะเปนอยางไร 
                                - ถาคนบินไดอะไรจะเกิดขึน้ 
                                - ถาสัตวตางๆในโลกนี้พูดภาษาคนไดอะไรจะเกิดขึ้น (เปนคําถามที่
มุงใหเกิดความคิดสรางสรรค คือ คิดในแนวทางที่แปลกและแตกตางไปจากเดิมเกิดเปนแนวคดิใหม) 
                           2.7 คําถามใหประเมินคา เปนคําถามที่มีจุดมุงหมายใหไดพิจารณาคุณคา
ของสิ่งของกอนตัดสินใจอยางมีเหตุผล รูจักประเมินคาของสิ่งตางๆโดยใชกฎเกณฑที่เปนจริง และ
เปนที่ยอมรับของสังคมแลว มาสนับสนนุความคิดเห็นของตนกอนตัดสินใจ  
                               - อาหารจานนี้หนูควรรับประทานหรือไม เพราะเหตุใด 
                                - เด็กๆควรเอาอยางเด็กในภาพหรือไม เพราะเหตุใด (ครูใหดูภาพ
เด็กกําลังยิงนก ครูตองการใหเด็กประเมนิการกระทําของเด็กคนนั้นในภาพพรอมทั้งบอกเหตุผล) 
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                        จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา การใชคําถามในกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนเปนสิ่งทีมี่ความสําคัญซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิด กลาแสดง
ความคิดเห็นและสามารถตัง้คําถามยอนกลับเพ่ือแกขอสงสัยของตนเองได ครูเปนผูที่มีบทบาท
สําคัญในการใชคําถามครูจึงควรคํานึงถึงลกัษณะของคําถามที่ดี การเลือกใชคําถามที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนและวัตถุประสงคของการถาม เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ดังนั้นการใชคําถาม
กับเด็กปฐมวยัจึงเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใชในกระบวนการพฒันาลักษณะประชาธิปไตยของ
เด็กปฐมวัยได 
 
   2.3.3 สถานการณจําลอง 
      การจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลอง (Stimulation)  
เปนการสอนที่นําเอาสถานการณนั้นๆ มาไวในชั้นเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจใน
สถานการณนั้นอยางแทจริง โจนส (Jones.  1982: 5) กลาวถึง สถานการณจําลองวา เปนเหตกุารณ
หนึ่งซึ่งไมใชการสอนของครู แตผูเรียนเปนผูเขารวมในเหตุการณนั้น และเปนผูทีท่าํใหเหตุการณนั้น
ดําเนินไป โดยไดรับมอบหมายหนาที่ภารกิจในสังคม และความรับผิดชอบที่เกี่ยวของในสถานการณ
นั้นซ่ึงตองมีการแกปญหาและการตัดสินใจรวมอยูดวย สวนครูจะเปนผูกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลา
จบของสถานการณ นอกจากนั้นครูมีหนาที่อธิบายรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญในสถานการณนั้น และ
กําหนดวาใครเปนใคร ทําหนาที่อะไร มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องใดบาง สอดคลองกับทิศนา แขมมณี 
(2553: 370) ที่กลาววา สถานการณจําลอง คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกดิการ
เรียนรูตามวตัถุประสงคที่กาํหนด โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณที่มีบทบาท ขอมูล และ
กติกาการเลน ที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูในสถานการณนั้น โดยใช
ขอมูลที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ซึ่งการตัดสินใจ
นั้นจะสงผลถงึผูเลนในลักษณะเดียวกันกบัที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง 
    การใชสถานการณจําลองนั้นมีจุดมุงหมาย เพ่ือเตรียมพรอมใหผูเรียนไดมี
โอกาสฝกทักษะการสื่อสาร เตรียมขอมูลในการคิดวิเคราะห และแยกแยะ เลือกใชภาษาใหถูกตอง 
ซึ่งครูจะตองเปนผูทําหนาทีใ่นการกําหนดปญหา หรือหัวขอเพ่ือกําหนดใหบทเรยีนดําเนินไป
ตามลําดับ นอกจากนี้ การใชสถานการณจําลองชวยทําใหผูเรียนไดฝกบูรณาการทักษะตางๆ ที่
ใกลเคยีงกับชวีิตจริงเขาดวยกัน รูจักแกปญหาในสถานการณตางๆ คนหาคําตอบดวยตนเอง และ
พัฒนาผูเรียนใหทํางานรวมกันเปนกลุม รูจักวิพากษวิจารณ อดทนตอการวิจารณ และยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน (Jones.  1982: 5) สอดคลองกับความคิดเห็นของสุวิทย มูลคํา; และอรทัย 
มูลคํา (2545: 74-75) ที่ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการใชสถานการณจําลองวา ทําใหผูเรียนไดเรียนรู
สภาพความเปนจริง เกิดความเขาใจในสถานการณตางๆ หรือเรื่องที่มีตัวแปรจํานวนมากที่มี
ความสัมพันธกันอยางชัดเจน ฝกการทํางานเปนกลุม การสรางความสัมพันธกับสมาชิกกลุม การ
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ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งฝกการคิดวินิจฉยั แกปญหา การควบคุมสถานการณ การ
ตัดสินใจในสถานการณที่ผูเรียนอาจพบไดในชีวติจริง 
    การนําสถานการณจําลองมาใชในการสอน ผูสอนจําเปนตองออกแบบ
สถานการณจําลองใหมีความสมบูรณ โดยคํานึงถึงเน้ือหาที่ตองการสอน วิธีการจัดการเรียนรูทีใ่หผล
ดีที่สุด โดยทเวลเกอร (Twelker: 1969) ไดกลาวถึงลําดบัขั้นตอนในการออกแบบสถานการณจําลอง 
(สุวิทย  มูลคาํ; และอรทัย มูลคํา.  2546; อางอิงจาก สมเชาว  เนตรประเสริฐ.  2518: 26) ดังนี้ 
        1. วางขอบเขตปญหาการสอน ผูกําหนดปญหาจะตองรูใหลึกซึ้งวา ปญหา
คืออะไร ปญหาที่เกิดขึ้นน้ันมีความมุงหมายอยางไร และตองอาศัยอะไรเปนสภาวะแวดลอมทีจ่ะชวย
ใหเขาใจปญหา 
     2. พิจารณาสภาพของระบบที่จะนํามาใชในสถานการณหรือขอบเขตของ
ปญหาไดเหมาะสมและถูกตองตามวตัถปุระสงค ผูออกแบบตองพิจารณาเกี่ยวกบัจํานวนผูเรียน 
เครื่องมือและวิธีการใช วัสดุอุปกรณ หลกัการดําเนินงาน ปรัชญาที่ใชในการสอน   
     3. ปรับสภาพการเขาสูปญหา เพ่ือใหปญหานั้นเปนไปตามวตัถุประสงค
จะตองอาศัยสภาพการณที่พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมกับปญหา หรือเลือกวิธีการที่จะชวยนํา
ปญหาไปสูจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว 
     4. กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะในรูปของพฤติกรรมทีว่ัดได 
     5. กําหนดเกณฑในการวัดผล เน่ืองจากเกณฑวัดผลแบบนี้จะตองใชวัด
พฤติกรรมของผูเรียน จึงตองสรางเกณฑออกเปน 2 แบบ คือ การวัดผลขั้นสุดทายในการเรียนรู  
และการวัดขีดระดับความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไป 
     6. เสนอผลของสถานการณจําลอง ซึ่งผลของสถานการณจําลองมีขอได 
เปรียบวิธีการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ หลายอยาง คือ 
      6.1 สามารถสรางอารมณและสรางทศันคติใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
      6.2 สถานการณจําลองสามารถรวบรวมพฤติกรรมที่จะชี้ความสามารถ
ของผูเรียนและความจําไวดวยกันได คือ ผูเรียนจะมีพัฒนาการทั้งดานความจําและพัฒนาขีด
ความสามารถ 
      6.3 สถานการณจําลองจะจูงใจใหผูเรียนประกอบกิจกรรมไดนาน 
      6.4 ผูเรียนจะสามารถเลือกตอบสนองตอสภาวการณทางสังคมจาก
สถานการณจําลองได 
      6.5 สถานการณจําลองจะชวยปรับความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียนใหเขากันไดเปนอยางดีและเปนไปตามที่ตองการ 
      6.6 สถานการณจําลองจะดึงความสนใจของผูเรียนไวได ทั้งในการทํา
แบบฝกหัดและแมแตในการเรียนเน้ือหาหลายอยาง 
      6.7 สถานการณจําลองสามารถที่จะชักจูงผูเรียนใหเขาสูพฤติกรรมที่
ตองการ 
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     7. กําหนดชนิดของเครื่องมือที่จะนํามาสรางในสวนของสถานการณจําลอง 
เชน ใชเครื่องมือชวยสอน เกมสถานการณจําลอง เปนตน 
     8. เลือกสื่อหลาย ๆ อยางเขามาใช เลือกสือ่ที่มีประสิทธภิาพมากที่สุด เปน
เครื่องมือพัฒนาสถานการณจําลอง 
     9. พัฒนาระบบสถานการณจําลอง แกไขขอบกพรองในแตละขั้นตอน 
เพ่ือใหสถานการณจําลองสมบูรณที่สุด 
     10. ทดลองใชสถานการณจําลอง เพ่ือหาขอจํากัดของสถานการณจําลองที่
สรางขึ้น อาจทดลองกับคนกลุมเล็ก หรือแบบหนึ่งตอหน่ึงก็ได 
     11. เปลี่ยนแปลงแกไขสถานการณจําลองหลังการทดลอง ถาหากพบ
ขอบกพรองตองนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหเหมาะสมและเปนไปตามทีต่องการ 
     12. ใชสถานการณจําลองเปนสวนหนึ่งของการสอนจริง เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ 
     13. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณในอนาคต      
ซึ่งมักจะพบความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เม่ือเปนเชนน้ีเราจึงตองเตรยีมปรับปรุงสถานการณจําลอง
ใหทันสมัยอยูเสมอ 
     การใชสถานการณจําลองในการจัดการเรียนการสอนมีขอดี (ทิศนา แขมมณี.
2553: 373) กลาวคือ เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องที่มีความสัมพันธ ซับซอน ไดอยาง
เขาใจ เน่ืองจากทําใหมีประสบการณที่เห็นประจักษชัดดวยตนเอง ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง
สามารถเรียนอยางสนุกสนาน มีความหมายตอตัวผูเรยีน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะ
กระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก เชน กระบวนการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน กระบวนการสื่อสาร กระบวน
ตัดสินใจ กระบวนการแกปญหาและกระบวนการคิด เปนตน 
      จากที่กลาวมาสรุปไดวา การใชสถานการณจําลองมีผลตอการคิด การสราง
ความสัมพันธ การแสดงพฤติกรรมของเด็ก ดังน้ัน เม่ือครูเลือกใชสถานการณจําลองและสามารถ
ออกแบบสถานการณจําลองใหมีเน้ือหา วิธีการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ตองการสงเสริม ครูจะ
สามารถสรางโอกาสใหเด็กคิด ตัดสินใจ แกไขปญหาและพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย
ได  
   2.3.4 บทบาทสมมติ 
       บทบาทสมมติเปนวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ผูสอนสามารถเลือกนํามาใชใน
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาความรู การคิดวิเคราะห ควบคูไปกับความสนุกสนาน เน่ืองจาก
การใชบทบาทสมมติจะทําใหเด็กไดมีโอกาสเชื่อมโยงการดําเนินชีวิตกับบทบาทที่ตนแสดงทําใหเด็ก
สามารถปรับตัวในชีวติจริงไดงายขึ้น 
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       ชมพูนุท  ธนบดี; และคนอื่นๆ (2548: 16) กลาวถึง บทบาทสมมติ  
(Role Playing) วา เปนเทคนิคการเรียนการสอนที่ผูเรียนจะไดใชจินตนาการและการคิดวิเคราะห 
แลวสมมติบทบาทของตนเองในสถานการณที่กําหนดใหมีความใกลเคียงกับความเปนจริง ผูชม คือ 
ผูเรียนที่อยูในหองเรียน มักเนนที่สาระที่ตองการจะสื่อ และการพัฒนาทักษะตางๆ ของผูเรียนที่แสดง
บทบาทสมมติเปนสําคัญ โดยผูเรียนจะไดแสดงออกซึ่งความนึกคิดของตนผานบทบาทนั้นๆ โดย
อาจจะมีหรือไมมีการซอมและเตรียมตัวมากอนลวงหนาก็ได และจัดเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนได
เขาใจบุคคล สถานการณ เจตคติหรืออคติ ซึ่งซอนอยูในสวนลึกของผูแสดงออกมาเปนขอมูลในการ
เรียนรู หรืออาจเปนบทบาทที่ใหผูเรียนไดจินตนาการ คิดวิเคราะหถึงอนาคต เหตุการณทาง
ประวัติศาสตร หรือเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และอาจเปนบทบาทที่แสดงรายบุคคลหรือ
แสดงเปนกลุม มีการเตรียมบทพูด หรือใชบทพูดแบบดนสดก็ได และเม่ือจบการแสดงก็จะรวม
อภิปรายขอมูลที่เกิดขึ้น สอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี (2553: 358) ที่ไดใหความหมายของการ
แสดงบทบาทสมมติไววา การแสดงบทบาทสมมติ คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามวตัถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณซึ่งมีความ
ใกลเคยีงกับความเปนจริง และแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของตน และนําเอาการแสดงออกของ
ผูแสดงทั้งทางดานความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบมาเปนขอมูลในการ
อภิปราย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  
    หากครูมีความประสงคจะสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ ครูควรคํานึงถึง
องคประกอบสําคัญที่ขาดไมไดของการแสดงบทบาทสมมติ นั่นคือ ตองมีผูสอนและผูเรียน มี
สถานการณสมมติและบทบาทสมมติ มีการอภิปรายเกี่ยวกับความรู ความคิด ความรูสึกและ
พฤติกรรมที่แสดงออกของผูแสดงและสรุปการเรียนรูที่ไดรับ และผลการเรียนรูของผูเรียน ทิศนา  
แขมมณี (2553: 358) ซึ่งครูผูสอนมีบทบาทในการจัดสถานการณ การเตรียมบทบาทสมมติและ
บทบาทในการนําการอภิปราย สวนผูเรียนมีบทบาทในการแสดงบบาทสมมติและการอภิปรายความรู
หากขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไป การสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติก็จะขาด
ประสิทธิภาพ  
    หลักสําคัญในการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ เพ่ือใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและพัฒนาตนเองนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองมีความละเอียดในการวางแผนและ
เตรียมการอยางรอบคอบ โดยในการเตรียมการนั้นผูสอนจะตองคํานึงถึงสิ่งสําคัญดังตอไปน้ี  
(ชมพูนุท  ธนบดี; และคนอื่นๆ.  2548: 19-20)  
     1. ใหผูเรียนมีสวนรวมตามความเหมาะสมกับความสามารถ เพ่ือพัฒนา
ความเชื่อม่ัน และพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเอง 
     2. ใหผูเรียนไดทราบชื่อตัวละครอยางชัดเจน โดยครูอาจเปนผูเลาเรื่องหรือ
ใหผูเรียนอานเรื่องกอน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมของวัย 
     3. ใหผูเรียนอาสาสมัครเลนและแสดงความคิดเห็นในการเลือกตัวแสดงดวย
ตนเอง ซึ่งครูควรยึดหลักประชาธิปไตยในการเลือกตัวแสดง เพ่ือเปนการฝกผูเรียน 



 151

     4. รวมกับผูเรียนในการวางแผน เชน การแบงฉาก องคประกอบของฉาก 
เปนตน  
     5. จัดฉากแบบงายเพื่อเสริมการเรียนเทานั้น อาจใชของที่มีอยูสมมติเปน
ฉากได 
     6. จัดบรรยากาศและสถานที่ใหผูเรียนเกิดความรูสึกปลอดภัย ไมเครียด ไม
กังวล และสามารถแสดงออกไดอยางเสรี ภายใตเง่ือนไขที่ตกลงรวมกัน 
     7. ผูสอนตองไมสอดแทรกหรือมองจองตาขณะแสดง 
     8. ฝกมารยาทในการแสดงที่เนนความเปนหมูคณะใหแกผูเรียน คือ ไมยก
ตนเองหรือดึงความสนใจของผูดูไวที่ตนเองคนเดียวตลอดเวลา (Not one man show) 
     9. ผูเรียนควรมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนบทบาทและไดแสดงทุกคน 
        10. เนนการวิจารณอยางสรางสรรค เพ่ือการพัฒนาและสาระความรูที่ไดจาก
การแสดง มิใชอภิปรายหรือวิจารณเพ่ือจับผิดหรือติเพียงอยางเดียว ในชวงอภิปรายหลังการแสดง 
    ขั้นตอนหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  
(ชมพูนุท  ธนบดี; และคนอื่นๆ.  2548: 21-23) ควรประกอบดวย  
     1. กําหนดเปาหมาย จุดประสงคการเรียนรู 
     2. เร่ิมกิจกรรมเตรียมความพรอม (Warm - Up) เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสงบ 
มีสมาธิ รางกาย อารมณ สมอง พรอมที่จะเรียนรูตอไป 
     3. ใชกิจกรรม (Motivation) เพ่ือกระตุนความสนใจของผูเรียนโดยการใช
คําถามหรือสื่อประเภทตางๆ ที่เปนการนําเสนอขอมูลที่จําเปนตอการแสดง เชน เกม นิทาน บทกวี 
บทเพลง วีดีทัศน ภาพจําลอง แผนผัง ตามความเหมาะสม เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานและการแสวงหา
คําตอบของผูเรียนใหมากที่สุด 
     4. วางแผนและออกแบบการแสดง โดยเตรียมสถานที่และอุปกรณที่เรียบ
งาย ใชความคิดสรางสรรคมากที่สุด ตกลงกติกาในการแสดงรวมกัน จัดลําดับกลุมการแสดง พรอม
ทั้งคัดเลือกผูแสดง แบงและมอบหมายหนาที่ใหแกสมาชิกในกลุม ทดลองแสดงหรือฝกซอม 
     5. แสดงบทบาทสมมติตามที่ไดวางแผนไว โดยไมตองกังวลกับความ
สมบูรณแบบของการแสดง ซึ่งควรเปนโครงเรื่องที่งาย บทบาทไมซับซอน 
     6. อภิปรายสรุปและประเมินผล เปนการรวมกันแสดงความคิดเห็นระหวาง
ผูเรียนกับครูตอการแสดง เนื้อหาหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในการแสดงนั้นๆ ซึ่งเปนการอภิปรายหรือ
วิจารณอยางสรางสรรคดวยวาจา ดวยเสียงปรบมือ เพ่ือเปนการสรางกําลังใจแกผูเรียนหรือผูแสดง 
และประเมินผลอยางไมเปนทางการ โดยผูสอนควรจะพิจารณาวา ผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดตรงกับ
เปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งอาจใชคําถามเพื่อนําไปสูขอสรุป 
    จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมติ
สามารถชวยในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาสาระที่วาง
ไวและพัฒนาตนเองตามศักยภาพดวยความสนุกสนาน อีกทั้งการอภิปรายสรุปและประเมินผลทําให
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เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสะทอนผลสําเร็จของการจัดการเรียนการสอน การใชบทบาทสมมติจึง
เปนวิธีการสอนหนึ่งที่ครูสามารถนํามาใชในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยในเด็กปฐมวัย เพ่ือชวย
ทําใหเด็กเกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะในการสื่อสาร มีพัฒนาการทางอารมณอยางเหมาะสม เห็น
คุณคาในตนเอง รับรูและเขาใจสภาพความเปนจริงในสังคม 
   2.3.5 กรณีตัวอยาง 
       การสอนจากการใชกรณีตัวอยาง (Case) มีหลักการสําคัญอยูที่การสราง
กรณีตัวอยางเพื่อใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น (ธีราพร  กุลนานันท.  2544: 225) ผูเรียนไดมี
โอกาสพัฒนาความคิดและกลาที่จะเผชญิเหตุการณดวยการฝกทดลองในชั้นเรียนกอนโดยไมตองรอ
ใหเกิดปญหาจริง การสอนโดยใชกรณีตวัอยาง เปนการนําเอากรณีตัวอยางที่พบในชีวติประจําวันให
ผูเรียนไดวิเคราะห อภิปรายและตัดสินแกปญหา ตลอดจนไดเรียนรูความคิดของผูอ่ืนและชวยใหมี
มุมมองที่กวางขึ้น (Andrews.  1973: 167; ทิศนา  แขมมณี.  2553: 358) เด็กจะไดฝกฝนการเผชิญ
เรื่องราวปญหาที่เกิดขึ้นของตัวอยางหลายประเภท หลายสถานการณ รูจักพิจารณาตอสิ่งตางๆตาม
เหตุผลของสถานการณนั้น ทั้งน้ีกรณีตัวอยางเปนสื่อที่หาไดงายอีกทั้งยังมีสาระนาสนใจและให
ขอคิดที่เปนประโยชนเหมาะสมที่จะนํามาใชในการพฒันาลักษณะนิสัยใหกับเดก็ปฐมวัย โดย
ประเภทของกรณีตัวอยางมีหลายชนิด ไดแก ประเภทขาวหนังสือพิมพ เรื่องสั้น เรื่องเลา รูปภาพ 
เรื่องยาวตัดตอและการสนทนาหรือคําพูด แลวนํามาเชื่อมโยงกับสิ่งตางๆที่เกิดขึน้ในสังคม 
สิ่งแวดลอมและชวีิตประจําวันของเด็กได (ธีราพร  กุลนานันท. 2544: 226)   
      การนํากรณีตัวอยางมาสอน จะตองเลือกหัวขอใหสอดคลองและเหมาะสม
กับลักษณะทีต่องการใหเกดิ และตองมีการวางแผนในการใช ซึ่งทิศนา  แขมมณี (2553: 362)  
กลาววา การจะใชกรณีตวัอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการเตรียมการกอนการสอน โดยครู
ตองเตรียมตวัอยางใหพรอม โดยกรณีตัวอยางที่เหมาะสมตองมีสาระที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวตัถุประสงค และเม่ือไดกรณีตัวอยางแลวครูยังตองเตรียมประเด็นคําถามสําหรับการ
อภิปราย  เพ่ือนําไปสูการเรียนรูที่ตองการ การนําเสนอกรณีตัวอยางครูอาจเปนผูนําเสนอหรืออาจ
ใชเร่ืองจริงจากเด็กเปนกรณีตัวอยางก็ได ซึ่งการนําเสนอสามารถทําไดหลายวธิี เชน การเลาใหฟง 
การอานใหฟง การชมภาพยนตร เปนตน จากนั้นครูควรแบงเด็กออกเปนกลุมยอยเพื่อเปดโอกาสให
เด็กไดศึกษากรณีตัวอยาง อภิปรายและคิดหาคําตอบ โดยครูไมควรมุงที่ความถกูผิดของคําตอบแต
ควรใหความสาํคัญกับคําตอบที่หลากหลาย อันจะชวยใหการตัดสินใจเปนไปดวยความรอบคอบ  
ซึ่งขอดีของการสอนจากการใชกรณีตวัอยางคือ การชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห  
การคิดอยางมีวิจารณญาณและการคิดแกปญหา ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น และเด็กแตละคน
มีสวนรวมในการเรียนสูง สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสงเสริมการเรียนรูซึ่งกันและกัน 
    กลาวโดยสรุป การสอนจากการใชกรณีตวัอยางสามารถนํามาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยใหกบัเด็กปฐมวัยได โดยครูตองเลือก
กรณีตัวอยางที่แสดงลักษณะประชาธปิไตยใหเด็กไดรับรู การเปดโอกาสใหเด็กไดอภิปรายรวมกัน 
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ในกลุมยอยจะสงเสริมความรวมมือรวมใจเพื่อใหกลุมบรรลุผลสําเรจ็ในการทํางาน นอกจากนั้น 
การอภิปรายรวมกันยังสงผลใหเด็กสามารถพัฒนาความสามารถในการแกไขปญหาและ 
ความมีเหตุผลขึ้นมาได 
  การเลานิทาน การใชคําถาม สถานการณจําลอง บทบาทสมมติและกรณีตัวอยาง 
เปนเทคนคิการสอนที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยได 
เน่ืองจากเทคนิคตางๆเหลานี้จะมีนําเสนอตัวแบบลักษณะประชาธปิไตยใหแกเด็กใหไดสังเกต  
มีการวิเคราะหและเชื่อมโยงตัวแบบกับประสบการณจริงในชีวติ เด็กสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
ในการปฏิบตัไิดจากการเปรียบเทียบประสบการณและผลทีต่ัวแบบไดรับกับประสบการณในชีวติจริง 
ซึ่งจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางสติปญญาและการใชเหตุผลซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับลักษณะ
ประชาธิปไตย นอกจากนี้บางเทคนิคมีการใหเด็กไดปฏิบัติซึ่งการปฏบิัติซ้ําๆจะชวยใหเด็กสามารถ
พัฒนาลักษณะประชาธิปไตยนั้นขึ้นมาเปนลักษณะนิสยัได   
 

3.  กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับ
พัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 

 จากการประมวลทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับลักษณะประชาธปิไตย พัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย การสงเสริมลกัษณะประชาธิปไตย และแนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยจึงสรุปวา การสงเสริม
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยนั้นควรประกอบดวยหลักการที่สําคัญ 5 ประการ คือ  
การเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ หลักการปรับมโนทัศน หลักการปฏิสัมพันธ หลักการประเมนิคา 
หลักการปฏิบตัิ ดังนั้นผูวิจัยจึงนําหลักการดังกลาวมาใชในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย โดยมีหลักการและขัน้ตอนของรูปแบบ 
ดังนี้ 
 1.  หลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ เปนหลักการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบ โดยบุคคลไดรับการกระตุน 
เราความสนใจ และเกิดการรูคิดดวยการสังเกตตวัแบบ แรงเสริมทีต่ัวแบบไดรับจากการแสดง
พฤติกรรม แลวทําใหเกิดแรงจูงใจในการจดจําและเลียนแบบพฤติกรรม ทฤษฎีที่สนับสนุนหลักการนี้ 
คือ ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา (Bierhoff.  2002: 76-77; citing  Bandura.  
1986; สุรางค  โควตระกลู.  2550: 235-248; พรรณทิพย  ศิริวรรณบศุย.  2547: 141-143)  ที่
อธิบายวากระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบน้ัน ประกอบดวยกระบวนการความตั้งใจใน 
การสังเกต กระบวนการจดจาํ กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตวัแบบและกระบวนการจงูใจ
ที่จะแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ โดยตวัแบบน้ันตองแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองและเหมาะสม 
(Bierhoff.  2002: 74; citing Hoffman.  2000) ซึ่งการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบน้ีเปนการเรยีนรู
ที่เกิดขึ้นในเดก็ปฐมวัย (สิรมิา  ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 50) สอดคลองกับงานวิจัยของวิมลพรรณ  
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กลางมณี (2536: บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลของการใชเทคนิคแมแบบทีมี่ตอพฤติกรรมประชาธิปไตย
ดานคารวะธรรมของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ทรายทอง  ตั้งวงศถาวรกิจ (2537: บทคัดยอ) ที่
ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชสถานการณจําลองและการใชเทคนิคแมแบบที่มีตอความสามารถใน
การแกปญหาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 ดวงเนตร  ไพบูลย (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคแมแบบและสถานการณจําลองเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ศศยิา  บุตรเนียน (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชสถานการณจําลองควบคูกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร และการใช
สถานการณจําลองควบคูกบัการชี้แนะเพือ่พัฒนาพฤติกรรมประชาธปิไตยดานคารวะธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 จากหลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ จึงกําหนดเปนขั้นตอนหรอืกระบวนการของ
รูปแบบการเรยีนการสอนนี้ คือ ขั้นรับประสบการณ (Receiving experience: R) เปนขั้นตอนทีค่รู
จัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนการเรียนรูจากตัวแบบที่มีลักษณะประชาธิปไตยทีค่รู
กําหนดให ผานกิจกรรมการเลานิทาน กรณีตัวอยาง สถานการณจําลองและการแสดงบทบาทสมมติ  

2. หลักการปรับมโนทัศน  เปนหลักการที่ใหความสําคัญกับกระบวนการคิดวิเคราะห  
วิพากษวิจารณ พฤติกรรมของตัวแบบเพื่อจําแนกลักษณะพฤติกรรมที่ดีและไมดีของตัวแบบ 
สถานการณทีต่ัวแบบเผชิญอยู ผลที่ตวัแบบไดรับจากการแสดงพฤติกรรม และเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางตวัแบบกับสถานการณและตวัแบบกับบคุคลอืน่ เพ่ือปรับมโนทัศนและ 
สรางแนวทางปฏิบัตตินเพื่อใหมีความเหมาะสมหากไดรับประสบการณตามที่ตวัแบบไดรับ ทฤษฎี 
ที่สนับสนุนหลักการนี้ คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ที่อธิบายวา สติปญญาเปน
หนาที่พ้ืนฐานของชีวิตที่ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตวัเขากับสิ่งแวดลอมไดดี โดยมีโครงสรางทาง
ปญญาเปนแบบแผนการรูคิดและแบบแผนทางการกระทําอยางเปนระบบ และมีกระบวนการซมึซาบ
ประสบการณ และกระบวนการขยายโครงสรางทางปญญา เพ่ือใหเกิดกระบวนการรักษาสมดุล 
ในโครงสรางทางปญญาซึ่งเปนความสัมพันธระหวางความรูเดิมกับความรูใหมทีส่งผลใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความเขาใจ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 55-56;  
สุรางค  โควตระกูล.  2552: 48-50) เปนการปรับมโนทัศนใหมีความเหมาะสมกับบริบทที่เผชญิอยู  
ซึ่งในการปรับมโนทัศนที่ไดจากการวิเคราะหตัวแบบทาํใหเด็กสามารถถายโยงความรูที่ไดรับ 
สูประสบการณจริง โดยอาศัยการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกนัใหเหตุผลอธิบาย
ประกอบการเชื่อมโยงตัวแบบกับสถานการณจริงในชีวติประจําวัน          
 3.  หลักการปฏิสัมพันธ เปนหลักการทีใ่หความสําคญักับการปฏิสมัพันธทางสังคมของ
เด็กในการปฏบิัติกิจกรรมรวมกัน และเดก็มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนทําใหเกิดการสนทนา 
อภิปรายและแลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ประสบการณของตนและของบุคคลอื่นทีมี่ตอสิ่งตางๆโดยใชเหตุผลอธิบายประกอบการเชื่อมโยง 
เกิดการขยายประสบการณ ตลอดจนการวางเปาหมายรวมกัน แนวคดิที่สนับสนุนหลักการนี้ คือ 
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แนวคิดการเรยีนรูแบบรวมมือ ที่เนนการเรียนรูซึ่งกันและกันในการอยูรวมกัน เห็นความสําคัญของ
กันและกัน รับผิดชอบรวมกนั ประนีประนอมและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน (ทิศนา แขมมณี.  2547:  
98-103) เด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและเรียนรูผานการปฏิสัมพันธทาง
สังคม (นภเนตร  ธรรมบวร.  2549: 40; อางอิงจาก Phillips.  1995) และทฤษฎพัีฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบอรก อธิบายวา พัฒนาการทางจรยิธรรมของบคุคลนั้นจะมีการพัฒนาไปทีละขั้น
ตามลําดับขั้นพัฒนาการ การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มองเห็นมุมมองของผูอ่ืนและมีพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม
สูงขึ้น (อารบัทโนท และเฟาสต.  2541: 26; สุรางค โควตระกูล.  2550: 68-75) มีความรับผิดชอบ
ในการควบคมุพฤติกรรมของตนเองได สงผลใหเด็กตระหนักในการเคารพกฎกตกิาของสังคมไดดี
ยิ่งขึ้น   
 จากหลักการปรับมโนทัศนและหลักการปฏิสัมพันธ จึงกําหนดเปนขั้นตอนหรือ
กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนนี้ คือ ขั้นรวมวิเคราะห (Analyzing together: A)  
เปนขั้นตอนทีค่รูจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดรวมกันวิเคราะห 
วิพากษวิจารณ สถานการณที่ตัวแบบเผชิญอยู พฤติกรรมของตัวแบบ ผลที่ตวัแบบไดรับจาก 
การกระทําพฤติกรรม และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกบัสถานการณ และตวัแบบกบั
บุคคลอื่น เพ่ือปรับมโนทัศนและเรียนรูรวมกัน 
 4.  หลักการประเมินคา เปนหลักการทีใ่หความสําคญักับการเชื่อมโยงความสัมพันธ 
และเปรียบเทยีบมโนทัศนทีไ่ดจากการวิเคราะหตวัแบบสูการประเมนิคาลักษณะพฤติกรรม
ประชาธิปไตยที่ควรยึดถือในการปฏิบัตเิพ่ือการอยูรวมกัน และตัดสินใจเลือกปฏบิัติจาก 
ผลการเปรียบเทียบนั้น แนวคิดที่สนบัสนนุหลักการนี้ คือ แนวคิดการคิดแบบโยนโิสมนสิการ  
วิธีคิดแบบเหน็คุณ โทษ และทางออก ที่เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง โดยมองทั้งใน
ดานดี ดานเสีย หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆและมองเห็นทางออก จุดมุงหมายที่จะชวยใหพนไป
จากดานที่เปนโทษ และเปนวิธีคิดที่ตอเนื่องกับการปฏิบัติ เพ่ือใหแนใจวาการละจากสิ่งหนึ่งเพ่ือไป
หาอีกสิ่งหนึ่งเปนการกระทาํที่รอบคอบสมควรและดีจรงิ (พระพรหมคุณาภรณ.  2551: 66-67) และ
แนวคิดการพฒันาดานจิตพิสัยของบลูมทีอ่ธิบายวา หากบุคคลมีโอกาสรับรู และตอบสนองตอสิ่งเรา
ใดๆแลวไดรับผลที่พึงพอใจ ก็จะเห็นคุณคาและจะนําไปใชในชีวติประจําวันจนกระทั่งพัฒนาเปน
ลักษณะนิสัย (ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-46; สุรางค  โควตระกลู.  2553: 274-275)  
 จากหลักการประเมินคา จึงกําหนดเปนขั้นตอนหรือกระบวนการของรูปแบบการเรียน 
การสอนนี้ คือ ขั้นคิดคัดสรร (Selecting alternative: S) เปนขั้นตอนที่ครูจัดใหเด็กปฐมวัยไดคิด
วิเคราะหผลด ีผลเสียของการกระทําทีต่ัวแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับตนเอง 
เพ่ือนําเสนอทางเลือกและตดัสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติอยางมีเหตุผลดวยตนเอง 
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 5.  หลักการปฏิบัติ เปนหลักการที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่ดีนั้นเด็ก
จําเปนตองใชประสาทสัมผสัและการลงมอืกระทําดวยตนเอง ซึ่งเด็กไดสัมผัส สํารวจ จําแนก 
เปรียบเทียบ ทดลอง เปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ทฤษฎีทีส่นับสนุนหลกัการนี้ คือ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมรอบตวัเด็ก ไดมีโอกาสสัมผัส สํารวจ ทดลองดวยตนเองโดยตรง สงผลใหเด็กมี 
การปรับตวั (Adaptation) โดยการซึมซาบประสบการณ (Assimilation) และปรับโครงสราง
สติปญญา (Accommodation) ตามสถานการณที่เผชญิอยูเพ่ือใหโครงสรางทางความคิดใหเกดิความ
สมดุล (Equilibration) (สุรางค  โควตระกลู.  2553: 48-50; สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 43-
45) และแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูมที่อธิบายวา ในการสรางลักษณะนิสัยควรใหเด็กนํา
ความรูความเขาใจไปปฏบิตัิอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหเกิดการพัฒนาถึงขั้นการเปนลักษณะนสิัย 
(ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-46; สุรางค  โควตระกลู.  2553: 294-295) 
 จากหลักการปฏิบัติ จึงกําหนดเปนขั้นตอนหรือกระบวนการของรูปแบบการเรียน 
การสอนนี้ คือ ขั้นสรางนิสัย (Building characters: B) เปนขั้นตอนทีค่รูจัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวยั 
นําประสบการณและมโนทัศนตางๆที่ไดรบัจากขั้นรับประสบการณ ขัน้รวมวิเคราะห และนําสิ่งทีไ่ด
เรียนรูและแนวทางการตัดสนิใจเลือกไวแลวจากขั้นคิดคัดสรร มาใชในการปฏิบัตเิพ่ือสะทอนถึง
ลักษณะประชาธิปไตยที่เปนเปาหมายที่ครูกําหนดไวผานกิจกรรมสถานการณจําลอง และบทบาท
สมมติ  
 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัยจึงไดมาจากการวิเคราะห สังเคราะหเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตย และองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบอรก แนวคิดเกี่ยวกบัการคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัย
ของบลูม และแนวคิดการเรยีนรูแบบรวมมือ นํามาเปนหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน และ
การสรางรูปแบบการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ดังแสดง
ในภาพประกอบ 12 
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ภาพประกอบ 12  ความเชือ่มโยงของแนวคิด ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ หลกัการของ 

รูปแบบการเรยีนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  
                   สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 

หลักการ  
แนวคิด และทฤษฎี 

ท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีการเรียนรู 
ทางปญญาสังคม 

ทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางสติปญญา 

ทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางจริยธรรม 

แนวคิดการเรียนรู 
แบบรวมมือ 

แนวคิดการพัฒนา 

ทางดานจิตพิสัย 

หลักการของรูปแบบ 
การเรียนการสอน 
สําหรับพัฒนา 

ลักษณะประชาธิปไตย 
ของเด็กปฐมวัย 

หลักการเรียนรู 
จากการสังเกตตัวแบบ 

หลักการปรับมโนทัศน 

หลักการปฏิสัมพันธ 

หลักการประเมินคา 

รูปแบบการเรียนการสอน 
แบบ RASB สําหรับพัฒนา 
ลักษณะประชาธิปไตย 

ของเด็กปฐมวัย 

แนวคิดการคิด 

แบบโยนิโมนสิการ 

หลักการปฏิบัติ 

ขั้นรับประสบการณ 
(Receiving experience: R)   

ขั้นรวมวิเคราะห 
(Analyzing together: A)   

ขั้นคิดคัดสรร 
(Selecting alternative: S)   

ขั้นสรางนิสัย 
(Building characters: B)   



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการวิเคราะหองคประกอบและการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ        
เด็กปฐมวัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีความมุงหมาย
เพ่ือวิเคราะหองคประกอบและพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยดวยรปูแบบการเรียน 
การสอนที่ผูวจัิยสรางขึ้น โดยการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยแบงออกเปน 2 ระยะ และผูวิจัยไดเสนอวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการดําเนนิการวิจัย  
   ระยะที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
   ระยะที่ 2 การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RASB 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การวิเคราะหขอมูล 
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1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
    ประชากรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบและการพฒันาลักษณะประชาธิปไตยของ        
เด็กปฐมวัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 5,082 คน 
 1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
    1.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัย เปนนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ประกอบดวย 
        1.2.1.1 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการหาคณุภาพของแบบประเมินลกัษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน  
100 คน 
        1.2.1.2 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยั เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) จากประชากร ตามเกณฑการพิจารณาขนาดกลุมตวัอยางของ    
คอมเรยและล ี(Comrey; & Lee: 1992: Online) ที่เสนอใหขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะห
องคประกอบที่ดี คือ จํานวน 300 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจรงิ จํานวน 502 คน 
  1.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยดวย
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ประกอบดวย 
      1.2.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 
สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป  
ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาอุดรธานี เขต 1 ปการศกึษา 2553 
ภาคเรียนที่ 1 ประกอบดวย 
            1.2.2.1.1  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองนํารองครั้งที่ 1 เปนนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปที ่2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดอุดรธานี ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 43 คน 
             1.2.2.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองนํารองครั้งที่ 2 เปนนักเรียน 
ชั้นอนุบาลปที ่2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดอุดรธานี ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 41 คน  
    1.2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวย
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 ที่เปน
กลุมตัวอยางที่คัดเลือกมาจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตย
ของเด็กปฐมวยั จํานวน 2 หองเรียน ประกอบดวย 
          1.2.2.2.1 กลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียนการ
สอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย  
เปนนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน 
          1.2.2.2.2 กลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนการ
สอนแบบปกต ิเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่2 อายุ 5-6 ป  ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 ที่ไดมาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน 
 

2. การพัฒนาเครื่องมือและวิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี ้แบงออกเปน 2 ระยะ ผูวิจัยจึงนําเสนอการพัฒนาเครื่องมือและ 
การดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
  1.  การสรางกรอบแนวคิดเบื้องตนในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตย
ของเด็กปฐมวยั ผูวิจัยดําเนินการสรางกรอบแนวคิดเบือ้งตนในการวเิคราะหองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
   1.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ไดแก 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาและจริยธรรมของเพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 
โคลเบอรก ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา ทฤษฎปีระวตัิศาสตรสังคมของ  
ไวกอตสกี้ ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว แนวคิดเกี่ยวกบัลักษณะประชาธิปไตยของ
สเลเตอร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะประชาธปิไตยในประเทศและตางประเทศ เพ่ือทราบถึง
แนวคิด ความหมายและองคประกอบของลักษณะประชาธิปไตย โดยผูวิจัยวเิคราะหความหมาย 
องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยจากตําราและงานวจัิยตามที่ปรากฏในบทที่ 2 สรุปไดวา ลกัษณะ
ประชาธิปไตย เปนลักษณะนิสัยของบุคคลที่ยึดมั่นในคณุธรรมที่เปนพ้ืนฐานของประชาธิปไตย  
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โดยแสดงออกถึงการเห็นความสําคัญของความเปนมนุษย เชื่อในคณุคาและเกียรติภูมิของตนเอง
และผูอ่ืน เชื่อในเรื่องของความเสมอภาค ความเทาเทยีมกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มี
ความรับผิดชอบในตนเอง มีความอดทนตอการขัดแยง มีวุฒิภาวะทางอารมณ มีความสุขุมรอบรูใน
การแกปญหา รูจักประมาณตน ยึดม่ันในหลักวิชาการที่ดีงามและยตุิธรรม มีความศรัทธาในการใช
ปญญาความคิดที่มีเหตุผล สามารถใชสติปญญาในการพิจารณาเลือกปฏิบัตเิพ่ือประโยชนแกตนเอง
และสวนรวม สงผลใหบุคคลอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข โดยธรรมชาติแลวเด็กปฐมวัยเปนวัย
ที่ยึดตนเองเปนศูนยกลาง การที่จะทําใหเด็กปฐมวัยมีลกัษณะประชาธิปไตยไดจะตองใหเด็กไดมี
ปฏิสัมพันธกบับุคคลอ่ืนเพือ่ใหเด็กไดรับประสบการณทางสังคม โดยมีผูใหญคอยใหความชวยเหลือ
และใหการสนบัสนุน เด็กก็จะคลายการยึดตนเองเปนศูนยกลางลง และการไดรับประสบการณจาก
การมปีฏิสัมพันธกับบคุคลอืน่จะชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางสติปญญาตามทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจท (สุรางค  โควตระกูล.  2553: 81; อางอิงจาก Piaget; & Inholder.  1967) ซึ่ง
พัฒนาการทางสติปญญาทีสู่งขึ้นจะสงผลใหเด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและการใชเหตุผล 
จึงทําใหเด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงขึ้นตามไปดวย อีกทั้งการมีปฏิสัมพันธกบับุคคลอ่ืนยังชวย
ตอบสนองความตองการของเด็กตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว โดยเฉพาะความ
ตองการตัวแบบดานสังคมและจริยธรรมเพ่ือการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม (สิริมา  ภิญโญอนันต
พงษ.  2553: 33) จากบุคคลที่มีความใกลชิดเด็ก เชน บิดามารดา เพ่ือนหรือครู โดยเด็กจะใช
กระบวนการสงัเกตและเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคมและลักษณะทางจริยธรรมของตัวแบบ ซึ่ง
แบนดูราอธิบายวา เปนผลเนื่องมาจากความคาดหวังวาการเลียนแบบจะนําประโยชนบางสิ่ง
บางอยางมาให หรือจะชวยใหหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่เปนปญหาได (ดวงเดือน  ศาสตรภัทร.  
2547: 114-115) ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กจะตองดูแลใหเด็กไดรบัการเลี้ยงดูที่
เหมาะสม และประพฤตตินใหเปนแบบอยางในทางจริยธรรมและการอยูรวมกับบคุคลอื่น 
นอกจากนั้นผูใหญยังตองอาศัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เพ่ือชวยชี้แนะ
ตลอดจนใหแนวทางเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตนตามแบบแผนของสังคม ซึ่งจะเปนการวางรากฐานใหเด็ก
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในฐานะการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและการเปนพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาต ิ
   ลักษณะประชาธิปไตยคือ ประชาธิปไตยทีเ่ปนวิถชีีวติ ซึง่เปนประชาธปิไตยใน
ดานที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลโดยเฉพาะ ในทางจิตวิทยานั้นการพิจารณาลักษณะประชาธิปไตยของ
บุคคลสามารถพิจารณาไดทั้งในดานจิตใจและพฤติกรรม โดยลักษณะประชาธปิไตยของบุคคล
ทางดานจิตใจ หรือจิตประชาธิปไตยนั้น เปนลักษณะของบุคคลที่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมสูง  
(ทววีัฒน  บุญชิต.  2546: 4-5) สวนลักษณะประชาธปิไตยของบคุคลทางดานพฤติกรรม หรือ
พฤติกรรมประชาธิปไตย เปนลักษณะทางพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทีจํ่าเปนของสังคม และจัดเปน
พฤติกรรมเสรมิสรางสังคม (Prosocial Behavior) ประเภทหนึ่ง ซึ่งแบนดูราเห็นวามีความจําเปนที่
จะตองปลูกฝงใหแกเยาวชนหรือผูเยาว เพ่ือแกไขปญหาทางสังคมและสงเสริมใหสังคมมีความ 
สงบสุข  
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(สุรางค  โควตระกูล.  2553: 402) บุคคลที่มีลักษณะประชาธิปไตยจะตองนําหลักการประชาธปิไตย
มาใชในชวีิตประจําวัน ประกอบดวย ความเคารพซึ่งกันและกัน ความรวมมือรวมใจ และ 
ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของการกระทําหลายๆดาน 
โดยตองเปนผูที่เห็นความสาํคัญของความเปนมนุษย เชื่อในคุณคาและเกียรติภูมิของตนเองและผูอ่ืน 
รักความยุตธิรรมและเชื่อในเรื่องของความเสมอภาคเทาเทียมกัน เชื่อในเรื่องการมีสิทธิ เสรีภาพและ
หนาที่ ปฏิบัตตินตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวินัยใน
ตนเอง สามารถควบคุมตนเองไดโดยไมตองพ่ึงการควบคุมจากภายนอก รูจักการอดไดรอไดอยาง
ถูกกาลเทศะ มุงอนาคตมากกวามุงปจจุบัน มีการละอายตอการทําชั่ว การโกงกิน คอรัปชั่นทัง้ตอ
หนาและลับหลัง สามารถใชสติปญญาในการพิจารณาเลือกปฏิบตัิเพื่อประโยชนแกตนเองและ
สวนรวม มีใจกวางที่จะพิจารณาปญหาดวยวิจารณญาณอาศัยการพูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็น
รวมกัน รูจักประนีประนอม ไมตัดสินปญหาขอขัดแยงดวยการใชกําลังหรือความรุนแรง รับฟง 
ความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับและแกไขขอบกพรอง (Pennock.  1979: 236-255; ชัยอนันต   
สมุทวณิช.  2523: 23-24; Kelly.  1995: 28-49; ธเนศ  ขําเกิด.  2538: 50; ดวงเดือน  พันธุมนาวิน.  
2539: 93; พรชัย  หนูแกว.  2541: 9; Hursh; & Ross.  2000: 5-6; ทววีัฒน  บุญชิต.  2546: 5; 
ดวงเดือน  ศาสตรภัทร และคนอ่ืนๆ.  2547: 34-35) 
   1.2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัองคประกอบลกัษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย ในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยครั้งนี้ ผูวิจัยสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญจาํนวน 5 ทาน โดยเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาปฐมวัย 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการศึกษาที่มีความรูความสามารถในดานประชาธิปไตย 2 ทาน และผูเชีย่วชาญทางดาน
จิตวิทยา 2 ทาน เพ่ือสรางกรอบแนวคิดลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
    1.  รองศาสตราจารยมานิต ปวริญญานนท อาจารยประจําสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครศุาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
    2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย  หนูแกว อาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏักาญจนบุร ี
    3.  อาจารยรัชนี  ธงไชย ครูใหญโรงเรียนหมูบานเด็ก มูลนิธิเด็ก 
    4.  ดร.เสรี  ใหมจันทร  อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
    5.  ดร.ภมรพรรณ ยุระยาตร อาจารยประจําภาควิชาจิตวทิยาการศกึษา 
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
    ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในประเด็นดังตอไปน้ี 1) ความหมาย
ของลักษณะประชาธิปไตย 2) องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 3) พฤติกรรมที่
แสดงลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั เม่ือไดผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในประเด็นดังกลาว
ขางตนแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาประมวลเพื่อกําหนดกรอบในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสรางรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับ
พัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย โดยมีสาระสําคัญของการสัมภาษณ ไดแก ความหมาย 
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องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย และพฤติกรรมที่แสดงลักษณะประชาธปิไตยของ
เด็กปฐมวัย ซึง่สามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
     ประเด็นที่ 1 ความหมายของลักษณะประชาธิปไตย หมายถึง ลักษณะ
ของบุคคลตามอุดมคติของสังคม โดยประการที่สําคัญ คือ การประพฤติ ปฏบิัตทิี่แสดงถึงการรวมมือ
กันรับผิดชอบ มีความนับถอืใหเกียรติซึ่งกันและกัน และใชปญญาเปนเครื่องมือในการแกปญหาและ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ 
     ประเด็นที่ 2 องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
ประกอบดวย ความเคารพซึง่กันและกัน การมีสัมมาคารวะ เคารพตอผูพูดและผูฟง รูจักอดทน 
รอคอย ไมรังแกเพื่อนหรือสัตวเลี้ยง เคารพกฎระเบียบตางๆ ปฏบิตัิตามขอตกลงของชั้นเรียนและ
ของกลุม ความรวมมือรวมใจ รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติกิจวตัรประจําวันตางๆ ดวย
ตนเองได ทํางานและการบานครบถวนเรยีบรอย ทํางานรวมกับเพ่ือนได ชวยเหลอืเพ่ือนและครใูน
เรื่องตางๆ รูจักแบงปนสิ่งตางๆ การใหกําลังใจ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความมีเหตุผล รูจักแกไข
ปญหาเกี่ยวกบัการเลนหรือการทํากิจกรรมดวยตนเองใหเหตุผลในการทํากิจกรรมตางๆได มีการ
วางแผนในการทํากิจกรรมตางๆ พยายามแกปญหาดวยวิธีการตางๆ รูจักรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน   
ทํากิจกรรมตางๆอยางมีขั้นตอน รูจักปรับปรุงแกไขผลงานตามคําแนะนําของผูอ่ืน   
     ประเด็นที่ 3 พฤติกรรมที่แสดงลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย  
ประกอบดวย รูจักการอดทนรอคอย รูจักการตอแถวเพือ่รอรับบริการหรือสิ่งตางๆตามลําดับ
กอนหลัง ไมแทรกแถวผูอ่ืน ไมรังแกเพื่อนและสัตว ไมนําสิ่งของของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง ไมแยง
ของเลนจากเพื่อนหรือพ่ีนอง รูจักรับฟงเหตุผลของผูอ่ืน เคารพกฎ ระเบียบ กตกิา หรือขอตกลง
ตางๆ รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือตนเองเก่ียวกับกิจวตัรประจําวัน ชวยเหลือเพ่ือน
และครูในเรื่องตางๆ มีน้ําใจ แบงปนสิ่งตางๆแกเพ่ือน พยายามแกไขปญหาเกี่ยวกับการเลน      
หรือการทํากิจกรรมดวยตนเอง พยายามแกไขปญหาดวยวธิีการตางๆ รูจักการวางแผนในการ     
ทํากิจกรรมตางๆ ปฏิบัติกจิกรรมตามลําดับขั้นตอนได ตัดสินใจในเรือ่งงายๆ ได อธิบายเหตุผลได
เม่ือตองตัดสินใจหรือถูกซักถาม รูจักยอมรับในความผิดพลาด และปรับปรุงแกไขแกปญหาดวย
เหตุผล ไมใชความรุนแรง 
    ผลการสัมภาษณเกี่ยวกบัองคประกอบลกัษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
ดังกลาวสรุปไดวา องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัประกอบดวย ความเคารพ  
ซึ่งกันและกัน เขาใจในสทิธขิองตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัตติอบุคคลอ่ืนดวยความเปนมิตร ใหการยอมรับ
ในความคิดเห็นของผูอ่ืน และไมลวงเกินผูอ่ืนทั้งในทางกาย วาจา และจิตใจ รูจักการรอคอย รับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม ความรวมมือรวมใจ ใหความรวมมือและ 
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ รูจักรับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ และรูจักการแบงปนสิง่ตางๆ เชื่อม่ันในวิธีการแหง
ปญญา สามารถใชเหตุผล ในการแกไขปญหาความขัดแยง หรือการตัดสินใจในเรือ่งตางๆ สามารถ
คิดแกไขปญหาดวยตนเอง คิดวางแผนได สามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ 
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  2.  กําหนดองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
   ผูวิจัยดําเนินการกําหนดองคประกอบลกัษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย    
โดยมีวิธีดําเนนิการดังนี้ 
    2.1 ประมวลขอมูลที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชีย่วชาญเกีย่วกับ
องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย การศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับ       
การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการที่มนุษยเปนสัตวสังคม  
ตองอาศัยอยูรวมกันสงผลใหบุคคลตองมีปฏิสัมพันธหรอืสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน และเพื่อให    
การอยูรวมกันเปนไปดวยความสงบสขุ โดยปราศจากอคติและความขัดแยงกันบุคคลตองมีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งในเด็กปฐมวัยพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กอยูในระดับกอนกฎเกณฑ เปนระดับที่
เด็กยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) ในการตัดสนิการกระทํา พฤติกรรมทางจริยธรรมจะขึ้นอยู
กับเหตุผลที่ผูมีอํานาจกําหนดให หรือเพ่ือผลประโยชนของตนเองเปนใหญโดยไมคํานึงถึงผลกระทบ
ตอผูอ่ืน การกระทําเพื่อผูอ่ืนเปนไปเพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยาก เชน ถูกตําหนิ การถูกลงโทษ หรอื 
ทําไปเพื่อผลประโยชนที่คาดหวังวาจะไดรับ เชน คําชมเชย สิ่งของตางๆที่ไดรบัมาแลวเกิด 
ความพึงพอใจ ซึ่งตรงกับพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกวา เด็กปฐมวัยนัน้มีพัฒนาการ 
ทางจริยธรรมอยูในระดับกอนกฎเกณฑทางสังคม ซึ่งขอมูลจากการสัมภาษณผูเชีย่วชาญสนบัสนุน
วา ในระยะแรกเด็กจะยังไมมีลักษณะประชาธิปไตย เน่ืองจากเด็กยังมีลักษณะของการยึดตนเอง 
เปนศูนยกลาง และพัฒนาการทางสติปญญาในดานสติปญญาของเด็กยังไมดีพอ เด็กจึงยังไม
สามารถคิดเองไดวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ควรทําหรือไมควรทํา เด็กยังไมสามารถมองเห็นความสัมพันธกัน
ระหวางประโยชนของตนเองกับประโยชนสวนรวม ซึ่งลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยจะ
สามารถพัฒนาขึ้นไดจากการกระบวนการขัดเกลาทางสงัคม (Socialization) เพ่ือใหเด็กเรียนรู 
แบบแผนของสังคม ตลอดจนเรียนรูวาการกระทําของเด็กสงผลกระทบไปยังบคุคลอ่ืน และ 
การกระทําของบุคคลอื่นก็สงผลกระทบตอตัวเด็กดวยเชนเดียวกัน การเรียนรูดังกลาวจะชวยให 
เด็กอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และสามารถปฏิบัตตินตามแบบแผนของสงัคมเปนสมาชิกที่ดี
ของสังคมและเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาต ิจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา
นักวิชาการไดระบุองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยไวแตกตางกัน ไดแก ความเคารพซึ่งกันและ
กันหรอืคารวะธรรม ความรวมมือรวมใจหรือสามัคคีธรรม ความเชือ่ม่ันในวิธีการแหงปญญาหรือ
ปญญาธรรม ความมีวินัยหรือวินัยธรรม ความเทาเทียมหรือยุติธรรม ความอดทนอดกลั้นหรือ 
ขันตธิรรม ธรรม 7 ประการของคนดี การไมใชความรุนแรงหรือสันติธรรม ความรกัความหวังด ี
ตอผูอ่ืนหรือเมตตา-กรุณาธรรม ธรรมเพื่อความเจริญของหมูคณะ และธรรมเพือ่การอยูรวมกัน  
และเม่ือศึกษาการแสดงออกถึงลักษณะประชาธิปไตยพบวา สิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดลกัษณะ
ประชาธิปไตย คือ การที่เด็กมีสติปญญาที่จะคิดและเขาใจเหตุผลวาสิ่งใดควรทํา สิ่งใดไมควรทาํ  
ผนวกกับการขัดเกลาทางสงัคมที่ทําใหเด็กเรียนรูแบบแผนทางสังคมที่ควรปฏิบตัิ ซึ่งจะชวยให 
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เด็กสามารถขยายขอบเขตการรับรูเฉพาะตนเองไปสูการรับรูเกี่ยวกบัผูอ่ืนและการรับรูสังคม 
นอกจากนั้นการที่เด็กมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับบคุลอ่ืนๆโดยมีผูใหญคอยใหการสนับสนุน  
จะสงผลใหลักษณะของการยึดตนเองเปนศูนยกลางของเด็กคลายลง เด็กจะเริ่มมองเห็นวาผูอ่ืน
ตองการความรวมมือหรือความชวยเหลือจากตน เด็กจะใหความรวมมือในการทํากิจกรรมสวนรวม 
และเริ่มเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม และการที่เด็กมี
โอกาสไดปฏิสัมพันธกับบคุลอ่ืนๆจะชวยสรางโอกาสในการที่เด็กจะไดรับตวัแบบดานสังคมและ
จริยธรรมที่เปนพ้ืนฐานของลักษณะประชาธิปไตยจากบุคคลที่เด็กมีปฏิสัมพันธดวย 
    2.2 กําหนดองคประกอบทีมี่ความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและ
สรุปเปนองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย จากการประมวลขอมูลจากการศกึษา
ทฤษฎีพ้ืนฐานของลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ผูวิจัยสามารถสรุป
องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ความเคารพซึ่งกัน 
และกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชือ่ม่ันในวิธีการแหงปญญา   
       3.  สรางเครื่องมือในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็ก
ปฐมวัย 
        3.1 จัดการสนทนากลุมครูปฐมวยัจํานวน 7 ทาน เพ่ือใหไดขอมูลพฤติกรรม
ของเด็กปฐมวยัเกี่ยวกบัลักษณะประชาธปิไตย ผูวิจัยนาํขอมูลที่ไดมาประมวลเปนองคประกอบ
ลักษณะประชาธิปไตยที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวยั ไดแก ความเคารพซึ่งกันและกัน ความ
รวมมือรวมใจ และความเชือ่ม่ันในวิธีการแหงปญญา และทําการสนทนากลุมครูปฐมวัยในประเด็นที่
เกี่ยวของกับองคประกอบลกัษณะประชาธิปไตยเพ่ือกําหนดตัวชีว้ัดของลักษณะประชาธิปไตยของ
เด็กปฐมวัย ลกัษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
    องคประกอบที่ 1 ดานความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect for Individuals)  
มี 3 ตัวชีว้ัด ไดแก รูจักการรอคอย เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม     
    องคประกอบที่ 2 ดานความรวมมือรวมใจ (Cooperation) มี 3 ตัวชีว้ัด ไดแก 
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ 
    องคประกอบที่ 3 ดานความเชื่อม่ันในวิธกีารแหงปญญา (Faith in the 
Method of Intelligence) มี 3 ตัวชีว้ัด ไดแก คิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได ความมีเหตุผล 
          3.2 การสรางแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
    ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยตาม
นิยามศัพทเฉพาะที่กําหนด เพ่ือประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 3 ดาน คือ  
1) ดานความเคารพซึ่งกันและกัน 2) ดานความรวมมือรวมใจ และ 3) ดานความเชื่อม่ันในวิธีการ
แหงปญญา จากนั้นนําขอมูลจาการสนทนากลุมครูปฐมวัยจํานวน 7 ทาน ซึ่งเปนขอมูลพฤตกิรรมที่
แสดงถึงการมีลักษณะลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย เพ่ือนําไปสรางแบบประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัตามองคประกอบทั้ง 3 ดาน แตละดานประกอบดวย 3 ตัวชีว้ัด รวม
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ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด แตละตวัชี้วัดประกอบดวยขอความบงชี้ 5 รายการ รวมจํานวนขอความบงชี้ 45 
รายการ  
    แบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยทีส่รางขึ้นจํานวน 45 ขอ 
เปนแบบบันทกึคะแนน (Scoring Rubric) ซึ่งเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ตามเกณฑการให
คะแนน ดังนี้ 
 
     คะแนน  1  เม่ือเด็กปฐมวยัไมแสดงออกเลย 
     คะแนน  2  เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดโดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
     คะแนน  3  เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง  
              และบางครั้งตองใหผูอ่ืนบอก 
     คะแนน  4  เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองเปนสวนใหญ  
     คะแนน  5  เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง 
 
 

ตัวอยางแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 
สวนที่หน่ึง เปนขอมูลสวนบุคคลของเด็กปฐมวัยที่ถูกประเมินดังนี้ 
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.) .................................................................................. อายุ .......... ป .......... เดือน 
ชั้น ................................................................ โรงเรียน ................................................................ 
วันที่ ........................................................................... เวลา ........................................................ 
 
สวนที่สอง เปนรายการขอความตัวชี้วดัลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยเปนมาตราสวน 
    ประเมินคา 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ขอ ขอความบงชี้ลักษณะ 

ระดับ 
การแสดงออก 
ของเด็กปฐมวัย 

1 2 3 4 5 
1 เขาแถวรับสิ่งของ หรือบริการตางๆตามลาํดับกอนหลัง         
2 พูด หรือแสดงความคิดเห็นเม่ือไดรับอนุญาต         
3 .....      
4 .....      
5 .....      
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   3.3 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยที่เปน
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ โดยนําแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัที่สรางเสร็จ
แลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับการใชภาษา และความสอดคลองของ
ขอความบงชีใ้นแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยกบันิยามศัพทในแตละดานเปน
รายขอ ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดนกําหนดระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
    +1  เม่ือแนใจวาขอความนั้นเปนตวับงชีถ้ึงการมีลักษณะประชาธปิไตย 
     0  เม่ือไมแนใจวาขอความนั้นเปนตวับงชี้ถึงการมีลักษณะประชาธปิไตย 
    -1  เม่ือแนใจวาขอความนั้นไมเปนตัวบงชี้ถึงการมีลักษณะประชาธปิไตย     
   ผูวิจัยนําคะแนนการพิจารณาแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
จากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความบงชี้ในแบบวัดกบันิยามศัพท มีคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of congruency) ซึ่งมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 ขึ้นไป 
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 89) ใชไดทั้ง 45 ขอ ซึ่งไดคาตั้งแต 0.60-1.00 และปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
   3.4 นําแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช (Try Out) 
กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ป
การศึกษา 2553 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน   
   3.5 การหาคาความเชื่อม่ันและคาอํานาจจําแนกของแบบประเมินลกัษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใช (Try Out) มาวิเคราะห         
คาความเชื่อม่ันความสอดคลองภายในโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 131) ไดคาสัมประสทิธิ์แอลฟา
โดยรวมทั้งฉบับเทากบั 0.988 ในรายดาน ไดแก ไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน 
ประกอบดวย รูจักการรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.92, 0.936, 0.944 และคาสัมประสิทธิแ์อลฟาโดยรวมขององคประกอบ
ดานความเคารพซึ่งกันและกัน เทากับ 0.968 องคประกอบดานความรวมมือรวมใจ ประกอบดวย 
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ มีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.958, 0.953, 0.947, และคาสัมประสทิธิ์แอลฟาโดยรวมของ
องคประกอบดานความรวมมือรวมใจ เทากับ 0.981 และองคประกอบดานความเชื่อม่ันในวิธีการ
แหงปญญา ประกอบดวย สามารถคิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได ความมีเหตุผล มีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา เทากับ 0.92, 0.926, 0.927 และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมขององคประกอบดานความ
เชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา เทากับ 0.965 และหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชสมัประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวางขอความบงชี้คะแนนกบัคะแนนรอบปรับแก (Corrected Item-Total Correlation) 
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2554: 16-19) ผูวิจัยคัดเลือกเฉพาะขอความบงชีท้ี่มีอํานาจจําแนก
ตั้งแต .20 จํานวน 45 ขอ ซึ่งไดคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.676-0.843          
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  4. การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
   4.1 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
    ประชากรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยและการ
พัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ในการวจัิย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 5,082 คน 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัย เปนนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) จากประชากร ตามเกณฑการพิจารณาขนาดกลุมตวัอยางของ  
คอมเรยและล ี(Comrey; & Lee: 1992: Online) ที่เสนอใหขนาดกลุมตัวอยางสําหรับการวิเคราะห
องคประกอบที่ดี คือ จํานวน 300 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจรงิ จํานวน 502 คน   
   4.2 นําแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย จํานวน 45 ขอ ไปเก็บ
ขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 502 คน โดย
ผูวิจัยชี้แจงและอธิบายวธิีการใชแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยแกครูประจําชัน้
ทุกคน เพ่ือสรางความรูความเขาใจที่ตรงกันในวิธกีารใชแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัยซึ่งครปูระจําชั้นจะเปนผูสังเกตและประเมินการแสดงออกของเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยาง
โดยใชแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย    
   4.3 วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory  
Factor Analysis: CFA) ดวยโปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.72) เพ่ือแสดงองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยที่แทจริงของเด็กปฐมวัย    
   4.4 สรุปองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยั ดังแสดงในภาพประกอบ 13 
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ระยะที่ 1  การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 

ระยะที่ 1  การวิเคราะห
องคประกอบลักษณะประชาธิปไตย 

ของเด็กปฐมวัย 
   
 

ข้ันท่ี 1 การสรางกรอบแนวคิดเบ้ืองตนในการวิเคราะหองคประกอบ
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
1.1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะประชาธิปไตย ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาและจรยิธรรมของเพียเจท ทฤษฎีประวัติศาสตรสังคมของไวกอตสกี้ 
ทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา
สังคมของแบนดูรา ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว แนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยของสเลเตอร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับ
ลักษณะประชาธิปไตย 
1.2 สัมภาษณผูเช่ียวชาญเกี่ยวกบัองคประกอบลกัษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย 

 

ข้ันท่ี 2 กําหนดองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
2.1 ประมวลขอมลูที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานของลักษณะ
ประชาธิปไตย การสัมภาษณผูเชีย่วชาญ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 
2.2 กําหนดองคประกอบที่มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและ
สรุปเปนองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเดก็ปฐมวัย 

 

ข้ันท่ี 3 สรางเครื่องมือในการวิเคราะหองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
3.1 จัดการสนทนากลุมครูปฐมวัยจํานวน 7 ทาน เพ่ือใหไดขอมูลพฤติกรรม
ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตย  
3.2 สรางแบบประเมนิลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
3.3 นําแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยไปใหผูเช่ียวชาญ 5 
ทานตรวจสอบคณุภาพ หาคา IOC และปรับปรุง 
3.4 นําแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช (Try 
out) กับเด็กปฐมวัยที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน 
3.5 หาคาความเชื่อมั่นและคาอํานาจจําแนก 

 

ข้ันท่ี 4 การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
4.1 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
4.2 เก็บขอมูลจากเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยาง จาํนวน 502 คน  
4.3 วิเคราะหขอมูลที่ไดโดยการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั
(Confirmatory Factor Analysis)  
4.4 สรุปองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเดก็ปฐมวัย 

 

องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 

 
ภาพประกอบ 13 ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
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 ระยะที่ 2  การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเดก็ปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RASB 
  เม่ือทราบองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยทีช่ัดเจนแลว ผูวิจัยจึง
ดําเนินการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ดังนี้ 
   1.  การสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
    ผูวิจัยดําเนินการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักการของพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ทฤษฎ ี
การเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา แนวคิดการเรยีนรูแบบรวมมือ แนวคิดการคิดแบบ 
โยนิโสมนสิการ และแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม สรุปดังนี้ 
      แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยสามารถ
นํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย  
โดยในการจัดการเรียนการสอนตองใหความสําคัญกับประสบการณตางๆที่จัดใหกับเด็ก โดยจัดให
เด็กไดมีประสบการณจากการใชประสาทสัมผัสในการสงัเกตตวัแบบลักษณะประชาธิปไตยที่ครจัูด
ให เปดโอกาสใหเด็กไดอภิปรายแลกเปลีย่นกันเพื่อชวยพัฒนาการรูคิดและทักษะทางสังคมในการ
อยูรวมกับผูอ่ืน เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติเพ่ือสรางองคความรูของตนเองและการปฏบิัตซิ้ําๆ
จะนําไปสูการพัฒนาลักษณะนิสัยในที่สุด 
      ทฤษฎีการเรยีนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา ที่ใหความสําคัญกบั 
การเรียนรูโดยการสังเกตตวัแบบ โดยแบนดรูาอธิบายวา กระบวนการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ
นั้น ประกอบดวยกระบวนการความตั้งใจในการสังเกต กระบวนการจดจํา กระบวนการแสดง
พฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบและกระบวนการจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ จึงเปนพ้ืนฐาน
ของหลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบซ่ึงนํามาใชในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB เพ่ือ
พัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย โดยเด็กจะเรียนรูดวยการสังเกตจากตัวแบบทีเ่ด็ก
สนใจรอบตวัเด็กและแรงเสริมที่ตัวแบบไดรับ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรูตองเปนกิจกรรมที่เปดโอกาส
ใหเด็กไดมีประสบการณกับตัวแบบ ไดทําการสังเกตตวัแบบและพฤตกิรรมของตัวแบบที่แสดง
ลักษณะประชาธิปไตยเพ่ือใหเด็กสามารถเก็บจําและนําไปเลียนแบบได   
      ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ที่ใหความสําคัญกับ
พัฒนาการทางสติปญญา โดยเพียเจทยเชื่อวาสติปญญาเปนผลจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธกบั
สิ่งแวดลอมรอบตวัซึ่งเปนผลเนื่องมาจากความสามารถในการปรับตัวของเด็ก เม่ือสิ่งแวดลอม 
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสติปญญาเด็กจะใชความสามารถเดิมที่มีอยูมาปรับใหเขากบั
ประสบการณใหมเพ่ือใหเกิดความสมดุลขึ้นระหวางประสบการณใหมกับการรับรู โดยเด็กพยายาม
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ปรับตวัใหเขากับสิ่งแวดลอมดวยการซึมซาบประสบการณ (Assimilation) และ  การปรับโครงสราง
สติปญญา (Accommodation) ซึ่งเปนกระบวนการควบคูกันนําไปสูการเกิดความสมดุลในโครงสราง
ความคิดความเขาใจ (Equilibration) การไดลงมือปฏิบัติ ไดมีโอกาสในการสัมผัส สํารวจและทดลอง
ดวยตนเองโดยตรงจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใหกับเด็ก ดังนั้นจึงเปนพ้ืนฐานของหลักการ
ปรับมโนทัศนและหลักการปฏิบัติซึ่งนํามาใชในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB เพ่ือพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมการเรียนรูตองเปนกิจกรรมที่เด็กมีความสนใจ 
ไดมีสวนรวม ไดมีประสบการณกับสิ่งตางๆและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  
      ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ที่ใหความสําคัญกับ
พัฒนาการการใชเหตุผลทางจริยธรรมของบุคคล โดยโคลเบอรกอธบิายวา พัฒนาการทางจริยธรรม
ของเด็กปฐมวยัขึ้นอยูกับพัฒนาการทางสติปญญา เน่ืองจากจริยธรรมเปนการใชเหตุผลมาอธบิายวา
สิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดไมควรกระทํา โดยพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กจะมีการพัฒนาไปทีละขั้น
ตามลําดับ การสงเสรมิใหเด็กมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันและกัน 
มองเห็นมุมมองของผูอ่ืนและมีพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้น นอกจากนั้นแนวคิด
การเรียนรูแบบรวมมือที่เนนการเรียนรูซึ่งกันและกันในการอยูรวมกัน เห็นความสําคัญของกันและ
กัน รับผิดชอบรวมกัน ประนีประนอมและเคารพสิทธิซึง่กันและกัน เด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือเรียนรู
ผานการลงมือปฏิบัติและเรียนรูผานการปฏิสัมพันธทางสังคม ดังนั้นจึงเปนพ้ืนฐานของหลักการ
ปฏิสัมพันธซึ่งนํามาใชในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB เพ่ือพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยั โดยกิจกรรมการเรียนรูตองเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกัน ไดทํา
กิจกรรมตางๆรวมกัน ทําใหเกิดการสนทนา อภิปรายและแลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  
เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประสบการณของตนและของบุคคลอื่นทีมี่ตอสิ่งตางๆโดยใช
เหตุผลอธบิายประกอบการเชื่อมโยง เกิดการขยายประสบการณ ตลอดจนการวางเปาหมายรวมกัน 
      แนวคิดเกี่ยวกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบเห็นคุณ โทษ 
และทางออก เปนแนวคิดทีใ่หความสําคญักับการคิดซึง่เปนกระบวนการพัฒนาปญญา โดยมอง 
สิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงในแบบทีเ่นนการยอมรับความจริงตามสิ่งนั้นๆในทุกแงทุกดาน  
ทั้งดานดีและดานเสียซึ่งมีลักษณะ 2 ประการ คือ การมองเห็นตามความเปนจริงน้ัน จะตองมองเห็น
ทั้งดานดี ดานเสียหรือทั้งคณุและโทษของสิ่งนั้นๆ และใหมองเห็นทางออก จุดมุงหมายที่จะชวยให
พนไปจากดานที่เปนโทษ และแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูมเปนแนวคดิที่ใหความสาํคัญ
กับการมีโอกาสรับรู และตอบสนองตอสิ่งเราใดๆแลวไดรับผลที่พึงพอใจ ก็จะเห็นคุณคาและจะ
นําไปใชในชีวติประจําวันจนกระทั่งพัฒนาเปนลักษณะนิสัย ดังนั้นจึงเปนพ้ืนฐานของหลักการ
ประเมินคาซึ่งนํามาใชในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB เพ่ือพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยั โดยกิจกรรมการเรียนรูตองเปนกิจกรรมที่เด็กปฐมวยัไดคิดทบทวนเกี่ยวกับ
ประสบการณที่ไดรับ ในเรือ่งของขอดี-ขอเสีย แลวนําเสนอทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางการ
ปฏิบัติดวยตนเอง จากนั้นตองเปดโอกาสใหเด็กนําความรูความเขาใจไปปฏิบตัิอยางสม่ําเสมอ จะ
สงผลใหเกิดการพัฒนาถึงขั้นการเปนลักษณะนิสัย 
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      การศึกษาทฤษฎีและแนวคดิที่เกี่ยวของกับการพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ทําใหไดหลกัการในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
ประกอบดวย หลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ หลักการปรับมโนทัศน หลักการปฏิสัมพันธ 
หลักการประเมินคา และหลกัการปฏิบัต ิ
     1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัย โดยสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาปฐมวัย ผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา 
ที่มีความรูความสามารถในดานประชาธปิไตย และผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา ไดแก รอง
ศาสตราจารยมานิต ปวริญญานนท ผูเชีย่วชาญทางดานการศึกษาที่มีความรูความสามารถในดาน
ประชาธิปไตย ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย  หนูแกว และอาจารยรัชนี  ธงไชย และ
ผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยา ไดแก ดร.เสรี  ใหมจันทร และดร.ภมรพรรณ ยุระยาตร ผูวิจัย
ดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในประเดน็ดังนี้ 1) ความคิดเห็นตอการพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยใหกับเด็กปฐมวัย 2) ขั้นตอน/วิธีการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย และ 3) วิธีการวัด ประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย เม่ือไดผลการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญตามประเด็นดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลมาประมวลและสามารถสรุปสาระ 
สําคัญไดดังนี้ 
      ประเด็นที่ 1 ความคิดเห็นตอการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยใหกบั
เด็กปฐมวัย คอื การพัฒนาและเสริมสรางลักษณะประชาธิปไตยใหกับเด็กปฐมวยันั้นมีความสาํคัญ
ยิ่ง เน่ืองจากลักษณะประชาธิปไตยมีความเกี่ยวของสมัพันธกับคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง การ
ปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยไดซึมซับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจะสงผลใหเด็กไดเตบิโตมาเปนคนดี 
เปนพลเมืองที่ดีของประเทศ ซึ่งการปลูกฝงในวัยเด็กยอมทําไดงายกวาการปลูกฝงในวัยผูใหญ หาก
ตองการใหสังคมมีความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
ความเปนประชาธิปไตยจึงควรเริ่มปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก เพราะชวงวัยน้ีเด็กจะมีการวางรากฐานทาง
บุคลิกภาพตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการอยูรวมกันในสังคม การปลูกฝงในชวงปฐมวัยจะสงผลให
ลักษณะประชาธิปไตยมีความคงทนมากกวาการปลูกฝงในวัยผูใหญ และหากไมมีการปลูกฝงความ
เปนประชาธิปไตยใหกบัเด็กแลว เม่ือโตขึน้บุคคลนั้นก็จะไมมีความรู ความเขาใจในประชาธิปไตย
อยางแทจริง 
      ประเด็นที่ 2 ขั้นตอน/วิธกีารสอนเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยัตองเปนการสอนโดยที่ผูใหญตองทําใหเด็กเห็นเปนตวัอยาง การสนับสนุนใหเด็กได
แสดงพฤติกรรมที่เปนลักษณะประชาธปิไตยอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดเปนนิสัย และเม่ือเด็กสามารถ
แสดงพฤติกรรมที่ดีเหมาะสมก็ควรแสดงความชื่นชมเพื่อใหเด็กมีกําลังใจที่จะปฏิบัตติอไป  
การมอบหมายงานใหเด็กไดรับผิดชอบรวมกัน เด็กจะไดเรียนรูวิธีการที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน
ตลอดจนคิดหาวิธีการแกไขปญหาที่เกิดจากการทํางานรวมกับผูอ่ืนได นอกจากนี้ยังควรไดมีการ
ปลูกฝงระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นอยาง
เปนอิสระโดยผูปกครองและครูรวมสรางบรรยากาศทีมี่ความปลอดภัยทางจิตใหกับเด็ก    
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      ประเด็นที่ 3 วธิีการวัด ประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
ควรใชวธิีการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนทั้งกอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะปฏิบตักิิจกรรมตางๆระหวางวันทั้งในและนอกชั้นเรียน ตลอดจน 
การพูดคุย การสัมภาษณความคิดเห็นของเด็กและผูปกครอง และอาจใชแบบบันทกึการสัมภาษณ
และแบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนเปนระบบ   
     ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย สรุปไดวา การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยเปนสิ่งที่สําคญัที่ควรพัฒนาให
เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยเนื่องจากลักษณะประชาธิปไตยมีความเกี่ยวของสัมพันธกับลกัษณะทาง
คุณธรรมจริยธรรมที่เปนพ้ืนฐานในการอยูรวมกันในสังคม เด็กควรไดรับการปลูกฝงและพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยตั้งแตยังอยูในชวงปฐมวัยเพราะสามารถทําไดดีกวาชวงวัยผูใหญ และ
ลักษณะประชาธิปไตยที่ไดรบัการพัฒนาใหเกิดขึ้นในชวงปฐมวัยจะมีความคงทนถาวรเปนพ้ืนฐาน
สําหรับชวงวยัตอๆไป สวนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยตองมีการ
นําเสนอตัวแบบที่มีลักษณะประชาธิปไตยที่ดีเพื่อเปนแบบอยางใหเด็กไดจดจําและเลยีนแบบ 
ตลอดจนสนับสนุนใหเด็กไดแสดงลักษณะประชาธิปไตยที่พึงประสงคอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย 
และเม่ือเด็กประพฤตปิฏิบตัตินไดดีผูใหญก็ควรใหกําลังใจและการสนบัสนุน การมอบหมายกิจกรรม
ใหเด็กทํารวมกันก็จะชวยพฒันาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กไดโดยเด็กจะพัฒนาความรวมมือและ
การใชเหตุผลในการทํางานรวมกับผูอ่ืนขึน้ได การประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กควรใชการ
สังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมประจําวนัของเด็กรวมกับผูอ่ืน รวมกับการพูดคุยสัมภาษณเด็กและ
ผูปกครอง 
     1.3 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย เทคนิค 
การสงเสริมลกัษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยและเทคนิคในการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
สรุปวา กิจกรรมการเลานิทานเปนกิจกรรมที่มีประสิทธภิาพในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับ
เด็กปฐมวัย เพราะเปนกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยชื่นชอบและมีการนําเสนอตัวแบบที่มีคุณลักษณะทีดี่
ใหกับเด็ก เด็กสามารถเรียนรูดวยการสังเกต จดจําและเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบในนทิานได 
โดยการเลานิทานนั้นผูเลาสามารถใชสื่อหลากหลายประเภทมาประกอบในการเลานิทานได อาทิเชน 
ภาพประกอบ หุนมือ หุนเชิด เปนตน สําหรับการแสดงบทบาทสมมติเปนกระบวนการที่เด็กไดสวม
บทบาทในสถานการณตางๆแลวใหเด็กไดแสดงบทบาทตามความคดิของตนเองในสถานการณนั้นๆ 
เด็กจะไดเรียนรูและเขาใจตอความรูสึกนึกคิด ความตองการและพฤติกรรมของผูอ่ืน เด็กจะเรียนรูที่
จะเคารพในการตัดสินใจและการกระทําของผูอ่ืน กิจกรรมสถานการณจําลองเปนการจัดสถานการณ
ที่ใกลเคียงกับสถานการณตามความเปนจริงแลวจัดใหเด็กไดเขาไปอยูในสถานการณนั้นๆเพ่ือให
เด็กไดเรียนรูการแกปญหา การตัดสินใจและการใชเหตุผลในการดําเนินกิจกรรมตางๆซ่ึงเด็กอาจไม
กลาแสดงออกถาเปนสถานการณจริงๆ โดยเด็กจะเรียนรูถึงผลลัพธจาการตัดสินใจของตนเองที่มีตอ
บุคคลอื่น และเปดโอกาสใหเด็กไดอภิปรายเพื่อความเขาใจและเกิดการเชื่อมโยงไปยังประสบการณ
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จริง กิจกรรมกรณีตัวอยางเปนกิจกรรมที่นําเรื่องราวตางๆที่เกิดขึ้นจริงมายกเปนตวัอยางใหเด็กได
วิเคราะห อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เปดโอกาสใหเด็กไดพิจารณาทบทวน 
และคิดหาเหตุผลประกอบการตัดสินใจอยางรอบคอบ การใชคําถามเปนกิจกรรมที่ชวยกระตุนใหเด็ก
ไดมีการคิดวิเคราะห หาเหตุผลและคนหาคําตอบ ตลอดจนขยายความคิดเพื่อการพิจารณาทบทวน 
ใหกับเด็กในสวนที่เด็กขาดประสบการณและคิดไมครอบคลุม กิจกรรมตางๆเหลานีเ้ปนกิจกรรมที่มี
ความเหมาะสมกับการใหตวัแบบที่เปนแบบอยางลักษณะประชาธปิไตยแกเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสงเสริมลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยที่วา เด็กปฐมวัย
ตองการตัวแบบดานคุณธรรมจริยธรรมที่เปนพ้ืนฐานสาํหรับลักษณะประชาธิปไตยอันเปนลักษณะ
ในการอยูรวมกันอยางสงบสุข การที่เด็กไดรับประสบการณจากการสังเกตตวัแบบเด็กจะจดจํา
พฤติกรรมทีต่วัแบบทําเม่ือตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคและไดรับการเสรมิแรง เด็กจะจดจํา
ไวเม่ือถึงสถานการณที่มีลักษณะเดียวกันเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบที่ไดจดจําไว และ 
การที่เด็กไดแสดงบทบาทสมมติรวมกันเด็กจะไดพัฒนาความเคารพซึ่งกันและกันตอเพ่ือน เรียนรู 
ความรับผิดชอบจากผลการกระทําของตนเองที่สงผลตอบุคคลอื่น เรยีนรูการอยูรวมกัน เรียนรู 
การใชเหตุผลในการแกปญหาจากการทํางานรวมกัน การใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กคิดวิเคราะห 
และไดพิจารณาทบทวนจะชวยใหเด็กฝกความมีเหตุผลซึ่งสงผลตอการปฏิบัตตินของเด็กในการ 
อยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
     1.4 สรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัและเอกสารประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน ผูวิจัยสราง
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย จากการศึกษา
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก  
ทฤษฎีการเรยีนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ แนวคิดการคดิ 
แบบโยนิโสมนสิการ แนวคดิการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม เทคนิคการสงเสริมลกัษณะ
ประชาธปิไตยของเด็กปฐมวยั กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัยจากตาํราและเอกสาร
ตางๆ ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัลักษณะประชาธิปไตยประมวล
เปนรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ซึ่งประกอบดวย
หลักการเพื่อพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 5 หลักการ คือ 1) หลักการเรียนรูจาก 
การสังเกตตวัแบบ เปนหลกัการที่ใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีเ่กิดจากการสังเกต
และการเลยีนแบบตวัแบบ โดยตัวแบบจะทําหนาที่ในการกระตุนความสนใจของเด็ก เด็กสังเกตตวั
แบบและพฤตกิรรมของตัวแบบโดยเฉพาะพฤติกรรมทีเ่ด็กเห็นวาตวัแบบไดรับการเสริมแรงจาก 
การแสดงพฤติกรรมนั้น เด็กจะจดจําไวและจะเลือกเลยีนแบบพฤตกิรรมที่เด็กเห็นวาตนเองจะไดรับ
ประโยชนเม่ือแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ซึ่งการเรียนรูจากการสังเกตเปนกระบวนการทางปญญา 
เพราะเด็กไมไดเลือกเลียนแบบพฤติกรรมทั้งหมดของตัวแบบแตเด็กเลือกเลียนแบบเฉพาะ
พฤติกรรมที่กระทําแลวไดรบัการเสริมแรง หลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบเปนหลักการที่
ไดมาจากการวิเคราะหทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา ซึ่งเปนหลักการของรูปแบบ
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การเรียนการสอนขั้นรับประสบการณ 2) หลักการปรับมโนทัศน เปนหลักการที่ใหความสําคัญกบั
กระบวนการคดิ วิเคราะห วพิากษวิจารณ พฤติกรรมของตัวแบบเพือ่จําแนกลักษณะพฤติกรรมที่ดี
และไมดีของตวัแบบ สถานการณที่ตัวแบบเผชิญอยู ผลที่ตวัแบบไดรับจากการแสดงพฤติกรรม และ
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกบัสถานการณและตวัแบบกบับุคคลอ่ืน เพ่ือปรับมโนทัศน
และสรางแนวทางปฏิบัตตินเพื่อใหมีความเหมาะสมหากไดรบัประสบการณตามที่ตวัแบบไดรับ  
เปนการปรับมโนทัศนใหมีความเหมาะสมกับบริบทที่เผชิญอยู ซึ่งในการปรับมโนทัศนที่ไดจาก 
การวิเคราะหตัวแบบทําใหเด็กสามารถถายโยงความรูที่ไดรับสูประสบการณจริง โดยอาศัยการ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันใหเหตผุลอธิบายประกอบการเชื่อมโยงตัวแบบกับ
สถานการณจริงในชีวติประจําวัน หลักการปรับมโนทัศนเปนหลักการที่ไดมาจากการวิเคราะหทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท 3) หลักการปฏิสัมพันธ เปนหลักการที่ใหความสําคัญกบั
ปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็กในปฏิบัตกิจิกรรมรวมกัน และเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนทําให
เกิดการสนทนา อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางประสบการณของตนและของบุคคลอ่ืนที่มีตอสิง่ตางๆโดยใชเหตุผลอธบิายประกอบการ
เชื่อมโยง เกิดการขยายประสบการณ ตลอดจนการวางเปาหมายรวมกัน นอกจากนี้การที่เด็กไดมี
โอกาสรวมอภิปรายอภิปรายปญหาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกันและกัน มองเห็นมุมมองของผูอ่ืนจะ
สงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้น หลักการปฏิสัมพันธเปนหลักการ 
ที่ไดมาจากการวิเคราะหแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ และทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ 
โคลเบอรก ซึง่หลักการปรับมโนทัศนและหลักการปฏสิัมพันธเปนหลักการของรูปแบบการเรียน 
การสอนขั้นรวมวิเคราะห 4) หลักการประเมินคา เปนหลักการที่ใหความสําคัญกบัการเชื่อมโยง
ความสัมพันธและเปรียบเทยีบมโนทัศนทีไ่ดจากการวิเคราะหตวัแบบสูการประเมนิคาลักษณะ
พฤติกรรมประชาธิปไตยทีค่วรยึดถือในการปฏิบัตเิพ่ือการอยูรวมกัน และตัดสินใจเลือกปฏิบตัจิาก 
ผลการเปรียบเทียบนั้น และเม่ือไดมีการตอบสนองตอสิ่งที่เลือกแลวเด็กยอมเกิดความพึงพอใจ  
เด็กก็จะเห็นคณุคาและจะนาํไปใชในชีวติประจําวันจนกระทั่งพัฒนาเปนลักษณะนสิัย หลักการ
ประเมินคาเปนหลักการที่ไดมาจากการวิเคราะหแนวคดิการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และแนวคิด 
การพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม ซึ่งหลักการประเมินคาเปนหลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
ขั้นคิดคัดสรร 5) หลักการปฏิบัติ เปนหลกัการที่ใหความสําคัญกับกบักระบวนการเรียนรูที่ดีที่เด็ก
จําเปนตองใชประสาทสัมผสัและการลงมอืกระทําดวยตนเอง ซึ่งเด็กไดสัมผัส สํารวจ จําแนก
เปรียบเทียบ ทดลอง เปนการเรียนรูจากประสบการณตรง การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือเด็กไดมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก ไดมีโอกาสสัมผัส สํารวจ ทดลองดวยตนเองโดยตรง สงผลให
เด็กมีการปรับตัว (Adaptation)โดยการซึมซาบประสบการณ (Assimilation)และปรับโครงสราง
สติปญญา (Accommodation) ตามสถานการณที่เผชญิอยูเพ่ือใหโครงสรางทางความคิดใหเกดิ 
ความสมดุล (Equilibration) และการที่เด็กไดนําความรูความเขาใจไปปฏิบตัิอยางสม่ําเสมอ จะสงผล
ใหเกิดการพัฒนาถึงขั้นการเปนลักษณะนิสัยไดในที่สดุ หลักการปฏิบัติเปนหลักการที่ไดมาจาก 
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การวิเคราะหทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทและแนวคดิการพัฒนาดานจิตพิสัยของ 
บลูม ซึ่งหลักการปฏิบัตเิปนหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนขั้นสรางนิสัย  
     เม่ือไดหลักการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยแลว ผูวจัิยจึง
นํามาสรางเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย มีขั้นตอน ดังนี้ 
      1.  ขั้นรับประสบการณ (Receiving experience: R) เปนขั้นตอนที่ครู
จัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนการเรียนรูจากตัวแบบที่มีลักษณะประชาธิปไตยทีค่รู
กําหนดให ผานกิจกรรมการเลานิทาน กรณีตัวอยาง สถานการณจําลองและการแสดงบทบาทสมมติ  
ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
       1.1 ขั้นกระตุนความสนใจ เปนขั้นตอนทีค่รูใชกิจกรรมตางๆ เชน  
การรองเพลง การทองคําคลองจอง การสนทนาโดยมีเน้ือหาเกี่ยวกบัลักษณะประชาธิปไตยที่ครู
ตองการนําเสนอ 
       1.2 ขั้นเสนอตัวแบบ เปนขัน้ตอนที่ครูนําเสนอตัวแบบลักษณะ
ประชาธิปไตยที่ครูกําหนดไวผานการใชกจิกรรมตางๆ เชน การเลานทิาน การแสดงบทบาทสมมติ 
การใชสถานการณจําลอง การใชกรณีตวัอยาง                                                                                       
      2.  ขั้นรวมวิเคราะห (Analyzing together: A) เปนขั้นตอนที่ครูจัด
ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดรวมกนัวิเคราะห วพิากษวิจารณ 
สถานการณทีต่ัวแบบเผชิญอยู พฤติกรรมของตัวแบบ ผลที่ตวัแบบไดรับจากการกระทําพฤติกรรม 
และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกับสถานการณ และตวัแบบกับบุคคลอื่น เพ่ือปรับ 
มโนทัศนและเรียนรูรวมกัน ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
       2.1 ครูแบงเด็กเปนกลุมๆละ 3-5 คน เพ่ือใหเด็กไดวิเคราะห
วิพากษวิจารณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 
       2.2 ครูใชคําถามกระตุนเด็กใหวิเคราะห วพิากษวิจารณ อภิปราย 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณเกี่ยวกับ ตวัแบบและพฤติกรรมของตวัแบบ สถานการณ
ที่ตวัแบบเผชญิอยู ผลที่ตวัแบบไดรับจากการกระทําพฤติกรรม และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ตัวแบบกับสถานการณ และตัวแบบกับบุคคลอ่ืน เชน มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นกับตวัแบบ  
การกระทําของตัวแบบเปนอยางไร ตัวแบบไดรับผลอยางไรจากการกระทํานั้นๆ เด็กๆชอบ 
การกระทําของตัวแบบหรือไมเพราะอะไร เด็กๆเคยเจอเหตุการณเหมือนตัวแบบหรือไม เปนตน  
      3.  ขั้นคิดคัดสรร (Selecting Alternative: S) เปนขั้นตอนที่ครูจัดให
เด็กปฐมวัยไดคิดวิเคราะหผลดี ผลเสียของการกระทําทีต่ัวแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยง
เปรียบเทียบกบัตนเองเพื่อนาํเสนอทางเลอืกและตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัตอิยางมีเหตุผล 
ดวยตนเอง ประกอบดวยขัน้ตอน ดังนี้ 
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       3.1 ครูกระตุนใหเด็กวิเคราะหผลดี ผลเสียจากการกระทําที่ 
ตัวแบบแสดงออกดวยการใชคําถาม เชน เด็กๆคิดวาการกระทําดังกลาวดีหรือไม และเพราะอะไร
เด็กๆจึงคิดเชนน้ัน 
       3.2 ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กคิดเชื่อมโยงเปรียบเทยีบกับ
ตนเองเพื่อสรางทางเลือกและตัดสินใจเลอืกแนวทางในการปฏิบัติอยางมีเหตุผล เชน ถาเด็กๆเจอ
สถานการณเชนนี้เด็กๆจะทําอยางไรไดบาง เด็กๆชอบวธิีไหนมากที่สุดและเพราะเหตุใดจึงชอบ 
เปนตน 
      4.  ขั้นสรางนิสัย (Building characters: B) เปนขั้นตอนที่ครูจัด
กิจกรรมใหเด็กปฐมวัยนําประสบการณและมโนทัศนตางๆที่ไดรับจากขั้นรับประสบการณ  
ขั้นรวมวเิคราะห และนําสิ่งที่ไดเรียนรูและแนวทางการตัดสินใจเลือกไวแลวจากขั้นคิดคัดสรร  
มาใชในการปฏิบัติเพ่ือสะทอนถึงลักษณะประชาธิปไตยที่เปนเปาหมายที่ครูกําหนดไวผานกิจกรรม
สถานการณจําลอง และบทบาทสมมติ ประกอบดวยขัน้ตอน ดังนี้ 
       4.1 ครูแจงแกเด็กเกี่ยวกบักจิกรรมที่ตองปฏิบัตเิพ่ือเปน 
การกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจที่จะรวมปฏิบัต ิ
       4.2 ฝกการสรางนิสัยโดยการใหเด็กปฏิบตัิ ครูสังเกตสถานการณ
การปฏิบัตขิองเด็ก และหากมีเด็กคนใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมสอดคลองกับสิ่งทีค่วรจะเปน ครูชี้นํา
ดวยการใชคําถาม  
       4.3 ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับผลการปฏบิัติในบทบาทสมมติ 
หรือสถานการณจําลองดวยการใชคําถาม เชน เด็กๆพอใจกับผลการปฏิบัติหรอืไม เพราะเหตใุด 
       4.4 ครูและเดก็รวมกันชื่นชมเม่ือผลการปฏิบัติเปนที่นาพึงพอใจ 
       4.5 ครูและเดก็รวมกันสรุปสิ่งที่ไดจากกิจกรรมการเรียนรู และ
แนวทางในการปฏิบัตตินใหเปนผูที่มีลักษณะประชาธปิไตย 
     เม่ือไดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัแลว ผูวิจัยดําเนินการสรางคูมือประกอบการใชรูปแบบและแผนการจัด
ประสบการณ โดยศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและแผนแผนการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยกําหนดเนื้อหาการเรียนรูเปน 9 หนวยการเรียนรู แตละหนวยการเรียนรูใช
เวลาในการจัดประสบการณสัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที เปนเวลา 9 สัปดาห 
     1.5 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 
สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย คูมือประกอบการใชรูปแบบและแผนการจดั
ประสบการณที่ผูวิจัยสรางขึน้ โดยนําเสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความถูกตองและ
ความสอดคลองทั้งในดานเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีทีใ่ชในการจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ โดยใช
แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ เปนแบบมาตราสวนประเมินคา  
(Rating Scale) และขอเสนอแนะ โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาผลการประเมนิจะพิจารณาจาก
คาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
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      ชวงคะแนน  4.50-5.00  เหมาะสมมากที่สุด 
      ชวงคะแนน  3.50-4.49  เหมาะสมมาก 
        ชวงคะแนน  2.50-3.49  เหมาะสมปานกลาง 
      ชวงคะแนน  1.50-2.49  เหมาะสมนอย 
       ชวงคะแนน  1.00-1.49  เหมาะสมนอยที่สุด 
     คาเฉลี่ยของความเหมาะสมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คาเฉลี่ยของ 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนอยูในระดับ 3.50 ขึ้นไป และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 ถือวารูปแบบมีความเหมาะสม จากน้ันผูวิจัยไดปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญเพื่อใหรูปแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
      1.6 ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดประสบการณที่
สรางไวไปทดลองนํารองครั้งที่ 1 (Pilot Study) กับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 
5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด
อุดรธานี ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 1 หองเรียน เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จํานวน 4 หนวย ซึ่งเปนตัวแทนของเน้ือหาทั้งหมด 9 
หนวย ไดแก หนูทําได ตนไมที่รัก การจราจร และรอบบานเรา เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบ เน้ือหา ลําดับขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาทีใ่ชในการจัดการเรียนการสอน 
โดยไดรับการแนะนําจากครูปฐมวัยผูสังเกตการณ 2 ทาน สรุปวา รูปแบบการเรียนการสอนมีลําดับ
ขั้นตอนที่เหมาะสมดี คือ ขั้นรับประสบการณ ขั้นรวมวเิคราะห ขั้นคดิคัดสรร และขั้นสรางนิสัย
ตามลําดับ แตขั้นรวมวเิคราะหและขั้นคิดคัดสรรตองระมัดระวังอยาใชเวลานานเกนิไป เพราะเด็ก
อาจหมดความสนใจและไมใหความรวมมือ การใชคําถามกระตุนตองเลือกใชเฉพาะในประเด็นสําคัญ
ที่ตองการใหเด็กไดคิดและตัดสินใจและควรถามอยางตอเน่ืองไปในครั้งเดียวกัน การใหเด็กไดฝก
ปฏิบัตใินขั้นสรางนิสัยตองพยายามหมุนเวียนใหเด็กทีย่ังมีสวนรวมกับกิจกรรมนอยไดออกมาสลับ
สับเปลีย่นเปนอาสาสมัครบาง การจัดสถานการณจําลองนอกชั้นเรียนชวยกระตุนความสนใจของ
เด็กไดดี เด็กสนุกสนานจากการปฏิบัตสิถานการณจําลองนอกชั้นเรียน การนําเสนอตัวแบบประกอบ
สื่อที่หลากหลาย เชน หุนมือ หุนเชิด ภาพประกอบ บทบาทสมมตชิวยกระตุนความสนใจของเด็ก 
ไดดี เน้ือหานิทานมีความชดัเจนวาตองการใหเด็กแสดงลักษณะประชาธิปไตยอยางไร ผูวิจัยจึงนํา
ผลที่ไดจากการทดลองใชรปูแบบการเรียนคร้ังที่ 1 มาปรับปรุงเพ่ือใหไดรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยที่มีความเหมาะสมมากขึ้น 
     1.7 ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ที่ปรับปรุงแลวไป
ทดลองนํารองครั้งที่ 2 กับกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดอุดรธานี ปการศึกษา 2553 
ภาคเรียนที่ 1 ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน  
เปนระยะเวลา 3 สัปดาห จํานวน 5 หนวย ไดแก โรงเรียนแสนสุข น้าํ เพ่ือนของหนู และอาหารดี 
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มีประโยชนเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ เนื้อหา ลําดับขั้นตอนในการจัดการเรียน 
การสอน ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน โดยไดรับการแนะนําจากครูปฐมวัย 
ผูสังเกตการณ 2 ทาน สรุปวา รูปแบบการเรียนการสอนมีลําดับขัน้ตอนที่เหมาะสมดี คือ  
ขั้นรับประสบการณ ขั้นรวมวิเคราะห ขัน้คิดคัดสรร และขั้นสรางนิสยัตามลําดับ การดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนใหครบทั้ง 4 ขั้น ภายใน 1 วันชวยใหเด็กมีความคิดที่ตอเน่ือง ในขั้นคิดคัดสรร
ควรเปดโอกาสใหเด็กไดนําเสนอเหตุผลในการตัดสินใจทุกครั้งเพ่ือฝกความมีเหตุผลใหกบัเด็ก  
การปฏิบัติกิจกรรมในขั้นสรางนิสัยชวยใหเด็กไดฝกลักษณะประชาธปิไตยแตตองควบคุมเวลาไมให
นานเกินไปและตองคอยสังเกตใหเด็กไดปฏิบัตทิุกคน ถาสามารถจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ
ไดทั้งภาคการศึกษาจะสงผลใหเด็กมีการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยที่เปนรูปธรรมชัดเจนและ
ถาวรขึ้น ผูวิจัยจึงนําผลที่ไดจากการทดลองใชรูปแบบการเรียนครัง้ที่ 2 มาปรับปรุงเพ่ือใหไดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพฒันาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัที่มีความสมบูรณ 
   2.  การศึกษาผลการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB 
    ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยดวยรปูแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB ดังนี้ 
     2.1 กําหนดกลุมตัวอยางทีใ่ชในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่2 อายุ 5-6 ป  
ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาอุดรธานี เขต 1 ปการศกึษา 2553  
ภาคเรียนที่ 2 ที่เปนกลุมตวัอยางที่คัดเลือกมาจากกลุมตัวอยางในระยะการวิเคราะหองคประกอบ
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย จํานวน 2 หองเรียน ประกอบดวย 
       2.1.1 กลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมทดลอง ไดรับการจัดการเรียน 
การสอนดวยรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย  เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน  
       2.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชเปนกลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียน 
การสอนแบบปกติ เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป  ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 ทีไ่ดมาจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน  
     2.2 การทดลองในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบแผนการทดลองแบบ Pretest-
Posttest Control Group Design (Creswell.  2003: 170) มีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ 
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ตาราง 5 แบบแผนการทดลอง Pretest-Posttest Control Group Design 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
ER T1 X1 T2 
CR T1 - T2 

 
     E หมายถึง  กลุมทดลอง (Experimental Group) 
      C หมายถึง  กลุมทดลอง (Control Group) 
     R หมายถึง  การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random Assignment) 
     T1  หมายถึง  การทดสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 
     T2  หมายถึง  การทดสอบหลังจากที่จัดกระทําการทดลอง (Posttest) 
     X1 หมายถึง การจัดกระทํา (Treatment) ดวยรูปแบบการเรียนการสอน 
           แบบ RASB 
 
     แบบแผนการทดลองดังกลาวขางตนเปนแบบแผนที่มีการวัดหรือ 
การทดสอบเพียง 2 ครั้ง ไดแก การวัดกอนการทดลอง (Pretest) และการวัดหลังการทดลอง 
(Posttest)   
     2.3 ในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB นั้น กลุมตัวอยางไดรับการคัดเลือกมาจากกลุมตัวอยางในระยะ 
การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย จํานวน 2 หองเรียน ประกอบดวย  
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2/1 โรงเรียนชุมชนสามพราว จํานวน 24 คน เปนกลุมทดลอง และนักเรียน
ชั้นอนุบาลปที ่2/2 โรงเรียนชุมชนสามพราว จํานวน 28 คน เปนกลุมควบคุม โดยในการทดลอง 
ครั้งนี้ ครูประจําชั้นของกลุมทดลองและกลุมควบคุมเปนผูสอนและดําเนินการประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั โดยผูวิจัยเขารวมสังเกตการสอน จดบันทึกและบันทกึภาพกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกครั้ง ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากครูประจําชั้นทั้ง 2 ทานในการดําเนินการ
ทดลอง โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
      2.3.1 ผูวิจัยสรางความรูความเขาใจและแนะนําแนวทางการจัด 
การเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตย
ของเด็กปฐมวยัและการใชแบบประเมินลกัษณะประชาธิปไตยใหกับครูประจําชั้นกลุมทดลอง และ
สรางความรูความเขาใจและความตระหนักในความสําคญัของการปลกูฝงลักษณะประชาธิปไตย
ใหกับเด็กปฐมวัยและการใชแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยใหกับครูประจําชั้นกลุมควบคมุ 
      2.3.2 ผูวิจัยจัดเตรียมสื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและแบบ
ประเมินลักษณะประชาธปิไตยใหกบัครปูระจําชั้นกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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      2.3.3 กอนการทดลอง ครูประจําชั้นกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยทีเ่ปนกลุมตัวอยางทัง้ 2 กลุม (Pretest) 
      2.3.4 ดําเนินการทดลอง โดยกลุมทดลองใชแผนการจัดประสบการณ
ที่ดําเนินการตามวิธีการและขั้นตอนของรปูแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
สวนกลุมควบคุมใชแผนการจัดประสบการณที่ครูผูสอนดําเนินการสอนตามหลักการ ปรัชญาและ
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 เกี่ยวกับการปลูกฝงลักษณะประชาธปิไตย
ใหกับเด็กปฐมวัยเปนระยะเวลา 9 สัปดาห ในชวงกิจกรรมวงกลมหรือกิจกรรมเสริมประสบการณ 
      2.3.5 เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ครูประจําชั้นของกลุมทดลองและ 
กลุมควบคุมประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองดวยแบบประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั (Posttest) 
      2.3.6 นําขอมูลจากแบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
ทั้ง 2 กลุมไปวิเคราะหขอมูลทางสถติิเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนลักษณะประชาธปิไตยกอนและหลัง
การทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมคบคุม 
      2.3.7 เปรียบเทียบความแตกตางรายคูและการทดสอบภายหลังของ
คาเฉลี่ยลักษณะประชาธปิไตยโดยรวมและรายดานกอนทดลองและหลังทดลอง 
      2.3.8 ผูวิจัยนําผลที่ไดจากการปฏิบัติการสอน ปญหาที่เกิดขึ้น
ระหวางการทดลอง ขอสังเกตเสนอแนะ มาสรุปผลการดําเนินการทดลอง 
  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 2 การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็ก
ปฐมวัย ดังแสดงในภาพประกอบ 14 
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ระยะที่ 2  การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 
 

ระยะที่ 2  การพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
ดวยรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ RASB 

ข้ันที่ 1  การสรางรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
1.1 ศึกษาหลักการของพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎพัีฒนาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก ทฤษฎี
การเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ แนวคิด
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ และแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม 
1.2 สัมภาษณผูเช่ียวชาญในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
1.3 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนสําหรบัเด็กปฐมวัย เทคนิค 
การสงเสริมลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย  
1.4 สรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยและเอกสารประกอบการใชรูปแบบการเรยีนการสอน 
1.5 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอนโดยผูเชีย่วชาญ 5 ทาน 
หาคาความเหมาะสมของรูปแบบและปรับปรุงรูปแบบ 
1.6 ทดลองนํารองการใชรูปแบบครั้งที่ 1 กับนักเรียนอนุบาล 2 จํานวน 1 หองเรยีน 
และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
1.7 ทดลองนํารองการใชรูปแบบครั้งที่ 2 กับนักเรียนอนุบาล 2 จํานวน 1 หองเรยีน 
และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 

 
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB  

สําหรับพฒันาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
 

ขั้นท่ี 2 การศึกษาผลการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 
2.1 กําหนดกลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยจํานวน 2 หองเรียน จากการเลือกแบบ
เจาะจงจากกลุมตัวอยางในระยะที่ 1 แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
2.2 ทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลอง 
2.3 ทดลองใชรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยกับกลุมทดลองและกลุมควบคุมใชการจดัการเรียน
การสอนแบบปกติเปนระยะเวลา 9 สัปดาห 
2.4 ทดสอบกลุมทดลองและกลุมควบคุมหลังการทดลอง โดยใชแบบประเมิน
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย   
2.5 เปรียบเทยีบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมของเด็กปฐมวัย กอน-หลัง
ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
2.6 เปรียบเทยีบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยรายดานของเด็กปฐมวัยกอน-หลัง
ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
2.7 สรุปผลการทดลอง 

 

ภาพประกอบ 14  ขั้นตอนการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
                      ดวยรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 
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3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
   1.1 ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปยัง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 จังหวัดอุดรธานี และผูบริหารโรงเรียนเพ่ือขออนุญาต
และขอความอนุเคราะหเกบ็รวบรวมขอมูลในการทําวจัิย 
   1.2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
     1.2.1 นําแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช  
(Try out) กับเด็กปฐมวัยทีไ่มใชกลุมตวัอยาง จํานวน 100 คน เพ่ือวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 
     1.2.2 นําแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยฉบับสมบูรณ 
ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวไปเก็บขอมูลจากเด็กปฐมวัยกลุมตวัอยาง จํานวน 502 คน  
โดยขอความรวมมือจากครูประจําชั้นซ่ึงเปนผูที่คุนเคยกับเด็ก โดยผูวิจัยชี้แจงและอธิบายวธิีการใช 
แบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัแกครูประจําชั้นทุกคน เพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจทีต่รงกันในวธิีการใชแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ซึ่งครูประจําชั้น
จะเปนผูสังเกตและประเมินการแสดงออกของเด็กปฐมวยัที่เปนกลุมตวัอยางโดยใชแบบประเมิน
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย   
  2.  การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RASB  
   2.1 ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตวัอยางในการทดลอง เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 
5-6 ป ที่กําลังศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปการศึกษา 
2553 ภาคเรยีนที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือกําหนดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
   2.2 ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปยัง
ผูบริหารโรงเรียนชุมชนสามพราว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะหในการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัย 
   2.3 ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปยัง 
ครูประจําชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนชุมชนสามพราว ซึ่งเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
เพ่ือขอความอนุเคราะหในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย 
   2.4 ดําเนินการทดลอง โดยกําหนดใหกลุมทดลองไดรับการจัดประสบการณ 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB และกลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
เปนระยะเวลา 9 สัปดาห โดยประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง
ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
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   2.5 วิเคราะหขอมูลการประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยกอน 
การทดลองและหลังการทดลอง จากนั้นสรุปผลการวเิคราะหขอมูลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

4.  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 
8.72 เพ่ือวิเคราะหความเทีย่งตรงเชิงโครงสราง และโปรแกรม SPSS 15.0 เพ่ือวิเคราะหสถติิ
พ้ืนฐาน หาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินและเปรียบเทียบคาเฉลีย่การประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยักอนและหลงัการทดลอง ดังนี้ 
  1.  วิเคราะหจํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
  2.  วิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานในการหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบ
ประเมินลักษณะประชาธปิไตย 
  3.  การวิเคราะหองคประกอบ เพ่ือดูองคประกอบแตละองคประกอบของแบบประเมิน
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันของแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยดวยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.72 
(Joreskog; & Sorbom.  2004)  
  4.  วิเคราะหเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยการวัดลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม รายละเอียดดังนี้ 
   4.1 คะแนนเฉลี่ยลักษณะประชาธิปไตยในกลุมทดลอง กอนและหลังทดลอง 
   4.2 คะแนนเฉลี่ยลักษณะประชาธิปไตยในกลุมควบคุม กอนและหลังทดลอง  
   4.3 คะแนนเฉลี่ยลักษณะประชาธิปไตยในกลุมทดลองและกลุมควบคมุ กอนและ
หลังทดลอง 
  5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   5.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแก  
    5.1.1 คาเฉลีย่ (Mean) 
    5.1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   5.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    5.2.1 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการคํานวณ
คาดัชนีความสอดคลอง ซึ่งสามารถคํานวณไดจากสูตร ดังนี้ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.   
2554: 13-16)  
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       IOC  =   
N
R∑

 

 

       เมื่อ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคลอง 

       ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

             ทั้งหมด 

       R  แทน  ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผูเชี่ยวชาญในแตละ 

             ระดับความสอดคลอง 

       N   แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

 

    5.2.2 การวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของแบบประเมินลกัษณะประชาธิปไตย

ของเด็กปฐมวยั โดยใชสตูร r Item Total (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2554: 16-19) 

 
 

       r Item Total  =   

   

          √ 
 

     เม่ือ  r Item Total แทน  คาอํานาจจําแนกรายขอ 

       I   แทน  คะแนนของขอคําถาม 
       T   แทน  คะแนนผลรวมของขออ่ืนที่เหลือทุกขอ 
       n   แทน  จํานวนคนในกลุม 
 
    5.2.3 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก

ปฐมวัย โดยใชสูตร (α - Coefficient) ของครอนบัค (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 131) 
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     เม่ือ  α แทน  ความเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับ 
       n แทน  จํานวนขอความในแบบวัด 

       S2
i แทน  ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตละขอ 

       S2
t แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบทั้งหมด 

 
   5.3 สถิติวเิคราะหการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB          
    5.3.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนลกัษณะประชาธิปไตยโดยรวม โดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําชนิดสองทาง One Between and One Within Design  
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2554: 2-10) 
    5.3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนลกัษณะประชาธิปไตยรายดาน โดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําชนิดสามทาง One Between and Two Within Design  
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2554: 2-10) 
    5.3.3 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA 
Repeated Measure) (Steven. 1996) 
    5.3.4 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูและการทดสอบภายหลัง 
(Post Hoc Test) ของคาเฉลี่ยลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมและรายดานกอน-หลังทดลอง ดวยวธิ ี
BONFERRONI (Steven. 1996) 

 
 
    
        
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณในการวิเคราะหและแปลผล  

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหและ     
แปลผลขอมูล ดังนี้   
 n      แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 K     แทน จํานวนขอ 
 M      แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 
 SEm    แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด  
 Min     แทน คาต่ําสุด 
 Max    แทน คาสูงสุด 
 SD     แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 χ2      แทน  คาสถิติไค-สแควร  
 p      แทน  คาความนาจะเปนในการทดสอบสมมติฐาน  
 GFI     แทน  ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี 
 AGFI     แทน  ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแกแลว 
 RMR     แทน  ดัชนีรากของกําลังสองเฉลีย่ของเศษ 
 RMSEA    แทน ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา 
  R2     แทน คาสัมประสิทธิ์พยากรณ (Coefficient of Determination) 
 b      แทน  คาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) 
 SE      แทน  คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 SS     แทน คาผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of  
        Squares) 
 MS     แทน คาเฉลี่ยของผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  
        (Mean Square)  
 DEM    แทน ลักษณะประชาธิปไตยโดยรวม 
 RES    แทน ความเคารพซึง่กันและกัน   
 RW     แทน รูจักการรอคอย 
 RR     แทน เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน   
 RP      แทน  ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
 COOP     แทน ความรวมมือรวมใจ   
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 CR     แทน รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 
 CH     แทน ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ 
 CG     แทน รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ 
 FAI     แทน ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา 
 FS         แทน คิดแกไขปญหาได 
 FP      แทน คิดวางแผนได 
 FR     แทน ความมีเหตุผล 
 E     แทน กลุมทดลอง 
 C     แทน กลุมควบคุม 
 E-C    แทน กลุมทดลอง-กลุมควบคุม 
 Time    แทน ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 Time * Group  แทน ปฏิสัมพันธรวมระหวางชวงเวลาในการเกบ็รวบรวมขอมูล

กับกลุมทดลอง-กลุมควบคมุ 
 Error    แทน ความคลาดเคลื่อน 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย ผูวิจัย 
ไดแบงการนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
   1.1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
   1.2 คาสถิติพ้ืนฐานของแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
   1.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
   1.4 ระดับลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย  
  ระยะที่ 2 การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบ RASB ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 
   2.1 การสรางรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
   2.2 การศึกษาผลการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ระยะที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
  1.1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยนําขอมูลของแบบประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัซึ่งครูประจําชั้นจะเปนผูสังเกตและประเมินการแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละของขอมูลทั่วไปจําแนก
ตามเพศและโรงเรียน ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 จํานวน รอยละของขอมูลทั่วไปจําแนกตามเพศและโรงเรยีน (n = 502 คน) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ 
       ชาย 
       หญิง 
รวม 

 
246 
256 
502 

 
49.00 
51.00 
100 

2.  โรงเรียน 
       อนุบาลอุดรธานี 
       ชุมชนสามพราว 
       บานหมากแขง 
       บานหนองตุ 
       ชุมชนโนนสูง 
รวม 

 
286 
76 
72 
48 
20 
502 

 
56.97 
15.13 
14.34 
9.56 
3.98 
100 

 
   ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 6 พบวา เด็กปฐมวยัที่เปนกลุมตวัอยาง 
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.00 สวนเพศชายคิดเปนรอยละ 49.00 เด็กปฐมวัยทีเ่ปน 
กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูในโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 56.97 
รองลงมาศึกษาอยูในโรงเรยีนชุมชนสามพราว จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 15.13 ศึกษาอยูใน
โรงเรียนบานหมากแขง จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 14.34 ศึกษาอยูในโรงเรียนบานหนองตุ 
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 9.56 และศึกษาอยูในโรงเรียนชุมชนโนนสูง จํานวน 20 คน คิดเปน
รอยละ 3.98 ตามลําดับ  
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  1.2 คาสถิติพ้ืนฐานของแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
รายดานและโดยรวม 
   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยนําขอมูลของคะแนนแบบประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ซึ่งครูประจําชั้นจะเปนผูสังเกตและประเมินการแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาสูงสุด (Max) คาต่ําสุด (Min) 
คาเฉลี่ย (M) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยตอขอ (SD) ดังแสดงในตาราง 7 
 
ตาราง 7 คาสูงสุด คาต่ําสุด คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแบบประเมินลักษณะ 
     ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ซึ่งครูประจําชั้นเปนผูสังเกตและประเมินการแสดงออกของ 
     เด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตวัอยาง (n = 502 คน) 
 

ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั   K Max Min M SE SD 

ดานความเคารพซึ่งกันและกัน (RES) 15 5.00 1.00 3.48 0.04 0.87 

1.  รูจักการรอคอย (RW) 5 5.00 1.00 3.59 0.04 0.98 

2.  เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน (RR) 5 5.00 1.00 3.60 0.04 0.92 

3.  ปฏิบตัิตามขอตกลงของกลุม (RP) 5 5.00 1.00 3.56 0.04 0.95 

ดานความรวมมือรวมใจ (COOP) 15 5.00 1.00 3.66 0.04 0.89 

4.  รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง (CR) 5 5.00 1.00 3.76 0.04 0.99 

5.  ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ (CH) 5 5.00 1.00 3.58 0.04 0.96 

6.  รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ (CG) 5 5.00 1.00 3.62 0.04 0.91 
ดานความเชือ่มั่นในวิธีการแหงปญญา 
(FAI) 15 5.00 1.00 3.21 0.04 0.95 

7.  คิดแกไขปญหาได (FS) 5 5.00 1.00 3.14 0.04 0.95 

8.  คิดวางแผนได (FP) 5 5.00 1.00 3.16 0.05 1.00 

9.  ความมีเหตุผล (FR) 5 5.00 1.00 3.32 0.04 1.00 

โดยรวม 45 5.00 1.00 3.48 0.04 0.87 

     
   ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 7 พบวา คะแนนลักษณะประชาธปิไตย 
ของเด็กปฐมวยัตอขอโดยรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.87 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน  
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มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ดานความรวมมือรวมใจมีคาเฉลีย่เทากับ 3.66 และดานความเชื่อม่ันใน
วิธีการแหงปญญามีคาเฉลีย่เทากับ 3.21 และการพิจารณาในรายองคประกอบยอย พบวา 
องคประกอบยอยดานรูจักการรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56-3.60 องคประกอบยอยดานรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนใน
เรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.58-3.76 สวนองคประกอบยอยดานคิดแกไข
ปญหาได คิดวางแผนได และความมีเหตผุลมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14-3.32 
  1.3 การรวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 
   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาวา องคประกอบของ 
แบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก องคประกอบ 
ดานความเคารพซึ่งกันและกัน ประกอบดวย รูจักการรอคอย เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  
และปฏบิัตติามขอตกลงของกลุม องคประกอบดานความรวมมือรวมใจ ประกอบดวย รับผิดชอบ 
ตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ และรูจักการแบงปนสิ่งตางๆ  และองคประกอบ
ดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ประกอบดวย คดิแกไขปญหาได คิดวางแผนได และความมี
เหตุผลหรือไม โดยทําการวิเคราะหยืนยนัองคประกอบในอันดับที่ 1 ของลักษณะประชาธิปไตยของ
เด็กปฐมวัย โดยคํานวณคาดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล (Goodness of Fit Indices) แตละ
องคประกอบยอยกับขอมูลเชิงประจักษ (Empirical Data) และหาคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง 
ในการวัดองคประกอบ (b) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ตลอดจนทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ 
(t) ของคาน้ําหนักองคประกอบ พรอมทั้งคาความเชื่อถือไดของการวัด (R2) ของคะแนนแตละ
องคประกอบยอย ดังแสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในการวัดองคประกอบ (Factor Loading) เชิงยืนยัน 
     อันดับที่ 1 โดยใชโปรแกรมลิสเรล (n = 502 คน) 
 

องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย B SE t R2 

องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน      

1.  รูจักการรอคอย                                     0.750   0.783 

2.  เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น                  0.820 0.060 18.121* 0.853 

3.  ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม                     0.640 0.072 14.217* 0.921 

องคประกอบดานความรวมมือรวมใจ                 

1.  รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง                  0.970   0.802 

2.  ชวยเหลือผูอื่นในเรื่องตางๆ                      0.790 0.037 20.923* 0.955 

3.  รูจักการแบงปนส่ิงตางๆ                          0.900 0.038 26.223* 0.779 

องคประกอบดานความเชื่อมั่นในวิธีการแหงปญญา            

1.  คิดแกไขปญหาได                                  0.960   0.869 

2.  คิดวางแผนได                                      0.920 0.038 24.433* 0.897 

3.  ความมีเหตุผล                                      0.790 0.048 17.912* 0.879 

ผลการทดสอบความเหมาะสม Chi-Square = 20.095  df = 13  P = 0.093  GFI = 0.991 

AGFI = 0.969  RMR = 0.006 CFI = 0.999  RMSEA = 0.033 

 
*p<.05 

 
   ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 8 พบวา ความเหมาะสมพอดีของโมเดล  

มีคา χ
2
 เทากับ 20.095 คานัยสําคัญทางสถติิ (p) เทากับ 0.093 ดังนั้นคา χ

2
 ไมมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติ ซึ่งสามารถแปลความหมายไดวา โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ และ 
เม่ือพิจารณาดัชนีความเหมาะสมพอดีคาอ่ืนๆ ไดแก ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) มีคา
เทากับ 0.991 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.969 ดัชนี 
ความเหมาะสมพอดีเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 0.999 ซึ่งมีคาสูงตามเกณฑ แสดงวา โมเดล 
มีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ อีกทั้งคาดัชนีรากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR)  
มีคาเทากับ 0.006 และดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประเมินคา (RMSEA) มีคา
เทากับ 0.033 ซึ่งมีคาต่ํามากใกลศูนย จากดัชนีดังกลาว แสดงวา โมเดลการวิเคราะหองคประกอบ
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เชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของลกัษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย องคประกอบที่ 1 ดานความเคารพ
ซึ่งกันและกัน ประกอบดวย รูจักการรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัตติามขอตกลง 
ของกลุม มีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในการวัดองคประกอบ (b) ตั้งแต 0.640-0.820  
องคประกอบที่ 2 ดานความรวมมือรวมใจ ประกอบดวย รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือ
ผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ มีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในการวัดองคประกอบ
(b) ตั้งแต 0.790-0.970 และองคประกอบที่ 3 ดานความเชื่อม่ันในวิธกีารแหงปญญาประกอบดวย 
คิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได และความมีเหตุผล มีคาความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางในการวัด
องคประกอบ (b) ตั้งแต 0.790-0.960  
   คาความเชื่อถอืไดของการวัด (R2) แตละองคประกอบยอย แสดงคา 
ความเชื่อถือไดขององคประกอบยอยทั้ง 9 องคประกอบ มีคาตั้งแต 0.779-0.955 โดยชวยเหลือ 
ผูอ่ืนในเรื่องตางๆมีคาความเชื่อถือไดสูงสุด รองลงมา คือ ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม คิดวางแผน
ได ความมีเหตุผล คิดแกไขปญหาได เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน รับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเอง รูจักการรอคอย และรูจักการแบงปนสิ่งตางๆ มีคาความเชื่อถอืไดต่ําสุดตามลําดับ 

   เพ่ือใหเห็นเดนชัด ผูวิจัยจึงนําเสนอโมเดลวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับที่ 1 ขององคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ดังแสดงในภาพประกอบ 15 
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ภาพประกอบ 15 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ขององคประกอบลักษณะ 

        ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 
  1.4 ระดับลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย  
   การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยนําขอมูลของคะแนนแบบประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ซึ่งครูประจําชั้นจะเปนผูสังเกตและประเมินการแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (M) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลีย่ (SD) ดังแสดงในตาราง 9 
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของ 
     เด็กปฐมวัย รายองคประกอบยอย และรายองคประกอบ 
 

ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั M SD แปลผล 

องคประกอบยอย    

1.  รูจักการรอคอย (RW) 3.59 0.98 สูง 

2.  เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน (RR) 3.60 0.92 สูง 

3.  ปฏิบตัิตามขอตกลงของกลุม (RP) 3.56 0.95 สูง 

4.  รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง (CR) 3.76 0.99 สูง 

5.  ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ (CH) 3.58 0.96 สูง 

6.  รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ (CG) 3.62 0.91 สูง 

7.  คิดแกไขปญหาได (FS) 3.14 0.95 ปานกลาง 

8.  คิดวางแผนได (FP) 3.16 1.00 ปานกลาง 

9.  ความมีเหตุผล (FR) 3.32 1.00 ปานกลาง 

องคประกอบ    

1.  ดานความเคารพซึ่งกันและกัน (RES) 3.48 0.87 ปานกลาง 

2.  ดานความรวมมือรวมใจ (COOP) 3.66 0.89 สูง 

3.  ดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา (FAI) 3.21 0.95 ปานกลาง 

 
    ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 9 พบวา คะแนนลักษณะประชาธปิไตย 
ขององคประกอบดานความรวมมือรวมใจอยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวนองคประกอบ
ดานความเคารพซึ่งกันและกัน และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญาอยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และ 3.21 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาพิจารณาในรายองคประกอบยอย  
พบวา องคประกอบยอยดานรูจักการรอคอย เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบตัิตามขอตกลง
ของกลุม รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ และรูจักการแบงปนสิ่งตางๆ 
อยูในระดับสูง (M = 3.56-3.76) สวนองคประกอบยอยดานคิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได และ 
ความมีเหตุผล อยูในระดับปานกลาง (M = 3.14-3.32) 
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 ระยะที่ 2 การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเดก็ปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RASB  
  2.1 การสรางรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
   เม่ือผูวิจัยไดผลการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
แลว จึงดําเนินการสรางรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็ก
ปฐมวัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    2.1.1 เม่ือไดองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยจาก 
การวิเคราะหขอมูลที่ผูวิจัยเก็บจากกลุมตัวอยางที่เปนเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 และนํามา
วิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน พบวา องคประกอบลกัษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
ประกอบดวย องคประกอบ 3 ดาน ไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน องคประกอบ
ดานความรวมมือรวมใจ องคประกอบดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา จากนั้นผูวิจัยจึงศกึษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตย องคประกอบของลักษณะประชาธปิไตย 
จากเอกสารตําราและงานวจัิยที่เกี่ยวของ ประมวลกบัผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ 
การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยใหกบัเด็กปฐมวัย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหเกดิ
ลักษณะประชาธิปไตยตามองคประกอบดังกลาว 
    2.1.2 ผูวิจัยศกึษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก 
การเลานิทาน การใชคําถาม สถานการณจําลอง บทบาทสมมติ และเทคนิคในการพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั เพ่ือนํามาสรางรูปแบบการเรียนการสอนในการพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยสําหรับเด็กปฐมวัย 
      2.1.3 ผูวิจัยสรางรูปแบบการเรียนการสอนสําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัจากการศึกษาหลักการของพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก 
ทฤษฎีการเรยีนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ แนวคิดการคดิแบบ
โยนิโสมนสิการ และแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบของลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย สรุปเปนหลักการในการพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยสําหรับเด็กปฐมวัย 5 หลักการ ไดแก หลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ หลกัการ
ปรับมโนทัศน  หลักการปฏิสัมพันธ หลักการประเมินคา หลักการปฏิบัติ แลวจึงนําหลักการดังกลาว
มาสรางเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย ประกอบดวย 4 ขั้น ดังนี้        
     ขั้นที่ 1 ขั้นรับประสบการณ (Receiving experience: R) เปนขั้นตอนที่ครู
จัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนการเรียนรูจากตัวแบบที่มีลักษณะประชาธิปไตยทีค่รู
กําหนดให ผานกิจกรรมการเลานิทาน กรณีตัวอยาง สถานการณจําลองและการแสดงบทบาทสมมติ 
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     ขั้นที่ 2 ขั้นรวมวิเคราะห (Analyzing together: A) เปนขั้นตอนที่ครจัูด
ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดรวมกนัวิเคราะห วพิากษวิจารณ
พฤติกรรมของตัวแบบ สถานการณที่ตัวแบบเผชญิอยู เปรียบเทยีบผลดีผลเสียที่ตวัแบบไดรับและ
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกบัสถานการณ และตวัแบบกบับุคคลอ่ืน เพ่ือปรับมโนทัศน
และเรียนรูรวมกัน นําไปสูการสรางทางเลือกและการตดัสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัตติน 
     ขั้นที่ 3 ขั้นคิดคัดสรร (Selecting alternative: S) เปนขั้นตอนที่ครูจัดให
เด็กปฐมวัยไดคิดทบทวนเกีย่วกับประสบการณที่ไดรับเชื่อมโยงกับสถานการณจริงในชีวติประจาํวัน 
 ในเรื่องของขอดี-ขอเสีย แลวนําเสนอทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏบิัติดวยตนเอง 
     ขั้นที่ 4 ขั้นสรางนิสัย (Building Characters: B) เปนขั้นตอนที่ครูจัด
กิจกรรมใหเด็กปฐมวัยนําประสบการณและมโนทัศนตางๆที่ไดรับจากขั้นรับประสบการณ ขั้นรวม
วิเคราะห และแนวทางที่ไดตัดสินใจเลือกไวแลวจากขั้นคิดคัดสรร มาใชในการปฏบิตัิเพื่อสะทอนถึง
ลักษณะประชาธิปไตยที่เปนเปาหมายที่ครูกําหนดไวผานกิจกรรมสถานการณจําลอง และบทบาท
สมมติ 
    เม่ือไดรูปแบบการเรียนการสอนแลว นํามาสรางคูมือประกอบการใชรูปแบบ
และแผนการจดัประสบการณตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
    2.1.4 ภายหลังการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบ RASB คูมือประกอบการใชรูปแบบและแผนการจดัประสบการณที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เสนอผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย มานิต ปวริญญานนท ผูชวยศาสตราจารย ดร.
รัศมี ตันเจริญ ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ อาจารย พิชญาดา  ดําแกว อาจารยสนฉัตร จารุตามระ 
พิจารณาตรวจสอบความถกูตองและความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ทั้งใน
ดานเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎใีนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งไดผลการพิจารณาดังแสดงในตาราง 10   
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ตาราง 10 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินรูปแบบการเรียนการสอน 
     แบบ RASB และเอกสารประกอบการใชรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ประเด็นการพิจารณา M SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
1.  การอธิบายความเปนมา และความสาํคัญของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RASB 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 

2.  หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 
เพ่ือพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 

 
3.60 

 
0.55 

 
มาก 

3.  จุดมุงหมายของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
RASB 

 
3.60 

 
0.55 

 
มาก 

4.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นรับประสบการณ
มีความเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวยั 

 
 

4.00 

 
 

0.00 

 
 

มาก 
5.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นรวมวิเคราะห 
มีความเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวยั 

 
 

3.60 

 
 

0.55 

 
 

มาก 

6.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นคิดคัดสรร 
มีความเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวยั   

 
 

3.60 

 
 

0.55 

 
 

มาก 
7.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนขั้นสรางนิสัย 
มีความเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวยั   

 
 

3.80 

 
 

0.45 

 
 

มาก 

8.  บทบาทครูในการจัดประสบการณ 4.20 0.45 มาก 
9.  แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบ RASB มีความสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรู     

 
 

3.60 

 
 

0.55 

 
 

มาก 
10.  กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
3.80 

 
0.45 

 
มาก 

11.  สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย   

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

12.  ระยะเวลาในการจัดประสบการณในชวงกิจกรรม
เสริมประสบการณมีความเหมาะสม 

 
3.60 

 
0.55 

 
มาก 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ประเด็นการพิจารณา M SD 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

13.  การวัดและประเมินผลมีความสอดคลองกับ
จุดประสงคและกระบวนการเรียนการสอน   

 
4.20 

 
0.45 

 
มาก 

14.  ครูสามารถจัดประสบการณตามรูปแบบการเรียน 
การสอนไดงาย 

 
4.80 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

15.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สามารถ
นําไปใชในสภาพการเรียนการสอนปกติทัว่ไปได 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

16.  ครูปฐมวยัสามารถนํารูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RASB ไปใชไดตามคูมือ 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

17.  รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  
มีความเปนประโยชน ตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

รวม 4.05 0.47 มาก 

 
    ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 10 พบวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
RASB และเอกสารคูมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนที่ไดรับการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 
ทั้ง 5 ทาน มีคาเฉลี่ยโดยรวม 4.05 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 สรุปวา มีความเหมาะสมมาก 
โดยมีประเด็นการพิจารณาในเรื่องครูสามารถจัดประสบการณตามรูปแบบการเรียนการสอนไดงาย 
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สามารถนําไปใชในสภาพการเรียนการสอนปกติทัว่ไปได  
และรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB มีความเปนประโยชน ตอการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มีความเหมาะสมมากที่สุด 
  2.2 การศึกษาผลการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB 
   เม่ือผูวิจัยดําเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยแลว ผูวิจัยนําขอมูลการประเมนิ
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไปวิเคราะห ดังนี้ 
    2.2.1 การเปรียบเทียบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมระหวางกลุมและ
วัดซ้ํา 
        การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยนําคะแนนแบบประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยกอน-หลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมมาเปรียบเทียบกนัโดยใช 
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One Between and One Within Design ดังแสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบคะแนนลักษณะประชาธปิไตยโดยรวมของเด็กปฐมวัย จากการวัด 
     กอน-หลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหวางกลุม 
   E-C 10.70 1 10.70 33.94 0.00 

     Error 15.77 50 0.32   
ภายในกลุม 
     Time 12.00 1 12.00 63.45 0.00 
     Time * Group 8.50 1 8.50 44.93 0.00 
   Error (Time) 9.45 50 0.19   

 

*p < .05 
 
     ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 11 พบวา การวัดกอน-หลังทดลอง 
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีปฏิสมัพันธรวมกันตอคะแนนลักษณะประชาธปิไตยโดยรวม 
ของเด็กปฐมวยัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (F(1, 50) = 44.93, p = 0.00) เน่ืองจากผล 
การวิเคราะหมีปฏิสัมพันธกัน การอานผลหลัก (Main Effects) จึงไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงทําการ
วิเคราะหผลยอย (Simple Effects) โดยแยกวิเคราะหทีละกลุม และนําผลที่ไดจากการวัดกอน-หลัง
ทดลองมาทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-Way 
ANOVA Repeated Measure) และนําเสนอการเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวธิีการ BONFERRONI 
เพ่ือดูวาคูใดมีความแตกตางกัน ผลการวเิคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 12  
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของลักษณะประชาธปิไตยโดยรวมของเด็กปฐมวยั 
     จากการวัดกอน-หลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุม คะแนนกอนทดลอง คะแนนหลงัทดลอง Mean Difference Std. Error Sig. 
กลุมทดลอง 2.52 3.78 1.26 0.14 0.00 
กลุมควบคุม 2.45 2.56 0.11 0.11 0.32 

 

*p < .05 
 
     ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 12 พบวา หลังทดลองเด็กปฐมวัย 
กลุมทดลองมีลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
สวนเด็กปฐมวัยกลุมควบคมุหลังทดลองมีลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมไมแตกตางจากกอนทดลอง 
ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดจากเสนภาพการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของลักษณะประชาธิปไตย
โดยรวมของเด็กปฐมวัยจากการวัดกอน-หลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 16 
 

ลักษณะประชาธิปไตยโดยรวม
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ภาพประกอบ 16  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูของลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมของ 
      เด็กปฐมวัยจากการวัดกอน-หลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
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    2.2.2 การเปรียบเทียบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยรายดานระหวางกลุมและ
วัดซ้ํารายดานกอน-หลังทดลอง 
     การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยนําคะแนนแบบประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยรายดานระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมที่วัดกอน-หลังทดลองมาเปรียบเทียบ 
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One Between and Two Within Design ดังแสดงใน
ตาราง 13   
 
ตาราง 13 การเปรียบเทียบลักษณะประชาธิปไตยรายดานของเด็กปฐมวัย จากการวัดกอน-หลัง 
     ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหวางกลุม 
     E-C 32.10 1 32.10 33.94 .000 
   Error 47.30 50 0.95   

ภายในกลุม 
     Time 35.99 1 35.99 63.45 .000 
   Time * Group 25.49 1 25.49 44.93 .000 
   Error 28.36 50 0.57   
   Factor 1.65 2 0.82 17.15 .000 
   Factor * Group 0.70 2 0.35 7.29 .001 
   Error 4.80 100 0.05   
   Time * Factor 0.01 2 0.01 0.12 .888 
   Time * Factor * Group 0.20 2 0.10 2.12 .126 
    Error (Time * Factor) 4.78 100 0.05   

 
*p < .05 

 
     ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 13 พบวา คาปฏิสมัพันธเปนดังนี้ 
      การวัดซ้ํา องคประกอบรายดานและระหวางกลุมทดลอง-กลุมควบคมุ 
(Time * Factor * Group) มีปฏิสัมพันธรวมกันตอคะแนนลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 (F(2,100) = 2.12, p = 0.126)     
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      การวัดซ้ําและองคประกอบรายดาน (Time * Factor) มีปฏิสัมพันธ
รวมกันตอคะแนนลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(F(2,100) = 0.12, p = 0.888)  
      องคประกอบรายดานและกลุมทดลอง-กลุมควบคุม (Factor * Group) 
มีปฏิสัมพันธรวมกันตอคะแนนลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05 (F(2,100) = 7.29, p = 0.001) 
      การวัดซ้ํา และกลุมทดลอง-กลุมควบคุม (Time * Group) มี
ปฏิสัมพันธรวมกันตอคะแนนลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.05 (F(2,100) = 44.93, p = 0.000)        
      ผลหลัก วัดซ้าํ (Time) คะแนนลักษณะประชาธิปไตยองคประกอบ
รายดานกอน-หลังทดลองของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(F(1,50) = 63.45, p = 0.000)  
      ผลหลัก องคประกอบรายดาน (Factor) คะแนนลักษณะ
ประชาธิปไตยองคประกอบรายดานของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ .05 (F(2,100) = 17.15, p = 0.000)  
      ผลหลัก ระหวางกลุม คะแนนลักษณะประชาธิปไตยระหวางกลุม
ทดลอง-กลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 (F(1,50) = 33.94,       
p = 0.000) 
     เน่ืองจากผลการวิเคราะหมีปฏิสัมพันธกนั การอานผลหลัก (Main 
Effects) จึงไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหผลยอย (Simple Effect) โดยแยกวิเคราะห 
ทีละกลุม ดังนี้ 
     การเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุม 
      การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยสนใจเฉพาะการเปรียบเทียบ
ตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค คือ การเปรียบเทยีบคะแนนกอนและหลังการทดลองภายในแตละ
กลุมเทานั้น โดยเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวธิีการ BONFERRONI เพ่ือดูวาคูใดมี
ความแตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 14 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนลักษณะประชาธิปไตยรายดานจากการวัด 
     กอนและหลังการทดลอง 
 

กลุม ดาน กอนทดลอง หลังทดลอง MD SE Sig. 

กลุมทดลอง 
RES 2.63 3.93 1.31 0.15 0.00 

 COOP 2.56 3.81 1.25 0.14 0.00 
FAI 2.39 2.59 1.21 0.14 0.00 

กลุมควบคุม 
RES 2.52 2.54 0.02 0.10 0.84 

COOP 2.45 2.59 0.14 0.13 0.29 
FAI 2.39 2.55 0.16 0.12 0.19 

 

*p < .05 
      ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 14 พบวา  
       ในกลุมทดลอง เด็กปฐมวัยมีลักษณะประชาธิปไตยดาน 
ความเคารพซึง่กันและกัน ดานความรวมมือรวมใจ และดานความเชือ่ม่ันในวิธีการแหงปญญา 
สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน 
       ในกลุมควบคมุ เด็กปฐมวัยมีลักษณะประชาธิปไตยดาน 
ความเคารพซึง่กันและกัน ดานความรวมมือรวมใจ และดานความเชือ่ม่ันในวิธีการแหงปญญา 
ไมแตกตางจากกอนทดลองทุกดาน  
       ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไดจากเสนภาพการเปรียบเทียบความแตกตาง
รายคูของลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยดานความเคารพซึ่งกันและกัน ดานความรวมมือ 
รวมใจ และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา จากการวัดกอน-หลังทดลองของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม ดังแสดงในภาพประกอบ 17-19 
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ลักษณะประชาธิปไตยดานความเคารพซึ่งกันและกัน

2.25
2.5

2.75
3

3.25
3.5

3.75
4

4.25
4.5

1 2

คะ
แน

นลั
กษ

ณ
ะป

ระ
ชา

ธิป
ไต
ย

กลุมทดลอง

กลุมควบคุม

 
 
ภาพประกอบ 17 การเปรียบเทียบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยดานความเคารพ 
     ซึ่งกันและกันจากการวดักอน-หลังทดลองภายในแตละกลุม 

 
 

ลักษณะประชาธิปไตยดานความรวมมือรวมใจ
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ภาพประกอบ 18 การเปรียบเทียบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยดานความความรวมมือ 
      รวมใจจากการวัดกอน-หลังทดลองภายในแตละกลุม 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
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ลักษณะประชาธิปไตย

ดานความเช่ือม่ันในวิธีการแหงปญญา
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. 
ภาพประกอบ 19 การเปรียบเทียบลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยดานความเชื่อม่ันในวธิีการ 
      แหงปญญาจากการวัดกอน-หลังทดลองภายในแตละกลุม 
 
     การเปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุม 
      การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยจาก 
การวัดลักษณะประชาธิปไตยรายดานของเด็กปฐมวัยมาเปรียบเทียบกันระหวางกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม ผลการวิเคราะหขอมูลดังแสดงในตาราง 15-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
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ตาราง 15 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยกอนทดลอง    
 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

 

ลักษณะประชาธิปไตย 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม ผลตาง 

  t df  Sig 
 M   SD   M   SD   M  SD 

ดานความเคารพซึ่งกันและกัน (RES) 2.63 0.81 2.52 0.57 0.11 0.19 0.55 50 0.584 
ดานความรวมมือรวมใจ (COOP) 2.56 0.78 2.45 0.64 0.11 0.20 0.55 50 0.585 
ดานความเคารพซึ่งกันและกัน (FAI) 2.39 0.81 2.39 0.63 0.00 0.20 -0.02 50 0.983 

 
      ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 15 พบวา ลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยัทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน (RES) ดาน
ความรวมมือรวมใจ (COOP) และดานความเชื่อม่ันในวธิีการแหงปญญา (FAI) ของเด็กปฐมวัย 
กลุมทดลองและกลุมควบคมุไมแตกตางกัน ดังแสดงในภาพประกอบ 20 
 

ลักษณะประชาธิปไตยกอนทดลอง

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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ภาพประกอบ 20 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวัดลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
      กอนทดลอง ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุ  
 
 
 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
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ตาราง 16 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการวดัลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยหลังทดลอง   
 ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม  

 

ลักษณะประชาธิปไตย 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม ผลตาง 

  t df Sig 
  M  SD   M   SD   M  SD 

ดานความเคารพซึ่งกันและกัน (RES) 3.93 0.29 2.54 0.19 1.39 0.07 20.79 50 0.000 
ดานความรวมมือรวมใจ (COOP) 3.81 0.38 2.59 0.18 1.22 0.08 14.93 50 0.000 
ดานความเคารพซึ่งกันและกัน (FAI) 3.59 0.26 2.55 0.24 1.04 0.07 15.09 50 0.000 

 
      ผลการวิเคราะหขอมูลตามตาราง 16 พบวา ลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยัทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน (RES)  
ดานความรวมมือรวมใจ (COOP) และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา (FAI) ของเด็กปฐมวัย
กลุมทดลองสงูกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังแสดงในภาพประกอบ 21 
 

ลักษณะประชาธิปไตยหลังทดลอง

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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ภาพประกอบ 21 การเปรียบเทียบคาเฉลีย่การวัดลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยหลังทดลอง  
      ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุ  
 
 
 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเพ่ือวิเคราะหองคประกอบลกัษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย และพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัดวยรูปแบบการเรียนการสอนที่ผูวิจัย 
สรางขึ้นสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
  ความมุงหมายของการวิจัย: การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายสําคัญเพ่ือวิเคราะห
องคประกอบและพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย  โดยมีความมุงหมายเฉพาะ ดังนี้     
1) เพ่ือวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย และ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบ
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  สมมติฐานการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 1) ลักษณะประชาธปิไตย
ของเด็กปฐมวยั ประกอบดวย ความเคารพซึ่งกันและกนั ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันใน
วิธีการแหงปญญา และ 2) เด็กปฐมวัยในกลุมทดลองภายหลังจากไดรับการจัดประสบการณโดยใช
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB จะมีคะแนนเฉลีย่ลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมและรายดาน
สูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมควบคุม 
  วิธีดําเนินการวิจัย: การวิจัยครั้งนี้ กําหนดขอบเขตของการศึกษาออกเปน  2 ระยะ 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
   ระยะที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
    1.  ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับลักษณะประชาธิปไตย ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาและจริยธรรมของเพียเจท ทฤษฎีประวตัิศาสตรสังคมของไวกอตสกี้ ทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางจริยธรรมของโคลเบอรก ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา ทฤษฎีลําดับขั้น 
ความตองการของมาสโลว แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชาธิปไตยของสเลเตอร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับลกัษณะประชาธิปไตย และสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เก่ียวกับลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยั นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห สังเคราะหและประมวลเปนองคประกอบ
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย  
    2.  สรางแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย โดยนําขอมูลจาก 
การสนทนากลุมยอยครูปฐมวัย 7 ทาน ถึงพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กปฐมวยัเกี่ยวกบัลักษณะ
ประชาธิปไตยมาสรางแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยแลวตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง 0.60-1.00 และทดลองใช 
(Try out) เครือ่งมือกับเด็กปฐมวัยที่มีความใกลเคียงกบักลุมตวัอยางที่จะศึกษา จํานวน 100 คน   
นําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชมาวิเคราะหคาอํานาจจําแนกของขอคําถามเปนรายขอและโดยรวม 
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(Item-Total Correlation) และคาความเชื่อม่ันความสอดคลองภายในโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
      คาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชสตูรสหสมัพันธแบบเพยีรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation) ผูวิจัยคดัเลือกเฉพาะขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 
จํานวน 45 ขอ โดยมีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง 0.676-0.843 
     คาความเชื่อม่ันของแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมทั้งฉบบัเทากับ 
0.988 ซ่ึงแสดงวาแบบประเมินมีความเชือ่ม่ันอยูในระดับสูง สวนคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน
ลักษณะประชาธิปไตยรายดานทั้ง 3 องคประกอบ มีคาความเชื่อม่ัน ดังนี้ 
      องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน ไดแก รูจักการรอคอย 
เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.92, 
0.936, 0.944 และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมขององคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน 
เทากับ 0.968       
      องคประกอบดานความรวมมือรวมใจ ประกอบดวย รบัผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
เทากับ 0.958, 0.953, 0.947, และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมขององคประกอบดานความรวมมือ
รวมใจเทากบั 0.981 
      องคประกอบดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ประกอบดวย 
สามารถคิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได ความมีเหตผุล มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ 0.92, 
0.926, 0.927 และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยรวมขององคประกอบดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหง
ปญญา เทากบั 0.965 
    3. นําแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัไปเก็บขอมูลกับ 
กลุมตัวอยางจํานวน 502 คน โดยใชแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย แลวนาํไป
วิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันโดยใชโปรแกรมริสเรล 8.72 เพ่ือยืนยันองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
   ระยะที่ 2  การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเดก็ปฐมวัยดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB 
    1. ผูวิจัยสรางรูปแบบการเรยีนการสอนสําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยั โดยศึกษาหลักการของพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ทฤษฎีการเรียนรูทาง
ปญญาสังคมของแบนดูรา แนวคิดการเรยีนรูแบบรวมมือ แนวคิดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และ
แนวคิดการพฒันาดานจิตพิสัยของบลูม งานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบลักษณะประชาธิปไตย
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ของเด็กปฐมวยัและการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ประมวลเปนหลกัการของรูปแบบแลวสรางเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  
สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
    2. สรางคูมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB และ  เขียน
แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 
    3. นํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ไปใหผูเชีย่วชาญดานการศึกษา
ปฐมวัย 5 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย มานิต ปวริญญานนท ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี  
ตันเจริญ ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ อาจารย พิชญาดา  ดําแกว อาจารยสนฉัตร จารุตามระ 
พิจารณาความเหมาะสมและสอดคลองขององคประกอบตางๆของรูปแบบการเรียนการสอนและ
แผนการจัดประสบการณ ซึ่งไดคาเฉลี่ยโดยรวม 4.05 และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.47 สรุปวามี
ความเหมาะสมมาก โดยมีประเด็นการพิจารณาในเรื่องครูสามารถจัดประสบการณตามรูปแบบ   
การเรียนการสอนไดงาย รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สามารถนําไปใชในสภาพการเรียน
การสอนปกตทิั่วไปได และรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB มีความเปนประโยชน ตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยมีความเหมาะสมมากที่สุด จากนั้นผูวิจัยปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนและ
แผนการจัดประสบการณตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
    4. ผูวิจัยนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัที่ปรับปรุงแลวไปทดลองสอนกับเด็กปฐมวัยทีไ่มใชกลุมที่ใชใน 
การทดลองจริง เปนการศึกษานํารองเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ เน้ือหา ลําดับ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ จํานวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 สัปดาห เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการศึกษานาํรองมาปรับปรุง
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB ใหมีความสมบรูณมากยิ่งขึ้น 
    5. ดําเนินการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ    
การเรียนการสอนแบบ RASB โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Pretest-Posttest Control Group 
Design (Creswell.  2003: 170) คัดเลือกกลุมตวัอยางดวยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลระยะการวิเคราะหองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั จํานวน 2 หองเรียน เพ่ือเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนและควบคมุ    
1 หองเรียน ทดลองใชแผนการจัดประสบการณตามรปูแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ในกลุม
ทดลอง และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติในกลุมควบคุม ใชเวลา 9 สัปดาห โดยประเมิน
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลอง หลังจากนั้นนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะห สรุปผลการทดลองและอภิปรายผลการวิจัย    
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้สรุปผลการวจัิยไดดังตอไปน้ี  
  1.  การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
   1.1 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั พบวา เด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 51.00 สวนเพศชายคิดเปนรอยละ 49.00 เด็กปฐมวัยทีเ่ปนกลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยู
ในโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จํานวน 286 คน คิดเปนรอยละ 56.97 รองลงมาศึกษาอยูในโรงเรยีน
ชุมชนสามพราว จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 15.13 ศึกษาอยูในโรงเรียนบานหมากแขง จํานวน 
72 คน คิดเปนรอยละ 14.34 ศึกษาอยูในโรงเรียนบานหนองตุ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 9.56 
และศึกษาอยูในโรงเรียนชุมชนโนนสูง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 3.98 ตามลําดับ    
   1.2 คาสถิติพ้ืนฐานของแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
รายดานและโดยรวม พบวา คะแนนลกัษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยตอขอโดยรวม 
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.48 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา องคประกอบ 
ดานความเคารพซึ่งกันและกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 ดานความรวมมือรวมใจมีคาเฉลี่ยเทากบั 
3.66 และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญามีคาเฉลี่ยเทากบั 3.21 และการพิจารณาใน 
รายองคประกอบยอย พบวา องคประกอบยอยดานรูจักการรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน 
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56-3.60 องคประกอบยอยดานรับผิดชอบตอหนาที่
ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิ่งตางๆมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58-3.76  
สวนองคประกอบยอยดานคิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได และความมีเหตุผลมีคาเฉลี่ยเทากบั 
3.14-3.32  
   1.3 คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของ
แบบประเมินลักษณะประชาธิปไตย โดยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL 8.72  
    การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (First Order) การวิเคราะห
ตอนนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาวา ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ประกอบดวย องคประกอบ
ดานความเคารพซึ่งกันและกัน ประกอบดวย รูจักการรอคอย เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน และ
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม องคประกอบดานความรวมมือรวมใจ ประกอบดวย รับผิดชอบตอ
หนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ และรูจักการแบงปนสิง่ตางๆ  และองคประกอบดาน
ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ประกอบดวย คิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได และความมี
เหตุผลหรือไม โดยทําการวิเคราะหยืนยนัองคประกอบในอันดับที่ 1 ของลักษณะประชาธิปไตยของ
เด็กปฐมวัย โดยคํานวณคาดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล แตละองคประกอบยอยกับขอมูลเชิง
ประจักษ และหาคาความเทีย่งตรงเชิงโครงสรางในการวัดองคประกอบ (b) คาความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (SE) ตลอดจนทดสอบนัยสําคญัทางสถิติ (t) ของคาน้ําหนักองคประกอบ พรอมทั้งคา
ความเชื่อถือไดของการวัด (R2) ของคะแนนแตละองคประกอบยอย ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา 
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ความเหมาะสมพอดีของโมเดล มีคา χ
2
เทากับ 20.095 คานัยสําคัญทางสถิติ (p) เทากับ 0.093 

ดังนั้นคา χ
2
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถแปลความหมายไดวา โมเดลมีความเหมาะสมพอดี

กับขอมูลเชิงประจักษ และเม่ือพิจารณาดัชนีความเหมาะสมพอดีคาอ่ืนๆ ไดแก ดัชนีวัดระดับความ
เหมาะสมพอดี (GFI) มีคาเทากับ 0.991 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแกแลว (AGFI)  
มีคาเทากับ 0.969 ดัชนีความเหมาะสมพอดีเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 0.999 ซึ่งมีคาสูงตาม
เกณฑ แสดงวา โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ อีกทั้งคาดัชนีรากของกําลังสอง
เฉลี่ยของเศษ (RMR) มีคาเทากับ 0.006 และดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประเมิน
คา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.033 ซึ่งมีคาต่ํามากใกลศนูย จากดัชนีดังกลาว แสดงวา โมเดลการ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันอันดับที่ 1 ของลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย องคประกอบ
ที่ 1 ดานความเคารพซึ่งกันและกัน ประกอบดวยรูจักการรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน  
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม มีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางในการวัดองคประกอบ (b) ตั้งแต 
0.640-0.820  องคประกอบที่ 2 ดานความรวมมือรวมใจ ประกอบดวย รับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิง่ตางๆ มีคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางใน
การวัดองคประกอบ(b) ตั้งแต 0.790-0.970 และองคประกอบที่ 3 ดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหง
ปญญาประกอบดวย คิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได และความมีเหตุผล มีคาความเที่ยงตรงเชงิ
โครงสรางในการวัดองคประกอบ (b) ตั้งแต 0.790-0.960 คาความเชื่อถือไดของการวัด (R2) แตละ
องคประกอบยอย แสดงคาความเชื่อถือไดขององคประกอบยอยทั้ง 9 องคประกอบ มีคาตั้งแต 
0.779-0.955 โดยชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆมีคาความเชื่อถือไดสูงสุด รองลงมา คือ ปฏิบัตติาม
ขอตกลงของกลุม คิดวางแผนได ความมีเหตุผล คิดแกไขปญหาได เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน 
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง รูจักการรอคอย และรูจักการแบงปนสิ่งตางๆ มีคาความเชื่อถือได
ต่ําสุดตามลําดับ  
   1.4 ระดับลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย พบวา คะแนนลักษณะ
ประชาธิปไตยขององคประกอบดานความรวมมือรวมใจอยูในระดับสูงโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 
สวนองคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญาอยูใน
ระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.48 และ 3.21 ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาพิจารณาใน 
รายองคประกอบยอย พบวา องคประกอบยอยดานรูจักการรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน 
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ และรูจัก
การแบงปนสิง่ตางๆ อยูในระดับสูง (3.56-3.76) สวนองคประกอบยอยดานคิดแกไขปญหาได คิด
วางแผนได และความมีเหตผุล อยูในระดบัปานกลาง (3.14-3.32) 
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  2.  การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัดวยรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบ RASB 
   2.1 การสรางรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
    รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยั เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่สรางขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีลักษณะ
ประชาธิปไตยซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกนั 
องคประกอบดานความรวมมือรวมใจ องคประกอบดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา โดยผาน
กระบวนการจดักิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ซึ่งประกอบดวยหลักการพฒันา 
ลักษณะประชาธิปไตยใหกบัเด็กปฐมวัย 5 หลักการ ไดแก 1) หลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ 
มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูราที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูจาก
การสังเกตตวัแบบ 2) หลักการปรับมโนทัศนมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญา
ของเพียเจททีใ่หความสําคญักับความสามารถในการปรับตวัเขากบัสิง่แวดลอมโดยกระบวนการซึม
ซบัประสบการณ และกระบวนการขยายโครงสรางทางปญญาเพื่อรักษาสมดุลในโครงสรางทาง
ปญญา ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางความรูเดิมกับความรูใหมที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดและความเขาใจ 3) หลักการปฏสิัมพันธมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือและ
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรกที่ใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็ก
ในปฏิบตัิกิจกรรมรวมกัน และเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนทําใหเกิดการสนทนา อภิปรายและ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประสบการณ 
ของตนและของบุคคลอื่นทีมี่ตอสิ่งตางๆ การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการอภิปรายปญหา
แลกเปลีย่นความคิดเห็นกันและกัน มองเห็นมุมมองของผูอ่ืนและมีพัฒนาการทางการใชเหตุผล 
เชิงจริยธรรมสูงขึ้น โดยพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นจะมีการพัฒนาไปทีละขั้นตามลาํดับ
ขั้นพัฒนาการ 4) หลักการประเมินคามีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการคดิแบบโยนิโสมนสิการและแนวคิด
การพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูมที่ใหความสําคัญกับการประเมินคาลกัษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย
ที่ควรยึดถือในการปฏิบัตเิพ่ือการอยูรวมกัน โดยเปรียบเทียบทั้งในดานดี ดานเสีย หรือทั้งคุณและ
โทษของพฤตกิรรมนั้นๆ และมองเห็นทางออก จุดมุงหมายที่จะชวยใหพนไปจากดานที่เปนโทษ 
ตัดสินใจเลือกปฏิบัติจากผลการเปรียบเทยีบและนําไปปฏิบัติไดผลเปนที่พึงพอใจ ก็จะเห็นคุณคา
และจะนําไปใชในชวีิตประจําวันจนกระทั่งพัฒนาเปนลักษณะนิสัย 5) หลักการปฏิบตัิมีพ้ืนฐานมา
จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพยีเจทและแนวคิดการพฒันาดานจิตพิสัยของ 
บลูมที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่เด็กจําเปนตองใชประสาทสัมผัสและการลงมือกระทํา
ดวยตนเอง ซึง่เด็กไดสัมผัส สํารวจ จําแนก เปรียบเทยีบ ทดลอง เปนการเรียนรูจากประสบการณ
ตรง สงผลใหเด็กมีการปรับตัว (Adaptation) โดยการซึมซับประสบการณ (Assimilation) และปรบั
โครงสรางสตปิญญา (Accomdation) ตามสถานการณที่เผชิญอยูเพ่ือใหโครงสรางทางความคิดให
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เกิดความสมดุล (Equilibration) และเม่ือเด็กไดปฏิบัตอิยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหเกิดการพัฒนาถึง
ขั้นการเปนลกัษณะนิสัย นาํมาสรุปเปนขัน้ตอนของรูปแบบการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1. ขั้นรับประสบการณ (Receiving experience: R) เปนขั้นตอนที่ครจัูด
ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนการเรียนรูจากตัวแบบทีมี่ลักษณะประชาธิปไตยที่ครู
กําหนดให ผานกิจกรรมการเลานิทาน กรณีตัวอยาง สถานการณจําลองและการแสดงบทบาทสมมติ 
     2. ขั้นรวมวิเคราะห (Analyzing together: A) เปนขั้นตอนที่ครูจัด
ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดรวมกนัวิเคราะห วพิากษวิจารณ 
สถานการณทีต่ัวแบบเผชิญอยู พฤติกรรมของตัวแบบ ผลที่ตวัแบบไดรับจากการกระทําพฤติกรรม 
และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกับสถานการณ และตวัแบบกับบุคคลอื่น เพ่ือปรับ 
มโนทัศนและเรียนรูรวมกัน 
     3. ขั้นคิดคัดสรร (Selecting Alternative: S) เปนขั้นตอนที่ครูจัดใหเด็ก
ปฐมวัยไดคิดวิเคราะหผลด ีผลเสียของการกระทําทีต่ัวแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยงเปรียบเทียบ
กับตนเองเพื่อนําเสนอทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบตัิอยางมีเหตผุลดวยตนเอง 
     4. ขั้นสรางนิสัย (Building characters: B) เปนขั้นตอนที่ครูจัดกิจกรรมให
เด็กปฐมวัยนาํประสบการณและมโนทัศนตางๆที่ไดรบัจากขั้นรับประสบการณ ขัน้รวมวิเคราะห และ
นําสิ่งที่ไดเรียนรูและแนวทางการตัดสินใจเลือกไวแลวจากขั้นคิดคัดสรร มาใชในการปฏิบัตเิพ่ือ
สะทอนถึงลักษณะประชาธปิไตยทีเ่ปนเปาหมายที่ครกูําหนดไวผานกิจกรรมสถานการณจําลอง และ
บทบาทสมมต ิ
    การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB และ
เอกสารคูมือประกอบการใชรูปแบบการเรยีนการสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน มีคาเฉลี่ยโดยรวม 
4.05 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 สรุปวามีความเหมาะสมมาก  
   2.2 การศึกษาผลการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB 
    การพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยดวยรปูแบบการเรียน 
การสอนแบบ RASB ผูวิจัยดําเนินการโดยนํารูปแบบไปทดลองสอนกับเด็กปฐมวยักลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมไดรับการสอนแบบปกติแลวนําคาเฉลี่ยลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการทดลองของเด็กทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคมุมาเปรียบเทยีบกัน ปรากฏผลดังนี้ 
     2.2.1 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยโดยรวม  
กอน-หลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนแบบ One 
Between and One Within Design พบวา การวัดกอน-หลังทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
มีปฏิสัมพันธรวมกันตอคะแนนลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (F(1, 50) = 44.93, p = 0.00) เน่ืองจากผลการวิเคราะหมีปฏิสัมพันธกัน การอานผล
หลัก (Main Effects) จึงไมเหมาะสม จากการวิเคราะหผลยอย (Simple Effects) โดยแยกวิเคราะห 
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ทีละกลุม และนําผลที่ไดจากการวัดกอน-หลังทดลองมาทดสอบความแตกตางโดยใชการวเิคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA Repeated Measure) และนําเสนอการ
เปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีการ BONFERRONI พบวา การเปรยีบเทียบความแตกตางเปนรายคู
ของลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมของเด็กปฐมวัยจากการวัดกอน-หลังทดลองของทั้ง 2 กลุม กลุม
ทดลองมีลักษณะประชาธปิไตยโดยรวมสงูกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
กลุมควบคุมหลังทดลองมีลกัษณะประชาธิปไตยโดยรวมไมแตกตางจากกอนทดลอง 
     2.2.2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยรายดานระหวาง
กลุมและวัดซ้ํารายดานกอน-หลังทดลอง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ One Between 
and Two Within Design พบวา คาปฏสิัมพันธการวดัซ้ํา องคประกอบรายดานและระหวาง 
กลุมทดลอง-กลุมควบคุม (Time * Factor * Group) มีปฏิสัมพันธรวมกันตอคะแนนลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F(2,100) = 2.12, p = 0.126) 
การวัดซ้ําและองคประกอบรายดาน (Time * Factor) มีปฏิสัมพันธรวมกันตอคะแนนลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F(2,100) = 0.12, p = 0.888) 
องคประกอบรายดานและกลุมทดลอง-กลุมควบคุม (Factor * Group) มีปฏิสัมพันธรวมกันตอ
คะแนนลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F(2,100) = 7.29, 
p = 0.001) การวัดซ้ํา และกลุมทดลอง-กลุมควบคุม (Time * Group) มีปฏิสัมพันธรวมกันตอ
คะแนนลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F(2,100) = 44.93, 
p = 0.000) ผลหลัก วัดซ้ํา (Time) คะแนนลักษณะประชาธิปไตยองคประกอบรายดานกอน-หลัง
ทดลองของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (F(1,50) = 63.45,  
p = 0.000) ผลหลัก องคประกอบรายดาน (Factor) คะแนนลักษณะประชาธิปไตยองคประกอบราย
ดานของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 (F(2,100) = 17.15,  
p = 0.000) ผลหลัก ระหวางกลุม คะแนนลักษณะประชาธิปไตยระหวางกลุมทดลอง-กลุมควบคมุมี 
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F(1,50) = 33.94, p = 0.000) เน่ืองจากผล
การวิเคราะหมีปฏิสัมพันธกัน การอานผลหลัก (Main Effects) จึงไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงทําการ
วิเคราะหผลยอย (Simple Effect) โดยแยกวิเคราะหทลีะกลุม ดังนี้ 
      1) การเปรียบเทียบคะแนนภายในกลุม โดยเปรียบเทียบ 
ความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการ BONFERRONI เพ่ือดูวาคูใดมีความแตกตางกัน พบวา  
หลังทดลองเด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีลักษณะประชาธปิไตยดานความเคารพซึ่งกันและกัน ดาน 
ความรวมมือรวมใจ และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญาสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ทุกดาน และกลุมควบคุมหลังทดลองมีลักษณะประชาธิปไตยดานความเคารพ
ซึ่งกันและกัน ดานความรวมมือรวมใจ และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญาไมแตกตางจาก
กอนทดลองทุกดาน 
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      2) การเปรียบเทียบคะแนนระหวางกลุม โดยเปรียบเทยีบคะแนน
เฉลี่ยการวัดลกัษณะประชาธิปไตยรายดานของเด็กปฐมวัยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
พบวา กอนทดลองลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ดานดานความเคารพซึ่งกันและกัน ดานความรวมมือรวมใจ และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหง
ปญญาของเด็กปฐมวัยกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน และหลังการทดลองลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกัน 
และกัน ดานความรวมมือรวมใจ และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญาของเด็กปฐมวัย 
กลุมทดลองสงูกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
    กลาวโดยสรุปไดวา ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบลักษณะประชาธปิไตยของ
เด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานหลังการทดลองของกลุมทดลองสูงขึ้นกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB มีผลทําให
คุณลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายองคประกอบของกลุมทดลองสูงขึ้นกวา
กลุมควบคุมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย  
 

การอภิปรายผล 
 การวิเคราะหองคประกอบและการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย อภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้ 
  1.  การวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย พบวา 
องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 3 องคประกอบ ดังนี้ 
   องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน ประกอบดวย รูจักการรอคอย เคารพ
สิทธิของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
   องคประกอบดานความรวมมือรวมใจ ประกอบดวย รบัผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ รูจักการแบงปนสิง่ตางๆ 
    องคประกอบดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญาประกอบดวย คิดแกไขปญหา 
ได คิดวางแผนได และความมีเหตุผล 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยครั้งนี้สามารถ
ยืนยันไดวาแบบประเมินลกัษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 3 องคประกอบ ซึ่ง
สามารถวัดลกัษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยได โดยผลการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับ ดิวอ้ี 
(Dewey. 1967: 8199) ที่กลาววา พฤติกรรมประชาธิปไตยเปนความสัมพันธของมนุษย 3 ประการ 
คือ การเคารพซึ่งกันและกนั การแบงปน รวมมือ การประสานงาน และการมีความเชื่อม่ันในวิธกีาร
แหงปญญา ลาสกิ (Laski. 1967: 84) และเพนนอซค (Pennock. 1979: 236-255) ที่กลาวถึง 
พฤติกรรมประชาธิปไตยไววา เปนวถิีในการดํารงชีวิตของประชาชนในสังคม ซึ่งประกอบดวย
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ลักษณะของการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุมีผล เคารพซึ่งกันและกันทั้งดานความเปนมนุษยและ
ความสามารถ และการตกลงกันอยางสันติดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประนีประนอมและ 
อดกลั้นเม่ือมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน นักวิชาการไทยสาโรช บัวศรี (2517: 5-6) บรรจง ชูสกุลชาติ
(2534: 11) ทิศนา  แขมมณี (2536.  12-15) พระธรรมปฎก (2541: 61) อมร  รักษาสัตย  
(2543: 352) ดวงเดือน  ศาสครภัทร; และคนอ่ืนๆ (2547: 20-22) กลาวถึงลักษณะประชาธิปไตยไว
สอดคลองกันวา ลักษณะประชาธิปไตยเปนความสัมพันธของบุคคลในสังคม 3 ประการ ไดแก 
มีการเคารพซึ่งกันและกัน หรือคารวะธรรม มีการแบงปนรวมงานกันและประสานงานกัน หรือ
สามัคคีธรรม และมีความเชือ่ม่ันในวิธีการแหงปญญา หรือปญญาธรรม  
  การนําคะแนนของแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัไปวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (Confirmatory Factor Analysis) ดวยโปรแกรมลิสเรล  
(LISREL 8.72) พบวา แบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย มีคาดัชนีทดสอบ

ประสิทธิภาพของโมเดล ไดแก คา χ
2
 มีคาเทากับ 20.095 คานัยสําคญัทางสถิติ (p) เทากับ 0.093 

ซึ่งมีคาความเหมาะสมพอดี อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิ แสดงวา โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับ
ขอมูลเชิงประจักษ (นงลักษณ  วิรัชชัย.  2537: 45; อางอิงจาก Joreskog; & Sorbom. 1989: 23-
28) นอกจากนี้ และเม่ือพิจารณาดัชนีความเหมาะสมพอดีคาอ่ืนๆ ก็ใหผลสอดคลองกัน คือ ดัชนี 
วัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) มีคาเทากับ 0.991 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ 
ปรับแกแลว (AGFI) มีคาเทากับ 0.969 ดัชนีความเหมาะสมพอดีเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเทากับ 
0.999 ซึ่งมีคาสูงตามเกณฑ แสดงวา โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษ  
(นงลักษณ  วริัชชัย.  2537: 45; อางอิงจาก Joreskog; & Sorbom.  1989: 26-27) รวมถึงคาดัชนี
รากของกําลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) มีคาเทากับ 0.006 และดัชนีรากที่สองของความ
คลาดเคลื่อนในการประเมินคา (RMSEA) มีคาเทากับ 0.033 ซึ่งมีคาต่ํามากใกลศนูย จากดัชนี
ดังกลาว แสดงวา โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของลักษณะประชาธปิไตยของเด็ก
ปฐมวัย 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน องคประกอบดานความ
รวมมือรวมใจ และองคประกอบดานความเชื่อม่ันในวิธกีารแหงปญญา มีคาความเหมาะสมพอดีกับ
ขอมูลเชิงประจักษ สามารถวัดองคประกอบลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยได ผลการ
วิเคราะหดังกลาวเปนการยนืยันความเทีย่งตรงเชิงโครงสราง (Construct validity) ของแบบประเมิน
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย เน่ืองจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัเปนเทคนคิและ
วิธีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับ นงลักษณ  วิรัชชัย  
(2537: 53; อางอิงจาก Joreskog; & Sorbom.  1989: 23-28; Long.  1983: 61-64; Bollen.  1989: 
256-281, 335-338) ที่กลาววาขั้นตอนทีส่ําคัญในการวิเคราะหโมเดลลิสเรลอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ การ
ตรวจสอบความตรงของโมเดลที่เปนสมมติฐานการวิจัย หรือการประเมินความถูกตองของโมเดล
หรือการตรวจสอบความเหมาะสมพอดีระหวางขอมูลเชิงประจักษกบัโมเดล 
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  จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัที่แสดงดังกลาวขางตน จึงอาจกลาวไดวา    
โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัของแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเหมาะสมพอดีกับขอมูลเชิงประจักษสามารถนําไปใชในการประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัไดอยางมีความเที่ยงตรง 
  2.  การพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบการเรียนการสอน
แบบ RASB 
   2.1 ผลการสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
    การสรางรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัเปนการวิจัยตอเน่ืองจากการวิเคราะหองคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั โดยองคประกอบมีความชัดเจนซึ่งไดมาจากการวิเคราะหเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันกับเด็ก
ปฐมวัย และจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของโคลเบอรกทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา แนวคิดการเรียนรูแบบ
รวมมือ แนวคิดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ และแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม จึงนํา
องคประกอบนั้นมาสรางเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยัที่สงเสริมใหเด็กเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ รวมกบัเพ่ือนวิเคราะห
ตัวแบบ สถานการณที่ตัวแบบเผชญิและพฤติกรรมของตัวแบบเพื่อการปรับความคิดและเกิด 
การเรียนรูรวมกับผูอ่ืน สามารถคิดแยกแยะขอดี ขอเสียเชื่อมโยงสูการดําเนินชีวติประจําวันและ 
การตัดสินใจเลือกดวยตนเองอยางมีเหตุผล และรูสึกถงึคุณคาของการไดมีโอกาสปฏิบัตใินสิ่งที่
ตนเองเลือกอยางสม่ําเสมอจนพัฒนาเปนลักษณะนิสัยได จากผลการวิจัยทําใหไดรปูแบบการเรียน
การสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
     ขั้นรับประสบการณ (Receiving experience: R) เปนขั้นตอนที่ครูจัด
ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนการเรียนรูจากตัวแบบทีมี่ลักษณะประชาธิปไตยที่ครู
กําหนดให ผานกิจกรรมการเลานิทาน กรณีตัวอยาง สถานการณจําลองและการแสดงบทบาทสมมติ 
ซึ่งจูงใจใหเด็กชื่นชอบและนําไปสูการเรยีนรู จากการวิจัยในครั้งนีพ้บวา เด็กใหความสนใจตอ      
ตัวแบบทีค่รูนาํเสนอและมีความกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม โดยสังเกตไดจากกิริยาทาทาง 
ที่เด็กแสดงออก ซึ่งเด็กจะเลือกเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบที่ตนเองสนใจและใหความรวมมือใน
การทํากิจกรรมตางๆตามทีค่รูจัดให นอกจากนั้นเด็กยังแสดงออกผานการพูด เชน “วันน้ีคุณครูจะ
เลานิทานเรื่องอะไรคะ” “คณุครูขา วันน้ีหนูเขาแถวตอนเลนไมลื่นเหมือนปูนาในนิทานเมื่อวานเลย
คะ” ซึ่งสอดคลองกับแบนดรูา (Bandura. 1989: 2-3) ที่กลาววาการเรียนรูเกิดจากการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมโดยการสังเกตและการเลยีนแบบ ซึ่งเด็กจะเลือกสังเกตและเลียนแบบ
พฤติกรรมของตัวแบบที่สนใจ พอใจ เห็นคุณคา และกอใหเกิดผลดีแกตน และสอดคลองกับงานวิจัย
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ของวิมลพรรณ  กลางมณี (2536: บทคัดยอ) ที่ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบ พบวา นักเรียนกลุมทดลองมี
พฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกตอิยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 บริภัณฑ  ศรีเพชรพัฒน (2539: บทคัดยอ) ศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมดาน
ความสามัคคขีองนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการใชสถานการณจําลองและการใชเทคนิค
แมแบบ พบวา นักเรียนกลุมที่ไดรับการใชสถานการณจําลองและการใชเทคนิคแมแบบมีเหตุผล  
เชิงจริยธรรมดานความสามัคคีมากขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
แตนักเรียนทัง้ 2 กลุมมีเหตุผลเชิงจริยธรรมดานความสามัคคีหลังการทดลองไมแตกตางกัน ศุภมาศ  
เพชรสมบตัิ (2540: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมของเด็กนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ไดรับการใชสถานการณจําลองควบคูกับการเสรมิแรงดวยเบี้ยอรรถกรและการใช
สถานการณจําลองควบคูกบัการเสริมแรงทางสังคม พบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุมมีพฤติกรรม
ประชาธิปไตยดานคารวะธรรมดีขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 แต
นักเรียนทั้ง 2 กลุมมีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมหลังการทดลองไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิดวงเนตร  ไพบูลย (2541: บทคัดยอ) พัฒนาความเปนผูนําแบบประชาธิปไตย
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการใชเทคนิคแมแบบและการใชสถานการณจําลอง พบวา 
นักเรียนทั้งสองกลุมมีความเปนผูนําแบบประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 แตนักเรียนทั้ง 2 กลุมมีความเปนผูนําแบบประชาธิปไตยหลังการทดลองไม
แตกตางกัน ศศิยา  บุตรเนยีน (2541: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรม
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการใชสถานการณจําลองควบคูกับการเสริมแรงดวยเบี้ย
อรรถกรและการใชสถานการณจําลองควบคูกับการชี้แนะ พบวา นักเรียนทั้งสองกลุมมีพฤติกรรม
ประชาธิปไตยดานคารวะธรรมเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
หลังการทดลองนักเรียนทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมเพิม่ขึ้นแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01   
     ขั้นรวมวเิคราะห (Analyzing together: A) เปนขั้นตอนที่ครูจัด
ประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดรวมกนัวิเคราะห วพิากษวิจารณ 
สถานการณทีต่ัวแบบเผชิญอยู พฤติกรรมของตัวแบบ ผลที่ตวัแบบไดรับจากการกระทําพฤติกรรม 
และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกับสถานการณ และตวัแบบกับบุคคลอื่น เพ่ือปรับ 
มโนทัศนและเรียนรูรวมกัน นําไปสูการสรางทางเลือกและการตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบตัิ
ตน โดยครูแบงเด็กออกเปนกลุมๆละ 3-5 คน เพ่ือรวมกันทําการวิเคราะหตัวแบบ ซึ่งขั้นรวม
วิเคราะหอาศยัหลักการปรบัมโนทัศนและหลักการปฏสิัมพันธ จากการวิจัยในครัง้นี้พบวา การเปด
โอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอยจะชวยใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสพูดแสดงความ
คิดเห็นอยางทั่วถึงแตกตางไปจากการบริบทของชั้นเรยีนซ่ึงเปนกลุมขนาดใหญ เด็กจะรวมพูดแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนในกลุมดวยความมั่นใจและแบงปนประสบการณที่ตนเองมีแลกเปลีย่นกบั
ประสบการณของเพ่ือน เชน เด็กพูดถึงวิธีการที่จะชวยใหมีความปลอดภัยในการเลนไมลื่น เด็กพูด
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วา “เวลาเลนตองไปตอแถว หามแซงคิว” “หามวิ่งสวนขึ้นไปดานหนา เพราะเพื่อนกําลังลื่นลงมา” 
“เราเคยถูกปงปอนดชน ตอนที่กําลังลื่นลงมา เพราะปงปอนดวิ่งขึ้นทางดานหนา” สอดคลองกับ
แนวคิดของเพียเจท ที่กลาววา การมีปฏสิัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือเหตุการณตางๆของคน จะทําให
เกิดการสั่งสมประสบการณและเกิดการปรับตวัเพ่ือรับความรูจากประสบการณนั้นดวยการเรียนรู
อยางตอเน่ือง กระบวนการปรับประสบการณสูการเรียนรูเปนกลไกทางสมอง เม่ือบุคคลรบัสิ่งเรา
หรือความรูใหมเขาไปก็มีการปรับโครงสรางของระบบความคิดใหมเพ่ือใหตนเองสามารถปรับตวัให
เหมาะสมกับสิ่งแวดลอมหรือสิ่งเราใหมๆ ความรูใหม (กุลยา  ตันตผิลาชีวะ. 2551: 31) และ
สอดคลองกับแนวคิดการเรยีนรูแบบรวมมือ ที่กลาววา ปฏิสัมพันธของผูเรียนแบบรวมมือหรือ
ชวยเหลือกันในการเรียนรู คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบในการเรียนรูของตนและในขณะเดียวกันก็
ตองชวยใหสมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย (Johnson; & Johnson. 1994: 31-32) นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับโคลเบอรก ทีอ่ธิบายวา พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นจะมีการพัฒนาไปทีละ
ขั้นตามลําดับขั้นพัฒนาการ การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาแลกเปลีย่นความ
คิดเห็นกันและกัน มองเห็นมุมมองของผูอ่ืนและมีพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชงิจริยธรรมสูงขึ้น 
(อารบัทโนท และฟอสท.  2541: 26; สุรางค โควตระกูล.  2553: 68-75) และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ เฮยเดน; ปคเกอร (Hayden; & Picker.  1981: 131-134) ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนแบบประชาธิปไตย โดยใหนักเรียนหญิงอายุ 11-12 ป อภิปรายเกี่ยวกบัปญหาจริยธรรมที่
กําหนดให ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมีการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้นและสูงกวากลุม
ควบคุมอยางชัดเจน บุญลอื  เพชรดอน (2537: บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ  
ความเปนประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในวิชาสรางเสริมประสบการณชวีติที่
สอนโดยใชกิจกรรมกลุมสัมพันธกับการสอนปกติ พบวา กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและ
ความเปนประชาธิปไตยสูงกวากลุมควบคุม ทวี  บรรจง (2540: บทคัดยอ) ศึกษาการใชกิจกรรม
กลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการมีสวนรวมในสังคมตามวิถชีีวติแบบประชาธิปไตยสําหรบั
คณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา ภายหลังการทดลองคณะกรรมการนักเรียน  
มีเจตคติและคานิยมเก่ียวกบัพฤติกรรมการมีสวนรวมในสังคมสูงกวากอนการทดลอง ผูปกครอง
นักเรียนมีความคิดเห็นวา ภายหลังการทดลองคณะกรรมการนักเรียนมีพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
สังคมสูงขึ้นกวากอนการทดลอง  และภายหลังการทดลองคณะกรรมการนักเรียนมีพฤติกรรมการมี
สวนรวมในสังคม พฤติกรรมการทํางานในบทบาทของหัวหนากลุม และบทบาทสมาชิกกลุมสูงขึ้น
กวากอนการทดลอง วาสนา  รอดเชียง (2540: 64-65) พัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยดานสามัคคี
ธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 2 ดวยกิจกรรมกลุม พบวา กลุมทดลองมีพฤติกรรม
ประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมดีกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.5  
สุกัญญา  เวียงคํา (2543: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมดานวิถีชวีิตประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
ประถมปที่ 4 ที่ไดรับการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธ พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมดานวิถีชวีิต
ประชาธิปไตยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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     ขั้นคิดคัดสรร (Selecting Alternative: S) เปนขั้นตอนทีค่รูจัดใหเด็ก
ปฐมวัยไดคิดวิเคราะหผลด ีผลเสียของการกระทําทีต่ัวแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยงเปรียบเทียบ
กับตนเองเพื่อนําเสนอทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบตัิอยางมีเหตผุลดวยตนเอง  
ซึ่งอาศัยหลักการประเมินคา จากการวิจัยในครั้งนี้พบวา เม่ือเด็กไดรับการกระตุนใหคิดเด็กจะแสดง
ความคิดเห็นวาสิ่งใดดีหรือไมดี ชอบหรือไมชอบ และมีประโยชนหรือโทษแกตวัเด็ก และถาเด็ก  
เห็นวาไมดีหรือไมมีประโยชน เด็กจะเสนอวิธีการแบบอื่นๆเพื่อทดแทนวิธกีารที่เด็กเห็นวาไมดี และ
เด็กจะเปนผูทีต่ัดสินใจดวยตนเองวาจะเลอืกทําอยางไร โดยเด็กจะพูดเสนอวิธีการและใหเหตุผล 
ดวยตนเอง เชน “ขาวฟางวาเลนแลวไมเก็บของเลนไมดี เพราะเดี๋ยวของเลนหาย ปอรโตตองมาชวย 
ขาวฟางเก็บ” “ถาขามถนนตอนไฟเขียว เด๋ียวจะถูกรถชน ตองขามตอนไฟแดง” การเปดโอกาสให
เด็กปฐมวัยไดคิดทบทวนประสบการณที่ไดรับจะชวยใหเด็กเกิดการเชื่อมโยงกับสถานการณจริง 
ในชีวติประจําวัน เด็กสามารถคาดการณลวงหนาถึงสิ่งที่ตนเองตองเผชิญ รูจักเปรยีบเทียบผลด-ี
ผลเสียจากพฤติกรรมของตัวแบบ เปนการกระตุนใหเด็กคิดเพื่อแสวงหาทางเลือกในการปฏิบตั ิ
เม่ือเผชิญสถานการณเชนเดียวกับตัวแบบ และนําไปสูการตัดสินใจเลือกวิธีการปฏิบัตทิี่เปน
ประโยชนสูงสดุตอตัวเด็กเอง สอดคลองกับแนวคิดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ วิธคีิดแบบเห็น 
คุณ โทษ และทางออกที่เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง โดยมองทั้งในดานดี ดานเสีย 
หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งน้ันๆและมองเห็นทางออก จุดมุงหมายที่จะชวยใหพนไปจากดานที่เปน
โทษ (พระพรหมคุณาภรณ.  2551: 66-67) และแนวคดิการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูมที่อธิบายวา 
หากบุคคลมีโอกาสรับรู และตอบสนองตอสิ่งเราใดๆแลวไดรับผลทีพึ่งพอใจ ก็จะเห็นคุณคาและจะ
นําไปใชในชีวติประจําวันจนกระทั่งพัฒนาเปนลักษณะนิสัย (ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-46;  
สุรางค  โควตระกูล.  2553: 294-295) และสอดคลองกับงานวิจัยของอารมณ กัณฑศรีวกิรม  
(2536: บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชวีติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยสรางศรัทธาและโยนิโสมนสิการโดยใชวิธคีดิแบบคุณโทษ
และทางออกที่ดีและวธิีสอนปกติ พบวา กลุมทดลองมีคะแนนความรูเรื่องสิ่งแวดลอมและมี
ความสามารถในการตัดสินใจเร่ืองสิ่งแวดลอมสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่
ระดับ .01  ปราณี  สมสกุล (2538: บทคดัยอ) ศึกษาการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการตัดสินใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่เรียนโดยการสอนคิดแบบโยนิโสมนสิการกับนักเรยีนที่เรียน      
ดวยการสอนตามคูมือครู พบวา กลุมทดลองมีการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมในการตัดสินใจแตกตาง
จากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมทดลองมีการใชเหตุผล 
เชิงจริยธรรมในการตัดสินใจแตกตางจากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  
อาลัย  พรหมชนะ (2541: ออนไลน)  ศึกษาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 โดยวิธี
สอนตามแนวโยนิโสมนสิการ พบวา กลุมทดลองมีทักษะการคิดสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อารุณี   ไทยบัณฑติย (2545: 84) พัฒนาความสามารถในการคดิ
อยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
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ที่ไดรับการฝกคิดแบบโยนโิสมนสิการ พบวา กลุมทดลองมีความสามารถในการคดิอยางมี
วิจารณญาณสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  
สิริมา  กลิ่นกุหลาบ (2546: 86) ศึกษาความสามารถในการตัดสินใจของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
ที่เรียนคุณธรรมที่สงเสริมความเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยดวยชุดการสอนแบบ  
โยนิโสมนสิการและชุดการสอนแบบกระบวนการกระจางคานิยม พบวา นักเรียนทีเ่รียนคุณธรรม   
ที่สงเสริมความเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยดวยชุดการสอนแบบโยนิโสมนสิการ และ
นักเรียนที่เรียนคุณธรรมที่สงเสริมความเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยดวยชุดการสอน
แบบกระบวนการกระจางคานิยม มีความสามารถในการตัดสินใจสูงขึน้กวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตนักเรียนทั้ง 2 กลุมมีความสามารถในการตัดสินใจหลังการทดลอง
ไมแตกตางกนั ศุภวรรณ  ศุภกิจวัฒนา (2550: บทคัดยอ) ศึกษาคณุธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนแบบโยนิโสมนสิการโดยเนนวธิีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบ 
พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบโยนโิสมนสิการโดยเนนวธิีคิดแบบแยกแยะสวนประกอบมี
คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     ขั้นสรางนิสัย (Building characters: B) เปนขั้นตอนทีค่รูจัดกิจกรรมให
เด็กปฐมวัยนาํประสบการณและมโนทัศนตางๆที่ไดรบัจากขั้นรับประสบการณ ขัน้รวมวิเคราะห และ
นําสิ่งที่ไดเรียนรูและแนวทางการตัดสินใจเลือกไวแลวจากขั้นคิดคัดสรร มาใชในการปฏิบัตเิพ่ือ
สะทอนถึงลักษณะประชาธปิไตยทีเ่ปนเปาหมายที่ครกูําหนดไวผานกิจกรรมสถานการณจําลอง และ
บทบาทสมมติ โดยอาศัยหลักการปฏิบตั ิจากการวิจัยในครั้งนี้พบวา ทุกครั้งที่ครูจัดสถานการณ
จําลองหรือบทบาทสมมติ เด็กจะมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติ โดยแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจ
และเอาใจใสทีจ่ะปฏิบัตใิหถกูตองเหมาะสมตามสถานการณหรือบทบาทที่ไดรับ เชน หนวย
การจราจร ครูจัดเตรียมสัญญาณไฟจราจรจําลองและปายแขวนคอผูขับขี่รถยนตและผูขามถนน   
นําเด็กไปบริเวณสนามหนาอาคารเรียน แจกปายเพื่อแบงเด็กเปนกลุมผูขับขี่รถยนตและกลุม        
ผูขามถนน และเด็กจะขามถนนอยางไรใหปลอดภัย สอดคลองกับแนวคิดของเพยีเจท ที่วา        
การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็ก ไดมีโอกาสสัมผัส 
สํารวจ ทดลองดวยตนเองโดยตรง สงผลใหเด็กมีการปรับตวั (Adaptation) โดยการซึมซาบ
ประสบการณ (Assimilation) และปรับโครงสรางสติปญญา (Accomdation) ตามสถานการณที่เผชิญ
อยูเพ่ือใหโครงสรางทางความคิดใหเกิดความสมดุล (Equilibration) (สุรางค  โควตระกูล.   
2553: 48-50; สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 43-45) และเด็กจะเรียนรูไดดีที่สดุเม่ือเรียนรูผาน
การลงมือปฏิบัติและเรียนรูผานการปฏิสัมพันธทางสังคม (นภเนตร  ธรรมบวร.  2549: 40;  
อางอิงจาก Phillips.  1995) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม ที่
อธิบายวา  ในการสรางลักษณะนิสัยควรใหเด็กนําความรูความเขาใจไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  
จะสงผลใหเกดิการพัฒนาถึงขั้นการเปนลกัษณะนิสัย (ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-46; สุรางค  
โควตระกูล.  2553: 294-295) และสอดคลองกับงานวิจัยของศศิยา  บุตรเนียน (2541: บทคัดยอ)  
ที่ศึกษาพฤตกิรรมประชาธปิไตยดานคารวะธรรมของเด็กนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับ
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การใชสถานการณจําลองควบคูกบัการเสริมแรงดวยเบีย้อรรถกร และการใชสถานการณจําลอง
ควบคูกับการชี้แนะ พบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุมมีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมเพิ่มขึ้นกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และนักเรียนทัง้ 2 กลุมมีพฤติกรรม
ประชาธิปไตยดาน คารวะธรรมหลังการทดลองเพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 ศุภมาศ เพชรสมบัติ (2540: บทคัดยอ) ศึกษาพฤตกิรรมประชาธปิไตยดานคารวะธรรมของเด็ก
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการใชสถานการณจําลองควบคูกับการเสรมิแรงดวยเบี้ย
อรรถกรและการใชสถานการณจําลองควบคูกับการเสรมิแรงทางสังคม พบวา นักเรียนทั้ง 2 กลุมมี
พฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมดีขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 แตนักเรียนทั้ง 2 กลุมมีพฤติกรรมประชาธิปไตยดานคารวะธรรมหลังการทดลองไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
   2.2 การศึกษาผลการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยดวยรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบ RASB 
    2.2.1 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมกอน-หลัง
ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา หลังทดลองเด็กปฐมวัยกลุมทดลองมีลักษณะ
ประชาธิปไตยโดยรวมสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวนเด็กปฐมวัยกลุม
ควบคุมหลังทดลองมีลักษณะประชาธปิไตยโดยรวมไมแตกตางจากกอนทดลอง แสดงวา เด็ก
ปฐมวัยกลุมทดลองหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
RASB มีระดับลักษณะประชาธิปไตยโดยรวมสูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB และเด็กปฐมวัยกลุมควบคุมหลังไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนแบบปกตมีิระดับลักษณะประชาธปิไตยโดยรวมไมแตกตางจากกอนไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถอภิปรายไดวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สามารถ
พัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยได เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
การเรียนการสอนแบบ RASB เปนการจดักิจกรรมใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ 
วิเคราะหตัวแบบ เรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ตลอดจนสามารถคิดสรางทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกแนวทางที่คาดวาจะเกิดคณุคาและประโยชนสูงสุด และลงมือฝกฝนปฏิบัตเิพ่ือ 
การพัฒนาเปนลักษณะนิสยั ซึ่งสอดคลองกับเพียเจทและโคลเบอรกที่อธิบายวา พัฒนาการทาง
จริยธรรมของบุคคลนั้นจะมีการพัฒนาไปทีละขั้นตามลาํดับขั้นพัฒนาการ เม่ือพัฒนาถึงขั้นใดแลวก็
ยากจะลดต่ําลง การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันและ
กัน มองเห็นมุมมองของผูอ่ืนและมีพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้น (อารบัทโนท 
และเฟาสต.  2541: 26; สุรางค โควตระกูล.  2553: 68-75) ในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยซึ่ง
เปนลักษณะทางจริยธรรมของบุคคลในการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสงัคมใหกับเด็กปฐมวัยตองอาศัย
การเรียนรู  และโดยธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะเรียนรูจากประสบการณตรงโดยการกระทํา การรับรู 
การพบเห็น ซึ่งมีผลตอการเรียนรูและการเสริมสรางลักษณะนิสัย รวมทั้งยังเปนตวักําหนดลักษณะ
นิสัยของเด็กปฐมวัย (พัชร ี สวนแกว.  2545: 50-52) โดยแบนดูรา (Bandura.  1989: 2-3) กลาววา
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การเรียนรูของเด็กจะเกิดขึ้นไดถามีโอกาสไดรับประสบการณการเรียนรูจากการสังเกต การลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองหรือมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู โดยการเรียนรูเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมโดยการสังเกตและการเลียนแบบ บุคคลจะเลือกพฤตกิรรม
ของตัวแบบทีส่นใจ พอใจ เห็นคุณคากอใหเกิดผลดีแกตนและการไดรับแรงเสริมเปนแรงจูงใจและจะ
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งการเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบไมใช
พฤติกรรมทีล่อกแบบอยางตรงไปตรงมา แตการเรียนรูโดยการสังเกตประกอบดวยกระบวนการทาง
พุทธิปญญา (Cognitive Process) และความพรอมทางดานรางกายของผูเรียน ซึ่งการเรียนรูโดย
การสังเกตจากตัวแบบไมเพียงสงผลตอเด็กในการเรียนรูการแสดงพฤติกรรมเชิงจริยธรรม แตยัง
สงผลตอการเรียนรูการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมอีกดวย โดยการเรียนรูจากการเลียนแบบของเดก็เปน
การเรียนรูที่เด็กสังเกตพฤติกรรมของบคุคลอื่นมาสูการคิดทบทวน การลองกระทํา และการประเมิน
ดวยตวัเอง การใหเด็กไดเห็นตัวอยางทีถู่กตองจึงมีความหมายกับเด็กเปนอยางมาก  
(กุลยา  ตันตผิลาชีวะ.  2545: 24) โดยตัวแบบที่มีลักษณะประชาธปิไตยที่นําเสนอใหกับเด็ก
สามารถกระตุนความสนใจและมีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของเด็ก โดยเฉพาะเมื่อตัวแบบ
กระทําดีแลวไดรับผลดีตอบแทน เปนการสรางภาพในใจเด็กเพื่อใหเด็กจดจําและเกิดกระบวนการ
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ (Bierhoff.  2002: 74; citing Hoffman. 2000.) โดยเฉพาะการนําเสนอ     
ตัวแบบผานนทิานที่มีสัตวพูดได หรือเรื่องราวทีต่ัวแบบอยูวัยเดียวกบัเด็ก (บันลือ  พฤกษะวัน.  
2549: 44) หรือครูเลาเรื่องราวที่สอดคลองกับชีวติประจําวันของเด็กจะชวยใหเด็กเชื่อมโยง
ประสบการณจากตัวแบบสูตัวเด็กเองเปนการปรับมโนทัศนของเด็ก ซึ่งสอดคลองกับเพียเจทที่
อธิบายวา การปรับตวัตองอาศัยกระบวนการซึมซับประสบการณใหมใหเขาไปรวมอยูในโครงสราง
ของสติปญญาและการปรับโครงสรางทางสติปญญาใหสอดคลองกับสถานการณ เด็กจึงเกิด       
การเรียนรูและสรุปเปนความคิดรวบยอดใหม นอกจากนี้การเปดโอกาสใหเด็กไดคิดและการทํา
กิจกรรมตางๆรวมกัน เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนสงผลใหเกดิการเรียนรูรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิด การเรียนรูแบบรวมมือ ที่กลาววา ปฏิสัมพันธของผูเรียนแบบรวมมือหรือชวยเหลือกันใน
การเรียนรู คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบในการเรียนรูของตนและในขณะเดียวกันก็ตองชวยให
สมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย (Johnson; & Johnson.  1994) เด็กจะเห็นความสําคัญของกันและกนั 
รับผิดชอบรวมกัน ประนีประนอมและเคารพสิทธิซึ่งกนัและกัน (ทิศนา แขมมณี.  2547:  98-103) 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ยังเปดโอกาสใหเด็ก
ไดฝกคิดตัดสนิใจ และลงมอืปฏิบัติดวยตนเองซึ่งจะสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรู สอดคลองกับแนวคิด
ของเพียเจท ที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือเด็กไดมีโอกาสสัมผัส สํารวจ ทดลองดวยตนเองโดยตรง 
สงผลใหเด็กมีการปรับตวั (Adaptation) โดยการซึมซับประสบการณ (Assimilation) และปรับ
โครงสรางสตปิญญา (Accomdation) ตามสถานการณที่เผชิญอยูเพ่ือใหโครงสรางทางความคิด    
ใหเกิดความสมดุล (Equilibration) (สุรางค  โควตระกลู.  2553: 48-50; สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  
2553: 43-45) และแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูมที่อธิบายวา ในการสรางลักษณะนิสัย  
ควรใหเด็กนําความรู ความเขาใจไปปฏบิตัิอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหเกิดการพัฒนาถึงขั้นการเปน
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ลักษณะนิสัย (ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-46; สุรางค  โควตระกลู.  2553: 294-295) ยกตวัอยาง
การจัดประสบการณจากเรื่องมากอน มาหลัง ในขั้นรับประสบการณ มีการนําเสนอตวัแบบลักษณะ
ประชาธิปไตยผานกิจกรรมการเลานิทานประกอบภาพเรื่อง เลนไมลืน่ ซึ่งกิจกรรมการเลานิทาน 
เปนสิ่งที่เด็กชืน่ชอบ ดังนั้นจึงสามารกระตุนความสนใจของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี ตัวแบบใน
นิทานและเดก็อยูในชวงวัยเดียวกันจึงตรงกับความสนใจของเด็ก (บันลือ  พฤกษะวัน.  2549: 44) 
ซึ่งสอดคลองกับแบนดูราทีก่ลาววา ความสนใจที่เด็กมีตอตัวแบบเปนกระบวนการขั้นตนของ     
การเรียนรูโดยการสังเกต คือ กระบวนการความใสใจ (Attention) โดยความใสใจของเด็กเปน       
สิ่งสําคัญมาก เพราะถาผูเรยีนไมมีความใสใจ การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลยีนแบบก็จะไม
เกิดขึ้น (สุรางค  โควตระกลู.  2553: 240; อางอิงจาก Bandura.  1977) ในขั้นรวมวิเคราะห  
มีการแบงเด็กออกเปนกลุมๆละ 3-5 คน ครูใชคําถามกระตุน เชน ครถูามเด็กวา “มีเหตุการณอะไร
เกิดขึ้น?” “เด็กๆคิดวาสิ่งทีปู่นาทําดีหรือไม?” “มีอะไรเกิดขึ้นเม่ือปูนาแซงคิวเพ่ือน?” “เด็กๆเคย 
แซงคิวเพ่ือนบางหรือไม” “เด็กๆคิดวาจะเกิดอะไรขึ้นถาเด็กๆแซงคิวเพ่ือน” เพ่ือใหเด็กไดวิเคราะห 
วิพากษวิจารณ สถานการณที่ตัวแบบเผชิญอยู พฤติกรรมของตัวแบบ ผลที่ตวัแบบไดรับจาก 
การกระทําพฤติกรรม และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกบัสถานการณ และตวัแบบกบั
บุคคลอื่น เพ่ือปรับมโนทัศนและเรียนรูรวมกันซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีของเพียเจทที่อธิบายวา
กระบวนการซึมซาบประสบการณและกระบวนการขยายโครงสรางทางปญญา เพ่ือใหเกิด
กระบวนการรกัษาสมดุลในโครงสรางทางปญญาซึ่งเปนความสัมพันธระหวางความรูเดิมกับความรู
ใหมที่สงผลใหเกิดการเปลีย่นแปลงทางความคิดและความเขาใจ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  
2550: 55-56; สุรางค  โควตระกูล.  2553: 48-50) นอกจากนั้นการที่เด็กไดรวมกนัคิดวิเคราะหใน
กลุมยอยชวยใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ไดพูดคุยสนทนา อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางประสบการณของเด็กและของเพื่อนที่มีตอสิ่ง
ตางๆโดยใชเหตุผลอธบิายประกอบการเชื่อมโยง เกิดการขยายประสบการณและการเรียนรูรวมกัน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือที่เนนการเรียนรูซึ่งกันและกันในการอยูรวมกัน เห็น
ความสําคัญของกันและกัน รับผิดชอบรวมกัน ประนีประนอมและเคารพสิทธิซึ่งกนัและกัน  
(ทิศนา แขมมณี.  2547:  98-103) สงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึน้  
ซึ่งโคลเบอรก อธิบายวา การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน มองเห็นมุมมองของผูอ่ืนและมีพัฒนาการทางการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงขึ้น 
(อารบัทโนทและเฟาสต.  2541: 26; สุรางค โควตระกลู.  2553: 68-75) โดยเด็กจะพยายาม
รับผิดชอบควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เด็กตระหนักในการเคารพกฎกติกาของกลุมไดดียิ่งขึ้น ใน
ขั้นคิดคัดสรรเปนเปนขั้นตอนที่ครูใชคําถามกระตุน เชน “เด็กๆคิดวาการแซงคิวเปนเปนสิ่งที่ดี
หรือไม เพราะอะไร?” “ถาเด็กๆเจอสถานการณเชนนี้เด็กๆจะทําอยางไรไดบาง” “เด็กๆชอบวธิไีหน
มากที่สุดและเพราะเหตุใดจึงชอบ” เพ่ือใหเด็กไดวิเคราะห ผลดี ผลเสียของการกระทําทีต่ัวแบบ
แสดงออก และคิดเชื่อมโยงเปรียบเทียบกบัตนเองเพื่อนาํเสนอทางเลอืกและตัดสินใจเลือกแนว
ทางการปฏิบตัิอยางมีเหตผุลดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการคิดแบบโยนโิสมนสกิาร วิธีคิด
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แบบเห็นคุณ โทษ และทางออกที่เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง โดยมองทั้งในดานดี 
ดานเสีย หรือทั้งคุณและโทษของ   สิ่งนั้นๆและมองเห็นทางออก จุดมุงหมายที่จะชวยใหพนไปจาก
ดานที่เปนโทษ และเปนวธิคีิดที่ตอเน่ืองกับ การปฏิบตัิ เพ่ือใหแนใจวาการละจากสิ่งหนึ่งเพ่ือไปหา
อีกสิ่งหนึ่งเปนการกระทําที่รอบคอบสมควรและดีจริง (พระพรหมคุณาภรณ.  2551: 66-67) ซึ่ง
กอนที่เด็กจะเลือกกระทําพฤติกรรมใดๆอยางใดอยางหนึ่งเด็กควรไดพิจารณาเพื่อทําความเขาใจถึง
ผลดี ผลเสียของ การกระทําดังกลาวกอนเพ่ือใหม่ันใจวาสิ่งที่เด็กจะกระทําเปนประโยชน มีคุณคา
และไมมีผลเสยี ซึ่งเปนกระบวนการทางปญญาที่สําคญัสงผลใหเด็กไดรูจักฝกใชความคิดของตนเอง 
ชวยเหลือตนเองไดและนําไปสูการประพฤติปฏิบตัิที่งามในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งสาโรช  บัวศรี 
(2544: 84-89) มีความคิดเห็นวาปญญาเปนสิ่งที่มีความสําคัญในสังคมประชาธปิไตยเปนอยางยิง่ 
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูมที่อธิบายวา หากบุคคลมีโอกาส
รับรู และตอบสนองตอสิ่งเราใดๆแลวไดรับผลที่พึงพอใจ ก็จะเห็นคุณคาและจะนาํไปใชในชีวติ 
ประจําวันจนกระทั่งพัฒนาเปนลักษณะนสิัย (ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-46; สุรางค  โควตระกูล.  
2553: 294-295) ซึ่งเม่ือเด็กไดทําการคิดวิเคราะหผลดี ผลเสียของการกระทํา และไดพิจารณา
เปรียบเทียบขอดี ขอเสียของทางเลือกอ่ืนๆ  จะสงผลใหเด็กไดรับความพึงพอใจจากผลของการคิด
และยอมรับวามีคุณคามากพอที่จะจูงใจใหเด็กนําไปปฏิบัติ ในขั้นสรางนิสัย เปนขัน้ตอนที่ครูจัด
กิจกรรมใหเด็กปฐมวัยนําประสบการณและมโนทัศนตางๆที่ไดรับจากขั้นรับประสบการณ ขั้นรวม
วิเคราะห และนําสิ่งที่ไดเรียนรูและแนวทางการตัดสินใจเลือกไวแลวจากขั้นคิดคัดสรร มาใชใน   
การปฏิบัติ เชน ครูจัดสถานการณและกระตุนใหเด็กปฏิบัติดวยการสนทนากับเด็กวา “วันน้ีจะมี  
การชั่งน้ําหนักของนักเรียน ครูมีเครื่องชั่งน้ําหนักเพียง 1 เครื่อง จึงชั่งน้ําหนักไดเพียงครั้งละ 1 คน 
เด็กคิดวาเราควรทําอยางไร จึงจะช่ังน้ําหนักนักเรียนไดอยางรวดเร็วและเปนระเบียบเรียบรอย” 
เด็กๆ: “ตองเขาแถวแลวผลัดกันชั่งทีละคนคะ/ครับ” จากนั้นเด็กๆจะเขาแถวเพ่ือรอชั่งน้ําหนัก
ตามลําดับ ถามีเด็กคนใดไมเขาแถวหรือแซงคิวเพ่ือน ครูจะใชคําถามเพื่อชี้นําการปฏิบัตใินชวงแรก 
เชน “กองครับ เพ่ือนๆตอแถวอยูกองควรทํายังไงครบั?” แตเม่ือยังมีเด็กที่ไมเขาแถวหรือแซงคิว
เพ่ือนอีก เด็กคนอื่นๆจะบอกใหเด็กที่ไมเขาแถวกลับไปเขาแถวเองโดยที่ครูไมตองเขามาเกี่ยวของ 
ซึ่งเด็กไดเห็นคุณคาของการเขาแถววา จะทําใหทุกคนไดรับบริการอยางรวดเร็วและทัว่ถึง  
มีความเปนระเบียบเรียบรอย และจะเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัตใินชวีิตประจําวัน โดยเด็กเรียนรูทีจ่ะ
เคารพสิทธขิองผูอ่ืนดวยการรูจักเขาแถวเพื่อรอรับบริการตามลําดับ ซึ่งการใหเด็กไดฝกปฏิบตัิ
ลักษณะประชาธิปไตยมีความสอดคลองกับทฤษฎีของเพียเจท ที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือเด็ก
ไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตวัเด็ก ไดมีโอกาสสัมผัส สํารวจ ทดลองดวยตนเอง
โดยตรง สงผลใหเด็กมีการปรับตวั (Adaptation) โดยการซึมซับประสบการณ (Assimilation)  
และปรับโครงสรางสติปญญา (Accomdation) ตามสถานการณที่เผชญิอยูเพ่ือใหโครงสรางทาง
ความคิดใหเกดิความสมดุล (Equilibration) (สุรางค โควตระกูล. 2553: 48-50;  
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2553: 43-45) โดยเด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือเรียนรูผานการลงมือปฏิบัต ิ
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และเรียนรูผานการปฏิสัมพันธทางสังคม (นภเนตร  ธรรมบวร.  2549: 40; อางอิงจาก Phillips.  
1995) และในการฝกปฏิบตัใินขั้นสรางนิสยันั้น เด็กมีโอกาสที่จะปฏิบตัิไดหลายครั้งตามความพึง
พอใจ เพ่ือใหไดผลการปฏบิัติที่ดีทีสุ่ดซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อม่ันในการปฏิบตัิใหกับเด็กและ 
จูงใจใหเด็กไดนําไปปฏิบัตใินชีวติประจําวันอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด 
การพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูมที่อธบิายวา ในการสรางลักษณะนิสัยควรใหเด็กนําความรู 
ความเขาใจไปปฏิบตัิอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหเกิดการพัฒนาถึงขั้นการเปนลักษณะนิสัย  
(ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-46; สุรางค  โควตระกลู.  2553: 294-295) ซึ่งการปฏิบัตินี้เปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยใหกบัเด็กปฐมวัย โดยสเลเตอร  
(Stein. 2009: Online; citing Slater. 1992) มีแนวคิดวาการเรียนรูความเปนประชาธิปไตยตอง
เรียนรูผานการฝกปฏิบตัิและการปฏิบตัิใหเปนวิถชีีวติประจําวัน 
    จากการทดลองจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
RASB ผูวิจัยสังเกตพบวา เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเด็ก
เคารพสิทธขิองผูอ่ืนและกฎ กติกา ขอตกลงตางๆเพิ่มมากขึ้น เด็กมีความรับผิดชอบในการปฏบิัต ิ
กิจกรรมตางๆดวยตนเองเพิ่มมากขึ้น เด็กมีพฤติกรรมความรวมมือ การแบงปนและการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น และในสวนของการใชปญญาและความมีเหตุผลก็พัฒนาดีขึ้นโดยเด็กพยายาม
แกปญหาในการเลนหรือการทํากิจกรรมดวยตนเอง และเด็กมีความเชื่อม่ันที่จะใหเหตุผลในการ
อธิบายสิ่งตางๆไดเพ่ิมมากขึ้น เชน “เวลาขามถนนตองไปขามที่ไฟเขียวไฟแดง เพราะจะไดไมถูก 
รถชน” “อินด้ีจะด่ืมนมใหหมด จะไดตัวสงูเทาพี่อันยา” “วันน้ีทับทิมแบงขนมใหแพรวกินดวยคะ”  
ซึ่งการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหลานีส้ะทอนใหเห็นวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดัการเรียน     
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB มีการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยเพ่ิมขึ้น   
    2.2.2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยรายดานกอน-หลัง
ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
        จากการเปรียบเทียบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยรายดานกอนและ 
หลังการทดลองภายในแตละกลุม พบวา ในกลุมทดลอง เด็กปฐมวัยมีลักษณะประชาธิปไตย  
ดานความเคารพซึ่งกันและกัน ดานความรวมมือรวมใจ และดานความเชื่อม่ันในวธิีการแหงปญญา
สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน และในกลุมควบคุม เด็กปฐมวัยมี
ลักษณะประชาธิปไตยดานความเคารพซึง่กันและกัน ดานความรวมมือรวมใจ และดานความเชือ่ม่ัน
ในวิธีการแหงปญญาไมแตกตางจากกอนทดลองทุกดาน  
        สวนการเปรียบเทียบคะแนนลักษณะประชาธิปไตยรายดานกอน
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา กอนการทดลอง ลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัยทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน (RES) ดานความ
รวมมือรวมใจ (COOP) และดานความเชือ่ม่ันในวิธีการแหงปญญา (FAI) ของเด็กปฐมวัยกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน และหลังการทดลอง ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย
ทั้ง 3 องคประกอบ ไดแก องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกนั (RES) ดานความรวมมือ 
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รวมใจ (COOP) และดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา (FAI) ของเด็กปฐมวัยกลุมทดลองสงู
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   แสดงวา เด็กปฐมวัยกลุมทดลองหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB มีระดับลักษณะประชาธปิไตยรายดานสูงกวากอนไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB และเด็กปฐมวัยกลุม
ควบคุมหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติมีระดับลักษณะประชาธิปไตยโดยรวม
ไมแตกตางจากกอนไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถอภิปรายไดวา รูปแบบการเรียน
การสอนแบบ RASB สามารถพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยรายดานของเด็กปฐมวัยได เน่ืองจาก 
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ในขั้นรับประสบการณนั้น  
ตัวแบบที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอนแตละครั้งจะมีลักษณะตามองคประกอบซึ่งเปน
จุดประสงคของการเรียนการสอนแตละครั้ง ในระยะเวลาที่ดําเนินการทดลองตลอด 9 สัปดาห  
ผูวิจัยไดจัดแผนการจัดประสบการณเพ่ือเนนใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมบงชี้ตามองคประกอบ 3 
องคประกอบ โดยสัปดาหที่ 1, สัปดาหที่ 4 และสัปดาหที่ 7 ใหเด็กไดเรียนรูจากตัวแบบที่มี 
ความเคารพซึง่กันและกัน สัปดาหที่ 2, สัปดาหที่ 5 และสัปดาหที่ 8 เด็กไดเรียนรูจากตัวแบบทีมี่
ความรวมมือรวมใจ และสัปดาหที่ 3, สัปดาหที่ 5 และ สัปดาหที่ 9 เด็กไดเรียนรูจากตัวแบบที่มี
ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ทําใหเด็กไดเห็นลักษณะของตวัแบบซ้ํา เกิดกระบวนการจดจาํ
และบันทึกสิ่งที่สังเกตไดจากตัวแบบไวในความจําระยะยาว เม่ือเห็นตวัแบบซ้ําหลายๆครั้งเด็กกจ็ะ
ยิ่งจดจําไดดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นจะมีการนําเสนอตัวแบบลักษณะประชาธิปไตยผานกิจกรรมที่มี 
ความแตกตางกันไปในแตละวัน เชน การเลานิทานประกอบภาพ นิทานประกอบหุนมือ นิทาน
ประกอบหุนเชิด การแสดงบทบาทสมมติ การใชสถานการณจําลองและการใชกรณีตัวอยาง เพ่ือ
ไมใหเด็กเกิดความรูสึกเบื่อหนายและเปนการกระตุนความสนใจเดก็ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูโดย 
การสังเกต สําหรับในขั้นรวมวิเคราะหและขั้นคิดคัดสรร เด็กจะไดรวมกันคิดวิเคราะห 
วิพากษวิจารณ เปรียบเทียบผลดี ผลเสยีที่ตวัแบบไดรบัจากการกระทํา เชื่อมโยงความสัมพันธของ
ตัวแบบกับตวัเด็ก และตัดสนิใจในการเลอืกแนวทางในการปฏิบัติ ทําใหเด็กไดพัฒนาสติปญญาและ
การใชเหตุผลซึ่งสงผลตอองคประกอบดานความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา เชน “แปงจะด่ืมนํ้าจะ
ไดโตเร็วๆ แตถาดื่มนํ้าหวานเดี๋ยวฟนผ”ุ “ ถาหนูไมขามถนนตรงไฟแดง เด๋ียวรถชนคะ” 
นอกจากนั้น การที่เด็กไดรวมกันคิดวิเคราะหในกลุมยอยชวยใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน 
เกิดการเรียนรูซึ่งกันและกนัในการอยูรวมกัน เห็นความสําคัญของกันและกัน รับผิดชอบรวมกนั 
ประนีประนอมและเคารพสทิธิซึ่งกันและกัน (ทิศนา แขมมณี.  2547:  98-103) ซึ่งสงผลตอ
องคประกอบดานความเคารพซึ่งกันและกัน และองคประกอบดานความรวมมือรวมใจ เชน “วันนี้
กองมาถึงชิงชากอน กองก็เลยไดเลนกอน แบม แบมจะรอเลนตอกอง” “ วันน้ีขนมผิงชวยหยกเก็บ
ตุกตาดวยคะ” และในขั้นสรางนิสัย เด็กไดฝกปฏิบัตลิกัษณะประชาธิปไตยผานกจิกรรมสถานการณ
จําลอง และบทบาทสมมตเิปนการสะทอนการเรียนรูจากตัวแบบมาสูการปฏิบตัิ ซึ่งการจัด
ประสบการณใน 
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แตละครั้งจะมีจุดประสงคการเรียนรูที่เนนองคประกอบครั้งละดาน แตในขั้นสรางนิสัยเด็กอาจแสดง
พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีลักษณะประชาธิปไตยไดมากกวา 1 องคประกอบ เน่ืองจากองคประกอบ
ดานความเคารพซึ่งกันและกันน้ันทําใหเด็กยอมรับในความสามารถและความคิดเห็นของเพ่ือน 
จึงยินดีใหผูเพ่ือนเขามามีสวนรวมในการทาํงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคตามเปาหมายของกลุม และ
เม่ือเคารพและยอมรับในตวัเพ่ือนก็สงผลใหเด็กยอมรับฟงเหตุผลของเพ่ือนซึ่งเปนองคประกอบดาน
ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญาดวย ยกตัวอยางการจัดประสบการณจากเรื่องหนูรักเพื่อน ที่เด็ก 
ไดเรียนรูจากตัวแบบในเรื่องของการชวยเหลือและการแบงปนสิ่งตางๆแกเพ่ือน แตในการแสดง
บทบาทสมมตินั้นเด็กตองทํางานรวมกัน เด็กเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน รับผิดชอบรวมกันและ
เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน เด็กรูจัก ที่จะที่จะวางแผนในการแสดงบทบาทสมมติได เด็กสามารถเลอืก
และตกลงกับเพื่อนไดวาใครจะรับบทบาทเปนตวัละครใด เด็กรูจักรับฟงคําทวงติงในการแสดง
บทบาทสมมติและพยายามแกไขดวยตนเองหรือถามครู เชน ผักบุง: “เด๋ียวผักบุงขอเลนเปนกุงกิ๋งนะ
เพราะผักบุงเปนผูหญิงเหมือนกุงกิ๋ง” มังกร: “ง้ันเดี๋ยวมังกรเลนเปนเพ่ือนกุงกิ๋งก็ได แตคราวหนา
ตองใหมังกรเลือกกอนนะ” ผักบุง: “ได แลวคราวหนาผักบุงจะใหมังกรเลือกกอน” ซึ่งในขั้นสรางนิสัย
จากแผนการจัดประสบการณเรื่องหนูรักเพื่อน เด็กสามารถแสดงถึงการมีลักษณะประชาธิปไตยได
ครบทั้ง 3 องคประกอบ เปนตน  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
  1. ผูที่มีความประสงคจะนํารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจในทฤษฎี แนวคิดพื้นฐาน
และหลักการของรูปแบบการเรียนการสอนเปนอยางดี เพ่ือใหสามารถใชรูปแบบการเรียนการสอน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางตอเน่ือง
และเหมาะสมกับบริบทของเด็ก  
  2. ครูเปนผูทีมี่บทบาทสําคญัในการจัดการเรียนการสอน และเปนตวัแบบใน 
การปลูกฝงลกัษณะประชาธิปไตยใหกับเด็กปฐมวัย ดังนั้นการปฏิบัตตินเปนตัวอยางที่ดีใหกับ 
เด็กปฐมวัยอยางตอเน่ืองก็เปนการสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูจากตัวแบบตลอดเวลาที่อยูกบัคร ู
  3. การสงเสริมใหเด็กไดอธิบายเหตุผลในการกระทําสิ่งตางๆ และคิดพิจารณาถึงผลดี
และผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนที่สงผลกระทบตอผูอ่ืน เพ่ือฝกฝนการใชเหตุผลทาง
จริยธรรมของเด็กซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขซึ่งเปนวัตถุประสงค
สําคัญของลักษณะประชาธปิไตย   
 2. ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 
  1. การศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยทั้ง  
3 องคประกอบกับหนวยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาคสวนอ่ืนตอไป 
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  2. ควรมีการศกึษาผลการใชรูปแบบการเรยีนการสอนการสอนแบบ RASB สําหรับ
พัฒนาลักษณะประชาธิปไตยใหกับผูเรียนในระดับชั้นอ่ืนๆ ตอไป   
  3. ควรมีการศกึษาผลการใชรูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนา
ลักษณะทางคณุธรรม จริยธรรมในดานอ่ืนตอไป 
  4. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยใหกบัครูและ 
ผูปกครองของเด็กปฐมวัย เพ่ือใหเกิดการปลูกฝงลักษณะประชาธปิไตยที่มีความเปนเอกภาพ 
และมีความตอเน่ืองทั้งที่บานและที่โรงเรยีนสงผลใหลกัษณะประชาธิปไตยในตวัเด็กมี 
ความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
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1.  รองศาสตราจารยมานิต ปวริญญานนท อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
         คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย  หนูแกว อาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและ 
         ประเมินผลการศึกษา 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
3.  อาจารยรัชนี  ธงไชย     ครูใหญโรงเรยีนหมูบานเด็ก 
         มูลนิธิเด็ก 
4.  ดร.เสรี  ใหมจันทร      อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
5.  ดร.ภมรพรรณ ยุระยาตร       อาจารยประจําภาควิชาจิตวทิยาการศึกษา 
         และการแนะแนว 
         คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

259

รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ 
ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  

สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 

 
1.  รองศาสตราจารย มานิต  ปวริญญานนท อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี  ตันเจริญ อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
3.  ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  เชียงนางาม ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 
         ระดับอนุบาล  
         โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแกน 
4.  อาจารย พิชญาดา  ดําแกว    อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
5.  อาจารยสนฉัตร จารุตามระ    อาจารยประจําโรงเรียนอํานวยวทิย  
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 
 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  วรกจิเกษมสกุล อาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและ 
          ประเมินผลการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย  หนูแกว  อาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและ 
          ประเมินผลการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี  ตันเจริญ  อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
4.  อาจารย ดร.ชาตรี  นาคะกุล    อาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและ 
          ประเมินผลการศึกษา 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
5.  ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  เชียงนางาม  ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 
          ระดับอนุบาล  
          โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัขอนแกน 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพ 

แบบประเมนิลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
- ตัวอยางแบบประเมินความสอดคลองของแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
- คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
- ตัวอยางแบบประเมินลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 
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ตัวอยาง แบบประเมินความสอดคลอง 
ของแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย  

 
 

คําชี้แจง 

 1.  ผูเชี่ยวชาญโปรดพิจารณาขอคําถามในแบบประเมนิลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัยแตละขอวามีความสอดคลองกับดัชนีชี้วัดแตละดานหรอืไม  โดยใชเกณฑการพิจารณา 
ดังนี้ 
  เห็นวามีความสอดคลอง   โปรดทําเครื่องหมาย    ที่ชอง   +1 
  ไมแนใจวามีความสอดคลอง  โปรดทําเครื่องหมาย    ที่ชอง     0 
  แนใจวาไมมีความสอดคลอง  โปรดทําเครื่องหมาย    ที่ชอง   -1 
 2.  ถาผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาขอความใดควรแกไข  กรุณาใหคําแนะนําเพื่อการแกไข
แบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยในชองขอเสนอแนะ 
 3.  แบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยมีเกณฑการใหคะแนนเปนมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ดังนี้ 
  คะแนน  1  เม่ือเด็กปฐมวยัไมแสดงออกเลย 
  คะแนน  2  เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดโดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
  คะแนน  3  เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้งและบางครั้งตองให 
         ผูอ่ืนบอก 
  คะแนน  4  เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองเปนสวนใหญ    
  คะแนน  5  เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง 
 
 
นิยามปฏิบัตกิาร 
 ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย หมายถึง ลักษณะของเด็กปฐมวัยที่แสดงออก 
อยางสอดคลองกับวิถีชวีิตประชาธิปไตย โดยแสดงถึงความเคารพซึง่กันและกัน ความรวมมือรวมใจ 
และความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา 
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นิยามปฏิบัตกิาร 
 ความเคารพซึง่กันและกัน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยเขาใจในสิทธิของตนเอง  และผูอ่ืน 
ปฏิบัตติอบุคคลอ่ืนดวยความเปนมิตร ใหการยอมรับในความคิดเห็นของผูอ่ืน และไมลวงเกินผูอ่ืน
ทั้งในทางกาย วาจา และจิตใจ โดยเด็กปฐมวัยรูจักการรอคอย เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน และ
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
 

ขอ ตัวชี้วัดและขอความบงชี้ 
ระดบั 

ความสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 
1 

ตัวชี้วัดที่ 1 รูจักการรอคอย 
เขาแถวรับสิ่งของ หรือบริการตางๆตามลาํดับ
กอนหลัง   

    

2 ............................................................     
3 ............................................................     
4 ............................................................     
5 ............................................................     
 
1 

ตัวชี้วัดที่ 2 เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ืน  
ไมขัดจังหวะการสนทนาของผูอ่ืน   

    

2 ............................................................     
3 ............................................................     
4 ............................................................     
5 ............................................................     
 
1 

ตัวชี้วัดที่ 3 ปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม     
เลนเกมตางๆตามกติกาได  

    

2 ............................................................     
3 ............................................................     
4 ............................................................     
5 ............................................................     
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นิยามปฏิบัตกิาร 
 ความรวมมือรวมใจ หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยใหความรวมมือและมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคญั โดยเด็กปฐมวัยรับผิดชอบตอหนาที่ของ
ตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ และรูจักการแบงปนสิ่งตางๆ 
 

ขอ ตัวชี้วัดและขอความบงชี้ 
ระดับ 

ความสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 
1 

ตัวชี้วัดที่ 1 รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 
เก็บของเลนเขาที่เม่ือเลิกเลนแลว   

    

2 ............................................................     
3 ............................................................     
4 ............................................................     
5 ............................................................     
 
1 

ตัวชี้วัดที่ 2 ชวยเหลือผูอ่ืนในเร่ืองตางๆ  
ชวยครถูือสิ่งของตางๆ 

    

2 ............................................................     
3 ............................................................     
4 ............................................................     
5 ............................................................     
 
1 

ตัวชี้วัดที่ 3 รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ     
แบงขนม หรืออาหารใหเพ่ือน เม่ือเพ่ือนตองการ  

    

2 ............................................................     
3 ............................................................     
4 ............................................................     
5 ............................................................     
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นิยามปฏิบัตกิาร 
 ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยสามารถใชสติปญญาในการ
ทํางาน การแกไขปญหาและความขัดแยง หรือการตัดสินใจในเรื่องตางๆไดอยางมีเหตุผล โดยเด็ก
ปฐมวัยคิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได และความมเีหตุผล 
 

ขอ ตัวชี้วัดและขอความบงชี้ 
ระดับ 

ความสอดคลอง ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

 
1 

ตัวชี้วัดที่ 1 คิดแกไขปญหาได 
บอกปญหาในการเลน หรือการทํากิจกรรมได   

    

2 ............................................................     
3 ............................................................     
4 ............................................................     
5 ............................................................     
 
1 

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดวางแผนได 
พูดเกี่ยวกับลาํดับขั้นตอนในการทํากิจกรรมตางๆ 
ได 

    

2 ............................................................     
3 ............................................................     
4 ............................................................     
5 ............................................................     
 
1 

ตัวชี้วัดที่ 3 ความมีเหตผุล     
ตัดสินใจในเรือ่งงายๆ ไดอยางสมเหตุสมผล 

    

2 ............................................................     
3 ............................................................     
4 ............................................................     
5 ............................................................     
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ตาราง 17  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของ 
     เด็กปฐมวัย 
 

ขอ ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 4 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 5 

คาดัชนี 
IOC 

หมายเหตุ 

1 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
2 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
3 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
4 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
5 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
6 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
7 +1 0 +1 +1 0 0.6  
8 +1 +1 +1 +1 +1 1  
9 +1 +1 +1 +1 +1 1  
10 +1 0 +1 +1 0 0.6  
11 +1 +1 +1 +1 +1 1  
12 +1 0 +1 +1 0 0.6  
13 +1 0 +1 +1 0 0.6  
14 +1 0 +1 +1 0 0.6  
15 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
16 +1 0 +1 +1 0 0.6  
17 +1 +1 +1 +1 +1 1  
18 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
19 +1 +1 +1 +1 +1 1  
20 +1 +1 +1 +1 +1 1  
21 +1 +1 +1 +1 +1 1  
22 +1 +1 +1 +1 +1 1  
23 +1 +1 +1 +1 +1 1  
24 +1 +1 +1 +1 +1 1  
25 +1 +1 +1 +1 +1 1  
26 +1 0 +1 +1 0 0.6  
27 +1 0 +1 +1 0 0.6  
28 +1 0 +1 +1 0 0.6  
29 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

ขอ ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 2 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 3 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 4 

ผูเชี่ยวชาญ 
คนที่ 5 

คาดัชนี 
IOC 

หมายเหตุ 

30 +1 0 +1 +1 0 0.6  
31 +1 +1 +1 +1 +1 1  
32 +1 0 +1 +1 0 0.6  
33 +1 0 +1 +1 0 0.6  
34 +1 0 +1 +1 0 0.6  
35 +1 +1 +1 +1 +1 1  
36 +1 +1 +1 +1 +1 1  
37 +1 0 +1 +1 0 0.6  
38 +1 0 +1 +1 0 0.6  
39 +1 0 +1 +1 0 0.6  
40 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
41 +1 0 +1 +1 0 0.6  
42 +1 0 +1 +1 0 0.6  
43 +1 0 +1 +1 0 0.6  
44 +1 0 +1 +1 +1 0.8  
45 +1 +1 0 +1 0 0.6  

 
คา TOC = 174/225 = 0.77 
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ตัวอยาง แบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 
 

   
การประเมินในครั้งนี้ ไมมผีลกระทบตอเด็กและโรงเรยีนแตประการใด 
เปนการประเมินสําหรับงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเกี่ยวกับลกัษณะ 

ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยเทานั้น  (โปรดตอบตามสภาพความเปนจริง) 

 
 

คําชี้แจง 

 1.  แบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยเปนการประเมินการแสดงออก  
ของเด็กปฐมวยัเปนรายบุคคล โดยประเมินจากพฤติกรรมตางๆ ของเด็กปฐมวัยที่ปรากฏตาม  
ความเปนจริง เพ่ือเปนประโยชนตอการนําไปใชในการศึกษาองคประกอบลักษณะประชาธิปไตย 
ของเด็กปฐมวยั 
 2.  การประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยเปนการประเมนิภาพรวมตอ
พฤติกรรมตางๆ ที่เด็กปฐมวัยแสดงออกมา 
 3.  ชวงเวลาสาํหรับการประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย คือ ชวงเวลาที่  
เด็กปฐมวัยทาํกิจกรรมในหองเรียน นอกหองเรียน และการทํากิจวตัรประจําวันตางๆ ที่โรงเรียน 
 4.  ในการประเมินใหผูทําการประเมินโปรดเขียนชื่อ สกุล อายุ ชั้นเรียน และโรงเรยีนของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการประเมิน พรอมทั้งระบุวัน เวลาที่ทําการประเมิน   
 5.  วิธีการประเมิน ใหผูทําการประเมินทาํเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนทายขอความ
บงชี้ที่เปนจริงของเด็กปฐมวยัตามเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

  คะแนน  1 เม่ือเด็กปฐมวยัไมแสดงออกเลย 
  คะแนน  2 เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดโดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
  คะแนน  3 เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง  
      และบางครั้งตองใหผูอ่ืนบอก 
  คะแนน  4 เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองเปนสวนใหญ  
  คะแนน  5 เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง 
 
นิยามปฏิบัตกิาร  
 ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย หมายถึง ลักษณะของเด็กปฐมวัยที่แสดงออก 
อยางสอดคลองกับวิถีชวีิตประชาธิปไตย โดยแสดงถึงความเคารพซึง่กันและกัน ความรวมมือรวมใจ 
และความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา 
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แบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 
 

ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.) .................................................................................. อายุ .......... ป .......... เดือน 
ชั้น ................................................................ โรงเรียน ................................................................ 
วันที่ ........................................................................... เวลา ........................................................ 
 

ขอ ขอความคําถาม 

ระดับการ
แสดงออก 

ของเด็กปฐมวัย 

1 2 3 4 5 
1 เขาแถวรับสิ่งของ หรือบริการตางๆตามลาํดับกอนหลัง        
2 พูด หรือแสดงความคิดเห็นเม่ือไดรับอนุญาต         
3 ไมแยงของเลนจากเพื่อน และรอคอยที่จะเลนตอจากเพื่อนได       
4 เขาแถวปฏิบตัิกิจกรรมตางๆ ตามลําดับกอนหลัง        
5 รอคอยตามคําบอกได  อยางสงบไมวุนวาย      
6 ไมขัดจังหวะการสนทนาของผูอ่ืน        
7 บอกเลา ถายทอดความตองการ/ความรูสึกของตนเองได      
8 ปฏิบัตติอผูใหญไดอยางมีสัมมาคารวะ      
9 พูดขอโทษเมือ่ทําผิดพลาด      
10 ไมหยิบสิ่งของของผูอ่ืนหากไมไดรับอนุญาต      
… ............................................................      
… ............................................................      
… ............................................................      
… ............................................................      
… ............................................................      
… ............................................................      
… ............................................................      
… ............................................................      
… ............................................................      
45 ............................................................      
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ภาคผนวก ค 
คูมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  

สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
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คูมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  
สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
ศศิธร  อมรินทรแสงเพ็ญ 

นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม 
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คํานํา 
 
 
 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ 
เด็กปฐมวัยเปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ไดมาจากการนําทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา
สังคมของแบนดูรา แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ แนวคิดการคิดแบบโยนิโสมนสิการ แนวคิด 
การพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม มาสรางเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม 
ในการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยใหกบัเด็กปฐมวัย 
 องคประกอบลักษณะประชาธิปไตยที่ผูวจัิยนํามาพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัย คือ ความเคารพ
ซึ่งกันและกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันในวธิีการแหงปญญา ซึ่งไดมาจากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของกับลักษณะประชาธปิไตย และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา 
ดานการศึกษาที่มีความรูความสามารถในดานประชาธิปไตย และดานจิตวิทยา ประกอบกับการเก็บ
ขอมูลจากเด็กปฐมวัยสําหรบัใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั เพ่ือใหไดองคประกอบ
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 คูมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพฒันาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยันี้ ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นเพื่อใหครูผูสอนไดศึกษาและสรางความเขาใจใน 
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบ RASB และสามารถนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 
RASB ไปใชสาํหรับการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม 
 
 
 
            ศศธิร  อมรินทรแสงเพ็ญ 
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ความเปนมาและความสําคัญของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  

 พัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยรวมประกอบไปดวยพฒันาการที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก 
พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการ 
ดานสติปญญา โดยพัฒนาการดานสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง พัฒนาการเรียนรูทางสังคม
ของเด็กจากความรูสึกผูกพนัใกลชิดภายในครอบครัวทีต่องการพึ่งพาผูอ่ืนไปสูการพึ่งพาตนเอง  
และการปรับตัวเขากับผูอ่ืน ซึ่งเด็กปฐมวัยมีความสามารถตามวัยที่จะชวยเหลือตนเองไดดี  
เด็กเริ่มพัฒนาความรูสึกเปนตัวของตัวเอง ชอบอิสระ มีความมั่นใจในตนเอง สนใจเรียนรูสิ่งรอบตวั
เพ่ิมมากขึ้น และเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 33-34) 
โดยพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัยจะสามารถพัฒนาขึ้นจากการที่เด็กปฐมวยัมีโอกาสได
ปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนทั้งเพ่ือนวัยเดียวกัน และผูใหญที่อยูรอบๆตวัเด็ก ตลอดจนการไดรับการปลูกฝง
ลักษณะนิสัยตางๆในการอยูรวมกับบคุคลอ่ืนจากการอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดูจากครอบครัว และ 
การเรียนรูผานการจัดประสบการณหรือกิจกรรมในชั้นเรียน 
 การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
(Human Relationship) โดยสาโรช  บัวศรี (2544: 85-87) แบงสัมพันธภาพระหวางบุคคลออกเปน 
3 ชนิด ไดแก สัมพันธภาพแบบอัตตาธิปไตย หมายถึง สัมพันธภาพที่บุคคลคนเดยีวเปนผูคิดและ 
สั่งการไปยังผูอ่ืน โดยบุคคลอื่นไมมีสวนรวมในการคิดเลยแมแตนอย สัมพันธภาพแบบตวัใครตัวมัน 
หมายถึง สัมพันธภาพแบบตางคนตางอยู ไมมีการรับผิดชอบหรือความรวมมือตอกัน ไมมี 
การชวยเหลือค้ําจุนซ่ึงกันและกัน และสัมพันธภาพแบบประชาธิปไตย หมายถึง สัมพันธภาพ 
ที่ทุกคนรวมมือกันรับผิดชอบ มีความนับถือใหเกียรติซึง่กันและกัน และใชปญญาเปนเครื่องมือ 
ในการแกปญหาและดําเนินการในเรื่องตางๆ และเนื่องจากสภาพสังคมที่มีขนาดใหญและ 
มีความซับซอนเพ่ิมมากขึ้น ทําใหความสมัพันธของบุคคลในสังคมกมี็ความสลับซบัซอน 
เพ่ิมมากขึ้นดวย สัมพันธภาพแบบอ่ืนไมสามารถนํามาใชดําเนินการแกปญหาตางๆไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ สัมพันธภาพแบบประชาธิปไตยจึงเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลีย่งได เน่ืองจาก
สัมพันธภาพแบบประชาธิปไตยนับเปนสมัพันธภาพที่ทรงประสิทธภิาพสูงสุดในการดําเนินการตางๆ
ภายใตเง่ือนไขของสังคมทีมี่การเปลี่ยนแปลงไปนี้ (Scott.  1993: Online) ซึ่งสาโรช  บวัศรี  
(2544: 85-87) กลาวถึง สัมพันธภาพแบบประชาธิปไตยวามีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก  
1) การมีความเคารพซึ่งกันและกัน (คารวะธรรม) คือ ทุกคนจะตองใหเกียรติซึ่งกนัและกันทั้งทาง
กาย วาจา และความคิด เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดที่ไมลวงละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่มีอยู
อยางถูกตองตามกฎ ระเบยีบของสังคม และเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  รวมถึงการเคารพในสถาบัน
หลักที่สําคัญของประเทศ ไดแก สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2) มีการแบงปน รวมงาน 
และประสานงานกัน (สามัคคีธรรม) คือ การทํางานรวมกันตามความถนัดของตนเองดวย 
ความสมัครใจ มีการรวมมือและประสานประโยชนกันตามแผนที่กําหนดไวเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง 
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ไปดวยดี และ 3) มีความเชือ่ม่ันในวิธีการแหงปญญา (ปญญาธรรม) คือ การมีเหตุผลในการทํางาน 
ทั้งเหตุผลของตนเองและของผูอ่ืน และคนควาหาความรูใหมเพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานใหดีอยู
เสมอ  ซึ่งคุณลักษณะที่กลาวมาขางตนน้ันเปนลักษณะทางจริยธรรมของบุคคล (ทวีวัฒน  บุญชติ.  
2546: 5) โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสติปญญาในการพจิารณาเลือกปฏิบัตเิพ่ือประโยชนแกตนเอง
และสวนรวมนั้นเปนลักษณะของบุคคลที่มีเหตุผลเชิงจรยิธรรมสูง โดยเพียเจทและโคลเบอรก  
(อารบัทโนต; และ เฟาส.  2541: 39-43) อธิบายถึงพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยวา  
มีพ้ืนฐานมาจากพัฒนาการทางดานสติปญญา ความรูความเขาใจ สามารถแบงเปนระดับตางๆ  
โดยแตละระดับนั้นมีขั้นตอนของการพัฒนาที่เปนสากล เม่ือพัฒนาถึงขั้นใดแลวก็ยากที่จะลดต่ําลงมา  
การพัฒนาใหบุคคลมคีุณธรรมจริยธรรมน้ันตองอาศัยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization 
Process) ซึ่งเปนกระบวนการที่บุคคลเรียนรูผานการมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) 
สมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรูแบบแผนหรือบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norm) คานิยม คุณธรรม
ซึ่งเปนสิ่งที่สมาชิกในสังคมสวนใหญเห็นวาสําคัญและเปนสิ่งดีที่ทาํใหสังคมดํารงอยูอยางมีความสุข 
สงผลใหพฤตกิรรมของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปในทางทีส่อดคลองกับความคาดหวงัของสมาชิกใน
สังคม และเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่องตั้งแตเกิดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจ (ศกัดิ์ไทย  สุรกิจบวร.  
2545: 45) ซึ่งเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางดานสังคม เน่ืองจากคุณลักษณะ
ตางๆสามารถหลอหลอมไดดีที่สุดในชวง 0-6 ปแรกของชีวิต โดยเฉพาะลักษณะทางดานคุณธรรม
จริยธรรมหากพนชวงวัยนีไ้ปแลวการปลกูฝงคุณลักษณะตางๆจะมีประสิทธิภาพนอยลง ดังนั้น 
เด็กปฐมวัยจึงควรไดรับการปลูกฝงจริยธรรมอันเปนพ้ืนฐานของลักษณะประชาธปิไตย และเรียนรู
แบบแผนลักษณะที่สังคมคาดหวัง เพ่ือที่เด็กจะสามารถปฏิบตัิในการอยูรวมกับบุคคลอื่นในสงัคม 
ไดอยางมีความสุข เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของตนเอง โดยเด็กปฐมวัยอายุ 4-6 ปนั้นมี
พัฒนาการทางจริยธรรมอยูในระดับกอนกฎเกณฑสังคม (Pre-conventional Level) การจะใหเด็ก 
มีความสามารถในการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมนั้นจะตองอาศัยความสามารถทางดานสติปญญา  
ซึ่งเพียเจท (Piaget) เนนวาเด็กจะเรียนรูเม่ือมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและผูใหญในการเขาสังคม 
นอกจากนั้นการพัฒนาความสามารถในการคิดเปนผลจากการปฏิสัมพันธระหวางวธิีการคิดปจจุบัน
ของเด็กกับสิ่งเราที่เกิดจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งเรสต (Rest) ทําการศึกษาแลว 
พบวา วุฒิภาวะทางดานการใชเหตุผลเชงิจริยธรรมสามารถขยายไดดวยประสบการณที่จัดเพ่ิมขึ้น
ใหกับเด็ก (อารบัทโนต; และเฟาสท.  2541: 47) โดยเด็กจะเรียนรูเกี่ยวกับการอยูรวมกับผูอ่ืนและ
จากสิ่งแวดลอมรอบตัว เด็กวัยนี้ชอบเลนเปนกลุมมากกวาเลนคนเดียว ตองการตวัแบบดานสังคม
และจริยธรรมเพ่ือการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 33-34) การไดรับ
ความรัก ความเอาใจใส การกระตุนและเสริมแรง การใหแบบอยาง การกลอมเกลาจิตใจและอารมณ  
การฝกทักษะตางๆ การแกปญหาและการปรับตวัในสังคมสิ่งแวดลอม เปนการพัฒนาอยางรอบดาน
ทั้งในดานรางกาย สมอง สติปญญา สังคม จิตใจ อารมณและบุคลิกภาพ การเรียนรูของเด็กวัยน้ีเกิด
จากการไดเผชิญปญหาที่ไมซับซอน โดยเด็กมีโอกาสจับตอง ทดลอง หาขอสรุป คนหาคําตอบได
ดวยตนเองจนเกิดประสบการณตรงที่มีคา การเรียนรูจากการเลนซ่ึงเปนการพัฒนาเด็กไดรอบดาน
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แลวยังใหเด็กไดเรียนรูคุณธรรม เชน การอดทนรอคอย ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย เปนตน
ทั้งน้ีผูสอนตองสามารถสอดแทรกคุณธรรมในทุกกิจกรรม ใชวิธเีสริมแรงชมเชยมากกวาการเขมงวด
หรือลงโทษ (สุมน  อมรวิวัฒน.  2546: 31-33) ดังนั้น ลักษณะประชาธิปไตยจึงสามารถพัฒนาให
เกิดขึ้นไดในเด็กปฐมวัย โดยผูที่เกี่ยวของตองจัดกิจกรรมการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยให
สอดคลองเหมาะสมกับวัยและลักษณะทางสังคมของเด็ก ซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยไดอยางปลอดภัยและปราศจากความคบัของใจ ซึ่งทั้งบานและโรงเรียนตางก็มีบทบาท
ในการปลูกฝงลักษณะประชาธิปไตยใหกบัเด็กปฐมวัยไมยิ่งหยอนไปกวากัน เพียงแตรูปแบบของ
การดําเนินกิจกรรมเพื่อปลูกฝงลักษณะประชาธิปไตยอาจมีลักษณะทีแ่ตกตางกันไปในบางกิจกรรม 
โดยบานและโรงเรียนมีสวนที่เหมือนกันในเรื่องของการเปนตวัแบบโดยเฉพาะบุคคลที่มีความใกลชิด
กับเด็ก ไดแก บิดามารดา ผูปกครองและครู แตสวนของการจัดประสบการณเพ่ือการเรียนรูทาง
สังคมอาจมีความแตกตางกันไป โดยกิจกรรมที่บานเนนการอยูรวมกันของสมาชิกภายในครอบครัว
และมีการเสรมิในเรื่องของประสบการณทางสังคมภายนอกครอบครัวใหกับเด็กบาง ในขณะที่การ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับลักษณะประชาธปิไตยที่โรงเรยีนเนนไปที่การจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กอยู
รวมกับบคุคลภายนอกครอบครัว และเนนการเสริมสรางพัฒนาการทางดานสติปญญาเพิ่มมากขึ้น 
และควรมีการสอนประชาธปิไตยใหกบัเด็กตั้งแตเริ่มเขาโรงเรียน เพ่ือใหทราบและตระหนักวา
ประชาธิปไตยที่แทจริงเปนอยางไร (สาโรช  บัวศรี.  2544: 84) สอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 ที่ระบุวา กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่
ถูกตองเก่ียวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิศ์รีความ
เปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.  2542: 5, 12) ซึ่งการปลูกฝงลักษณะประชาธิปไตยใหแกเด็ก ตอง
อาศัยวิธีการอบรมสั่งสอนในหลายๆรูปแบบ โดยเนนการจัดใหเด็กไดมีโอกาส 
ทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมเพ่ือใหเด็กไดมีการปฏิบัตติอกันภายในกลุม เด็กจะไดเรียนรูเรื่องของ
สิทธิหนาที่ การเคารพในสทิธิของบุคคลอื่น การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตัว 
การใชสตปิญญาในการแกไขปญหา และมีโอกาสในการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน พลังของกลุมจะชวย
โนมนาวใหเด็กเรียนรูที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมีลักษณะของความเปนประชาธิปไตยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นครูยังตองเปนตัวแบบที่ดีของความเปนประชาธิปไตย โดยที่ครูเปนผูที่มี
บุคลิกภาพทีน่าเชื่อถือในทางจิตวิญญาณ สามารถโนมนาวจิตใจใหเด็กยึดถือเปนแบบอยางไดทั้งใน
ดานความคิดและการประพฤติปฏิบตัิ ครจึูงตองทําตนเปนตนแบบทีดี่ในทางประชาธิปไตยใหแกเด็ก 
ทั้งในดานการปกครอง การเรียนการสอนและการใชชีวติประจําวัน เพ่ือที่เด็กจะไดประพฤตตินตาม
แบบคร ู
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 รูปแบบการการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของ      
เด็กปฐมวัยนี้ เปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งนอกเหนือไปจากการจัดการเรียนการสอน 
แบบปกติ โดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ RASB ไดพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะห และ
สังเคราะหทฤษฎี หลักการ และแนวคิดตางๆ ไดแก สติปญญาของเพียเจท ทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางจริยธรรมของโคลเบอรก ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา แนวคิดการเรียนรู 
แบบรวมมือ แนวคิดการคดิแบบโยนิโสมนสิการ แนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม 
ผานกระบวนการเรียนรูซึ่งมีความตอเน่ืองและความเปนระบบ โดยดําเนินการใหเด็กเปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรู เด็กมีโอกาสเรียนรูผานประสบการณตางๆ ไดฝกการวิเคราะห การแกปญหา การใช
เหตุผล ตลอดจนการปฏิบัต ิการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการการเรียนการสอนแบบ RASB 
จัดเปนการเรียนการสอนที่บูรณาการทั้งเนื้อหาสาระ และกิจกรรมทีมุ่งเนนการพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยใหกับเด็กปฐมวัย  
 

หลักการ ของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 

 จากการประมวลเอกสาร วเิคราะห สังเคราะห ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะประชาธิปไตย และพัฒนาการเกี่ยวกับการเรยีนรูของเด็กปฐมวัยที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึง
สรุปไดวาการพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยประกอบไปดวยหลักการที่สําคัญ 5 
ประการ คือ หลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ หลักการปรับมโนทัศน หลักการปฏิสัมพันธ  
หลักการประเมินคา และหลกัการปฏิบัติ ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําหลักการดังกลาวมาใชในการพัฒนา
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย โดยมี
หลักการและขั้นตอนของรปูแบบ ดังตอไปน้ี 
  1.  หลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ เปนหลักการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบ โดยบุคคลไดรับการกระตุนเรา
ความสนใจ และเกิดการรูคดิดวยการสังเกตตวัแบบ แรงเสริมที่ตวัแบบไดรับจากการแสดง
พฤติกรรม แลวทําใหเกิดแรงจูงใจในการจดจําและเลียนแบบพฤติกรรม ทฤษฎีที่สนับสนุนหลักการนี้ 
คือ ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของแบนดูรา (Bierhoff.  2002: 76-77; citing  Bandura. 
1986; สุรางค  โควตระกลู.  2550: 235-248; พรรณทิพย  ศิริวรรณบศุย. 2547: 141-143)   
ที่อธิบายวากระบวนการเรยีนรูจากการสังเกตตวัแบบนั้น ประกอบดวยกระบวนการความตั้งใจใน
การสังเกต กระบวนการจดจาํ กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตวัแบบและกระบวนการจงูใจ
ที่จะแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ โดยตวัแบบน้ันตองแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองและเหมาะสม 
(Bierhoff.  2002: 74; citing Hoffman.  2000) ซึ่งการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบน้ีเปนการเรยีนรู
ที่เกิดขึ้นในเดก็ปฐมวัย (สิรมิา  ภิญโญอนันตพงษ.  2547: 50) สอดคลองกับงานวิจัยของวิมลพรรณ  
กลางมณี (2536: บทคัดยอ) ที่ศึกษาผลของการใชเทคนิคแมแบบทีมี่ตอพฤติกรรมประชาธิปไตย
ดานคารวะธรรมของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ทรายทอง  ตั้งวงศถาวรกิจ (2537: บทคัดยอ)  
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ที่ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชสถานการณจําลองและการใชเทคนิคแมแบบที่มีตอความสามารถ
ในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ดวงเนตร  ไพบูลย (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชเทคนิคแมแบบและสถานการณจําลองเพ่ือพัฒนาความเปนผูนําแบบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ศศิยา  บุตรเนียน (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
เปรียบเทียบผลของการใชสถานการณจําลองควบคูกับการเสริมแรงดวยเบี้ยอรรถกร และการใช
สถานการณจําลองควบคูกบัการชี้แนะเพือ่พัฒนาพฤตกิรรมประชาธปิไตยดานคารวะธรรมของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
  จากหลักการเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบ จึงกําหนดเปนขั้นตอนหรอืกระบวนการของ
รูปแบบการเรยีนการสอนนี้ คือ ขั้นรับประสบการณ (Receiving experience: R) เปนขั้นตอนทีค่รู
จัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนการเรียนรูจากตัวแบบที่มีลักษณะประชาธิปไตยทีค่รู
กําหนดให ผานกิจกรรมการเลานิทาน กรณีตัวอยาง สถานการณจําลองและการแสดงบทบาทสมมติ 
  2.  หลักการปรับมโนทัศน  เปนหลักการที่ใหความสาํคัญกับกระบวนการคิด
วิเคราะห วิพากษวิจารณ พฤติกรรมของตัวแบบเพื่อจําแนกลักษณะพฤติกรรมที่ดีและไมดีของ 
ตัวแบบ สถานการณที่ตัวแบบเผชญิอยู ผลทีต่ัวแบบไดรับจากการแสดงพฤติกรรม และเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางตวัแบบกับสถานการณและตวัแบบกับบคุคลอืน่ เพ่ือปรับมโนทัศนและสราง
แนวทางปฏิบตัิตนเพื่อใหมีความเหมาะสมหากไดรับประสบการณตามที่ตัวแบบไดรับ ทฤษฎทีี่
สนับสนุนหลกัการนี้ คือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ที่อธิบายวา สติปญญาเปน
หนาที่พ้ืนฐานของชีวิตที่ทําใหสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตวัเขากับสิ่งแวดลอมไดดี โดยมีโครงสรางทาง
ปญญาเปนแบบแผนการรูคิดและแบบแผนทางการกระทําอยางเปนระบบ และมีกระบวนการซมึซาบ
ประสบการณ และกระบวนการขยายโครงสรางทางปญญา เพ่ือใหเกิดกระบวนการรักษาสมดุลใน
โครงสรางทางปญญาซึ่งเปนความสัมพันธระหวางความรูเดิมกับความรูใหมที่สงผลใหเกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและความเขาใจ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 55-56; สุรางค   
โควตระกูล.  2552: 48-50) เปนการปรับมโนทัศนใหมีความเหมาะสมกับบริบทที่เผชิญอยู  
ซึ่งในการปรับมโนทัศนที่ไดจากการวิเคราะหตัวแบบทาํใหเด็กสามารถถายโยงความรูที่ไดรับสู
ประสบการณจริง โดยอาศัยการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใหเหตุผลอธบิาย
ประกอบการเชื่อมโยงตัวแบบกับสถานการณจริงในชีวติประจําวัน 
  3.  หลักการปฏิสัมพันธ เปนหลักการทีใ่หความสําคญักับการปฏิสมัพันธทางสังคม
ของเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนทําใหเกิดการสนทนา 
อภิปรายและแลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ประสบการณของตนและของบุคคลอื่นทีมี่ตอสิ่งตางๆโดยใชเหตุผลอธิบายประกอบการเชื่อมโยง 
เกิดการขยายประสบการณ ตลอดจนการวางเปาหมายรวมกัน แนวคดิที่สนับสนุนหลักการนี้ คือ 
แนวคิดการเรยีนรูแบบรวมมือ ที่เนนการเรียนรูซึ่งกันและกันในการอยูรวมกัน เห็นความสําคัญของ
กันและกนั รับผิดชอบรวมกนั ประนีประนอมและเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  
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(ทิศนา แขมมณี.  2547:  98-103) เด็กจะเรียนรูไดดีทีสุ่ดเม่ือเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและเรยีนรู
ผานการปฏิสัมพันธทางสังคม (นภเนตร  ธรรมบวร.  2549: 40; อางอิงจาก Phillips.  1995) และ
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก อธิบายวา พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลนั้นจะมี
การพัฒนาไปทีละขั้นตามลาํดับขั้นพัฒนาการ การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการอภิปรายปญหา
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มองเห็นมุมมองของผูอ่ืนและมีพัฒนาการทางการใชเหตผุล
เชงิจริยธรรมสูงขึ้น (อารบัทโนท และเฟาสต.  2541: 26; สุรางค โควตระกูล.  2550: 68-75) มีความ
รับผิดชอบในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองได สงผลใหเด็กตระหนักในการเคารพกฎกติกาของ
สังคมไดดียิ่งขึ้น   
  จากหลักการปรับมโนทัศนและหลักการปฏิสัมพันธ จึงกําหนดเปนขั้นตอนหรือ
กระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนนี้ คือ ขั้นรวมวิเคราะห (Analyzing together: A)  
เปนขั้นตอนทีค่รูจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดรวมกันวิเคราะห 
วิพากษวิจารณ สถานการณที่ตัวแบบเผชิญอยู พฤติกรรมของตัวแบบ ผลที่ตวัแบบไดรับจาก 
การกระทําพฤติกรรม และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกบัสถานการณ และตวัแบบกบั
บุคคลอื่น เพ่ือปรับมโนทัศนและเรียนรูรวมกัน 
  4.  หลักการประเมินคา เปนหลักการทีใ่หความสําคญักับการเชื่อมโยงความสัมพันธ 
และเปรียบเทยีบมโนทัศนทีไ่ดจากการวิเคราะหตวัแบบสูการประเมนิคาลักษณะพฤติกรรม
ประชาธิปไตยที่ควรยึดถอืในการปฏิบัตเิพ่ือการอยูรวมกัน และตัดสินใจเลือกปฏบิัติจาก 
ผลการเปรียบเทียบนั้น แนวคิดที่สนบัสนนุหลักการนี้ คือ แนวคิดการคิดแบบโยนโิสมนสิการ  
วิธีคิดแบบเหน็คุณ โทษ และทางออก ที่เปนการมองสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง โดยมองทั้งใน
ดานดี ดานเสีย หรือทั้งคุณและโทษของสิ่งนั้นๆและมองเห็นทางออก จุดมุงหมายที่จะชวยใหพนไป
จากดานที่เปนโทษ และเปนวิธีคดิที่ตอเนื่องกับการปฏิบัติ เพ่ือใหแนใจวาการละจากสิ่งหนึ่งเพ่ือไป
หาอีกสิ่งหนึ่งเปนการกระทาํที่รอบคอบสมควรและดีจรงิ (พระพรหมคุณาภรณ.  2551: 66-67) และ
แนวคิดการพฒันาดานจิตพิสัยของบลูมทีอ่ธิบายวา หากบุคคลมีโอกาสรับรู และตอบสนองตอสิ่งเรา
ใดๆแลวไดรับผลที่พึงพอใจ ก็จะเห็นคุณคาและจะนําไปใชในชีวติประจําวันจนกระทั่งพัฒนาเปน
ลักษณะนิสัย (ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-46; สุรางค  โควตระกลู. 2553: 274-275)  
  จากหลักการประเมินคา จึงกําหนดเปนขั้นตอนหรือกระบวนการของรูปแบบการเรียน 
การสอนนี้ คือ ขั้นคิดคัดสรร (Selecting alternative: S) เปนขั้นตอนที่ครูจัดใหเด็กปฐมวัยไดคิด
วิเคราะหผลด ีผลเสียของการกระทําทีต่ัวแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับตนเอง 
เพ่ือนําเสนอทางเลือกและตดัสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติอยางมีเหตุผลดวยตนเอง 
  5.  หลักการปฏิบัติ เปนหลักการที่ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูที่ดีนั้นเด็ก
จําเปนตองใชประสาทสัมผสัและการลงมอืกระทําดวยตนเอง ซึ่งเด็กไดสัมผัส สํารวจ จําแนก 
เปรียบเทียบ ทดลอง เปนการเรียนรูจากประสบการณตรง ทฤษฎีทีส่นับสนุนหลกัการนี้ คือ ทฤษฎี
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พัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท ที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือเด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมรอบตวัเด็ก ไดมีโอกาสสัมผัส สํารวจ ทดลองดวยตนเองโดยตรง สงผลใหเด็กมี 
การปรับตวั (Adaptation) โดยการซึมซับประสบการณ (Assimilation) และปรับโครงสรางสติปญญา 
(Accomdation) ตามสถานการณที่เผชิญอยูเพ่ือใหโครงสรางทางความคิดใหเกิดความสมดุล 
(Equilibration) (สุรางค  โควตระกูล.  2553: 48-50; สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2553: 43-45) และ
แนวคิดการพฒันาดานจิตพิสัยของบลูมทีอ่ธิบายวา ในการสรางลักษณะนิสัยควรใหเด็กนําความรู 
ความเขาใจไปปฏิบตัิอยางสม่ําเสมอ จะสงผลใหเกิดการพัฒนาถึงขั้นการเปนลักษณะนิสัย  
(ทิศนา  แขมมณี.  2546: 44-46; สุรางค  โควตระกลู. 2553: 294-295) 
  จากหลักการปฏิบัติ จึงกําหนดเปนขั้นตอนหรือกระบวนการของรูปแบบการเรียน 
การสอนนี้ คือ ขั้นสรางนิสัย (Building characters: B) เปนขั้นตอนทีค่รูจัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวยั 
นําประสบการณและมโนทัศนตางๆที่ไดรบัจากขั้นรับประสบการณ ขัน้รวมวิเคราะห และนําสิ่งทีไ่ด
เรียนรูและแนวทางการตัดสนิใจเลือกไวแลวจากขั้นคิดคัดสรร มาใชในการปฏิบัตเิพ่ือสะทอนถึง
ลักษณะประชาธิปไตยที่เปนเปาหมายที่ครูกําหนดไวผานกิจกรรมสถานการณจําลอง และบทบาท
สมมติ 
     จากแนวคิดดังกลาวทั้งหมด ผูวิจัยจึงพัฒนาเปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 
สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย ดังแสดงในภาพประกอบ 1-2 
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ภาพประกอบ 1 ความเชื่อมโยงของแนวคิด ทฤษฎีที่เกีย่วของ หลักการของ 
  รูปแบบการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB  

                    สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 
 
 

หลักการ  
แนวคิด และทฤษฎี 

ท่ีเกี่ยวของ 

ทฤษฎีการเรียนรู 
ทางปญญาสังคม 

ทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางสติปญญา 

ทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางจริยธรรม 

แนวคิดการเรียนรู 
แบบรวมมือ 

แนวคิดการพัฒนา 

ทางดานจิตพิสัย 

หลักการของรูปแบบ 
การเรียนการสอน 
สําหรับพัฒนา 

ลักษณะประชาธิปไตย 
ของเด็กปฐมวัย 

หลักการเรียนรู 
จากการสังเกตตัวแบบ 

หลักการปรับมโนทัศน 

หลักการปฏิสัมพันธ 

หลักการประเมินคา 

รูปแบบการเรียนการสอน 
แบบ RASB สําหรับพัฒนา 
ลักษณะประชาธิปไตย 

ของเด็กปฐมวัย 

แนวคิดการคิด 

แบบโยนิโมนสิการ 

หลักการปฏิบัติ 

ขั้นรับประสบการณ 
(Receiving experience: R)   

ขั้นรวมวิเคราะห 
(Analyzing together: A)   

ขั้นคิดคัดสรร 
(Selecting alternative: S)   

ขั้นสรางนิสัย 
(Building characters: B)   
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ภาพประกอบ 2  การสรางรูปแบบการเรียนการสอน 
           สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
กับรูปแบบการเรียนการสอน 

 
- ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม: 
เด็กเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบ 

- ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา: 

เด็กเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติและ 
การปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 

- ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม:  

การอภิปรายปญหาแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สงผลให
เด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงขึ้น 

- แนวคิดการเรียนรูแบบรวมมือ:  

เด็กเรียนรูจากการทํางานและ
รับผิดชอบรวมกัน 

- แนวคิดการคิดแบบโยนิโมนสิการ:  
การคิดเปรียบเทียบคุณ โทษของ 
ส่ิงตางๆเพ่ือแสวงหาทางออกที่จะ
ชวยใหพนไปจากดานที่เปนโทษ 

- แนวคิดการพัฒนาทางดานจิตพิสัย: 
การยอมรับ เห็นคุณคาของจริยธรรม
และนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันจน
เปนลักษณะนิสัย   

การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ 

 
- การใหตัวแบบที่มีลักษณะ
ประชาธิปไตย 
- การเปดโอกาสใหเด็กไดคิด
อยางเปนอิสระ 
- การมอบหมายงานใหเด็ก
ไดรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือ
เรียนรูวิธีการทํางานรวมกับ
ผูอื่น 
- การสงเสริมใหเด็กแกไข
ปญหาดวยตนเอง 
- การสงเสริมใหเด็กไดลงมือ
ปฏิบัติจนเปนลักษณะนิสัย 

รูปแบบการเรยีน 
การสอนแบบ RASB 

 
ขั้นรับประสบการณ 

(Receiving experience: R) 
 

ขั้นรวมวิเคราะห 
(Analyzing together: A) 

 

ขั้นคิดคัดสรร 
(Selective thinking: S) 

 

ขั้นสรางนิสัย 
(Building characters: B) 

ลักษณะประชาธิปไตย 
ของเด็กปฐมวัย 

1.  ความเคารพซึ่งกันและกัน 
2.  ความรวมมอืรวมใจ        
3.  ความเชื่อมั่นในวิธีการ 
     แหงปญญา 
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จุดมุงหมายของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 

 จุดมุงหมายของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ซึ่งเปนลักษณะของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกอยางสอดคลองกับวิถชีีวติ
ประชาธิปไตย โดยแสดงถึงความเคารพซึง่กันและกัน ความรวมมือรวมใจ และความเชื่อม่ันใน
วิธีการแหงปญญา โดยสังเกตจาก 
  1.1 ความเคารพซึ่งกันและกัน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยเขาใจในสิทธิของตนเอง  
และผูอ่ืน ปฏบิัตติอบุคคลอ่ืนดวยความเปนมิตร ใหการยอมรับในความคดิเห็นของผูอ่ืน และ 
ไมลวงเกินผูอ่ืนทั้งในทางกาย วาจา และจิตใจ มีดัชนีชี้วดั ไดแก เด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรม  
รูจักการรอคอย เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน และปฏบิัตติามขอตกลงของกลุม 
  1.2 ความรวมมือรวมใจ หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยใหความรวมมือและมีสวนรวม 
ในกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ มีดัชนีชี้วัด ไดแก รับผิดชอบ 
ตอหนาที่ของตนเอง ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ และรูจักการแบงปนสิ่งตางๆ 
  1.3 ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยสามารถใชสต ิ
ปญญาในการทํางาน การแกไขปญหาและความขัดแยง หรือการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 
ไดอยางมีเหตุผล มีดัชนีชี้วดั ไดแก คิดแกไขปญหาได คิดวางแผนได และความมเีหตุผล 
 

สาระการเรียนรู 
 สาระการเรียนรูที่ใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย คือ องคประกอบลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ประกอบดวย ความเคารพซึ่งกันและกนั ความรวมมือรวมใจ และ 
ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา ประกอบกับองคความรูที่เปนเรื่องราวตางๆตามสาระที่ควรรูของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดแก เรื่องราวเกี่ยวกับตวัเด็ก เรือ่งราวเกี่ยวกบั
บุคคลและสถานที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตวัและสิ่งตางๆรอบตัวเด็ก ซึ่งครสูามารถกําหนดสาระ
ขึ้นเองใหมีความสอดคลองกับชวงอายุ ความพรอม ความสนใจและความตองการของเด็กปฐมวัย  
 

ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 

 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็ก
ปฐมวัย เปนกระบวนการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยไดเรียนรูจากการสังเกตตวัแบบที่มี
ลักษณะประชาธิปไตย แลวเปดโอกาสใหเด็กไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
เกี่ยวกับสถานการณที่ตัวแบบเผชญิอยู พฤติกรรมของตัวแบบ ผลที่ตวัแบบไดรบัจากการกระทํา
พฤติกรรม และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบกับสถานการณ และตวัแบบกับบุคคลอื่น 
ตลอดจนคิดวเิคราะหผลดี ผลเสียของการกระทําทีต่ัวแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยงเปรียบเทยีบ
กับตนเองเพื่อนําเสนอทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบตัิอยางมีเหตผุล 
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ดวยตนเอง แลวนําประสบการณและมโนทัศนตางๆทีไ่ดรับมาใชในการปฏิบัตเิพ่ือสะทอนถึงลกัษณะ
ประชาธิปไตยที่เปนเปาหมายที่ครูกําหนดไว โดยแนวคดิดังกลาวเปนแนวคิดสําหรบัขั้นตอน 
การเรียนการสอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  ขั้นรับประสบการณ (Receiving experience: R) เปนขั้นตอนที่ครจัูดประสบการณ
ใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนการเรียนรูจากตัวแบบทีมี่ลักษณะประชาธิปไตยที่ครูกําหนดให  
ผานกิจกรรมการเลานิทาน กรณีตัวอยาง สถานการณจําลองและการแสดงบทบาทสมมติ
ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
   1.1 ขั้นกระตุนความสนใจ เปนขั้นตอนทีค่รูใชกิจกรรมตางๆ เชน การรองเพลง 
การทองคําคลองจอง การสนทนาโดยมีเน้ือหาเกี่ยวกบัลักษณะประชาธิปไตยที่ครูตองการนําเสนอ 
   1.2 ขั้นเสนอตัวแบบ เปนขัน้ตอนที่ครูนําเสนอตัวแบบลักษณะประชาธิปไตยที่ครู
กําหนดไวผานการใชกิจกรรมตางๆ เชน การเลานิทาน การแสดงบทบาทสมมติ การใชสถานการณ
จําลอง การใชกรณีตัวอยาง                                                                                                  
  2.  ขั้นรวมวิเคราะห (Analyzing together: A) เปนขั้นตอนที่ครูจัดประสบการณใหกับ
เด็กปฐมวัย เพ่ือกระตุนใหเด็กปฐมวัยไดรวมกันวิเคราะห วิพากษวจิารณ สถานการณที่ตัวแบบ
เผชิญอยู พฤติกรรมของตวัแบบ ผลทีต่วัแบบไดรับจากการกระทําพฤติกรรม และเชื่อมโยง
ความสัมพันธระหวางตวัแบบกับสถานการณ และตวัแบบกับบุคคลอื่น เพ่ือปรับมโนทัศนและเรียนรู
รวมกัน ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
   2.1 ครูแบงเด็กเปนกลุมๆละ 3-5 คน เพ่ือใหเด็กไดวิเคราะหวิพากษวิจารณ 
อภิปรายและแลกเปลีย่นความคิดเห็นรวมกัน 
   2.2 ครูใชคําถามกระตุนเด็กใหวิเคราะห วพิากษวิจารณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณเกี่ยวกับ ตัวแบบและพฤติกรรมของตัวแบบ สถานการณที่ตัวแบบ
เผชิญอยู ผลที่ตวัแบบไดรบัจากการกระทําพฤติกรรม และเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตวัแบบ 
กับสถานการณ และตวัแบบกับบคุคลอืน่ เชน มีเหตกุารณอะไรเกิดขึ้นกับตวัแบบ การกระทําของ 
ตัวแบบเปนอยางไร ตัวแบบไดรับผลอยางไรจากการกระทํานั้นๆ เด็กๆชอบการกระทําของตวัแบบ
หรือไมเพราะอะไร เด็กๆเคยเจอเหตุการณเหมือนตัวแบบหรือไม เปนตน  
  3.  ขั้นคิดคัดสรร (Selecting Alternative: S) เปนขั้นตอนที่ครูจัดใหเด็กปฐมวัยไดคิด
วิเคราะหผลด ีผลเสียของการกระทําทีต่ัวแบบแสดงออก และคิดเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับตนเอง 
เพ่ือนําเสนอทางเลือกและตดัสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติอยางมีเหตุผลดวยตนเอง ประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี้ 
   3.1 ครูกระตุนใหเด็กวิเคราะหผลดี ผลเสียจากการกระทําที่ตัวแบบแสดงออก 
ดวยการใชคําถาม เชน เด็กคิดวาการกระทําดังกลาวดหีรือไม และเพราะอะไรเด็กๆจึงคิดเชนนั้น 
   3.2 ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กคิดเชื่อมโยงเปรียบเทยีบกับตนเองเพื่อสราง
ทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติอยางมีเหตุผล เชน ถาเด็กๆเจอสถานการณเชนนี้
เด็กๆจะทําอยางไรไดบาง เด็กๆชอบวธิีไหนมากที่สุดและเพราะเหตุใดจึงชอบ เปนตน 
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  4.  ขั้นสรางนิสัย (Building characters: B) เปนขั้นตอนที่ครูจัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัย
นําประสบการณและมโนทัศนตางๆที่ไดรบัจากขั้นรับประสบการณ ขัน้รวมวิเคราะห และนําสิ่งทีไ่ด
เรียนรูและแนวทางการตัดสนิใจเลือกไวแลวจากขั้นคิดคัดสรร มาใชในการปฏิบัตเิพ่ือสะทอนถึง
ลักษณะประชาธิปไตยที่เปนเปาหมายที่ครูกําหนดไวผานกิจกรรมสถานการณจําลอง และบทบาท
สมมติ ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
   4.1 ครูแจงแกเด็กเกี่ยวกบักจิกรรมที่ตองปฏิบัตเิพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กเกิด
ความสนใจทีจ่ะรวมปฏิบตั ิ
   4.2 ฝกการสรางนิสัยโดยการใหเด็กปฏิบตัิ ครูสังเกตสถานการณการปฏิบัตขิอง
เด็ก และหากมีเด็กคนใดไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมสอดคลองกับสิ่งที่ควรจะเปน ครชูี้นําดวยการใช
คําถาม  
   4.3 ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับผลการปฏบิัติในบทบาทสมมติ หรือสถานการณ
จําลองดวยการใชคําถาม เชน เด็กๆพอใจกับผลการปฏบิัติหรือไม เพราะเหตุใด 
   4.4 ครูและเดก็รวมกันชื่นชมเม่ือผลการปฏิบัติเปนที่นาพึงพอใจ 
   4.5 ครูและเดก็รวมกันสรุปสิ่งที่ไดจากกิจกรรมการเรียนรู และแนวทางในการ
ปฏิบัตตินใหเปนผูที่มีลักษณะประชาธปิไตย 
 ขั้นตอนของรปูแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตย
ของเด็กปฐมวยั ดังแสดงในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนของรูปแบบการเรยีนการสอน 
          แบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธปิไตยของเด็กปฐมวัย 

 
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 

 
 

1.  ขั้นรับประสบการณ 
(Receiving experience: R) 

 
1.1 ขั้นกระตุนความสนใจ 
1.2 ขั้นเสนอตัวแบบ 

2.  รวมวิเคราะห 
(Analyzing together: A) 

 
2.1 แบงกลุมคิดวิเคราะห 
2.2 ใชคําถามกระตุนการวิเคราะห  

3.  คิดคัดสรร 
(Selective thinking: S) 

 
3.1 ใชคําถามกระตุนใหเด็กวิเคราะห
ผลดี ผลเสียจากการกระทําของ 
ตัวแบบ 
3.2 สรางทางเลือกและตัดสินใจเลือก
แนวทางในการปฏิบัติ  

4.  สรางนิสัย 
(Building characters: B) 

 
4.1 แจงกิจกรรมที่เด็กตองปฏิบัติ 
4.2 ฝกปฏิบัติ  
4.3 สนทนากับเด็กเกี่ยวกับผล 
การปฏิบัติ  
4.4 ชื่นชมเมื่อผลการปฏิบัติ 
4.5 สรุปการเรยีนรู และแนวทาง 
การปฏิบัติตน  

ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 

-  ความเคารพซึ่งกันและกัน 
-  ความรวมมือรวมใจ 
-  ความเชื่อมั่นในวิธีการแหงปญญา  
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บทบาทของครูผูสอนในการจัดประสบการณ 
 บทบาทของครูผูสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB ไดแก 
  1. เตรียมตวัครูผูสอนในดานบุคลิกภาพสวนตน ใหมีบคุลิกภาพ กิริยาทาทีสุภาพ
ออนโยน วาจาไพเราะเหมาะสม ยิ้มแยมแจมใส มีอัธยาศัยดี เพ่ือเปนแบบอยางใหแกเด็กปฐมวยัใน
การเรียนรูเกีย่วกับการเคารพซึ่งกันและกัน 
  2. จัดเตรียมแผนการจัดประสบการณ และวางแผนการจัดกิจกรรมใหเด็กไดพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตย และเรียนรูเน้ือหาตามจุดประสงคการเรียนรู 
  3. จัดเตรียมสื่อและอุปกรณที่เหมาะสม และเพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู โดยสื่อแลอุปกรณควรมีความสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู            
โดยเปดโอกาสเด็กไดรับประสบการณ จากการใชประสาทสัมผัสดวยการลงมือกระทําตอสื่อและ
อุปกรณตางๆอยางเหมาะสม 
  4. คอยกระตุนใหเด็กไดคิดวิเคราะห และตัดสินใจดวยการใชคําถาม 
  5. ดําเนินการจัดประสบการณตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB 
ใหครบทั้ง 4 ขั้นตอน 
  6. ใหแรงเสริมอยางเหมาะสม  ดวยการใหคําชมเชย การปรบมือ เชน เม่ือเด็ก
สามารถปฏิบตัิไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู จะชวยเสริมความมั่นใจใหกับเด็กและ 
เห็นคุณคาของสิ่งที่ไดปฏิบตัิไป 
  7. ประเมินผลการเรียนรูทั้งดานเนื้อหา และลักษณะประชาธิปไตย 
   

การนํารูปแบบการเรียนการสอบแบบ RASB ไปใช 
 การดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั ใหกับเด็กอายุ 5-6 ป มีการดําเนินการจัดเนื้อหาการเรียนรู 9 หนวย
เรียน หนวยเรียนละ 1 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันพุธถึงวนัศุกร เปนเวลา 30 นาทีตอวัน 
ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ โดยมีลําดับดังตอไปน้ี 
 1.  กิจกรรมการเรียนรู 
  2.1 ขั้นรับประสบการณ 
  2.2 ขั้นรวมวิเคราะห 
  2.3 ขั้นคิดคัดสรร 
  2.4 ขั้นสรางนิสัย 
 2.  การประเมินผล 
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ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 สัปดาหที่ 1   การประเมินลกัษณะประชาธิปไตย (ประเมินกอนเรียน) 
 สัปดาหที่ 2-10   ดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะ
ประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั (เปนสัปดาหที่ 1-9 สําหรับการทดลองจัดการเรียนการสอน) 
 สัปดาหที่ 11 ประเมินลักษณะประชาธปิไตย (ประเมินหลังเรียน) 
 รายละเอียดดังปรากฏในตาราง 1 
 
ตาราง 1 การดําเนินการทดลองจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB    
     สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั 
 

สัปดาห ครั้งที ่ หนวย/เร่ือง จุดประสงค หมายเหต ุ

1 
  ประเมินลักษณะประชาธปิไตย 

กอนการทดลอง 
 

2 

1 
หนูทําได/ 
มากอน มาหลัง 

ความเคารพซึง่กันและกัน: 
รูจักการรอคอย  

 

2 
หนูทําได/ 
 ของฉัน ของเธอ 

ความเคารพซึง่กันและกัน: 
เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน 

 

3 
หนูทําได/ 
เขาแถวหนาเสาธง 

ความเคารพซึง่กันและกัน: 
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 

 

3 

4 
ตนไมที่รัก/ 
กิ่ง กาน ใบ 

ความรวมมือรวมใจ: 
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 

 

5 
ตนไมที่รัก/ 
รดน้ํา พรวนดิน 

ความรวมมือรวมใจ: 
ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ 

 

6 
ตนไมที่รัก/ 
ประโยชนของตนไม 

ความรวมมือรวมใจ: 
รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ    

 

4 

7 
การจราจร/ 
ปลอดภัยไวกอน 

ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา: 
คิดแกไขปญหาได 

 

8 
การจราจร/ 
ไฟเขียว ไฟแดง 

ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา: 
คิดวางแผนได   

 

9 
การจราจร/ 
การขามถนน 

ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา: 
ความมีเหตุผล    
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สัปดาห ครั้งที ่ หนวย/เร่ือง จุดประสงค หมายเหต ุ

5 

10 
รอบบานเรา/ 
ไปตลาด 

ความเคารพซึง่กันและกัน: 
รูจักการรอคอย  

 

11 
รอบบานเรา/ 
ไปแจงความ 

ความเคารพซึง่กันและกัน: 
เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน 

 

12 
รอบบานเรา/ 
เที่ยวสวนสตัว 

ความเคารพซึง่กันและกัน: 
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 

 

6 

13 
โรงเรียนแสนสุข/ 
หนูเปนเด็กดี 

ความรวมมือรวมใจ: 
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 

 

14 
โรงเรียนแสนสุข/ 
หนูรักคุณครู 

ความรวมมือรวมใจ: 
ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ 

 

15 
โรงเรียนแสนสุข/ 
หนูรักโรงเรียน 

ความรวมมือรวมใจ: 
รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ    

 

7 

16 
น้ํา/ 
เมฆและฝน 

ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา: 
คิดแกไขปญหาได 

 

17 
น้ํา/ 
ประโยชนของน้ํา 

ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา: 
คิดวางแผนได   

 

18 
น้ํา/ 
ลอย จม 

ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา: 
ความมีเหตุผล    

 

8 

19 
เพ่ือนของหนู/ 
หนูรอได 

ความเคารพซึง่กันและกัน: 
รูจักการรอคอย  

 

20 
เพ่ือนของหนู/ 
หนูรักเพื่อน 

ความเคารพซึง่กันและกัน: 
เคารพสิทธขิองตนเองและผูอ่ืน 

 

21 
เพ่ือนของหนู/ 
เลนดวยกันนะ 

ความเคารพซึง่กันและกัน: 
ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 

 

9 

22 
ฤดูหนาว/ 
อากาศฤดูหนาว 

ความรวมมือรวมใจ: 
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 

 

23 
ฤดูหนาว/ 
หนูนอยสุขภาพด ี

ความรวมมือรวมใจ: 
ชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องตางๆ 

 

24 
ฤดูหนาว/ 
ใครไมปวย ยกมือขึ้น 

ความรวมมือรวมใจ: 
รูจักการแบงปนสิ่งตางๆ    

 

 
 
 



 

 

290

สัปดาห ครั้งที ่ หนวย/เร่ือง จุดประสงค หมายเหต ุ

10 

25 
อาหารดีประโยชน/ 
อาหารหลัก 5 หมู 

ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา: 
คิดแกไขปญหาได 

 

26 
อาหารดีประโยชน/ 
กุกรุนจ๋ิว 

ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา: 
คิดวางแผนได   

 

27 
อาหารดีประโยชน/ 
หนูนอยนักเลือก 

ความเชื่อม่ันในวิธีการแหงปญญา: 
ความมีเหตุผล    

 

11  
ประเมินลักษณะ
ประชาธิปไตย  

ประเมินลักษณะประชาธปิไตย 
หลังการทดลอง 

 

 
การประเมินผล 

 การประเมินผลโดยแบบประเมินลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวยั จํานวน 45 ขอ มี
ลักษณะเปนแบบบันทึกคะแนน (Scoring Rubric) ซึ่งเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้  
 
  คะแนน  1 เม่ือเด็กปฐมวยัไมแสดงออกเลย 
  คะแนน  2 เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดโดยใหผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
  คะแนน  3 เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง  
      และบางครั้งตองใหผูอ่ืนบอก 
  คะแนน  4 เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองเปนสวนใหญ  
  คะแนน  5 เม่ือเด็กปฐมวยัแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง 
  
 โดยประเมินกอนและหลังการใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ RASB สําหรับพัฒนา
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
 

เคร่ืองมือการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใชในการประเมนิลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย ไดแก แบบประเมิน
ลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัยทีผู่วิจัยสรางขึ้น  
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ตัวอยาง แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบการเรียนการสอน 
แบบ RASB สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
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ตัวอยาง 
แผนการจัดประสบการณแบบ RASB  

สําหรับพัฒนาลักษณะประชาธิปไตยของเด็กปฐมวัย 
หนวย หนูทําได  เร่ือง มากอน มาหลัง  

วัน: พุธที่ ............................  เวลา: 09.30-10.00 น.  
..................................................................................................................................................... 
 
 
สําหรับชั้น    อนุบาลปที่ 2 
เวลาสอน    วันละ 30 นาที  
ชวงกิจกรรม    กิจกรรมเสริมประสบการณ 
สาระที่ควรรู    เรื่องราวเกี่ยวกับตวัเด็ก 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  เพ่ือใหเด็กบอกประโยชนของการรอคอยดวยการเขาแถวตามลําดับกอนหลัง 
 2.  เพ่ือใหเด็กอธิบายวธิีการเขาแถวรบัสิ่งของ หรืออาหารตามลําดับกอนหลัง  
 3.  เพ่ือใหเด็กเขาแถวปฏบิัติกิจกรรมตางๆตามลําดบักอนหลังได 
เน้ือหา 
 เม่ือเด็กๆตองรอคอยรับสิ่งของ อาหาร หรือการปฏิบัติกิจกรรมตางๆรวมกับคนจาํนวน
มาก  เด็กๆควรเขาแถวรอคอยตามลําดบักอนหลัง  เพ่ือใหการรับสิ่งของ อาหาร หรือการปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆน้ัน เปนไปอยางสะดวกรวดเร็วและเปนระเบียบเรียบรอย 
 
กระบวนการจัดประสบการณ 
 

ขั้นการจัดกิจกรรมรูปแบบ
การเรียนการสอน 

แบบ RASB 
กิจกรรมการเรียนรู หมายเหตุ 

ขั้นรับประสบการณ (4 นาที) 1.  เด็กและครูรวมกันทองคําคลองจอง “มา
กอน มาหลัง” 
2.  สนทนากบัเด็กเกี่ยวกับการเลนไมลื่น 
3.  เลานิทานเรื่อง “เลนไมลื่น” ใหเด็กฟง 
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ข้ันการจัดกิจกรรมรูปแบบ
การเรียนการสอน 

แบบ RASB 
กิจกรรมการเรียนรู หมายเหตุ 

ขั้นรวมวเิคราะห (5 นาที) 4.  แบงเด็กเปนกลุมๆละ 3-5 คน  
5.  กระตุนการคิดของเด็ก ดวยการใชคําถาม 
เชน 
     - มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นกับปูนา? 
     - เพราะอะไรปูนาจึงถูกผลักลม? 
     - เด็กๆชอบการกระทําของปูนาหรือไม? 

 

ขั้นคิดคัดสรร  (8 นาที) 5.  กระตุนการคิดของเด็ก ดวยการใชคําถาม 
เชน 
     - เด็กๆคิดวาการกระทาํดังกลาวดีหรือไม 
และเพราะอะไรเด็กๆจึงคิดเชนน้ัน? 
     - ถามีเพ่ือนเขาแถวรอเลนไมลื่นอยู 
เด็กๆจะทําอยางไรไดบาง? 
     - เด็กๆชอบวิธีไหนมากที่สุด และเพราะ
เหตุใดจึงชอบ? 
     - เม่ือใดบางที่เด็กๆควรเขาแถวรอ? 

 

ขั้นสรางนิสัย  (16 นาที) 6.  บอกเด็กวา วันน้ีจะมีการชั่งน้ําหนักของ
เด็ก แตครูมีเครื่องชั่งน้ําหนักเพียง 1 เครื่อง  
จึงชั่งน้ําหนักไดเพียงครั้งละ 1 คน 
7.  ถามเด็กวา ควรทําอยางไร จึงจะช่ัง
น้ําหนักนักเรียนไดอยางรวดเร็ว และเปน
ระเบียบเรียบรอย 
8.  ฝกการสรางนิสัยโดยการใหเด็กปฏิบตัิ  
ครูสังเกตสถานการณการปฏิบัติ  
(ถาเด็กไมปฏบิัติ หรือปฏิบตัิไมสอดคลองกับ
สิ่งที่ควรจะเปน ครูชี้นําดวยการใชคําถาม) 
9.  สอบถามเด็กเกี่ยวกับความพึงพอใจ และ
ชมเชย   
10.  เด็กและครูรวมกันสรปุเกี่ยวกบักิจกรรม
ทั้งหมดในกระบวนการจัดประสบการณ และ
รวมกันสรุปเกีย่วกับเน้ือหา 
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สื่อและแหลงการเรียนรู 
 1.  คําคลองจอง “มากอน มาหลัง” 
 2.  นิทานประกอบภาพเรื่อง “เลนไมลื่น” 
 3.  เครื่องชั่งนํ้าหนัก 
การประเมินผล 
 1.  สังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรม การสนทนา  การตอบคําถาม และการแสดง
ความคิดเห็น 
 2.  สังเกตการอธิบาย การตอบคําถามเกี่ยวกับการเขาแถวรอรับสิ่งของ หรืออาหาร
ตามลําดับกอนหลัง   
 3.  สังเกตพฤติกรรมการเขาแถวปฏบิัติกจิกรรมตามลําดับกอนหลังในสถานการณ 
เพ่ือฝกปฏิบตั ิ
 4.  สังเกตพฤติกรรมการเขาแถวรอรับสิ่งของ หรืออาหาร และการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ
ตามลําดับกอนหลัง (สังเกตชวงการรับประทานอาหารกลางวันและอาหารวาง, ชวงลางหนา,      
กิจกรรมสรางสรรค, เกมการศึกษา ฯลฯ) 
ภาคผนวก 
 
 

คําคลองจอง “มากอน มาหลัง” 
 
    เพราะฉันมากอน   ฉันจึงนําหนา 
   เธอเดินตามมา    จึงเปนคนถัดไป 
    อีกคนเดินตาม   เปนที่สามรอได 
   เด็ก เด็กเขาใจ    ใครมากอน หลังกัน 
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นิทานเรื่อง “เลนไมลื่น” 

 
  เชาวันหน่ึง ครูไกพาเด็กๆออกไปเลนที่สนามเด็กเลน เด็กๆสวนใหญเขาแถว 
 รอเลนไมลื่น ปูนาวิ่งมาจากทายแถวตรงเขาไปแซงคิวอ่ังเปา อ่ังเปาบอกใหปูนา 
 ไปตอทายแถว แตปูนาไมสนใจ อ่ังเปาโกรธมาก เลยผลักปูนาลมลง ปูนารองไห  
 ครูไกเดินมาถามวามีอะไรเกิดขึ้น เพ่ือนๆเลาใหครูไกฟงวาปูนาแซงคิว 
 อ่ังเปา อ่ังเปาเลยผลักปูนาลมลง ครูไกชวยพยุงปูนาใหลุกขึ้น แลวบอกกับปูนาวา  
 การแซงคิวเปนสิ่งที่ไมดี เด็กดีควรเขาแถวตอจากคนอืน่ๆ ครูไกบอกใหปูนาขอโทษ 
 อ่ังเปาที่แซงคิว และใหอ่ังเปาขอโทษที่ผลกัปูนา เด็กทั้งสองตางขอโทษอีกฝาย และ 
 ยิ้มใหกันอยางมีความสุข   
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..................................................................................................................................................... 
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ประวัติยอผูวิจัย 

 
ชื่อ ชื่อสกุล              นางสาวศศิธร  อมรินทรแสงเพ็ญ 
สถานที่เกิด                  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน                230 ถนนมิตรภาพ ตําบลบานเกาะ   
                   อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
สถานที่ทํางาน                 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.2540                พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
                   จาก มหาวิทยาลยัมหิดล 
 พ.ศ.2545                การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวทิยาการแนะแนว)  
                   จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 พ.ศ.2554                การศึกษาดุษฎบีัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)  
                   จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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