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การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับ และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยศึกษาจากกลุมตัวอยาง
นักเรียนชายหญิงอายุระหวาง 3 – 4 ป กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2554 โรงเรียนสาธิตพัฒนาซึ่งเลือกแบบเจาะจงมา 1 หองเรียนจากทั้งหมด 5 หอง จํานวน 25 คน
ทําการทดลองสัปดาหละ 4 วันๆ ละ 50 นาที ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและแบบสังเกตความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .80 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ One – Way Repeated – measures ANOVA
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับพฤติกรรม กอนการทดลองโดยรวม และรายดานทุกดานเด็ก
แสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอยูในระดับปฏิบัติไดหรือปฏิบัติไดบางเล็กนอย ระหวางการทดลอง
โดยรวมและรายดานทุกดานเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอยูในระดับปฏิบัติไดดวยตนเอง
ตามลําดับ สวนหลังการทดลองโดยรวมและรายดานทุกดานเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
อยูในระดับปฏิบัติไดดวยตนเองทุกครั้ง 2) ผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม
กอน ระหวาง และหลังการทดลอง มีคาเฉลีย่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ p < .-01
การทดลองในครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมอยูในระดับรอยละ 99 สวนพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองรายดานทุกดาน กอน ระหวางการทดลอง หลังการทดลองเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < . 01 สงผลตอพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองอยูใ นระดับรอยละ 99, 98,
98 และ 98 ตามลําดับ
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The purposes of this study were to investigate the levels of behavioral changes with
self-discipline of preschool children who received children as researchers learning and to
compare the changes. The sample used in the research was boys and girls, with 3-4 years
of age, of first year kindergarten in the first semester of 2011 academic year of Satit Pattana
School. One class with 25 students was selected from 5 classes by purposive sampling. The
experiments were carried out within the period of 8 weeks, 4 days a week and it took 50
minutes for each one. The instruments used in the study were plans of children as
researchers learning and an observation form for the self-discipline of preschool children with
the reliability of .80. The data were statistically analyzed by using mean, standard deviation
and one-way repeated-measures ANOVA.
The results of study were as follows. 1) Regarding the levels of behavior before the
experiments, both in general and in all individual areas, the children expressed a little of selfdiscipline behavior at the level of practice. During the experiments, both in general and in all
individual areas, they expressed self-discipline behavior at the level of practice by themselves.
After the experiments, both in general and in all individual areas, they expressed self-discipline
behavior at the level of practice all the time by themselves. 2) According to the comparison of
self-discipline behavior in general before, during and after the experiments, the means of
changes were increased with statistical significance at P<.01. The experiments affected the
self-discipline behavior in general at the level of 99%. For the self-discipline behavior in all
individual areas before, during and after the experiments, the means of changes were
increased with statistical significance at P<.01. The experiments affected the self-discipline
behavior in individual areas at the levels of 99%, 98%, 98% and 98% respectively.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารย
ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชี้แนะ ตลอดจนแกไข
ขอบกพรองตางๆ จนสําเร็จไดดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปลาทุกทาน รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
และ รองศาสตราจารย ดร. เยาวพา เดชะคุปต ที่ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม ชวยปรับปรุง แกไขขอบกพรอง
ตางๆ ของปริญญานิพนธ ฉบับนี้ใหมีความสมบูรณเรียบรอยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ทีไ่ ดประสิทธิประสาทวิชา
อบรมสั่งสอน ใหความรูตางๆ ดวยความรักและความเมตตา และเปนกําลังใจชวยในการทําปริญญานิพนธ
ฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยสนอง ตรงเที่ยง ผูชวยศาสตราจารย นพดล กองศิลป อาจารย
นันทัชพร จิรขจรชัย อาจารยศิริลักษณ วุฒสิ รรพ อาจารยชยุดา พยุงวงษ และ อาจารยธิติมา เรืองสกุล
ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแกไขและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียน คณะครู เจาหนาที่ และขอบคุณเด็กนักเรียนอนุบาล
ปที่ 1 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่กรุณาใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการวิจัยเปนอยางดี
ขอกราบขอบพระคุณคุณพอสมบรูณ คุณแมนา วงศใย ที่สนับสนุนทุนการศึกษา นายสําเนียง
นาวัลย และ เด็กชายวรเมธ นาวัลย สมาชิกในครอบครัวที่ใหกําลังใจเปนพิเศษ รวมถึงผูมีพระคุณอีก
หลายทานที่มิไดกลาวนามในที่นี้ ซึ่งผูวิจัยระลึกถึงเสมอ
คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ที่
ไดอบรมเลี้ยงดู ใหความรัก ความอบอุนแกผูวิจัยและพระคุณคณาจารยทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบัน
ที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การศึกษาปฐมวัยเปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และ
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแตละคน ตามศักยภาพ ภายใต
บริบทสังคม – วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน เพื่อ
สรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบรูณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (2546: 5) การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยทุกคนใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญาความรู คุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ในหมวด 4 มาตรา 22 และ 24
บัญญัตวิ าการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผเู รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
เต็มศักยภาพ และจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหผเู รียนไดฝก ทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ และ
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบตั ใิ หทําได คิดเปนทําเปน รักการอานและเกิดใฝรูอยางตอเนื่อง
โดยผสมผสานสาระความรู รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. 2542) ในปจจุบัน สังคมโดยรวมไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดย
มุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนหลัก ซึ่งความเจริญรุงเรืองของประเทศเปนสิ่งที่คนในชาติปรารถนา
แตการพัฒนาสิ่งเหลานี้ตองอาศัยพื้นฐานพฤติกรรมโดยรวมของคนในชาติ โดยใชกฎ กติกาเดียวกัน
ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซึ่งเปนพื้นฐานของพฤติกรรมในการใชกฎ กติการวมกัน ก็คือ
การมีวินัยในตนเองหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ ขอตกลง ที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการใหบุคคล
ประพฤติปฏิบัติ
ในการดํารงชีวิตรวมกัน เพื่อใหอยูอยางราบรื่นมีความสุข ความสําเร็จ โดยอาศัยการฝกอบรม
ใหปฏิบัติตน รูจักควบคุมตนเอง (กรมวิชาการ. 2542: 3) ปจจุบัน วินัยมีความสําคัญตอคุณภาพชีวิต
ของบุคคลและสังคมอยางมาก และมีความจําเปนยิ่งขึ้นในสังคมอนาคตที่มีความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ปรากฏวาปญหาของวินัยในสังคมไทยอยูในขั้นรุนแรงและนาเปนหวง ยอมรับวา การที่คนไทย
ขาดวินัยในตนเอง แมแตเรื่องเล็กๆ นอยๆ เชน การไมเขาแถวตามลําดับ การไมตรงตอเวลา ผัดวัน
ประกันพรุง ไมขามสะพานลอย คุยโทรศัพทในโรงภาพยนตร จนถึงเรื่องใหญๆ เชน การฝาฝนกฎ จน
เกิดอุบัติเหตุ การหนีภาษี การขาดประชุม ฯลฯ ดูจะกลายเปนเรื่องธรรมดาของคนในสังคมไปแลว ซึ่ง
หากพิจารณาใหลึกซึ้งแลวจะเห็นไดวา สิ่งเหลานี้ลวนเปนจุดเริ่มตนของภัยอันตราย และความเสี่ยง
หลายอยางที่เรากําลังเผชิญอยู ทั้งปญหายาเสพติดการมั่วสุมทางเพศ ทํารายรางกายกัน การคอรัปชั่น
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ความเห็นแกตัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2542: 3) ซึ่งปญหาเหลานี้ทางรัฐบาลไดใหความสําคัญ และจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 8 โดยมุงปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนใหเอื้อตอการพัฒนา
ขีดความสามารถของผูเรียน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ใฝการเรียนรู มีระเบียบวินัย และมีคณ
ุ ธรรม
ในการอยูรว มกับผูอื่นในสังคม (กรมวิชาการ. 2542ง: บทนํา) การมีวินัยในตนเอง รวมถึงการไมเขาไป
ยุงเกี่ยว หรือละเมิดสิทธิของผูอื่น การกระทําในสิ่งที่เหมาะสมที่จะตอบสนองความตองการและสิทธิของ
ผูอื่น หรือการกระทําในสิ่งที่จะเปนผลใหตนประสบความสําเร็จในอนาคต
วินัยในตนเองเปนกระบวนการคอยเปนคอยไปอาศัยการแนะนําอบรมสั่งสอนจากผูอื่นตั้งแต
เยาววัย เด็กจะพัฒนาการบังคับตนเองได โดยไดรับการแนะนําอยางดีในวัยเด็กใหเด็กเขาใจบทบาท
ทางสังคมและจากการดูแบบและเลียบแบบอยางที่ปฏิบัติกัน เด็กสามารถตระหนักถึงความจําเปน ใน
การทําตามสังคม เด็กจะไดรับความรูมิใชจากผูใหญเทานัน้ แตไดรับจากเพื่อนของเขาดวยประสบการณ
ที่เด็กไดรับในชวงปฐมวัยมีอิทธิพลตอการเสริมสรางฐานความพรอมในการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย
อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ตลอดจนบุคลิกภาพตางๆ ตองมีการอบรมสั่งสอนตอเนื่องอยางเหมาะสม
จึงจะเกิดคุณธรรมหรือความดีได (วิทยา นาควัชระ. 2544: 86) การจัดประสบการณสําหรับเด็กตอง
อาศัยการจัดสิ่งแวดลอมและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ในชวงปฐมวัย
ตามตัวบงชี้ที่ 1 คือ มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ จากมาตรฐานที่ 4 ไดกลาวในเรื่องของใน
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจดีงามในเด็กปฐมวัย (กรมวิชาการ. 2540: 44) ซึ่งถือเปนวัย
เริ่มตนของชีวิต
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนวิธกี ารสอนที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ครูนําไปปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการสอน การเรียนรู การแนะแนว และ
การประเมินเขาดวยกัน นํากรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรูเนนเด็กเปนสําคัญ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแนวคิดของกระบวนการวิจัยเปนหลักการแนวคิด และแนวปฏิบัติสูการจัด
การเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชงานวิจัย
เปนสวนหนึ่งของการเรียนรู (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 3) การวิจัยจึงเปนกระบวนการแสวงหา
ความรูเริ่มตนที่ความอยากรูอยากเห็น นําไปสูการคนหาคําตอบ เกิดความรูใหมแกผูเรียน การใหเด็ก
ปฐมวัยเรียนรูด วยกระบวนการวิจยั เปนวิธที ี่สอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรูข องเด็กวัยนี้ (สิริมา
ภิญโญอนันตพงษ. 2546: 3 – 5) กลาววา เด็กวัยนี้ เปนวัยแหงชวงพลังการเติบโตของชีวิตที่ควร
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ โดยใชวิธีการวิจัยเปนพื้นฐานในการเรียนรูเพราะการวิจัยคือ กระบวนการ
สรางองคความรูใหม ซึ่งการพัฒนารูปแบบการสอนการจัดการเรียนรูที่ครูนําไปปฏิบัติการสอนตอบสนอง
และสอดคลองกับทิศทางการวิจัยของประเทศ คือ การวิจัยที่นําประเทศไปสูการพึ่งพาตนเองและตรงกับ
แผนการวิจัย แผนการวิจัยวิธีการสรางปญญาใหกับทรัพยากรมนุษยทกุ ระดับ การวิจัยพัฒนาการเรียนรู
และนักเรียน ใหรูจัดการเรียนรูตลอดชีวิต
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบ
นักวิจัยที่มีผลตอความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมดาน
พฤติกรรมความวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยใหดีมากขึ้น
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ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความมีวินยั ในตนเองของเด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับการเรียนรูแ บบเด็กนักวิจัยกอนทดลองระหวางทดลอง และ
หลังทดลอง โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะในการวิจัยครั้งนี้
1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรบั การจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย
2. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย กอน
ทดลองระหวางทดลองและหลังทดลองไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย

ความสําคัญของการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนแนวทางในการจัดการเรียนรูส ําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อนําไปเปนแนวทางสงเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยจากการจัด
การเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กชายหญิง ที่มีอายุระหวาง 3 – 4 ป กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้ อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 100 คน จาก 5 หองเรียนของ
โรงเรียนสาธิตพัฒนา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กชายหญิง อายุระหวาง 3 – 4 ป ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เลือกมาแบบเจาะจงมา 1 หองเรียนจากทั้งหมด 5 หอง
จํานวน 25 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบนักวิจัย
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความมีวินัยในตนเองโดยแยกเปน 4 ดาน คือ
2.1 ความรับผิดชอบ
2.2 การตรงตอเวลา
2.3 การรอคอย
2.4 ความซื่อสัตย
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชายหญิง ที่มีอายุระหวาง 3 – 4 ป กําลังศึกษาอยูในระดับ
ชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตพัฒนา คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
2. ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง เด็กแสดงความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองไดอยางเหมาะสมในการรวมกิจกรรมอยูกับผูอื่น
2.1 ความรับผิดชอบ ไดแก พฤติกรรมแสดงออกที่เด็กตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
มีการเก็บของที่ใชแลวเขาทีไ่ ดอยางเรียบรอย แลวรูจักที่จะชวยเหลือตนเอง
2.2 การตรงตอเวลา ไดแก พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในรูปของการทํากิจกรรมใหเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนดและปฏิบัติตนเหมาะสมกับชวงเวลารูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรมโดยฟงสัญญาณ
2.3 การรอคอย ไดแก พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกโดยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ไมรังแกเพื่อนเมื่อขณะทํากิจกรรมมีการเขาแถวตามลําดับกอน – หลัง
2.4 ความซื่อสัตย ไดแก พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในลักษณะของการรักษา กฎกติกา
ในการทํากิจกรรมรวมกันโดยไมหยิบของของผูอื่นกอนไดรับอนุญาตและไมหยิบของสวนรวมมาเปนของ
สวนตัว
3. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 11) ไดพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยขึ้น โดยมีความหมาย คือ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
(Children as a Researcher) เปนการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และแนะแนว
ใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวในชัน้ เรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู
ดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะได
เรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรูค วามจริงตามความสนใจอยากรูอ ยากเห็น
และความถนัดของตนในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิง่ ใหมๆ
ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวา จะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร
จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรู และ
นําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรู ที่เปนไปอยางธรรมชาติ
มีกระบวนการคนหาความรูที่เชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบ
และปญหา ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ โดยศึกษาความสนใจและความตองการ
ของผูเรียนจากการอภิปราย ซักถาม ในสิ่งที่เด็กตองการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู โดยกําหนดแหลงเรียนรู ศึกษานอกสถานที่ ศึกษา
จากบุคคลที่มีความรู คนควาขีดเขียนสิ่งที่ไดเรียนรู เสนอกิจกรรมที่ตองการเรียนรู
ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล มีการนําเสนอผลงานทีต่ นเองเลือกและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
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งานวิจยั ครั้งนี้ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีผลตอความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัย ผูว จิ ัยจึงไดนิยามศัพทผลการจัดการเรียนรูแ บบเด็กนักวิจัยที่สง ผลตอความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ผสมผสานวิธีการของครูและ
การเรียนรูของเด็ก โดยเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู ดวยการใหเด็กเรียนรูว ิธีการวิจัย ใหเด็ก
ลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู คนพบความจริงตามความสนใจ อยากรูอยากเห็นตามความถนัด
ของตน ครูจะเปนผูคอยกระตุนใหเด็กกระตือรือรนอยากรวมกิจกรรมและเสริมแรงดวยการชมเชยเมื่อ
เด็กประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมการเรียนรู เด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและ
คนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวา จะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด
วิธีการอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูทไี่ ดจัดทํา
ผลงานความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป โดยมีขั้นตอนใน
การทํากิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเรื่องที่สนใจ หมายถึง โดยที่ครูศึกษาความตองการ
ของเด็กจากการสนทนา ซักถาม ความอยากรูอยากเห็นของเด็ก เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูเรื่องนั้น อยาง
ลึกซึ้ง และเพื่อใหเด็กยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความรับผิดชอบ
ขั้นที่ 2 ขั้นคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง ขั้นการจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดกระบวนการ
เรียนรูคนพบความรูดวยตนเอง โดยครูกําหนดแหลงเรียนรูที่ใกลตัวเด็ก จากนั้นพาเด็กศึกษาแหลงเรียนรู
ครูจะเปนผูคอยกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่จะสังเกตสิ่งตางๆ กระตุนใหเด็กเกิดความมีวินัยในตนเอง
ในดานการรอคอย มีความรับผิดชอบ ตองตรงตอเวลาทีจ่ ะทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน และมีความซื่อสัตย
ตอตนเอง ตอเพื่อนได รวมถึงการตั้งคําถามใหเด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก หลังจากนั้น
จึงไดใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูแ ละใหเด็กสืบคนและแสวงหาความรูใหม
ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล หมายถึง ขั้นตอนที่ครูใชประเมินเด็กจากการสังเกต การสนทนา
การตอบคําถาม การจดบันทึก การทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก เพื่อทําการประเมินความมีวินัย
ในตนเองของเด็ก ในดานการรับผิดชอบ การรอคอย การตรงตอเวลาและเกิดความซื่อสัตยตอตนเอง
และผูอื่น
ในแตละขั้นเด็กนักวิจัยเด็กจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม พัฒนาการสิ่งที่เด็กจะเรียนรู การ
แสดงออกอยางเปดเผย การสนทนา การคนควา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดความมีวินัยใน
ตนเอง ในดานการรอคอย ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลาที่จะทํากิจกรรมรวมกัน และเกิดความซื่อสัตย
ในการทํากิจกรรม โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยในกิจวัตรประจําวัน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอความมีวินยั ในตนเองของเด็กปฐมวัย

การจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจยั

ความมีวินัยในตนเอง
1. ความรับผิดชอบ
2. การตรงตอเวลา
3. การรอคอย
4. ความซื่อสัตย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐานในการวิจัย
เด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีวินัยในตนเองดีขึ้น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. เอกสารงานที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
1.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการรูแบบเด็กนักวิจัย
1.3 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
1.4 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
1.5 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั
1.6 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
1.7 ทักษะการเรียนรูของเด็กนักวิจัย
1.8 หลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบนักวิจัย
1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเอง
2.1 ความหมายของวินัยในตนเอง
2.2 ความสําคัญของวินัยในตนเอง
2.3 ประเภทของความมีวินัย
2.4 คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเอง
2.5 การเสริมสรางวินัยในตนเอง
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเอง

1.เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีและการจัดการเรียนรูแบบนักวิจัย
1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแ บบเด็กนักวิจัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545)
ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยขึ้น โดยมีความหมายดังตอไปนี้ คือ การจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) เปนการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอนการเรียนการประเมิน
และแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการวิจัย ซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา
ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริง ตามความสนใจ
อยากรูอยากเห็นและความถนัดของตนในการเรียนรู เด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและ
คนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวา จะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใดจากแหลงใด
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วิธีการอยางไร จากนั้น ลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ไดจดั ทํา
ผลงานความรูแ ละนําเสนอ รวมทั้งความรูท ี่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรู
ที่เปนไปอยางธรรมชาติ มีกระบวนการคนหาความรูท ี่เชื่อถือได เกิดการเรียนรูเ ปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน
โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและแกปญหา ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนวิธีการเรียนรูทเี่ ด็กไดศึกษาคนควา แสวงหาความรู
ความจริงตามความสนใจ อยากรูอยากเห็นและความถนัดของตนจากการลงมือกระทํา สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และมีวธิ ีการแสวงหาคําตอบอยางมีขั้นตอน ซึ่งจะชวยสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
ใหแกเด็กปฐมวัยได
1.2 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.
2545)
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีลักษณะสําคัญ ดังตอไปนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน
2. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบ สรางสรรคความรู
ดวยตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธกี ารเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
ไดลงมือปฏิบัติจริง
3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง หองสมุด ภาคสนาม สวนสัตว
สวนพืช เปนตน
4. กําหนดแหลงเรียนรู ควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน
ตลอดจนสถานการณที่สําคัญในจังหวัด หรือสิ่งที่สะทอน
5. นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่เปน
ผูรูในสาขาวิชา
6. ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูข องผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยางตอเนื่อง
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม ในการประเมิน ไดรับการประเมินในสิ่งที่ผูเรียนสามารถทําได
ถือวาเปนการประเมิน ผลการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
7. ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถาม และตอบคําถาม
ผูเรียนอยางตอเนื่อง ถือวา เปนกระบวนการที่รูจักของเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
สูงสุดได
8. สามารถนําเทคนิค เด็กนักวิจัย มาเปนหัวขอวิจัยใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนได
1.3 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดจัดกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไว 3
ขั้นตอน
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ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูแ ละเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ
ครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนโดยอภิปราย ซักถาม ความอยากรู
อยากเห็น และความตองการของเด็กในเรื่องที่ตองการเรียนรู จากนั้นสรางแผนที่ความคิด เพื่อใหเด็ก
ไดเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู และเจาะลึกถึงเรื่องที่เด็กตองการเรียนรูมากที่สุด ครูเชื่อมโยง
สิ่งที่เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงค เนื้อหาในหลักสูตร เพื่อการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรูใหมี
ความตอเนื่อง บูรณาการสาระการเรียนรู และสิ่งทีเ่ ด็กตองการจะเรียนรูใ หสัมพันธกัน โดยครูเปนผูว างแผน
กิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยกิจกรรมสอดคลองกับวิถีชีวติ จริงตามภูมิปญญาทองถิ่น
ขั้นที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู
1. กําหนดแหลงการเรียนรู ครูและเด็กรวมกําหนดแหลงเรียนรูจากเรื่องที่เด็ก
ตองการศึกษา ซึ่งแหลงเรียนรูอาจจะเปนในหองเรียน สถานที่ตางๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียน
2. ศึกษานอกสถานที่ ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริง จากแหลงเรียนรูที่
กําหนด โดยใหนักเรียนมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอกสถานที่ อาจเปนการศึกษาในโรงเรียน
หรือสถานทีน่ อกโรงเรียนซึง่ กิจกรรมนี้ ควรใหความรูพื้นฐานแกเด็กเพือ่ ใหเด็กเกิดความสนใจ สรางขอ
ปญหาที่จะศึกษาหาความรูตอไป
3. การเลือกหัวขอที่จะศึกษาในระหวางที่ศึกษานอกสถานที่จากแหลงเรียนรูที่
กําหนดแลวครูกระตุนใหเด็กเลือกเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของเด็ก ตั้งประเด็นคําถามในเรื่องที่
เด็กสนใจ โดยกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากเรียนอยากรู ทั้งนี้ ควรสนใจกับคําตอบของเด็กทุกคน
เพื่อใหเด็กอยากเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรนและเต็มใจ
4. ทําแผนที่ความคิด ครูสรางภาพแผนที่ความคิดจากคําตอบของนักเรียนทุกคน
เพื่อใหเด็กไดเห็นภาพรวม และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนที่อยากเรียนรู
5. ศึกษาคนควา ขีดเขียนและจดบันทึก ดังนี้
5.1 ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมการเรียนรู ตามความสนใจและความถนัดของ
แตละคน
5.2 เด็กคนหาความรู คําตอบในเรื่องที่อยากรูอยากเห็นจากแหลงความรูที่
ครูจัดเตรียม เชน สมุดภาพ หนังสือ การทดลอง
5.3 เด็กคนควาหาความรู คําตอบจากแหลงความรูที่บาน
5.4 ครูเตรียมแหลงขอมูลทั้งที่เปนสื่อการเรียน ใบความรู ใบงาน และวัสดุ
อุปกรณตางๆ หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถเลือกศึกษา
5.5 ครู/พอแม บันทึกหลักฐานการศึกษาคนควาศึกษา ทดลองดวยการเขียน
คําพูดสั้นๆ ของเด็ก
5.6 เด็กวาดภาพแทนความคิดลงในกระดาษ
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6. สรุปและจัดทําผลงานความรู ครูกระตุนใหเด็กสรุปผลจากการศึกษาคนควา
ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเด็กนําเสนอผลการคนควา โดยการพูด ตอบคําถามตลอดจนนําผลจากภาพวาดหรือ
งานที่ประดิษฐขึ้นมาหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ตลอดจนครูกระตุนใหเพื่อนซักถาม แสดงความคิดเห็น
และยกยอชมเชยในผลงานของเด็กทุกคน
7. นําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจ
ในเรื่องที่ตนเองศึกษา พรอมทั้งสรางแนวคิดใหเด็กนําผลความรูและผลงานที่ศึกษาไปใชประโยชนตอ ไป
ซึ่งกระบวนการเรียนรูใ นขั้นนี้เปนผลการเรียนรูของเด็กอยางองครวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจวาตนเอง
มีจุดเดนและความสามารถในดานใดบางเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากเรียนรูตอไป
ขั้นที่ 3 การประเมินผล
1. ขอบเขตของการประเมิน การประเมินผลสําเร็จของการสอนดวยเทคนิค
เด็กวิจัยเปนการประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก พฤติกรรมเดน
ของเด็ก ผลงานของเด็ก และทักษะการเรียนรูของเด็ก ซึ่งเปนการประเมินที่ครอบคลุมทั้งดานความรู
ดานความรูสึก และทักษะการแสดงออกทุกดาน และประเมินตามสภาพจริง โดยมีตัวอยางการประเมิน ดังนี้
1.1 การประเมินการแสดงออกของพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก พัฒนาการ
ทางดานรางกาย พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ และพัฒนาการทาง
ดานสังคม
1.2 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักวิจัย ไดแก การสังเกต การสืบคน การศึกษา
คนควาความรู การตอบถาม การแสดงความคิดเห็น การสื่อความหมายกระบวนการกลุม การวางแผน
การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การแกไขขอขัดของ การคนหาคําตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การมีสวนรวมการแกปญญา การคนควาหาคําตอบดวยเวลาจํากัด การสรุปขัดความรู การแสดงความ
คิดเห็นความรูส ึกการวิเคราะห ความรับผิดชอบในบทบาท การทํางานรวมกัน มนุษยสัมพันธ การสราง
บรรยากาศการทํางานรวมกัน
1.3 การแสวงหาความรู นักเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมนักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง นักเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากกลุมนักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยาง
ชัดเจนและมีเหตุผล นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหา นักเรียนไดฝกคน รวบรวม
ขอมูลและสรางสรรคความรูตนเอง นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของตนเองอยางมีความสุข นักเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน นักเรียนฝกประเมิน
ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอื่น ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยางตอเนื่อง
1.4 ทักษะการเรียนรูของเด็กนักวิจัย ไดแก ความคิดสรางสรรค การแกปญ
 หา
มีกระบวนการเรียนรู มนุษยธรรมสัมพันธ การสื่อความหมาย ความมีวินัย การสังเกต และผูนํา
1.5 ผลงานของเด็ก
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2. วิธีการประเมินใชเทคนิคการประเมินแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
สวนใหญแลวใชการประเมินแบบไมเปนทางการ โดยมีเครื่องมือในการประเมินหลากหลาย ไดแก การทดสอบ
การประเมินสรางความรูจักนักเรียน การประเมินดวยการพูดคุย การประเมินดวยการสังเกต การประเมิน
สภาพจริง
1.4 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงลักษณะกิจกรรมสําคัญของการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญ คือ
1. การสํารวจแหลงเรียนรู กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดศึกษาแหลงการเรียนรู
ซึ่งอาจเปนแหลงเรียนรูภายในหองเรียนหรือนอกหองเรียน กิจกรรมสํารวจนี้เปนกิจกรรมที่พัฒนาให
เด็กรูจักการแสดงหาขอมูลโดยใชทักษะการสังเกต การใชประสาทสัมผัส การมอง การดู การฟง การซักถาม
สวนใหญแลวเด็กจะสังเกตและใชคําถาม ถามครู ซึ่งในขั้นตอนนี้ในระยะแรก ครูจะตองเปนผูคอยสังเกต
และกระตุนใหเด็กซักถาม โดยใชคําถาม เชน อะไร ทําไม อยางไร เปนตน
2. การเลือกตัดสินใจเรียนรูเรื่องใหมของเด็ก กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดพัฒนา
การตัดสินใจและความเปนตัวของตัวเอง เนื่องจากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนี้ เด็กมีโอกาสไดเลือกที่
จะเรียนรูต ามความตองการของเด็ก และครูควรตระหนักใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจในเรื่องตอไปนี้
2.1 การเลือกตัดสินใจในหัวขอเรื่องที่สนใจศึกษา
2.2 เลือกกิจกรรมที่จะทํา
2.3 การใชอุปกรณตางๆ
2.4 ระยะเวลาในการศึกษาแตละเรื่องและอื่นๆ
โดยสวนมากแลว ครูควรใหคําแนะนํากับเด็กในระยะแรก กําหนดเวลาเสนอกิจกรรมที่
หลากหลายใหเด็กลองทํารวมทั้งผลงานของเด็ก ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสเลือกมากที่สุด
3. กิจกรรมสืบคน กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดมีโอกาสคนพบ สิ่งเรียนรูใหม
โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบัติจริง การประกอบอาหาร การทํากิจกรรมศิลปะ
ตางๆ การวาดภาพการอานหนังสือ การแสดงบทบาทสมมุต การเลนละคร การประดิษฐ การสรางจินตนาการ
4. กิจกรรมสัมพันธกับผูปกครอง เนื่องจากการเรียนรูดวยวิธีนี้ เด็กมีหัวขอเรื่องที่
จะศึกษามากมาย ดังนั้น คุณครูควรสรางความสัมพันธกับผูปกครอง ขอความรวมมือกับผูปกครองให
ชวยเหลือในการสอนการเชิญเปนวิทยากร การพาเด็กออกไปนอกสถานที่ใหผูปกครองชวยดูแลเด็ก
รวมกัน การบริจาคอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ เปนตน ผูปกครองเปนแหลงเรียนรูที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู
ไดดี กิจกรรมผลิตผลงานการจัดแสดง กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สรางความภาคภูมิใจใหกับเด็กและครู
ควรจัดกิจกรรมนี้ทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดการเรียนรูเรื่องนั้นๆ ผลงานของเด็กแสดงถึงกระบวนการที่เด็ก
ไดเรียนรู ขั้นตอนการทํางานของเด็กและแสดงออกถึงความสามารถที่แฝงอยูในตัวเด็ก และความพยายาม
ในการเรียนรู แสดงงานของเด็กทุกครั้งที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบนี้
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1.5 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยไว ดังนี้
ดานความรู
1. ครูตองมีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปน
สําคัญ โดยใหเด็กปฏิบัติ คิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาเปน
2. ครูตองมีความรูในดานพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ
สังคมและสติปญ
 ญา โดยใชวธิ ีการสรางความรูจักนักเรียน (Sizing – up) โดยการเปนนักสังเกตที่เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กตัวเล็ก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของระยะเวลาชวงเปดเทอมและ/หรือ ใน
ชวงแรกของการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
3. ในการสอน ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดานการศึกษาแหลงเรียนรูใ หเด็ก
ความรูเนื้อหาในการเรื่องที่เด็กจะศึกษา รวมทั้งบริบทตางๆ ที่จะเอื้อครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยาก
เรียนรู
4. ในการจัดกิจกรรม ครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวางกฎเกณฑ
หรือระเบียบแบบแผน ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติใหมากที่สุด สรางความอบอุนใจ หลีกเลี่ยง
การใชคําสั่งโดยไมจําเปน
ดานการปฏิบัติการสอน
1. ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา
2. ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบูรณาการ 1) มีการวางแผนสํารวจใชแหลงขอมูล
ที่อยู ใกล – ไกลตัว เชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตจริง และภูมิปญญาในทองถิ่น 2) ใหเด็กไดลงมือ
ศึกษาคนควาแสวหาความรูความจริงดวยตนเอง 3) เด็กสามารถศึกษา ซักถามจากบิดามารดา ผูปกครอง
หรือบุคคลในชุมชนได 4) ใชวีการสอนทีม่ ีการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของเด็กควบคูกับการสอน
อยางตอเนื่อง 5) เนนกระบวนการกลุมทําใหเด็กมีทักษะในการทํางานโดยปรึกษา พูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และชวยเหลือกัน
3. ขณะสอน ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น ใชคําถาม
กระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาคนหาความรูจากแหลงการเรียนรู
ตางๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู
4. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรมใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็กสามารถ
บอกเหตุผลของการเรียนรูและสิ่งที่ไดรับที่สําคัญเด็กๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อและไดความรู ชวยใน
การไปศึกษาในแหลงเรียนรูต างๆ ทั้งนี้การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสําคัญ
5. จัดการเรียนการสอน โดยใหผูปกครองมีสวนรวม รับรู หรือ รวมมือในการที่เด็ก
เรียนรูเรื่องนั้นๆ
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง

13
ดานการประเมินผล
ใชวธิ ีการประเมินผลที่หลากหลาย อาทิ การสังเกต การพูดคุย การจดบันทึก การเก็บ
ผลงานเด็กตลอดจนอาจจะใชวิธีการทดสอบแบบสั้นๆ
1.6 ผลของการจัดการเรียนรูแ บบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงประโยชนและผลของการจัดการเรียนรูแ บบ
เด็กนักวิจัย ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ดังนี้
1. เด็กไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตน
2. เด็กไดลงมือปฏิบัติและสรรคสรางความรูด วยตนเอง
3. สงเสริมใหเด็กมีทักษะ มีความคิดสรางสรรค (คิดหลากหลาย คิดริเริ่ม ไมเลียนแบบ
จินตนาการ) ทักษะการแกปญหา (ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง) กระบวนการเรียนรู (วางแผน คนควา
ปฏิบัตทิ ดลอง) มนุษยสัมพันธ (ความรวมมือ ทํางานกลุม ชวยเหลือ แบงปน) การสื่อความหมาย
(ถามคําถามโตตอบ แสดงความคิดเห็น) ความมีวินัย (รับผิดชอบตองานตรงตอเวลา ซื่อสัตย รอคอย)
ทักษะการสังเกต (สนใจ อยากรู ซักถาม) และผูนํา (ผูริเริ่ม ผูให ผูรับ)
4. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ
5. เปนเทคนิคการสอน – การเรียน ที่เนนเด็กเปนสําคัญ
6. เปนเทคนิคการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ
7. ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเพื่อรูจักเด็กมากขึ้น
8. ใชเปนขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู
9. เด็กไดทํางานรวมกับเพื่อน พอ แม และครู
10. เด็กไดวิพากษวิจารณ วิธกี ารผลงานทั้งของตนและคนอื่น
11. เด็กไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่ตนสนใจ ถนัดเพื่อใชในการประเมิน
1.7 ทักษะการเรียนรูของเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงทักษะการเรียนรูของเด็ก ในการที่ครูปฐมวัย
ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จากผลของการใชวิธกี ารสอนแบบนี้ เปนการสงเสริมและพัฒนา
ใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาความสามารถที่แสดงถึงพฤติกรรม โดยมีทักษะดานตางๆ ดังนี้
1. ความคิดสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการมีความคิด
หลากหลายความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ พฤติกรรมการไมเลียนแบบ ซึ่งเปนความสามารถของสมอง
ในการคิดจินตนาการผสมผสานความรูที่ไดรับและประสบการณเดิม ใชในรูปแบบที่แปลกใหม มีลักษณะ
เฉพาะเปนของตนเอง
2. ทักษะการแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการตัดสินใจ
การแกไขขอขัดแยง ซึ่งเปนความหมายสามารถในการแกปญหา ดังนี้
2.1 ปญหาของตนเองที่ตองแกทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการ หรือ
การกระทําของตัวเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอื่น และจําเปนตองไดรับการแกไขทันทีในชวงเวลานั้น เชน
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ปญหาจากความเจ็บความหิว ความกลัว เปนตน
2.2 ปญหาของตนเองที่ไมตองแกไขทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการ
หรือการกระทําดวยตนเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอื่น แตไมจําเปนตองรีบแกไขทันที เชน ปญหาความ
อยากได ความชอบ เปนตน
2.3 ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอื่น คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการ หรือ
การกระทําของตนเองหรือผูอื่น โดยมีผลเกี่ยวของซึ่งกันและกันโดยตรง
2.4 ปญหาของผูอื่น คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการกระทําของผูอื่น
โดยไมเกี่ยวของกับตัวเอง แตเด็กเห็นเหตุการณ หรือในในเหตุการณนั้นดวย
3. กระบวนการการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ในดานการวางแผน
คนควาปฏิบัตแิ ละทดลอง โดยเด็กไดมีการคิดริเริ่มดวยตนเอง ในการทํากิจกรรมตางๆ และครูคอย
ชวยเหลือใหคาํ แนะนําและกระตุนดวยคําถาม
4. มนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการใหความรวมมือ
การทํางานกลุม การชวยเหลือ และมีการแบงปน โดยมีพฤติกรรมในแตละดานเฉพาะ ดังนี้
4.1 ความรวมมือ ไดแก การที่เด็กทํากิจกรรมรวมกันแลวแสดงออกในดานการ
กระทําหรือคําพูด ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ
4.2 การทํางานเปนกลุม ไดแก การที่เด็กเขารวมกิจกรรมโดยการทํางานเปน
กลุมและปฏิบัติงานภายในกลุมใหสําเร็จลุลวงดวยดี
4.3 การชวยเหลือ ไดแก การที่เด็กจะแสดงพฤติกรรม การแบงปน การเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันคอยตักเตือนเมื่อกระทําผิด
4.4 การแบงปน ไดแก การที่เด็กแสดงออกโดยการระทําหรือคําพูดในการแบง
หรือใหยืมวัสดุอุปกรณที่ตนเองครอบครองอยูใหเพื่อน การรอคอยเพื่อนในการใชวัสดุอุปกรณ
5. การสื่อความหมาย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการฟง การพูด
การอานและการเขียน โดยมีพฤติกรรมในแตละดาน ดังนี้
5.1 การฟง ไดแก การรูจักฟงคําสั่ง ความเขาใจในการฟง ปฏิบัติคําสั่งไดถูกตอง
5.2 การพูด ไดแก การสนทนาโตตอบ การตั้งคําถาม การพูดคุย และการพูด
แสดงความคิดเห็น
5.3 การอาน ไดแก ความสนใจที่ฟงครูอานหนังสือ เปดหนังสือนิทานอาน พรอมทั้ง
เลาเรื่องไปดวย สนใจดูหนังสือ รูปภาพ นิทานและอื่นๆ
5.4 การเขียน ไดแก การขีดเขียนตามความพอใจ ขีดเขียนเปนเสนคลายตัวหนังสือ
เขียนชื่อของตนเอง เขียนลอกเลียนแบบคํา
6. ความมีวินยั หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกในดานความรักผิดชอบงาน
การตรงตอเวลาความซื่อสัตย และการรูจักรอคอย โดยมีพฤติกรรมในแตละดาน ดังนี้
6.1 ความรับผิดชอบ ไดแก การปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมายได
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6.2 การตรงตอเวลา ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตรงตอเวลา
6.3 ความซื่อสัตย ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตามขอตกลงไดดวยตนเอง
6.4 รูจักรอคอย ไดแก การรูจักปฏิบัติตนตามเหตุการณ กอน – หลัง ไมแยงชิง
7. ทักษะการสังเกต หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการแสดงความสนใจ
ความอยากรูอยากเห็น การตั้งคําถาม ซักถามในสิ่งที่สงสัยในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมและทํางาน
8. ผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดาน การเปนผูคิดริเริ่ม ผูให และ
ผูรับ โดยมีพฤติกรรมในแตละดาน ดังนี้
8.1 ผูคิดริเริ่ม ไดแก การริเริ่มความคิด การกระทํา โดยการบอกถึงความตองการ
ในการทํากิจกรรม การเลียนแบบ การทําตามคําแนะนําหรือคําขอรองของเพื่อน
8.2 การเปนผูใ ห ไดแก พฤติกรรมที่เด็กแสดงถึงการเขาถึงจิตใจของเพื่อน การไมเห็น
แกประโยชนสวนตน วางเฉย ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นและมีความเสียสละ
8.3 การเปนผูรบั ไดแก การที่เด็กแสดงพฤติกรรม แระการยิ้มแยมแจมใสเขาหากัน
ใชคําสุภาพออนหวาน
1.8 หลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงหลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
คือ เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง
เปนการจัดการเรียนการสอน ที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุงเนนให
ครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรู ความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวา
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลาง
แหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ จัดการประเมินผูเรียนควบคูกันไป
กับกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
1.9 งานวิจัยที่เกีย่ วของกับการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัย
และการประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ (ปที่ 1) ผลการศึกษาพบวา
1. การศึกษาระดับทักษะการเรียนรูของเด็ก จากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผลการวิจัย
พบวาเมื่อจําแนกตามระดับชั้น โดยภาพรวม เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 และอนุบาลศึกษาปที่ 2 มี
ทักษะการเรียนรูทุกดานอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาแยกเปนแตละทักษะ ทักษะการเรียนรูที่อยูใ นระดับ
สูงอันดับแรก คือ ดานมนุษยสัมพันธ = 1.9158) รองลงมาเรียงลําดับ คือ ดานความมีวินัย ดาน
ความคิดสรางสรรคดานทักษะการแกปญหา ดานกระบวนการเรียนรู ดานทักษะการสังเกต ดานผูนํา
และมีทักษะอยูในระดับสูงเปนอันดับสุดทายคือ ดานการสื่อความหมาย
2. การเปรียบเทียบความแตกตาง และการเปลี่ยนแปลงทักษะการเรียนรูของเด็ก
ผลการวิจัยพบวา ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ 8 สัปดาห คือ ดานความคิดสรางสรรค ดานทักษะ
การแกปญหาดานกระบวนการเรียนรู ดานมนุษยสัมพันธ ดานการสื่อความหมาย ดานความมีวินัย
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ดานทักษะการสังเกตและดานผูนํา มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ P < .01 แสดงวา ทักษะการเรียนรูของเด็กทุกดาน ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ มี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้น
กาญจนา สองแสน (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยผลการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01
กวีณา จิตนุพงศ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยความสามารถการแกปญหาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผลการศึกษาพบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยมีคาเฉลี่ยความสามารถการแกปญหาโดยรวมแตกตางจากกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ p< .05 ทั้งโดยรวมและรายดานคือ ดานการแกปญหาตนเองการแกปญหา
ตนเองที่เกี่ยวของกับผูอื่นโดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ชวยใหความสามารถการแกปญหา
โดยรวมและรายดานเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ อยางชัดเจน
ชยุดา พยุงวงษ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยทีม่ ีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีระดับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p< .05 ทั้งโดยรวมและรายดาน คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนก
ประเภท ทักษะการสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็น และทักษะการพยากรณโดยการจัด
การเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงเสริมใหทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร โดยรวมและรายดานมากขึ้น
อยางชัดเจน
ณุชฎา บูรณะพิมพ (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา การคิดเชิงเหตุผล หลัง
การทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและแยก
รายดาน คือ ดานการเปรียบเทียบ ดานการจัดประเภท ดานอนุกรม การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สงเสริมใหการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานสูงขึ้นอยางชัดเจน
ทิติลดา พิไลกุล (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย ผลการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา กอนการทดลองและชวงการทดลอง
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ทั้งรายรวมและรายดาน คือ ดานการชวยเหลือ ดานการแบงปน
ดานการรวมมือ ตามลําดับ
พูนสุข สุขเสริม (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยผลการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ที่มีตอความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา กอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย มีระดับคะแนนความสามารถดานการพูดของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p< .05 ทั้งโดยรวมและรายดาน คือ ดานการพูดคําศัพท ดานการพูดประโยค และ
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ดานการพูดเรือ่ งราวโดยการจัดการเรียนรูแ บบเด็กนักวิจัยสงเสริมความสามารถทางการพูดของปฐมวัย
ทั้งโดยรวมและรายดานสูงขึ้น
ศิริลักษณ วุฒวิ รรพ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ที่มีตอทักษะพื้นฐานทางคณิตสาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยมีคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมและรายดาน คือ ดานการจําแนกประเภท
ดานการเปรียบเทียบ ดานการรูคา จํานวน 1 – 10 และดานการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน 1 – 10 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ p< .05 โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงผลตอทักษะพืน้ ฐาน
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยอยางชัดเจน
สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงเสริมเด็กไดเรียนรูสิ่งที่ตนเองสนใจและไดมี
ประสบการณจริงในการเสาะแสวงหาดวยตนเอง สงผลตอทักษะการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเอง
2.1 ความหมายของความมีวินัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดใหความหมายของความมีวินัยไววา พฤติกรรมทีเ่ ด็ก
แสดงออกในดานความรับผิดชอบงาน การตรงตอเวลา และการรูจักรอคอย โดยมีพฤติกรรมในแตละดาน
คือ ความรับผิดชอบ ไดแก การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เชน
1. การตรงตอเวลา ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตรงตอเวลา
2. การรูจักรอคอยไดแก การรูจักปฏิบัตติ นตามเหตุการณกอน – หลัง ไมแยงชิง
3. ความซื่อสัตย ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตามขอตกลงไดดว ยตนเอง
ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ (2539: 72) กลาววา วินัย หมายถึง กฎระเบียบขอตกลง
ที่สังคมกําหนดใหบุคคลประพฤติปฏิบัติ เพื่อใหบุคคลอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข สวนการมีวินัย
หมายถึง การที่บุคคลปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบบังคับ ขอตกลงที่สังคมกําหนดให เพือ่ ใหบคุ คลอยูร วมกัน
ในสังคมอยางสันติสุข
วินัย หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑ ขอตกลงที่กําหนดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการใหบุคคล
ประพฤติปฏิบตั ิในการดํารงชีวติ รวมกัน เพื่อใหอยูอยางราบรื่นมีความสุข ความสําเร็จ โดยอาศัยการฝก
อบรมใหรูจักปฏิบัติตน รูจักควบคุมตัวเอง (กรมวิชาการ. 2542ค: 7)
ฉันทนา ภาคบงกช และคณะ (2546: 73) กลาว ถึงวินัยในตนเองวา เปนวินัยที่เกิดจาก
บุคคลนั้นเปนผูควบคุมตนเองใหเกิดวินัย เปนการตัดสินใจและเลือกทําดวยความสมัครใจของตนเอง
จึงเปนผลมาจากความเคยชินที่ดี มีความรูสึกนึกคิด ความเชื่อหรือจริยธรรมในการปฏิบัติตนตามกฎ
ระเบียบ เพื่อแกปญหาของสวนรวม จึงจะนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข
ตองจิตต จิตดี (2547: 29) กลาววา ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย หมายถึง การที่
เด็กสามารถประพฤติปฏิบัตติ นปฏิบตั ติ นใหเปนตนใหเปนไปในลักษณะที่สังคมยอมรับและเกิดความสํานึก
วาเปนคานิยมที่ดีในดานตางๆ
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1. ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความตั้งใจทํางาน
หรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย การดูแลเก็บรักษาของใชของตนเองและสวนรวมใหอยูใ นสภาพเรียบรอย
รวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอตกลงของหอง
2. การรูจักเวลา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการปฏิบัติกจิ กรรมได
ตามเวลาที่กําหนด การฟงสัญญาณ รวมทั้งการปฏิบตั ติ นไดเหมาะสมในชวงเวลาของกิจกรรม
3. ความอดทน อดกลั้น หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการรอคอยการควบคุม
อารมณตนเองในการทํากิจกรรม ความพากเพียรพยายามทําสิ่งที่ยากจนสําเร็จ
4. ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการกลาแสดงออก
ทั้งความคิดเห็น และทาทาง รวมถึงความพยายามในการแกปญหาดวยตนเอง
5. ความเปนผูนาํ ผูตาม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การแสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็น การใหความชวยเหลือ และรับความชวยเหลือ
จากเพื่อน ตลอดจนความเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักแบงปน
กลมจันทร ชื่นฤทธิ์ (2550: 12) กลาววา วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการควบคุมอารมณหรือพฤติกรรมของตนเอง เด็กสามารถประพฤติปฏิบัตติ นใหเปนไปในลักษณะ
ที่สังคมยอมรับและเกิดความสํานึกวา เปนคานิยมที่ดีในดานตางๆ ไดแก ความรับผิดชอบ การรูจักเวลา
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย ความเปนผูนํา
ศุภลักษณ ศรีดอกไม (2551: 19) กลาววา วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ ใน
การควบคุมอารมณ และพฤติกรรมของตนเองในการแสดงออกมาเกิดจากการเรียนรูแ ละสํานึกตระหนัก
ถึงคุณคาของตน ซึ่งมิไดเกิดจากการถูกบังคับจากอํานาจภายนอก
สรุปไดวา วินัยในตนเอง หมายถึง การควบคุมตนเองใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไดเรียนรูวา
เปนสิ่งที่ดี เปนที่ยอมรับ และละเวนการปฏิบัตใิ นสิ่งที่ไมดี ไมเปนที่ยอมรับ โดยสมัครใจ โดยที่การประพฤติ
ปฏิบัตินี้เปนสิง่ ที่สงผลดีตอตนเอง และไมทําใหผูอื่นเดือดรอน
2.2 ความสําคัญของวินัยในตนเอง
กรมวิชาการ (2537ก: 10) ไดกลาวถึงความสําคัญของวินัยในตนเองวา เปนพื้นฐานของ
ความรับผิดอื่น การเอื้อเฟอแบงปน การรอคอย การแกปญหาของสวนรวม สามารถควบคุมตนเอง ให
ปฏิบตั ิในสิ่งทีถ่ ูกตอง โดยใชหลักของเหตุผล และคํานึงถึงประโยชนของสังคม โดยไมตองมีผูใดมาคอย
ควบคุมบังคับ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่เอือ้ ตอความสําเร็จของบุคคลและสวนรวม จึงควรสงเสริมวินัย
ในตนเอง นอกจากนี้การสงเสริมความมีวนิ ัยในตนเองจะชวยใหมีความสามารถดังตอไปนี้
1. ดานสติปญญา ชวยใหรูจักคิดใชเหตุผล ตัดสินใจ และแกปญหาดวยตนเอง
2. ดานสังคม อารมณและจิตใจ ชวยใหกลาคิดและกลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ
เคารพสิทธิของผูอื่น มีความเอื้อเฟอ รูจักแบงปน และรูจักการรอคอย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539: 759) ไดใหความสําคัญกับความมีระเบียบวินัย
วา การมีระเบียบวินัย เปนคุณลักษณะหนึง่ ที่สําคัญทางบุคลิกภาพของเด็ก ทั้งนี้เพราะผูมีวินัยในตนเอง
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จะเปนผูที่รูจักกาลเทศะสนใจและเอาใจใสตอสังคม เปนผูที่มีระเบียบและปฏิบัตติ ามกฎเกณฑของสังคม
และเมื่อใดที่เด็กไดพัฒนาลักษณะดังกลาวแลว เด็กก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สังคมยอมรับ
ทั้งตอหนาและลับหลังผูใหญ
2.3 ประเภทของความมีวินัย
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2529: 125 – 126) กลาวถึง ความสําเร็จ
ในการพัฒนาประเทศญี่ปุน วามีพื้นฐานสําคัญประการหนึ่ง คือ คนญี่ปุนมีวินัยและวินยั ของคนญี่ปุน
ปรากฏชัดเจนในการดําเนินชีวิตประจําวันทั่วไป ซึ่งการสอนจริยธรรมที่เกี่ยวกับวินยั และความรับผิดชอบ
ของคนญี่ปุน ที่ระบุในหลักสูตรประถมศึกษาวิชาจริยธรรมใหแกเด็ก ดังนี้
2.3.1 วินัยในตนเอง ประกอบดวยคุณธรรมยอยๆ
2.3.1.1 การเคารพนับถือตนเอง
2.3.1.2 ความเชื่อมั่นตัวเอง ชวยตัวเองได พึ่งพาอาศัยคนอื่นนอยลง
2.3.1.3 แตงกายเรียบรอย ใชวาจาสุภาพ ประพฤติปฏิบตั ิตนถูกตอง เหมาะสมกับ
เวลาสถานที่
2.3.1.4 รูจักคุณคาของเวลา
2.3.1.5 เปนคนซื่อสัตย สุจริต
2.3.1.6 เชื่อมั่น ศรัทธาในสิ่งที่ตวั เองเคารพนับถือ
2.3.1.7 รักความยุตธิ รรม ปราศจากความลําเอียง
2.3.1.8 ดํารงตนอยางคนมีระเบียบ
2.3.1.9 ขยันขันแข็งในการทํางาน ทํางานใหสําเร็จ
2.3.1.10 มีความยุตธิ รรม
2.3.2 วินัยตอสวนรวม คุณธรรมชวยเสริมสราง มีดังตอไปนี้
2.3.2.1 ยอมรับนับถือผูอื่น เสริมสรางความสงบสุขรวมกัน
2.3.2.2 เอาใจใสผูอื่น ตั้งใจฟงคําพูดของคนอื่น
2.3.2.3 เมตตา กรุณา ตอคนอื่น
2.3.2.4 นับถือยกยองผูประกอบคุณงามความดี สรางประโยชนแกสังคม
2.3.2.5 ใหความรวมมือชวยเหลือผูอ ื่น
2.3.2.6 ยอมรับกฎ ขอบังคับ ที่กลุม กําหนดขึ้น ปฏิบัตติ ามอยางเต็มใจ
2.3.2.7 ยึดมั่นในสิทธิ และปฏิบตั ิตามหนาที่
2.3.2.8 รักษาครอบครัว สรางฐานะครอบครัวใหมั่นคง
2.3.2.9 รักเพื่อน รักโรงเรียน ครู พยายามสรางชื่อเสียงแกโรงเรียน
2.3.2.10 มีสํานึกในความเปนคนญี่ปนุ ภูมิใจในความเปนชาติ สรางชาติใหเจริญ
กาวหนา
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จริยธรรมและคุณธรรมดานความมีระเบียบวินยั ถูกปลูกฝงใหแกเด็กตัง้ แตระดับประถมศึกษา
และกาวไปถึงการฝกหัดเด็กระดับกอนวัยเรียนในดานความมีระเบียบวินัยตั้งแตวัยทารก นับวา เปน
การพัฒนาคนใหมีพื้นฐานลักษณะนิสัยที่ถาวร กลายเปนความเคยชินของวิถีชีวิตประจําวันของคนในชาติ
จึงทําใหประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางรวดเร็ว
2.4 คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเอง
1. เด็กสามารถควบคุมตนเองทางกาย วาจา ใจ รักความจริง ไมพูดปด
2. เด็กสามารถพึ่งตนเอง (เบื้องตน) ไดแก การรับผิดชอบตนเองในกิจวัตรประจําวัน
(การกิน การขับถาย การแตงตัว)
3. เด็กสามารถทํากิจกรรมหรืองานงายๆ ใหสําเร็จไดดวยตนเอง
4. เด็กสามารถจัดเก็บของเลนและของใชใหเปนระเบียบ
5. เด็กรูจักรักษาของของตนและผูอื่น
6. เด็กมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา และสามารถใชเวลาใหเปนประโยชน
7. เด็กสามารถปฏิบัตติ ามขอตกลงและกติกาไดอยางถูกตอง
8. เด็กแสดงความคิดเห็นของตนเอง อีกทั้งฟงความคิดเห็นของผูอื่น
9. เด็กเคารพในสิทธิและหนาที่ของกันและกัน
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 11) กลาววา
คุณลักษณะและพฤติกรรมบงชี้ความมีวนิ ัย
1. การควบคุมตัวเองทั้งกาย วาจาและใจ
2. การยอมรับในผลของการกระทําของตนเอง
3. การเห็นแกประโยชนสวนรวม
4. การตรงตอเวลา
5. ความมีเหตุผล
6. การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ตามกฎเกณฑ
7. การเคารพในสิทธิหนาทีข่ องกันและกัน
8. เด็กแสดงความคิดเห็นของตนเอง อีกทั้งฟงความคิดเห็นของผูอื่น
9. เด็กเคารพในสิทธิและหนาที่ของกันและกัน
2.5 การเสริมสรางความมีวินยั ในตนเอง
แทนเนอร (ชาติชาย พิทักษธนาคม. 2544: 285; อางอิงจาก Tenner. 1987: 11) ให
ความคิดเห็นวา การปลูกฝงวินัยโดยอาศัยรูปแบบของการปรับพฤติกรรมนั้นตองเหมาะกับสถานการณ
ที่กําหนด เชนเดียวกับรูปแบบของการฝก ที่คลายกันคือ ตองการพฤติกรรมตอบสนองที่เปนอัตโนมัติ
แตก็มีความแตกตางกันในหลายจุด ประการแรก การฝกเปนการสรางพฤติกรรมใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่ผานการรับรอง ประการที่สองในการฝกนั้นพฤติกรรม ซึ่งไมเปนที่ตองการจะไดรับความสนใจดวย
และประการที่สาม การใหรางวัลและการลงโทษจากภายนอก ไมจําเปนมากตอการฝก สิ่งที่ครูใหความสนใจ
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คือ การมีพฤติกรรมตอบสนองตอสถานการณที่กําหนดใหอยางเปนอัตโนมัติเทานั้น สําหรับการเสริมสราง
วินัยใหเกิดขึ้นในตัวเด็กเปรียบเหมือนการเตรียมใหเด็กเปนผูใหญที่ดีในอนาคต มีพฤติกรรมที่แสดงออก
เปนที่ยอมรับของสังคม ความเหมาะสมในแตละสถานการณ ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ของสังคมการเสริมสรางวินัยใหบังคับขึ้นแกเด็ก
1. สรางสัญลักษณและคําขวัญ
2. สนับสนุนความเปนผูนํา เพื่อสรางคุณคาทางบวกใหแกโรงเรียน
3. ตองทําใหเด็กมีความรูสึกวาเปนเจาของ และเกิดความรับผิดชอบรวมกัน
4. เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการตั้งกฎเกณฑ และมีสว นรวมในการตัดสินใจ
5. สรางกฎเกณฑที่เปนทางการ และไมเปนทางการใหชดั เจน
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542ก: 80 – 81) กลาวถึง หลักการสรางวินัยใหแกเด็ก ดังนี้
1. มีเจตคติที่ดีกับเด็ก การสอนวินัยตองคอยเปนคอยไป ใสใจและพยายามในการ
สรางดวยการใชสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก ใหคําแนะนําชี้แจงถึงการประพฤติปฏิบัตทิ ี่ถูกตอง ฝกเด็กให
รูจักการบังคับตนเองอยางมีเหตุผล ใหกําลังใจเมื่อเด็กทําถูกตองและชมเชย ใชวธิ ีการชักจูงใจใหมีสวนรวม
ในการปฏิบตั ิ มากกวาการบังคับ โดยคํานึงถึงความรูสึกจิตใจของเด็ก และความสามารถของเด็ก ใน
การพัฒนาตามระดับอายุ การสอนวินยั เด็กดวยความรักและใหสิ่งที่ดีที่สุดกับเด็ก จะชวยใหเด็กมีความรูสึก
ที่ดีกับการมีวินัย
2. ใหอิสระแกเด็กในการมีความคิดเปนของตนเอง ดวยการใหคําแนะนําปรึกษา เมื่อ
เด็กเลนกับเพือ่ นหรือมีปญหาในการเลน เด็กควรไดรูวา ทําไมตองมีวินัย พฤติกรรมใดที่ยอมรับได และ
พฤติกรรมใดที่ผิด เมื่อผิดแลวตองแกไข เพราะหากเกิดซ้ําแลวไปแกไข จะทําใหเด็กคับของใจ
3. สรางใหเด็กมีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายดวยการติดตาม
ใหขอมูลยอนกลับ ชี้แนะ ไมติหรือวากลาวใหเด็กเสียใจ ไมเปรียบเทียบเด็กกับผูอื่นใหเด็กรูสึกวาเปน
ปมดอย แตประเมินใหเด็กเห็นถึงการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองและขอควรตองแกไข
4. ใหการยกยองชมเชยในทันทีที่เด็กกระทําหรือปฏิบัติดี อยาพูดถึงสิ่งที่ไกลตัว
เด็กจะไมเขาใจ เชน ทําดีไปเถอะ โตขึ้นแลวจะดีเอง เด็กไมทราบ หรือใชคํายาก เด็กไมเขาใจ เชน
คนดีเปนคนเกง ในขณะที่ฝกเด็ก เด็กอาจจะดื้อรั้นบาง เอาแตใจตนเองบาง ตองใหอภัยอยาเอาแตใจ
5. การฝกวินัยตองสม่ําเสมอ เรามาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไดในทันทีทันใด
ตองฝกซ้ําๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเด็กซึมซับไปเปนนิสัย เมื่อผิดตองลงโทษทันทีเพื่อแกไขใหถูกตอง
ถาเด็กทําดีตองชมเชย
2.6 งานวิจัยที่เกีย่ วของกับความมีวินัยในตนเอง
งานวิจัยในประเทศ
ตองจิตต จิตดี (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย โดยการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนว คารล ออรฟ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ สมุทรปราการจํานวน 20 คน

22
ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรี ตามแนวคารลออรฟ มี
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญ .05
ศศินันท นิลจันทร (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่มี
ตอความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนอนุบาลปที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 สถานรับเลี้ยงเด็กดวงประทีป มูลนิธิดวงประทีปชุมชนแออัดคลองเตย
กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตยหลังจาก
ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 0.1
กมลจันทร ชื่นฤทธิ์ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาความมีวนิ ัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตามพระราชดํารัส โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียน
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ (มหามงคล) เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัยมีคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกตเทากับ 0.84
ศุภลักษณ ศรีดอกไม (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการใชมุมประสบการณในหองเรียน
ที่มีตอความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย โดยกลุมตัวอยางอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2550 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
งานวิจัยตางประเทศ
เชเวียคอฟ และ ฟริทซ (เตือนใจ ยอดนิล. 2530: 44; อางอิงจาก Sheviakov; &
Friz. 1965) ไดศึกษาถึงประเภทของวินยั ที่ควรปลูกฝงใหแกเด็กวา ไมควรเปนวินัยที่มีรากฐานจาก
การปฏิบัตติ ามคําสั่งของบุคคลอื่นและใหความเห็นตอไปอีกวา ควรเปนเรื่องของความตั้งใจ มาจาก
จิตสํานึกของเด็กเอง ซึ่งมิใชการกระทําตามคําสั่ง หรือเพราะการลงโทษ นั่นคือการปลูกฝงใหเกิดวินัย
ในตนเอง ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความชื่นชอบและรักในอุดมคติ
มุสเสน (วิลาวัณย เผือกผวง. 2536: 19; อางอิงจาก Mussen. 1969: 335 – 341)
ไดศึกษาพบวา การฝกวินัยใหแกเด็ก โดยการใชเหตุผลและใหความรักเปนวิธีการฝกวินัยทีไ่ ดผลดีที่สุด
และชวยสงเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก เพราะชวยใหเด็กเขาใจเหตุผลหรือมาตรฐานสังคมที่พอ แม
ตองการ
ฟลเอลลา (เบญจวรรณ ศรีมารุต. 2541: 26; อางอิงจาก Filella. 1975: 146) ได
ศึกษาเกี่ยวกับแรงผลักดันภายในตัวเด็ก พบวา พอแมมีอิทธิพลอยางยิ่งในการสรางวินัยใหกับเด็กพอ
แมตองไมตามใจหรือเขมงวดกับเด็กจนเกินไป อิสรภาพจําเปนตอการเรียนรูและการเจริญเติบโตของเด็ก
แตก็ควรมีขอบเขตที่เหมาะสม ถามากเกินไปเด็กมักจะยุงยากใจ และถานอยเกินไปเด็กก็จะเกิดความรูสึก
ตอตาน
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวา การมีวินัยในตนเองนั้น เปนสิ่งสําคัญและมีผลดีตอ ตัวเด็กเอง
และสังคมโดยรวม ดังนั้นจึงควรจัดประสบการณที่เหมาะสมสอดคลองกับวัยความตองการและธรรมชาติ
ของเด็ก สงเสริมการเรียนรูใหเด็กมี ปฏิสัมพันธกับผูอนื่ เด็กเกิดเชื่อมั่นในตนเอง รูจักการปรับตัว มี
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ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อันเปนการฝกวินัยในตนเองใหกบั เด็ก สามารถอยูรวมกับผูอ ื่นใน
สังคมไดอยางมีความสุขตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
4. แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินงาน
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 3 – 4 ป ที่กําลังศึกษา
อยูชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตพัฒนา เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานการการศึกษาเอกชน จํานวน 125 คน
การเลือกกลุม ตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุ 3 – 4 ป ที่กําลังศึกษา
อยูชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 หอง 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตพัฒนา คลองสามวา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาโดยการแบบเจาะจง 1 หองเรียน จากจํานวน 5 หองเรียน เพื่อเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาวิจัย จํานวนเด็กปฐมวัย 25 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจยั คือ
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตามขั้นตอนเพื่อดําเนินการตอไป
1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนรูแ บบเด็ก
นักวิจัยจากงานวิจัยการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเด็กเปนสําคัญ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.
2547
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1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและคูม ือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ของกรมวิชาการ
2. การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ดําเนินการตามลําดับขั้น ดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนสาธิตพัฒนา
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
2.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของการจัดการเรียนรูแ บบเด็กนักวิจัยนํามาปรับใช
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของเด็ก
2.3 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู
ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล
โดยจัดชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เรื่องละ 8 วันๆ ละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห
โดยเนนสิ่งแวดลอมเปนหัวเรื่องในการวิจัยเด็กเปนผูนําเสนอ
2.4 นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่ผูวิจยั สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
ตรวจพิจารณาเพื่อหาความสอดคลองของจุดประสงค เนื้อหา การดําเนินกิจกรรม สื่อการเรียน การประเมินผล
ดังรายนามตอไปนี้
1. อาจารยศิริลักษณ วุฒิสรรพ ครูประจําชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลแพร อําเภอ
เมืองแพร จังหวัดแพร
2. อาจารยชยุดา พยุงวงษ ครูประจําชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลธนาพรวิทยา
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
3. อาจารยธิติมา เรืองสกุล ศึกษานิเทศก เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
จังหวัดนราธิวาส
2.5 ปรับปรุงแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ มีสิ่งที่ตอง
ปรับปรุงแกไข ดังนี้
2.5.1 ปรับปรุงเพิ่มเติมจุดประสงคแผนการจัดการเรียนรู โดยศึกษาคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของเด็กปฐมวัย
2.5.2 ปรับปรุงกิจกรรมที่เนนใหเด็กลงมือปฏิบัติทั้งเดี่ยวและกลุมใหเด็กเลือกตาม
ความสนใจ
2.6 นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นอนุบาล
ศึกษาปที่ 1 อายุ 3 – 4 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยางจากหองเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 จํานวน
30 คน
2.7 นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทําเปนฉบับจริง เพื่อนําไปใชในกลุมตัวอยาง
ในการทดลองโดยเนนสิ่งแวดลอมเปนหัวเรื่องในการวิจัยเด็กเปนผูเสนอ 4 เรื่อง มด นก ผัก รถ
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2.8 นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทั้ง 4 เรื่องใชในการทดลองเปนระยะเวลา 7 สัปดาห
โดยเด็กมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่เกิดขึ้นดัง ตาราง 1
ตาราง 1 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่เกิดขึ้น
ลําดับ
1

2

3

วัน
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร

เรื่อง
มด

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การรอคอย ความซื่อสัตย
/
/
/
/
/

นก

/
/
/
/
/

ผัก

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/
/
/
/

/
/
/

/
/

/
/
/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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ตาราง 1 (ตอ)
ลําดับ

วัน
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร

เรื่อง
รถ

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การรอคอย ความซื่อสัตย
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

3. แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ดําเนินการตามลําดับขั้น
ดังตอไปนี้
3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมีวินยั ของเด็กปฐมวัย การสังเกต
พัฒนาการ และการบันทึกพัฒนาการ ศศินนั ท นิลจันทร (2547) กมลจันทร ชื่นฤทธิ์ (2550) ศุภลักษณ
ศรีดอกไม (2551) และไดสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1 อายุ
ระหวาง 3 – 4 ป เปนเวลา 4 สัปดาหแลวนํามาสรางเกณฑ
3.2 สรางคูมือประกอบคําแนะนํา ในการใชแบบสังเกตพฤติกรรมทางดานความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยเปนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยเปน 4 ดาน
ดานที่ 1 ดานความรับผิดชอบ จํานวน 3 ขอ
ดานที่ 2 ดานการตรงตอเวลา จํานวน 3 ขอ
ดานที่ 3 ดานการรอคอย
จํานวน 3 ขอ
ดานที่ 4 ดานความซื่อสัตย
จํานวน 3 ขอ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนการประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ออกเปน 4 ระดับ คือ คะแนน 3, 2, 1 และ 0
ระดับคะแนน 3 บันทึกเมื่อเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเอง
ระดับคะแนน 2 บันทึกเมื่อเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง
ระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อเด็กปฐมวัยแสดงออกไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง
ระดับคะแนน 0 บันทึกเมื่อเด็กปฐมวัยไมแสดงออกเลย
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3.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจเพือ่
แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของแบบสังเกต และคูมือประกอบคําแนะนํา
ในการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองไปใหผเู ชี่ยวชาญ ตรวจดูความสอดคลอง ความเหมาะสม
และการใชภาษา จํานวน 3 ทาน มีรายนามดังตอไปนี้
1. อาจารยสนอง ตรงเที่ยง โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ตําบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
2. ผูชวยศาสตราจารย นพดล กองศิลป โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม)
3. อาจารยนันทัชพร จิรขจรชัย โรงเรียนอนุบาลตราด อําเภอเมือง จังหวัดตราด
3.4 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองและคูมือประกอบคําแนะนําในการใช
แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามความคิด
เห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ
3.5 การแสดงหลักฐานความเทีย่ งตรง ของแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
แสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสังเกตที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
ตรวจดูความเที่ยงตรงในเนือ้ หา เพื่อใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับการนําไป
สังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย โดยการลงความเห็นและใหคะแนนแบบสังเกต แลวนําคะแนนทีไ่ ดมา
หาคาดัชนีความสอดคลองระหวาง พฤติกรรมและจุดประสงค แบบสังเกตมีคา IOC มากกวาหรือ
เทากับ 0.5 จึงถือวา ใชไดซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบสังเกตกับ
จุดประสงคอยูระหวาง IOC = 1.00
หลังจากการตรวจสอบคาความเทีย่ งตรงแลว ผูวิจยั นําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง ใช (Try Out) กับนักเรียนอนุบาลปที่ 1 อายุ 3 – 4 ป ที่โรงเรียนสาธิตพัฒนา เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
3 คะแนน เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง
2 คะแนน เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง
1 คะแนน เด็กปฐมวัยแสดงออกไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง
0 คะแนน เด็กปฐมวัยไมแสดงออกเลย
3.6 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ที่ผานการทดลองใชมาตรวจแลววิเคราะห
คาอํานาจจําแนกรายขอมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป ไดแบบสังเกตจํานวน 12 ขอ มีคา
อํานาจจําแนกระหวาง .23 – .61 ซึ่งแตละดานแบงได ดังนี้
1. ดานความรับผิดชอบ จํานวน 3 ขอ
2. ดานการตรงตอเวลา จํานวน 3 ขอ
3. ดานการรอคอย
จํานวน 3 ขอ
4. ดานความซื่อสัตย
จํานวน 3 ขอ
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3.7 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตร
RAI ของ เบอรี – สต็อก (Burry – Stock. 1996: 256) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตทัง้ ฉบับ
เทากับ .80 ซึ่งมีคาสูงเพียงพอในการนําไปใชในการศึกษาวิจัย

แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่ใชกลุมตัวอยาง
กลุมเดียว ผูว จิ ัยไดดําเนินการทดลองโดยใชการวิจัยแบบ One – Group Time – Series มาปรับใช
ใหเหมาะสมกับงานวิจัยดัง ตาราง 2
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง
กอนการทดลอง

ขณะทดลอง

หลังทดลอง

TO

X, T1, X, T2, X , T3 ,…, T7

X, T8

เมื่อ

TO
X
T1, T2, T3,… T7
T8

แทน
แทน
แทน
แทน

การประเมินพฤติกรรมทางวินัยในตนเองกอนการทดลอง
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
การประเมินตลอดชวงเวลาทําการทดลองหลายๆ ครั้ง
การประเมินหลังการทดลอง

วิธีการดําเนินการทดลอง
การทดลองในครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนเวลา 8 สัปดาห
ดังนี้
1. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุม ตัวอยางกอนทดลองเปนระยะ 1 สัปดาห
2. จัดสภาพแวดลอมภายในสถานที่ที่ทําการทดลองใหเหมาะสม
3. จัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (Baseline Data) โดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยจํานวน 1 คน ทําการสังเกต
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณจากการจัดประสบการณแบบ
ปกติของกลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน โดยบันทึกผลรวม
ของการสังเกตทั้ง 4 วัน ลงในแบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยมี
กิจกรรมที่ทําการทดลองดังนี้สัปดาหที่ 1 – 2 เรื่อง มด สัปดาหที่ 3 – 4 เรื่อง นก สัปดาหที่ 5 – 6
เรื่อง ผัก สัปดาหที่ 7 – 8 เรื่อง รถ ทําการทดลองในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร เวลา 9.00 – 9.50 น.
หัวเรื่องที่ปรากฏขึ้นนี้มาจากความสนใจของเด็ก
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4. ดําเนินการทดลองจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 4 วันๆ ละ 50 นาที
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดยมีขั้นตอนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ขั้นตอนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ. 2545)
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ
1 วัน)
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก
2. เชิญชวนใหเด็กเสนอเรื่องหรือสรางสถานการณเพื่อกระตุน ใหเด็กเกิดความสนใจ
ในสิ่งที่นาสนใจ
3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหัวเรื่องที่เด็กตองการศึกษาเรียนรู
4. กําหนดหัวขอที่จะศึกษารวมกัน
5. เด็กและครูรว มกันเลาประสบการณเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา
6. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูทชี่ วยสงเสริมทักษะการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู (ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 2 สัปดาห)
1. การสํารวจแหลงเรียนรู (ประมาณ 3 วัน)
1.1 ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริง จากแหลงเรียนรู เพื่อฝกฝนทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร
1.2 ใหความรูพื้นฐานแกเด็กเพือ่ ใหเด็กเกิดความสนใจ
1.3 ครูกระตุนดวยคําถามใหเด็กเกิดความสนใจและใหเด็กซักถามปญหา
1.4 ครูจดบันทึกสิง่ ที่เด็กถามคําถาม
1.5 ครูกระตุนใหเด็กออกมาเลาประสบการณที่ไดไปสํารวจแหลงเรียนรู
1.6 ใหเด็กเลาถึงประสบการณที่ไดไปแหลงเรียนรู
2. การเลือกหัวขอที่จะศึกษา (ประมาณ 1 วัน)
2.1 ครูใหเด็กชวยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆ ตองการทํา
2.2 ครูทําแผนที่ความคิดจากคําตอบของเด็กทุกคนเพื่อเห็นภาพรวม
3. การศึกษาคนควา ขีดเขียน และจดบันทึก (ประมาณ 1 วัน)
3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความสนใจและความถนัดของแตละคน
4. นําเสนอผลงาน (1 วัน)
4.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง
4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน
4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากแสวงหาความรูตอไป
ขั้นที่ 3 การประเมิน
สรุปและจัดทําผลงานความรู (1 วัน)
1. เด็กและครูรว มกันสรุปความรูที่ไดจากเรื่องที่ศึกษา
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2. ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องที่ตนเองศึกษาไปใชประโยชน และ
กระตุนใหเด็กเกิดความอยากเรียนรูตอไป
3. ในการวิจัยครั้งนี้แตละครั้งที่จดั กิจกรรมผูช ว ยผูวิจัยจะทําการสังเกตและบันทึก
แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย ในขัน้ ดําเนินกิจกรรม สัปดาหละ 4 วัน และบันทึกผลรวมการสังเกต
ทั้ง 4 วัน เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย
4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมทางดาน
ความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา ดานการรอคอย และดานความซื่อสัตย จึงมีหลักการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการบันทึกแบบประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยทางดานความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา ดานการรอคอยและดานความซื่อสัตยที่ผวู ิจัย
สรางขึน้ โดยมีผูสังเกต 2 ทาน โดยมีหลักในการเลือกผูชว ยวิจัยคือตองเปนครูที่มีวุฒปิ ริญญาตรีครุศาสตร
และมีประสบการณในการสอนเด็กปฐมวัยมาแลว
2. เวลาที่ใชในการสังเกตเวลาที่ใชในการสังเกตทั้งหมด 50 นาที โดยสังเกตเด็กเปนรายบุคคล
3. การสังเกตความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ผูสังเกตทั้งสองคนจะสังเกตพฤติกรรม
เด็กคนเดียวกัน พรอมกันในชวงเวลาเดียวกัน
4. เมื่อสิ้นสุดการทดลองในแตละสัปดาห นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบกับขอมูล
พื้นฐานทุกดานเพื่อศึกษาระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ตลอด
ชวงเวลาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
5. การฝกผูชวยวิจัย
5.1 ใหศึกษาและทําความเขาใจจุดมุงหมายของการสังเกต
5.2 ใหศึกษานิยามศัพทเฉพาะความมีวินัยในตนเอง และแบบสังเกตพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองใหเขาใจตรงกัน เพื่อสามารถบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมไดตรงกัน
5.3 ฝกการสังเกต และบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง
5.4 ฝกการสังเกตจริงใชชวงที่ผวู ิจัยทดลองใชแบบสังเกต โดยผูชวยวิจัย 1 ทาน คือ
ผูวิจัยและผูช วยวิจัย ทําการสังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย อายุ 3 – 4 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และหา
หลักฐานความเชื่อมั่นของผูสังเกต 2 ทาน
6. การบันทึกคะแนนบันทึกพฤติกรรมโดยใสเครื่องหมาย 3ลงในแบบสังเกต ใหตรงกับ
ชองระดับคะแนนพฤติกรรม 3, 2, 1 และ 0 ถาเกิดความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยซ้ํา ใหใส
เครื่องหมายลง 3 ในชองเดิมตามจํานวนครั้งที่เกิดพฤติกรรม โดยทําการบันทึก ดังนี้
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6.1 ชองระดับคะแนน 3 บันทึกเมื่อเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง
6.2 ชองระดับคะแนน 2 บันทึกเมื่อเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง
6.3 ชองระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อเด็กปฐมวัยแสดงออกไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง
6.4 ชองระดับคะแนน 0 บันทึกเมื่อเด็กปฐมวัยไมแสดงออกเลย
7. การใหคะแนน
7.1 ในชวงเวลาที่สังเกตเด็ก เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยตรงกับขอใด และชอง
ระดับคะแนนใด ใหใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองนั้น ถาเด็กเกิดพฤติกรรมความมีวินัยซ้ําในขอ และ
ชองระดับคะแนนเดิม ใหทําเครื่องหมาย 9 ซ้ําลงในชองนั้น ตามจํานวนครั้งที่ซ้ํา
7.2 ถาพบเครื่องหมาย 9 ในชองระดับใดก็ใหใสคะแนนในชองระดับนั้น และถาพบ
เครื่องหมาย 9ในขอและชองระดับคะแนนใดใหนําคะแนนที่ซ้ําคูณกับชองระดับคะแนนในชองนั้น
เชน ในชองระดับคะแนน 2 แสดงพฤติกรรมซ้ํา 2 ครั้ง รวมคะแนนเทากับ 4 คะแนน เปนตน

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. หาคาสถิติพนื้ ฐาน กอนการทดลองและขณะทําการทดลองในแตละสัปดาห โดยนําขอมูล
ไปหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร
2. วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนน โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบ วัดซ้าํ
(One – Way Repeated – measures : ANOVA) โดยใชการคํานวณในโปรแกรม คอมพิวเตอร
3. วิเคราะหเปรียบเทียบรายคูในแตละชวงเวลา โดยใช LSD แบบวัดซ้ํา โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร

สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือ
1. การแสดงหลักฐานความเทีย่ วตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวนิ ัย ใน
ตนเอง โดยใชสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 95)
IOC =

เมื่อ

∑R

IOC

∑R
N

N

แทน ดัชนีความสอดคลองของลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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2. หาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตความมีวินยั ในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยการนําแบบ
สังเกตความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ ปฐมวัยปที่ 1 ทีไ่ มใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต ใชสตู ร RAI (Burry-Stock. 1996: 256)
n

k

∑ ∑| R
1−

1kn

=

RAI

เมื่อ

− R2 kn |

KN ( I − 1)

RAI

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

R1kn
R2 kn
N

K
I

คาความเชื่อมั่นของการสังเกต
ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 1
ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 2
จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
จํานวนพฤติกรรมยอย
จํานวนชวงคะแนน

3. หาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 36) คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชสตู ร
3.1 หาคาเฉลี่ย (Mean)
X

=

เมื่อ

∑X
N

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนกลุมตัวอยาง

X

∑X
N

3.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
N ∑ X 2 − (∑ X )

2

S .D =

เมื่อ

N (N − 1)

S.D

∑X
(∑ X )
2

N

2

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละคนในกลุม
กําลังสองของผลรวมของคะแนนแตละคนในกลุม
จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
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4. การวิเคราะหรายขอ (Item Analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนกแบบสังเกตความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใชสูตร rItem-Total
rItem−Total

เมื่อ

=

rItem-Total
I
T
n

n ∑ IT - ∑ I∑ T

[n ∑ I 2 - (∑ I) 2 ] [n ∑ T 2 − (∑ T) 2 ]

แทน
แทน
แทน
แทน

คาอํานาจจําแนกรายขอ
คะแนนของขอสังเกต
คะแนนผลรวมของขออื่นที่เหลือทุกขอ
จํานวนคนในกลุม

5. เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอน ระหวางการทดลอง และหลัง
ทดลอง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One – Way Repeated – measures : ANOVA)
6. หาคาขนาดสงผล โดยใช Partial η2 คํานวณการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรทําการวิเคราะห

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
K
แทน จํานวนขอของแบบสังเกต
M
แทน คาเฉลี่ยของคะแนน
S
แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
df
แทน คาชั้นแหงความอิสระ
MS
แทน คากําลังสองเฉลี่ยของคะแนน
F
แทน คาสถิตทิ ี่ใชในการสังเกต
Sig.
แทน ระดับคานัยสําคัญ หรือ คาความนาจะเปน
2
Partial η แทน ขนาดสงผลของการจัดกิจกรรมแบบเด็กนักวิจัย

ขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การศึกษาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบสังเกตความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัย กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แยกเปนรายขอดังแสดงใน ตาราง 3 และแยกเปนรายดาน ดังแสดงในตาราง 4
โดยตีความหมายระดับคาคะแนนตามเกณฑ ดังนี้
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ตาราง 3 ระดับคะแนน
ระดับ
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
ระดับ 0

ชวงคะแนน
2.25 – 3.00 คะแนน
1.50 – 2.24 คะแนน
0.75 – 1.49 คะแนน
0.00 – 0.74 คะแนน

หมายความวา
เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง
เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง
เด็กปฐมวัยแสดงออกไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง
เด็กปฐมวัยไมแสดงออกเลย

ตาราง 4 สถิตพิ ื้นฐานของคะแนนความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยรายขอกอนทดลอง ระหวางทดลอง
และหลังการทดลอง
ความมีวินัยในตนเอง
1. ดานความรับผิดชอบ (K=3)
1.1 เด็กตั้งใจปฏิบัตกิ ิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
1.2 เด็กเก็บของเขาที่เรียบรอย
1.3 เด็กรูจักชวยเหลือตนเอง
2. ดานการตรงตอเวลา (K=3)
2.1 เด็กรวมทํากิจกรรมใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2.2 เด็กปฏิบัตติ นเหมาะสมกับชวงเวลา
2.3 เด็กรูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรมโดยฟงสัญญาณ
3. ดานการรอคอย(K=3)
3.1 เด็กยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.2 เด็กไมรังแกเพื่อนเมื่อขณะทํากิจกรรม
3.3 เด็กเขาแถวตามลําดับกอน – หลัง
4. ดานความซื่อสัตย(K=3)
4.1 เด็กรักษากฎกติกาในการทํากิจกรรมรวมกัน
4.2 เด็กไมหยิบของของผูอื่นกอนไดรับอนุญาต
4.3 เด็กไมหยิบของสวนรวมมาเปนของสวนตัว

กอนทดลอง ระหวางทดลอง หลังทดลอง
M

S

M

S

M

S

.54
.69
.69

.18
.24
.24

1.82
1.61
1.39

.69 2.82 .22
.65 2.63 .20
.64 2.29 .23

.50
.57
.67

.17
.21
.33

1.80
1.62
1.42

.72 2.86 .15
.62 2.69 .21
.72 2.18 .21

.52
.67
.66

.20
.22
.36

1.77
1.70
1.47

.69 2.86 .16
.61 2.79 .19
.62 2.22 .20

.47
.60
.80

.30
.20
.27

1.75
1.61
1.49

.67 2.92 .16
.62 2.78 .20
.68 2.25 .23
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ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย พิจารณาเปนรายขอ
ตามแบบสังเกตความมีวินยั ในตนเองของเด็กปฐมวัยมี ดังตอไปนี้
กอนการทดลอง
ดานความรับผิดชอบ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 0 คือ เด็กปฐมวัยไมแสดงออก
เลย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ .54 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ .69 และมีคาเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ
.18 ถึง .24
ดานการตรงตอเวลา 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 0 คือเด็กปฐมวัยไมแสดงออก
เลย โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ .50 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ .67 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .17 ถึง .33
ดานการรอคอย 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 0 คือ เด็กปฐมวัยไมแสดงออกเลย
โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ .52 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ .67 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .20
ถึง .36
ดานความซื่อสัตย 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 0 คือ เด็กปฐมวัยไมแสดงออก
เลย จํานวน 2 ขอ และ ในระดับ 1 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออกไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ
โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ .47 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ .80 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .20
ถึง .30
ระหวางทดลอง
ดานความรับผิดชอบ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือ เด็กปฐมวัย
แสดงออกได โดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ และ อยูในระดับ 2 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออกได
ดวยตนเอง เปนบางครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.39 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ
1.82 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .64 ถึง .69
ดานการตรงตอเวลา 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออก
ไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ และ อยูในระดับ 2 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเอง
เปนบางครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลีย่ ต่ําสุดเทากับ 1.42 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1.80 และมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 62 ถึง .72
ดานการรอคอย 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับระดับ 1 คือ เด็กปฐมวัย
แสดงออกไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ และ อยูในระดับ 2 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออกได
ดวยตนเอง เปนบางครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.47 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ
1.77 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .61 ถึง .69
ดานความซื่อสัตย 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออก
ไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ และ อยูในระดับ 2 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเอง
เปนบางครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลีย่ ต่ําสุดเทากับ 1.49 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1.75 และมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .62 ถึง .68
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หลังทดลอง
ดานความรับผิดชอบ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูใ นระดับ 3 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออก
ไดดวยตนเองทุกครั้ง โดยมีคาเฉลีย่ ต่าํ สุดเทากับ 2.29 และมีคา เฉลีย่ สูงสุดเทากับ 2.82 และมีคาเบีย่ งเบน
มาตรฐานเทากับ .20 ถึง .23
ดานการตรงตอเวลา 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูใ นระดับ 2 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออก
ไดดวยตนเองเปนบางครั้ง จํานวน 1 ขอ และอยูในระดับ 3 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเอง
ทุกครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.18 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.86 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .15 ถึง .21
ดานการรอคอย 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออก
ไดดวยตนเองเปนบางครั้ง จํานวน 1 ขอ และ อยูในระดับ 3 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเอง
ทุกครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.22 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.86 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .16 ถึง .20
ดานความซื่อสัตย 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 3 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออก
ไดดวยตนเองทุกครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.25 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.92 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .16 ถึง .23
ตาราง 5 สถิตพิ ื้นฐานของคะแนนความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย รายดาน กอนทดลอง ระหวาง
ทดลองและหลังทดลอง
ความมีวินัยในตนเอง
ดานความรับผิดชอบ
ดานการตรงตอเวลา
ดานการรอคอย
ดานความซื่อสัตย
โดยรวม

กอนทดลอง
M
S ระดับ

ระหวางทดลอง
M
S ระดับ

หลังทดลอง
M
S ระดับ

.64
.58
.61
.62

.07
.13
.16
.19

0
0
0
0

1.61
1.61
1.64
1.62

.11
.09
.10
.08

2
2
2
2

2.58
2.58
2.62
2.65

.10
.10
.13
.14

3
3
3
3

.61

.11

0

1.62

.09

2

2.60

.10

3

ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมรายดาน คือ ดาน
ความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา ดานการรอคอย และดานความซื่อสัตย โดยรวม เปนดังนี้
กอนทดลอง อยูในระดับ 0 คือ เด็กปฐมวัยไมแสดงออกเลยทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ .64, .58, .61, .62 และ .61 คะแนน ตามลําดับ และมีคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน .07 ถึง .19
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ระหวางทดลองอยูในระดับ 2 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเอง เปนบางครั้ง
ทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.61, 1.61, 1.64, 1.62 และ 1.62 ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.08 ถึง .11
หลังทดลองอยูในระดับ 3 คือ เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้งทุกดาน มีคา
เฉลี่ยเทากับ 2.58, 2.58, 2.62, 2.65 และ 2.60 ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .10 ถึง .14
ตอนที่ 2 การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยแยกรายดาน
และรวม
การวิเคราะหขอ มูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบสังเกตความมีวนิ ัยในตนเองรายดาน
และรวม กอนทดลอง ระหวางการทดลองหลังทดลอง มาวิเคราะหหาคาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แลวนํามาเปรียบเทียบความแตกตางโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําและใช Partial η2
คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง ตามลําดับดังแสดงในตาราง 5 และเมื่อพบความแตกตางใน
การเปรียบเทียบแลว ผูว ิจัยไดทําการเปรียบเทียบ คือ กอน กับ ขณะการทดลอง
ตาราง 6 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนความมีวินัย รายดานและรวม แบบวัดซ้ํากอนทดลอง
ระหวางทดลอง หลังทดลอง
ความมีวินัย
รับผิดชอบ
ตรงตอเวลา
รอคอย
ความซื่อสัตย
รวม

Sig of F Partial η2

dfH

dfE

MSH

MSE

F

2
2
2
2

48
48
48
48

23.60
25.01
25.21
25.67

.01
.01
.02
.02

2605.02*
2115.95*
1426.20*
1376.32*

.00
.00
.00
.00

.99
.98
.98
.98

2

48

24.86

.01

2766.78*

.00

.99

* แทน p < .01
ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานรับผิดชอบ กอน
ทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังทดลอง มีคาทดสอบ F = 2605.02* และ มีคา sig of F = .00
ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองดานรับผิดชอบ กอนทดลอง ระหวาง
ทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีคา Partial η2 = .99 แสดงวา
การทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานรับผิดชอบ อยูในระดับรอยละ 99
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พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานตรงตอเวลา กอนทดลอง ระหวางการทดลอง และ
หลังทดลอง มีคาทดสอบ F = 2115.95* และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา คาเฉลี่ย
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานตรงตอเวลา กอนทดลอง ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีคา Partial η2 = .98 แสดงวา การทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองดานตรงตอเวลา อยูในระดับรอยละ 98
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานรอคอย กอนทดลอง ระหวางการทดลอง และหลัง
ทดลอง มีคาทดสอบ F = 1426.20* และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา คาเฉลี่ย
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานรอคอย กอนทดลอง ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีคา Partial η2 = .98 แสดงวา การทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองดานรอคอย อยูในระดับรอยละ 98
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความซื่อสัตย กอนทดลอง ระหวางการทดลองและ
หลังทดลอง มีคาทดสอบ F = 1376.32* และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา คาเฉลี่ย
พฤติกรรมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความซื่อสัตย กอนทดลอง ระหวางทดลองและหลังทดลอง
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีคา Partial η2 = .98 แสดงวา การทดลองครั้งนี้ สงผลตอ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความซื่อสัตย อยูในระดับรอยละ 98
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง โดยรวม กอนทดลอง ระหวางการทดลองและหลังทดลอง
มีคาทดสอบ F = 2766.78* และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา คาเฉลี่ยพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเอง โดยรวม กอนทดลอง ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติและมีคา Partial η2 = .99 แสดงวา การทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเอง
โดยรวม อยูในระดับรอยละ 99
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ตาราง 7การเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง รายดานและรวม
ที่สังเกตกอน ระหวางทดลอง และหลังทดลอง
พฤติกรรม
รับผิดชอบ
ตรงตอเวลา
รอคอย
ความซื่อสัตย
รวม

ผลตางเฉลี่ย

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน

Sig

ระหวาง (1.61)
หลัง (2.58)
ระหวาง (1.61)
หลัง (2.58 )
ระหวาง (1.64 )
หลัง (2.62)
ระหวาง (1.62)
หลัง (2.65)

-.976*
-.967*
-1.037*
-.963*
-1.033*
-.975*
-.999*
-1.027*

.031
.025
.036
.021
.045
.029
.043
.022

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

กอน (.61)
ระหวาง (1.62)
ระหวาง (1.62) หลัง (2.60)

-1.011*
-.983*

.033
.019

.000
.000

การทดสอบ
กอน (.64)
ระหวาง (1.61)
กอน (.58)
ระหวาง (1.61)
กอน (.61)
ระหวาง (1.64)
กอน (.62)
ระหวาง (1.62)

*แทน p < .01
ผลการวิเคราะหตามตาราง 7พบวา พฤติกรรมความมีวนิ ัยในตนเองดานรับผิดชอบ ที่สังเกต
กอนกับระหวางการทดลองและสังเกตระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ
-.976* และ -.967* มีคา sig =.00 และ.00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ดานรับผิดชอบ ที่สังเกตระหวางทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตกอนทดลอง และสังเกต
หลังทดลองมีคาเปลีย่ นแปลงมากขึน้ กวาสังเกตระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ p < .01
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานตรงตอเวลา ที่สังเกตกอนกับระหวางการทดลองและ
สังเกตระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ มากขึ้นเทากับ -1.037* และ -.963* มีคา sig =.00
และ.00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานตรงตอเวลา ที่สังเกตระหวาง
ทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตกอนทดลอง และสังเกตหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมาก
ขึ้นกวาสังเกตระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานรอคอย ที่สังเกตกอนกับระหวางการทดลองและสังเกต
ระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ -1.033* และ -.975* มีคา sig = .00
และ .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา พฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองดานรอคอย ที่สังเกตระหวางทดลอง
มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตกอนทดลอง และสังเกตหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวา
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สังเกตระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความซื่อสัตย ที่สงั เกตกอนกับระหวางการทดลอง
และสังเกตระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ -.999* และ -1.027* มีคา
sig = .00 และ .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความซื่อสัตย ที่
สังเกตระหวางทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตกอนทดลองและสังเกตหลังทดลอง มีคา
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ p < .01 ดังแสดงเปน
เสนภาพ ในภาพประกอบ 2

ระหวางทดลอง

ภาพประกอบ 2 เสนภาพการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองรายดาน
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ระหวางทดลอง

ภาพประกอบ 3 เสนภาพการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม ที่สังเกตกอนทดลองกับระหวางการทดลองและสังเกต
ระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ -1.011* และ -.983* มีคา sig = .00
และ .00 ซึ่งนอยกวา .01 แสดงวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม ทีส่ ังเกตระหวางทดลอง
มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตกอนทดลองและสังเกตหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกต
ระหวางการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <. .01 ดังแสดงเปนเสนภาพ ในภาพประกอบ 3

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยทีไ่ ดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีความมุงหมายของ
การวิจัยคือ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย และเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
กอน ระหวางการทดลองและหลังการทดลองไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ขอบเขตของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชาย – หญิง
อายุระหวาง 3 – 4 ป กําลังศึกษาอยูระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียน
สาธิตพัฒนา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 หองเรียน 125 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน – หญิง อายุระหวาง 3 – 4 ป กําลังศึกษาอยูระดับชั้น
อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตพัฒนา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง มา 1 หองเรียน จากทั้งหมด
จํานวน 5 หองเรียน จากนั้นจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดยสังเกตพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยตัวแปรอิสระ ไดแก การจัด
การเรียนรูแบบนักวิจัย ตัวแปรตาม ไดแก ความมีวนิ ัยในตนเอง 4 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบ
ดานการตรงตอเวลา ดานการรอคอย และดานความซือ่ สัตย
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย และแบบประเมินพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย จํานวน 12 ขอ แยกเปนดานความรับผิดชอบ 3 ขอ ดานการ
ตรงตอเวลา 3 ขอ ดานการรอคอย 3 ขอ ดานความซื่อสัตย 3 ขอ
การวิจัยในครัง้ นี้ ทําการศึกษากลุมตัวอยางนักเรียนระดับปฐมวัยโดยสรางความคุน เคยกับ
เด็กและจัดเตรียมสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่ทําการทดลองใหเหมาะสม เตรียมความพรอมเด็ก
เมื่อเด็กพรอมแลวจึงสังเกตพฤติกรรม กอนการทดลองกับเด็กเปนเวลา 1 สัปดาห เปนเวลา 4 วัน
โดยสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จากการจัดการเรียนรูแบบนักวิจัยโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเอง บันทึกการสังเกตโดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย 1 ทาน เริ่มดําเนินการทดลองดวยตนเอง
โดยการจัด การเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทีส่ งเสริมความมีวินัยในตนเอง รายดาน ดานความรับผิดชอบ
ดานการตรงตอเวลา ดานการรอคอย ดานความซื่อสัตย เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 4 วัน คือ วันอังคาร
วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร ในชวงเวลา 09.00 – 09.50 น. จากนั้นนําขอมูลทีไ่ ดจากการสังเกต
พฤติกรรมความวินัยในตนเองของเด็กไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบหาสมมติฐาน และ
สรุปผลวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผลการวิจัยพบวา
1. การศึกษาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง โดยรวมและรายดาน สรุปคือ กอนการ
ทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมอยูในระดับปฏิบตั ิไดหรือปฏิบตั ิไดบางเล็กนอยทุกดาน และระหวางการทดลอง
เด็กแสดงพฤติกรรมอยูในระดับปฏิบัติไดดว ยตนเองไดบางทุกดาน สวนหลังการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรม
อยูในระดับปฏิบัติไดดวยตนเองทุกครั้งทุกดาน
2. การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง โดยรวมและรายดาน
สรุป ดังนี้
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง โดยรวม กอนทดลอง ระหวางทดลอง และหลังการทดลอง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการทดลองในครัง้ นี้ สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองโดยรวมอยูในระดับรอยละ 99 สวนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง รายดานทุกดาน กอน
ระหวางทดลอง และหลังการทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการ
ทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง อยูในระดับรอยละ 99, 98, 98 และ 98
ตามลําดับ

อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนการทดลอง ระหวางการทดลอง
และหลังการทดลองมีพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเอง โดยรวมและรายดานเฉลีย่ สูงขึ้นอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ p <. 01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยสามารถสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น อภิปรายได
ดังนี้
1. พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรบั การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
มีคะแนนกอนทดลอง ระหวางทดลองและหลังทดลอง มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองรายดาน คือ
ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การรอคอยและความซื่อสัตยและโดยรวมเปนดังนี้ กอนการทดลอง
อยูในระดับ 0 คือ เด็กไมแสดงพฤติกรรมออกเลยทุกดาน ระหวางการทดลองอยูในระดับ 2 คือ เด็ก
แสดงพฤติกรรมออกไดดวยตนเอง เปนบางครั้งทุกดาน สวนหลังการทดลองอยูในระดับ 3 คือ เด็ก
แสดงพฤติกรรมออกไดดวยตนเองทุกครั้งทุกดาน ทั้งนี้เปนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองเพิ่มขึ้น และสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองใหกับเด็ก จําเปนตองฝกฝนใหเปน
นิสัยในการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคลองกับศศินันท นิลจันทร (2547: 19) ที่กลาววา วินัยในตนเอง มี
ความสําคัญตอบุคคลที่ตองอยูรวมกันในสังคม บุคคล จึงควรควบคุมการกระทําความพฤติและการปฏิบัตติ น
ในการแสดงออกที่เหมาะสมเคารพกฎเกณฑ ระเบียบกติกาหรือขอตกลงขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
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วัฒนธรรม รูจักกาลเทศะ สนใจเอาใจใสตอความสําคัญของสวนรวมและเห็นคุณคาในการกระทําของ
ตนเอง อยางมีระบบและระเบียบวิธีในการปฏิบัติตนตอกฎเกณฑของสังคม เด็กในชวงนี้จะเรียนรูจาก
เพื่อนและผูใหญมีอิทธิพลตอการเสริมสรางดานความพรอมในการพัฒนา ทั้งทางดานรางกาย อารมณ
จิตใจ สังคม สติปญญา และบุคลิกภาพตางๆ ตองมีการอบรมอยางสม่ําเสมอจึงจะเกิดพฤติกรรมที่ดี
ตอตัวเด็ก แตสังเกตคะแนนเฉลี่ยกอน ระหวาง และหลังการทดลองมีการเปลี่ยนแปลงมากขึน้ อยาง
สม่ําเสมอ ตลอดทั้ง 8 สัปดาห ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทําใหเด็กไดมีการสังเกต
สืบคน คนควาหาความรูแสดงความคิดเห็นมีการวางแผน และทํางานรวมกับผูอื่น จึงเกิดความรับผิดชอบ
ในบทบาทหนาที่มีการตรงตอเวลาในการคนหาคําตอบ รูจักการรอคอย และซื่อสัตยตอผูรวมกิจกรรม
เปนพื้นฐานสําคัญในการปลูกฝงวินัยในตนเองที่จะเกิดขึ้น และทําใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค
อยางตอเนื่องจนเกิดความเคยชินเพื่ออยูในสังคมอยางมีความสุข
2. พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย หลังจากไดรบั การจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยจําแนกโดยรวมและรายดาน มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
p <. 01 ทั้งนี้ เปนเพราะจากการจัดการเรียนรูแบบนักวิจยั สงเสริมใหเด็กเกิดความซื่อสัตย รูจกั รอคอย
ตรงตอเวลาและรูจักรับผิดชอบในการทํากิจกรรมรวมกัน
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความซื่อสัตยที่สังเกตกอนการทดลอง ระหวางการ
ทดลอง และหลังการทดลองในชวงทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจากการมีคาเปลี่ยนแปลง
เฉลี่ยมากขึ้นที่สุด แสดงวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความซื่อสัตยที่สังเกตระหวางทดลอง
มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตกอนทดลอง และสังเกตหลังทดลองมีคาเปลีย่ นแปลงมากขึ้นกวา
สังเกตระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01 การจัดการเรียนรูแบบนักวิจัยมีการสังเกต
พฤติกรรมดานความซื่อสัตยเด็กปฐมวัยรักษากฎกติกาในการทํากิจกรรมรวมกัน ไมหยิบของของผูอื่น
กอนไดรับอนุญาต และไมหยิบของสวนรวมมาเปนของสวนตัวเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ กมลจันทร ชื่นฤทธิ์ (2550) ที่กลาวา พฤติกรรมการแสดงออกโดย
การไมนําสิ่งของที่ไมไดเปนของตนมาเปนของตนเอง เมือ่ เห็นของเลนที่เปนของเพื่อนสามารถนํามาคืน
เพื่อน พูดความจริงไมพูดโกหก ตรงตอเวลาในกฎระเบียบวินัย มีความเคารพในสิทธิของผูอื่น ยอมรับ
การกระทําที่ไมถูกตองของตนเอง แสดงวา การทดลองครั้งนี้สงผลใหเด็กปฐมวัยมีวินัยในตนเอง ดาน
ความซื่อสัตยอยูในระดับรอยละ 98
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความมีวินัยในตนเองดานการรอคอยที่สังเกตกอน
การทดลองระหวางการทดลองและสังเกตหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้น แสดงวา พฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองดานรอคอย ที่สังเกตระหวางทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตกอนทดลอง
และสังเกตหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ p < .01 การจัดการเรียนรูแบบนักวิจัยมีการสังเกตพฤติกรรมดานการรอคอย เด็กปฐมวัยยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และไมรังแกเพื่อนเมื่อขณะทํากิจกรรมเขาแถวตามลําดับกอน – หลัง เด็กปฐมวัย
แสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ กลมจันทร ชื่นฤทธิ์ (2550) ทีก่ ลาวา
พฤติกรรมการแสดงออกทางดานอารมณ ที่สามารถปฏิบัตติ นมารยาททางสังคม การควบคุมการกระทํา
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ของตนเองได ในการทํากิจกรรม แสดงวา การทดลองครั้งนี้ สงผลใหเด็กปฐมวัยมีวินัยในตนเอง ดาน
การรอคอยอยูในระดับรอยละ 98
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการตรงตอเวลาที่สังเกตกอนการทดลอง ระหวางทดลอง
และสังเกตหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นแสดงวาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานตรงตอ
เวลาที่สังเกตระหวางทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตกอนทดลอง และสังเกตหลังทดลอง
มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01 การจัด
การเรียนรูแบบนักวิจัยมีการสังเกตพฤติกรรมดานการตรงตอเวลา เด็กปฐมวัยรวมทํากิจกรรมใหเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนดปฏิบัติเหมาะสมกับเวลา รูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรม โดยฟงสัญญาณในระดับที่เด็ก
ปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ ศศินันท นิลจันทร (2547)
ที่กลาววา พฤติกรรมการแสดงออกตามกฎเกณฑเวลาที่กําหนด ทํากิจกรรมและเลนตามขั้นตอนใน
เวลาที่กําหนดได เมื่อไดยินสัญญาณหมดเวลาหยุดทํากิจกรรมและเลิกเลนทันที เก็บของเลนทันที เลิกเลน
ตามเวลาที่กําหนด และไมตอรองขอยืดเวลาในการเลนตอ แสดงวา การทดลองครั้งนี้ สงผลใหเด็กปฐมวัย
มีวินัยในตนเอง อยูในระดับรอยละ 98
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานรับผิดชอบ ที่สังเกตกอนการทดลองระหวางทดลอง
และหลังการทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลีย่ มาก แสดงวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานรับผิดชอบ
ที่สังเกตระหวางทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตกอนทดลอง และสังเกตหลังทดลอง มีคา
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาสังเกตระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .01 การจัดการเรียนรู
แบบนักวิจัยมีการสังเกตพฤติกรรมดานความรับผิดชอบเด็กปฐมวัย ตั้งใจปฏิบัตกิ ิจกรรมที่ไดมอบหมาย
เก็บของเขาที่เรียบรอย และรูจักชวยเหลือตัวเองในระดับที่เด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง
ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ ตองจิตต จิตดี (2547) กลาววา พฤติกรรมทีแ่ สดงออกในรูปของ
ความตั้งใจทํางานหรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย การดูแลเก็บรักษาของใชของตนเองและสวนรวมให
อยูในสภาพเรียบรอยแสดงวาการทดลองครั้งนี้สงผลใหเด็กปฐมวัยมีวนิ ัยในตนเอง อยูในระดับรอยละ 99
ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสามารถชวยสงเสริม
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยไดดี ทั้งนี้ถาเด็กไดรับการสนับสนุนสงเสริม และฝกฝน
อยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห ที่เด็กไดรับจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในดานความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา
ดานการรอคอย ดานความซื่อสัตย ทั้งนี้ครูยังมีบทบาทสําคัญที่ตองสอดแทรกพฤติกรรม ความมีวินัย
ในตนเอง ในทุกขั้นตอนในการจัดการเรียนรู และกระตุน ใหเด็กสามารถตัดสินใจไดโดยไมตองรอผูใหญ
มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา การรอคอย และซื่อสัตย ซึ่งความมีวินัยในตนเองนี้ จะสงผลใหเด็กมี
ความรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองทําและเปนบุคคลที่อยูในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้นผูที่เกี่ยวของและผูที่
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย สามารถที่จะศึกษาและใชแนวทาง ใน
การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กวัยนี้ตอไป
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ขอสังเกตทีไ่ ดจากการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรม ดานความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรบั การจัดประสบการณ
จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย พบขอสังเกต ดังนี้
1. ในชวงระยะเวลาสัปดาหแรกๆ ของการจัดการเรียนรูแ บบเด็กนักวิจยั เด็กไดทาํ กิจกรรม
ดวยตนเองเปนการกระตุนใหเด็กคิดสงสัย และสนใจอยากหาคําตอบ ครูคอยใหคําปรึกษาชวยเหลือเด็ก
ตอนเด็กมีปญหาและครูสังเกตพฤติกรรมเด็กทางดานความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา ดานการรอคอย
และดานความซื่อสัตย พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีขึ้นเล็กนอย
2. ชวงระยะเวลาสัปดาหที่ 2 ถึง สัปดาหที่ 8 เด็กมีพฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีการพัฒนาขึ้นในชวงทุกสัปดาห เด็กมีความสนใจกิจกรรม และ
ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี และเห็นความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความมีวินัยของ
เด็กปฐมวัย
3. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองจําแนกตามรายดาน ไดแก ดาน
ความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา ดานการรอคอย ดานความซื่อสัตย มีการเปลี่ยนแปลงชาเร็ว
ตางกัน เนื่องมาจากความพรอมของแตละคนตางกันและครอบครัวของแตละครอบครัว แตสิ่งที่เหมือนกัน
คือ เมื่อเด็กเกิดความพรอมแลวพฤติกรรมที่เกิดขึ้น แตละดานก็มีการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางสม่ําเสมอ
โดยจะคอยๆ เพิ่มขึ้นไปในแตแตละสัปดาหเนื่องจากเด็กไดรับการจัดกิจกรรมและสังเกตพฤติกรรมถึง
8 สัปดาห
4. การสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง โดยมีครูเปนผูใ หคําปรึกษา กระตุนจัดกิจกรรม
ใหเด็กเกิดวินยั ในตนเองเสริมสรางกําลังใจที่ดีใหกับเด็ก และใหเด็กเกิดการสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน
ในการปรับตัวในการอยูกบั ผูอนื่ อยางมีความสุข ใหความชวยเหลือเมื่อเด็กพบปญหาในการปฏิบัติกิจกรรม

ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ครูตองใหเวลากับเด็ก ใน
การปรับตัว ใหเขากับผูสอนและการทีต่ อ งทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นโดยการสรางขอตกลงรวมกัน และ
เมื่อมีการปรับตัวกับการทํากิจกรรมไดแลว ครูควรใหเด็กเสนอความคิดเห็นในการรวมกิจกรรม และ
นําความคิดเห็นของเด็กมาปฏิบัติจริงและครูสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยของเด็ก
2. การสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยแตละชวงสัปดาหจะทําใหเห็นความแตกตางของพฤติกรรมในแตละดานอยางชัดเจน
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ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอความมีวนิ ัยในตนเอง ของ
เด็กปฐมวัยดานอื่น เชน การเปนผูนําผูต าม การเปนผูใ หผรู ับ ความมีระเบียบและการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ
ของสังคม เปนตน
2. ควรมีการศึกษาสังเกตเด็กดานความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ทั้งโรงเรียนรัฐและ
โรงเรียนเอกชนโดยการเปรียบเทียบกันในแตละสังคม เปนตน
3. ควรมีการศึกษาสรางบรรยากาศจัดสภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการนําทรัพยากร
ในทองถิ่นมาใชในการจัดประสบการณและผูปกครองมีสวนรวม
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- แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
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คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
คําชี้แจง
1. การสังเกตและการบันทึกลงในแบบสังเกตความมีวินัยในตนเอง มี 4 ดาน ไดแก ดาน
ความรับผิดชอบ 3 ขอ การตรงตอเวลา 3 ขอ การรอคอย 3 ขอ ความซื่อสัตย 3 ขอ รวมจํานวน 12 ขอ
2. แบบสังเกตความมีวินัยของเด็กปฐมวัยเปนการบันทึกทั้งในรูปของความถี่ (จํานวนครั้ง)
และระดับคุณภาพของพฤติกรรมจัดเปน 4 ระดับ
3. เวลาที่ใชในการสังเกต สังเกตในชวงเวลาจัดกิจกรรมเปนเวลา จํานวน 8 สัปดาหๆ ละ 4 วัน
ไดแก วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร โดยทําการสังเกตและบันทึก ในขั้นดําเนินการกิจกรรม
ชวงเวลา 9.00 – 9.50 น. รวมเวลา 50 นาที
4. การสุมเวลาในการสังเกตความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยตามตารางสุมเวลาสังเกต
พฤติกรรมใชนาฬิกาจับเวลาในการใหสัญญาณเริ่มและหมดเวลาการสังเกต

ขอปฏิบัติในการสังเกต
1. เขียนชื่อผูสังเกต ผูถูกสังเกต (เด็ก) วัน เดือน ป ที่ทําการสังเกต
2. ผูชวยผูสังเกต รวมจํานวน 1 ทาน ทําการสังเกตความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
3. การสังเกตใชผูสังเกต 2 ทาน คือ ผูวิจัยและผูชว ยทําการสังเกตพรอมกัน ในชวงเวลา
เดียวกันผูสังเกตจะสังเกตเด็กทีละคน ใชเวลาในการสังเกตคนละ 1 นาที สลับกันและกันและสังเกต
เวียนตั้งแตเด็กคนที่ 1 – 5 และเมื่อสังเกตครบทุก 5 คน จะพักระหวางการสังเกต 1 นาที แลวเริ่ม
สังเกตเด็กคนตอไปจนครบ 25 คน เมื่อสังเกตครบ 25 คน ในรอบแรกแลวจะสังเกตเวียนและสลับกัน
อีก 1 รอบ ตั้งแตเด็กคนที่ 1 – 5 จนครบทุกคน

การบันทึกแบบสังเกต
เมื่อสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองตรงกับขอใด และชองระดับคะแนนพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองตรงกับ ขอใด ใหทําเครื่องหมาย 3 ลงในชองนั้น ถาเกิดพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองชองระดับคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองซ้ํา ชองเดิมใหทําเครื่องหมาย 3 เพิ่ม
ลงในชองเดิมตามจํานวนครั้งที่เกิดพฤติกรรมซ้ํา โดยทําการบันทึกดังนี้

เกณฑการใหคะแนน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3

เมื่อเด็กปฐมวัยไมแสดงออกเลย
เมื่อเด็กปฐมวัยแสดงออกไดโดยใหผูอื่นบอกทุกครั้ง
เมื่อเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองเปนบางครั้ง
เมื่อเด็กปฐมวัยแสดงออกไดดวยตนเองทุกครั้ง
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การเตรียมการในการสังเกต
1. ผูสังเกตตองศึกษาคูมือในการสังเกตใหเขาใจกระบวนการในการสังเกตทั้งหมดเพื่อให
เกิดความชํานาญในการใชแบบสังเกต
2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมไวใหเรียบรอยลวงหนา
3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการสังเกต ไดแก คูมือการใชแบบประเมินพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยตนเอง
ของเด็กปฐมวัยไวใหเรียบรอย
4. ผูสังเกตควรสรางความคุนเคยกับผูถูกสังเกตกอนที่จะทําการสังเกต และพยายามจําชื่อ
ของผูถูกสังเกตทุกคน
5. กอนเริ่มทําการสังเกต ควรใหผูสังเกตไดทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยกอน เชน ดื่มน้ํา
เขาหองน้ํา
รายการพฤติกรรม

ระดับคะแนน

รายละเอียดพฤติกรรม

1. ดานความรับผิดชอบ
1.1 เด็กตั้งใจปฏิบัตกิ ิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมาย

3

เด็กตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
ดวยตนเองทุกครั้ง
เด็กตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
ดวยตนเองเปนบางครั้ง
เด็กปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายโดยให
ผูอื่นบอกทุกครั้ง
เด็กไมปฏิบัตกิ ิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
เด็กเก็บของเขาที่เรียบรอยไดดวยตนเองทุก
ครั้ง
เด็กเก็บของเขาที่เรียบรอยดวยตนเองเปน
บางครั้ง
เด็กเก็บของเขาที่โดยใหผอู ื่นบอกทุกครั้ง
เด็กไมปฏิบัตกิ ิจกรรม
เด็กชวยเหลือตนเองทุกครั้ง
เด็กชวยเหลือตนเองเปนบางครั้ง
เด็กชวยเหลือตัวเองโดยผูอื่นบอกทุกครั้ง
เด็กไมปฏิบัตกิ ิจกรรม

2
1

1.2 เด็กเก็บของเขาที่เรียบรอย

0
3
2

1.3 เด็กชวยเหลือตนเอง

1
0
3
2
1
0
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ระดับคะแนน

รายละเอียดพฤติกรรม

2. ดานการตรงตอเวลา
2.1 เด็กปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตาม
เวลาที่กําหนด

3

เด็กปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเวลาที่กําหนด
ทุกครั้ง
เด็กปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเวลาเปน
บางครั้ง
เด็กปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเวลาโดยผูอ ื่น
บอกทุกครั้ง
เด็กปฏิบัติกิจกรรมไมเสร็จตามเวลาที่
กําหนด
เด็กปฏิบัตติ นเหมาะสมกับชวงเวลาทุกครั้ง

2
1
0
2.2 เด็กปฏิบัตติ นเหมาะสมกับ
ชวงเวลา

3
2

0

เด็กปฏิบัตติ นเหมาะสมกับชวงเวลาเปน
บางครั้ง
เด็กปฏิบัตติ นเหมาะสมกับชวงเวลาเมื่อผูอื่น
บอก
เด็กปฏิบัตติ นไมเหมาะสมกับชวงเวลา
เด็กรูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรมโดยฟง
สัญญาณดวยตนเองทุกครั้ง
เด็กรูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรมโดยฟง
สัญญาณดวยตนเองเปนบางครั้ง
เด็กรูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรมโดยผูอื่นบอก
ทุกครั้ง
เด็กไมรูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรม

3

เด็กยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นทุกครั้ง

2

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นเปน
บางครั้ง
เด็กยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นโดย
ผูอื่นบอกทุกครั้ง
เด็กไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

1

2.3 เด็กรูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรม
โดยฟงสัญญาณ

0
3
2
1

3. ดานการรอคอย
3.1 เด็กยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น

1
0
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รายการพฤติกรรม
3.2 เด็กไมรังแกเพื่อนเมื่อทํากิจกรรม

3.3 เด็กการเขาแถวตามลําดับกอนหลัง

ระดับคะแนน

รายละเอียดพฤติกรรม

3
2

เด็กไมรังแกเพื่อนเมื่อทํากิจกรรมทุกครั้ง
เด็กไมรังแกเพื่อนเมื่อทํากิจกรรมเปน
บางครั้ง
เด็กรังแกเพื่อนเมื่อทํากิจกรรมพอครูเตือนก็หยุด
เด็กรังแกเพื่อนเมื่อทํากิจกรรม
เด็กเขาแถวตามลําดับดวยตนเองทุกครั้ง

1
0
3
2
1
0

4. ดานความซื่อสัตย
4.1 เด็กรักษากฎกติกาในการทํา
กิจกรรมรวมกัน

3
2
1

4.2 เด็กไมหยิบของของผูอื่นกอน
ไดรับอนุญาต

4.3 เด็กไมหยิบของสวนรวมมาเปน
ของสวนตัว

0
3
2
1
0
3
2
1
0

เด็กเขาแถวตามลําดับดวยตนเองเปน
บางครั้ง
เด็กเขาแถวตามลําดับโดยผูอื่นบอกทุกครั้ง
เด็กไมเขาแถวตามลําดับ
เด็กรักษากฎกติกาในการทํากิจกรรมรวมได
ดวยตนเองทุกครั้ง
เด็กรักษากฎกติกาในการทํากิจกรรมไดดวย
ตนเองเปนบางครั้ง
เด็กรักษากฎกติกาในการทํากิจกรรมโดยให
ผูอื่นบอกทุกครั้ง
เด็กไมรักษากฎกติกาในการทํากิจกรรม
เด็กไมหยิบของของผูอื่นกอนไดรับอนุญาต
ทุกครั้ง
เด็กไมหยิบของของผูอื่นเปนบางครั้ง
เด็กไมหยิบของของผูอื่นเมื่อผูอื่นบอก
หยิบของของผูอื่น
เด็กไมหยิบของสวนรวมมาเปนของตนทุก
ครั้ง
เด็กไมหยิบของสวนรวมมาเปนของตนเอง
เปนบางครั้ง
เด็กไมหยิบของสวนรวมเปนของตนเมื่อผูอื่น
บอก
เด็กหยิบของสวนรวมมาเปนของตนเอง
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แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ชื่อผูสังเกต ................................. นามสกุล ............................................... เปนผูสังเกตคนที่ ........
ชื่อนักเรียน ................................. นามสกุล ............................................... ชั้นปฐมวัยปที่ 1/ ........
วันที่ ............ เดือน ....................................... พ.ศ. .....................
ความมีวินัยในตนเอง

ระดับคะแนน
3 2 1 0

หมายเหตุ

1. ดานความรับผิดชอบ
1.1 เด็กตั้งใจปฏิบัตกิ ิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
1.2 เด็กเก็บของเขาที่เรียบรอย
1.3 เด็กรูจักชวยเหลือตนเอง
2. ดานการตรงตอเวลา
2.1 เด็กรวมทํากิจกรรมใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2.2 เด็กปฏิบัตติ นเหมาะสมกับชวงเวลา
2.3 เด็กรูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรมโดยฟงสัญญาณ
3. ดานการรอคอย
3.1 เด็กยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.2 เด็กไมรังแกเพื่อนเมื่อขณะทํากิจกรรม
3.3 เด็กเขาแถวตามลําดับกอน – หลัง
4. ดานความซื่อสัตย
4.1 เด็กรักษากฎกติกาในการทํากิจกรรมรวมกัน
4.2 เด็กไมหยิบของของผูอื่นกอนไดรับอนุญาต
4.3 เด็กไมหยิบของสวนรวมมาเปนของสวนตัว
บันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................
(
)
............/................./................
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ภาคผนวก ข
- คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแ บบเด็กนักวิจัย
- แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
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คูมือการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ความเปนมา
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง ความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ไวดังนี้ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั เปนการพัฒนามาจากการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยสําหรับ
เด็กปฐมวัย เปนการมุงที่สงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการสอน โดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง ซึ่งเปน
การจัดการเรียนการสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุงเนนใหครูผูสอน
สงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถสูงสุด เปนคนดี และมีความสุขตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียน
โดยยึดหลักการที่วาทุกคนมีความสําคัญในการเรียนรูและพัฒนาไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปน
ศูนยกลางแหงการเรียนรูและพัฒนาเนนความสําคัญทั้งความรูคุณธรรม และกระบวนการเรียนรูอยาง
สมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ไดเรียนรูประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน
ทําเปน พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง

หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวไววา เปนการจัด
การเรียนรูที่มงุ สงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปนการจัดการเรียน
การสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมให
เด็กมีความรูค วามสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเ รียนโดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถ
ในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะเนนกระบวนการคิด
ใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัตใิ หทําได คิดเปนทําเปน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่
พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ จัดการประเมินผูเรียนควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
ซึ่งเปนการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และแนะแนว ใหควบคูกลมกลืนเปน
กระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู ดวยการใหผูเรียน
เรียนรูดวยวิธกี าร ซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่
ตนเองสนใจไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัด
ของตนในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมีการวางแผน
ลวงหนาวา จะศึกษาคนควาอยางไรมากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธกี ารอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการ
ศึกษาคนควาสังเกตจดจําบันทึกขอมูลสรุปความรูที่ไดจัดทําผลงานความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรู
ที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาติพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองเปนพฤติกรรมทีแ่ สดงออกของเด็กที่แสดงถึงความรูสึกที่ดี โดยการกระทําหรือคําพูด และเปน
ที่ยอมรับของสังคม เชน การชวยเหลือ คือ การที่เด็กปฐมวัยแสดงออกถึงการแนะนําวิธีการ สนับสนุน
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หรือตอบสนองความตองการของเพื่อน โดยใชการกระทําหรือคําพูดเพื่อใหเพื่อนประสบความสําเร็จใน
กิจกรรมที่กําลังกระทําอยู การเก็บวัสดุอุปกรณเขาที่เมื่อใชเสร็จ การแบงปน เปนการที่เด็กปฐมวัยแสดงออก
โดยการกระทําหรือคําพูดในการแบงหรือใหยืมวัสดุอุปกรณที่ตนครอบครอง รอคอยเพื่อนในการใชวัสดุ
อุปกรณ และการรวมมือเปนการที่เด็กปฐมวัยแสดงพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็น การยอมรับขอตกลง
ของกลุม และทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จึงเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรูที่จะสงเสริมใหเด็ก
เกิดพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเอง ดานความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การรอคอย โดยรูปแบบ ขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่
สนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นคนควาวิจยั หาความรู ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล

จุดมุงหมาย
เพื่อสงเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานการตรงตอ
เวลา ดานการรอคอยและดานความซื่อสัตย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย

หลักการของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงหลักการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไว ดังนี้
1. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรูดวย
ตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธกี ารเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญและไดลงมือ
ปฏิบัติจริง
2. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สง เสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน
3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง หองสมุด ภาคสนาม สวนสัตว
สวนพืชเปนตน
4. กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน
ตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด หรือสิ่งที่สะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่น
5. นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่เปน
ผูรูในสาขาวิชา
6. ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูข องผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยางตอเนื่อง
และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินไดรับการประเมินในสิ่งเรียนและสามารถทําได
7. ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบ
คําถามผูเรียนอยางตอเนื่อง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
สูงสุดได
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แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง แนวทางจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ประกอบดวย
บทบาทครู
1. มีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปนสําคัญ โดย
ใหเด็กปฏิบตั ิ คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน
2. ในการสอน ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดานการศึกษาแหลงเรียนรูใ หกับเด็ก
ความรูเ นื้อหาในเรื่องทีเ่ ด็กจะศึกษา รวมทัง้ บริบทตางๆ ที่จะเอื้อครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู
3. ในการจัดกิจกรรม ครูตองเตรียมกิจกรรมทีห่ ลากหลาย การสอนไมควรวางกฎเกณฑ
หรือระเบียบแบบแผน ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติใหมากที่สุด สรางความอบอุนใจ
หลีกเลี่ยงการใชคําสั่งโดยไมจําเปน
4. ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ ใหเด็กไดลงมือศึกษา คนควาแสวงหา
ความรู
5. สังเกตความกาวหนา บันทึกขอมูลการเรียนรูของเด็ก
6. ขณะสอนสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากเห็นใชคําถามกระตุนใหเด็ก
แสดงความคิดเห็น ใหโอกาสในการดําเนินการศึกษาคนควาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ภายใต
การดูแลชวยเหลือแนะนําของครู
7. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรม ใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็กสามารถ
บอกเหตุผลของการเรียนรูตางๆ ทั้งนี้การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสิ่งสําคัญ
8. จัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขัน้ ตอนอยางตอเนื่อง
บทบาทเด็ก
1. รวมกันแสดงความคิดเห็นเสนอหัวขอเรื่องที่สนใจที่จะเรียนรู
2. รวมกันวางแผนกับครูในการออกไปศึกษาแหลงเรียนรูต างๆ
3. กําหนดกติกาในการทํากิจกรรมและรวมกันปฏิบัตติ าม
4. ศึกษาแหลงเรียนรูหลากหลาย
5. เลือกประเด็นที่ตนเองสนใจจากแหลงเรียนรู
6. ศึกษาคนควาดวยตนเอง และจากกิจกรรมที่ครูจัดใหศกึ ษาหาความรู

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ
ขั้นที่ 2 เด็กคนควาวิจยั หาความรู
ขั้นที่ 3 การประเมินผล
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอความมีวนิ ัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
แผนการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั
1. จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจํานวน 7 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน ไดแก วันอังคาร
วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร วันละ 50 นาที
2. ในการศึกษาการวิจัยในครัง้ นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยใน
3 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาทีส่ นใจ หมายถึง ครูศึกษาความตองการ
ของผูเรียนโดยการสนทนา ซักถาม ความอยากรูอยากเห็นของเด็ก รวมถึงการเลาประสบการณเดิม
เกี่ยวกับเรื่องที่ตองการเพื่อเด็กจะไดฝกฝนทักษะการสือ่ ความหมายและทักษะการลงความเห็น จากนั้น
ครูตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยกิจกรรมตองสัมพันธ
กันกับเรื่องที่เด็กตองการเรียนรู และสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบ การตรงตอ
เวลา การรอคอย เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข
2.2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก ครู
พาเด็กไปศึกษาที่แหลงเรียนรูมีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางดําเนินกิจกรรมศึกษาที่
แหลงเรียนรู เด็กไดเรียนรูและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนเกิดการชวยเหลือ แบงปน และรวมมือในระหวาง
ทํากิจกรรม ครูจะกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่จะสังเกตสิ่งตางๆ รวมถึงการตั้งคําถามใหเด็กเลือกกิจกรรม
ตามความสนใจของเด็ก จากนั้นครูทําแผนที่ความคิดจากคําตอบของเด็กทุกคนเพื่อเชื่อมโยงความคิด
ของเด็กทุกคน เมื่อเห็นภาพรวมแลวครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกตามความสนใจ หลังจากนั้นจึงได
ใหเด็กสรุปและจัดทําผลงานความรูและใหเด็กสืบคนและแสงหาความรูใหม
2.3 ขั้นการประเมินผล หมายถึง ขั้นที่ครูประเมินเด็กจากการสังเกตพฤติกรรมพูดคุย
การทําผลงาน และการนําเสนอผลงานของเด็ก เพื่อทําการประเมินพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ดานความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา ดานการรอคอย ดานความซื่อสัตย

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
จุดมุงหมาย
1. เพื่อสงเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยทางดานความรับผิดชอบ ดานการตรง
ตอเวลาดานการรอคอยและดานความซื่อสัตย
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ
เนื้อหา
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย คือ การจัดการจัดกิจกรรมใหเด็กมีประสบการณตรง
ในการปฏิสัมพันธ กับบุคคล วัตถุ สิ่งของและสิ่งแวดลอมรอบตัวที่เด็กตองการเรียนรู โดยเด็กจะมี
สวนรวมในการวางแผนการเรียนรูรวมกัน และศึกษาอยางลึกซึ้งตามวิธีการของเด็กเอง โดยมีครูคอย
ชวยเหลือใหการแนะนํา สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก ใหเด็กเกิดความรูในเรื่องที่ศึกษา และ
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สงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองดานความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การรอคอย
กระบวนการจัดกิจกรรม
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนการสอนและ
การดําเนินกิจกรรมแตละขัน้ ซึ่งมี 3 ขั้นดังนี้
ขั้นตอนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นทบทวนเลือกหัวเรื่อง (1 วัน)
1.1 สรางสถานการณ กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในเรื่องที่จะเรียนรู เพื่อนําไปสู
การหาหัวเรื่องที่จะเรียนรู โดยการตั้งคําถามอะไร ทําไม อยางไร เพื่อใหเด็กไดคิดและไดแสดงความคิดเห็น
ออกมาเปนคําพูด
1.2 เด็กรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่กลุมตองการเรียนรู
1.3 ครูสังเกตและจดบันทึกในหัวเรื่องที่เด็กตองการศึกษาเรียนรู
1.4 เลือกหัวขอทีเ่ ด็กตองการเรียนรูมากที่สุด
1.5 นําหัวขอที่เด็กตองการเรียนรูเชื่อมโยงใหเขากับจุดประสงคเนื้อหาในหลักสูตร
1.6 วางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก
2. ขั้นศึกษาคนควาวิจัย (4 วัน)
2.1 กําหนดแหลงเรียนรูตามหัวเรื่องที่จะเรียนรู
2.2 พาเด็กศึกษาสถานที่จริง และใหเด็กเลือกที่จะศึกษาตามความตองการตามธรรมชาติ
ของเด็ก
2.3 ใชคําถามและพูดกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรู
2.4 เด็กรวมกันเลือกเรื่องที่สนใจ โดยครูใชคําถามกระตุน ใหเด็กพูดหัวขอที่สงสัย
จากแหลงเรียนรูที่ไดไปศึกษามา
2.5 ทําแผนผังความคิดของเด็กตามหัวขอที่เด็กสงสัย ครูพูดคุยประเด็นในหัวขอ
กับเด็กเพื่อชวยกันหาคําตอบ โดยครูใชคาํ ถามกระตุนใหคิดเพื่อใหเกิดคําตอบเพื่อพัฒนาการพูด
2.6 เตรียมแหลงขอมูลที่เปนสื่อการเรียน ใบความรู ใบงาน และวัสดุอุปกรณตางๆ
มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถเลือกที่จะศึกษา
2.7 สงขาวสารใหผูปกครองไดทราบถึงเรื่องที่เด็กกําลังเรียนรูและขอความรวมมือ
ในการใหขอมูลกับเด็ก
2.8 เด็กและครูรว มกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาจากผูปกครองหรือจากแหลงที่
อื่นที่เด็กไดเรียนรูมาเพิ่มเติม และสรุปครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องที่ตนเองศึกษาไปใช
ประโยชนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนแลวกระตุน ใหเกิดความอยากเรียนรูตอ ไป
3. ขั้นการประเมิน (3 วัน) สังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก ในดาน
ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การรอคอย ทักษะการเรียนรูตางๆ และผลงานที่แสดงถึงการเรียนรู
ของเด็กมีการประเมินตามสภาพจริง
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ตารางการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สัปดาห
1

2

วัน

เรื่อง

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย : กิจกรรมจากความตองการของเด็ก
ขั้นตอน
กิจกรรมเด็กนักวิจัย
อังคาร มด ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและ กําหนดหัวขอ อภิปราย ซักถาม บรรยาย
เลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ ประสบการณเดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู
พุธ
ขั้นที่ 2
แหลง ศึกษาจากหนังสือนิทาน เรื่อง มด
คนควาวิจัยหาความรู
การเรียนรู กับนกเขา มดสิบตัว มดดําแสน
ขยันกับจักจั่นเสียงใส สังเกต
ลักษณะสวนตางๆของมด
พฤหัสบดี
พาเด็กๆสํารวจจากแหลงเรียนรู
รอบๆบริเวณโรงเรียน สังเกต
บอกลักษณะของมดที่อยูรอบๆ
โรงเรียน อภิปรายแลกเปลีย่ นสิ่ง
ที่ไดจากการเรียนรู
ศุกร
ศึกษาจากบุคคลที่มีความรู
เกี่ยวกับมด สังเกต บรรยาย
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูทไี่ ด
จากการสนทนากับคนสวน
อังคาร
เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู
(ตนเองตองการ)
พุธ
ขั้นที่ 3 การประเมิน
ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู ปฏิบัตติ ามที่
เด็กเลือก
พฤหัสบดี
นําเสนอผลงาน บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็กแต
ละคนเลือกปฏิบัติ
ศุกร
ทบทวนความรู สรุปเรื่องราวที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกัน

แหลงการเรียนรู
หนังสือนิทาน สนามโรงเรียน บริเวณรอบๆอาคารเรียน บุคลากรในโรงเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
เรื่อง มด
จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมเด็กเกิดความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การรอ
คอยและความซื่อสัตย
2. เพื่อใหเด็กศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรู
3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนานและสรางบรรยากาศทีด่ ีในการเรียนรู

เนื้อหา
มดมีหลายชนิด จึงมีชื่อเรียกมดแตละชนิดตางกัน มดจัดเปนพวกแมลงมีขา 6 ขา ลําตัว
มดมี 3 สวน ไดแก สวนหัว สวนตัว สวนกน ที่อยูอาศัยเชนเดียวกับสัตวอื่นๆ ซึง่ เรียกวา รัง และมี
อยูทั้งใตดินและบนตนไม มดกินอาหารที่หลากหลาย เชน น้ําตาล ซากสัตวเล็กๆ และอาหารที่คน
กิน มดเปนสัตวชนิดหนึ่งที่มีการทํางานอยางเปนระบบ แบงหนาที่กันชัดเจน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ
1. กําหนดหัวเรื่องโดยเด็กเสนอสรุปไดเรื่อง มด
2. อภิปราย ซักถาม บรรยายประสบการณเดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู
ขั้นที่ 2 คนควาวิจัยหาความรู
1. ศึกษาจากแหลงการเรียนรูร อบๆ บริเวณโรงเรียน เพื่อสังเกตบอกลักษณะของมด
ที่ไดพบเห็นบริเวณรอบๆ โรงเรียน แลวนํามาแลกเปลีย่ นกัน
2. ศึกษาจากแหลงเรียนรูจากรูปภาพ หนังสือ ของจริง
3. ศึกษาจากบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับมด
4. จากการศึกษาสังเกตเด็ก ๆ นํามาแลกเปลี่ยนความรูที่ไดจากการทัศนศึกษา
5. นําเสนอกิจกรรมการเรียนรูที่ตนเองตองการ
ขั้นที่ 3 การประเมินผล
1. ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู โดยเด็กเลือกตามความสนใจ
2. นําเสนอผลงาน โดยเด็กแตละคนสนทนาถึงกิจกรรมที่ตนเองเลือกปฏิบัติ
3. สรุปเรื่องราวที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน
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การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยใน ดานความรับผิดชอบ ดานการตรง
ตอเวลา ดานการรอคอย และดานความซื่อสัตย
2. สังเกตการรวมกิจกรรมและการนําเสนอผลงานของเด็กๆ
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การเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเรื่อง : มด
สัปดาหที่ 1
ครั้งที่ 1 วันอังคาร
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูแ ละเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ : กําหนดหัวขอ
การจัดการเรียนรู
จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ น
ความรูเลาเรื่องจากประสบการณเดิมของตนเอง
2. เพื่อสงเสริมความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา
การรอคอยและความซื่อสัตยของเด็กปฐมวัย
เนื้อหา
ชื่อของมดแตละชนิดและสีของมด
การดําเนินกิจกรรม
1. เด็กๆ และครูเดินชมธรรมชาติรอบๆบริเวณ
โรงเรียน
2. พูดคุยกับเด็กถึงสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเด็กโดยใช
คําถาม
2.1 เด็กๆ เห็นอะไรบางที่อยูบริเวณรอบๆ โรงเรียน
2.2 เจามดเดินกันอยางไร
3. พูดคุยจนกระทั่งไดหัวขอที่เด็กสนใจ คือ เรื่อง "มด”
4. เด็กและครูรวมกันทบทวนถึงความรูเดิมเกี่ยวกับ
มดเพื่อนํามาวางแผนในการหาแหลงที่ศกึ ษาคนควา
5. ครูถามเด็กๆ วา มดมีสีอะไรบาง
6. เปดโอกาสใหเด็กไดคิดและพูดคุยกับเพื่อน
7. เด็กๆ วาดภาพเพื่อเลาประสบการณเดิมของ
ตนเองที่เกี่ยวกับมด
8. ครูบันทึกพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
สื่อ/วัสดุอุปกรณ
กระดาษ A4 สีเทียน สีไม

บรรยากาศทีเ่ กิดขึ้น
เด็กๆ เดินเปนแถวตามลําดับ (การรอคอย)
ชมธรรมชาติรอบๆบริเวณโรงเรียนครูใช
คําถามถามเด็กๆมีเด็กชาย ก เห็นมดแดง
เดินบนกําแพงก็บอกเพื่อนๆและครูใหดู
เด็กและครูสนทนาพูดคุยกันถึง มด มี
เด็กชาย ข บอกกับเพื่อนวาเคยเห็น มดสี
ดํา เดินกลับหองครูก็ถามเด็กๆวาเจามด
เดินกันอยางไร เด็กๆชวยกันตอบวามด
เดินกันเปนแถว พอเด็กๆพูดจบ ครูก็
กระตุนใหเด็กๆสมมุติโดยเด็กๆเปนมดแลว
ก็พากันเดินเหมือนมดกลับหองเรียน พอถึง
หองเรียนเด็กกับครูสนทนาถึงเจามดโดยครู
ใชคําถามถามเด็กวาเจามดมีสีอะไรบาง
1. เด็กชาย ข บอกวา มดสีดํา
2. เด็กหญิง ค บอกวา มดสีแดง
3. เด็กชาย จ บอกวา มดสีสม
เด็กๆ นําเสนออยากเรียนรูเรื่อง “ มด ”
เด็กๆ สนทนากันและวาดภาพเกี่ยวกับมด
แลวเด็กนําเสนอผลงานโดยเลาเรื่องทีว่ าด
อยางตั้งใจพอทํากิจกรรมเสร็จแลวเด็ก
ชวยกันเก็บของเขาที่ได(ความรับผิดชอบ)
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ครั้งที่ 2 วันพุธ
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู : ศึกษาจากแหลงเรียนรูในชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู
จุดประสงค
1. สามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง
2.
สงเสริมพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยทางดานความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การ
รอคอยและความซื่อสัตย
เนื้อหา
ลักษณะของมดแตละชนิด
การดําเนินกิจกรรม
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนดวยการรองคําคลอง
จอง เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก
2. ใหเด็กศึกษาเกีย่ วกับมด จากมุม หนังสือภาพ
ที่เกี่ยวกับมดที่จัดไวอีกมุมหนึ่งของหอง
3. เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลีย่ นขอสงสัยและ
คําตอบจากเพื่อน
4. เปดโอกาสใหเด็กไดเลาสิ่งที่สนใจจากการศึกษา
เรียนรูดวยตนเอง
5. ครูบันทึกพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
6. เด็กไดลงมือขยํากระดาษเปนกอนแลวประกอบ
เปนมดตามความสนใจ และตามจิตนาการของเด็ก
7. เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลีย่ นความรูกับเพื่อน
และครูดวยการนําเสนอผลงาน
สื่อ/วัสดุอุปกรณ
1. กระดาษบรุฟแผนใหญ กระดาษ A4 กาว
2. เศษวัสดุ
3. มุมหนังสือภาพเกี่ยวกับมด
4. กระดาษนิตยสาร คําคลองจอง

บรรยากาศทีเ่ กิดขึ้น
เด็กรองคําคลองจอง มดแดงมดดํา ครู
แนะนําหนังสือนิทานเรื่อง มดกับนกเขา
มดสิบตัว มดดําแสนขยัน มดแสนขยันกับ
จักจั่นเสียงใส แลวเด็กๆ เขาศึกษามุม
หนังสือ เด็กหญิง ซ อานจบแลวก็เอา
หนังสือนิทานเลมที่อานแลวไปใหเพื่อนๆ
อาน พอเด็กเขามุมอานหนังสือแลวให
เด็กออกมาเลาเรื่องที่อานโดยสงตัวแทน
ออกมาเลานิทานที่อาน (การรอคอย)
เด็กๆ เขาแถวเพื่อจะหยิบกระดาษ
เด็กๆ ลงมือทํากิจกรรมขยํากระดาษแลว
ตอเติมตามจินตนาการตั้งชื่อผลงานและ
เลาสนทนาเกีย่ วกับผลงานของตนเองแลว
นําเสนอผลงานพอทํากิจกรรมเสร็จแลว
เด็กชวยกันเก็บอุปกรณที่ใชเสร็จแลว
(ความรับผิดชอบ) และทํากิจกรรมเสร็จ
ตามเวลาโดยฟงสัญญาณแตมีเด็กบางคน
ก็ใหเพื่อนเตือนวาหมดเวลาทํากิจกรรม
(ความซื่อสัตย)
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ครั้งที่ 3 พฤหัสบดี
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู : ศึกษาจากแหลงเรียนรูรอบๆ บริเวณโรงเรียน
การจัดการเรียนรู

บรรยากาศทีเ่ กิดขึ้น

จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมการสืบคนและการคนควาหาความรู
ดวยตนเอง
2. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยดานความรับผิดชอบ ดานการตรงตอเวลา ดาน
การรอคอยและดานความซือ่ สัตย
เนื้อหา
ที่อยูอาศัยของมด
การดําเนินกิจกรรม
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนดวยการรองเพลง มด
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก
2. ครูพาเด็กๆ ออกไปสํารวจมดรอบๆบริเวณ
โรงเรียนและใหเด็กๆ บอกลักษณะที่อยูอาศัยของมด
3. เปดโอกาสใหเด็กพูดคุยกันและซักถาม
4. เด็กชวยกันตั้งคําถามที่สงสัยเกี่ยวกับมด
5. ทําแผนผังความคิดเด็กในประเด็นทีเ่ ด็กสงสัย
6. สังเกตเด็กๆที่เกิดพฤติกรรมดานวินัยในตนเอง
7. ครูบันทึกพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
สื่อ/วัสดุอุปกรณ
กระดาษบรุฟแผนใหญ สีเมจิก แหลงเรียนรู คือ
“บริเวณรอบๆ โรงเรียน”

เด็กๆ รองเพลงมด และสนทนาขอตกลง
กันในการไปศึกษาสํารวจมดรอบๆ
บริเวณโรงเรียน เด็กๆ ออกไปเขาแถว
หนาชั้นเรียนเดินกันเปนแถวลําเดินไป
ดานหลังอาคาร มีนองพอดีเห็นมดแดง
เดินดับ (การรอคอย) กันเปนแถวกําลัง
ขนอาหารก็บอกใหเพื่อนๆ ดู เด็กๆ และ
ครูก็เดินตามมดแดงไปเจอรังของมดแดง
ที่อยูบนตนไมเด็กๆ สนทนาถึงรังของมด
แดงที่เห็นวามดเอาใบไมรวมกันเปน
กลมๆ และเด็กๆ สงสัยวา มดดํามีที่อยู
อยางไร พอหมดเวลาเด็กก็เดินกลับหอง
(การตรงตอเวลา)
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ครั้งที่ 4 วันศุกร
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู : ศึกษาจากบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับมด
การจัดการเรียนรู

บรรยากาศทีเ่ กิดขึ้น

จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมการสืบคนและการคนควาหาความรู
ดวยตนเอง
2. เพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเห็นและสงเสริม
พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ดานความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา
การรอคอยและความซื่อสัตย
เนื้อหา
ลักษณะของมดแตละชนิด
การดําเนินกิจกรรม
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนดวยเพลง มดแดง
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก
2. เด็กๆ ออกไปสํารวจในการคนหาคําตอบจาก
หองสมุดโรงเรียน คนทําสวนในโรงเรียน
3. เด็กๆใชคําถาม ถามจากคุณครูบรรณารักษ
เกี่ยวกับหนังสือมดและถาม คนทําสวนเพื่อคนหา
คําตอบดวยตนเอง
4. เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุยกันและซักถาม
5. ใหเด็กปนดินเหนียวเกี่ยวกับมดตามที่เคยเห็น
และตามจิตนาการ
6. เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลีย่ นความรูกับเพื่อน
และครูดวยการนําเสนอผลงาน
7.ครูบันทึกพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
สื่อ/วัสดุอุปกรณ
1. กระดาษบรูฟแผนใหญ กระดาษ A4 สีเทียน สี
ดินสอ ดินเหนียว
2. เพลง มดแดง วิทยากรผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมด

เด็กๆ และครูรองเพลงมดแดงและชวยกัน
คิดทําทาประกอบตามจินตนาการ แลว
สนทนากันถึงกฎกติกา (ความซื่อสัตย)
ในการเขาหองสมุด เด็กๆ เดินแถวไป
หองสมุด ศึกษาจากหนังสือในหองสมุด
พอหมดเวลาเด็กก็ชวยกันเก็บหนังสือเขา
ตูไดอยางเรียบรอย (ความรับผิดชอบ)
เด็กๆ ทําความเคารพครูบรรณารักษ
เด็กๆ และครูสนทนาถึงคําถามเกี่ยวกับที่
อยูอาศัยของมดดําเพื่อจะนําคําถามไป
ถามคนทําสวนแลวเด็กก็เดินไปเจอกับคน
สวนก็ถามคําถามคุณลุงคนสวนก็พา
เด็กๆ ไปดูรังมดที่อยูขางตนไมเด็ก
สนทนาพูดคุยกับคนสวนเกีย่ วกับมดหมด
เวลาเด็กๆ ขอบคุณคุณลุงทําสวน เด็กๆ
เดินเปนแถวตามลําดับ (การรอคอย)
กลับถึงหองเด็กๆ ปนดินเหนียวที่ครูแจก
ใหเปนมดตามจินตนาการไมมีเด็กคนไหน
ที่หยิบดินของเพื่อนมาเปนของตนเอง
(ความซื่อสัตย) และนําเสนอผลงาน
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ครั้งที่ 5 วันอังคาร
ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู
การจัดการเรียนรู

บรรยากาศทีเ่ กิดขึ้น

จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค
2. เพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเห็นและสงเสริม
ความมีวินัยในตนเองทางดานความรับผิดชอบ การตรง
ตอเวลา การรอคอยและความซื่อสัตย
เนื้อหา
อาหารของมดแตละชนิด
การดําเนินกิจกรรม
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียน ดวยการทายปริศนา
คําทาย เจามดชอบกินอะไรเปนอาหารในการเตรียม
ความพรอมเด็ก
2. เด็กรวมกันคิดกิจกรรมเกี่ยวกับมดที่เด็กๆ
ตองการทํา โดยใชคําถามกระตุนใหเด็กๆ คิดอยากทํา
กิจกรรมอะไรบางที่ไดศึกษาคนความา
3. เปดโอกาสใหเด็กคิดและพูดคุยกันได
4. นํากิจกรรมตางๆ ที่เด็กชวยกันคิดมาทําแผนผัง
ความคิดกิจกรรมของเด็ก
5. ใหเด็กนําอุปกรณที่จะทําศิลปะของตนเองมาจาก
ที่บานบางสวนรวมกันกับครู
6. เปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุยปรึกษากันถึงอุปกรณ
ที่จะนํามาจากบาน
7. ครูบันทึกพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
สื่อวัสดุอุปกรณ
กระดาษแผนใหญ สีเมจิก ปริศนาคําทาย

ทายปริศนาคําทายเตรียมความพรอม
เด็กๆ ชวยกันตอบอาหารของมด เด็กๆ
ชวยกันคิดกิจกรรมที่จะทํารวมกันตาม
ความสนใจ ตกลงกันไดกิจกรรมที่เด็ก
สนใจมี ดังนี้
1. กิจกรรมปนแปงโด
1.1 กิจกรรมพิมพภาพดวยนิ้วมือ
ตกแตงตาม จินตนาการ
1.2 กิจกรรมตัดกระดาษปะใหเปน
ภาพตาม ความคิดสรางสรรค
1.3 กิจกรรมประดิษฐมดจากเศษ
วัสดุตามจินตนาการ
2. เด็กๆ เสนอกันในการเตรียม
อุปกรณที่จะนํามาจากบานครูชวยคิดใน
การนําอุปกรณมา (การรอคอย)
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ครั้งที่ 6 วันพุธ
ขั้นที่ 3 ประเมินผล ลงมือปฏิบัตทิ ําผลงาน
การจัดการเรียนรู

บรรยากาศทีเ่ กิดขึ้น

จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมการปฏิบตั ิตามขอตกลง
2. เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกับผูอื่น
การสงเสริมพฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง
ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การรอคอยและความ
ซื่อสัตย
เนื้อหา
มดเปนสัตวหนึ่งที่มีการทํางาน หนาที่ของมด
การดําเนินกิจกรรม
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียน ดวยการเลนเกม จับ
กลุมมดสีเดียวกัน และสนทนาถึงหนาทีข่ องมด ในการ
เตรียมความพรอมเด็ก
2. เด็กทบทวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับมดที่รวมกันคิด
3. ครูแนะนํากิจกรรมที่จะทํา ไดแก
3.1 กิจกรรมการปนมด
3.2 กิจกรรมพิมพภาพดวยนิ้วมือตกแตงตาม
จินตนาการ
3.3 กิจกรรมปะกระดาษรูปทรงใหเปนบานมด
ตามจินตนาการ
3.4 กิจกรรมประดิษฐมดจากเศษวัสดุตาม
จินตนาการ
4. ครูแนะนําอุปกรณในการทํากิจกรรม
5. ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองชอบ
6. เด็กๆ รวมกันสรุปกิจกรรม
7. ครูบันทึกพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
สื่อ/วัสดุอุปกรณ
จัดเตรียมอุปกรณตามกิจกรรมที่เด็กตองการ

เด็กๆ เลนเกมจับกลุมมดสีเดียวกันเลน
เสร็จแลวชวยกันเก็บเขาที่ไดเรียบรอย
(ความรับผิดชอบ) และสนทนาถึงหนาที่
ของมด เด็กๆ นําอุปกรณของตนเองมา
รวมกัน ครูแนะนํากิจกรรมสนทนากฎ
กติกาในการทํากิจกรรม (ความซื่อสัตย)
ในการทํากิจกรรมหลังจากนั้นเด็กๆ ลง
มือทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจพอไดยิน
สัญญาณหมดเวลาเด็กๆ ชวยกันเก็บ
เศษวัสดุและอุปกรณ
(การตรงตอเวลา)
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ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดี
ขั้นที่ 3 ประเมินผล นําเสนอผลงาน
การจัดการเรียนรู

บรรยากาศทีเ่ กิดขึ้น

จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเด็กกลาคิดกลาแสดงออก
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กมีทักษะการสื่อความหมายทาง
ภาษา
3. ใหเด็กมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
และสงเสริมพฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยในดานความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา
การรอคอยและการซื่อสัตย
เนื้อหา
การทํางานของมดอยางเปนระบบ
การดําเนินกิจกรรม
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียน ดวยการเลานิทาน
เรื่อง มดดําแสนขยัน ในการเตรียมความพรอม เด็ก
2. นําชิ้นงานทุกอยางของเด็กทุกคนมาวางเรียงไว
แลวใหผลัดกันชมผลงานของตนเองและของเพื่อน
3. เปดโอกาสใหเด็กเลือกชิ้นงานของตนเองที่ชอบ
ที่สุดมาเพียง 1 ชิ้น
4. เปดโอกาสใหเด็กพูดใหเพื่อนฟงวาทําไมถึงชอบ
ชิ้นงานนี้ที่สุดทีละคนโดยใชคําถาม ดังนี้
4.1 ผลงานชิ้นนี้เรียกวาอะไร
4.2 ทําไมถึงชอบผลงานชิ้นนี้
5. เด็กรวมกันสรุปกิจกรรม
5.1 อยากทําอยางไรกับผลงานชิ้นนี้
6. ครูบันทึกพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
สื่อ/วัสดุอุปกรณ
ผลงานของเด็ก หนังสือนิทานเรื่อง มดดําแสนขยัน

เด็กๆ ฟงนิทานเรื่อง มดดําแสนขยัน
หลังจากนั้นเด็กๆ นั่งเปนกลุมตั้งชื่อกลุม
(การรอคอย) แลวใหแตละกลุมไปหยิบ
ผลงานของตนเองมานั่งที่กลุมเดิมให
เด็กๆเวียนเลาผลงานของตนเอาในกลุม
คุณครูกระตุนโดยใชคําถาม เด็กๆ วาจะ
ทําอยางไรกับผลงาน มีเด็กนําเสนอให
กลับบาน แตบางคนก็นําเสนอวาเอาไว
โชวที่หนาหอง ครูใหเด็กๆเลือกผลงาน
กลับบานหนึ่งชิ้น และที่เหลือใหนําเสนอ
ผลงานที่หอง
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ครั้งที่ 8 วันศุกร
ขั้นที่ 3 ประเมินผล ทบทวนความรู
การจัดการเรียนรู

บรรยากาศทีเ่ กิดขึ้น

จุดประสงค
1. เพื่อสงเสริมการแสดงความคิดเห็น
2. ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
การสงเสริมพฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยในดานความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา
การรอคอยและความซื่อสัตย
เนื้อหา
สรุปสนทนาเรื่องเกี่ยวกับมด
การดําเนินกิจกรรม
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียน ดวยการเคลื่อนไหว
อยางอิสระตามจินตนาการ ในการเตรียมความพรอม
เด็ก
2. ใหเด็กวาดรูปสิ่งที่ไดเรียนรูจากการศึกษาคนควา
3. เปดโอกาสใหเด็กไดซักถาม
4. เปดโอกาสใหเด็กนั่งวาดรูปตามกลุม
5. ครูจดบันทึกเรื่องเลาของเด็กลงผลงาน
6. เปดโอกาสใหเด็กออกมาเลาเรื่องราวในภาพวาด
ใหเพื่อนๆฟง
7.ครูบันทึกพฤติกรรมดานวินัยในตนเองของเด็ก
สื่อ/วัสดุอุปกรณ
1. กระดาษ A4
2. สีเทียน
3. เครื่องเคาะจังหวะ

เด็กๆ เคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง
อยางอิสระตามจินตนาการอยาง
สนุกสนานพอไดยินสัญญาณหมดเวลา
ในการเคลื่อนไหว (การตรงตอเวลา)
เด็กๆ ก็เขาแถวตามลําดับ (การรอคอย)
หยิบกระดาษไปนั่งวาดภาพสิ่งที่ได
เรียนรูมา เชน วาดรังมด มดสีตางๆ
เด็กๆ นั่งทํากิจกรรมมีการแบงสีกัน
ไมมีเด็กคนไหนที่หยิบกระปองสีมาใช
คนเดียว (ความซื่อสัตย) หมดเวลาใน
การวาดภาพ เด็กๆ ตั้งชื่อผลงานของตน
ครูจดลงไปในผลงานแลวใหไปนั่งในกลุม
เลาผลงานใหเพื่อนๆ ฟง

77

ภาคผนวก
เพลง มดแดง
มดแดงเกาะแขงเกาะขา เกาะเสื้อเกาะผา ตุงแฉงตุงแฉง
คําคลองจอง มดแดงมดดํา
(สุธีรา ทาวเวชสุวรรณ)
มดแดงมดดําทําขยัน
ทุกค่ําเชาเฝาแสดง
สวนนางพญานั้นเบิกบาน
มีหนาที่ที่ยิ่งใหญ

มีมดงานที่เขมแข็ง
ออกหาแหลงมีอาหาร
กินอาหารอยางเพียงพอ
คือ ออกไขใหเร็วพลัน
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แผนผังแสดงภาพรวมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่สง เสริมความมีวินัยในตนเอง

ขั้นที่ 3 การประเมินผลเด็ก สรุปการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
ครู สังเกตเด็กเปนรายบุคคล และใหแรงเสริม

ขั้นที่ 2 คนควาวิจัยหาความรูเด็กคนควาคําตอบดวยตนเอง

กิจกรรมตามความ
สนใจ วาดภาพ ปะ
กระดาษ ปนมด ขยํา
กระดาษ พิมพภาพ
ประดิษฐมด

คนควาดวยตนเอง
ชื่อและสีของมด
สวนประกอบของมด

ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู
กําหนดหัวเรื่องที่สนใจเพื่อสงเสริม
ความมีวินัยในตนเอง
- เสนอและกําหนดหัวเรื่อง
รวมกัน
- สนทนาถึงประสบการณเดิม

มด
ทัศนศึกษา
สวนของโรงเรียน
วิทยากร

แหลงเรียนรู
มุมหนังสือ
หองสมุด
มุมประสบการณ
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบนักวิจัย
เรื่อง มด
ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอที่สนใจ

เด็กๆ เดินเปนแถวชมธรรมชาติรอบๆบริเวณโรงเรียน

เด็กๆ ชวยกันหามดบริเวณสนาม
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ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจยั หาความรู

เด็กอานหนังสือนิทานในหองและเขาหองสมุด

ครูบรรณารักษหองสมุดอานหนังสือนิทานใหฟง

เด็กทํากิจกรรมขยํากระดาษ

เด็กวาดภาพเกี่ยวกับมด
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ขั้นที่ 3 ประเมินผล ลงมือปฏิบัติทําผลงาน

เด็กสรางผลงาน นําเสนอ
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ตารางการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สัปดาห
1

2

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย : กิจกรรมจากความตองการของเด็ก
ขั้นตอน
กิจกรรมเด็กนักวิจัย
อังคาร
นก ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู และ กําหนดหัวขอ อภิปราย ซักถาม บรรยาย
เลือกหัวขอเนือ้ หาที่สนใจ ประสบการณเดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู
พุธ
ขั้นที่ 2 คนควาวิจัยหา
ศึกษาจากหนังสือนิทานเรื่องนกนอย
ความรู
สังเกตบอกลักษณะของนก
พฤหัสบดี
ศึกษาจากแหลงเรียนรู ทัศนศึกษา
แหลง สวนสัตวสังเกตบอกลักษณะของ
การเรียนรู นกที่อยูในบริเวณสวนสัตวและ
ศึกษาจากบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับ
นก
ศุกร
เด็กๆแลกเปลีย่ นความรูที่ไดจาก
การไปทัศนศึกษาโดยการวาดภาพ
สิ่งที่เด็กไดเรียนรู
อังคาร
เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู
(ตนเองตองการ)
พุธ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู ปฏิบัตติ ามที่
ขั้นที่ 3 การประเมิน
เด็กเลือก
พฤหัสบดี
นําเสนอผลงาน บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็ก
แตละคนเลือกปฏิบัติ
ศุกร
ทบทวนความรู สรุปเรื่องราวที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกัน
วัน

เรื่อง
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ตารางการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สัปดาห
1

2

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย : กิจกรรมจากความตองการของเด็ก
ขั้นตอน
กิจกรรมเด็กนักวิจัย
อังคาร ผัก ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและ กําหนดหัวขอ อภิปราย ซักถาม บรรยาย
เลือกหัวขอเนือ้ หาที่สนใจ ประสบการณเดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู
พุธ
ขั้นที่ 2 คนควาวิจัยหา
ศึกษาจากหนังสือนิทาน สังเกต
ความรู
บอกชื่อของผักบอกลักษณะของผัก
พฤหัสบดี
ศึกษาจากแหลงเรียนรูรอบๆ
แหลง บริเวณโรงเรียน สังเกตบอกของ
การเรียนรู ลักษณะของผักที่อยูรอบๆ
บริเวณโรงเรียน อภิปราย
แลกเปลีย่ นสิง่ ที่ไดจากการเรียนรู
ศุกร
ศึกษาจากบุคคลที่มีความรู
เกี่ยวกับตนกลวย สังเกต
บรรยายรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู
ที่ไดจากการทัศนศึกษา
อังคาร
เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู
(ตนเองตองการ)
พุธ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู ปฏิบตั ิตามที่
ขั้นที่ 3 การประเมิน
เด็กเลือก
พฤหัสบดี
นําเสนอผลงาน บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็ก
แตละคนเลือกปฏิบัติ
ศุกร
ทบทวนความรู สรุปเรื่องราวที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกัน
วัน

เรื่อง
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ตารางการจัดประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สัปดาห
1

2

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย : กิจกรรมจากความตองการของเด็ก
ขั้นตอน
กิจกรรมเด็กนักวิจัย
อังคาร
รถ ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและ กําหนดหัวขอ อภิปราย ซักถาม บรรยาย
เลือกหัวขอเนือ้ หาที่สนใจ ประสบการณเดิมในเรื่องที่ตองการเรียนรู
พุธ
ขั้นที่ 2 คนควาวิจัยหา
ศึกษาจากหนังสือ สังเกตบอกชื่อ
ความรู
ของรถ บอกลักษณะสวนประกอบ
ของรถ
พฤหัสบดี
ศึกษาจากแหลงเรียนรูรอบๆ
แหลง
การเรียนรู บริเวณโรงเรียน สังเกตบอกของ
ลักษณะของรถที่อยูบริเวณที่จอด
อภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดจาก
การเรียนรู
ศุกร
ศึกษาจากบุคคลที่มีความรู
เกี่ยวกับผัก สังเกต บรรยาย
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรูทไี่ ดจาก
การทัศนศึกษา
อังคาร
ขั้นที่ 3 การประเมิน
เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู
(ตนเองตองการ)
พุธ
ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู ปฏิบัตติ ามที่
เด็กเลือก
พฤหัสบดี
นําเสนอผลงาน บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็ก
แตละคนเลือกปฏิบัติ
ศุกร
ทบทวนความรู สรุปเรื่องราวที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกัน
วัน

เรื่อง
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ตารางแสดงการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค IOC
รายการความมีวินัยในตนเอง
1. ดานความรับผิดชอบ
1.1 เด็กตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
1.2 เด็กเก็บของเขาที่เรียบรอย
1.3 เด็กรูจักชวยเหลือตนเอง
2. ดานการตรงตอเวลา
2.1 เด็กรวมทํากิจกรรมใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด
2.2 เด็กปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับชวงเวลา
2.3 เด็กรูเวลาเริ่มและเลิกกิจกรรมโดยฟงสัญญาณ
3. ดานการรอคอย
3.1 เด็กยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3.2 เด็กไมรังแกเพื่อนเมื่อทํากิจกรรม
3.3 เด็กการเขาแถวตามลําดับกอน – หลัง
4. ดานความซื่อสัตย
4.1 เด็กรักษากฎกติกาในการทํากิจกรรมรวมกัน
4.2 เด็กไมหยิบของของผูอื่นกอนไดรับอนุญาต
4.3 เด็กไมหยิบของสวนรวมมาเปนของสวนตัว

ผูเชี่ยวชาญคนที่ ผลรวมของ จํานวน
IOC
1 2 3 คะแนน ผูเชีย่ วชาญ
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3
3

3
3
3

1
1
1

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3
3

3
3
3

1
1
1

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3
3

3
3
3

1
1
1

+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

3
3
3

3
3
3

1
1
1
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รายนามผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญในดานการตรวจแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
อาจารย ศิริลักษณ วุฒิสรรพ

อาจารยผูสอน
โรงเรียนอนุบาลแพร
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร

อาจารย ชยุดา พยุงวงษ

อาจารยผูสอน
โรงเรียนอนุบาลธนาพรวิทยา
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

อาจารย ธิติมา เรืองสกุล

ศึกษานิเทศก
เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
เขต 2 จังหวัดนราธิวาส

ผูเชี่ยวชาญดานแบบสังเกตความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ผูชวยศาสตราจารย นภดล กองศิลป

อาจารย สนอง ตรงเที่ยง

อาจารย นันทัชพร จิรขจรชัย

ผูชวยศาสตราจารย
อาจารยผูสอน ชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝายประถม)
กรุงเทพมหานคร
อาจารย
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ ตําบลบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
อาจารย
โรงเรียนอนุบาลตราด อําเภอเมือง
จังหวัดตราด

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปเกิด
สถานที่อยูปจจุบัน

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน
สถานที่ทํางานปจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2555

นางวารุณี นาวัลย
8 มกราคม 2515
37/373 ซอยหทัยราษฎร 39 แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
ครูผูสอน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
380 ถนนปญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510
มัธยมศึกษาปที่ 6
จาก โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
ครุศาสตร (ค.บ.) สาขา การศึกษาปฐมวัย
จาก ราชภัฎจันทรเกษม
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

