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การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อศึก ษาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั นี้คอื เด็กปฐมวัยชายและหญิงทีม่ อี ายุระหว่าง 5 - 6 ปี ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทศิ ) แขวงดอนเมือง เขตดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จานวน 20 คน ซึง่ ได้มาด้วยการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน กลุ่มตัวอย่างได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติ โดยผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าเนินการทดลองด้วยตนเอง ทาการทดลองเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ
ละ 40 นาที ทาการทดลองทัง้ สิน้ 24 ครัง้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื แผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ และแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 แบบแผนการวิจยั เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองการวิจยั แบบ One Group Pretest Posttest Design และทดสอบความแตกต่างของตัวแปรโดยใช้การทดสอบ t - test สาหรับ Dependent
Samples
ผลการวิจยั พบว่า หลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 มากขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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The purpose of this research was to study the four paths behaviors on young
children before and after enhanching natural material free play corner. The samples of this
study were 5 - 6 year old boys and girls, who studied in kindergarten 2, semester 1, of the
academic year 2011, at Watdonmung School, Donmung District, Bangkok Province. The
muti-stage sampling was used to appoint 20 young children for this study. The samples
were given natural material free play corner activities for 24 times with in the period of 8
weeks, 3 days per week and 40 minutes per day.
The instruments used in this study were lesson plans for natural material free play
corner activities, Four paths behaviors Observation Checklist. The research followed onegroup pretest-posttest design and the data were statistically analyzed using t-test for
dependent samples.
The result of the research revealed that young children’s four paths behaviors after
engaging in natural material free play corner had increased statistically significance at .01
level.
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี เพราะผูว้ จิ ยั ได้รบั ความเมตตากรุณาอย่างสูงในการ
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ บุญส่ง กรรมการควบคุมปริญญานิ พนธ์ทไ่ี ด้ให้คาปรึกษา คาแนะนา
ในด้านสถิติ และการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการทดลอง ขอกราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูธรรมธร
ครรชิต คุณวโร ซึง่ เมตตาเป็ นทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญให้ความกระจ่างในเรื่องพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในเด็ก
ปฐมวัย กรรมการในการสอบปริญญานิพนธ์ กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สิรมิ า ภิญโญ
อนันตพงษ์ ทีก่ รุณาเป็นประธานและกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติม
ทาให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ ในความกรุณาเป็ นอย่างยิง่ และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและภาควิชาอื่นๆ ทุกท่านทีไ่ ด้
กรุณาประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทม่ี คี ่าอย่างยิง่ และคาแนะนาต่างๆ ทีเ่ ป็ น
มงคลต่อชีวติ มีคุณค่ายิง่ แก่ผวู้ จิ ยั จนทาให้ประสบความสาเร็จในการศึกษาครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วฒ
ั นา ปุญญฤทธิ ์ อาจารย์ ดร.มิง่ เทพครเมือง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อัญ ชลี ไสยวรรณ อาจารย์ สุ นิ ส า ชื่น เจริญ สุ ข อาจารย์อ าภาภัท ร
ไชยประสิทธิ ์ นางปิ ยะธิดา เกษสุวรรณ และอาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ ทีก่ รุณาเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบและให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขเครือ่ งมือในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนเมือ ง(ทหารอากาศอุทศิ ) นางสุรพี ร
กาญจนวาทศิลป์ ที่ให้คาแนะนา ให้เวลาและให้โอกาสกับผู้วจิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
พร้อมทัง้ อาจารย์อ ัจ ฉรา ปรีก ราน และอาจารย์หงส์ ฉลวย ผู้ช่ ว ยวิจ ยั ที่ช่ ว ยเหลือ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิจยั และคณะครูทุกท่าน ที่ให้กาลังใจและคาแนะนามาโดยตลอด ผู้ป กครองและ
นัก เรีย นระดับ ชัน้ อนุ บ าล 2/3 โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทศิ ) สานักงานเขตดอนเมือง
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทีใ่ ห้ความร่วมมืออานวยความสะดวก ในการทดลองจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
การศึกษาและการทาปริญญานิพนธ์สาเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รบั การส่งเสริมจากคุณพ่อไพศาล
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คุณ ค่าและประโยชน์ของปริญ ญานิพนธ์ฉ บับนี้ ขอมอบเป็ นเครื่องบูชาองค์ส มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า พระคุณ ของบิดา มารดาทีไ่ ด้อบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ให้การศึกษา
และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้ว ิจ ยั เสมอมา และขอมอบเป็ นเครื่อ งบูชาพระคุ ณ ครู อาจารย์ และผู้ม ี
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เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเล่นตามมุมประสบการณ์
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
คำสอนของศำสนำทุกศำสนำ คือ ขุมทรัพย์ทำงปรัชญำที่สำคัญอย่ำงยิง่ เนื่องจำกเจตนำ
ของหลักคำสอนทำงศำสนำ มุ่งให้ทุกคนเป็ นคนดี สอนให้มนุ ษย์เว้นจำกควำมชัวทั
่ ง้ ปวง ต้องกำร
ปฏิบตั แิ ต่สงิ่ ที่ถูกต้อง รักควำมสำมัคคี มีควำมยุตธิ รรม ยกระดับจิตใจให้เข้ำถึงปญั ญำ รูเ้ ท่ำทัน
ควำมเป็นไปของโลกของสังคม เมือ่ พิจำรณำหลักธรรมของศำสนำต่ำงๆ จะเห็นว่ำมีควำมสอดคล้อง
กันในกำรปลูกฝงั ควำมเป็ นคนดี ควรแก่กำรยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยมีสนั ติและ
นำมำซึง่ ควำมสงบสุขทีย่ งยื
ั่ น
พระพุทธศำสนำเป็ นศำสนำที่คนไทยนับถือ ควำมคิดควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำได้หยัง่
รำกฝงั ลึกอยู่ในจิตใจของคนไทย และมีอทิ ธิพลต่อวิถกี ำรดำเนินชีวติ ของคนไทย ทัง้ ด้ำนกำรอบรม
เลี้ยงดู วิถีปฏิบตั ิต น รวมทัง้ พื้นฐำนคุ ณธรรม จริยธรรมในจิต ใจ หลักของพระพุ ทธศำสนำนัน้
ยอมรับในศัก ยภำพของมนุ ษ ย์ ว่ำทุกคนสำมำรถจะพัฒนำได้ หลักกำรพัฒนำคนตำมแนวพุท ธ
ั ญำมีค วำมครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ท ัง้ เหตุ ป จั จัย
ศำสตร์ นั ้น มีล ัก ษณะเป็ น กระบวนกำรพัฒ นำป ญ
องค์ประกอบ กระบวนกำร และผลที่ประจักษ์ มีลกั ษณะบูรณำกำรสอดคล้องกลมกลืน ได้สดั ส่วน
สมดุลสำมำรถนำไปใช้ในชีวติ มีลกั ษณะกำรพัฒนำทีก่ ้ ำวเวียน (Spiral Growth) มีลกั ษณะเป็ นกำร
หยังรำกลึ
่
กไม่ใช่พุ่งขึน้ อย่ำงเดียว เน้นกำรสร้ำงแรงจูงใจ สิง่ เร้ำ (ศรัทธำ) และกำรฝึกฝน (สำนักงำน
คณะกรรมกำรศึกษำแห่งชำติ. 2545: 5 – 6) ซึง่ กำรเรียนรูค้ อื กำรฝึกฝนพัฒนำ เพื่อเป็ นผูร้ จู้ กั ดำเนิน
ชีวติ ทีด่ งี ำมด้วยตนเอง
ในทำงพระพุทธศำสนำมีธรรมะมำกมำยหลำยหมวดทีม่ ุ่งสอนให้คนประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ น
สมำชิกที่ดขี องสังคม สำหรับผู้ท่มี ุ่งหวังจะประสบควำมสำเร็จในชีวติ ในกำรทำงำนต่ำงๆ ควรยึด
หลักอิทธิบำท 4 ซึ่งเป็ นธรรมที่สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ได้ตรัสรู้ เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิเพื่อนำไปสู่เป้ำหมำยหรือจุดมุ่งหมำย เป็ นหลักธรรมที่สำมำรถฝึ กเด็กให้ทำงำนให้ประสบ
ผลสำเร็จ หลักอิทธิบำท 4 เป็ นธรรมะให้ถงึ ซึง่ ควำมสำเร็จ 4 ประกำร ซึง่ เริม่ ด้วย 1. ฉันทะ คือ
ควำมพอใจในงำนในสิง่ ที่ทำ 2. วิรยิ ะ คือใช้ควำมพยำยำมในกำรทำอย่ำงต่อเนื่อง 3. จิตตะ คือ มี
สมำธิจดจ่อ และ 4. วิมงั สำ คือใช้ปญั ญำในกำรดำเนินงำนที่ได้รบั มอบหมำย ซึ่งในระดับปฐมวัยมี
ควำมจำเป็ นที่ควรนำหลักอิทธิบำท 4 เข้ำเสริมและคอยสนับสนุ นกระบวนกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริม
และปลูกฝงั ให้เด็กปฐมวัยตัง้ ใจทำงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยให้สำเร็จตำมหลักอิทธิบำท 4
กำรพัฒ นำเด็ก ให้เ ป็ น ผู้ใ หญ่ ท่ีม ีคุ ณ ภำพของสัง คมนัน้ เป็ น ที่ย อมรับ กัน ทัว่ ไปแล้ว ว่ ำ
จำเป็ นต้องเริม่ ต้นตัง้ แต่ปฐมวัย ในช่วงอำยุตงั ้ แต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี เด็กมีกำรเปลี่ยนแปลงและ
ั ญำ ควำมรู้แ ละ
เจริญ เติบ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ทัง้ ทำงด้ ำ นร่ ำ งกำย อำรมณ์ สัง คม และสติป ญ

2
ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่ ด็กได้รบั ในวัยนี้ จึงมีควำมสำคัญมำก เพรำะเป็ นช่วงวิกฤติของชีวติ (สิรมิ ำ
ภิญโญอนันตพงษ์. 2550: 4) ผลของกำรเลี้ยงดูและประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่ ด็กได้รบั ในระยะต้นของ
ชีว ิตมีอิทธิพ ลอย่ำงมำกต่อ กำรวำงรำกฐำนชีว ิต กำรที่เ ด็กได้รบั กำรพัฒ นำทัง้ ทำงด้ำนร่ำงกำย
สติปญั ญำ คุณธรรม บุคลิกภำพ และสังคมในทิศทำงทีถ่ ูกต้องจะเป็ นรำกฐำนสำคัญต่อกำรพัฒนำใน
ขัน้ ต่อๆ ไปอย่ำงมันคง
่
กำรศึกษำปฐมวัยเป็ นกำรจัดกำรศึกษำบนพื้นฐำนกำรอบรมเลี้ยงดู และ
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ ที่ส นองต่ อธรรมชำติและพัฒนำกำรของเด็กแต่ ล ะคนตำมศักยภำพ
ภำยใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรม กำรสร้ำงเสริมลักษณะนิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์ให้กบั เด็กปฐมวัยเป็ นสิง่
ทีด่ ี สำมำรถทำได้และทำได้งำ่ ยกว่ำวัยอื่นๆ เพรำะเด็กคือไม้อ่อน ถ้ำจะให้ไม้งำม ต้องดัดแต่ยงั อ่อน
กล่ อมเกลำตัง้ แต่ยงั เด็ก ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับวิธ ีกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
เอื้ออำนวยต่อกำรมีลกั ษณะนิสยั ที่ดี จะช่วยให้เ ด็กดูดซึมซับสิง่ ที่ดงี ำม โดยอำศัยกำรฝึ กฝนกำร
กระทำทีส่ ม่ำเสมอ ค่อยเป็ นค่อยไป และ นำไปสู่กำรปฏิบตั ิ จนเป็ นนิสยั ได้ (ผุสดี กุฎอินทร์. 2526:
45 - 46) ซึ่งกิจกรรมที่เหมำะสมกับวัยและพัฒนำกำรนัน้ สำมำรถส่งเสริมพฤติกรรมของเด็กให้
เป็นไปในทิศทำงทีด่ ี
กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูท้ ส่ี ำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย คือ กำรเล่น เพรำะมีควำมสำคัญ
ต่อชีวติ และกำรเติบโตของพัฒนำกำรชีวติ ไม่น้อยไปกว่ำ อำกำศ อำหำร และน้ำ ทีเ่ ป็ น เครื่องบำรุง
เลี้ยงร่ำงกำยให้เติบใหญ่ กำรเล่นจึงเป็ น สำระสำคัญในกำรทำควำมรูจ้ กั กับโลกแวดล้อมทัง้ ที่เป็ น
ธรรมชำติ วัต ถุ แ ละกฎเกณฑ์ ต่ำงๆที่มนุ ษ ย์ส ร้ำงขึ้น รวมไปถึงกำรสำรวจและทำควำมรู้จกั กับ
ศักยภำพทัง้ หลำยทีม่ อี ยู่ในตัวตน ตลอดจนภำวะอำรมณ์ท่แี ตกต่ำงหลำกหลำยทีจ่ ะค่อยๆ ปรำกฏ
ขึน้ ในสถำนกำรณ์ ต่ำงๆ (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. 2549: 1) ตำมแนวคิดของฟรอยด์
(Freud) (ณัฐนันท์ ไชยประสงค์สุข. 2549: 12; อ้ำงอิงจำก Krogh. 1994: 211 - 212) กำรเล่นเกิด
จำกควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจ และกำรที่เด็กจะบรรลุถงึ ควำมพอใจนัน้ ต้องสนองตอบด้วยกำร
เล่น ขณะเดียวกันกำรเล่นสำมำรถลดควำมไม่พงึ พอใจของเด็กจำกประสบกำรณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์ของ
เด็กได้ กำรเล่นเป็ นธรรมชำติอย่ำงหนึ่งของเด็ก ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมใคร่รขู้ องเด็กซึ่ง
นำไปสู่กำรเรียนรูก้ ำรค้นพบสิง่ แปลกใหม่ ด้วยตนเองจำกสิง่ รอบๆตัว โดยไม่มใี ครสอน กำรเล่นทำ
ให้เด็กรูส้ กึ เป็ นอิสระ สนุ กสนำนเพลิดเพลิน มีควำมสุข พร้อมที่จะทำกิจกรรมซ้ำเมื่อ เกิดควำมพึง
พอใจ โดยไม่ตอ้ งมีสงิ่ อื่นมำกระตุน้ ไม่ว่ำจะเป็นรำงวัลหรือกำรลงโทษ (ภรณี คุรุรตั นะ. 2535: 1 - 3)
เพรำะกำรเล่นเป็ นกิจกรรมกำรเรียนรูข้ องเด็ก โดยเฉพำะกำรเล่นที่เด็กได้ลงมือกระทำกับสื่ อ วัสดุ
สิง่ ของทีเ่ ป็นรูปธรรม สำหรับเด็กปฐมวัยสื่อมีควำมหลำกหลำยมำก ทัง้ ทีเ่ ป็ นสื่อวัสดุ สื่อเทคโนโลยี
และสื่อของจริงตำมธรรมชำติ ถ้ำมำจำกของจริงตำมธรรมชำติจะสร้ำงสรรค์กำรเรียนรู้ท่เี ป็ นจริง
ให้กบั เด็กอย่ำงยิง่ (รำศี ทองสวัสดิ ์; และคณะ. 2529: 2) สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี ทรงมีพระรำชดำริเกีย่ วกับสื่อกำรเรียนรูส้ ำหรับเด็กปฐมวัยว่ำควรเป็ นสื่อทีเ่ ป็ นวัสดุใกล้ตวั
เป็ นของจริงหำได้จำกธรรมชำติ ทรงเห็นว่ำกำรใช้ส่อื ของจริงตำมธรรมชำติเป็ นกำรสร้ำงเสริมกำร
เรียนรู้ท่เี หมำะกับ เด็ก ที่สุ ด รวมทัง้ กำรได้ส ัมผัส สิ่ ง แวดล้อ มรอบตัว เด็ก จะท ำให้เ ด็ก เรีย นรู้ไ ด้
มำกกว่ำกำรเรียนรูท้ ำงอ้อมจำกสื่อจำลอง (กุลยำ ตันติผลำชีวะ. 2550ก: 48 - 49)
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กำรศึก ษำในช่ว งปฐมวัย เป็ นช่ว งที่สำคัญ ที่สุ ด ในชีว ิต เพรำะเด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นำกำร
เรียนรู้มำกที่สุด ถ้ำบ้ำนและโรงเรียนมีสงิ่ แวดล้อมที่สร้ำงเสริมกำรเรียนรู้ เด็กก็จะเกิดกำรเรียนรู้
บลูม (Bloom) ให้ควำมสำคัญกับกำรศึกษำในช่วงปฐมวัย เพรำะเป็ นช่วงเวลำทีเ่ ด็กปฐมวัยสำมำรถ
พัฒนำกำรเรียนรูม้ ำกที่สุด สภำพแวดล้อมในเด็กตอนต้น เป็ นสิง่ ที่สำคัญต่อชีวติ มำก (พัชรี ไชยะ
สนิท. 2535: 46) กำรจัดสภำพแวดล้อมให้เด็กมีโอกำสสำรวจสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ ซึง่ จัดโดยใช้
แนวคิดจัดศูนย์ก ำรเรียนหรือมุมประสบกำรณ์ ให้เ หมำะสมกับกำรเรียนรู้ เนื่องจำกกำรเรียนรู้จะ
เกิดขึน้ ได้ เมื่อเด็กได้ทำในสิง่ ทีเ่ ขำพอใจ ตรงกับควำมต้องกำรและควำมสนใจจะได้ผลเต็มที่ ต้อง
เป็ นประสบกำรณ์ตรง กระตุ้น ให้เด็กได้คดิ เด็กสนุ กกับกำรเรียนตำมวิถธี รรมชำติของเด็ก เพื่อให้
เด็กเกิดพฤติกรรมทีด่ งี ำม ครูเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบำทสำคัญมำกในกำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น
กำรจัดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ ทีม่ คี วำมหลำกหลำยเพื่อเป็ นตัวกระตุ้นควำมสนใจของ
เด็ก รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควรมีค วำมเหมำะสมและสอดคล้องกับพัฒนำกำรของเด็ก
สิง่ แวดล้อมทีห่ ลำกหลำยจึงเป็นตัวกระตุน้ ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็นเป็นกำรเพิม่ ควำมสนใจให้แก่เด็ก
แนวคิดของศู นย์ก ำรเรียนหรือ มุม ประสบกำรณ์ ท่ีเ หมำะสมกับกำรเรีย นรู้ เปิ ดโอกำส
สำหรับเด็กในกำรสำรวจสภำพแวดล้อม และตัดสินใจตำมควำมสนใจ (นิวเฮำเซอร์; แครอล; และ
วิล์มส์ ลิซ. 2542: 70) กำรเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้เมื่อผู้เรียนเกิดควำมพึงพอใจในสิง่ ทีเ่ ขำเรียนรู้ ตำม
แนวคิดของวัตสัน (Watson) ถือว่ำกำรเรียนรู้และพฤติกรรมเช่นนี้จะเข้มข้นรุนแรงนัน้ ไม่ ใช่เป็ น
เพรำะรำงวัล หรือ กำรเสริม แรงอย่ ำ งเดีย ว แต่ ด้ ว ยกำรเชื่อ มโยงเกี่ย วพัน กับ สิ่ง เร้ำ กำรจัด
สภำพแวดล้อมด้วยกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำติ เป็ นกำรเร้ำควำมสนใจของเด็ก
ปฐมวัยในกำรเรียนรู้ จำกกำรทำกิจกรรมตำมควำมต้องกำรของเด็ก ในบรรยำกำศทีเ่ ด็กมีอสิ ระเสรี
ในกำรตัดสินใจเลือกลงมือปฏิบตั ิ จับต้อง สัมผัส เด็กปฐมวัยจะทำงำนกำรเรียนรูผ้ ่ำนกำรเล่นกับสื่อ
ธรรมชำติท่จี ดั วำงเป็ นมุมประสบกำรณ์ ต่ำงๆ ที่ทำให้เ ด็กมีแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้ มีส ิ่งกระตุ้นที่
สำคัญอย่ำงหนึ่ง คือแรงจูงใจที่ภำษำพุทธศำสนำเรียกว่ำ ฉันทะ ควำมพอใจหรือควำมต้องกำร มี
ควำมสัมพันธ์กบั ควำมเพียรพยำยำม (วิรยิ ะ) มีควำมเอำใจใส่ จดจ่อในกำรทำกิจกรรม (จิตตะ) รูจ้ กั
ทดลองในสิง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่เพื่อให้สงิ่ ทีท่ ำออกมำดีทส่ี ุด (วิมงั สำ) (พระมหำสมคิด โครธำ. 2547: 23)
ประสบกำรณ์ จ ำกกำรเล่ น สื่อ ธรรมชำติต ำมมุม ประสบกำรณ์ ด้ว ยควำมมีอิส ระในกำรคิด กำร
แสดงออก อย่ำงเป็ นไปตำมควำมต้องกำรที่จะเรียนรู้ เป็ นกำรฝึ กฝนอิทธิบำท 4 อย่ำงครบถ้ว น
เพรำะสิง่ เร้ำทัง้ ภำยในและภำยนอก
สำหรับกำรศึกษำครัง้ นี้ กำรจัดมุมประสบกำรณ์ ด้ว ยสื่อ ธรรมชำติ จำนวน 8 มุม
ประกอบด้วย มุมในห้องเรียน 5 มุม คือ มุมศิลปะ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมบทบำทสมมติ มุมหนังสือ
ส่วนอีก 3 มุม เป็ นมุมนอกห้องเรียน คือ มุมประกอบอำหำร มุมวิทยำศำสตร์ และมุมเล่นน้ ำ – เล่น
ทรำย กำรดำเนินกิจกรรมเด็กได้มโี อกำสเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำพฤติกรรม
อิทธิบำท 4 เปิ ดโอกำสให้เด็กได้เล่นอย่ำงอิสระตำมควำมสนใจ ได้สำรวจ ทดลอง เลือก ตัดสินใจ
เรียนรูก้ ำรแก้ปญั หำ จำกกำรค้นพบด้วยตนเองโดยผ่ำนประสำทสัมผัสทัง้ 5 ภำยใต้บรรยำกำศที่
อบอุ่น ปลอดภัย ครูเป็ นผู้อำนวยควำมสะดวก และให้กำลังใจ เสริมแรงเมื่อเด็กทำกิจกรรมประสบ
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ควำมสำเร็จ จำกสิง่ แวดล้อมทีจ่ ดั ไว้ให้อย่ำงมีจดุ มุง่ หมำย กำรจัดมุมประสบกำรณ์ดว้ ยสื่อธรรมชำติท่ี
หลำกหลำย มีกำรเปลี่ยนแปลงสื่อตำมธรรมชำติท่มี ผี ลต่อกำรกระตุ้นให้เด็กเกิดควำมสนใจ เพื่อให้
เด็กเกิดควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น อยำกเข้ำไปเล่น บนพื้นฐำนควำมรูค้ วำมเข้ำใจเรื่องพัฒนำกำรและ
ควำมสนใจของเด็กในระดับปฐมวัย ว่ำด้ว ยกำรจัดมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำติ ซึ่งมีควำม
สอดคล้องกับธรรมชำติและควำมต้องกำรของเด็ก มีควำมใกล้เคียงกับวิถชี วี ติ ประจำวันของเด็ก ซึง่
ผูว้ จิ ยั มีควำมสนใจทีจ่ ะศึกษำว่ำ สภำพแวดล้อมที่เป็ นมุมประสบกำรณ์ดว้ ยสื่อธรรมชำติทท่ี ำให้เด็ก
ได้เรียนรู้ ตำมควำมสนใจหรือเล่นอย่ำงอิสระ ภำยใต้บรรยำกำศของควำมรัก ควำมอบอุ่น ควำมเป็ น
มิตร ท้ำทำยให้อยำกรู้ อยำกแสวงหำคำตอบ ได้เรียนรูห้ รือเล่นอย่ำงอิสระ จะมีผลต่อพฤติกรรมอิทธิ
บำท 4 ของเด็กอย่ำงไร

ควำมมุ่งหมำยของงำนวิ จยั
ในกำรวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อศึกษำเปรียบเทียบควำมมีอทิ ธิบำท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
กำรได้รบั กำรจัดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ ด้วยสื่อธรรมชำติ ผู้วจิ ยั ได้กำหนดควำมมุ่ง
หมำยไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมอิทธิบำท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อน ระหว่ำงและหลังกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ดว้ ยสื่อธรรมชำติ
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบำท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ดว้ ยสื่อธรรมชำติ

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
ผลกำรวิจยั ในครัง้ นี้ จะเป็นแนวทำงให้ครูและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจ เลือกเป็ นกิจกรรมในกำรพัฒนำพฤติกรรมอิทธิบำท 4
สำหรับเด็กปฐมวัย และเป็ นแนวทำงสำหรับครูในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม
แก่เด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตำมจุดประสงค์ของกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ขอบเขตของกำรวิ จยั
กำรวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นกำรจัดกำรเรียนรูเ้ พื่อ ศึกษำพฤติกรรมอิทธิบำท 4 ที่ได้รบั กำรจัด
กิจ กรรมกำรเล่ น ตำมมุ ม ประสบกำรณ์ ด้ ว ยสื่อ ธรรมชำติ ซึ่ง กำรจัด กิจ กรรมกำรเล่ น ตำมมุ ม
ประสบกำรณ์ดว้ ยสื่อธรรมชำติ เป็ นรูปแบบนวัตกรรมกำรสอนทีช่ ่วยต่อยอดประสบกำรณ์ให้เด็กได้
ค้นพบศักยภำพของตนเอง และเรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์ตรงเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำพฤติกรรมอิทธิ
บำท 4
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ประชำกรที่ ใช้ในกำรวิ จยั
ประชำกรทีใ่ ช้ในกำรวิจยั ครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัยชำย - หญิงทีม่ อี ำยุระหว่ำง 5 - 6 ปี ทีก่ ำลัง
ศึกษำอยู่ในชัน้ อนุ บำลปี ท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหำรอำกำศ
อุทศิ ) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร สำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร
จำนวน 4 ห้อง เด็กปฐมวัยรวมทัง้ หมดจำนวน 147 คน
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
กลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือ เด็กปฐมวัยชำย - หญิงที่มอี ำยุระหว่ำง 5 - 6 ปี กำลัง
ศึกษำอยู่ในระดับชัน้ อนุ บำลปี ท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1 ปี กำรศึกษำ 2554 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหำร
อำกำศอุ ทิ ศ ) แขวงดอนเมือ ง เขตดอนเมือ ง จัง หวัด กรุ ง เทพมหำนคร ส ำนั ก กำรศึ ก ษำ
กรุงเทพมหำนคร โดยมีขนั ้ ตอนกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้วธิ กี ำรสุ่มแบบหลำยขัน้ ตอน โดยกำร
เลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) มำ 1 ห้องเรียน จำก 4 ห้องเรียน ซึ่งป็ นห้องที่ผู้วจิ ยั
ปฏิบตั กิ ำรสอนอยู่ แล้วสุ่มอย่ำงง่ำย (Simple Random Sampling) จำนวน 20 คน จำก 44 คน เพื่อ
กำหนดเป็นกลุ่มทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ดว้ ยสื่อธรรมชำติ
2. ตัวแปรตำม ได้แก่ พฤติกรรมอิทธิบำท 4 ประกอบด้วย
2.1 ฉันทะ
2.2 วิรยิ ะ
2.3 จิตตะ
2.4 วิมงั สำ

ระยะเวลำในกำรทดลอง
ในกำรทดลองครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองโดยใช้ระยะเวลำในกำรทดลอง 8 สัปดำห์ๆ ละ 3 วัน
วันละ 40 นำที ตัง้ แต่เวลำ 09.00 - 09.40 น. รวมทัง้ สิน้ 24 ครัง้

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. เด็กปฐมวัย หมำยถึง เด็กปฐมวัยชำย - หญิง อำยุระหว่ำง 5 - 6 ปี ทีก่ ำลังศึกษำอยู่ใน
ชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหำรอำกำศอุทศิ )
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร สำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร
2. พฤติ กรรมอิ ทธิ บำท 4 หมำยถึง กำรแสดงออกถึงควำมสำมำรถในกำรทำกิจกรรม
ทัง้ ทำงกำรกระทำ คำพูด สีหน้ ำ ท่ำทำง น้ำเสียง อำรมณ์ และควำมรู้สกึ ตัง้ แต่เ ริม่ ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนกำรของกิจ กรรมกำรเล่น ตำมมุม ประสบกำรณ์ด ้ว ยสื่อ ธรรมชำติ ซึ่ง สำมำรถสัง เกต
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พฤติกรรมอิทธิบำท 4 ของเด็กปฐมวัย ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรเล่น โดยใช้แบบสังเกตที่ผู้ว จิ ยั สร้ำง
ขึ้น ซึ่งกำรวิจยั ในครัง้ นี้มุ่งศึกษำพฤติกรรมอิทธิบำท 4 ทีแ่ สดงออก 4 ด้ำน ดังนี้
2.1 ฉันทะ คือ ควำมรัก ควำมพอใจ ควำมชอบใจ และมีควำมกระตือรือร้นในสิง่ ทีท่ ำ/
เล่น
2.2 วิรยิ ะ คือ ควำมเพียรพยำยำม มุ่งมัน่ ในสิง่ ทีท่ ำ/เล่น อย่ำงต่อเนื่อง มีควำมอดทน
อดกลัน้ คอยเร้ำคอยประคอง เพื่อให้บรรลุส่เู ป้ำหมำย
2.3 จิตตะ คือ มีควำมตัง้ ใจ เอำใจใส่ จดจ่อ มีสมำธิในสิง่ ทีท่ ำ ไม่สนใจสิง่ รอบข้ำง ไม่
วอกแวก ไม่หวันไหว
่
กับสิง่ ทีเ่ ข้ำมำกระทบ
2.4 วิมงั สำ คือ กำรรูจ้ กั ใช้ควำมคิด ในกำรพิจำรณำใคร่ครวญในสิง่ ทีท่ ำ มีกำรลองผิด
ลองถูก แก้ไขปรับปรุง พัฒนำในสิง่ ทีท่ ำ
3. มุมประสบกำรณ์ หมำยถึง สภำพแวดล้อมกำรเรียนรูท้ งั ้ ในและนอกห้องเรียน โดยจัด
บริเวณต่ำงๆ ด้ว ยอุปกรณ์ สื่อ วัส ดุธรรมชำติ ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมหน่ วยกำรเรียนรู้ จัดวำงใน
ภำชนะที่ส อดคล้องกับหน่ ว ยกำรเรียนรู้ เพื่อ ให้เ ด็ก สร้ำงผลงำนได้อ ย่ำงอิส ระ มุมประสบกำรณ์
ประกอบด้วย
3.1 มุมศิลปะ ประกอบด้วย สื่อที่ใช้ในกำรวำด กำรพิมพ์ภำพ เช่น สีจำกธรรมชำติ
เช่น ขมิน้ ผงใบมะรุม กำแฟ ผงถ่ำน สีจำกดิน ดอกอัญชัน กำรปนั ้ เช่น ดินเหนียว กำรร้อย เช่น
เปลือ กหอย เม็ดมะข่ำ เจำะรูต รงกลำง ดอกไม้ ดินทรงกลม แบน เจำะรูต รงกลำง เพื่อ ถ่ำยทอด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ต ำมควำมสนใจ และตำมจินตนำกำรของเด็ก แสดงออกตำมควำมรู้ส ึก และ
ควำมสำมำรถของตนเอง
3.2 มุมบล็อก ประกอบด้วย บล็อกดินแบบตันขนำดต่ำงๆ บล็อกไม้ไผ่แบบกลวง แบบ
ตัน บล็อกไม้ลกั ษณะขนำดต่ำงๆ เช่น เป็นแท่ง รูปทรงเรขำคณิต เก็บในภำชนะตะกร้ำหวำย กระบะ
ั ้ นเผำรูปสัตว์ เพื่อให้เด็กมีโอกำสเลือก
ไม้ ในชัน้ วำงบล็อก ของเล่นประกอบกำรเล่น เช่น เครื่องปนดิ
ชิน้ บล็อก จัดวำง ต่อประกอบกันเป็นรูปแบบต่ำงๆ ตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
3.3 มุมดนตรี ประกอบด้วย มุมทีร่ วบรวมเก็บอุปกรณ์ดนตรีต่ำงๆ สำหรับเด็ก โดยครู
จัดเตรียมอุปกรณ์ หรือผลิตขึน้ เอง อุปกรณ์ดนตรี เช่น กลองขนำดเล็ก ระนำด แคน นกหวีดไม้ ขลุ่ย
ไม้ กรับ อุปกรณ์ธรรมชำติทท่ี ำให้เกิดเสียง เช่น ฝกั หำงนกยูง บวบแห้ง กะลำมะพร้ำว แท่งไม้ไผ่
ขนำดต่ ำงๆ กระติ๊บข้ำวเหนียวบรรจุเ มล็ด พืช หิน ทรำยฯลฯ เพื่อ ให้เ ด็ก ฝึ ก ทัก ษะกำรฟงั กำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมจังหวะ เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์จำกกำรคิดท่ำทำงประกอบกำรเล่น เกิดควำม
สนุกสนำนเพลิดเพลิน ผ่อนคลำยอำรมณ์ และแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงเสียงของดนตรีแต่ละชนิด
3.4 มุมบทบำทสมมติ ประกอบด้วย เครื่องครัวของจริงขนำดเล็ก ประเภทประกอบ
อำหำร เช่น เตำ กระทะ ครก กำน้ ำ เขียง ชุดขนมครก ฯลฯ ประเภทภำชนะ เช่น ตะแกรง จำน
ถ้วย ขันโตก ไห ขนำดต่ำงๆ แก้วจำกไม้ไผ่ ฯลฯ ประเภทเครือ่ งแต่งกำย เช่น ผ้ำขำวม้ำ เสือ้ ผ้ำฝ้ำย
ผ้ำถุง ผ้ำคลุมไหล่ รองเท้ำสำนผักตบชวำ ฯลฯ เครือ่ งเรือน เช่น หมอนขวำน หมอนอิง เสื่อ ตะแกรง
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ตะกร้ำหวย ฯลฯ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำทักษะทำงสังคม เป็ นมุมทีเ่ ด็กได้มโี อกำสนำเอำประสบกำรณ์
ทีไ่ ด้รบั จำกบ้ำนหรือชุมชน มำเล่น เลียนแบบบุคคลต่ำงๆ ทีแ่ วดล้อมเด็กในครอบครัวและในสังคม
ตำมจินตนำกำรของตนเอง
3.5 มุมหนังสือ ประกอบด้วย มุมทีจ่ ดั รวบรวมหนังสือและสิง่ ตีพมิ พ์ต่ำงๆ ทีเ่ หมำะสม
กับวัยของเด็ก เช่น หนังสือนิทำน ครูและเด็กผลิตขึน้ เอง เช่น สมุดภำพ หนังสือกระดำษสำ บำงครัง้
อำจเสริมด้วยวัสดุอ่นื ๆ เสริมเพิม่ เติมนอกจำกหนังสือ เพื่อเร้ำให้เด็กสนใจกระทำกิจกรรมต่อจำกกำร
อ่ำน เช่น กระดำน ดินสอชนวน กระดำนดำหรือไวท์บอร์ด สมุดบันทึกรักกำรอ่ำน สำหรับให้เด็กขีด
เขียนวำดภำพ กำรจัดปูเสื่อ มีหมอนขวำน โต๊ะเล็กๆ มีพน้ื ทีส่ ำหรับอ่ำนเป็ นกลุ่มและอ่ำนตำมลำพัง
ให้เด็กสำมำรถนอนอ่ำนได้สบำยๆ สงบ และอบอุ่น
3.6 มุมประกอบอำหำร ประกอบด้วย เครื่องครัวของจริง สำหรับประกอบอำหำร เช่น
เตำ กระทะ ครก กำน้ำ เขียง ชุดขนมครก ฯลฯ ประเภทภำชนะ เช่น ตะแกรง จำน ถ้วยมุมทีม่ ุ่งให้
เด็ ก ได้ ล งมือ ปฏิ บ ัติ จ ริง ในกำรประกอบอำหำรด้ ว ยวิธ ีก ำรปรุ ง ง่ ำ ยๆ เหมำะสมกับ วัย และ
ควำมสำมำรถของเด็ก
3.7 มุมวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย กะลำแบบมีรแู ละไม่มรี ู ดินร่วน สิง่ สะสมต่ำงๆ ใน
ธรรมชำติ เช่น เปลือกหอย เมล็ดพืช หินแบบต่ำงๆ อ่ำงเลี้ยงปลำ เป็ นมุมที่จดั รวมสิง่ ต่ำงๆ ทีม่ อี ยู่
ในธรรมชำติ เพื่อให้เด็กได้สำรวจ สังเกต ได้ค้นคว้ำ ทดลอง ได้ลงมือกระทำและฝึ กแก้ปญั หำด้วย
ตัวเอง ซึ่งเป็ นมุมที่เด็กสำมำรถจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรทดลองตำมควำมเหมำะสมกับวัย
ช่วยในกำรพัฒนำทักษะและกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ให้กบั เด็กๆ
3.8 มุม เล่ นน้ ำ - เล่ นทรำย ประกอบด้ว ย กระบะน้ ำ กระบะทรำย ตัง่ ไม้ อุ ป กรณ์
ส ำหรับ เล่ น น้ ำ - ทรำย เช่ น ช้อ น กระบวย กะลำมะพร้ำ วแบบมีรู และไม่ ม ีรู ไห ถ้ว ย กำน้ ำ
เครื่อ งป นั ้ ดิน เผำ น้ ำ เต้ ำ แห้ ง ตะแกรงไม้ แก้ ว ท ำจำกไม้ ไ ผ่ ข นำดต่ ำ งๆ ฯลฯ สัต ว์ จ ำลอง
ั ้ นเผำ ประกอบกำรเล่ น เด็ก เล่ นได้อ ย่ำงอิส ระ เด็ก เกิดกำรเรียนรู้แ ละมีค วำมเข้ำใจ
เครื่อ งป นดิ
เกี่ยวกับปริมำณควำมจุ น้ ำหนัก กำร อนุ รกั ษ์ กำรเปรียบเทียบ คุณสมบัติของน้ ำ คุณสมบัตขิ อง
ทรำย ฯลฯ
มุมประสบกำรณ์ 3.1 – 3.5 เป็ นมุมในห้องเรียน ส่วนมุมประสบกำรณ์ 3.6 – 3.8 เป็ น
มุมนอกห้องเรียน
4. กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ ด้วยสื่อธรรมชำติ หมำยถึง กิจกรรมทีเ่ ด็กได้เล่นอย่ำง
อิสระ เปิ ดโอกำสให้เด็กลงมือปฏิบตั ิอย่ำงอิสระกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมธรรมชำติในมุม
ประสบกำรณ์ ได้ตำมควำมสนใจของตนเอง เด็กได้เลือก วำงแผน ทดลอง เล่น ด้วยตนเอง กำรจัด
กิจกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำติ ประกอบด้วยขัน้ ตอนในกำรดำเนินกิจกรรม 4
ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียม คือกำรจัดเตรียมสื่อธรรมชำติและอุปกรณ์สำหรับกำรเล่นตำมมุม
ตำมหน่วยกำรเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีโอกำสเลือกทำกิจกรรมได้อย่ำงหลำกหลำย
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ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดำเนินกำรก่อนเล่น เป็ น กำรนำเข้ำสู่กจิ กรรมโดยใช้กจิ กรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง (เพื่อเร้ำฉันทะ) เช่น กำรสนทนำระหว่ำงครูกบั เด็ก กำรร้องเพลง กำรทำท่ำทำง กำรท่องคำคล้อง
จอง ปริศนำคำทำย ครูเป็ นผูก้ ระตุ้นให้เด็กเกิดควำมสนใจและมีควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่กจิ กรรม เด็กเลือก
เล่นตำมมุมด้วยควำมสมัครใจ (ฉันทะ) โดยครูถำมคำถำม เช่น “วันนี้เด็กๆอยำกทำกิจกรรมอะไร ทีม่ ุม
ไหนมำกทีส่ ุด” และถำมด้วยคำถำมว่ำ “หลังจำกเสร็จกิจกรรมในมุมนี้แล้วเด็กๆจะทำกิจกรรมอะไรต่อ
หรือไม่” เมื่อเด็กบอกชื่อกิจกรรมทีต่ ้องกำรเล่นตำมมุมตำมลำดับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 ให้เด็กนำ
ปำกกำเมจิกทำเครือ่ งหมำย ทีต่ ำรำงกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ดว้ ยสื่อธรรมชำติ ทีม่ หี มำยเลขลำดับ
ของตนเอง และมุมประสบกำรณ์ทงั ้ 8 มุม เด็กจะได้เลือกเข้ำเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ อย่ำงน้อยวัน
ละ 1 - 2 มุม ครูใช้ส่อื ธรรมชำติตำมหน่ วยกำรเรียนรูป้ ระกอบกำรสนทนำวำงแผนออกแบบก่อนกำร
เล่น เป็ นกำรวำงเงื่อนไข ฝึ กฝน (วิมงั สำ) และปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงของกำรเล่นคือ เล่นด้วยควำม
ระมัดระวัง และไม่รบกวนผูอ้ ่นื (จิตตะ)
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ปฏิบตั กิ ำรเล่น หมำยถึง กำรดำเนินกิจกรรมกำรปฏิบตั กิ ำรเล่น ตำมทีเ่ ด็ก
ได้ตดั สินใจเลือก ในขัน้ นี้เป็ นกำรให้เด็กได้เล่นอย่ำงอิสระ เป็ นเวลำ 40 นำที ระหว่ำงกำรเล่นผูว้ จิ ยั
กับผูช้ ่วยวิจยั เข้ำไปมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็ก สังเกตพฤติกรรมอิทธิบำท 4 จำกกำรเล่นตำมมุมต่ำงๆ ว่ำ
เด็กได้ปฏิบตั กิ ำรเล่นตำมที่ออกแบบไว้หรือริเริม่ เล่นต่ำงจำกรูปแบบ (วิรยิ ะ) อย่ำงอิสระ ด้วยกำร
แสดงควำมกระตือ รือ ร้นในสิ่งที่ท ำหรือ เล่ นอย่ำงต่ อ เนื่อ ง(วิรยิ ะ) แสดงควำมเอำใจใส่ จดจ่อ ต่ อ
กิจกรรมที่เล่นได้นำนตำมระยะเวลำที่กำหนด (จิตตะ) ไม่วอกแวกกับสิง่ เร้ำที่อยู่รอบข้ำง (จิตตะ)
เด็กเล่นอย่ำงลองผิดลองถูก ทดลองทำเพื่อให้สงิ่ ทีท่ ำออกมำดีทส่ี ุด เมื่อทำเสร็จแล้วก็หำข้อบกพร่อง
ปรับปรุงให้ดที ส่ี ุด (วิมงั สำ) แสดงควำมพยำยำมเมื่อเผชิญกับปญั หำพูดหรือแสดงท่ำทำงให้กำลังใจ
ตนเอง จนกว่ำกำรเล่นจะเสร็จสิ้น (วิรยิ ะ) โดยมีครูคอยสังเกต ติดตำมกำรทำกิจกรรมของเด็ก ให้
คำแนะนำในจังหวะทีเ่ หมำะสมเท่ำทีจ่ ำเป็ นเท่ำนัน้ ครูให้สณ
ั ญำณก่อนหมดเวลำ 5 นำที เพื่อให้เด็ก
จัดของเล่นให้อยูใ่ นสภำพทีเ่ รียบร้อย (ฉันทะ) หลังจำกเลิกเล่น
ขัน้ ที่ 4 ขัน้ สรุปกำรเล่น หมำยถึง กำรสนทนำสรุปกำรปฏิบตั กิ จิ กรรมทีท่ ำว่ำสำมำรถ
ทำได้ตำมทีว่ ำงแผนไว้หรือไม่ (วิมงั สำ) เด็กเล่ำเกี่ยวกับผลงำนผลงำนที่ทำเป็ นอย่ำงไร ทำงำนได้
สำเร็จแค่ไหน ด้วยควำมภำคภูมใิ จจำกกำรเล่น ซึง่ เป็ นกำรตอกย้ำพฤติกรรมอิทธิบำท 4 เด็กในขัน้
สรุปกิจกรรมกำรเล่นอีกครัง้
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กรอบแนวคิ ดในกำรวิ จยั
ตัวแปรอิ สระ

ตัวแปรตำม

กิจกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์
ด้วยสื่อธรรมชำติ ประกอบด้วยมุม
ประสบกำรณ์ ดังนี้
1. มุมศิลปะ
2. มุมบล็อก
3. มุมดนตรี
4. มุมบทบำทสมมติ
5. มุมหนังสือ
6. มุมประกอบอำหำร
7. มุมวิทยำศำสตร์
8. มุมเล่นน้ ำ - เล่นทรำย

พฤติกรรมอิทธิบำท 4
1. ฉันทะ
2. วิรยิ ะ
3. จิตตะ
4. วิมงั สำ

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั

สมมติ ฐำนกำรวิ จยั
หลังจำกได้รบั กำรจัดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ดว้ ยสื่อธรรมชำติ เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมอิทธิบำท 4 มำกขึน้

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องและได้นาเสนอตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับอิทธิบาท 4
1.1 แนวคิดและความหมายของอิทธิบาท 4
1.2 องค์ประกอบของอิทธิบาท 4
1.3 ลักษณะและความสาคัญของอิทธิบาท 4 ในเด็กปฐมวัย
1.4 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในเด็กปฐมวัย
1.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับอิทธิบาท 4
2. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.1 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.2 ความหมายของการเรียนรู้
2.3 ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.4 แนวคิดและลักษณะการเรียนรู้
2.5 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
3. เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเล่นตามมุมประสบการณ์
3.1 แนวคิดหมายของการเล่นตามมุมประสบการณ์
3.2 ความสาคัญของมุมประสบการณ์
3.3 ลักษณะและประเภทของมุมประสบการณ์
3.4 หลักการและแนวทางในการจัดมุมประสบการณ์
3.5 การจัดมุมประสบการณ์ในระดับปฐมวัย
3.6 การจัดมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติในระดับปฐมวัย
3.7 บทบาทครูปฐมวัย
3.8 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับมุมประสบการณ์
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1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับหลักอิ ทธิ บาท 4
1.1 แนวคิ ดและความหมายของอิ ทธิ บาท 4
อิทธิบาท 4 คือคุณธรรมหรือแนวทางในการปฏิบตั ทิ น่ี าไปสู่เป้าหมายหรือจุดมุ่งหมาย
ในการปฏิบตั งิ านนัน้ คือ ความสาเร็จของงาน ซึง่ คาศัพท์ในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า หลักอิทธิบาท 4
คือในเส้นทางปฏิบ ัติให้ถึงความส าเร็จ เป็ นหลักการทางานของพระพุ ทธเจ้าเป็ นหลักธรรมที่น า
พระองค์ให้บรรลุความสาเร็จอย่างงดงาม ทัง้ ในการศึกษาและการปฏิบตั กิ ารงานโลก ทัง้ ในการค้นหา
โมกขธรรม ทางพ้นทุกข์อนั สุขุมลุ่มลึก ทัง้ ในการเผยแพร่พระศาสนาแก่ชาวโลก จนมีการยอมรับนับ
ถืออย่างกว้างขวาง
อิทธิบาท 4 เป็ นคาที่ถอดเอามาจากภาษามคธ ซึ่งเป็ นภาษาทีพ่ ระท่านใช้สวดมนต์
พุทธทาสภิกขุ (2518: 90) อธิบายคาว่า บาท แปลว่า ฐาน เชิงรอง เช่น เท้า หรือตีน เพราะเป็ นเชิง
รองรับร่างกาย ส่วนอิทธิ แปลว่าความสาเร็จ คาว่า ฤทธิ ์ แปลว่า ความสาเร็จ โดยรวมอิทธิบาท 4
จึงหมายความว่า รากฐานแห่งความสาเร็จ พร มลิทอง (2551: 6,40) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 คือ
คุณธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนไว้
่
เพื่อให้คนปฏิบตั ติ าม เรียกว่า อิทธิบาท แปลว่า คุณหรือ
ความดี เครื่องให้สาเร็จความประสงค์ 4 ประการ คือฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิง่ นัน้ วิรยิ ะ เพียรหมัน่
ประกอบในสิง่ นัน้ จิตตะ เอาใจฝกั ใฝ่ในสิง่ นัน้ ไม่วางธุระ วิมงั สา หมันตริ
่ ตรองพิจารณาเหตุผลในสิง่
นัน้ เป็นคุณความดีทต่ี ดิ ต่อเกี่ยวเนื่องกัน ต้องทาให้เกิดมีขน้ึ ทัง้ 4 อย่าง จึงจะเป็ นทางให้สาเร็จสิง่ ที่
ประสงค์
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (2551: 92) ได้ให้ความหมายของอิทธิบาท 4 แปลว่า หลัก
พื้นฐานแห่ งความส าเร็จ หรือ ทางสู่ค วามสาเร็จ มีอ งค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) มีใ จรัก 2)
พากเพียรทา 3) จดจาจ่อจิต 4) วินิจวิจยั
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต. 2552: 15 - 16) ได้ให้ความหมายของ อิทธิบาทว่า
ธรรมทีเ่ ป็นเครือ่ งให้ถงึ ความสาเร็จ ธรรมทัง้ 4 ข้อ จะช่วยเหลือเกื้อหนุ นกัน ฉันทะ (มีใจรัก) พอมีใจ
รักแล้ว มันก็เกิดความวิรยิ ะ (พากเพียรทา) ความเพียรพยายาม เมื่อมีความเพียรพยายาม จิตตะ
(เอาจิตฝกั ใฝ)่ ใจก็ฝกั ใฝ่ จดจ่ออยู่กบั สิง่ นัน้ มีใจจดจ่อเอาใจแล้ว และวิมงั สา (ใช้ปญั ญาสอบสวน) ก็
สามารถจะใช้ปญั ญาพิจารณาสอบสวนเรื่องราวนัน้ ไตร่ตรองถึงข้อบกพร่อง ข้อทีค่ วรแก้ไข หาทาง
ทดลองปรับปรุงอะไรต่างๆ เหล่านี้ก็ตามกันมา ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ และวิมงั สา เป็ นชุดกันทีเดียว
แต่ความจริงนัน้ ไม่จาเป็นต้องตามลาดับนี้
สรุปได้ว่า การประกอบกิจการงานหรือจะเป็ นการเล่าเรียน ผู้ท่มี ุ่งหวังให้สงิ่ ที่ทานัน้
ดาเนินไปอย่างได้ผลดีจนประสบความสาเร็จ ควรปฏิบตั ติ ามหลักอิทธิบาท 4 ซึง่ เป็ นรากฐานเครื่องลุ
ให้ถงึ ความสาเร็จ ซึง่ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ช่วยเหลือเกื้อหนุ นกัน คือ 1. มีใจรัก เต็มใจในการ
ทาสิง่ นัน้ 2. มีความขยันพากเพียรทาอย่างต่อเนื่อง 3. ความเอาใจใส่ จดจ่อ มีสมาธิในสิง่ ที่ทา 4.
รูจ้ กั ประเมิน วินิจวิจยั ทดลองสิง่ ทีท่ า ใช้ปญั ญาปรับปรุงให้ดยี งิ่ ๆขึน้ ไป
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1.2 องค์ประกอบของอิ ทธิ บาท 4
1. ฉันทะ
ฉันทะเป็นหลักธรรมข้อที่ 1 ในอิทธิบาท 4 ตามปกติเมือ่ มีฉนั ทะแล้ว คุณธรรมข้อ
อื่นๆ ในอิทธิบาท 4 จะตามมา
ฉันทะเป็ นหลักธรรมเริม่ ต้นแห่งความสาเร็จของอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็ นเหตุหรือ
เครื่องมือทีน่ าไปสู่ความสาเร็จ พระกวีวรญาณ (2502: 423) กล่าวว่า ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ
ความสนใจ ความชอบใจ การศึกษาวิชาในแขนงใดๆ ก็ตามถ้าวิชานัน้ เป็ นทีถ่ ูกใจ ชอบใจ และสนใจ
แล้วก็จะศึกษาและกระทาให้สาเร็จด้วยดีได้โดยง่าย ตรงกันข้ามถ้าถูกบังคับให้ทา งานใดก็ตาม
การศึกษาหรือการทางานให้ได้ดไี ด้ยาก หรือบางครัง้ อาจไม่มที างสาเร็จเลยก็ได้ ฉะนัน้ ความพอใจ
หรือความสนใจจึงเป็นหลักการเบือ้ งต้นทีจ่ ะนาเราไปสู่ความสาเร็จ
พระโสภณคณาจารย์ (2527: 58) ได้ให้ความหมายของฉันทะ หมายถึง ความ
พอใจ รักใคร่สงิ่ ทีก่ ระทา ให้บุคคลปลูกฝงั ความพอใจในการศึกษาเล่าเรียน ในหน้าที่และอาชีพ ใน
การประพฤติปฏิบตั คิ วามดีทงั ้ หลาย แม้ว่าจะไม่มคี วามพอใจมาก่อน เมื่อใช้ปญั ญาพินิจพิจารณาให้
เห็นประโยชน์เรื่องเหล่านัน้ และปลูกฝงั ความพอใจให้เกิดขึน้ บุคคลไม่ว่าจะทาอะไรก็ตาม มีความ
พอใจเป็นบันไดขัน้ แรก ทีจ่ ะนาไปสู่ความสาเร็จในสิง่ ทีก่ ระทา
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยตฺโต. 2529: 842-844) ได้ให้ความหมายของฉันทะ
หมายถึง ความพอใจ ความมีใจรักในสิง่ ทีท่ า และพอใจใฝ่รกั ในจุดหมายของสิง่ ทีท่ านัน้ ๆ ให้สาเร็จ
อยากให้งานนัน้ หรือสิ่งนัน้ บรรลุ จุด มุ่งหมาย ความหมายในหลัก ธรรมก็ค ือ ความรัก ความใฝ่ใ จ
ปรารถนาต่อความดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ซึง่ เป็ นจุดมุ่งหมายของสิง่ ทีก่ ระทา หรือจะเข้าถึงด้วยการ
กระทานัน้ หรืออยากให้ภาวะดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ ของสิง่ นัน้ ของงานนัน้ เกิดมีจริงขึน้ อยากทาให้
สาเร็จผลตามจุดหมายที่ดงี ามนัน้ ความอยากที่เป็ นฉันทะนี้ เป็ นคนละอย่างกับความอยากได้สงิ่
นัน้ ๆ มาเสพเสวยหรืออยากเอามาเพื่อตัวตนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึง่ เรียกว่าตัณหา ความอยาก
ในฉันทะนัน้ ทาให้เกิดสุข อยากได้ผลตามกฎธรรมชาติ ความชื่นชม เมื่อเห็นสิง่ นัน้ งานนัน้ บรรลุ
ความสาเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์ อยู่ในภาวะที่ดงี ามหรือพูดแยกออกไปว่าขณะเมื่อทาสิง่ นัน้ หรือ
งานนัน้ ก าลัง เดิน หน้ า ไปสู่จุดหมายก็จะได้ร บั ความโสมนัส เป็ น ความฉ่ า ชื่นใจ ที่พ ร้อ มไปด้ว ย
ความรูส้ กึ โปร่งโล่ง ผ่องใส เบิกบาน แผ่ออกไปไร้อสิ ระ ขอบเขต ส่วนความอยากในตัณหาทาให้เกิด
ทุกข์ ความฉ่ าชื่นใจทีเ่ ศร้าหมอง หมกตัว กีดกัน้ กักตนไว้ใน ทีค่ บั แคบ และมักติดตามด้วยความ
หวงแหน ห่วงกังวล เศร้าเสียดายและหวันกลั
่ ว หวาดระแวง
สารานุ กรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 5865) ได้ให้ความหมายของ
ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความรัก ใคร่ ความชอบใจ ความยินดีใ นอารมณ์ เป็ นค าสอนของ
พระพุทธศาสนาประการหนึ่ง
แนวคิดเกี่ยวกับฉันทะของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ฉันทนา ภาค
บงกช. 2546: 92) พระบรมราชชนนีทไ่ี ด้ทรงเล่า มีดงั นี้ “พอใจในสิง่ ที่ทาอยู่ทาให้คนเรามีความสุข
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และทาให้สามารถกระทาการต่างๆ ได้อย่างมีความสุขด้วย ถ้าขาดความรูส้ กึ ดังกล่าวนี้เสียแล้ว เรา
อาจหาความรูค้ วามพอใจต่างๆ ไม่ได้ จนอาจทาอะไรไม่ได้เลย เพราะยังคงรูส้ กึ ว่ายังมีไม่พอ ยังไม่
พร้อมจะทาอยูเ่ สมอ เลยไม่ตอ้ งทาอะไรกัน
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (2551: 92-96) ได้ให้ความหมายของฉันทะ หมายถึง มี
ใจรัก คือ ทางานด้วยใจรักงาน สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื ความสุขจากการทางาน เวลาเราอยู่กบั สิง่ ใดก็ตามที่
ใจเรารักเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว นัน่ คือช่วงเวลาแห่งความสุข คนที่ทางานด้วยความรัก แม้งานจะหนัก
มากๆแต่เขาก็ทางานอย่างสบายและทาอย่างมีความสุข ไม่สะทกสะท้านต่อความลาบาก การทางาน
หรือการใช้ชวี ติ ก็ใช้หลักเดียวกัน คือถ้าเรามีความรักทีจ่ ะดาเนินชีวติ รูปแบบใดก็ตาม ถ้าเราเลือกที่
จะทางานชนิดใดก็ตาม ซึ่งเรามีใจรักเป็ นพื้นฐาน แม้สงิ่ นัน้ จะดูลาบากยากเข็ญในสายตาคนอื่น มี
ความต้องการเป็ นทุนเดิม งานยากจะกลายเป็ นงานง่าย ความลาบากจะมาพร้อมกับความสุข และ
ความเป็นเลิศจะมาพร้อมกับความรัก
พร มลิทอง (2551: 6) ได้ให้ความหมายของฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ได้แก่
ความรักใคร่ ความชอบใจในสิง่ ทีต่ นเห็นด้วยปญั ญา ว่าเป็ นคุณเป็ นประโยชน์แก่ตน และไม่ทาให้คน
อื่นเสียหายเดือดร้อน คุณข้อนี้เป็ นคุณเบื้องต้น ทาให้คนลงมือประกอบการงาน เพื่อให้ถงึ สิง่ ที่ตน
ประสงค์ ด้วยความสมัครใจและเพลินเพลิดใจ ท่านจึงได้จดั เป็ นอิทธิบาทคือคุณความดี เครื่องให้
สาเร็จประการหนึ่ง และเป็ นประการแรก คนเราเมื่อมีความประสงค์สงิ่ ใด อันจะสาเร็จความประสงค์
ได้ จาต้องผูกความพอใจรักใคร่ ให้เกิดให้มขี น้ึ ในสิง่ นัน้ ก่อนเพราะความประสงค์ของคน จะสาเร็จได้
ฉันทะคือความพอใจ เป็นคุณสาคัญชัน้ ต้น ชักนาคนให้กระทากิจการเพื่อสาเร็จสิง่ ทีต่ อ้ งประสงค์นนั ้
สรุปได้ว่า จากความหมายของหลักธรรมฉันทะ ฉันทะเป็ นธรรมข้อที่ 1 ในหลัก
อิทธิบาท 4 คือ ความพอใจ ความชอบใจ ความยินดี ความอยาก ความต้องการทีจ่ ะกระทา ความรัก
ใคร่ใ นสิ่ง นัน้ ๆ อยากเห็น สิ่ง ที่ด ีง าม มีค วามชื่น ชมที่เ ห็น งานส าเร็จ ตามเป้ า หมาย ความใฝ่ ใ จ
ปรารถนาต่อความดีงาม ฉันทะที่กล่าวมาคือฉันทะในทางบวก ฉันทะเป็ นกาลังใจอันดับแรกทีท่ าให้
เกิดคุณธรรมต่อไปทุกข้อ
2. วิ ริยะ
คาศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ใ ช้เ รียกความเพียร มีหลายค าที่แตกต่างกัน คือ
การระดมความเพียรทางใจ ความก้าวหน้า ความบากบัน่ ความขะมักเขม้น ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความอึดสู้ ความเข้มแข็ง
ชัยมงคล (2542: 60) ได้ให้ความหมายของวิรยิ ะ หมายถึง ความพากเพียรในการ
ทางาน หรือความแข็งใจทางาน คือทางานด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร พยายามอย่างต่อเนื่อง บากบัน่
อย่างกัดติด พบอุปสรรคไม่ทอ้ ถอย เจอปญั หาไม่ทอดทิง้ มีความอดทน อดกลัน้ เข้มแข็ง กล้าแกร่ง
้ าไม่เปลีย่ นแปลง
มุง่ มันในเป
่
สมจิต กังผึง้ (2549: 19) ได้ให้ความหมายของวิรยิ ะ หมายถึง ขยันหมันกระท
่
าสิง่
นัน้ งานนัน้ ด้ว ยความพยายาม ด้ว ยความอดทน ด้ว ยความเข้มแข็ง หมันเอาธุ
่
ร ะไม่ทอดทิ้ง ไม่
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ท้อถอย แม้งานนัน้ จะยากง่ายประการใด ก็มุ่งุ มันหมั
่ นท
่ าเพื่อหวังจะให้งานนัน้ สาเร็จออกมาด้วยดี
สมใจของผูม้ อบหมายงานและสมใจของผูท้ าเอง และสุดท้ายน่าจะเกิดความพึงพอใจในงานนัน้ ๆ
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต. 2550: 40) ได้ให้ความหมายของวิรยิ ะ
หมายถึง ขยันหมันประกอบ
่
หมันกระท
่
าสิง่ นัน้ ด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่
ทอดทิง้ ไม่ทอ้ ทอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะสาเร็จ
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (2551: 96-98) ได้ให้ความหมายของวิรยิ ะ หมายถึง
ความขยันภาษาบาลีใช้คาว่า “วิรยิ ะ” หรือภาคปฏิบตั กิ ารของความรัก ความรักในงานจะทาให้เรารู้
ว่าควรทาอะไร ส่วนความขยันจะนาให้งานนัน้ ก้าวไปสู่ความสาเร็จ การทางานถ้าขาดความขยัน
ความชานาญก็จะไม่เกิด เมื่อความเพียรเกิดก็จะกลายเป็ นทักษะ แต่ไม่ได้หมายความว่าทาอะไร
อย่างหักโหม แทบล้มประดาตาย แต่หมายความว่า ทาอะไรก็ตามควรทาอย่างต่อเนื่อง แม้ทาน้อยก็
ทาอย่างต่อเนื่อง เหมือนฝนตกจากฟ้าทีละหยด แต่ตกตลอดวัน ก็ทาให้ภาชนะเต็มได้ฉันใด ความ
ขยันก็มอี ุปไมยฉันนัน้
พร มลิทอง (2551: 17-19) ได้ให้ความหมายของวิรยิ ะ หมายถึง ความเพียร
ความพยายาม ความบากบัน่ และความก้าวไปข้างหน้า ไม่ถอยหลัง ลักษณะความเพียรพยายาม ก็
คือหมันขยั
่ นกล้าหาญ ไม่ย่อท้อ เรียกอย่างรวมๆว่า ขยันหมันเพี
่ ยร ความขยันหมันเพี
่ ยรเป็ นคุณ
ความดีสาคัญอย่างหนึ่ง ซึง่ ทาให้คนประกอบการงานจนถึงความสาเร็จสมประสงค์
สรุปได้ว่า จากความหมายของหลักธรรมวิรยิ ะ เป็ นธรรมข้อที่ 2 ในหลักอิทธิบาท
4 คือ ความเพียรพยายาม ขยันหมันเพี
่ ยรในการปฏิบตั สิ งิ่ ต่างๆ ไม่ย่อท้อ ทาอย่างต่อเนื่อง คนเรา
ถึงจะมี “ฉันทะ” คือ ความพอใจรักใคร่ในสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ อันเป็ นทีต่ ้องประสงค์กต็ าม แต่
ถ้าขาดความเพียรความพยายาม ทีจ่ ะประกอบกระทาในสิง่ นัน้ ๆแล้ว อันจะสาเร็จความประสงค์ของ
ตนได้ไม่ม ี
3. จิ ตตะ
ชัยมงคล (2542: 60) ได้ให้ความหมายของจิตตะ หมายถึง ความมีใจฝกั ใฝ่ในการ
ทางาน หรือความตัง้ ใจทางาน คือทางานด้วยความตัง้ อกตัง้ ใจ รวมสมาธิอยู่งาน ไม่ปล่อยใจจากงาน
จิตเฝ้าอยูก่ บั สิง่ ทีท่ า ใฝใ่ จรับรูง้ านสม่าเสมอ คิดอยูแ่ ต่เรือ่ งทีก่ าลังทา
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต. 2550: 40) ได้ให้ความหมายของจิตตะ
หมายถึง ตัง้ จิต รับ รู้ใ นสิ่งที่ทา แล้ว ท าสิ่ง นั ้นด้ว ยความคิด ไม่ปล่ อ ยจิต ให้ฟ้ ุ งซ่า นเลื่อ นลอย ใช้
ความคิดในเรือ่ งนัน้ บ่อยๆ เสมอๆ ทากิจหรืองานนัน้ อย่างอุทศิ ตัว อุทศิ ใจ
สมจิต กังผึง้ (2549: 19) ได้ให้ความหมายของจิตตะ หมายถึง เอาใจฝกั ใฝ่ในงาน
คือตัง้ จิตรับรูใ้ นสิง่ ทีท่ าอยู่ และทาสิง่ นัน้ ด้วยจิตจดจ่อในงาน ฝกั ใฝ่ทจ่ี ะทางานให้สาเร็จออกมาด้วยดี
สวยงามที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ ด้ว ยการคิดในเรื่องงานนัน้ บ่อยๆ เสมอๆ และมีค วามตัง้ ใจ
ทางานนัน้ อย่างอุทศิ กายอุทศิ ใจ
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พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (2551: 98) ได้ให้ความหมายของจิตตะ หมายถึง ทา
อะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปกั ใจลงไปในสิง่ นัน้ อย่างลึกซึ้ง อย่างมุ่งมัน่ อย่างจริงจัง และอย่างทุ่มเท
ใครก็ตามทีท่ างานด้วยการเอาใจจ่ออยูก่ บั งานนัน้ คนนัน้ จะประสบผลสาเร็จ
พร มลิทอง (2551: 27) ได้ให้ความหมายของจิตตะ หมายถึง การเอาใจฝกั ใฝ่
ความเอาใจใส่ในสิง่ นัน้ ไม่วางธุระ คนเราเมื่อมีความประสงค์ สงิ่ ใด จาต้องเอาใจฝกั ใฝ่ในสิง่ นัน้ ไม่
ละเลยเพิกเฉยทอดธุระเสีย มีความผูกพันมันหมายในสิ
่
ง่ นัน้ เป็ นปรกติของตน คุณความดีขอ้ นี้ ย่อม
เป็นสาคัญในกิจการทุกอย่าง เป็นทางทีจ่ ะให้สาเร็จสมประสงค์
จากเอกสารข้างต้น ความหมายของหลักธรรมจิตตะ เป็ นธรรมข้อที่ 3 ในหลักอิทธิ
บาท 4 คือ ความคิดจดจ่อ การเอาใจฝกั ใฝ่ ตัง้ ใจทางาน รวมสมาธิอยู่กบั งาน ไม่ปล่อยปละละเลย
คนทุกคนเมือ่ ประกอบกิจการอันใด ถ้ามิได้เอาใจฝกั ใฝ่ในกิจการแล้ว แม้จะมีความพอใจรักใคร่ และ
มีความพยายามอยู่กด็ ี ย่อมยากทีจ่ ะให้กจิ การนัน้ สาเร็จสมความประสงค์ของตนได้ ต่อเมื่ อได้เอาใจ
ฝกั ใฝอ่ ยูใ่ นกิจการนัน้ ไม่วางธุระเสีย จึงจะสาเร็จสมประสงค์ได้
4. วิ มงั สา
พุทธทาสภิกขุ (2518: 90) ได้ให้ความหมายของวิมงั สา หมายถึง สอดส่องอย่าง
ละเอียดลออ อย่างเยือกเย็นอยูเ่ สมอ สามารถแก้อุปสรรคได้
ชัยมงคล (2542: 60) ได้ให้ความหมายของวิมงั สา หมายถึง ความพินิจพิจารณา
ในการทางาน หรือความเข้าใจทางาน ใคร่ครวญสอบสวนด้ว ยปญั ญา พิจารณางานบ่อยๆหมัน่
ตรวจสอบกิจทีท่ าอยูต่ ลอดเวลา ใช้ปญั ญาใคร่ครวญกิจการงาน ให้เห็นข้อดีขอ้ ด้อย คิดค้นหาวิธกี าร
สร้างงานให้เจริญก้าวหน้า
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต. 2550: 40) ได้ให้ความหมายของวิมงั สา
ั ญาสอบสวน คือ หมันใช้
ั ญาพิจ ารณาใคร่ค รวญ ตรวจตราหาเหตุ ผ ล และ
หมายถึง ใช้ป ญ
่ ปญ
ตรวจสอบข้อยิง่ หย่อนเกินเลยบกพร่อ งขัดข้อง เป็ นต้น โดยรู้จกั ทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้น
วิธแี ก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพื่อจัดการและดาเนินงานนัน้ ให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้นไป
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี (2551: 100) ได้ให้ความหมายของวิมงั สา หมายถึง
วินิ จ ฉัย คือ การวิเ คราะห์ สัง เคราะห์ สร้า งสรรค์ พัฒ นานัน่ เอง เมื่อ เราทาอะไรก็ต าม ให้พินิ จ
พิเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนา
พร มลิทอง (2551: 36-37) ได้ให้ความหมายของวิมงั สา หมายถึง หมันตริ
่ ตรอง
ความหมันพิ
่ จารณาเหตุ ผ ลในสิ่งนัน้ ลักษณะของคุ ณข้อ นี้ ก็ค ือ หมันพิ
่ นิ จพิเ คราะห์ ใคร่ค รวญ
สอบสวน ให้เห็นเหตุผลต้นปลายในกิจการทีต่ นประกอบโดยแจ่มแจ้งว่า เมื่อทาเหตุลงไปในเบือ้ งต้น
อย่างนี้แล้ว ผลเบื้องปลายจะเป็ นอย่างไร หรือเมื่อได้เห็นผลเข้าแล้วตริตรองพิจารณาให้เห็นว่า ผล
เป็ นอย่างนี้เพราะมีเหตุเป็ นอย่างไร คุณข้อนี้เป็ นสิง่ สาคัญ ทาให้เข้าใจในทางได้ทางเสีย ทางดีทาง
ไม่ดี ทางควรทางไม่ควร เมื่อเข้าใจ เช่นนี้แล้ว จะได้รจู้ กั เลือกกระทา แต่ในทางได้ทางดีทางที่ควร
โดยถูกต้องไม่ผดิ พลาด คนทุกคนทีป่ ระกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็คอื การกระทาทีเ่ หตุเพื่อให้
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เกิดผลทีต่ นประสงค์ แต่ทจ่ี ะได้ผลสมประสงค์นนั ้ จะต้องหมันตริ
่ ตรองพิจารณาเหตุผลต้นปลายใน
กิจการทีป่ ระกอบ จึงจะสามารถกระทาหรือดัดแปลงแก้ไข ให้กจิ การนัน้ สาเร็จตามประสงค์ได้ เพราะ
คนทีห่ มันตริ
่ ตรองพิจารณาเหตุผล ย่อมมีความเข้าใจในกิจการทีต่ นประกอบ และเข้าใจหาอุบายทีจ่ ะ
ทาให้สาเร็จสมประสงค์ได้
จากเอกสารข้างต้น ความหมายของหลักธรรมวิมงั สา เป็ นธรรมข้อที่ 4 ในหลัก
อิทธิบาท 4 คือ การใคร่ครวญ พิจารณาเหตุผลของปญั หาและอุปสรรค ทัง้ ข้อดี ข้อเสีย ปรับปรุง
แก้ไข คนเราแม้จะรักงานแค่ไหน บากบันปานใด
่
หรืออาใจจดจ่อตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใช้ปญั ญา
พิจารณางานด้วยแล้ว ผลทีส่ ุดงานก็คงค้
ั ่ างจนได้ เพราะแม้ว่าขัน้ ตอนการทางานจะสาเร็จไปแล้ว แต่
ผลงานก็ไม่เรียบร้อย ต้องทากันใหม่ร่าไป
1.3 ลักษณะความสาคัญของอิ ทธิ บาท 4 ในเด็กปฐมวัย
หลัก อิท ธิบ าท 4 เป็ น ธรรมะที่จ ะช่ ว ยให้ส ิ่ง ที่มุ่ง หวัง ถึง ในหน้ า ที่ก ารงานและการ
ดารงชีวติ สาเร็จสมประสงค์ ทาให้เป็ นคนทีม่ ุมานะ พากเพียร ไม่ย่อท้อต่อจุดประสงค์ เป็ นคนทีม่ อง
การณ์ไกล คิดอะไรก็ลกึ ซึ้ง รอบคอบ ประกอบด้วยองค์ 4 คือ ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ และวิมงั สา เป็ น
ธรรมะทีพ่ ฒ
ั นาโดยอาศัยปญั ญา เมือ่ ใช้ธรรมะนี้ ทาให้เกิดกระบวนการศึกษา โดยเป็ นตัวทีค่ อยเสริม
ให้การศึกษาตามระบอบของไตรสิกขา ไปสู่ความสาเร็จ (ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์. 2548: 126)
ในระดับปฐมวัยมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องนาหลักอิทธิบาท 4 เข้าเสริมและคอยสนับสนุ น
กระบวนการศึกษา เพราะการส่งเสริมและปลูกฝงั ให้เด็กปฐมวัยตัง้ ใจทางานที่ได้รบั มอบหมายให้
สาเร็จนัน้ จาเป็นต้องฝึกตัง้ แต่ระดับปฐมวัยเป็ นต้นไป หากไปเริม่ เมื่อเด็กผ่านพ้นวัยดังกล่าวไปแล้ว
เด็กก็จะเป็ นคนทางานอะไรก็ไม่สาเร็จสักอย่าง เนื่องจากขาดปจั จัยความพอใจ ความพยายาม ความ
จดจ่อและขาดปญั ญาในการดาเนินงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรืองานทีต่ นเองต้องทา
พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร (2553: สัมภาษณ์) กล่าวถึง อิทธิบาท 4 ที่เด็ก
แสดงออก ดังนี้
1. ฉันทะ (จิตใจ) พฤติกรรมของฉันทะ คือ เมื่อเด็กได้ทาเด็กมีความสุข พอใจ
ยินดี (ครูตอ้ งสนทนา พูดคุย เพื่อให้ออกมาจากความรูส้ กึ )
2. วิรยิ ะ (เป็ นอาการทางพฤติกรรม) เมื่อเกิดฉันทะ วิรยิ ะจะตามมา คือ มีความ
เพียรพยายามไม่ยอมแพ้ ทาต่อเนื่องตามเป้าหมาย ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ มีกาลังใจ คอยเร้าคอยประคอง
ให้จติ อยูก่ บั สิง่ นัน้
3. จิตตะ (กลุ่มของสมาธิ) คือ ตัง้ มัน่ จดจ่อ ทาแล้วไม่สนใจอย่างอื่น มีสมาธิในสิง่
ทีท่ า ไม่ปล่อยปละละเลย ไม่วอกแวก ไม่หวันไหว
่
4. วิมงั สา (กลุ่มปญั ญา) คือ การรูจ้ กั คิดพิจารณา ไตร่ตรอง รูจ้ กั ซักถามเพื่อหา
ข้อมูล พยายามแก้ไข พยายามปรับปรุงพัฒนา เช่น ทาอย่างนี้ได้ไหม ทาอย่างนี้ดกี ว่าไหม (มีทงั ้
ความคิดและองค์ความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ๆ)
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ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ (2548: 105,323) หลักธรรมอิทธิบาท 4 เป็ นคุณลักษณะทางจิต
และพฤติก รรมที่แ สดงถึง ความมุ่ ง มันสู
่ ่ ค วามส าเร็จ ในการปฏิบ ัติห น้ า ที่ก ารงาน การประสบ
ความสาเร็จในทางการเรียน หลักธรรมนี้ทาให้เด็กเกิด 4 คุณลักษณะ คือ
1. เด็กมีความรัก ความชอบ ความพอใจ และมีความสนใจในสิง่ ทีท่ า
2. เด็กมีความเพียรพยายาม มุง่ มัน่ บากบัน่
3. เด็กมีความตัง้ ใจและเอาใจใส่ในการทางาน
4. เด็กรูจ้ กั ใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองทีจ่ ะฝึกสิง่ ต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วง
หลักอิทธิบาท 4 ถือเป็ นธรรมะที่ฝึกเด็กให้ทางานให้ประสบผลสาเร็จด้วยความ
พอใจในงานหรือสิง่ ทีท่ า มีความพยายาม เอาใจใส่ และใช้ปญั ญาในการทาสิง่ ต่างๆ เพื่อให้เกิดผล
สาเร็จตามเป้าหมาย จึงจาเป็ นต้องเริม่ ตัง้ แต่ในระดับปฐมวัย
สรุปได้ว่า อิทธิบาท 4 มีความสาคัญกระบวนการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็ นอย่างยิง่
เพื่อเป็ นการปลูกฝงั พฤติกรรมอิทธิบาท 4 คือ ความพอใจ ความพยายาม ความจดจ่อ การตัง้ ใจการ
ใช่ปญั ญา ทางานที่ได้รบั มอบหมายให้สาเร็จ สาหรับในระดับปฐมวัย ปรากฏว่ายังมีหลักฐานน้อย
มากทีแ่ สดงว่ามีการวิจยั โดยการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีน่ าหลักธรรมทางพุทธศาสนามาดาเนินการใช้ในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย
1.4 แนวทางการส่งเสริ มพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4 ในเด็กปฐมวัย
การส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ให้กบั เด็กปฐมวัยนัน้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนีทรงส่งเสริมอิทธิบาท 4 แก่พระโอรสและพระธิดา (ฉันทนา ภาคบงกช. 2546: 90) โดย
เริม่ ต้นจากการเล่นอย่างอิสระและสนุ กสนาน มีโอกาสทางานอดิเรกต่างๆ ทีพ่ งึ พอใจอยู่เสมอ ทาให้
เกิดความรักความพึงพอใจ หรือ “ฉันทะ” เกิดความพยายามทาให้ผลงานออกมาดีท่สี ุด ซึ่งนาไปสู่
ความแน่วแน่พากเพียร หรือ “วิรยิ ะ” พยายามทาให้งานบังเกิดผลสาเร็จ เมื่อทรงเห็นคุณค่าของสิง่ ที่
ทาย่อมมีจติ ใจจดจ่อหรือทรงเกิด “จิตตะ” มีความแน่ วแน่ ในสิง่ ที่ทรงทา ซึ่งจะนาไปสู่การไตร่ตรอง
ใคร่ครวญ หรือ “วิมงั สา” เพื่อปรับปรุงขัดเกลา ให้บงั เกิดผลงานทีม่ คี ุณภาพดียงิ่ ขึน้
อิทธิบาท 4 ที่แฝงมากับการเล่นอย่างอิสระ และบรรยากาศของความรักความเข้าใจ
เป็ นพลังทีม่ อี นุ ภาพอย่างยิง่ ในเวลาต่อมา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงสร้างเสริมอิทธิ
บาท 4 แก่พระโอรสและพระธิดา ด้วยการสร้างความรูส้ กึ รักและสนุกกับการเล่นและงาน
ดารารัตน์ อุทยั พยัคฆ์ (2548: 196 - 197) ได้กล่าวถึง การส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท
4 ด้วยการนาหลักอิทธิบาท 4 มาสอน
1. ความพอใจ (ฉันทะ) ชอบอะไร สอนอย่างนัน้ สอนให้พอใจ มีการโน้มน้าวให้
เด็กเกิดความพอใจ ครูจะต้องแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กได้ คือ พอใจสิง่ ใดสอนสิ่งนัน้
สอนในสิง่ ทีไ่ ม่ชอบได้ผลไม่เต็มร้อย เด็กไม่เอาเรือ่ ง จะสอนหรือไม่สอนมีค่าเท่ากัน
2. ความพยายาม (วิรยิ ะ) มีความเพียรเมือ่ เรียนในสิง่ ทีพ่ อใจ
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3. จิตตะ มีความตัง้ ใจ และเอาใจใส่
4. วิมงั สา ใช้ปญั ญาคิดให้สาเร็จ ต้องคิดวิธที าในสิง่ นัน้ ให้ประสบผลสาเร็จ
ธิดา พิทกั ษ์สนิ สุข (2550: 165 - 166) ได้กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 ของเด็ก ในการจัดการเรียนการสอนพบว่าสิง่ ที่ครูต้องทา คือ ฝึ กฝนลูกศิษย์ให้ได้ใช้
ความคิด และนาความคิดมาสู่การกระทา เมื่อลงมือทาก็จะพบอุปสรรคบางประการทีต่ ้องกลับไปขบ
คิดแก้ปญั หาใหม่อีก และบ่อยครัง้ การลงมือทานัน้ ได้กระตุ้นให้เราเกิดความคิดใหม่ๆ ทาให้ได้รู้
อะไรอีกตัง้ หลายอย่าง ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กๆ วางแผนกันทาไดโนเสาร์จากเศษวัสดุ แต่พอลงมือ
ต้องใช้ความพยายามมากกว่าทีค่ ดิ กว่าจะสาเร็จต้องอาศัยทัง้ การคิดก่อนลงมือทา และคิดไปทาไป
เกิดการพัฒนางาน พัฒนาความคิดขณะลงมือ ทา ซึ่ง เป็ น โอกาสให้เ ด็ก หลายคนค้น พบวิธ ีก าร
แก้ปญั หาอย่างชาญฉลาด นี่คอื อีกหนทางทีส่ ร้างคนทีม่ คี ุณภาพเริม่ ตัง้ แต่เยาว์วยั
นอกเหนือจากการสอนให้เด็กได้รบั ได้รบั ความรู้ มีทกั ษะทีด่ ใี นการแสวงหาความรูแ้ ล้ว
สิง่ ทีส่ าคัญมากกว่านัน้ คือ ต้องทาให้ลูกศิษย์คบ้ พบหนทางทีจ่ ะนาไปสู่ความสาเร็จ ไม่ ว่าจะเป็ นการ
เรียนหรือการทางาน และไม่ว่างานนัน้ จะเล็กหรือใหญ่กต็ าม สิง่ ทีค่ รูจะต้องฝึกฝน ให้เกิดกับลูกศิษย์
ของเรา คือ อิทธิบาท 4 ดังนี้
1. ฉันทะ ต้องสร้างให้เด็กมีความสุข และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และพัฒนาตน
อย่างสม่าเสมอตามด้วย
2. วิรยิ ะ ต้อ งบ่มเพาะเมล็ดพันธ์แห่งความขยันหมันเพี
่ ยร ผ่ านการชื่นชม ให้
กาลังใจและชีใ้ ห้เห็นถึงผลดีของความขยัน การฝึกฝนนัน้ ต้องมีความสม่าเสมอ เพื่อให้เด็กๆ ขยันคิด
ขยัน ทางาน จนเป็นนิสยั
3. จิตตะ เรื่องความมุ่งมันท
่ าจนสาเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ต้องไม่ด่วนให้ความ
ช่วยเหลือเด็กก่อนที่เขาจะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เขาจะได้ความสุขกับความสาเร็จที่เกิด
จากความมุง่ มันของเขา
่
4. วิมงั สา เด็กๆ จะได้ฝึกฝนทีจ่ ะคิดทบทวน วิเคราะห์ พิจารณาผลทีเ่ กิดขึน้ และ
นาไปสู่การพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร (2553: สัมภาษณ์) ได้กล่าวถึง แนวทางการส่งเสริม
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในระดับปฐมวัย ดังนี้
1. มีการจูงใจให้เด็กชอบ อยากทากิจกรรม (เกิดกุศลธรรมฉันทะ) ควรสร้างให้
เด็กเห็นว่าสิง่ นัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ งี าม สร้างสรรค์
2. การปฏิบตั กิ จิ กรรม (วิร ยิ ะ) ครูต ้อ งเสริมแรงทางบวก ชมเชย ให้กาลังใจ
เลือกในสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจ เหมาะกับวัย
3. มีการกระตุ้นให้เด็กทา จนเกิดเป็ นสมาธิ (จิตตะ)
4. ขัน้ วิมงั สา มีก ารตัง้ คาถามกับเด็ก สอนให้เ ด็กค้นคว้า การลองผิดลองถูก
ทดลองทา
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จากเอกสารข้างต้น การส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท 4 นัน้ เป็ นการฝึ กให้เด็กทางานให้
ประสบความสาเร็จด้วยความพอใจในงานหรือสิง่ ทีท่ า มีความพยายาม เอาใจใส่ และใช้ปญั ญาในการทา
สิง่ ต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย เด็กต้องได้เรียนรูจ้ ากการลงมือทา เล่นสิง่ ต่างๆ ด้วยตัวของ
เด็กเองอย่างอิสระ การจัดกิจกรรมต้องมีความหลากหลาย อยู่ในความสนใจของเด็ก เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 มีผใู้ หญ่ให้การสนับสนุ นส่งเสริม ภายใต้บรรยากาศ
ของการความรัก ท้าทายด้ว ยกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้น เร้า ให้เด็กเกิดความสนใจ การคิด
แก้ปญั หา การลองถูกผิดลองถูก จากประสบการณ์การเล่น ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 ทีแ่ ฝงมากับการเล่น
1.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ในประเทศ
พระมหาสมคิด โครธา (2547: 77-80) ได้ศกึ ษาการใช้อทิ ธิบาท 4 ในการเรียนของ
นิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสติ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ชัน้ ปีท่ี 1 ถึงชัน้ ปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2545 จานวน 328 รูป เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 57 ข้อ ผลการศึกษา
พบว่า นิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้อทิ ธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ และ
วิมงั สา ในการเรียนทัง้ ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก นิสติ ทีม่ สี ถานภาพทีแ่ ตกต่างกันใช้อทิ ธิ
บาทในการเรียนต่างกัน พระภิกษุใช้อทิ ธิบาทด้านฉันทะและจิตตะในการเรียนแตกต่างกับสามเณร
นิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 ใช้อทิ ธิบาท 4 ด้านฉันทะและวิรยิ ะในการเรียนแตกต่างกันกับนิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 ชัน้ ปีท่ี 2
และชัน้ ปีท่ี 3 นิสติ ชัน้ ปีท่ี 4 ใช้อทิ ธิบาทด้านจิตตะในการเรียนแตกต่างกับนิสติ ชัน้ ปีท่ี 1 และชัน้ ปีท่ี
3 และใช้อทิ ธิบาทด้านวิมงั สาในการเรียนแตกต่างกับนิสติ ชัน้ ปีท่ี 3 นิสติ คณะพุทธศาตร์ใช้อทิ ธิบาท
ด้ า นฉั น ทะ วิร ิย ะ และจิต ตะ แตกต่ า งกับ นิ ส ิต คณะ คุ รุ ศ าสตร์ คณะสัง คมศาสตร์ และคณะ
มนุ ษยศาสตร์ ส่วนนิสติ คณะคณะพุทธศาตร์และคณะมนุ ษยศาสตร์ใช้อทิ ธิบาทด้านวิมงั สาในการ
เรียนแตกต่างกับนิสติ คณะคุรุศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์นิสติ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่างกัน
ใช้อทิ ธิบาท 4 ในการเรียนต่างกัน
ั้
วิสุท ธิว รรณ ป นฉาย
(2550: บทคัดย่อ ) คู่ม อื พัฒ นาความขยัน หมั ่นเพียรของ
นัก เรียนระดับ ปฐมวัย การวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิทธิภาพของคู่มอื พัฒนาความขยันหมันเพี
่ ยรของนักเรียนระดับปฐมวัยซึง่
ได้แก่ นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 1 และ 2 มีค่าเท่ากับ 71.22 และ 75.09 ตามลาดับ
2. ความขยันหมันเพี
่ ยรของนักเรียนชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 1 ก่อนและหลังการใช้คู่มอื
พัฒนาความขยันหมันเพี
่ ยรของนักเรียนปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. ความขยันหมันเพี
่ ยรของนักเรียนชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 ก่อนและหลังการใช้คู่มอื
พัฒนาความขยันหมันเพี
่ ยรของนักเรียนปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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อาภาภัทร ไชยประสิทธิ ์ (2551: 53) การศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รบั การ
จัดประสบการณ์ตามแนววิถีพุทธ: กรณีศึกษาโรงเรียนทอสี ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามแนววิถพี ุทธ มีพฒ
ั นาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา สูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
2. การจัดประสบการณ์ตามแนววิถพี ุทธของโรงเรียนทอสี มีก ารดาเนินการตาม
องค์ประกอบ ด้านสาระทีค่ วรรู้ ครูผสู้ อน การจัดกิจกรรมเน้นเด็กเป็ นศูนย์กลาง สภาพแวดล้อมการ
เรีย นรู้ การมีส่ ว นร่ว มของผู้ป กครองและชุ ม ชน ได้ค รบในทุ ก องค์ป ระกอบ และพบว่ า มีค วาม
เหมาะสมกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึง่ สามารถทาให้นักเรียนมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ ในทุ กด้าน และยัง
เอือ้ ต่อการพัฒนานักเรียนปฐมวัยเป็ นองค์รวมตามหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญั ญา หรือพฤติกรรม
จิตใจ ปญั ญา ซึง่ จะเป็นแนวทางทีจ่ ะนาไปสู่การเป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์อกี ด้วย
ดารารัต น์ อุทยั พยัค ฆ์ (2548: บทคัดย่อ ) ทาการวิจยั เรื่อ งการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบพุทธวิธเี พื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของเด็กปฐมวัย โดย
หาคะแนนเฉลี่ย 3 ด้านคือ ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบตั ิการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อ ม
ก่อนและหลังการทดลอง กับเด็กอายุ 5 - 6 ปี ชัน้ อนุ บาล 2 โรงเรียนอนุ บาลราชบุร ี จานวน 39
คน ใช้เวลา 8 สัปดาห์ๆละ 4 วันๆละ 30 นาที ผลปรากฏว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบพุทธ
วิธ ที ่ยี ดึ หลัก อริยสัจ 4 และธรรมะประกอบคือ กัล ยาณมิต ร และโยนิโสมนสิการ ไตรสิกขา และ
อิท ธิบ าท 4 สามารถพัฒ นาผู้เ รีย นได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพทัง้ ด้า นความรู้ ควบคู่คุณ ธรรม
จริย ธรรม ผู้เ รีย นจึง พัฒ นาสติป ญั ญาไปพร้อ มกับ การปลูก ฝ งั คุณ ธรรม จริย ธรรม ซึ่ง จะทาให้
เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ท่มี คี ุณภาพและเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
จากงานวิจยั ที่ได้ศกึ ษาค้นคว้ามา พบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็ก
ปฐมวัยสามารถส่งเสริมให้พฒ
ั นาขึน้ ได้โดยการจัดกิจกรรม รูปแบบการเรียนรูต้ ่างๆ เด็กได้ลงมือ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง ร่วมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริม เพื่อให้เด็กได้พฒ
ั นาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพ

2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2.1 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 1) ระบุว่า พัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงในด้านหน้าที่
ความสามารถทางทักษะ ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพของโครงสร้างและการทางานของร่างกายที่
มิได้หมายถึง การเคลื่อนไหวอย่างเดียว แต่รวมถึงความคิด การรับรู้ บุคลิกภาพ และการเข้าสังคม
ซึง่ สามารถสังเกตเห็นได้ หรือวัดได้
พัชรี สวนแก้ว (2545: 19) กล่าวว่า พัฒนาการเด็กเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
(Process of change) ในด้านต่างๆของมนุ ษย์อย่างมีระเบียบแบบสืบเนื่องกันไป ซึ่งเป็ นการ
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เปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านคุณภาพ (quality) การพัฒนานัน้ ไม่เพียงแต่เพิม่ ทางด้านขนาด รูปร่าง หรือ
น้าหนักเท่านัน้ แต่รวมถึงการทีจ่ ะต้องมีลกั ษณะใหม่ๆ และมีความสามารถใหม่เกิดขึน้ ด้วย
สุจนิ ดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550ข: 2) กล่าวว่า พัฒนาการเด็กเป็ นความรูพ้ น้ื ฐานทีจ่ าเป็ น
และสาคัญอย่างยิง่ สาหรับบุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ต้องมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการเด็ก เพื่อ
นาไปสู่การจัดสิง่ แวดล้อม ประสบการณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เป็ นไปตามศักยภาพและเป็ นฐานพัฒนาการของเด็กในขัน้ ต่อไป ผู้ใหญ่
ต้องรูจ้ กั ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก เข้าใจพฤติกรรมต่างๆที่เด็กแสดงออก การมีความรู้
ั หา และ
ความเข้า ใจในจิต วิท ยาพัฒนาการของเด็ก จะช่ ว ยให้เ ข้าใจถึง ที่ม าหรือ ต้น เหตุ ข องป ญ
สามารถช่วยแก้ปญั หาให้เด็กได้ การเข้าใจถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคน พัฒนาการของเด็กแต่
ละวัย ความสามารถ ความสนใจตามความแตกต่ า งของวัย ช่ ว ยให้ส ามารถจัด กิจ กรรมและมี
ปฏิสมั พันธ์ท่สี อดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน เพื่อส่ งเสริมความเจริญงอกงามของเด็กใน
ทุกๆ ด้านด้วยทุกวิธ ี
จากที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น พอสรุ ป ได้ว่ า พัฒ นาการกระบวนการ ล าดับ ขัน้ ของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนในตัวมนุ ษย์ทงั ้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปญั ญา ทัง้ ด้านหน้าที่
ความสามารถทางทัก ษะ ขีดความสามารถ การรับรู้ บุค ลิ กภาพ และการเข้าสังคม ซึ่งสามารถ
สังเกตเห็น และวัดได้
2.2 ความหมายของการเรียนรู้
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 27) กล่าวว่า การเรียนรูเ้ ป็ นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมที่
เป็ นมาจากประสบการณ์ ทัง้ นี้ไม่รวมถึงวุฒภิ าวะและอาการที่ปรากฏชัวครู
่ ่ การเรียนรูม้ ไิ ด้เกิดขึ้น
โดยอัต โนมัติ แต่ เ กิด จากการได้ร บั ประสบการณ์ แล้ว มีการบูรณาการในสมอง ที่ท าให้เ กิด การ
เปลีย่ นแปลง ระบบข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปสู่การจา ถ้าการได้รบั ประสบการณ์นนั ้ มีการกระตุ้นและและจูงใจ
ทีด่ ที าให้การรับข้อมูลหรือประสบการณ์นนั ้ สร้างความงอกงามในความรูค้ วามเข้าใจมากยิง่ ขึน้ และจา
ได้นาน หากข้อมูลใหม่ทไ่ี ด้รบั มีความสัมพันธ์และเชื่อมต่อกับข้อมูลเก่าหรือประสบการณ์เดิมทีม่ อี ยู่
จะทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง (Ausubel. 1978) การเรียนรูใ้ หม่ท่เี พิม่ ขึ้นนี้
สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนความคิด ความสามารถ การกระทาและพฤติกรรมของคนได้ การเรียนรู้
ท าให้เ กิด ความเป็ น ความจ าในสมอง ซึ่ง สมองจะถ่ า ยโยงไปสู่ป ระสบการณ์ ต่ อ ๆ ไป ถ้า ได้ร บั
ประสบการณ์ นั ้น และใช้ บ่ อ ยๆ จะท าให้ เ กิด การจ าได้ น าน แต่ ถ้ า ขาดการกระตุ้ น หรือ ไม่ ม ี
ประสบการณ์ซ้าจะจาได้สนั ้ หรือลืม ความจาจึงช่วยให้การเรียนรูส้ งิ่ ใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
ความหมายของการเรียนรู้แตกต่ างกันไปตามหลักการทางทฤษฎี การเรียนรู้ต าม
ความหมายของสกินเนอร์ (Skinner. 1950) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั ส่วนกาเย่ (Gagne) ให้ความหมายการเรียนรูว้ ่า เป็ นการเปลีย่ น
สมรรถภาพ หรือความสามารถของบุคคล อันเนื่องมาจากสถานการณ์ท่กี าหนดขึน้ เพื่อให้เกิดการ
เรีย นรู้ และการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น นี้ จ ะคงอยู่ห รือ ปรากฏให้เ ห็น นานพอสมควร โดยการ
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เปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลของการเรียนรูน้ นั ้ จะมีลกั ษณะสอดคล้องไปกับรูปแบบของพัฒนาการและการ
เจริญเติบโต (Gagne. 1970)
จากการศึก ษาเอกสาร การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มาจาก
ประสบการณ์ทม่ี กี ารกระตุ้นและจูงใจที่ดขี องเด็กในวิถชี วี ติ ประจาวัน จะมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการใน
ระยะต่อไปด้วย
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยเป็ นวัยแห่งการเรียนรู้ นักปรัชญา นักทฤษฎี นักการศึกษาปฐมวัย หลาย
คนได้ให้แนวคิดที่มอี ิทธิพลต่อการจัดประสบการณ์และกิจกรรมในระดับปฐมวัย เนื่องจากช่วง
ปฐมวัยนัน้ เป็นวัยทีเ่ ด็กเริม่ ต้นพัฒนาการทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา เป็ นวัยทีร่ บั รู้
และซึมซับประสบการณ์ ทีจ่ ะก่อให้เกิดความรู้ และยังเป็ นความจาทีแ่ ปรเป็ นจิตใต้สานึกของเด็กเมื่อ
เติบโตขึน้
รุชโซ (Rousseau. n. d) เชื่อว่า ความเข้าใจในตัวเด็ก มองเด็กมีการเจริญเติบโตเป็ น
ขัน้ ตอน แต่ ล ะขัน้ ตอนของพัฒ นาการจะมีก ารเรียงล าดับต่ อ เนื่อ งกัน เด็ก ควรเรียนรู้จ ากการมี
ปฏิส ัม พัน ธ์ก ับ สิ่ง แวดล้อ มจากธรรมชาติ ให้เ ด็ก เรีย นรู้โ ดยมีป ฏิส ัม พัน ธ์ (Interaction) การใช้
ประสาทสัมผัส (Sensorially Based Process) และการละเล่น (Play) (สุชาดา นตีตานนท์. 2550:
17-18; อ้างอิงจาก เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 15-22) มีความสอดคล้องกับ ฟลอเบล (Froebel. n.d)
เชื่อว่า การศึกษาปฐมวัยควรมีจดุ มุง่ หมายในเรือ่ งความเป็นตัวเอง เนื่องจากเด็กเกิดมาพร้อมกับการ
สะสมความรู้และทักษะ แนวการจัดประสบการณ์ของฟลอเบลเน้ นเรื่องการเล่นเป็ นวิธกี ารสอนที่
ส าคัญ การเล่ น ที่เ ป็ น รูป แบบเน้ น กิจ กรรมช่ ว ยสร้า งสรรค์ ใ ห้ กับ ตัว เด็ก เน้ น การที่เ ด็ก แสดง
ความสามารถและสะท้อนให้เห็นวิธกี ารเรียน
ดิวอี้ (Dewey. n.d) มองว่าเด็กเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม แนวการจัดประสบการณ์ควร
ให้มกี จิ กรรมการรวมกลุ่มให้ความยืดหยุ่น เพื่อทีส่ ามารถแก้ปญั หาของสังคมได้ ตัวอย่างเช่น การที่
ให้เด็กรูจ้ กั เรื่องอาหารต่างๆ แทนที่จะสอนให้เด็กโดยการนาอาหารต่างๆ มาให้ดู ควรนาเด็ก ไปที่
ร้านอาหารเพื่อให้เด็กได้เห็นชีวติ จริงๆ ในสังคม เน้นเรื่องการเล่นและการใช้กระบวนการสอนโดย
การเรียนรู้ เด็กควรมีอสิ ระในการสารวจ ค้นพบและเล่นในสิง่ แวดล้อมทีเ่ ต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่
เด็กสนใจ เน้นให้เด็กกระทาในสิง่ ทีต่ นสนใจ การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ เมื่อ เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่าง
กระฉับกระเฉง (Actively Involved) และเด็กมีอสิ รภาพในการเรียนคาพูดที่ว่า “การเรียนโดยการ
กระทา (Learning by Doing)”
ซิกมัน ฟรอยด์ ยังกล่าวถึงโครงสร้างของบุคลิกภาพ (สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์. 2545:
36 - 44) ไว้ดว้ ยว่าบุคลิกภาพประกอบไปด้วย อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อโี ก้ (Super Ego)
ซึง่ การทางานของบุคลิกภาพอยูภ่ ายใต้พลัง 3 สิง่ นี้
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อิด (Id) คือ บุคลิกภาพส่วนที่เป็ นจิตไร้สานึก เป็ นแรงผลักดันตามธรรมชาติท่สี งให้
ั่
มนุ ษย์ก ระทาสิง่ ต่างๆ เพื่อให้ไ ด้ตามที่ตนต้อ งการ เป้าหมาย Id คือความพึงพอใจ (Pleasure
Principle)
อีโ ก้ (Ego) คือ บุ ค ลิก ภาพส่ ว นที่ม นุ ษ ย์พ ัฒ นาขึ้น จากการได้ป ฏิส ัม พัน ธ์กับ โลก
ภายนอก เป็นส่วนทีค่ วบคุมให้มนุ ษย์ปฏิบตั ติ นให้สอดคล้องกับความเป็ นจริง โดยใช้หลักแห่งความ
จริง (Reality Principle)
ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) คือ บุค ลิก ภาพที่มนุ ษ ย์พฒ
ั นาขึ้นจากค่ า นิย ม และ
มาตรฐาน จริยธรรมของบิดา มารดา เป็นส่วนทีค่ วบคุมให้มนุษย์เลือกทาแต่สงิ่ ทีค่ ดิ ว่าดี (Ego Ideal)
และหลีกเลีย่ งพติกรรมที่ขดั ต่อมาตรฐานจริยธรรมของตน (Conscience) บุคคลที่มบี ุคลิกที่ดี ก็คอื
คือ บุค คคลอีโก้ (Ego) สามารถปรับให้เ กิดสมดุลระหว่างแรงขับตามธรรมชาติของอิด (Id) กับ
มาตรฐานจริยธรรมของซุปเปอร์อโี ก้ (Super Ego)
เพียเจต์ (Piaget) กล่าวว่า การจัดประบการณ์ให้เด็กนัน้ การเรียนรูจ้ ะเกิดขึ้นได้ เด็ก
ได้มโี อกาสปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนและผู้ใหญ่ในการเข้าสังคมนัน้ ๆ ทั ง้ โลกภายนอกหรือสิง่ แวดล้อม
อิทธิพลของทฤษฎีน้ี มีบทบาทในการจัดแนวประสบการณ์ในระดับปฐมวัย คือ ให้เด็กเรียนรูโ้ ดยให้
โอกาสเด็กในการเล่น สารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและแก้ปญั หาต่างๆ ด้วยตนเอง
ั้
กอร์ดอนและบราวน์ (วิสุทธิวรรณ ปนฉาย.
2550: 15; อ้างอิงจาก Gordon; &
Browne. 1993: 101-103) กล่าวว่า สุขภาพกายและสุขภาพจิตขึน้ อยูก่ บั ภาวะอารมณ์ซง่ึ เป็ นพืน้ ฐาน
ของบุคลิกทีเ่ หมาะสม การเรียนจากสิง่ แวดล้อมและประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จะส่งผลต่อพัฒนาการทาง
สังคมของมนุ ษย์ การพัฒนาที่เกิดขึ้นจะดีหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั ความสาเร็จของแต่ละช่วงอายุ ถ้าการ
พัฒนาเป็ นไปด้วยดี บุคลิกทีด่ พี ร้อมทีจ่ ะพัฒนาขัน้ ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กล่าวถึงกรอบ
งานของอีรคิ สัน (Erikson’s Framework) ดังนี้ กรอบงานของอีรคิ สัน คือ รูปแบบที่สมดุลระหว่าง
ความปรารถนาและความต้องการทางสิง่ แวดล้อม อีรคิ สันได้กาหนดขัน้ พัฒนาการทางด้านสังคม
ออกเป็ น 8 ขัน้ โดยใช้อายุเป็ นเกณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมพัฒนาการตลอดช่วงอายุ แต่ในทีน่ ้ีจะกล่าว
เฉพาะขัน้ ที่ 3 ทีเ่ กีย่ วข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดังนี้
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ความคิดริเริม่ -ความรูส้ กึ ผิด (Initiative VS. Guilt) อายุเด็กในขัน้ นี้อยู่
ระหว่าง 3-6 ปี เป็ นช่วงทีเ่ ด็กจะพัฒนาความคิดริเริท่ สร้างสรรค์ได้ดี ถ้าได้มคี วามคิดรากฐานของ
ความเป็ นตัวของตัวเองและความรูส้ กึ ไว้วางใจในความสามารถของตนตัง้ แต่เริกเกิดจนถึง 3 ปี ใน
ขัน้ นี้เด็กสามารถทีจ่ ะเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมง่ายๆ บางอย่างกับผูใ้ หญ่ หรือทากิจกรรม
บางอย่างด้วยตนเองโดยลาพัง ทีส่ าคัญก็คอื ในระยะนี้เด็กจะใช้ภาษาเป็ นสื่อในการค้นหาความจริง
หรือทาความเข้าใจกับสภาพการณ์รอบตัว ถ้าเด็กได้มโี อกาสทากิจกรรมต่างๆ ตามลาพังและผูใ้ หญ่
ให้ความสนใจในการตอบคาถามหรือให้ความรูเ้ รื่องต่างๆ โดยใช้คาอธิบายทีท่ าให้ เด็กในวัยนี้เข้าใจ
ได้โดยง่าย ย่อมเป็ นการส่งเสริมเด็กให้มแี นวโน้มทีจ่ ะค้นคว้า สารวจ และมีความคิดริเริม่ ที่เป็ นของ
ตนเอง ในทางตรงกันข้ามถ้าทาให้เด็กวัยนี้รสู้ กึ ผิด เพราะคิดว่าตนทาให้ผใู้ หญ่เกิดความราคาญหรือ
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พูดในสิง่ ทีไ่ ร้สาระในทีส่ ุดก็จะรูส้ กึ ทีจ่ ะคิดทาสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเองได้ แต่คอยทาตามคาสังหรื
่ อทาตาม
คนอื่นอย่างเดียวเท่านัน้
ทฤษฎีของธอร์นไดค์ (Thorndike) เป็ นทฤษฎีท่อี ธิบายความเชื่อมโยงระหว่างสิง่ เร้า
กับการตอบสนอง ว่าเป็นการลองผิดลองถูก ทีก่ ารเรียนรูเ้ กิดจากกฎ 3 ประการคือ (กุลยา ตันติผลา
ชีวะ. 2551: 30)
1. กฎแห่ งความพร้อ ม การเรีย นรู้จ ะเป็ น ไปได้ดีถ้าผู้เ รีย นมีค วามพร้อ มทาง
ร่างกาย จิตใจ และวุฒภิ าวะ และความพึงพอใจในการเรียนรู้
2. กฎของการฝึ กหัด การเรียนรูท้ ่ถี าวรเกิดจากการฝึ กหัดกระทาซ้าๆ กล่าวคือ
กฎของการใช้ ถ้ามีการนาความรูไ้ ปใช้บ่อยจะจาได้นาน แต่ถ้าความรู้ นัน้ ไม่ได้ใช้จะลืม คือกฎแห่ง
การไม่ใช้
3. กฎแห่งผล ผลของการเรียนรูม้ ผี ลโดยตรงต่อผูเ้ รียน ถ้าผลทีไ่ ด้รบั ดี ผูเ้ รียนจะ
อยากเรียนรูต้ ่อ แต่ถา้ ผลกระทบต่อความรูส้ กึ ทาให้ไม่พอใจ ผูเ้ รียนจะเบื่อหน่ายต่อการเรียนรูน้ นั ้
จากการศึกษาทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็ก สรุปได้ว่า พัฒนาการของเด็ก
สามารถเกิดขึน้ ได้จากการเรียนรูใ้ นสิง่ ทีส่ นใจ โดยการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม ผ่านการเล่น จาก
ประสบการณ์ การอบรมเลีย้ งดู ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ ได้รบั การยอมรับ ทาให้เด็กมีความเชื่อมันใน
่
ตนเอง มีการปรับตัวและสามารถพัฒนาตนเองในขัน้ ต่อไปได้ โดยการส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมให้เด็ก
มีส่วนร่วม จะทาให้เด็กเกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมได้
2.4 แนวคิ ดและลักษณะการเรียนรู้
แนวคิดการจัดการเรียนรูน้ นั ้ มีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั โดยเด็กจะ
ต้องเป็ นผูก้ ระทาให้เกิดขึน้ ด้วยตนเองจากการปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลและสิง่ แวดล้อมรอบตัว และการ
เรียนรูน้ นั ้ จะไปได้ดว้ ยดี
ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต (2548: 82 - 112) ได้กล่าวถึง นักจิตวิทยาการศึกษา
กลุ่มพฤติกรรมนิยม ซึง่ เชื่อว่าปจั จัยหลักทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์จะมาจากสิง่ เร้าในสภาพแวดล้อม
สกินเนอร์ มีค วามเชื่อ ว่า การจัดการเรียนการสอนที่มปี ระสิทธิภาพนัน้ ควรจัดให้ส อดคล้องกับ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล ควรมีการใช้เสริมแรงเป็ นหลัก และมีการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
ทีเ่ หมาะสมต่อการแสดงพฤติกรรมของผูเ้ รียน นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่า เด็กมีพฒ
ั นาการความพร้อม ความสนใจที่แตกต่างกัน เด็กจะได้เรียนรูไ้ ด้ดเี มื่อ
เด็กได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงโดยผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ครูต้องเป็ นผูจ้ ดั เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ
อุปกรณ์ และการเสริมแรงอย่างถูกวิธ ี เพื่อเอือ้ ให้เด็กเกิดการเรียนรู้
สุจนิ ดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550ก: 23 - 25) ได้กล่าวถึง แนวคิดการจัดการเรียนรู้ แอคทีฟ
เลิรน์ นิ่ง (Active Learning) มุง่ ให้เด็กมีความสนใจและเกิดคาถามสามารถหาคาตอบได้ดว้ ยตนเอง
ภายใต้การสนับสนุนของครู ได้ให้ขอ้ ปฏิบตั ิ ดังนี้
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1. การจัดสื่อวัสดุ อุ ปกรณ์ ท่เี ด็กสามารถจับต้องสัมผัส สารวจเพื่อการเรียนรู้ เช่น
สับปะรดสาหรับในสถานการณ์ตวั อย่าง และอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการเรียนรู้ การจัดโอกาสให้
เด็กเรียนรูโ้ ดยตรงจากแหล่งเรียนรู้
2. การให้เด็กมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากที่สุด ผู้ใหญ่จะไม่บอก
คาตอบสาเร็จรูปให้เด็กเสมอ แต่จะตัง้ คาถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ ขณะเดียวกันก็เป็ นการกาหนด
ประเด็นการเรียนรูห้ รือการสืบค้นไปในตัว บทบาทสาคัญของครูหรือผูใ้ หญ่คอื การตัง้ คาถามปลายเปิด
ทีน่ าไป สู่การเรียนรูท้ เ่ี ด็กสนใจ อานวยความสะดวกและเป็นผูช้ ่วย ผูส้ นับสนุนการเรียนรู้
3. ครูหรือผู้ใหญ่ ท่ีจ ดั สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิดแอคทีฟ เลิร์นนิ่ ง (Active
Learning) จะไม่แสดงหรือนาเสนอสิง่ ทีส่ กัดกัน้ การเรียนรูข้ องเด็กโดยจะถามให้เด็กสังเกต สารวจ คิด
ไตร่ตรอง และค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
4. การจัดสิง่ แวดล้อมในห้องเรียนที่เด็กมีโอกาสของการเลือก การตัดสินใจ ทีจ่ ะ
ทากิจกรรมทีเ่ ด็กสนใจทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที
5. การปฏิสมั พันธ์ของครูและเด็ก คุณครูตงั ้ คาถามที่เร้าความสนใจเด็กในการมี
ส่วนร่วมและการลงมือปฏิบตั กิ ารสารวจเพื่อการเรียนรู้ การยอมรับการนาเสนอของเด็ก
กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 57 - 58) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมเป็ น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ ทีจ่ ดั ไว้ในห้องเรียน เช่น มุม
บล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ มุมบ้าน มุมร้านค้า เป็ นต้น มุมต่างๆ เหล่านี้
เด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็ก ทัง้ เป็ นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม อนึ่ง กิจกรรมการเล่นตามมุมนอกจากให้เด็กเล่นตามมุมแล้ว อาจให้เด็กเลือกทากิจกรรมที่
ผูส้ อนจัดเสริมขึน้ เช่น เกมการศึกษา เครือ่ งเล่นสัมผัส กิจกรรมสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ การจัดการ
เล่นตามมุมสามารถจัดได้หลายลักษณะ เช่น
1. การจัด กิจ กรรมการเล่ น ตามมุ ม โดยเปิ ด โอกาสให้เ ด็ก เลือ กท ากิจ กรรม
สร้างสรรค์ และเล่นตามมุม เล่นในช่วงเวลาเดียวกันอย่างอิสระ
2. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม โดยเน้นให้เด็กเลือกทากิจกรรมสร้างสรรค์อย่าง
น้อย 1 - 2 อย่าง หรือตามข้อตกลงในแต่ละวัน
3. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม โดยจัดมุมศิลปะหรือศูนย์ศลิ ปะให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของมุมเล่นหรือศูนย์การเรียน ฯลฯ
จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรูค้ วรเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทากิจกรรมความสนใจและ
ตามความต้องการของเด็ก การสอนตามแนวคิด แอคทีฟ เลิรน์ นิ่ง (Active Learning) ก็เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เคลื่อนไหวทางร่างกาย โดยการสังเกต สารวจ ค้นหาคาตอบในการคิดด้วย
ตนเองหรือเรียนรูจ้ ากการเลียนแบบประสบการณ์เดิม โดยผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ตา-ดู,หู-ฟงั ,
จมูก-ดมกลิน่ , ลิน้ -ชิมรส, ผิวกาย-ร้อน/เย็น
สิ่ง มีชีว ิต มีก ลไกการเรียนรู้เ ป็ น ไปโดยธรรมชาติ ซึ่ง ผลการเรีย นรู้ ทาให้เ กิด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 19 - 21) กล่าวว่า การเรียนรูข้ องคนเป็ น

26
กระบวนการทางสมองในการเลือ กรับและจ าข้อ มูล ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้ของพิอ าเจท์ (Piaget’s
theory) ได้อธิบายถึงกระบวนการการซึมซับ (assimilation) การยอมรับ (accommodation) และการ
ปรับความรู้ (schema) พิอาเจท์ได้อธิบายการเรียนรูข้ องคนว่าเป็นไปตามวัยแห่งการพัฒนาการ เด็ก
2 ขวบแรก เรียนรูไ้ ด้จากการสัมผัส 2 - 7 ขวบ เรียนรูไ้ ด้จากประสบการณ์ หลังจากนัน้ เด็กจะเรียนรู้
ด้วยการสื่อภาษาและความคิด
การเกิดการเรียนรูเ้ ป็นภาวะทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ หลายทฤษฎี เชื่อว่า
1. การเกิดการเรียนรูเ้ ป็นผลมาจากการฝึกปฏิบตั หิ รือประสบการณ์
2. การเรีย นรู้ มีค วามสัม พัน ธ์กับ การเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมอย่า งถาวร ถ้ า
พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้ เป็นไปเพียงชัวคราว
่
ไม่ถอื ว่าเป็นการเรียนรู้
3. การเรียนรูไ้ ม่อาจสังเกตเห็นได้โดยตรง การเรียนรูเ้ ป็ นเพียงตัวแปรอันหนึ่งใน
หลายๆ ตัวทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการกระทา การเรียนรูเ้ ป็นสิง่ แฝง ไม่แสดงเด่นชัดเหมือนการกระทาแต่การ
เรียนรูเ้ กิดจากการกระทา ประสบการณ์และการฝึ กหัด
กลไกเกิดการเรียนรู้ เป็ นผลมาจากสิง่ เร้าทีป่ ระกอบเป็ นประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ
แล้วมีผลต่ออินทรียใ์ นการเปลีย่ นเจตคติ และพฤติกรรมดัง้ เดิม เกิดผลลัพท์ใหม่เป็ น 2 ประการ คือ
พฤติก รรมแสดงออกที่ส งั เกตเห็นได้หลังการได้รบั ประสบการณ์ ว่ามีทกั ษะ นิสยั การแสดงออก
เปลี่ยนแปลงอย่างไร อีกประการหนึ่ง คือ พฤติกรรมแฝง เป็ นพฤติกรรมที่สงั เกตได้ไม่ชดั เจน แต่
แฝงอยูใ่ นการแสดงออกหรือประสมประสานอยูใ่ นการกระทา ได้แก่ ค่านิยม เจตคติและความรูท้ เ่ี ป็ น
คาอธิบายพฤติกรรมที่สงั เกตเห็นได้ ผลลัพท์ท่เี กิดขึ้นจากการเรียนรู้น้ีจะคงอยู่กบั คนๆ นัน้ อย่าง
ถาวร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่เนื่องมาจากการเรียนรูจ้ ะดีหรือไม่ดขี น้ึ อยู่กบั สิง่ เร้าที่มผี ลต่อ
อินทรีย์ สิ่งเร้า ถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของการเรียนรู้ ซึ่งคุ ณสมบัติของสิ่งเร้ามีผลต่ อ การรับรู้ ที่ผ่ าน
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 จากการดูการจับการสัมผัส การได้ยนิ และการได้เห็น ความตัง้ ใจทาให้การรับรูม้ ี
ความสมบูรณ์เกิดเป็นการรูอ้ ย่างเข้าใจนันคื
่ อ สมองเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าใหม่เข้าด้วยกัน
พัชรี สวนแก้ว (2545: 50 - 51) กล่าวว่า เด็กปฐมวัย จะมีลกั ษณะการเรียนรูท้ เ่ี ป็ น
เฉพาะของตน ซึง่ จะแบ่งลักษณะการเรียนรูอ้ อกได้เป็น
1. การเรีย นรู จ้ ากประสบการณ์ต รง เป็ น การเรีย นรู ท้ ี เ่ ด็ก ได้ร บั มาจาก
สภาพแวดล้อ ม โดยการกระท าการรับ รู แ้ ละการพบเห็น ประสบการณ์ต รงทีเ่ ด็ก ได้ร บั จาก
สภาพแวดล้อมนัน้ มีผลต่อการเรียนรู้ และการเสริมสร้างลักษณะนิสยั ของเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างมาก
รวมทัง้ ยังสามารถเป็ นตัวกาหนดลักษณะนิสยั ของเด็กปฐมวัยอีกด้วย ซึง่ ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงนี้ อาจจาแนกได้เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ ดังนี้
1.1 การเสริม แรงทางบวก ได้แ ก่ สิ่ง ที่ท าให้เ ด็ก พึง พอใจหลัง จากแสดง
พฤติกรรมบางอย่าง ซึง่ เป็นผลทาให้เด็กแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ซ้าอีก เช่น ถ้าเด็กร้องไห้โยเยแล้วได้
สิง่ ของที่ต้องการ ก็จะทาให้เด็กแสดงพฤติกรรมร้องไห้โยเยบ่อยครัง้ ขึน้ แต่ถ้าเด็กต้องการที่จะได้
ของหรือการทีจ่ ะได้รบั คาชม หลังจากแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม เด็กก็จะแสดงพฤติกรรมนัน้ ซ้าอีก
เป็นต้น
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1.2 การลงโทษ ได้แก่ สิง่ ที่ทาให้เด็กไม่ พงึ พอใจ หลังจากแสดงพฤติกรรม
บางอย่าง ซึง่ ผลทาให้เด็กยุตกิ ารแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ ในเวลาต่อมา เช่น การทีเ่ ด็กจับกาน้ าร้อนน
แล้ว รูส้ กึ ร้อนมือเด็กก็จะไม่จบั กาน้าร้อนนัน้ อีก เป็นต้น
2. การเรียนรูท้ ไ่ี ด้จากการบอกเล่า การเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยนัน้ นอกจากจะเกิด
ประสบการณ์ตรงแล้ว เด็กปฐมวัยยังสามรถทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้ จากการบอกเล่าของบุคคลต่างๆ หรือการ
เล่าจากหนังสือ ซึง่ อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการเรียนรูท้ างอ้อม เนื่องจากตัวเด็กเอง ไม่ได้มปี ระสบการณ์
จากสิง่ เหล่านัน้
จากการศึกษาเอกสารข้างต้นพบว่า การเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย จาเป็ นต้องเรียนรูผ้ ่าน
ประสบการณ์ตรง จากการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ หมด ด้วยการเล่นซึ่งเป็ นการเรียนรูท้ ่ดี ที ่สี ุดสาหรับ
เด็กปฐมวัย การสร้างองค์ความรูจ้ ะเป็ นการสร้างพลังการเรียนรูท้ แ่ี ท้จริง พ่อ แม่ ผูป้ กครอง และครู
มีหน้าทีใ่ นการจัดประสบการณ์และสภาพเหมาะสมให้กบั เด็ก โดยการเสริมแรงทางบวก เช่น การให้
กาลังใจ คาชมเชย เมื่อเด็กแสดงลักษณะนิสยั ทีด่ ี และการลงโทษเมื่อต้องการยุตกิ ารแสดงลักษณะ
นิสยั ทีไ่ ม่เหมาะสม
2.5 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย เป็ นการจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ใ ห้
เด็กมีโอกาสทากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยใช้ร่างกายและประสาทรับรูต้ ่างๆ เพื่อให้เกิดความ
สนุ กสนาน เกิดการเรียนรูต้ ามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุก
ด้านทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปญั ญา
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 118) กล่าวว่า หลักในการจัดประสบการณ์ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ดังนี้
1. ประสบการณ์การเรียนรูต้ อ้ งสอดคล้องกับพัฒนาการของผูเ้ รียน
2. ประสบการณ์การเรียนรูค้ วรให้เหมาะสมกับความสนใจ และความต้องการของ
ผูเ้ รียน
3. ประสบการณ์การเรียนรูค้ วรให้สอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์ของสิง่ ที่เรียน และ
ควรให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสคิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปญั หาเป็น และเป็นผูม้ คี ุณธรรม
4. ประสบการณ์ ท่ีจ ดั ควรเป็ น สิ่ง ที่มคี วามหมายต่ อ ผู้เ รีย น กล่ า วคือ เป็ นสิ่ง ที่
เกีย่ วข้องกับผูเ้ รียน เป็นประโยชน์ต่อผูเ้ รียนและใช้ได้ในชีวติ ประจาวัน
5. กิจกรรมที่นามาใช้ในการจัดประสบการณ์ ควรมีวธิ ีจูงใจ เร้าความสนใจ ไม่
ซ้าซาก ให้ผเู้ รียนเกิดความสนุกสนาน เน้นการปฏิบตั ริ ว่ มในกิจกรรมให้มากทีส่ ุด
6. หาแนวทางในการประเมินให้เหมาะสม
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 38) ลักษณะของกิจกรรมที่ครูจดั ต้องเป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั
ขึน้ จากหลักการ 3 ประการ ดังนี้
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1. มีความสุข บรรยากาศการดาเนินกิจกรรมต้องเป็ นการเรียนอย่างผ่อนคลาย
เป็ นธรรมชาติแบบสบายๆ ไม่ข่มขู่ เพราะความรูส้ กึ กังวลของเด็กมีผลต่อการเรียนรู้ เด็กที่กงั วลทา
ให้มปี ญั หากับการเรียนรู้ ปกติเด็กปฐมวัยพร้อมทีจ่ ะเรียนและอยากทีจ่ ะเรียน บรรยากาศการเรียนที่
ดีจะสร้างให้เด็กมีการเรียนรูท้ ร่ี วดเร็ว
2. มีก าลัง ใจ การให้ก าลัง ใจนี้ ไ ม่ ไ ด้ห มายถึง การให้ข องขวัญ หรือ รางวัล แต่
หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ของครูกบั เด็ก ท้าทายเด็กให้อยากเรียนรู้ เป็ นกาลังใจให้กบั เด็ก ทาให้เด็กกล้า
คิด กล้ากระทา เกิดความงอกงามทางปญั ญาและความคิดสร้างสรรค์ เด็กที่ขาดกาลังใจ จะหงอย
ั ญาและอารมณ์ เมื่อ เกิ ด ขึ้น กับ เด็ ก ปฐมวัย จะซึม ลึก เข้ า ไปสู่
เหงาขากความฉลาดทางป ญ
ความรูส้ กึ นึดคิดกลายเป็นเด็กไม่กล้าคิด ไม่กล้าทา และไม่ฉลาดโดยไม่จาเป็น
3. ความสาเร็จ ในการทากิจกรรมการเรียนการสอน เด็กควรได้เห็นความสาเร็จใน
การเรียนของตน การทางานสาเร็จเป็นการจูงใจให้เด็กทาดีในอนาคต อยากเรียนรูโ้ ดยต่อเนื่องตลอด
ชีวติ กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ จะช่วยให้เด็กสามารถทาได้จริง
ตามศักยภาพและวุฒภิ าวะของเด็ก และประสบความสาเร็จได้ดว้ ยตนเอง
ซีเฟลด์ และ บาบัวร์ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2547: 41; อ้างอิงจาก Seefeldt; &
Barbour. 1994) กล่าวว่า การจัดประสบการณ์การเรียนรูม้ ลี กั ษณะเฉพาะทีส่ าคัญ ดังนี้
1. เด็กต้องได้สมั ผัสจับต้องโดยตรงด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์ ในชัน้
เรียน หรือนอกชัน้ เรียน เป็ นรายบุคคลหรือรายย่อย
2. เด็กเป็นผูร้ เิ ริม่ เลือกสิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
3. เนื้อหา หรือสาระทีเ่ รียนรูม้ คี วามหมาย เหมาะกับอายุของเด็ก
4. ประสบการณ์การเรียนรูม้ คี วามต่อเนื่อง
5. สนับสนุนและให้โอกาสในการใช้ภาษา การมีปฏิสมั พันธ์ดว้ ยการสื่อสาร
6. สร้างเสริมประสบการณ์สมั พันธ์กบั ผู้อ่นื เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และสร้างเสริมกิจกรรมทางสังคม
7. มีก ารสรุป แนวคิด และความรู้จ ากกิจกรรม มีก ารสะท้อ นการเรีย น อย่า งมี
ระเบียบ วิธแี ละการนาเสนอร่วมด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 51 - 53) ได้กล่าวถึง แนวทางในการจัดประสบการณ์
ให้แก่เด็กปฐมวัย ดังนี้
1. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับอายุ วุฒ ิ
ภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพ
2. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรูข้ องเด็กวัยนี้ คือ เด็กได้ลง
มือกระทา เรียนรูผ้ ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิด
แก้ปญั หาด้วยตนเอง
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3. จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทัง้ ทักษะและสาระการ
เรียนรู้
4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้รเิ ริม่ คิดวางแผนตัดสินใจ ลงมือกระทาและนาเสนอ
แนวคิด โดยครูผสู้ อนเป็นผูส้ นับสนุน อานวยความสะดวกและเรียนรูร้ ว่ มกับเด็ก
5. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั เด็กอื่น กับผูใ้ หญ่ภายใต้สภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ในบรรยากาศทีอ่ บอุ่น และเรียนรูก้ ารทากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน
6. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อและแหล่งการเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
และอยูใ่ นวิถชี วี ติ ของเด็ก
7. จัดประสบการณ์ ท่สี ่ งเสริมลักษณะนิสยั ที่ดี และทักษะการใช้ชีว ิต ประจาวัน
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
8. จัดประสบการณ์ทงั ้ ในลักษณะทีม่ กี ารวางแผนไว้ล่วงหน้า และแผนทีเ่ กิดขึน้ ใน
สภาพจริงโดยไม่ได้คาดหวังไว้
9. ให้ผปู้ กครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทัง้ การวางแผน การ
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
10. จัดทาสารนิทศั น์ดว้ ยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กเป็ นรายบุคคลนามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็กและการวิจยั ในชัน้
เรียน
หลักการในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย เป็ นการส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4
ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปญั ญา ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ มีความ
สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ คือ เด็กได้ลงมือกระทา เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 ภายใต้
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย

3. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องการเล่นตามมุมประสบการณ์ ของเด็กปฐมวัย
3.1 แนวคิ ดและความหมายของการเล่นตามมุมประสบการณ์
ธรรมชาติของเด็กทุกคนต้องการเล่น และต้องเป็ นการเล่นทีอ่ สิ ระ อีกทัง้ ความต้องการ
เล่นยังเกิดจากแรงขับภายในของเด็ก และยังเป็ นที่ยอมรับ กันโดยทัวไปว่
่ า การเล่นให้คุณค่า และ
เป็นวิธกี ารเรียนรูท้ ด่ี ขี องเด็ก (มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาเด็ก. 2551: 12-13) ซึง่ มีแนวคิด ดังนี้
1. การเล่นเป็นโลกส่วนตัวของเด็ก
2. การเล่นเป็ นการส่งเสริมให้เ ด็กได้พฒ
ั นาทัง้ ทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์
จิตใจ และสติปญั ญา
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3. การเล่นเป็นความต้องการของเด็ก ทัง้ การเล่นยังต้องใช้พละกาลัง และชนิดเล่น
เงียบๆ เด็กต้องการเล่นทัง้ แบบธรรมชาติ และทัง้ ตามทีผ่ ใู้ หญ่เตรียมไว้ให้ เด็กต้องการเล่นทัง้ ในร่ม
และกลางแจ้ง ต้องการเล่นทัง้ ตามลาพัง และเล่นกับเพื่อน
4. ผูใ้ หญ่สามารถส่งเสริมประสบการณ์การเล่นให้แก่เด็กได้
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2546: 27) ให้ความหมายว่า การเล่นตามมุม
หมายถึง กิจกรรมทีจ่ ดั ให้เด็กได้เล่นกับสื่อและเครื่องเล่นอย่างอิสระในการเล่น กิจกรรมการเล่นแต่
ละประเภทจะสนองตอบความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2550ข: 22) กล่าวว่า มุมการเรียนรูห้ รือศู นย์การเรียนรู้ จัดขึน้
เพื่อใช้เป็ นแหล่งการเรียนรูส้ าหรับเด็ก ใสภาพจริง หรือคล้ายจริง ที่เด็กสามารถเลือกเข้าไปเล่นได้
ตามความสนใจ มีโอกาสทางานกับคนอื่น และได้ลงมือจัดกระทาด้วยตนเองในการเล่น
จากแนวคิดและความหมาย การเล่นตามมุมประสบการณ์ เป็ นการจัดขึน้ เพื่อใช้เป็ น
แหล่งเรียนรูส้ าหรับสามารถเข้าไปเล่นได้อย่างอิสระตามความสนใจ ได้ลงมือจัดกระทาด้วยตนเอง
จากการเล่น ซึง่ สื่อแต่ละประเภทตามมุมประสบการณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของเด็ก
3.2 ความสาคัญของมุมประสบการณ์
การจัดมุมประสบการณ์ สาหรับเด็ก มีรูปแบบและวิธ ีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนต้อง
คานึงถึงพัฒนาการในแต่ละด้านของเด็ก รวมทัง้ ความสนใจ ความสามารถ ลักษณะการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัย
สุจนิ ดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550ก: 61) ได้กล่าวถึง ความสาคัญของมุมประสบการณ์ไว้ว่า
ประสบการณ์เรียนรู้ตามมุมประสบการณ์ ต่างๆ ล้วนมีจุดมุ่งหมายของการส่งเสริม พัฒนาการทุก
ด้าน เฉพาะทางด้านสติปญั ญา ตัง้ แต่การจาทีเ่ ป็ นอย่างมีการนามาประยุกต์ใช้ความต้องการในการ
สื่อความเข้าใจในสิง่ ที่อยู่รอบตัวเด็กให้ผู้อ่นื เข้าใจ เด็กได้ฝึกฝนการสังเกต แยกแยะ เปรียบเทียบ
จับกลุ่ม การคาดเดา ความกล้า หาญในการสร้างสรรค์สงิ่ แปลกใหม่ การเลียนแบบอย่างที่มตี วั ตน
ของตนเอง การได้ฝึกฝนประสบการณ์เดิมทีม่ กี ารเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ทเ่ี ด็ก
สมมติข้นึ มาในการเล่นบทบาทสมมติ ซึ่งล้วนเป็ นทักษะเบื้องต้นที่นาไปสู่การคิดทบทวน การคิด
วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ คิด แก้ปญั หา และคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมพัฒนาไปพร้อมๆ กับทางด้านสติปญั ญา ในสิง่ แวดล้อมของ
การเรียนรูท้ ี่สนับสนุ นให้เด็ก เรียนรูอ้ ย่างมีค วามสุข อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยภูม ิ
ต้านทานเบือ้ งต้นของการรูจ้ กั พอเพียง ซึง่ ประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี ด็กได้รบั อย่างเหมาะสมกับหลัก
พัฒนาการ จะเป็นรากฐานของคุณลักษณะการเรียนรูท้ ส่ี ามารถก้าวสู่การเรียนรูท้ เ่ี ป็ นนามธรรม ซึง่ มี
ความซับซ้อนในระดับทีส่ ูงขึน้ ของการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นนามธรรม ซึง่ มีความซับซ้อนในระดับทีส่ ูงขึน้ ของ
การเรียนรู้ เนื่องจากกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และการเรียนรูว้ ธิ เี รียนเป็ นทักษะพืน้ ฐานที่
สาคัญสาหรับการเรียนรูใ้ นวัยต่อไป
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ศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ (2551: 41) ได้กล่าวว่า มุมประสบการณ์ทจ่ี ดั ภายในห้องเรียน
เป็ นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กต้องมีความหลากหลาย เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูอ้ ย่าง
อิสระ สามารถส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4
ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และ
สติปญั ญา ดังนี้
1. พัฒนาการด้านร่างกาย ในการทากิจกรรม เช่น การเล่ นมุมบล็อ ก เด็ก
จะต้องนาไม้บล็อกออกจากชัน้ และเก็บเข้าทีเ่ อง เด็กจึงได้พฒ
ั นาทัง้ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
ส่งผลให้น้วิ มือ แขน ขา แข็งแรง อีกทัง้ ในการสร้างกาแพงหรือหอคอยจะต้องอาศัยความสมดุลจึง
เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา (จิณณภัส ศรีทรง. 2541: 23)
2. พัฒนาการด้ านอารมณ์ - จิต ใจ เด็กเมื่อ ประสบความส าเร็จ การเล่ นในมุ ม
ประสบการณ์ ต่างๆ จะส่งผลให้เด็กเกิดการรู้สกึ ที่ดตี ่อตนเอง และยังเป็ นการปลูกฝงั ให้เด็กรูจ้ กั ดูแล
ตนเองและผูอ้ ่นื ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเอง
3. พัฒนาการด้านสังคม การเล่นในมุม ประสบการณ์ จะช่วยให้เด็กมีปฏิสมั พันธ์
กับครูและเพื่อนๆ เด็กได้รจู้ กั บทบาทและหน้าทีข่ องตนในการเล่น และนอกจากนี้หากครูได้ฝึกความ
รับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย โดยการฝึกให้เด็กรูจ้ กั เก็บของเข้าทีท่ ุกครัง้ เมื่อสิน้ สุดการเล่น
สิง่ เหล่านี้จะเป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสยั อันพึงประโยชน์ให้แก่เด็ก (บังอร จาปา. 2538: 50)
ั ญา เด็ก จะได้เ รียนรู้ค วามคิดรวยยอดทางด้ านภาษา
4. พัฒนาการด้ านสติป ญ
คณิตศาสตร์ ในการใช้คาพูดสนทนาโต้ตอบกับผูอ้ ่นื และคิดจาแนก ขนาด รูปร่าง รูปทรงต่างๆ
ได้
อัญชนา เถาว์ชาลี (2553: 22) มุมประสบการณ์ เป็ นมุมการเรียนรูท้ ม่ี คี วามสาคัญต่อ
เด็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปญั ญา สร้าง
เสริมประสบการณ์เป็นทักษะ เพื่อนาไปสู่การเรียนรูท้ ส่ี งู ขึน้ ต่อไป
จากที่ก ล่ า วมาแล้ ว จะเห็น ว่ า ความส าคัญ มุ ม ประสบการณ์ เป็ น การเรีย นรู้ท่ี ม ี
จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้านของเด็ก ทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม
และสติปญั ญา ในสิง่ แวดล้อมของการเรียนรูท้ ส่ี นับสนุนให้เด็กเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข เพื่อเป็ นพืน้ ฐาน
สาหรับการเรียนรูใ้ นระดับทีส่ งู ขึน้
3.3 ลักษณะและประเภทของมุมประสบการณ์
ลักษณะของมุมประสบการณ์ทด่ี สี าหรับเด็กปฐมวัย ทีค่ รูปฐมวัยจะต้องคานึงถึง (เรือง
ยศ วิชยั . 2540: 36 – 38) การดึงดูดความสนใจ สะดุดตาเด็กนัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุด เช่น การจัด
มุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ การสีสะดุดตา สร้างสิง่ ประกอบเพิม่ เติ ม และจัดขึ้นเป็ นพิเศษ
เป็นต้น
1. จัดตัง้ ในที่เหมาะสม การจัดมุมโดยทัวไปแล้
่
ว ครูปฐมวัยจะเลือกตัง้ มุมห้อง
หรือว่าส่วนใกล้กบั ฝาผนังแทบทุกด้าน และจะเว้นส่วนกลางของห้องไว้เพื่อให้เด็กๆได้อยู่ในที่ว่าง
เพื่อมองรอบๆตรวจหามุมสนใจอื่นๆเพื่อทากิจกรรมอีก มุมประสบการณ์ มุมมีกจิ กรรมซึง่ ทาให้เกิด
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เสียง เช่น มุมดนตรี มุมการแสดงและมุมครู - นักเรียน เป็ นต้น มุมดังกล่าวอาจอยู่ห่างจากมุมที่ม ี
กิจกรรมทีต่ ้องการความสงบ เช่น มุมหนังสือ เป็ นต้น หรือจัดตัง้ เป็ นส่วนๆ โดยใช้ตู้มากัน้ มุมแต่ละ
มุม
2. มีสงิ่ ของครบชุดและจานวนเพียงพอ มีสงิ่ ของครบชุด หมายถึง ชนิดของที่จะ
ั ้ ้ งจะต้องมีไม้คลึงแป้ง พิมพ์รปู ต่างๆ ไม้ตดั แป้ง แป้งสาหรับโรยรอง
เล่นด้วยกัน เช่น การเล่นปนแป
พืน้ ภาชนะใส่เมือ่ ทาเสร็จแล้ว นอกจากจะมีของครบชุดแล้ว สาหรับกิจกรรมในมุมนัน้ ๆ แล้วจะต้อง
จัดของเล่นนัน้ ให้จานวนเพียงพอกับจานวนเด็กที่จะอนุ ญาตให้เล่นได้ในแต่ละครัง้ เช่น ถ้าโต๊ะปนั ้
แป้งนี้ครูจดั เก้าอี้ให้นัง่ รอบๆ 4 ตัว หมายถึง ว่าครูจะจัดให้เด็กเล่นได้ครัง้ ละ 4 คน ดังนัน้ ควรจะมี
ั ้ เ่ ด็กๆแต่ละคนทาให้จานวน 4 ใบ แป้งปนั ้ 1 กิโล (อาจแบ่งเป็ น 2 สี) ไม้คลึงแป้ง
ภาชนะใส่งานปนที
1 หรือ 2 อัน มีดตัดแป้ง 4 พิมพ์รปู ต่างๆ 5 - 8 ชิน้ แป้งโรยพืน้ 2 จาน เล็กๆ เป็ นต้น และในชนบท
ทีไ่ ม่สามารถจัดได้อาจใช้ดนิ เหนียวแทนได้
3. สอดคล้องกับบทเรียน การจัดมุมประสบการณ์ให้สอดคล้องกับบทเรียนจะทา
ให้เด็กมีทกั ษะเพิม่ พูนขึน้ โดยไม่รตู้ วั เช่น บทเรียนเรื่อง “ผลไม้” มีกจิ กรรมกลุ่ม คือ การสนทนา มี
ของจริงประกอบ มีเพลงและนิทานเกี่ยวกับผลไม้ ในช่วงเวลากิจกรรรมเสรีเด็กก็ยงั สามารถทา
กิจกรรมในมุมประสบการณ์ ซึง่ สอดคล้องกับหลายมุมได้ เช่น มุมร้านค้า จัดผลไม้ให้สวยงาม บอก
ชื่อ ราคา มุมพ่อค้า แม่คา้ หาบเร่ ขายผลไม้ มุมเกมการศึกษา จับคู่ภาพผลไม้ โดมิโนภาพผลไม้ 5
ชนิด ภาพผลไม้กบั ตัวเลข เรียงขนาดภาพผลไม้ มุมระบายสีภาพ ใช้ระบายสีผลไม้ตามความเป็ น
จริง มุมวาดรูป ประกวดวาดภาพผลไม้ทฉ่ี นั ชอบ
ลัก ษณะของมุมประสบการณ์ ท่ดี ี ลักษณะมุมประสบการณ์ ท่ดี ี จะต้องคานึงถึง
ความเหมาะสมของทีต่ งั ้ มีส่อื วัสดุ อุปกรณ์เพียงพอ และจัดสอดคล้องกับบทเรียน ดังทีก่ ล่าวมา จะ
ทาให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ทด่ี ใี นการเรียนรูจ้ ากมุมประสบการณ์
การจัดอุปกรณ์ เพื่อให้เด็กได้มโี อกาสเล่นในห้องเรียน แบ่งออกตามลักษณะกิจกรรม
ทีเ่ ด็กทา เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. มุมประสบการณ์เลียนแบบประสบการณ์ชวี ติ
2. มุมประสบการณ์ทากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
3. มุมประสบการณ์ทส่ี ่งเสริมความรูท้ เ่ี หมาะสมกับวัย
ซึง่ ในแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้
1. มุมประสบการณ์เลียนแบบประสบการณ์ชวี ติ หมายถึง มุมที่จดั เตรียมเพื่อให้
เด็กได้ทากิจกรรม ซึ่งเป็ นการเลีย นแบบชีวติ ในครอบครัว เด็กมีประสบการณ์ มาก่อนได้เ รียนรู้
บทบาทหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในครอบครัว สังคม เล่นบทบาทสมมติ มุมประสบการณ์ ดังกล่าว
นอกจากจะทาให้เด็กมีความพอใจ เพลิดเพลิน ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม การใช้ภาษา
การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน การพัฒนาทางอารมณ์ สังคม และสติปญั ญา มุมประสบการณ์ทค่ี วรจัด
เสริมประสบการณ์ เช่น มุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้า มุมวัด มุมเกษตร ฯลฯ

33
สื่ออุปกรณ์ทจ่ี ดั ในมุมดังกล่าว ได้แก่ เครื่องครัว เครื่องใช้ในบ้าน เช่น เสื่อ หมอน
กระจก ตุ๊กตา เสือ้ ผ้า ตุ๊กตา เครือ่ งแบบของคนอาชีพต่างๆ เช่น หมอ ตารวจ ทหาร เครื่องใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เช่น กระบุง ตะกร้า ไม้คาน เครื่องมือจับปลา รองเท้า และเสื้อผ้า ทีไ่ ม่ใช้แล้ว เป็ น
ต้น สาหรับเด็กแสดงบทบาทสมมติ (พรรัก อินทามระ. ม.ป.ป.)
2. มุมประสบการณ์ทากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง มุมที่จดั เตรียมเพื่อให้
เด็กได้ทากิจกรรมอย่างอิสระ ให้เด็กได้มอี ิสระในการทากิจกรรมนัน้ ๆ ตามความคิดความเข้าใจ
ความต้องการของตนเอง เมือ่ เด็กเกิดทักษะ ครูปฐมวัยอาจส่งเสริมให้เด็กทากิจกรรมร่วมกันได้ เด็ก
ได้รบั การส่งเสริมการรับรูท้ างสายตา การทางานประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ เช่น มุมเล่นน้า
มุมบล็อก มุมเครือ่ งเล่นสัมผัส ฯลฯ
สื่ออุปกรณ์ท่จี ดั ในมุมดังกล่าว ได้แก่ ภาชนะเล่นน้ า - ทราย ถ้วยตวง ขวด ช้อน
ตัวสัตว์พลาสติก บล็อกไม้ขนาดต่างๆ ตัวต่อพลาสติก เป็นต้น
3. มุมประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมความรูท้ เ่ี หมาะกับวัย หมายถึง มุมทีจ่ ดั เตรียม
เพื่อ ให้เด็กได้ศึกษา หาความรู้ ด้ว ยการสังเกตและทดลองด้วยตนเอง เป็ นการปลูก ฝงั ให้เด็ก มี
ลักษณะ นิส ยั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และสนใจสิง่ ต่างๆรอบตัว เด็กยังได้รบั การส่งเสริมทักษะ การคิด มุม
ประสบการณ์ ทีค่ วรจัดประสบการณ์ เช่น มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา มุมหนังสือ ฯลฯ
สื่ออุปกรณ์ทจ่ี ดั ในมุมดังกล่าว ได้แก่ เครื่องชัง่ เปลือกหอย ตัวอย่างพืช กระดาษ
สาลี เกมการศึกษา หนังสือนิทาน เป็นต้น
สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2546: 28-30) ได้กาหนดประเภทของมุม
ประสบการณ์ทค่ี วรจัด ดังนี้
1. มุมบล็อก เป็ นมุมที่จดั เก็บไม้บล็อกไม้ตนั ที่มขี นาดและรูปทรงต่างๆ กัน
เด็กสามารถนามาเล่นต่อประกอบกัน เป็นสิง่ ต่างๆ ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
การจัด มุมบล็อกเป็ นมุมทีค่ วรจัดให้อยู่ห่างกับมุมทีต่ ้องการความสงบ เช่น
มุม หนั ง สือ ทัง้ นี้ เ พราะเสีย งจากการเล่ น ไม้บ ล็อ ก อาจท าลายสมาธิเ ด็ก ที่อ ยู่ใ นมุม หนัง สือ ได้
นอกจากนี้ยงั ควรอยู่ห่างจากทางเดินผ่านหรือทางเข้าออกของห้อง เพื่อไม่ไปกีดขวางทางเดิน หรือ
เกิดหรือเกิดอันตรายจากการเดินสะดุดไม้บล็อก การจัดเก็บไม้บล็อกเหล่านี้ ควรจัดวางไว้ในระดับที่
เด็กสามารถหยิบมาเล่น หรือนาเก็บด้วยตัวเองได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และควรฝึกให้เด็กจัดเก็บ
เป็นหมวดหมู่ เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม
สื่อประกอบการจัด ไม้บล็อกหรือแท่งไม้ทม่ี ขี นาดหรือรูปทรงต่างกัน ของ
เล่นจาลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ คน สัตว์ ต้นไม้ ฯลฯ ภาพถ่ายต่างๆ ที่เก็บไม้บล็อกหรือ
แท่งไม้อาจเป็นชัน้ ลังไม้หรือพลาสติก แยกตามรูปทรงและขนาด
2. มุมหนังสือ ในห้องเรียนควรมีท่เี งียบสงบ สาหรับให้เด็กดูรูปภาพ อ่าน
หนังสือ ฟงั นิทาน ผูส้ อนควรได้จดั มุมหนังสือให้เด็กได้คุน้ เคยกับตัวหนังสือ และได้ทากิจกรรมสงบๆ
ตามลาพังหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ
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การจัด มุมหนังสือเป็นมุมทีต่ อ้ งการความสงบควรจัดให้อยู่ห่างจากมุมทีม่ ี
เสียง เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ และควรจัดบรรยากาศจูงใจให้เด็กได้เข้าไปใช้เพื่อเด็กจะได้
คุน้ เคยกับตัวหนังสือและปลูกฝงั นิสยั รักการอ่านให้กบั เด็ก
สื่อประกอบการจัด หนังสือภาพนิทาน สมุดภาพ หนังสือภาพที่มคี าและ
ประโยคสัน้ ๆ พร้อมภาพ ชัน้ หรือที่วางหนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างบรรยากาศการอ่าน
เช่น เสื่อ พรหม หมอน ฯลฯ
3. มุมบทบาทสมมติ มุมบทบาทสมมติ เป็นมุมทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้
นาเอาประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากบ้าน หรือชุมชนมาเล่นบทบาทสมมติ เลียนแบบบุคคลต่างๆ ตาม
จินตนาการของตน เช่น เป็ นพ่อแม่ในมุมบ้าน เป็ นหมอในมุมหมอ เป็ นพ่อค้าแม่ค้าในมุมร้านค้า
ฯลฯ การเล่นดังกล่าว เป็ นการปลูกฝงั ความสานึกถึงบทบาททางสังคมทีเ่ ด็กได้พบเห็นในชีวติ จริง
การจัด มุม บทบาทสมมติ ควรจัด อยู่ ใ กล้มุ ม บล็อ กและอาจจัด ให้เ ป็ น
สถานที่ต่ างๆ นอกเหนื อ จากจัดเป็ น บ้า น โดยสัง เกตการเล่ น และความสนใจของเด็ก ว่า มีก าร
เปลี่ยนแปลงบทบาทการเล่นจากบทบาทเดิม ไปสู่รูปแบบการเล่นอื่นหรือไม่ อุปกรณ์ท่นี ามาจัดก็
ควรเปลีย่ นไปตามความสนใจของเด็กเช่นกัน ดังนัน้ มุมบทบาทสมมติจงึ อาจจัดเป็ นบ้าน ร้านอาหาร
ร้านขายของ ร้านเสริมสวย โรงพยาบาล ฯลฯ ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ทน่ี ามาใช้กบั เด็กต้องไม่เป็ น
อันตรายและมีความเหมาะสมกับท้องถิน่
สื่อประกอบการจัดของเล่นเครือ่ งใช้ในครัวขนาดเล็ก หรือของจาลอง เช่น
เตา กระทะ ครก เขียง กาน้ า มีดพลาสติก หม้อ จาน ช้อน ถ้วย ชาม ฯลฯ เครื่องเล่นตุ๊กตา เสือ้ ผ้า
ตุ๊กตา เตียง เปลเด็ก ตุ๊กตา เครือ่ งแต่งบ้านจาลอง เช่น ชุดรับแขก โต๊ะเครือ่ งแป้ง หมอน กระจก หวี
ฯลฯ เครื่องแต่งกายบุคคลอาชีพต่างๆ ที่ใช้แล้ว เช่นชุดเครื่องแบบทหาร ตารวจ ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่
ชายและหญิง รองเท้า กระเป๋าถือทีไ่ ม่ใช้แล้ว ฯลฯ โทรศัพท์ เตารีดจาลอง ทีร่ ดี ผ้าจาลอง ภาพถ่าย
และรายการอาหาร
4. มุมวิทยาศาสตร์ มุมวิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศกึ ษา เป็ นมุมเล่นที่
ผูส้ อนจัดรวบรวมสิง่ ของต่างๆ หรือสิง่ ทีม่ ใี นธรรมชาติมาให้เด็กได้สารวจ สังเกต ทดลองค้นพบด้วย
ตัวเอง ซึง่ เป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบั เด็ก
การจัด มุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติศกึ ษาเป็ นมุมที่ต้องการความ
สงบคล้ายมุมหนังสือ จึงอาจจัดไว้ใกล้กนั และเพื่อเร้าให้เด็กสนใจในสิง่ ทีน่ ามาแสดง ของทีจ่ ดั วางไว้
จึงควรอยูใ่ นระดับทีเ่ ด็กหยิบ จับ ดูวสั ดุอุปกรณ์เหล่านัน้ ได้สะดวก และสิง่ ทีน่ าแสดงนัน้ ไม่ควรจะตัง้
แสดงของสิง่ เดียวกันตลอดปี แต่ควรจะเปลีย่ นให้น่าสนใจ
สื่อประกอบการจัด วัสดุต่างๆ จากธรรมชาติ เช่นเมล็ดพืชต่างๆ เปลือก
หอย ดิน หิน แร่ ฯลฯ เครื่องมือเครื่องใช้ในการสารวจ สังเกต ทดลอง เช่นแว่นขยาย แม่ เหล็ก เข็ม
ทิศ เครือ่ งชัง่ ฯลฯ
5. มุมศิลปะ กิจกรรมศิลปะเป็ นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กได้หลายด้าน
เช่น ทางกล้ามเนื้อมือ ซึง่ จะช่วยให้มอื ของเด็กพร้อมทีจ่ ะจับดินสอเขียนหนังสือได้ เมื่อไปเรียนในชัน้

35
ประถมศึกษา นอกจากนี้ยงั ช่วยในการพัฒนาทางอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญั ญา เด็กจะมีโอกาส
ทางานตามลาพัง และทางานกลุ่ม รูจ้ กั ปรับตัวที่จะทางานด้วยกันและส่งเสริมจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ ดังนัน้ การจัดให้มมี ุมศิลปะ จึงเป็ นทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้เด็กได้พฒ
ั นามากขึน้ และยังสนอง
ความต้องการของเด็กในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี
การจัด มุมศิลปะเป็นมุมทีเ่ ด็กต้องการสมาธิในการทางาน จึงควรจัดอยู่ใน
บริเวณมุมที่ต้องการความสงบเช่นกันอาจจัดเป็ นโต๊ะสาหรับให้เด็กทางานศิลปะโดยมีผ้าพลาสติก
หรือ กระดาษปูกนั เลอะเทอะก่อ นทางาน และจัดวางอุ ปกรณ์ทางานศิลปะไว้บนโต๊ ะ หรือ จัดให้ม ี
กระดานขาหยังส
่ าหรับเด็กเขียนภาพระบายสีน้า
สุจนิ ดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550ก: 59 - 61) ได้กล่าวว่า ในห้องเรียนจะประกอบด้วยมุม
การเรียนรู้ ซึง่ หมุนเวียนไปตามสาระการเรียนรูข้ องเด็ก แต่มมุ หลักทีจ่ ะต้องมี คือ 4 มุม ดังนี้
1. มุมบล็อก ซึ่งจะมีไม้บล็อกรูปทรงและขนาดต่างๆ ไม้บล็อ กแบบกลวงที่
เป็ นไม้บล็อกใหญ่ไม้บล็อกแบบตันทีเ่ ป็นไม้บล็อกชิน้ เล็ก ของเล่นประกอบการเล่นบล็อก เช่น ตุ๊กตา
ไม้หรือพลาสติกทีเ่ ป็นรูปคน ต้นไม้ หรือสัตว์ประเภทต่างๆ รถ หรือรถยนต์ของเล่นชนิดต่างๆ ทีเ่ ล่น
ใช้เล่นประกอบการเล่นสร้างบล็อก มุมบล็อกไม่จาเป็ นต้องมีโต๊ะเก้าอี้ เด็กจะสร้างสรรค์ผลงานบน
พืน้ ทีจ่ าเป็นจะต้องมีบริเวณพอสมควร การเล่นในมุมบล็อกเป็นการส่งเสริมให้เด็กเกิดการเล่นอย่างมี
การคิดวางแผน เล่นอย่างมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมาย ไม่ใช่เป็ นการเล่นสักแต่ว่าเล่นไปตามพลังใน
การขับเคลื่อนในตัวเด็กทีค่ วามต้องการในการเล่น เด็กเรียนรู้ การควบคุมกล้ามเนื้อความสมดุลใน
การวางชิ้นที่วางซ้อนกันขึ้นไปในแนวดิ่ง การจัดวางเป็ นรูปแบบต่ างๆ ในแนวราบซึ่งในระหว่ าง
กระบวนการจัดวางชิ้นบล็อกต่างๆ เด็กได้เรียนรูใ้ นเรื่องของมิตสิ มั พันธ์ การแก้ปญั หาในการเลือก
ชิน้ บล็อก และการจัดวางให้เป็นไปตามทีเ่ ด็กต้องการให้งานต่อชิน้ บล็อกให้เป็ นไปตามทีค่ ดิ ไว้ เด็กมี
การตัดสินใจในการเลือกชิน้ บล็อก จัดวางและเล่นประกอบอย่างมีเหตุและผลตามทีเ่ ด็กคิด มุมบล็อก
จึงเป็นสภาพ แวดล้อมที่การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดขึ้นอย่างมีวตั ถุประสงค์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กอย่างครอบคลุมทุกด้านของพัฒนาการอย่างสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรูข้ องเด็กในวัย
นี้ ที่มุมบล็อกเด็กได้เรียนรู้ทกั ษะกระบวนการทางตรรกะหลายๆ ด้านที่จะเป็ นพื้นฐานของการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระวิชาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับหลักตรรกะ เด็กได้เรียนในเรื่องมิติ
สัมพันธ์ การเรียง ลาดับในเรื่องของขนาด การเรียงลาดับก่อนหลัง เด็กเรียนประสบการณ์ของความ
สมดุล การสมมาตร การสร้า งโครงสร้า ง ประสบการณ์ข องการสร้า งรัว้ ล้อ มหรือ การสร้า งคอก
ล้อ มรอบสิง่ สร้างสรรค์ที่ส ร้า งจากบล็อ ก เด็ก ได้ฝึ ก การกะระยะ การกะประมาณช่อ งห่า งของ
การวางชิ้นบล็อ กอย่างมีความสัมพันธ์กนั การสร้างกาแพงเมือง การออกแบบช่องเปิดของกาแพง
เมือง การสร้างสะพานจากชิน้ บล็อก การเลือกขนาดและรูปทรงทีเ่ หมาะสมกับชิน้ งานทีส่ ร้างสรรค์
มุมบล็อกเป็นมุมการเรียนรูท้ ค่ี รูสามารถสังเกตการณ์คน้ หาเพื่อการเรียนรูก้ าร
สร้างงานจากชิน้ บล็อก ทัง้ ที่เด็กทางานง่วนอยู่คนเดียวและทางานร่วมกับเพื่อนๆ การคัดแยก การ
จัดกลุ่ ม การเปรียบเทีย บ และการจัดวางชิ้นบล็อ กในต าแหน่ งที่เ ป็ นรูปแบบตามที่เ ด็กต้อ งการ
ผูใ้ หญ่จะได้ยนิ การสนทนาพูดคุยด้วยภาษาการสื่อสารที่คาดไม่ถงึ ว่า เด็กจะมีความสามารถในการ
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ใช้ภาษาได้ถึงระดับนัน้ จะเห็นได้สงิ่ ที่เด็กต้องการสื่อ สิง่ ที่เป็ นความเข้าใจและความคิดของเด็ก
ออกมาทางการสร้างบล็อก การเล่นบทบาทสมมติ ฯลฯ วินัยสาคัญทีเ่ ด็กต้องฝึกฝนพร้อมๆ กับการ
เรียนรูใ้ นมุมบล็อก คือการรูจ้ กั รอ การใช้คาพูดเพื่อขอความร่วมมือ และการเก็บชิน้ บล็อก และของ
เล่นประกอบต่างๆ กลับเข้าทีเ่ ดิมเมือ่ เล่นเสร็จแล้ว
2. มุมศิลปะ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทจ่ี ดั ในมุมนี้ประกอบด้วยสีน้ า สีเทียน แป้งปนั ้
หรือดินที่ใช้ในการปนั ้ กระดาษ กาวประเภทต่างๆ กรรไกร เชือกและตัวหนีบอาจเป็ นไม้หนีบเสื้อ
สาหรับแขวนเพื่อผึง่ ชิน้ งานให้แห้ง อุปกรณ์ประกอบการร้อย เช่น ลูกปดั ขนาดต่างๆ เชือกใช้ในการ
ร้อย ในมุมศิลปะทีเ่ ด็กเข้ามาค้นหาสารวจจับต้องสื่อ วัสดุต่างๆ ขณะทีเ่ ด็กผสมสี คนสี คนกาว หรือ
กลิง้ ลูกกลิง้ บนแป้งปนั ้ ตัด เจาะ บิด ม้วนหรือพับสื่อวัสดุต่างๆ อากัปกิรยิ าทีเ่ ด็กลงมือปฏิบตั กิ บั สื่อ
วัส ดุ ต่ า งๆเป็ น การเรีย นรู้ก ารใช้ก ล้า มเนื้ อ ในการท างานได้ต ามความต้อ งการของเด็ก เด็ก จะ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนที่เกิดขึน้ ในขณะที่ทางานที่มุมศิลปะ เช่น การแห้งของกาวที่ทาให้กระดาษ
ติดกัน การเปลีย่ นแปลงของสีเหลืองและสีน้ าเงินทีผ่ สมกันแล้วเป็ นสีเขียว ฯลฯ ที่มุมศิลปะเด็กจะมี
ประสบการณ์การเรียนรูค้ วามเหมาะสมของการสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพื่อการสร้างสรรค์งานทีต่ นต้องการ
เรียนรู้การถอดชิ้นส่วนหรือการแยกส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์เครื่องใช้ การจัดวางรูปแบบของชิ้นงาน
การประกอบและการประยุกต์การใช้วสั ดุหรือสื่อได้อย่างเหมาะสม
เด็กปฐมวัยที่เข้าไปเรียนรูใ้ นมุมศิลปะจะมีเป้าหมายการเรียนรูท้ ่แี ตกต่างกัน
เด็กหลายๆ คนเข้ามุมศิลปะเพื่อเรียนรู้ว่าจะใช้ส่อื วัสดุท่อี ยู่ในมุมทาอะไรได้บ้างและทาได้อย่างไร
เด็กกลุ่มนี้มุ่งที่จะเรียนรูก้ ระบวนการใช้งานของสื่อมากกว่าทีจ่ ะมีเป้าหมายของผลผลิตในชิ้นงานที่
ทา เด็กกลุ่มนี้อาจจะฉีกเทปใสหรือกระดาษกาวแล้วปะลงบนกระดาษ หรือฉีกกระดาษชิน้ เล็กๆ ทา
กาว แล้วแปะลงบนกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง ขณะที่เด็กหลายๆ คนที่คุ้นเคยกับการใช้ส่อื วัสดุอุปกรณ์
ต่ า งๆ ในมุ ม ศิล ปะ จะมีเ ป้า หมายในการสร้างสรรค์ช้ินงานตามความต้อ งการ ซึ่ง เด็ก กลุ่ มนี้ จ ะ
สามารถเล่าเรือ่ งราวและพูดคุยเกีย่ วกับรูปภาพที่วาดเสร็จแล้ว
3. มุมบ้าน มุมบ้านเป็นศูนย์กลางทีเ่ ด็กๆเล่นบทบาทสมมติและเลียนแบบ มุม
บ้านเป็นเวทีทเ่ี ด็กมีโอกาสในการแสดงออกถึงความเข้าใจหรือการเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ซึง่ หมายถึงบุคคล
ต่ า งๆ สถานที่ เหตุ ก ารณ์ ท่ีเ ด็ก รับ รู้ จ าการสัง เกตหรือ จากประสบการณ์ ต รงของเด็ ก เป็ น
ประสบการณ์ท่มี กี บั พ่อ แม่ กับน้ องเล็กๆ ญาติพ่นี ้อง ลุง ป้า น้าอา คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย
ตารวจดับเพลิง พนักงานร้านขายของ พีเ่ ลีย้ งเด็ก สัตว์เลีย้ งทีร่ จู้ กั คุน้ เคย การไปหาหมอฟนั หมอไป
โรงพยาบาล ไปร่วมงานศพ งานแต่งงาน การย้ายบ้านใหม่ การไปวัด หรืองานวันรวมญาติของ
ครอบครัว การไปร้านขายของชา โทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนบ้าน การมีงานเลีย้ งพบปะสังสรรค์ การที่
เด็กได้เล่นบทบาทของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ ด็กมีประสบการณ์มาทาให้เด็กเข้าใจและรูส้ กึ
เป็นส่วนหนึ่งในโลกของผูใ้ หญ่ มุมบ้านเป็ นทีๆ่ เด็กได้ทางานการฝึกฝนทบทวนการแสดงความรูส้ กึ
ความคิด ความเข้าใจและการใช้ภาษาในการสื่อถึงบทบาทสมมติท่เี ด็กกาลังเล่น และได้โต้ตอบ
ปฏิสมั พันธ์ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของเพื่อนทีก่ าลังเล่นบทบาทสมมติดว้ ยกัน มุมบ้าน
จึงเป็ นมุมที่ค วามจาเป็ นอย่างยิง่ ต่ อ การเป็ นสิ่ง แวดล้อ มที่เ ป็ นสถานการณ์ การเรีย นรู้ท่ีส่ งเสริม
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พัฒนาการเรียนรูท้ ุกด้านเช่นกันและยังเป็ นการปลูกฝงั ความสานึกถึงบทบาททางสังคมทีเ่ ด็กได้พบ
เห็นในชีวติ จริง
มุมบ้านนัน้ นอกจากจะเป็ นทีเ่ ล่นบทบาทสมมติสาหรับเด็กหลายๆ คนยังเป็ น
ที่ท่เี ด็ก อีก กลุ่ มหนึ่งจะเข้าไปเพื่อ เรียนรู้และใช้เ ครื่อ งใช้อุ ปกรณ์ ต่ า งๆ ในมุมบ้าน แทนการเล่ น
บทบาทสมมติ เด็กบางกลุ่มจะใช้เวลาในการใช้เครื่องมือทีใ่ ช้ในการคนอาหาร คนสิง่ ของทีอ่ ยู่ในชาม
ผสม กรอกของจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งออกจากขวดหรือกาน้ า เขย่าของ ผสมสิง่ ของ การ
คลึง การพับ การรูดซิป การติดกระดุม การตะปบสิง่ ของ การขัดถูสงิ่ ของต่างๆ การประกอบเข้าและ
การถอดออกของส่วนประกอบเครื่องมือบางชิ้น เด็กที่เล่นกับเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้อาจกลายเป็ น
การเล่นบทบาทสมมติกบั ตุ๊กตา ตุ๊กตาสัตว์หรืออื่นๆ ทีเ่ ล่นด้วย เด็กอาจเล่นคู่ขนานกับเด็กอื่นๆ โดย
ทีเ่ ด็กอื่นๆ ไม่ได้รบั รูก้ ารเล่นนัน้ ด้วย
อุปกรณ์และสื่อในมุมบ้านส่วนทีเ่ ป็ นครัวจะต้องมีขนาดที่พอเหมาะกับเด็ก มี
ความหลากหลายและแตกต่างทีส่ ะท้อนถึงวัฒนธรรมต่างๆ จัดวางอุปกรณ์ในตาแหน่ งทีเ่ ด็กสามารถ
หยิบฉวยมาเล่นและเก็บเข้าที่เดิมด้วยตัวเองได้ ในมุมบ้ายจะมีเสื้อผ้าประเภทต่างๆ หมวดอาชีพ
ต่างๆ เข็มขัดกระเป๋า รองเท้า มุมส่องกระจกแต่งตัวทีเ่ ด็กสามารถเล่นแต่งตัวตามทีต่ ้องการ มีตุ๊กตา
ประเภทต่างๆ ทีเ่ ด็กสามารถนามาประกอบการเล่น ในมุมบ้านควรมีโต๊ะ เก้าอี้อยู่บา้ ง เพื่อให้เด็กได้
ทางานและเรียนรูผ้ ่านการเล่นได้อย่างสมบทบาท
4. มุมหนังสือ เป็ นมุมสาคัญส าหรับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัยจะมีความสนใจหนังสือและชอบเปิดหนังสือตัง้ แต่เด็ก ครูและผูป้ กครองหลายๆ ท่านเริม่ อ่าน
หนังสือให้เด็กฟงั หรือให้เด็กดูหนังสือภาพไปพร้อมๆ กับการฟงั ผู้ใหญ่อ่านตัง้ แต่ใกล้วยั สองขวบ
หนังสือเป็ นสื่อกลางของการสนทนาทีด่ รี ะหว่างผูป้ กครองกับลูก ครูกบั ลูกศิษย์ จากการวิจยั พบว่า
ในเด็กวัยเด็กเล็ก 2 - 3 ขวบเมือ่ แม่หรือพ่ออุม้ ลูกนังตั
่ กและอ่านหนังสือภาพให้เด็กฟงั ไปพร้อมๆ กับ
การชี้รูป ภาพให้เ ด็ก ดู พบว่ า พัฒ นาการของเด็ก สูงขึ้น กว่ าเดิม โดยเฉพาะพัฒ นาการทางด้า น
สติปญั ญา การวางรากฐานการรักการอ่านจะเป็ นการปูทางให้เด็กก้าวสู่การเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มุมหนังสือจึงจาเป็ นต้องมีในห้องเรียนปฐมวัยทุกห้องเรียน และครูปฐมวัยทีส่ อนเด็ก
อย่างถูกต้องตามหลักการการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยสาหรับเด็กอนุ บาลนัน้ จะต้องอ่าน
หนังสือนิทานที่เ หมาะสมกับวัยของเด็กทุกวัน ครูบางคนที่ให้ค วามสาคัญ กับการการอ่ านจะจัด
กิจกรรมการอ่านให้เด็กทุกวัน ๆ ละมากกว่าหนึ่งครัง้ หลายๆโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กยืมหนังสือไป
อ่านต่อกับผูป้ กครองทีบ่ า้ น ในขณะที่หลายๆ โรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กสามารถมีหนังสือ ไปอ่านต่อ
กับผูป้ กครองทีบ่ า้ น บางโรงเรียนจะปูเสื่อ ปูผา้ หนาๆ หรือพรหมบางๆ ทีม่ มุ หนังสือ จัดวางหมอนอิง
หมอนหนุ น หรือตุ๊กตาสัตว์ตวั ใหญ่ท่เี ด็กสามารถไปนอนอ่านอย่างเพลิดเพลิน การจัดวางหนังสือที่
มุมหนังสือต้องวางให้เด็กเห็นปกหนังสือ เพื่อเชิญชวนให้เด็กเข้าไปเลือกและหยิบจับหนังสือมาอ่าน
การจัดวางหนังสือสาหรับเด็กปฐมวัยจึงไม่ใช่การวางหนังสือซ้อนเรียงเห็นแต่สนั ซึง่ เป็ นการจัดวาง
หนังสือทีไ่ ม่น่าสนใจสาหรับเด็ก
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แม้ว่ า ประสบการณ์ ก ารเข้า มุม หนัง สือ ดูเ หมือ นจะไม่ม ีผ ลโดยตรงต่ อ การ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย แต่เป็นทีส่ งั เกตและน่ าสนใจทีจ่ ะติดตามศึกษาต่อว่า เด็กปฐมวัย
ทีร่ จู้ กั การเข้ามุมหนังสือด้วยตนเอง ได้เลือกหยิบจับหนังสือทีต่ นเองสนใจ พลิดอ่านไปแต่ละหน้าชี้
ภาพอ่านตามภาพ บางคนพยายามอ่านคาบรรยายหรือเรื่องราวในหนังสือนิทานภาพ และยังชวน
เพื่อนมาอ่านด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ความเพลิดเพลินทางอารมณ์ และจิต ใจ ตลอดจน
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมทีม่ กี บั เพื่อน มีกบั ตัวละครในหนังสือ และการได้รบั การสนองตอบความสนใจ
ของตัวเองในการเรียนรู้ น่าจะมีผลต่อการหลังฮอร์
่ โมนทีม่ ผี ลต่อการเจริญเติบโตทางร่างกายของเด็ก
ครูปฐมวัยจะใช้สภาพแวดล้อมมุมหนังสือ จัดประสบการณ์การอ่านทีถ่ ูก ต้องและสมบูรณ์แบบให้เด็ก
เช่น ให้เด็กรู้จกั ส่วนประกอบของหนังสือ ตัง้ แต่ช่อื เรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้วาดภาพประกอบหนังสือ
สานักพิมพ์ทพ่ี มิ พ์เผยแพร่
สุ จ ินดา ขจรรุ่ งศิลป์ (2550ข: 28 - 29) ได้กล่ าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อฝึกการตัดสินใจหรือมีโอกาสเลือกตามสนใจ ดังนี้
1. มุมเล่นน้ า – มุมเล่นทราย เป็ นมุมประสบการณ์ท่ยี งั จาเป็ นสาหรับเด็กใน
วัยนี้ โดยเพิ่มอุ ปกรณ์ ประกอบการเล่ นน้ า เล่ นทรายที่มคี วามเป็ นบูรณาการสาระการเรียนรู้ท่ี
ซับซ้อน ขึน้ อย่างเหมาะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย
2. มุมของเล่น เป็ นมุมที่เด็กได้เรียนรูด้ ้วยความเพลิดเพลิน และอุปกรณ์ สื่อ
วัสดุของเล่นในมุมนี้สามารถใช้รว่ มกับมุมบล็อก มุมบ้าน มุมบทบาทสมมติ
3. มุมธรรมชาติหรือ มุมวิทยาศาสตร์เ ป็ นมุมที่เ ด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ง่ายๆ เช่น การให้อาหารสัตว์เลี้ยงแล้วสังเกตความชอบอาหารประเภทที่แตกต่างกัน
ของสัตว์เลี้ยงการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธกี ารต่างๆ เป็ นต้น การใช้แว่น
หรือเลนส์ขยายส่องดูวตั ถุต่างๆของการทดสอบความร้อน ความเย็น ฯลฯ
4. มุมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความเป็ นท้องถิ่นและวิถีชวี ติ ในชุมชนหรือสังคมที่
เด็กเติบโตจะเห็นได้ว่าการแบ่งประเภทของมุมประสบการณ์ท่จี ดั ให้กบั เด็ก โดยยึดเด็กเป็ นสาคัญ มุม
ประสบการณ์ทจ่ี ดั นัน้ ต้องมีส่อื เหมาะสมกับวัย ความสนใจ เด็กได้เรียนรูห้ ลายทักษะทีส่ อดคล้องกับ
ท้องถิน่ และชีวติ ประจาวันในแต่ละวันของเด็ก
วรนาท รักสกุลไทย; และคณะ (2554: 20 - 23) ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดมุม
ประสบการณ์ในห้องเรียน ในการจัดสิง่ แวดล้อมในการเรียนรู้ ดังนี้
1. มุมบล็อก เป็นมุมทีจ่ ดั เก็บบล็อกตัน บล็อกกลวง บล็อกโต๊ะ ซึง่ มีขนาดและ
รูปร่างแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของการเล่น เด็ กสามารถนามาเล่นต่อประกอบเป็ นสิ่ง
ต่ า งๆ ตามจิน ตนาการและความคิด สร้า งสรรค์ข องตนเองได้ สร้างพัฒ นาการเรื่อ งมิติสมั พัน ธ์
คณิตศาสตร์ได้อย่างดี และควรมีส่อื ของเล่นสาหรับก่อสร้าง ของเล่นทีแ่ ยกออกและประกอบได้ หรือ
บรรจุแล้วเทออกมาได้ รวมทัง้ ภาพถ่าย อาคาร สถานที่ เช่น ตึกรูปทรงต่างๆ สนามบิน เขื่อนกัน้ น้ า
เป็นต้น
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มุมบล็อกนี้ ควรจัดให้อยู่ห่างจากมุมทีต่ ้องการความสงบ เช่น มุมหนังสือ
เพราะเสียงที่รบกวนจากการเล่นต่อไม้บล็อกอาจจะทาลายสมาธิของเด็กๆ ที่อยู่ในมุมหนังสือได้
นอกจากนี้มุมบล็อกควรจัดให้อยู่ห่างจากทางเข้า – ออก เพราะนอกจากจะไม่กดี ขวางทางแล้ว ยัง
ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากการสะดุดด้วย และควรมีชนั ้ วางของที่จดั เก็บไม้บล็อกเหล่านี้ให้เป็ น
ระเบียบ มีหมวดหมู่ อยู่ใ นระดับที่เด็กๆ สามารถหยิบออกมาเล่ นเองได้สะดวกและปลอดภัย ที่
สาคัญคุรครูควรจะสอนให้เด็กๆ จัดเก็บคืนทีเ่ ดิม หลังจากเล่นเสร็จด้วย
2. มุมบ้าน เป็ นมุมที่จดั ขึ้นเพื่อ ให้เ ด็กๆ ได้มโี อกาสนาเอาประสบการณ์ ท่ี
ได้รบั จากบ้านหรือชุมชนมาเล่นบทบาทสมมติ มีการเล่นเลียนแบบบุคลลต่างๆ ตามจินตนาการของ
ตนเอง เช่น เล่นเป็ นพ่อแม่ในมุมบ้าน เล่นเป็ นหมอ และคนไข้ในมุมหมอ เป็ นพ่อค้าแม่ ค้าในมุม
ร้านค้า การเล่นดังกล่าวเป็ นการปลูกฝงั ความสานึกถึงบทบาททางสังคมที่ได้พบเห็นในชีวติ จริง มี
ชุดเครื่องครัวต่างๆ อุปกรณ์การทาอาหาร เมนูอาหาร หนังสือตาราอาหาร เหมือนการดารงชีวติ ใน
บ้าน
แนวทางในการจัดมุมเช่นนี้ สามารถจะอยู่ร่วมกับมุมที่มเี สียงดังได้ และ
สามารถปรับเปลีย่ นมุมไปตามการเล่นและความสนใจของเด็ก เช่น จัดเป็ นบ้าน ร้านขายอาหาร ร้าน
ขายของ โรงพยายบาล ร้านเสริม สวย เป็ น ต้น ที่สาคัญ คือ อุ ปกรณ์ ท่นี ามาประกอบในการเล่ น
บทบาทสมมติน้ี จะต้องไม่เป็นอันตราย และเหมาะสมกับสิง่ แวดล้อมพืน้ ฐาน
3. มุมหนังสือ จะมีชนั ้ วางหนังสือประเภทต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็กใน
ห้องเรียน เช่น นิทานภาพ หนังสือสารคดี นิตยสารเด็ก สารานุ กรมเด็ก เป็ นต้น ภายในมุมควรมี
บรรยากาศทีส่ บาย สงบและอบอุ่น มีบรรยากาศเชิญชวนให้เด็กๆ เข้ามาอ่านหนังสือ ตลอดจนควร
จัดให้มอี ุปกรณ์สาหรับการเขียนด้วย นอกจากนัน้ ก็ควรมีพ้นื ที่สาหรับอ่านเป็ นกลุ่มและอ่านตาม
ลาพังด้วย และทีส่ าคัญควรจะอยูห่ ่างจากมุมบ้านและมุมบล็อก
4. มุมวิทยาศาสตร์ เป็ นมุมที่คุณครูควรจัดรวมสิง่ ต่างๆ ที่มอี ยู่ในธรรมชาติ มา
ให้เด็กสารวจ สังเกต ทดลอง ให้สามารถค้นพบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็ นสิง่ ทีจ่ ะช่วยในการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางวิทยาศาสต์ให้กบั เด็กๆ ได้ มุมนี้เป็ นมุมทีต่ ้องการความสงบ อาจจัดไว้ใกล้กบั มุม
หนังสือ และคุ ณครูควรจัดแต่ งมุมให้น่าสนใจ โดยมีสงิ่ เร้าต่ างๆ เข้ามาประกอบ วางในระดับที่เด็ก
สามารถหยิบได้ และปรับเปลี่ยนสิง่ ที่จะนามาจัดแสดงให้แปลกใหม่อยู่เสมอ เช่น สัตว์จาลอง ตาชัง่ ที่
อาจจะเป็ นแบบที่ไม่เป็ นทางการนักก็ได้ โดยสามารถใช้ไม้แขวนเสื้อมาแขวนแล้วห้อยเชือกทาเป้น
เครือ่ งชังน
่ ้าหนักอย่างง่าย เด็กจะค่อยๆ ซึมซับและเรียนรูแ้ บบไม่ฝืนใจ เพราะไม่ได้โดนบังคับ
5. มุมเล่นน้าเล่นทราย การจัดมุมประสบการณ์ทเ่ี ป็ นลักษณะถาวร ทีส่ ามารถ
เคลื่อ นที่ไ ด้ อีก ทัง้ ยังจัดให้อ ยู่ไ ด้ทงั ้ ในและนอกห้อ งเรียน มุมนี้จะประกอบไปด้ว ย กระบะทราย
กระบะน้ า อุปกรณ์สาหรับเล่นน้ า ทราย ดิน เช่น อุปกรณ์ตกั ตวง เท ของเล่นจม ลอย พลัว่ เสียม
จอบและของเล่นจาลองต่างๆ เป็นต้น
6. มุมดนตรี จะเป็ นมุมประสบการณ์ท่ชี ่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปญั ญา เพื่อก่อให้เกิดสุนทรียภาพ ภายในมุมประกอบด้วย เครื่องดนตรี
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ที่เป็ นทัง้ ของเล่นและของจริง เช่น กลอง ฉิ่ง ระนาด ขลุ่ยุ กรับ เครื่องเคาะจังหวะ เป็ นต้น เพื่อให้
เด็กๆ ได้ฝึกใช้ประสาทสัมผัสทางด้านการฟงั การจับจังหวะ การประดิษฐ์เสียงต่างๆ และแยกความ
แตกต่างระหว่างเสียงของดนตรีแต่ละชนิดได้
7. มุมส่งเสริมภาษา จะเป็นมุมทีส่ ่งเสริมทักษะทางด้านภาษา การฟงั ฟารพูด
การอ่าน การเขียน การประสมคา ควรจัดอุปกรณ์ใ ห้เ พียงพอกับเด็กๆ และจัดวางให้หยิบใช้ได้
สะดวก ประกอบไปด้วยกระดาษชนิดต่างๆ สีเมจิก ดินสอ ยางลบ ตรายาง ซองจดหมาย มีบตั รภาพ
เพื่อใช้ประกอบการเขียนสะสมในธนาคารคา ป้ายประกาศข่าว ปฏิทนิ สภาพอากาศ เป็นต้น
จากเอกสารทีศ่ กึ ษามาจะเห็นว่า ประเภทของมุมประสบการณ์มหี ลายประเภท สื่อ
ทีใ่ ช้จดั ตามมุมประสบการณ์ ซึง่ แต่ละประเภทสามารถออกแบบและจัดได้ตามความต้องการ ความ
สนใจของเด็ก มีความสอดคล้องกับท้องถิน่ และชีวติ ในแต่ละวันของเด็ก
3.4 หลักการและแนวทางในการจัดมุมประสบการณ์
หลัก ส าคัญ ในการจัด มุม ประสบการณ์ ต ้อ งคานึง ถึง ความปลอดภัย ความสะอาด
เป้าหมายการพัฒนาเด็ก ความเป็นระเบียบ ความเป็นตัวของตัวเอง เป็ นการสร้างสิง่ แวดล้อมให้เด็ก
มีโอกาสฝึกฝน ส่งเสริมความเชื่อมันและความสามารถในการตั
่
ดสินใจ เลือกเล่นตามมุมต่างๆ ตาม
ความสนใจ ในบรรยากาศทีอ่ บอุ่น มันใจ
่ และมีความสุขในการเรียนรู้
อรุณี หรดาล (2548: 52 - 56) กล่าวว่า การจัดการในชัน้ เรียนระดับปฐมวัยมีลกั ษณะ
แตกต่างจากการจัดการชัน้ เรียนในระดับอื่น มีสงิ่ ทีค่ รูควรคานึงถึง ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ คือ
การเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม
และสติปญั ญา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเอือ้ ให้เด็กบรรลุจดุ มุง่ หมาย ดังกล่าว ครูต้องจัด
กิจกรรมให้เด็กอย่างหลากหลายทัง้ กิจกรรมรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
เด็กๆ ได้เคลื่อนไหว มีปฏิสมั พันธ์กนั รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กทางานร่วมกับบุคคลอื่น แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกัน หรือนังท
่ างานใช้ความคิดเงียบๆ คนเดียวในมุมสงบมุมใดมุมหนึ่งในห้องเรียน
2. สื่อ อุปกรณ์และของเล่น เนื่องจากเด็กปฐมวัยเรียนรูผ้ ่านการเล่น และการลงมือ
ปฏิบตั ิ ดังนัน้ สื่อ อุปกรณ์ และของเล่นจึงมีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ตดั สินใจเลือกเล่ น
ได้ตามความสนใจความถนัดและความต้องการ ครูต้องจัดอุปกรณ์เหล่านี้ให้เป็ นหมวดหมู่ เป็ นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม ดึงดูด ความสนใจเด็ก และทีส่ าคัญต้องสามารถหยิบฉวยได้เองตามความต้องการ
3. วัยของเด็ก เนื่องจากเด็กปฐมวัยยังช่วยเหลือตนเองได้ไม่ดนี กั และขาดความ
ระมัดระวังในการเล่น ประกอบกับเด็กวัยนี้ชอบเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา ไม่อยูน่ ิ่ง การจัดห้องเรียน
ต้องมีความปลอดภัย ขณะเดียวกันต้องสะดวกในการเคลื่อนไหว และเคลื่อนย้ายเมือ่ มีการเปลีย่ น
กิจกรรม
4. จานวนเด็ก ในห้องเรียนมีความสาคัญอย่างมากต่อการจัดการในชัน้ เรียน ถ้ามี
เด็กในห้องมากเกินไปอาจก่อให้เกิดปญั หาในเรือ่ งการจัดการในชัน้ เรียน เริม่ ตัง้ แต่สถานทีค่ บั แคบ
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ครูเอาใจใส่เด็กได้ไม่ทวถึ
ั ่ ง ความไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลและเป็ นกลุ่มย่อย การมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กกับครูหรือกับเพื่อนๆมีน้อยลง
5. ขนาด/ลักษณะของชัน้ เรียน ห้องเรียนบางห้องมีขนาดไม่เหมาะสม กล่าวคือ มี
ขนาดใหญ่และเป็นห้องโล่งมีเสียงรบกวน ในขณะทีบ่ างห้องมีขนาดเล็กไป ไม่สามารถจัดมุม
6. ประสบการณ์ให้เด็กเล่นได้อย่างหลากหลาย ในการจัดการในชัน้ เรียน ครูต้อง
พิจารณาขนาดและลักษณะของห้องประกอบด้วย
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การจัดการในชัน้ เรียนทางกายภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทีค่ รู
ต้อ งค านึงถึงพื้นที่ของห้อ ง อุ ปกรณ์ ของเล่ น สิ่งของเครื่อ งใช้จาเป็ นที่เ ด็กต้อ งใช้ การจราจรใน
ห้องเรียน รวมถึงห้องน้ าสาหรับเด็ก สิง่ สาคัญประการแรกที่ครูต้องคิดถึง คือ สภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียนควรเอื้อให้เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (self - directed learning environment) โดยอาจ
จัดเป็ นห้องโล่งกว้างหรือใช้ฉากตู้กนั ้ เป็ นห้องเล็กๆ ซึ่ง คร็อก (อรุณี หรดาล. 2548: 52 - 53;
อ้างอิงจาก Krogh. 1994: 360) กล่าวว่า การจัดพืน้ ทีใ่ นห้องเรียนเด็กปฐมวัยควรมีความสมดุลกัน
ระหว่างพืน้ ทีเ่ ปิดกว้างให้เด็กได้ทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม มีอสิ ระในการเลื่อนย้ายกับพืน้ ทีป่ ิดทีจ่ ะช่วยให้
เด็กรูส้ กึ ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว โดยมีองค์ประกอบของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ดังนี้
1.1 การจัดพืน้ ทีใ่ นห้องเรียน ครูควรพิจารณาลักษณะของกิจกรรมทีจ่ ะให้เด็ก
ทา ถ้าครูตอ้ งการสนทนาหรือเล่านิทานเป็นกลุ่มย่อยควรจัดทีน่ งั ่ เป็ นครึง่ วงกลม ถ้าต้องการให้เด็กมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ทางานร่วมกัน อาจจัดเป็ นมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ
มุมอิสระ มุมเครือ่ งเล่นสัมผัส มุมหนังสือ มุมธรรมชาติศกึ ษา ฯลฯ ดอปเยอรา และดอปเยอรา (อรุณี
หรดาล. 2548: 54; อ้างอิงจาก Dopyera Magaret Lay; & Dopyera John. 1993: 216 - 217) ได้
เสนอแนวทางการจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนโดยให้แบ่งพืน้ ทีเ่ ป็น 4 ส่วน ดังภาพต่อไปนี้
เปียก

เงียบ

เสียงดัง
แห้ง
ภาพประกอบ 2 แนวคิดการจัดพืน้ ทีใ่ นห้องเรียน

ทีม่ า: อรุณี หรดาล. (2548). แนวการจัดประสบการณ์เพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยที ่ 2. ในประมวล
สาระชุดวิชา การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย. หน้า 54.
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1.2 ในส่วนของพื้นที่เปี ยกแต่เงียบอาจเป็ นมุมศิลปะ พื้นที่เปี ยกแต่เสียงดังอาจ
เป็ นมุมเล่นน้ า เล่นทราย มุมบทบาทสมมติ มุมประกอบอาหาร บริ เวณที่แห้งแต่เงียบอาจเป็ นมุม
หนังสือ มุมเครือ่ งเล่นสัมผัส ในส่วนของพืน้ ทีแ่ ห้งแต่มเี สียงดังอาจเป็ นมุมบล็อก มุมดนตรี มุมเคลื่อนไหว
มุมสนทนากลุ่มย่อย ห้องเรียนบางห้องอาจไม่เป็ นรูปสีเ้ หลี่ยมตามตัวอย่าง แต่การแบ่งพืน้ ที่ในห้อง
เป็น 4 ส่วนดังกล่าว จะช่วยให้ใช้ประโยชน์พน้ื ทีไ่ ดอย่างเต็มที่
1.3 การจัดจราจรในห้องเรียน เป็ นอีกสิง่ หนึ่งที่ครูต้องคานึงถึง เพื่อเอื้ออานวย
ความสะดวก เมื่อเด็กต้องเปลี่ยนการทากิจกรรมหนึ่งไปอีกกิจกรรมหนึ่ง มีความปลอดภัยขณะทา
กิจกรรมและประหยัดเวลา ครูต้องพิจารณาทัง้ พืน้ ทีแ่ ละอุปกรณ์ของเล่นในกิจกรรมนัน้ ๆ เช่น หลังจาก
เด็กทากิจกรรมศิลปะแล้ว เด็ก ต้อ งเอาผลงานไปวางไว้ใ นที่แห้ง แล้ว จึงเอาผลงานนัน้ มาเล่าให้
เพื่อนฟงั จากนัน้ เอาผลงานไปติดแสดงในทีท่ ค่ี รูกาหนด พืน้ ทีต่ ่างๆ เหล่านี้ควรอยู่ใกล้กนั เพื่อความ
สะดวกและประหยัดเวลา
1.4 การจัดเก็บอุปกรณ์ของเล่นของใช้ทงั ้ ส่วนตัวและส่วนรวม เป็นอีกสิง่ หนึ่งทีม่ ี
ความสาคัญและจาเป็ นมากสาหรับห้องเรียนปฐมวัย อุปกรณ์และของเล่นของใช้สาหรับเด็กมี 2 ลักษณะ
คือ อุปกรณ์ของเล่นของใช้ทเ่ี ด็กต้องใช้ในการทากิวตั รและกิจกรรมประจาวัน และอุปกรณ์ของเล่น
ของใช้ทย่ี งั ไม่จาเป็ นต้องใช้ในขณะนี้ ต้องการเก็บไว้ชวคราวเพื
ั่
่อใช้ในโอกาสต่อไป การเก็บของทัง้
2 ลักษณะนี้ควรแตกต่างกัน กล่าวคือ ของใช้ประกอบการทากิจวัตรประจาวันควรไว้ในชัน้ เปิดใน
ระดับความสูงทีเ่ ด็กสามารถหยิบได้เอง มีสญ
ั ลักษณ์บอกไว้เพื่อช่วยให้เด็กได้จดั เก็บเข้าทีเ่ ดิมได้สะดวก
ไม่หลงลืม แยกจัดเก็บเป็ นหมวดหมูอ่ ย่างเป็ นระบบ หยิบใช้สะดวก และสวยงาม สาหรับสิง่ ของที่
ต้องการจัดเก็บไว้ชวคราวควรจั
ั่
ดเก็บไว้ในชัน้ ปิด และจดบันทึกไว้ว่าจัดเก็บอะไรไว้บา้ ง ไม่ควรใส่
ของมากจนเต็มรือ้ ค้นลาบาก
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทางกายภาพมิได้มงุ่ ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
ความ
สะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวันเท่านัน้ แต่ยงั มุง่ ให้มคี วามสวยงาม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสยั ทีด่ ใี ห้แก่เด็ก ครูอาจใช้ภาพถ่าย ผลงานศิลปะ ต้นไม้
โมบาย ช่วยตกแต่งห้องเรียนได้
2. การจัดการในชัน้ เรียนทางจิตภาพ มุง่ เน้นทีก่ ารสร้างบรรยากาศในห้องเรียนทีจ่ ะเอือ้
ให้การดาเนินกิจกรรมเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มปี ญั หาความวุ่นวายเกิดขึน้ เด็กมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์และได้เรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ ไวท์เบรด (อรุณี หรดาล. 2548: 55; อ้างอิงจาก
Whitebread. 2003: 43 - 44) กล่าวว่า บรรยากาศดังกล่าวจะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งประกอบด้วยปจั จัย 3
ประการ คือ สิทธิ กฎกติกา และความรับผิดชอบ ดังภาพต่อไปนี้
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Rights

3R’s
Rules

Responsibilities

ภาพประกอบ 3 การจัดบรรยากาศในห้องเรียนแบบ 3R’s
ทีม่ า: อรุณี หรดาล. (2548). แนวทางการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยหน่ วยที่ 2.
ในประมวลสาระชุดวิชา การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย. หน้า 55.
2.1 สิทธิ (rights) หมายถึง สิทธิต่าง ๆ ที่เด็กได้รบั ประกอบด้วย สิทธิทจ่ี ะ
อยู่ในห้องอย่างปลอดภัย สิทธิทจ่ี ะกระทาสิง่ ต่าง ๆ ในขอบเขตของตน สิทธิทจ่ี ะสื่อสารกับบุคคล
รอบข้าง สิทธิทจ่ี ะเรียนรูต้ ามความสนใจและความต้องการ สิทธิทจ่ี ะเคลื่อนไหวหรือไปในทีต่ ่าง ๆ
ในห้องเรียนและสิทธิทจ่ี ะแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้
2.2 กฎกติกา (rules) หมายถึง ข้อตกลงร่วมกันทีจ่ ะช่วยให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขและสามารถควบคุมตนเองได้ กฎกติกาในห้องเรียนควรมีลกั ษณะดังนี้ มีไม่มาก
เกินไป เขียนในทางบวก สมาชิกมีส่วนร่วมในการกาหนด ยุตธิ รรม แน่ นอนคงเส้นคงวา อยู่บน
พืน้ ฐานของสิทธิ และประกาศให้รโู้ ดยทัวกั
่ น
2.3 ความรับผิดชอบ (responsibilities) หมายถึง การทาตนตามหน้ าที่ท่ี
ได้รบั มอบหมายโดยไม่ตอ้ งมีการตักเตือน ความรับผิดชอบและสิทธิควรควบคู่กนั ไป เมื่อเด็กมีสทิ ธิ
ต้องมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งนัน้ ๆ ด้วย
สุจนิ ดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550ข: 26) กล่าวว่า หลักการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัยทีส่ าคัญประการหนึ่งคือ ให้เด็กมีโอกาสฝึกการตัดสินใจหรือมีโอกาสเลือก การจัด
มุมต่างๆ ในห้องเรียน ที่เด็กสามารถตัดสินใจเลือกเล่นในมุมต่างๆ ตามความสนใจของเด็ก เป็ น
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่มี ปี ระสิทธิภาพในการส่งเสริมความเชื่อมันและความสามารถในการ
่
ตัดสินใจของเด็กในวัยนี้
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2550ข: 22 - 23) กล่าวว่า การจัดมุมการเรียนรู้ มีเจตนาเพื่อ
เปลีย่ นบรรยากาศของห้องเรียนทีค่ ่อนข้างเป็นทางการ มาเป็นมุมการเรียนรู้ ทาให้เด็กมีอสิ ระในการ
เคลื่อนไหว ครูเองสามารถสังเกตพฤติกรรมเด็กขณะเล่นได้อย่างใกล้ชดิ สามารถทางานร่วมกับเด็ก

44
และเด็กได้ทากิจกรรมร่วมกับครู ได้เรียนรูจ้ ากการเล่น โดยมีครูเป็ นผู้สนับสนุ น มุมดนตรีได้เล่น
ดนตรี มุมศิลปะเด็กได้ทางานศิลปะ พื้นที่ว่างเอนกประสงค์ของห้องทาให้เด็กเคลื่อนไหวได้อย่าง
อิสระมาก
ห้องเรียนที่จดั มุมได้ต้องเป็ นห้องเรียนทีม่ ขี นาดอย่างน้อย 7 x 7 ตารางเมตร
เพื่อให้มพี น้ื ทีข่ องแต่ละมุมมากพอจัดกิจกรรมสาหรับเด็กกลุ่มละ 5 – 6 คน การออกแบบว่าครูจะจัด
มุมอะไรอย่างไรนัน้ การคัดเลือกมุมต้องสอดคล้องกับปรัชญาและหลักสูตรการเรียนการสอนของ
โรงเรียน เช่น โรงเรียนที่เน้ นการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ จะเน้ นบรรยากาศธรรมชาติ มุม
ห้องเรียนจะเหมือนกับบ้าน ถ้าเน้นการสอนแบบเรกจิโอเอมิเลีย บรรยากาศห้องเรียน การจัดชัน้
เรียน บริเวณโรงเรียนจะเน้นแสดงชิน้ งานศิลปะ และบรรยากาศแนวศิลปะไปด้วย
วรนาท รักสกุลไทย; และคณะ (2554: 9 - 10) กล่าวว่า การจัดห้องเรียนตามวัย
อนุ บาล 1 พืน้ ทีใ่ นการเล่นไม่จาเป็ นต้องเยอะมากมีเพียง 3 – 5 มุมก็ได้ อันได้แก่
มุมบ้าน มุมบล็อก มุมหนังสือ และมุมศิลปะ ถือว่าเป็ นมุมการเรียนรูพ้ น้ื ฐานของเด็กอนุ บาล 1 แต่สงิ่ ที่
เราต้องคานึงถึงก็คอื เด็กในวัย 3 ขวบยังรอคอยไม่เป็ น หากมีของเล่น 1 – 2 ชิน้ รับรองได้ว่า เด็กๆ
จะต้องทะเลาะกันแน่ นอน หากมีเด็กๆ 10 คน ของเล่ นต้องมีอย่างน้ อย 5 ชิ้นเพื่อไม่ให้แย่งกัน
นอกจากนัน้ มุมหนังสือต้องมี 25 เล่มต่อปี สาหรับเด็ก 1 คน และหากจะสร้างนักอ่านรุ่นจิว๋ ก็ต้องมี
หนังสือนิทานทีม่ คี ุณภาพด้วย
อนุ บาล 2 ด้วยการเรียนรูท้ ก่ี ว้างขวางขึน้ ควรเพิม่ มุมวิทยาศาสตร์ มุมดนตรี ทีช่ ่วย
เพิม่ ความหลากหลายในการเรียนรูใ้ ห้เด็กทีม่ คี วามสนใจในเรือ่ งต่างๆ มากขึน้
อนุ บาล 3 ในมุมต่างๆ จะเพิม่ สื่อในการเรียนรูต้ ามพัฒนาการ ทีส่ ามารถเข้าใจสิง่ ที่
เป็ น ข้อ เท็จ จริงและซับ ซ้อ นขึ้นได้ เช่ น หนั งสือ สารานุ ก รม อุ ปกรณ์ ว ิท ยาศาสตร์ แล ะเพิ่ม มุ ม
คอมพิวเตอร์ขน้ึ มาเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ
การจัดมุมในห้องเรียนไม่ควรตายตัวหรือจัดเหมือนเดิมยาวตัง้ แต่ต้นปี ถึงปลายปี
โดยอย่างน้ อยสื่อการเรียนการสอนที่วางแสดงต้องมีการหมุนเวียน และควรสังเกตว่า เด็กๆ ชอบมุม
ไหนเป็นพิเศษ เพื่อขยายพืน้ ทีร่ องรับ และเพิม่ หรือเปลีย่ นของเล่นในมุมตามโอกาสทีเ่ หมาะสม ก็จะทา
ให้เซลล์สมองมีการทางานและการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายขึน้ ได้
หลักการในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ควรเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มี
ความเหมาะสมกับวัย ความต้องการความสนใจของเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการครบทัง้ 4 ด้าน เป็ น
วิธกี ารช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
3.5 การจัดมุมประสบการณ์ ในระดับปฐมวัย
การจัดมุมประสบการณ์สามารถจัดได้ตามความเหมาะสมขึน้ อยู่กบั สภาพแวดล้อมของ
ห้องเรียน โดยจัดแยกส่วนทีใ่ ช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน และต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพียงพอ
ต่อการเรียนรูข้ องเด็ก
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เบญจา แสงมลิ (2539: 239) กล่าวว่า ในการจัดมุมประสบการณ์นนั ้ ต้องพิจารณา
ถึงขนาดของห้องและจานวนนักเรียนในห้อง ถ้าห้องแคบมีเนื้อทีน่ ้อย อาจจัดมุมหนึ่งหรือสองมุมก็ได้
ผลัดเวียนกันไปจะจัดมุมไหนก่อนหรือหลังนัน้ อยูใ่ นดุลพินิจของครู ทัง้ ทางกายภาพและจิตภาพ
พัชรี ผลโยธิน (2549: 11 - 13) กล่าวว่า โดยทัวไป
่ ห้องเรียนปฐมวัยมักจะมีพน้ื ที่
สาหรับการเล่นต่อบล็อก เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ าเล่นทราย มีพน้ื ทีท่ ต่ี ้องการความสงบเงียบสาหรับ
การอ่านและการฟงั มีพน้ื ทีส่ าหรับทาศิลปะ ตลอดจนพืน้ ทีส่ าหรับวางโต๊ะให้เด็กๆ ทากิจกรรมต่างๆ
ในมุมประสบการณ์ ซึง่ สอดคล้องกับ Feeney; Christensen;& Moravik. (1996: 210) กล่าวว่า
การออกแบบการจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนโดยปกติพน้ื ทีส่ าหรับทากิจกรรมต่างๆ ทีท่ าให้เกิด
ความไม่เป็ นระเบียบ การเคลื่อนไหว ความสงบ กลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก โดยเฉพาะการกาหนด
ทีต่ งั ้ อันดับแรกต้องคานึงถึงความต้องการของเด็ก และมีหลักการจัดมุมประสบการณ์ดงั นี้
1. พืน้ ทีใ่ ช้ความสงบต้องแยกออกจากพืน้ ทีใ่ ช้เสียง
2. มุมศิลปะต้องใกล้กบั น้าและจะง่ายในการทาความสะอาดพืน้
3. มุมบล็อกมีทางเดินระหว่างมุม เป็นพืน้ ทีจ่ าเป็นในการก่อสร้าง
4. มุมห้องสมุดจะต้องมีความสว่างและสวย
5. มุมวิทยาศาสตร์ อาจจะจาเป็นในการใช้ไฟฟ้า ควรมีทเ่ี ก็บให้เรียบร้อย
6. มุมอื่นๆ ทีไ่ ม่ได้กล่าวมาให้จดั การในพืน้ ทีม่ มุ อื่นทีเ่ หลืออยู่
แฮมมอนด์ (ศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้. 2551: 39.; อ้างอิงจาก พรรัก อินทามระ. ม.ป.ป.)
กล่าวไว้ดงั นี้
1. ควรจัดมุมตามความเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ เช่น วันปีใหม่ วันเด็ก ฯลฯ
2. ควรจัดมุมไว้หลายๆ มุมเพื่อให้เด็กได้เลือกเล่นตามความสนใจ ทัง้ นี้ เพราะ
สมาธิและความสนใจของเด็กสัน้
3. ควรจัดมุม ไว้ร อบๆ ห้อ ง เพื่อ ให้เ ด็กสามารถใช้เ นื้ อ ที่ภ ายในห้อ งได้อ ย่า ง
เหมาะสม
4. ควรจัดบรรยากาศภายในห้องให้เด็กมีอสิ ระในการเคลื่อนที่ จากมุมหนึ่งไปสู่
อีกมุมหนึ่งได้อย่างเสรี และครูควรสังเกตดูดว้ ยว่าเด็กจะสนใจเล่นอะไรบ้าง
5. ครูควรแนะนาให้เด็กทากิจกรรมหลายๆ อย่าง เพื่อให้เด็กได้รบั ประสบการณ์
ต่างๆ ครูควรช่วยให้เด็กเลือกกิจกรรมต่างๆ และได้ร่วมกลุ่มกับเพื่อนทาโดยไม่มกี ารทะเลาะวิวาท
กัน แต่ช่วยกันคิดช่วยกันทาและแก้ปญั หาร่วมกัน
6. ควรมีการตรวจสอบเนื้อหา กิจกรรมทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็กต่อไป
หลักในการจัดมุมประสบการณ์ตอ้ งคานึงถึงความเหมาะสมของพืน้ ที่ สื่อทีใ่ ช้ในการจัด
มุมประสบการณ์ ควรมีความสอดคล้องกับบริบททีส่ งั คมตัง้ อยู่ ซึง่ มีความสอดคล้องกับ ทิศนา แขม
มณี; และคณะ (2536: 47) กล่าวว่า วัฒนธรรมการเล่นท้องถิน่ เครื่องเล่ นของเด็กไทยสร้างขึน้ จาก
วัสดุธรรมชาติ เช่น ลาไม้ไผ่ กะลามะพร้าว เมล็ดพืช เครื่องเล่นบางอย่างทาจากของใช้ในบ้านทีไ่ ม่

46
ใช้แล้ว การเล่นของเด็กเลียนแบบชีวติ จริง ซึง่ วาสนา บุญจันทร์ (2539: 56 – 59) กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมเน้นสื่อแบบไทย ให้กบั เด็กใน 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมในวงกลม กิจกรรมศิลปศึกษา
และกิจกรรมการเล่นตามมุม ใช้ส่อื ที่มลี กั ษณะเป็ นรูปธรรม เป็ นของจริง เป็ นสื่อที่เด็กสามารถพบ
เห็นในชีวติ ประจาวัน เช่น กิจกรรมศิลปศึกษา ได้ใช้ส่อื แบบไทย เช่น ใบตอง ทางมะพร้าว การร้อย
ดอกไม้ การทาขนม เครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าถุ ง เสื้อคอกระเช้า เป็ นต้น เครื่องดนตรีไทย ได้แก่
แคน ฉิ่ง ระนาด ขลุ่ย เป็ นต้น ซึง่ สื่อในระดับปฐมวัยสื่อมีความหลากหลายมาก ทัง้ ทีเ่ ป็ นสื่อวัสดุ สื่อ
เทคโนโลยี และสื่อของจริงตามธรรมชาติ ซึง่ สามารถนาสื่อธรรมชาติมาใช้ในการจัดมุมประสบการณ์
เช่น การจัดมุมบล็อกด้วยบล็อกดินแบบตัน บล็อกไม้ไผ่ในมุมบล็อก ฯลฯ การจัดมุมสร้างสรรค์ การ
ใช้สแี ดงจากดิน สีเขียวจากผงมะรุม สีดาจากผงถ่าน ฯลฯ การจัดมุมบทบาทสมมติ ด้วยชุดหม้อข้าว
ั ้ นเผา เปิดโอกาสให้เด็กได้มโี อกาสมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อธรรมชาติ
หม้อแกง กาน้ า เครือ่ งปนดิ
3.6 การจัดมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ในระดับปฐมวัย
สื่อธรรมชาติจะสร้างสรรค์การเรียนรูท้ เ่ี ป็นจริงให้กบั เด็กอย่างยิง่ (กุลยา ตันติผลาชีวะ.
2550ก: 48-49) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริเกี่ยวกับสื่อ
การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยว่าควรเป็ นสื่อทีเ่ ป็ นวัสดุใกล้ตวั เป็ นของจริงหาได้จากธรรมชาติ ในการ
เรียนการสอนต้องฝึ กการสังเกตจากประสบการณ์จริงจะมีคุณค่าต่อการเรียนรูอ้ ย่างยิง่ พระราชดาริ
เกีย่ วกับการใช้ส่อื ของจริงนี้ พระองค์ทรงมีพระราชดารัสในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
พระตาหนักสวนกุหลาบ ครัง้ ที่ 5 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 30 สิงหาคม 2527 ความตอนหนึ่งว่า “นักเรียน
ตามโรงเรียนต่าง ๆ ก็คงจะต้องสอนโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตวั บ้าง เป็ นการฝึกให้เป็ นคนช่างสังเกต ซึ่ง
ไม่ตอ้ งเสียเงินเลย อุปกรณ์ใดทีส่ ามารถหาได้จากประสบการณ์ใกล้ตวั ก็ควรใช้ได้ ไม่ต้องซือ้ หาราคา
แพงให้สน้ิ เปลือง แต่หากเป็ นอุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น แม้จะมีราคาแพงก็น่าสนับสนุ นให้จดั ซือ้ ไว้ใช้ โดยให้
เบิกจ่ายตามงบประมาณหรือเงินของโรงเรียน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเห็นว่าการใช้ส่อื ของจริงตามธรรมชาติเป็ นการสร้างเสริมการเรียนรูท้ เ่ี หมาะกับเด็กทีส่ ุด รวมทัง้
การได้สมั ผัสสิง่ แวดล้อมรอบตัวเด็ก จะทาให้เด็กเรียนรูไ้ ด้มากกว่าการเรียนรูท้ างอ้อมจากสื่อจาลอง
พระองค์ได้เสนอแนะเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัยว่าครูควรเลือกสื่อการเรียนรู้
ดังนี้
1. ใช้วสั ดุใกล้ตวั ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ เป็นสื่อการเรียนรู้
2. ใช้ธรรมชาติเป็ นสื่อการเรียนการสอน เช่น เรียนสีเขียวจากใบไม้ เรียนสีแดง
จากดอกไม้เป็นต้น
3. จัดให้เด็กไปทัศนศึกษาเพราะจะกระตุน้ ให้เด็กสนใจใฝร่ มู้ ากขึน้
4. ใช้ประสบการณ์ใกล้ตวั ทีป่ รากฏเป็นสื่อการเรียนรูท้ นั ที
สื่อ เป็ นตัวกลางในการที่ทาให้เด็กได้ร ับประสบการณ์ตรง เรียนรูผ้ ่านประสาทสัมผัส
ทัง้ ห้า สื่อทีใ่ ช้ในการจัดประสบการณ์นนั ้ มีความหลากหลาย ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2537: 126 - 128)
ได้กล่าวว่า สื่อธรรมชาติ อยู่ในประเภทสื่อประเภทวัสดุ ท่มี คี วามสาคัญต่ อเด็กปฐมวัย เช่น วัส ดุ
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ท้องถิน่ วัสดุเหลือใช้ วัสดุทท่ี าขึน้ เองและวัสดุทซ่ี อ้ื มาในราคาถูก เช่น เปลือกหอย ทราย ใบตอง ดิน
เหนียว รถลาก เป็นต้น
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 81) กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์
วิธกี ารและแหล่งเรียนรูท้ ค่ี รูนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือให้เด็กสัมผัสจับต้องล้วนเป็ นสื่อ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดจี ากการกระทา การสัมผัสจับต้องด้วยประสาท
สัมผัสทัง้ 5 เด็กจะถ่ายทอดความรูส้ กึ สัมผัสสู่การเรียนรู้ สื่อการเรียนรูจ้ ะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางและ
สิง่ เร้าทาหน้ าที่เชื่อมสานข้อความรูท้ ่คี รูต้องการให้เด็กเรียนไปเป็ นข้อความรู้ ให้เกิดขึน้ กับตัวเด็ก
โดยเฉพาะสื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เป็ นสื่ออิสระทีเ่ ด็กสามารถหยิบเลือกใช้เองได้ เช่น เกม
ต่างๆ เครือ่ งเล่นเป็นชุด ไม้บล็อก รวมถึงวัสดุจากธรรมชาติ
สื่อการเรียนรู้ประเภทวัสดุมคี วามสาคัญกับเด็กมาก ปจั จุบนั มีส่อื สาเร็จรูปและสื่อที่
เป็ นธรรมชาติ ซึง่ การนามาใช้ในการเรียนการสอนมีจุดประสงค์แตกต่างกัน ในระหว่างกิจกรรมเด็ก
จะเรียนรูอ้ ย่างมากจากการกระทาและสัมผัสสื่อการเรียนรู้ การสัมผัสสื่อทาให้เด็กลดความกังวลและ
เรียนรูก้ ารแก้ปญั หา ผลการวิจยั ของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546) ที่พบว่าครูอนุ บาลจะใช้ส่อื การ
เรียนรู้ จากมากไปหาน้อยมี 5 กลุ่ม ซึ่งสื่อธรรมชาติจะอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ วัสดุธรรมชาติ ได้แก่
ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้และวัสดุธรรมชาติอ่นื ๆ ล้วนแล้วแต่เป็ นสื่อการเรียนรูท้ ่นี ามาใช้เพื่อสร้างมโน
ทัศน์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติจะเน้นการใช้วสั ดุธรรมชาติและวัสดุ ปลายเปิดสร้างเสริมทักษะความคิด
สร้างสร้างสรรค์และจินตนาการให้กบั เด็ก เฟลอเบล ดิวอี้ และพิอาเจท์ เห็นว่ามีผลต่อการเรียนรูข้ อง
เด็กจริง (Spodek and Saracho : 1995)
สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภท สามารถนามาใช้ในการสอนได้ทงั ้ สิน้ โดยเฉพาะ
เด็กปฐมวัยการใช้ส่อื ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนัน้ ขึน้ อยู่กบั ลักษณะและชนิดของสื่อ ทีผ่ ใู้ ช้ต้องรูจ้ กั เลือก
ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระของการสอน โดยเฉพาะสื่อธรรมชาติเป็ นวัสดุทเ่ี ป็ นจริง
จะช่วยเสริมการเรียนรูข้ องเด็กได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากสามารถปรับเปลีย่ นได้หลายรูปแบบ ทาให้
เด็กเกิดแรงจูงใจอยากเล่น เช่น ทราย ดินเหนียว น้ า ใบไม้ ผลไม้ อาหาร ฯลฯ ราคาไม่แพงและ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่น ได้อย่างไม่จากัด เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้รบั ประสบการณ์อย่าง
หลากหลาย
3.7 บทบาทครูปฐมวัย
บทบาทของครูในการจัดการศึกษาให้กบั เด็กนัน้ ครูต้องส่ง เสริมให้เด็กสามารถพัฒนา
ตนตามธรรมชาติ โดยสอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็กด้วย
วศินี อิศรเสนา ณ อยุธยา (2546: 204) กล่าวว่า ครูปฐมวัยมีหน้าทีเ่ ตรียมสถานที่
หลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก สอนให้เด็กช่วยเหลือตนเอง มีจริยธรรม มี
ความสุข สนุกในการเรียน เป็นการปูพน้ื ฐานชีวติ ให้เป็นผูใ้ หญ่ทด่ี ใี นอนาคตต่อไป
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ซูซาน ครอจ์ (วศินี อิศรเสนา ณ อยุธยา. 2546: 205 - 206; อ้างอิงจาก Suzanne
Keogh. 1990: 58 - 71) กล่าวถึง บทบาทครูว่าครูควรมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
อย่างไรบ้าง บทบาทครู ได้แก่
1. ครูเป็ นผู้อานวยความสะดวกให้กบั เด็ก โดยการจัดการเรียนที่โรงเรียนและการ
เรียนรูท้ างสังคมให้ง่ายสาหรับเด็ก เด็กได้เรียนรูต้ ามความสนใจ เรียนรูด้ ้วยการลงมือทากิจกรรม
และได้เรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยครูมหี น้าทีเ่ ป็ นผูถ้ าม และช่วยเหลือเด็กทันทีท่ี
เด็กต้องการความช่วยเหลือ
2. ครูเป็ นผู้สอน โดยการจัดการสอนในห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ครูควรสอน
โดยตรงเมื่อต้องการสาธิต เล่าเรื่องราว นิทาน หรือข้อมูลที่สาคัญ ครูควรใช้ส่อื การสอนนาไปสู่
มโนทัศน์ของเด็ก แสดงวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ โดยใช้คาพูดไม่ต้องมาก เพราะเด็กจะเบื่อ จัดกิจกรรมที่
เหมาะสม เคารพสิทธิของเด็ก และจัดเวลาในการสอนให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กเล็กมากๆ มี
ช่วงความสนใจแค่ 10 - 15 นาที เด็กโตหน่อยอาจ 20 - 30 นาที
3. ครูเป็ นผู้จดั โอกาสในการเล่นให้กับเด็ก เพราะการเล่ นเป็ นสิง่ สาคัญ ในการ
พัฒนาเด็กทุกด้าน เด็กต้องการการเล่นเพื่อจะได้มจี นิ ตนาการ สนุกสนาน และได้ทาคือเล่น
4. ครูเป็ นผู้จดั การ ครูมอี านาจในห้องเรียนก็จริง แต่ครูควรใช้ในการเรียนการ
สอนให้เหมาะสม ครูควรคานึงถึงตัวเด็กเป็นหลัก โดยใช้หลักการดังนี้
4.1 คานึงถึงอิสระและความเป็นตัวของตัวเองในเด็ก
4.2 ให้โอกาสเด็กได้เลือกทางานหรือกิจกรรมทีต่ อ้ งการ
4.3 ให้เด็กได้เล่นเพื่อเรียนรู้
4.4 มีการวางแผนในการจัดการห้องเรียน โดยเน้นเด็กเป็นสาคัญ
4.5 ดูแ ลและก าหนดระดับเสียงของเด็กไม่ใ ห้ดงั เกินไปและดูแลไม่ใ ห้เ ด็ก
วุ่นวายในห้อง
5. ครูเป็นนักสังเกต ครูควรสังเกตพฤติกรรมของเด็กทัง้ ในด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปญั ญา เทคนิคการสังเกต
5.1 ทักทายเด็กแต่ละคนในตอนเช้า ยิม้ แย้มแจ่มใส สบตา วาจาสร้างสรรค์
5.2 หันหน้าเข้าหน้าชัน้ เรียนอยูเ่ สมอ
5.3 จดบันทึกคาพูดของเด็ก
5.4 จดบันทึกความก้าวหน้าในชัน้ เรียน
6. ครูเป็นผูป้ ระเมินผลพัฒนาการและการเรียนของเด็ก
6.1 ก่ อ นการสอนและกิจ กรรม ครู ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย เพื่อ ให้เ ด็ก รับ
ประสบการณ์ทม่ี คี ่า
6.2 ระหว่างทากิจกรรม สังเกตและประเมินผลว่าตรงกับจุดมุง่ หมายหรือไม่
6.3 หลังทากิจกรรม ทาการประเมินผลอีกครัง้ หนึ่ง
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7. ครูเป็นนักวางแผน ครูวางแผนในการจัดสิง่ แวดล้อม การจัดการเรียนการสอน
ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง รวมทัง้ วางแผนการสอนระยะสัน้ (รายวัน, สัปดาห์) และระยะยาว (เทอม, ปี)
8. ครูเ ป็ นผู้ส ะท้อ นบทบาท ครูควรคิดว่าจะมีอ ะไรเกิดขึ้นในห้องเรียนบ้าง
พิจ ารณาตัว เอง เปิ ด ใจกว้ า งและเต็ ม ใจรับ ผิด ชอบต่ อ การกระท า ตัด สิน ใจ ยอมรับ ค า
วิพากษ์วจิ ารณ์ของครูอ่นื ๆ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สังเกตครูท่มี ปี ระสบการณ์และสร้าง
บทบาทหน้าทีเ่ หมาะสมให้กบั ตนเอง
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2550ข: 29) กล่าวถึง บทบาทของครูในการปฏิบตั ใิ นมุมการ
เรียนรู้ เพื่อให้มมุ การเรียนรูม้ คี วามหมาย ดังนี้
1. ใช้มุมการเรียนรูอ้ ย่างมีเป้าหมายการเรียน เด็กมีอสิ ระทีจ่ ะเลือกหยิบ สิง่ ต่างๆ
ในมุมเพื่อการเรียนรูข้ องตน เช่น ครูต้องการให้เรียนรูผ้ ลไม้ ในมุมศิลปะ เด็กอาจใช้สนี ้ า เด็กอาจใช้
ั ้ วยดินน้ ามัน เด็กอาจใช้หลายอย่างปนกัน เด็กอาจช่วยกันปนั ้ ช่วยกันวาดให้
ดินสอ เด็กอาจปนด้
เป็ นอิสระของเด็ก แต่ถ้าเด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกนอกลู่ ครูก็ช่วยแนะนา ในขณะเดียวกัน
ครูกส็ ามารถเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กได้ เช่น พฤติกรรมทางสังคม
2. อย่าใช้มุมการเรียนรู้ เป็ นเครื่องประดับห้องเรียน เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้ดจี าก
การใช้มุมการเรียนรู้ เพราะผ่อนคลาย อิสระ และเด็กสามารถสัมผัส ค้นคว้า ทดลองจากการเล่นใน
มุมการเรียนรู้ การจัดมุมทีจ่ ากัดจะทาให้ลดการเรียนรู้
กล่าวโดยสรุปคือ บทบาทครูในการจัดประสบการณ์ให้กบั เด็ก ให้เด็กมีโอกาสในการ
เล่นตามมุมอย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน รวมทัง้ พฤติกรรมด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรม
ทางสังคม ความมีวนิ ัย และพฤติกรรมอิทธิบาท 4 เป็ นต้น ที่ผู้วจิ ยั ศึกษาโดยใช้การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ โดยค านึ ง ถึง ธรรมชาติก ารเรีย นรู้ ความต้ อ งการ ความสนใจของเด็ก และ
ความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้เด็กเลือกและตัดสินใจด้วยตนเองในการเล่น
3.8 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับมุมประสบการณ์
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
ชลุสส์ (จิณณภัส ศรีทรง. 2541: 29; อ้างอิงจาก Sluss. 1996) ศึกษาเด็กอายุ 4 ปี
ซึง่ ไม่มคี วามคุ้นเคยกันมาก่อน จากการเล่นก่อสร้างไม้บล็อกในห้องทดลอง พบว่า เพศมีความสัมพันธ์
กับระดับการเล่น
มิลเลอร์ ติโคต้า และไวท์ (Miller; Tichota; &White. 2009: Online) ทาการวิจยั เรื่อง
“Young Children Learn Through Authentic Play in a Nature Explore Classroom: A White Paper
Based on Research Conducted at Dimensions Early Education Programs in Lincoln, NE.”
เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสื่อในห้องเรียนทีห่ ลากหลาย และสอดคล้องกับการใช้ชวี ติ ประจาวัน
ของเด็ก โดยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระ ผลการวิจยั พบว่า เด็กมีพฒ
ั นาการทีส่ ูงขึน้ ทัง้ ทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา

50
งานวิ จยั ในประเทศ
จงใจ ขจรศิลป์ (2538: 80) ศึกษาลักษณะการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ และการเล่น
ตามมุมทีม่ ตี ่อความคิดสร้างสรรค์ และความเชื่อมันในตนเองของเด็
่
กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ และการเล่นตามมุมแบบครูชแ้ี นะ มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ความเชื่อมันในตนเองต่
่
างกัน
อุทยั วรรณ พิทกั ษ์สนิ (2538: 85) ศึกษาความสามารถด้านการฟงั ของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดประสบการณ์ การเล่นมุมบ้านแบบครูมปี ฏิสมั พันธ์ และแบบครูไม่มปี ฏิสมั พันธ์ พบว่า
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเล่นมุมบ้านแบบครูมปี ฏิสมั พันธ์มคี วามสามารถด้านการ
ฟงั สูงกว่าเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ การเล่นตามมุมบ้านครูไม่มปี ฏิสมั พันธ์
ณัฏฐาพร พงษ์สงิ ห์ (2539: บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่า เด็กทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์
เล่นบล็อกกลางแจ้งเป็ นกลุ่มอย่างมีแบบแผน โดยเด็กจะเล่นกันเป็ นกลุ่มจานวน 3 หรือ 5 คน ร่วมกัน
วางแผนเพื่อใช้บล็อกของตนในการสร้างผลงานร่วมกัน มีพฤติกรรมชอบสังคมสูงกว่าเด็กที่ได้เล่น
บล็อกกลางแจ้งอย่างอิสระกับบล็อกของตนที่ครูจดั ให้โดยไม่มเี งือ่ นไขในการเล่น
จิณณภัส ศรีทรง (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดประสบการณ์มมุ บล็อกแบบเต็มรูปแบบผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์
มุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบ มีผลต่างพฤติกรรมทางสังคมด้านความเอื้อเฟื้อ และความมีระเบียบวินัย
แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
ศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการใช้มมุ ประสบการณ์ในห้องเรียน
ทีม่ ตี ่อความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการ
ใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียน เกิดความมีระเบียบวินัยโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจยั รายด้านเด็กปฐมวัยที่ได้รบั
การจัดกิจกรรมการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรียน เกิดความมีวนิ ัยในตนเอง และด้านวินัยต่อส่วนรวม
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
อัญชนา เถาว์ชาลี (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ผลการวิจยั พบว่า หลังจากได้รบั การจัด
ั ญาสูง ขึ้น อย่า งมี
กิจ กรรมการเล่ น ตามมุม ประสบการณ์ เ ด็ก ปฐมวัย มีค วามสามารถทางพหุ ป ญ
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงสนใจจัดกิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ให้กบั เด็กได้เล่นเพื่อพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยจากการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ซึ่งเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมสาหรับครู ผูป้ กครอง ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัยต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจยั
ในการวิจยั เรื่องผลการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติท่มี ตี ่อพฤติกรรมอิทธิ
บาท 4 ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การสร้างและการหาคุณภาพเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการค้นคว้า
4. แบบแผนการทดลองและวิธกี ารดาเนินการ
5. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง ที่มอี ายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่
กาลังึกษาอยู่ในชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การึกษา 2554 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหาร
อากาึอุ ทิ ึ ) แขวงดอนเมือ ง เขตดอนเมือ ง จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ส านั ก การึ กษา
กรุงเทพมหานคร จานวน 4 ห้อง เด็กปฐมวัยรวมทัง้ หมดจานวน 147 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิงที่มอี ายุระหว่าง 5 - 6 ปี กาลัง
ึกษาอยู่ในระดับชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การึกษา 2554 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหาร
อากาึอุ ทิ ึ ) แขวงดอนเมือ ง เขตดอนเมือ ง จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ส านั ก การึ กษา
กรุงเทพมหานคร โดยมีขนั ้ ตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้องเรียน จาก 4 ห้องเรียน ซ่งป็ นห้องที่ผู้วจิ ยั
ปฏิบตั กิ ารสอนอยู่ แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จานวน 20 คน จาก 44 คน เพื่อ
กาหนดเป็นกลุ่มทดลอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
2. แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4
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การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้า
1. แผนการจัดกิ จกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินขัน้ ตอนการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติ ดังนี้
1.1 ึ กษาเอกสาร ทฤษฎี และหลัก การจากเอกสารและงานวิจ ยั ที่เ กี่ย วข้อ ง สื่อ
ธรรมชาติ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
1.2 นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์เพื่อสังเคราะห์เนื้อหาของกิจกรรม เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
1.3 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเล่ นตามมุมประสบการณ์ ด้ว ยสื่อ ธรรมชาติ โดย
ผูว้ จิ ยั กาหนดหน่วยการสอน 8 หน่วย ดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 หน่วยข้าว
สัปดาห์ท่ี 2 หน่วยข้าวโพด
สัปดาห์ท่ี 3 หน่วยผัก
สัปดาห์ท่ี 4 หน่วยผลไม้
สัปดาห์ท่ี 5 หน่วยกล้วย
สัปดาห์ท่ี 6 หน่วยมะพร้าว
สัปดาห์ท่ี 7 หน่วยไข่
สัปดาห์ท่ี 8 หน่วยดอกไม้
1.4 ในแต่ละหน่ วยการสอน ผู้วจิ ยั แบ่งมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติเป็ น 8 มุม
ประกอบด้วย มุมประสบการณ์ทจ่ี ดั ภายในห้องเรียน 5 มุม มุมึิลปะสร้างสรรค์ มุมบล็อก มุมดนตรี
มุมบ้านหรือมุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมประสบการณ์ท่จี ดั นอกห้องเรียน 3 มุม มุมประกอบ
อาหาร ธรรมชาติหรือมุมวิทยาึาสตร์ และมุมเล่นน้า – เล่นทราย
1.5 นาคู่มอื และแผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ
เสนอให้ผู้เ ชี่ยวชาญตรวจสอบความถู กต้อ งตามหลักการ ทฤษฎีแนวคิด และรูปแบบการจัดมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ โดยใช้เกณฑ์ความเห็นทีส่ อดคล้องกัน 3 ใน 5
1.6 นาคู่มอื และแผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ
เสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการึกษาปฐมวัย จานวน 5 ท่าน จากนัน้ นาผลการพิจารณาตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ รายชื่อของผูเ้ ชีย่ วชาญมี ดังนี้
1. ผูช้ ่วยึาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ไสยวรรณ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. อาจารย์สุนิสา ชื่นเจริญสุข อาจารย์ใหญ่โรงเรียนรุง่ อรุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. อาจารย์ึุภลักษณ์ ึรีดอกไม้ อาจารย์โรงเรียนอนุบาลชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี
4. อาจารย์อาภาภัทร ไชยประสิทธิ ์ อาจารย์โรงเรียนทอสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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5. นางปิยะธิดา เกษสุวรรณ ึกษานิเทึก์ชานาญการ สานักการึกษา
กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.7 ปรับปรุงแก้ไขคู่มอื และแผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อ
ธรรมชาติ ตามคาแนะนาของผู้เชีย่ วชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ปรับรูปแบบเนื้อหาการจัดกิจกรรมการ
ตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์มากยิง่ ขน้ มีขนั ้ ตอนในการพัฒนา
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทีช่ ดั เจน การเพิม่ สื่อธรรมชาติในแต่ละมุมประสบการณ์ทงั ้ 8 มุม ให้มจี านวน
มากขน้ มีความหลากหลายของสื่อ เพื่อให้มคี วามเพียงพอกับจานวนเด็ก การระมัดระวังอันตรายจาก
สื่อธรรมชาติ
1.8 นาคู่มอื แผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อ ธรรมชาติ ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับเด็กปฐมวัยในกลุ่มโรงเรียนเดียวกันชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2 ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง
กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 20 คน ผู้ ว ิจ ัย และผู้ ช่ ว ยวิจ ัย จัด มุ ม ประสบการณ์ ด้ ว ยสื่อ ธรรมชาติ
ประกอบด้วย มุมประสบการณ์ทจ่ี ดั ภายในห้องเรียน 5 มุม มุมึิลปะสร้างสรรค์ มุมบล็อก มุมดนตรี
มุมบ้านหรือมุมบทบาทสมมติ มุมหนังสือ มุมประสบการณ์ท่จี ดั นอกห้องเรียน 3 มุม มุมประกอบ
อาหาร ธรรมชาติหรือมุมวิทยาึาสตร์ และมุมเล่นน้ า – เล่นทราย ตามคู่มอื และแผนการจัดกิจกรรม
การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา สื่อธรรมชาติ
ตามมุม บันทกข้อบกพร่องทีพ่ บเห็นแล้วนามาปรับรูปแบบคู่มอื และแผนการจัดกิจกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ให้เหมาะสมกับสภาพห้องเรียน ทัง้ นี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการ
เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติมคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขน้
2. แบบสังเกตพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ตามขัน้ ตอนดังนี้
2.1 ึ กษาหลัก คาสอนในพระพุทธึาสนาขององค์พ ระสัมมาสัม พุทธเจ้า แนวคิด
ทฤษฎี หลักการจากเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต. 2552) พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร (2553: สัมภาษณ์) วิเชียร
ั้
พากเพียร (2531) และวิสุทธิวรรณ ปนฉาย
(2550) เพื่อใช้เป็ นขอบเขตในการสร้างเป็ นแบบการ
สังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4
2.2 สร้า งคู ่ม อื และแบบสัง เกตพฤติก รรมอิท ธิบ าท 4 ซ ง่ เป็ น พฤติก รรมทีเ่ ด็ก
แสดงออกจากการเล่น ตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ ธรรมชาติทเี่ กิด ขน้ จริงจากการเล่น ตามมุม
ประสบการณ์ ซง่ ประกอบด้วย พฤติกรรมทางด้านฉันทะจานวน 5 ข้อ พฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ
จานวน 5 ข้อ พฤติกรรมทางด้านจิตตะ จานวน 5 ข้อ และพฤติกรรมทางด้านวิมงั สา จานวน 5 ข้อ
รวมทัง้ ฉบับมีจานวน 20 ข้อ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละด้านออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับคะแนน 0 บันทกเมื่อเด็กไม่แสดงพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ฉันทะ วิรยิ ะ จิต
ตะ วิมงั สา ในแต่ละด้านทีก่ าหนด
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ระดับคะแนน 1 บันทกเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ
วิมงั สา ในแต่ละด้านทีก่ าหนดโดยมีครูหรือผูอ้ ่นื ชีน้ า
ระดับคะแนน 2 บันทกเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ
วิมงั สา ในแต่ละด้านทีก่ าหนดด้วยตนเอง
2.3 นาแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทีส่ ร้างแล้วเสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนามาปรับปรุงแก้ไข
2.4 นาคู่ม อื และแบบสัง เกตพฤติกรรมอิทธิบ าท 4 ทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้ว ไปเสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ พิจารณาความถูกต้อง ความชัดเจน ความครอบคลุมในเนื้อหา พฤติกรรม และความ
เทีย่ งตรงในเนื้อ หา เพื่อ ให้แ บบสังเกตมีค วามถูกต้อ งตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับการนาไป
สังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย จานวน 3 ท่าน ดังรายชื่อ ดังนี้
1. พระครูธ รรมธรครรชิต คุณ วโร ผูช้ ่ว ยเจ้า อาวาสวัด ญาณเวึกวัน จัง หวัด
นครปฐม
2. ผูช้ ่วยึาสตราจารย์วฒ
ั นา ปุญญฤทธิ ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. อาจารย์ ดร.มิง่ เทพครเมือ ง หัว หน้า งานวิจ ยั และบริก ารวิช าการสู่ชุม ชน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยึรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
2.5 น าผลการพิจ ารณาแบบสัง เกตพฤติก รรมอิท ธิบ าท 4 ทีผ่ ่า นการตรวจการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญโดยการลงความเห็น และการให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 แล้วนาไป
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมอิทธิบาท 4 กับจุดประสงค์ ซง่ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
IOC (Index of item Objective Congruence) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 จงอยู่ในระดับทีเ่ ชื่อถือได้
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526: 89) ซง่ แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทีค่ ดั เลือกไว้มคี ่า IOC
ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซง่ อยูใ่ นระดับทีเ่ ชื่อถือได้ และปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยปรับปรุงการใช้ภาษาให้ส่อื ความหมายให้ดยี งิ่ ขน้ โดยพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ต้องเป็ นการแสดง
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กที่ สามารถนามาเก็บรวบรวมข้อมูลได้
2.6 นาแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 ในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน ที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 20
คน เพื่อหาความเชื่อมันในการใช้
่
แบบสังเกตของผูว้ จิ ยั 1 คน และผูช้ ่วยวิจยั 2 คน โดยผูว้ จิ ยั และ
ผูช้ ่วยวิจยั ร่วมกันสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ตามหัวข้อพฤติกรรมในแบบสังเกตทีก่ าหนดไว้ และ
นาข้อมูลทีไ่ ด้มาคานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (RAI) ของผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั ซง่ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เป็น 0.82 อยูใ่ นระดับทีเ่ ชื่อถือได้
2.7 นาแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ที่ผ่านการคัดเลือกไปจัดพิมพ์
เป็นต้นฉบับทีส่ มบูรณ์ เพื่อการเก็บข้อมูลขัน้ ต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การใช้เครื่องมือ
1. แบบสังเกตพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
ผู้วจิ ยั และผู้ช่วยวิจยั ทาการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 เด็กเป็ นรายบุคคลในช่วง
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ทีเ่ ด็กแสดงพฤติกรรม โดยใช้เวลาสังเกต 8
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ทาการสังเกตพฤติกรรมอิทธิ
บาท 4 เด็กจานวน 20 คน
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ได้มกี ารตรวจให้คะแนน ดังต่อไปนี้
0 คะแนน เด็กไม่แสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
1 คะแนน เด็กแสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
โดยมีครูหรือผูอ้ ่นื ชีน้ า
2 คะแนน เด็กแสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
ด้วยตนเอง

แบบแผนการทดลองและวิ ธีดาเนิ นการ
การดาเนินการทดลองและวิธดี าเนินการ
1. การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ก่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ทีใ่ ช้ในกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียว จากทีเ่ บอร์ก และเเกล (Bantnett and Johnson. 1996: 31; Citing Borg; &
Gall. 1989: 692) ได้กล่าวว่า รูปแบบการทดลองกลุ่มเดียว จะมีความเหมาะสมเป็ นพิเึษกับการ
ทดลองทีต่ อ้ งการเปลีย่ นรูปแบบพฤติกรรมหรือรูปแบบภายใน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองการ
วิจยั โดยใช้กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกับการทดลอง และเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จริงขณะทาการ
ทดลอง เพื่อ ความเหมาะสมและความสอดคล้อ งกับจุดมุ่งหมายของการทดลองครัง้ นี้ ซ่งผู้ว ิจยั
ดาเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest - Posttest Design (ล้วน สาย
ยึ; และอังคณา สายยึ. 2538 : 249) มีลกั ษณะการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง
(Pretest)
T1

Treatment
X

(Posttest)
T2

ความหมายของสัญลักษณ์
T1 แทน การสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้วยกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อปกติ ก่อนการทดลอง (Pretest)
T2 แทน การสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้วยกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อปกติ หลังการทดลอง (Posttest)
X แทน การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
2. วิธดี าเนินการทดลอง
ในการทดลองครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปี การึกษา 2554 เป็ น
เวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 40 นาที รวมทัง้ สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน ทาความเข้าใจร่วมกันในการดาเนินการจัดกิจกรรม
การเล่นตามมุมประสบการณ์ด้ว ยสื่อธรรมชาติ เพื่อให้เ ด็ก ทัง้ ที่เป็ นกลุ่มตัว อย่าง และไม่ใ ช่กลุ่ ม
ตัวอย่างได้รว่ มเรียนรู้ จากกิจกรรมอย่างครบถ้วนทัง้ 44 คน โดยการให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน
ติดป้ายสีสม้ หมายเลขที่ 1 – 20 ทีห่ น้าอกเสือ้ เพื่อเป็ นเป้าหมายในการสังเกตพฤติกรรมและบันทก
ข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน ส่วนเด็กทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างติดป้ายสีฟ้าหมายเลขที่ 21 –
44 ทีห่ น้าอกเสือ้
2. สัปดาห์ก่อนการทดลอง (Pretest) ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อปกติเวลา 09.00 - 09.40 น. ในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี และทาการสังเกตพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ร่วมกับผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน
แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาคะแนนพืน้ ฐาน (Baseline) ของเด็กแต่ละคนในแต่ละด้าน
3. ดาเนินการทดลอง โดยผู้วจิ ยั ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติท่ผี ู้วจิ ยั สร้างขน้ ในกิจกรรมเสรี ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 09.40 น. เป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 40 นาที รวมทัง้ สิ้น 24 ครัง้ ท าการสังเกตและบันท ก
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยผู้วจิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน เป็ นรายสัปดาห์ตงั ้ แต่เริม่ ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการของกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
4. สัปดาห์หลังการทดลอง (Posttest) ผู้วจิ ยั จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อปกติ เวลา 09.00 - 09.40 น. ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี และทาการ
สังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ร่วมกับ
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ผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับคะแนนพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กแต่ละคน
แต่ละด้าน
5. นาคะแนนที่ได้จากการสังเกตก่อนและหลังการทดลองมาหาค่าสถิตพิ ้นื ฐานของ
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 แต่ละด้าน โดยวิเคราะห์หาคะแนนเฉลีย่ (M) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
6. เปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ก่อนและหลังการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิตทิ ดสอบที (t-test for Dependent Samples)

การจัดกระทาข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั นาคะแนนพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทีไ่ ด้จากการสังเกตก่อนและหลัง
การทดลองมาหาค่าสถิตพิ ้นื ฐานของพฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยรวมและจาแนกเป็ นรายด้าน โดย
วิเคราะห์หาคะแนนเฉลีย่ (M) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) แล้วอธิบายความหมายของคะแนน
เฉลีย่ ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ และทาการเปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ก่อนและหลังการทดลอง
เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตทิ ดสอบที (t-test for Dependent Samples) ดังนี้
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิตดิ งั นี้
1. สถิ ติพื้นฐาน
1.1 คานวณค่าเฉลีย่ ของคะแนน (ล้วน สายยึ; และอังคณา สายยึ. 2538: 73)
โดยใช้สตู ร
เมือ่

X

=

X

N

แทน ค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม
แทน ผลรวมคะแนนทัง้ กลุ่ม
X
N
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
1.2 หาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (ล้วน สายยึ; และอังคณา สายยึ. 2538: 79)
X

โดยใช้สตู ร
S

เมือ่

N X 2 

=

2

N ( N  1)

S
N

X
X

 X 

2

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน
จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
ผลรวมของกาลังสองของคะแนนนักเรียน
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2. สถิ ติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาความเชื่อมันของผู
่
ป้ ระเมิน โดยวิธกี ารหาความสอดคล้องของผู้ประเมิน โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้องของผูป้ ระเมินจากสูตร RAI สูตรที่ 6 (Burry - Stock. 1996: 256)
K

RAI  1 

เมือ่

RAI
Rmnk

N

M

 R
k 1 n1 m 1

mnk

 R nk

KN M  1I  1

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผูป้ ระเมิน
แทน คะแนนทีไ่ ด้จากผูป้ ระเมินคนที่ m ของผูร้ บั การประเมินคน
ที่ n ในคุณลักษณะที่ k (m=1, 2, 3,…,M; n=1, 2,
3,…,N และ k=1, 2, 3,…,K)
แทน คะแนนเฉลีย่ ของผูร้ บั การประเมินคนที่ n ในคุณลักษณะที่
k ซง่ คานวณได้จากสูตร

R nk
M

 Rmnk

R nk  m1
M
K
แทน
N
แทน
M
แทน
I
แทน

จานวนคุณลักษณะทีป่ ระเมินทัง้ หมด
จานวนผูไ้ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด
จานวนผูป้ ระเมินทัง้ หมด
จานวนช่วงคะแนน (0 ,1, 2)

2.2 หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยใช้ค่า
IOC (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 95)
IOC

เมือ่

IOC

R
N

=

∑R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้อง
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
แทน จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ

59
3. สถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติ ฐาน
3.1 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สูตร t-test สาหรับ Dependent Samples
(ล้วน สายยึ; และ อังคณา สายยึ. 2538: 104)
t

=

D
N  D   D 
2

2

N 1

เมือ่

t
D
N

แทน
แทน
แทน
แทน

D

D

2

ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้พจิ ารณาใน t-distribution
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนคู่ของคะแนนหรือจานวนนักเรียน
ผลรวมทัง้ หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลัง
การทดลอง
แทน ผลรวมของกาลังสองของผลต่างของคะแนนรวมก่อน
และหลังการทดลอง

4. การแปลผลพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4 ของเด็กปฐมวัย
การแปลผลพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ึกษา
ระดับของพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย จาแนกเป็ น 4 ด้าน คือ พฤติกรรมทางด้านฉันทะ
พฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ พฤติกรรมทางทางด้านจิตตะ และพฤติกรรมทางด้านวิมงั สา กาหนดการ
แปลผลโดยภาพรวมและจาแนกรายด้าน ดังนี้
ภาพรวมของพฤติก รรมอิทธิบาท 3 ระดับคะแนนแบบสังเกตที่มคี ะแนนเต็ม 40
คะแนน เกณฑ์การแปลผล แบ่งเป็นช่วง ดังนี้
คะแนนระหว่าง 26.68 - 40.00 หมายถง มีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 อยูใ่ นระดับสูง
คะแนนระหว่าง 13.34 - 26.67 หมายถง มีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 0.00 - 13.33 หมายถง มีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 อยูใ่ นระดับต่า
จาแนกรายด้านพฤติกรรมอิทธิบาท 4 มี 4 ด้าน คือ คือ พฤติกรรมทางด้านฉันทะ
พฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ พฤติกรรมทางทางด้านจิตตะ และพฤติกรรมทางด้านวิมงั สา โดยแต่ละด้าน
มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน เกณฑ์การแปลผล แบ่งเป็นช่วง ดังนี้
คะแนนระหว่าง 6.68 - 10.00 หมายถง มีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 อยูใ่ นระดับสูง
คะแนนระหว่าง 3.34 - 6.67 หมายถง มีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนระหว่าง 0.00 - 3.33 หมายถง มีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 อยูใ่ นระดับต่า

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการศึกษาเรือ่ งผลการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติทม่ี ตี ่อพฤติกรรมอิทธิ
บาท 4 ของเด็กปฐมวัย ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองและการแปลความหมายจากผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกิดเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
N
M
S
t
p
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนเฉลีย่
ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบ
ความน่ าจะเป็ นของค่าสถิติ
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

การนาเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ซึง่ นาเสนอผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย มีตามลาดับดังนี้
1. ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยระหว่าง BaseLine กับ
ในช่วงเวลาของแต่ละสัปดาห์ทไ่ี ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการได้รบั การ
จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย มีตามลาดับดังนี้
1. ค่าสถิตพิ น้ื ฐานพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย
พฤติก รรมอิทธิบาท 4 โดยรวมและในแต่ ล ะด้านของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการ
สังเกตในแต่ละช่วงเวลาที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ดัง
แสดงผลในตาราง 2 - 6
ตาราง 2 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยรวมของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท1่ี
สัปดาห์ท2่ี
สัปดาห์ท3่ี
สัปดาห์ท4่ี
สัปดาห์ท5่ี
สัปดาห์ท6่ี
สัปดาห์ท7่ี
สัปดาห์ท8่ี

M
12.32
22.73
23.17
23.58
30.18
33.58
34.47
35.68
39.13

S
6.59
3.57
3.05
3.97
4.53
5.68
5.06
4.00
1.12

ระดับของพฤติกรรม
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ย
สื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 BaseLine อยู่ในระดับต่ า เมื่อเริม่ การจัดกิจกรรม
การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติให้กบั กลุ่มตัวอย่างพบว่า จากสัปดาห์ท่ี 1 ถึงสัปดาห์
ที่ 3 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 คงทีอ่ ยู่ในระดับปานกลาง จากสัปดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับสูง เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับสูง หากพิจารณา
ถึงปริมาณของพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 เด็กมีระดับพฤติกรรมอิทธิ
บาท 4 เพิม่ ขึน้ สูงทุกสัปดาห์ ซึง่ ระยะเวลาทีต่ ้องจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติน้จี ะต้องจัดอย่างน้อย 4 สัปดาห์ จึงจะทาให้พฤติกรรมอิทธิบาท 4 อยูใ่ นระดับสูง
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ตาราง 3 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท1่ี
สัปดาห์ท2่ี
สัปดาห์ท3่ี
สัปดาห์ท4่ี
สัปดาห์ท5่ี
สัปดาห์ท6่ี
สัปดาห์ท7่ี
สัปดาห์ท8่ี

M
3.47
5.27
5.65
5.72
7.35
8.53
8.45
9.07
9.70

S
1.60
0.77
0.64
0.69
1.48
1.52
1.52
0.96
0.43

ระดับของพฤติกรรม
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 3 พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ย
สื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ BaseLine อยู่ในระดับต่ า เมื่อเริม่ การ
จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติให้กบั กลุ่มตัวอย่างพบว่า จากสัปดาห์ท่ี 1
ถึงสัปดาห์ท่ี 3 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะคงที่อยู่ในระดับปานกลาง จาก
สัปดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับสูง เมื่อ
สิน้ สุดการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้าน
ฉันทะของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับสูง หากพิจารณาถึงปริมาณของพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ
ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 เด็กมีระดับพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะเพิม่ ขึน้ สูงทุกสัปดาห์
ซึง่ ระยะเวลาทีต่ อ้ งจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติน้ีจะต้องจัดอย่างน้อย 4
สัปดาห์ จึงจะทาให้พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะอยูใ่ นระดับสูง
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ตาราง 4 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท1่ี
สัปดาห์ท2่ี
สัปดาห์ท3่ี
สัปดาห์ท4่ี
สัปดาห์ท5่ี
สัปดาห์ท6่ี
สัปดาห์ท7่ี
สัปดาห์ท8่ี

M
3.40
5.52
5.40
5.47
7.13
7.85
8.43
8.80
9.93

S
1.74
0.91
0.65
1.00
1.44
2.20
1.68
1.81
0.21

ระดับของพฤติกรรม
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ย
สื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะ BaseLine อยู่ในระดับต่ า เมื่อเริม่ การ
จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติให้กบั กลุ่มตัวอย่างพบว่า จากสัปดาห์ท่ี 1
ถึงสัปดาห์ท่ี 3 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะคงที่อยู่ในระดับปานกลาง จาก
สัปดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะของเด็กปฐมวัยอยูใ่ นระดับสูง เมื่อสิน้ สุด
การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะของ
เด็กปฐมวัยอยู่ในระดับสูง หากพิจารณาถึงปริมาณของพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะตัง้ แต่
สัปดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 เด็กมีระดับพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะเพิม่ ขึน้ สูงทุกสัปดาห์ ซึง่
ระยะเวลาที่ต้องจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติน้ีจะต้องจัดอย่างน้อย 4
สัปดาห์ จึงจะทาให้พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะอยูใ่ นระดับสูง
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ตาราง 5 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท1่ี
สัปดาห์ท2่ี
สัปดาห์ท3่ี
สัปดาห์ท4่ี
สัปดาห์ท5่ี
สัปดาห์ท6่ี
สัปดาห์ท7่ี
สัปดาห์ท8่ี

M
2.52
6.03
6.00
6.22
7.35
8.30
8.63
8.67
9.78

S
1.98
1.50
1.33
1.46
1.82
1.82
1.49
1.49
0.55

ระดับของพฤติกรรม
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ย
สื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ BaseLine อยู่ในระดับต่ า เมื่อเริม่ การ
จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติให้กบั กลุ่มตัวอย่างพบว่า จากสัปดาห์ท่ี 1
ถึงสัปดาห์ท่ี 3 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะคงที่อยู่ในระดับปานกลาง จาก
สัปดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับสูง เมื่อ
สิน้ สุดการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้าน
จิตตะของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับสูง หากพิจารณาถึงปริมาณของพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ
ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 เด็กมีระดับพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะเพิม่ ขึน้ สูงทุกสัปดาห์
ซึง่ ระยะเวลาทีต่ อ้ งจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติน้ีจะต้องจัดอย่างน้อย 4
สัปดาห์ จึงจะทาให้พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะอยูใ่ นระดับสูง
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ตาราง 6 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท1่ี
สัปดาห์ท2่ี
สัปดาห์ท3่ี
สัปดาห์ท4่ี
สัปดาห์ท5่ี
สัปดาห์ท6่ี
สัปดาห์ท7่ี
สัปดาห์ท8่ี

M
2.93
5.92
6.12
6.18
8.35
8.90
8.95
9.15
9.72

S
1.99
1.01
1.27
1.46
1.56
1.40
1.02
0.95
0.36

ระดับของพฤติกรรม
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ย
สื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สา BaseLine อยู่ในระดับต่ า เมื่อเริม่ การ
จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติให้กบั กลุ่มตัวอย่างพบว่า จากสัปดาห์ท่ี 1
ถึงสัปดาห์ท่ี 3 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สาคงที่อยู่ในระดับปานกลาง จาก
สัปดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สาของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับสูง เมื่อ
สิน้ สุดการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้าน
วิมงั สาของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับสูง หากพิจารณาถึงปริมาณของพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้าน
วิมงั สา ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 ถึงสัปดาห์ท่ี 8 เด็กมีระดับพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สาเพิม่ ขึน้ สูง
ทุกสัปดาห์ ซึง่ ระยะเวลาทีต่ อ้ งจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติน้ีจะต้องจัด
อย่างน้อย 4 สัปดาห์ จึงจะทาให้พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สาอยูใ่ นระดับสูง
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2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยระหว่าง BaseLine กับ
ในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยรวมและในแต่ละด้านของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนการจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ และในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการ
เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ดังแสดงผลในตาราง 7-10
ตาราง 7 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยรวมระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อธรรมชาติ และในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท่ี 1
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 5
สัปดาห์ท่ี 6
สัปดาห์ท่ี 7
สัปดาห์ท่ี 8

คะแนน

ผลต่าง

t

p

M
12.32
22.73
23.17
23.58
30.18
33.58
34.47
35.68

S
6.59
3.57
3.05
3.97
4.53
5.68
5.06
4.00

M

S

10.41
10.85
11.26
17.86
21.26
22.15
23.36

6.56
7.84
8.76
8.06
8.66
6.06
8.55

7.10**
6.19**
5.76**
9.92**
10.98**
16.35**
12.22**

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

39.13

1.12

26.81

6.16

19.46**

.000

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 ปรากฏว่าพฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยรวมของเด็กปฐมวัย
เป็นดังนี้
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับ BaseLine พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ดีขน้ึ กว่า ระยะBaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 จนถึง
สัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01
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ตาราง 8 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อธรรมชาติ และในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท่ี 1
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 5
สัปดาห์ท่ี 6
สัปดาห์ท่ี 7
สัปดาห์ท่ี 8

คะแนน
M
3.47
5.27
5.65
5.72
7.35
8.53
8.45
9.07

S
1.60
0.77
0.64
0.69
1.48
1.52
1.52
0.96

9.70

0.43

ผลต่าง
M

S

1.80
2.18
2.25
3.88
5.06
4.98
5.60
6.23

1.77
1.72
1.77
1.30
2.37
1.63
2.01
1.40

t

p

4.54**
5.67**
5.69**
13.37**
9.54**
13.67**
12.44**
19.94**

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

ผลการวิเ คราะห์ต ามตาราง 8 ปรากฏว่าพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในด้านฉันทะของเด็ก
ปฐมวัย เป็นดังนี้
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ เมือ่ เปรียบเทียบกับ BaseLine พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ ดีขน้ึ กว่า ระยะBaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้ แต่สปั ดาห์
ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01
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ตาราง 9 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อธรรมชาติ และในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท่ี 1
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 5
สัปดาห์ท่ี 6
สัปดาห์ท่ี 7
สัปดาห์ท่ี 8

คะแนน

ผลต่าง

t

p

M
3.40
5.52
5.40
5.47
7.13
7.85
8.43
8.80

S
1.74
0.91
0.65
1.00
1.44
2.20
1.68
1.81

M

S

2.12
2.00
2.07
3.73
4.45
5.03
5.40

1.80
2.08
2.33
2.25
2.91
1.73
2.69

5.25**
4.30**
3.97**
7.43**
6.84**
13.04**
8.97**

.000
.000
.001
.000
.000
.000
.000

9.93

0.21

6.53

1.75

16.68**

.000

ผลการวิเ คราะห์ต ามตาราง 9 ปรากฏว่ าพฤติก รรมอิทธิบ าท 4 ในด้า นวิรยิ ะของเด็ก
ปฐมวัย เป็นดังนี้
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะ เมื่อเปรียบเทียบกับ BaseLine พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิรยิ ะ ดีขน้ึ กว่าระยะ BaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี
1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01
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ตาราง 10 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ และในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท่ี 1
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 5
สัปดาห์ท่ี 6
สัปดาห์ท่ี 7
สัปดาห์ท่ี 8

คะแนน

ผลต่าง

t

p

M
2.52
6.03
6.00
6.22
7.35
8.30
8.63
8.67

S
1.98
1.50
1.33
1.46
1.82
1.82
1.49
1.49

M

S

3.51
3.48
3.70
4.83
5.78
6.11
6.15

1.88
2.41
2.81
3.19
2.57
2.18
2.81

8.38**
6.46**
5.89**
6.77**
10.05**
12.56**
9.80**

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

9.78

0.55

7.26

1.98

16.43**

.000

ผลการวิเ คราะห์ต ามตาราง 10 ปรากฏว่าพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในด้านจิตตะของเด็ก
ปฐมวัย เป็นดังนี้
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ เมื่อเปรียบเทียบกับ BaseLine พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ ดีขน้ึ กว่าระยะ BaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้ แต่สปั ดาห์
ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01

70
ตาราง 11 พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สาระหว่างก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ และในช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
ช่วงเวลาทีส่ งั เกต
BaseLine
สัปดาห์ท่ี 1
สัปดาห์ท่ี 2
สัปดาห์ท่ี 3
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 5
สัปดาห์ท่ี 6
สัปดาห์ท่ี 7
สัปดาห์ท่ี 8

คะแนน

ผลต่าง

t

p

M
2.93
5.92
6.12
6.18
8.35
8.90
8.95
9.15

S
1.99
1.01
1.27
1.46
1.56
1.40
1.02
0.95

M

S

2.99
3.19
3.25
5.42
5.97
6.02
6.22

2.00
2.22
2.64
2.74
2.52
1.88
2.45

6.69**
6.42**
5.52**
8.85**
10.61**
14.28**
11.35**

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

9.72

0.36

6.79

1.83

16.61**

.000

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 11 ปรากฏว่าพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในด้านวิมงั สาของเด็ก
ปฐมวัย เป็นดังนี้
เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สา เมื่อเปรียบเทียบกับ BaseLine พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สา ดีขน้ึ กว่าระยะ BaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้ แต่สปั ดาห์
ที่ 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01
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3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการได้รบั การจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ดังแสดงผลในตาราง 12
ตาราง 12 การเปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
ระดับพฤติกรรม
อิทธิบาท 4
1. ด้านฉันทะ
2. ด้านวิรยิ ะ
3. ด้านจิตตะ
4. ด้านวิมงั สา
รวม

ก่อนการ
หลังการ
ความแตกต่าง
ทดลอง
ทดลอง
ของคะแนน
M
S
M
S
M
S
3.47 1.60 9.60 0.38 6.13 1.49
3.40 1.74 9.77 0.27 6.37 1.73
2.52 1.98 9.67 0.51 7.15 2.10
2.93 1.99 9.70 0.32 6.77 1.95
12.32 6.59 39.88 0.52 27.57 6.40

t

p

18.38**
16.47**
15.22**
15.52**
19.28**

.000
.000
.000
.000
.000

จากตาราง 12 พบว่า พฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยรวมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า ระดับพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทุกด้า น คือ ด้านฉันทะ ด้า นวิร ยิ ะ ด้า นจิต ตะ
และด้านวิมงั สาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อ
ธรรมชาติ โดยมีขนั ้ ตอนการวิจยั และผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความมีอทิ ธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ ผู้วจิ ยั ได้กาหนดความมุ่ง
หมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อน ระหว่างและหลังการจัด
ประสบการณ์การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ

สมมติ ฐานในการวิ จยั
หลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 มากขึน้

ความสาคัญของการวิ จยั
ผลการวิจยั ในครัง้ นี้ จะเป็นแนวทางให้ครูและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เลือกเป็ นกิจกรรมในการพัฒนาพฤติกรรมอิทธิ บาท 4
สาหรับเด็กปฐมวัย และเป็ นแนวทางสาหรับครูในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
แก่เด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการจัดการเรียนรูเ้ พื่อศึกษาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ที่ได้รบั การจัด
กิจ กรรมการเล่ น ตามมุ ม ประสบการณ์ ด้ ว ยสื่อ ธรรมชาติ ซึ่ง การจัด กิจ กรรมการเล่ น ตามมุ ม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เป็ นรูปแบบนวัตกรรมการสอนทีช่ ่วยต่อยอดประสบการณ์ให้เด็กได้
ค้นพบศักยภาพของตนเอง และเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงเพื่อนาไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมอิทธิ
บาท 4
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ประชากรที่ ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิงทีม่ อี ายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่
กาลังศึกษาอยู่ในชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหาร
อากาศอุ ทิศ )
แขวงดอนเมือ ง เขตดอนเมือ ง จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ส านั ก การศึก ษา
กรุงเทพมหานคร จานวน 4 ห้อง เด็กปฐมวัยรวมทัง้ หมดจานวน 147 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิงทีม่ อี ายุระหว่าง 5 - 6 ปี กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหาร
อากาศอุ ทิ ศ ) แขวงดอนเมือ ง เขตดอนเมือ ง จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ส านั ก การศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร โดยมีขนั ้ ตอนการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้องเรียน จาก 4 ห้องเรียน ซึ่งป็ นห้องที่ผู้วจิ ยั
ปฏิบตั กิ ารสอนอยู่ แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จานวน 20 คน จาก 44 คน เพื่อ
กาหนดเป็นกลุ่มทดลอง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
2. แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็ นเวลา 8
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ วันละ 40 นาที รวมทัง้ สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการดาเนินการดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน ทาความเข้าใจร่วมกันในการดาเนินการจัดกิจกรรม
การเล่นตามมุมประสบการณ์ด้ว ยสื่อธรรมชาติ เพื่อให้เ ด็กทัง้ ที่เป็ นกลุ่มตัว อย่าง และไม่ใ ช่กลุ่ ม
ตัวอย่างได้รว่ มเรียนรู้ จากกิจกรรมอย่างครบถ้วนทัง้ 44 คน โดยการให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน
โดยการติดป้ายสีสม้ หมายเลขที่ 1 – 20 ทีห่ น้าอกเสือ้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการสังเกตพฤติกรรมและ
บันทึกข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน ส่วนเด็กทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างติดป้ายสีฟ้าหมายเลขที่
21 – 44 ทีห่ น้าอกเสือ้
2. สัปดาห์ก่อนการทดลอง (Pretest) ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อปกติเวลา 09.00 - 09.40 น. ในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี และทาการสังเกตพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ร่วมกับผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน
แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาคะแนนพืน้ ฐาน (Baseline) ของเด็กแต่ละคนในแต่ละด้าน
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3. ดาเนินการทดลอง โดยผู้วจิ ยั ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติท่ผี ู้วจิ ยั สร้างขึน้ ในกิจกรรมเสรี ตัง้ แต่เวลา 09.00 - 09.40 น. เป็ น
ระยะเวลา 8 สัป ดาห์ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 40 นาที รวมทัง้ สิ้น 24 ครัง้ ท าการสัง เกตและบัน ทึก
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยผู้วจิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน เป็ นรายสัปดาห์ตงั ้ แต่เริม่ ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการของกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
4. สัปดาห์หลังการทดลอง (Posttest) ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อปกติ เวลา 09.00 - 09.40 น. ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี และทาการ
สังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ร่วมกับ
ผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับคะแนนพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กแต่ละคน
แต่ละด้าน
5. นาคะแนนที่ได้จากการสังเกตก่อนและหลังการทดลองมาหาค่าสถิตพิ ้นื ฐานของ
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 แต่ละด้าน โดยวิเคราะห์หาคะแนนเฉลีย่ (M) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
6. เปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ก่อนและหลังการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิตทิ ดสอบที (t-test for Dependent Samples)

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาค้นคว้าผูว้ จิ ยั ได้เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. หาค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลีย่ (M) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) โดย
ใช้การคานวณโปรแกรมสาเร็จรูป
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการการจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ โดยใช้ t-test สาหรับ Dependent Samples
โดยใช้การคานวณโปรแกรมสาเร็จรูป

สรุปผลการวิ จยั
ผลจากการวิจ ยั พบว่ า หลัง จากที่ เ ด็ก ปฐมวัย ได้ร ับ การจัด กิจ กรรมการเล่ น ตามมุ ม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติแล้ว เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ดังนี้
1. ก่ อ นการจัด กิจ กรรมการเล่ น ตามมุม ประสบการณ์ ด้ว ยสื่อ ธรรมชาติเ ด็ก ปฐมวัย มี
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 Baseline อยู่ในระดับต่ า หลังการได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในสัปดาห์ท่ี 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 3
คงทีอ่ ยูใ่ นระดับปานกลาง และเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 จนถึงสัปดาห์ท่ี
8 อยูใ่ นระดับสูง
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2. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เด็กมีพฤติกรรรมอิทธิ
บาท 4 เมื่อเปรียบเทียบกับ Baseline พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ดีขน้ึ กว่า ระยะ
Baseline ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01
3. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ทาให้เด็กมีพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ และวิมงั สา สูงขึน้ กว่าก่อนการจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01

อภิ ปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ทัง้ นี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า
1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติเด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 สัปดาห์ก่อ นการทดลอง Baseline อยู่ในระดับต่ า หลังการได้รบั การจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุม ประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ใน
สัปดาห์ท่ี 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 3 คงทีอ่ ยู่ในระดับปานกลาง และเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4
ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 อยูใ่ นระดับสูง
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ เมื่อพิจารณาถึงระดับพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย
หลังการได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ มีการพัฒนาดังนี้
การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ในแต่ละสัปดาห์พบว่า ในสัปดาห์ก่อนการทดลอง Baseline อยู่ในระดับต่ า คือ แสดงพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 บ้างแต่ยงั ไม่ครบทัง้ 4 ด้าน เพราะเด็กยังตามเพื่อนในการเข้าเล่นตามมุม ไม่กล้า
ตัดสินใจว่าจะเล่นยังไง ขาดความต่อเนื่องในการทากิจกรรม ไม่มสี มาธิในการเล่น จะคอยมองเพื่อน
ทีเ่ ล่นตามมุมอื่นๆ ครูยงั ต้องแนะนา เนื่องจากเด็กยังไม่คุ้นเคย ยัง ต้องปรับตัวให้เข้ากับการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ จาก 8 มุมประสบการณ์ ได้แก่ มุมศิลปะ มุม
บล็อก มุมดนตรี มุมบทบาทสมมติ มุมหนัง สือ มุมประกอบอาหาร มุมวิทยาศาสตร์ และมุมเล่น
น้ า - เล่นทราย ที่ผวู้ จิ ยั จัดเตรียมไว้ให้ โดยการจัดกิจกรรมการเล่น ตามมุ มประสบการณ์ ด้ว ยสื่อ
ธรรมชาติ ประกอบ ด้วยขัน้ ตอนการดาเนินกิจกรรม 4 ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียม คือ เตรียม
สื่อธรรมชาติและอุปกรณ์สาหรับการเล่น (เร้าฉันทะ) ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการก่อนเล่น คือ การนาเข้าสู่
บทเรียน และวางแผนในการเล่น เป็นการวางเงือ่ นไขเป็ นการฝึกฝน (วิมงั สา) เด็กเลือกมุมด้วยความ
สมัครใจ (ฉันทะ) ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ปฏิบตั กิ ารเล่น คือ เด็กปฏิบตั กิ ารเล่นตามที่ออกแบบไว้อย่างอิสระ
(วิรยิ ะ) แสดงความเอาใจใส่ต่อกิจกรรม ไม่วอกแวกกับสิง่ เร้าทีอ่ ยู่รอบข้าง (จิตตะ) เด็กมีการทดลอง
ลองถูกลองผิด คิดแก้ปญั หาในการเล่น (วิมงั สา) และขัน้ ที่ 4 ขัน้ สรุปการเล่น คือ สรุปการเล่นว่าเด็ก
สามารถทาตามทีว่ างแผนเอาไว้หรือไม่ เป็ นการตอกย้าพฤติกรรมอิทธิบาท 4 อีกครัง้ เมื่อผูว้ จิ ยั เริม่
การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
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เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในสัปดาห์ท่ี 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 3 คงทีอ่ ยู่ในระดับ
ปานกลาง และเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 4 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 อยู่ใน
ระดับสูง จากการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เนื่องจากผู้วจิ ยั เปิดโอกาส
ให้เด็กเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติทงั ้ 8 มุมอย่างอิสระ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ธรรมชาติการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัย เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูผ้ ่านการเล่น จากประสบการณ์ตรง ด้วย
การปฏิบตั จิ ริงกับสื่อธรรมชาติตามมุมประสบการณ์ เด็กได้ลงมือกับสื่อธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสทัง้
5 จากการมอง การฟงั การดมกลิน่ การชิม และการสัมผัส (สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์. 2550: 6 ) ซึง่ เป็ น
การเรียนรูจ้ ากสื่อทีเ่ ป็ นรูปธรรมเป็ นของจริง และสัมพันธ์กบั ชีวติ จริงของเด็ก ความรูจ้ ะเกิดขึน้ ในขณะที่
เด็กจับต้องสัมผัส ได้เรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ทัง้ จากการสังเกต รวมทัง้ ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง เล่น อย่างอิสระตาม
มุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติทผ่ี วู้ จิ ยั จัดขึน้ ดังทีพ่ ระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 2548: 46) กล่าว
ว่า สอนโดยให้ผู้เ รีย นลงมือ กระท าด้ว ยตนเอง จะช่ว ยให้ผู้เ รียนเกิดความรู้ ความเข้า ใจชัดเจน
แม่นยาและได้ผลจริง ซึง่ มีความสอดคล้องกับการสอนตามแนวคิด “แอคทีฟ เลิรน์ นิ่ง” ในการปฏิบตั ิ
จริงเพื่อการสารวจ ค้นหาและเคลื่อนไหวทางความคิด ได้เล่นกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทจ่ี บั ต้องได้ เด็กมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยมีโอกาสตัดสินใจทีจ่ ะทากิจกรรมนัน้ ๆ (สุจนิ ดา ขจรรุ่งศิลป์
(2550ข: 23 - 25) เป็ นไปตามแนวความคิดของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ทีก่ ล่าวว่า การเรียนรู้
เกิดจากการกระทา (learning by doing) (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 21) โดยทีเ่ ด็กได้ลงมือกระทา
กับสื่อธรรมชาติตามมุมประสบการณ์ จากการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ มีความ
สอดคล้องกับรูดอล์ฟ สไตเนอร์ (Carlgren. 1981: 34; อ้างอิงจาก Rudolph Steiner. 1978) ทีก่ ล่าว
ว่าของเล่นสาเร็จรูปทาลายความคิดจินตนาการของเด็ก ของเล่นควรทีจ่ ะเป็ นของเล่นธรรมชาติ และ
ให้เ ด็ก คิดวิธเี ล่ นของเด็ก เอง ควรเป็ นวัส ดุธ รรมชาติมลี กั ษณะรูปร่าง และขนาดที่เหมาะสม ไม่
สลับซับซ้อน เด็กสามารถทาความเข้าใจ หรือออกแบบสิง่ ใหม่ๆได้ง่าย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรูปธรรม
เป็ น ของจริง น่ า สนใจน่ า สัม ผัส เป็ น สื่อ ที่เ ด็ ก สามารถพบเห็ น ในชีว ิต ประจ าวัน เด็ ก ได้ ร ับ
ประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบตั ิ ได้คน้ คว้าความรูด้ ว้ ยตนเองโดยประสาทสัมผัสทัง้ ห้า เด็กได้สงั เกต
ได้รบั ความรูส้ กึ ที่ดแี ละได้รจู้ กั สิง่ ต่างๆ โดยครูต้องเป็ นผู้จดั เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์
และการเสริมแรงอย่างถูกวิธ ี (ประภาพรรณ เอีย่ มสุภาษิต. 2548: 82 - 112) เพื่อเอือ้ ให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ มีความสอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์ของ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2546:
7) ซึ่งป็ นการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รเิ ริม่ คิดวางแผนตัดสินใจ ลงมือกระทาและนาเสนอแนวคิด
โดยครูผู้สอนเป็ นผู้สนับสนุ น อานวยความสะดวกและเรียนรูร้ ่วมกับเด็ก นาสื่อธรรมชาติมาจัดตาม
มุมประสบการณ์ เช่น ในมุมศิลปะ ใช้สเี ขียวจากผงใบมะรุม สีแดงจากดินเหนียว สีดาจากผงถ่ าน สี
เหลืองจาก ผงขมิน้ ฯลฯ ในมุมบล็อก เด็กเล่นบล็อกดิน บล็อกไม้ไผ่ ในมุมประกอบอาหาร เด็ก
ประกอบอาหารจริง จากเตาถ่าน มีการปิ้งข้าวโพด ปิ้งกล้วย ทอดผัก ข้าว ต้มน้ าดอกอัญชัน เป็ น
ต้น จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว เด็กได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองใน ขณะทีเ่ ล่น ตามความพึง
พอใจของตนอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินผ่านสื่อธรรมชาติตามมุมประสบการณ์
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การที่เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่อที่อยู่ในวิถชี วี ติ ของเด็ก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรีย นรู้ จากการเล่ น ตามมุ ม ประสบการณ์ ด้ ว ยสื่ อ ธรรมชาติ ซึ่ง มีค วามสอดคล้ อ งกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ (2548: 52) ที่กล่าวว่า แนวการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษา ที่
เสนอให้มอี ุปกรณ์หรือสื่อการเรียนที่เป็ นรูปธรรมให้เด็กได้มโี อกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สารวจ
ค้นคว้า จะเป็นการทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศทีอ่ บอุ่นมีความสุข การมีปฏิสมั พันธ์ท่ี
ดีระหว่างครูกบั เด็ก โดยใช้วธิ ใี ห้เด็กมีส่วนร่วมในการกระทา ครูจะคอยสังเกตการการเล่น กระตุ้น
เร้าความสนใจ ท้าทายเด็ก (วิรยิ ะ) โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกมุมทีเ่ ด็กชอบทาให้เด็กรูส้ กึ ว่าเป็ นสิง่ ที่
เด็กต้องรับผิดชอบในสิง่ ทีต่ นเองเลือก (จิตตะ) รูจ้ กั ทดลองเล่นอย่างลองผิดลองถูก เพื่อหาข้อมูลใน
การแก้ปญั หา (วิมงั สา) เป็ นการสร้างความประทับใจ ให้เกิดการอยากเรียนรูม้ ากขึน้ (ฉันทะ) การ
เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ก ระทาหรือ แสดงพฤติกรรมการเล่น อย่างอิส ระ ภายใต้บรรยากาศความรัก
ความอบอุ่ น ท้า ทายให้ เ ด็ก อยากรู้ อยากแสวงหาค าตอบ การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ ท่ี ดีข องครู จาก
ประสบการณ์ ในการเล่นของเด็ก มีการกระตุ้นและจูงใจที่ดี เด็กเกิดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ท่ี
ได้รบั จากการเล่นทีผ่ ่านมา การฝึกปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ทาให้เด็กเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 สูงขึน้
จากการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ที่มคี วามสอดคล้องกับธรรมชาติ
การเรียนรูข้ องเด็ก ตามหลักทางทฤษฎีพฤติกรรมนิยม อธิบายว่า การเรียนรูเ้ กิดจากปจั จัยทางตรง
กับการวางเงื่อนไข ที่เป็ นสิง่ เร้ากับการตอบสนองสิง่ เร้า เช่น ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาลอฟ
(Pavlov) ทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner) ทีเ่ น้นสิง่ เร้ากับการเสริมแรงทีเ่ ป็ นการเสริมแรงทางบวกที่
คนพอใจ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 19 - 22) การเรียนรูท้ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
อย่างถาวร อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทีไ่ ด้รบั ตามแนวคิดของวัตสัน (Watson) ถือ
ว่าการเรียนรูแ้ ละพฤติกรรมเช่นนี้จะเข้มข้นรุนแรงนัน้ ไม่ใช่เป็ นเพราะรางวัล หรือการเสริมแรงอย่าง
เดียว แต่ เ พราะเป็ นการเชื่อ มโยงเกี่ยวพันกับสิง่ เร้า การจัดสภาพแวดล้อ มด้วยการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ด้ว ยสื่อธรรมชาติ เป็ นการเร้าความสนใจของเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้ จากการทา
กิจกรรมตามความต้องการของเด็ก ในบรรยากาศที่เด็กมีอสิ ระเสรี ในการตัดสินใจเลือกลงมือปฏิบตั ิ
จับ ต้ อ ง สัม ผัส เด็ก ปฐมวัย จะท างานการเรีย นรู้ผ่ า นการเล่ น กับ สื่อ ธรรมชาติท่ีจ ัด วางเป็ น มุ ม
ประสบการณ์ต่างๆ ทีท่ าให้เด็กมีแรงกระตุ้นทีจ่ ะเรียนรู้ มีสงิ่ กระตุ้นทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง คือแรงจูงใจที่
เรียกภาษาพุทธศาสนาว่า ฉั นทะ ความพอใจหรือความต้อ งการ มีความสัมพันธ์กบั ความเพียร
พยายาม (วิรยิ ะ) มีความเอาใจใส่ จดจ่อในการทากิจกรรม (จิตตะ) รู้จกั ทดลองในสิง่ ที่ปฏิบตั ิอยู่
เพื่อให้สงิ่ ทีท่ าออกมาดีทส่ี ุด (วิมงั สา) (พระมหาสมคิด โครธา. 2547: 23) ประสบการณ์จากการเล่น
สื่อธรรมชาติตามมุมประสบการณ์ ด้วยความมีอสิ ระในการคิด การแสดงออก อย่างเป็ นไปตามความ
ต้องการทีจ่ ะเรียนรู้ เป็นการฝึกฝนอิทธิบาท 4 อย่างครบถ้วน เพราะสิง่ เร้าทัง้ ภายในและภายนอกทา
ให้เด็กปฐมวัยเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้วยการเรียนรู้ จากประสบการณ์ท่เี กิดจากการเล่น ดังนัน้ จะ
เห็นได้ว่า เมื่อเด็กได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองในขณะที่เล่น ตามความพึงพอใจของตนอย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลินผ่านสื่อธรรมชาติตามมุมประสบการณ์ ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 เด็กให้ความ
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สนใจ เกิดความสนุกสนานขณะเล่น และในแต่ละมุมประสบการณ์จะมีส่อื ธรรมชาติ เป็ นสื่อของจริงที่
หลากหลาย ดึงดูดความสนใจเด็ก ส่งผลให้สามารถพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยให้
สูงขึน้ ได้
2. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติเด็กมีพฤติกรรรมอิทธิ
บาท 4 เมื่อเปรียบเทียบกับ Baseline พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ดีขน้ึ กว่า ระยะ
Baseline ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 1 จนถึงสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 จากผลการวิจยั ใน
ครัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดประสบการณ์
การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ มีการพัฒนาดังนี้
สัปดาห์ก่อนการทดลอง (Baseline) เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อปกติ ทัง้ 8
มุม ซึ่งเป็ นสื่อที่เด็กมีความคุ้นเคย แต่เด็กไม่คุ้นเคยกับรูปแบบในการเล่นที่ครูจดั ให้ ด้วยกระบวน
เล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ซึง่ ประกอบไปด้วย 4
ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียม (เร้าฉันทะ) ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการก่อนเล่น (วางเงื่อนไขเพื่อให้
เกิดวิมงั สา) ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ปฏิบตั กิ ารเล่น (วิรยิ ะ, จิตตะ) และขัน้ ที่ 4 ขัน้ สรุปการเล่น (เป็ นการตอกย้า
พฤติกรรมอิทธิบาท 4) เมือ่ เด็กเริม่ เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อปกติ พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
เด็กยังลังเลกับการที่จะตัดสินใจว่าเลือกเล่นมุมไหนดี แต่ละมุมเล่นแล้วจะเป็ นยังไง เด็กยังเล่นตาม
มุมประสบการณ์ไม่เต็มตัว ขาดความมันใจ
่ เด็กจะเดินไปมาระหว่างมุมประสบการณ์แต่ละมุม มีเด็ก
ทีเ่ ลือกมุมไม่ได้ประมาณ 4 - 5 คน ไม่เลือกมุมเลย เดินไปมาดูเพื่อนว่ากาลังเล่นอะไร เมื่อเด็กไม่ได้
เล่นตามมุมทีต่ อ้ งการได้ เด็กจะทาท่างอนครู เด็กยังไม่สามารถปฏิบตั ติ ามกติกาของการเล่นได้ และ
ไม่ยอมเล่นตามมุมทีต่ นเองไม่ได้เลือก สาเหตุเพราะไม่ได้มุมทีต่ ้องการทีอ่ ยากเล่นกับเพื่อนทีต่ นเอง
ชอบ และที่สาคัญต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงของการเล่นคือ แต่ละมุมเล่นได้ 5 - 6 คน เด็กจะคอย
นับว่ามุมตัวเองครบหรือยังถ้าเกินเด็กจะบอกเพื่อนว่า “มุมเต็มแล้วนะ เล่นไม่ได้หรอก” จากการ
สังเกตของครูยงั มีเด็กบางคนแอบเล่นตามมุมทีจ่ านวนเด็กเต็มแล้ว เด็กยังเล่นตามมุมแต่ละมุมได้ไม่
นาน ขาดความต่อ เนื่องในการทากิจกรรม กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ท่เี ด็กเลือกเล่ น
อันดับที่ 1 คือมุมประกอบอาหาร อันดับที่ 2 เล่นน้า - เล่นทราย
สัปดาห์ท่ี 1 เด็ก เล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ด้วยความตื่นเต้น
ประหลาดใจ และบอกกับครูว่า “เราได้เล่นของเล่นโบราณแล้ว” เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติ เด็ก ตื่น เต้ น เหมือ นอยากรู้ว่ า แต่ ล ะมุ ม ที่เ ล่ น จะเป็ น อย่ า งไร เด็ก เลือ กเล่ น ตา มมุ ม
ประสบการณ์ ตามความสนใจ คิดวางแผนในการเลือ กมุมก่อ นเวลาการจัดกิจกรรม เพราะเด็กมี
ประสบการณ์เดิมของขัน้ ตอนในการเล่นจากสัปดาห์ก่อนการทดลอง (Baseline) แต่มคี วามแตกต่าง
กันทีส่ ่อื ตามมุมประสบการณ์ทงั ้ 8 มุม ซึง่ เด็กยังใช้เวลานานในการคิดวางแผน เด็กจะเดินดูส่อื ตาม
มุมในแต่ละมุม พูดคุยกันว่าสื่อมีอะไรบ้างและจะเล่นอย่างไร ความร่วมมือในการเล่นยังน้อย ความ
สร้างสรรค์ของผลงานตามลักษณะของมุมยังน้อย ซึง่ ผูว้ จิ ยั เปรียบเทียบกับการเล่นตามสื่อปกติแล้ว
เด็ก ให้ความสนใจสื่อ ธรรมชาติ เ พราะเด็กยังไม่คุ้นเคยมากนัก โดยผู้ว ิจยั เป็ นเพียงผู้สงั เกตและ
อานวยความสะดวกให้กบั เด็กเท่านัน้ และให้ความช่วยเหลือเมือ่ เด็กต้องการ
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สัปดาห์ท่ี 2 และ 3 เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เด็กเลือกเล่นตาม
มุมทีเ่ ลือกได้ดขี น้ึ ใช้เวลาในการเล่นได้นานขึน้ มีสมาธิจดจ่อในการทากิจกรรม ยังมีพฤติกรรมตาม
เพื่อนบ้าง แต่จะเริม่ เลือกมุมทีต่ นเองมีความสนใจมากขึน้ บางครัง้ ยังเกิดความลังเลบ้าง แต่จะทาท่า
ตัดใจจากมุมทีต่ ้องการเล่น จะพูดว่า “เดีย่ วพรุ่งนี้เราค่อยเล่นก็ได้” และเริม่ ให้ความสนใจกับบางมุม
ที่ไม่เคยเข้าเล่นมากขึน้ กับเพื่อนกลุ่มใหม่มากขึน้ มีความร่วมมือในกลุ่ม มีการสร้างสรรค์ผลงาน
มากขึน้ มีรปู แบบทีแ่ ตกต่างออกไป มีความร่วมมือในการเล่นมากขึน้
สัปดาห์ท่ี 4 และ5 เด็กมีพฒ
ั นาการพฤติกรรมอิทธิบาท 4 สูงขึน้ กว่าสัปดาห์ทผ่ี ่านมา
เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ พฤติกรรมการเล่นของเด็กเปลี่ยนไปมาก เด็กเริม่
เลือกมุมด้วยตัวเองอย่างชัดเจน มีความมันใจในตั
่
วเองมากขึน้ จะเล่นกับกลุ่มเพื่อนที่มพี ฤติกรรม
การเล่นทีค่ ล้ายกัน มีการออกแบบการเล่นในแต่ละมุม เริม่ มีการยอมรับข้อตกลงในการเล่นมากขึน้
เช่น แต่ละมุมเล่นได้ 5 - 6 คน เมื่อเด็กไปดูแล้วเพื่อนเล่นครบตามจานวนเด็กจะยอมรับและเดินไป
เล่ นมุมอื่น สามารถเล่นได้นานตามระยะเวลาที่กาหนด มีค วามกระตือ รือร้นในการเล่ นได้อ ย่าง
ต่อเนื่อง ทากิจกรรมตามมุมนัน้ ๆ ได้ดี ปฏิบตั ิตามกติกาในการเล่น ได้มากขึ้น เช่น การเล่นด้ว ย
ความระมัดระวัง การไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน การเก็บของเล่นตามมุมโดยมีการเตือนเป็ นบางครัง้
เด็กมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการเล่น
ซึง่ ผูว้ จิ ยั สังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็ก เด็กได้เรียนรูใ้ นขณะลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมการเล่น ซึง่ ทา
ให้เ ด็กเกิดกระบวนการคิดจากการเชื่อ มโยงประสบการณ์ เ ดิมเข้ากับประสบการณ์ ใ หม่ มีค วาม
แม่นยาในการเล่นในแต่ละมุม เพื่อทาความเข้าใจสิง่ ต่างๆ นาไปสู่การเรียนรูร้ ่วมกัน นอกจากนัน้ เด็ก
ยัง ได้ ท บทวนประสบการณ์ ท่ีไ ด้ เด็ ก มีป ฏิส ัม พัน ธ์ กับ ผู้ อ่ืน มากขึ้น เนื่ อ งมาจากเด็ก ได้ ผ่ า น
ประสบการณ์การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติมาแล้วหลายครัง้ และรูล้ กั ษณะของมุม
ประสบการณ์ในแต่ละมุม ว่าเป็ นอย่างไร เมื่อเด็กมีโอกาสประสบความสาเร็จอยู่เสมอจากการเล่น
อย่างอิสระกับสื่อธรรมชาติตามมุมประสบการณ์ เริม่ เข้าใจในรูปแบบการเล่นตัง้ แต่เริม่ ต้นจนเสร็จสิน้
การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
สัปดาห์ท่ี 6 7 และ 8 เด็กมีพฒ
ั นาการพฤติกรรมอิทธิบาท 4 สูงขึน้ ในระดับคงที่ เด็ก
เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการเล่นมีปฏิสมั พันธ์กบั
มุมประสบการณ์หลากหลายมุม ทาให้เด็กมีประสบการณ์จากการเล่นตามมุมต่างๆ ทาให้เด็กมีความ
แม่นยาในการทีจ่ ะเลือกมุมทีต่ วั เองถนัด เมือ่ เด็กๆ ได้ทากิจกรรมซ้าๆ เรียนรูข้ นั ้ ตอนในการเล่น และ
รูก้ ระบวนการทีถ่ ูกต้อง เด็กเกิดพฤติกรรมความเคยชิน ดังคากล่าวของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ.
ปยุตโต. 2551. 96 - 97) กล่าวว่า ความเคยชินนี้มที งั ้ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ พระพุทธเจ้า
ทรงเน้นความสาคัญของความเคยชิน ด้วยการฝึกความเคยชินทีด่ ี ทาให้เกิดพฤติกรรมทีด่ ี ในทีส่ ุดก็
เป็ นวิถชี วี ติ ขึน้ มา บรรยากาศและการจัดสภาพแวดล้อมของการเล่นที่เอื้ออานวยต่อการมีลกั ษณะ
นิสยั ทีด่ ี จะช่วยให้เด็กดูดซึมซับสิง่ ทีด่ งี าม โดยอาศัยการฝึกฝนการกระทาทีส่ ม่าเสมอ ค่อยเป็ นค่อย
ไป และ นาไปสู่การปฏิบตั ิ จนเป็ น นิสยั ได้ ซึ่งกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับวัยและพัฒนาการนัน้ สามารถ
เปลีย่ นพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปในทิศทางทีด่ ี (ผุสดี กุฎอินทร์. 2526: 45 - 46) กิจกรรมการเล่น
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จะมีการดาเนินไปด้วยดี เด็กมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกัน สมาชิกในการเล่นตามมุมประสบการณ์จะมีการ
พูดคุยโต้ตอบในสิง่ ทีก่ าลังทาอยู่ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ มีการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้ อ แบ่งอุปกรณ์ส่อื
ธรรมชาติซ่งึ กันและกัน ในการทากิจกรรมของการเล่นได้อย่ างชัดเจน มุมประกอบอาหาร มีการ
ยอมรับและคัดเลือกความคิดเห็นของแต่ละคนว่า จะใครจะทาอะไร และทาอย่างไร มีการต่อรอง เมื่อ
เกิดปญั หาเด็กจะช่วยกันแก้ไข โดยการลงความเห็นว่าจะแก้ปญั หายังไง บรรยากาศในการเล่นเงียบ
เสีย งรบกวนน้ อ ยมาก เมื่อ เด็ก มีโ อกาสเล่ น ตามมุม อย่า งอิส ระกับ สื่อ ธรรมชาติ จากอุ ป กรณ์ ท่ี
หลากหลาย มีก ารแสดงความคิดเห็นในการเล่ น มีการยอมรับจากเพื่อ นในกลุ่ ม ทาให้เ ด็กกล้า
แสดงออก มีความมันใจในการท
่
ากิจกรรมการเล่น และตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการทดลอง ครู
กระตุ้นเด็กด้วยคาถามเพื่อให้เด็กได้คดิ แก้ปญั หา ท้าทายในระหว่างการทากิจกรรม ให้กาลังใจและ
การเสริมแรง สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็ นกันเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมการเรียนรูด้ งั กล่าว จะช่วย
เสริมให้เด็กมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 สูงขึน้
สัปดาห์หลังการทดลอง Posttest เด็กมีพฒ
ั นาการพฤติกรรมอิทธิบาท 4 สูงขึน้ เด็ก
เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อปกติ เด็กมองของเล่นด้วยความตื่นเต้นมาก และพูดว่า “ของเล่นอัน
เดิมกลับมาแล้ว” พูดด้วยความตื่นเต้น และชวนเพื่อนมาดู แต่ครูยงั จัดของเล่นสื่อธรรมชาติเอาไว้
ใกล้ๆ กันและพูดคุยกับเด็กๆ ว่า “ครูจดั ของเล่นธรรมชาติไว้ใกล้ๆ กันนะ แต่วนั นี้ขอ้ ตกลงของเรา
คือเล่นเฉพาะของเล่นสื่อปกติ” เด็กร่วมกันวางแผนในการเล่นซึง่ เด็กๆ ทาได้ดี ใช้เวลาเร็วมากใน
การเลือกมุม โดยไม่สนใจว่าเพื่อนคนไหนจะอยู่มุมไหน เล่นแต่ละมุมอย่างชัดเจน ไม่เดินวุ่นวาย
หรือ ขอเข้า ไปเล่ น มุม อื่น เด็ก มีค วามมุ่ง มันในการเล่
่
น ตามมุม ที่ต นเองเลือ กอย่า งเต็ม ที่ มีก าร
ช่วยเหลือ แบ่งปนั พอหมดเวลา เด็กจะเก็บของเล่นกันเงียบๆ โดยเฉพาะมุมเล่นน้ า – เล่นทราย
เด็กจะเก็บของเล่นตามขัน้ ตอนก่อนหลังได้ดมี าก เช่น เด็กจะนาอุปกรณ์ในการเล่น ทุกอย่างไปล้าง
เก็บทรายได้เรียบร้อ ย ใช้ไม้ถูพ้นื ได้อย่างคล่องแคล่ว และที่สาคัญเด็กจะพยายามที่จะเก็บน้ าใน
กระบะน้าออกเพื่อนา ไปทิง้ โดยเด็กจะใช้ถว้ ยตักก่อน เมือ่ น้าใกล้หมดจะใช้จาน ใช้ชอ้ น และเมื่อน้ า
ใกล้หมดตักไม่ได้ เด็กจะช่วยกันคิดว่าจะทายังไง สุดท้ายก็ลองยก เอียงกระบะน้ าและใช้ แก้วตักที
ละนิดจนน้าหมดจากกระบะ
จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติตลอด 8 สัปดาห์
ครูดาเนินกิจกรรมตามขัน้ ตอนการเล่นทัง้ 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียม ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการ
ก่อนเล่น ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ปฏิบตั กิ ารเล่น ขัน้ ที่ 4 ขัน้ สรุปการเล่น เมื่อเด็กมีโอกาสทากิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ จะพบว่าสัปดาห์ก่อนการทดลองอยู่ในระดับต่ า จากการจัด
กิจกรรมให้เด็กทาซ้าๆ เป็ นกระบวนการที่หล่อหลอม เด็กได้ฝึกฝนทาให้เกิดพฤติกรรมทีเ่ ข้มข้น
โดยการใช้ส ิ่งเร้าทัง้ ภายนอกและภายใน โดยผู้ว ิจยั เเปลี่ยนสื่อตามหน่ วยการเรียนรู้ เป็ นตัวเร้า
กระตุ้น และการมีป ฏิส ัม พัน ธ์ท่ี ด ีข องครูกับ เด็ก ระหว่ า งการจัด กิจ กรรม ท้า ทายให้เ ด็ก อยากรู้
สนองตอบด้วยคาพูด เป็นกาลังใจให้กบั เด็ก ทาให้เด็กเกิดพฤติกรรมอิทธิบาท 4 สูงคงที่
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3. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ทาให้เด็กมีพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 โดยรวมและรายด้าน คือ ด้านฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ และวิมงั สา สูงขึน้ กว่าก่อนการจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ เมื่อพิจารณาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย การจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติสามารถพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทุกด้าน
ของเด็กปฐมวัยให้สงู ขึน้ มีการพัฒนาดังนี้
3.1 พฤติกรรมทางด้านฉันทะ จากการศึกษาพบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทางด้านฉันทะสูง ขึน้ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติสามารถพัฒนาพฤติก รรมทางด้านฉันทะได้ เด็กทีม่ พี ฤติกรรมฉันทะทีเ่ ด็กแสดงออก คือ
เด็กจะรักงาน ทางานด้วยใจรักเป็ นสุข จะแสดงออกด้วยท่าทาง คาพูด กิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาฉันทะ พระ
พรมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 2552: 18) กล่าวว่า คนทีม่ นี ิสยั ใจรัก ชอบอะไรแล้วทา ครูต้องใช้
วิธกี ารถามร่วมด้วย ทัง้ นี้อาจเป็ น เพราะในขณะที่เด็กเล่นตามมุม ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ครู
มีปฏิสมั พันธ์ท่ดี กี บั เด็ก ครูจะถาม พูดคุย ด้วยท่าทางที่เป็ นมิตรการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เกิดความ
สนุ กสนาน เด็กมีความสุขในการเล่น มีความรักในการทากิจกรรม เมื่อเด็กมีโอกาสตัดสินใจเลือกมุม
ตามความสมัครใจ ซึง่ จากมีความสอดคล้องกับ สุจนิ ดา ขจรรุง่ ศิลป์ (2550ข: 26) ทีก่ ล่าวว่า หลักการ
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยทีส่ าคัญประการหนึ่ง คือ ให้เด็กมีโอกาสฝึกการตัดสินใจ
หรือมีโอกาสเลือก การจัดมุมต่างๆ ในห้องเรียนที่เด็กสามารถตัดสินใจเลือกเล่นในมุมต่างๆ ตาม
ความสนใจของเด็ก เป็ นสภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ ่มี ปี ระสิทธิภาพในการส่งเสริมความเชื่อมันและ
่
ความสามารถในการตัดสินใจของเด็กในวัยนี้
การที่เ ด็ก ได้ เ ล่ น เลือ กตามมุ ม ประสบการณ์ ท ัง้ 8 มุ ม จะเป็ น การส่ ง เสริม ความ
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะให้กับเด็กปฐมวัย ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเล่ นตามมุม
ประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ที่ให้เด็กมีโอกาสเลือกเล่นตามมุมด้วยความสมัครใจ สื่อธรรมชาติท่ี
หลากหลาย เมื่อเด็กได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองตามความสนใจ มีความกระตือรือรือร้นใน
การทากิจกรรม จะคอยมาถามครูเสมอว่า”วันนี้เราจะทากิจกรรมอะไร” เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างเพื่อน
และครู เด็กจะมีการพูดคุยกันในกลุ่มทีเ่ ล่นอยู่ดว้ ยกัน แสดงสีหน้าท่าทางมีความสุข ซึง่ แสดงออกโดย
การพูดคุย เกี่ยวกับการเล่น สื่อ มีการเสนอความคิดเห็นขณะทากิจกรรม ได้เสนอผลงานของตนเอง
และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟงั ได้ และเมื่อเด็กทากิจกรรมสาเร็จ จะรูส้ กึ ภูมใิ จใน
ผลงานของตน สังเกตได้จากการทีเ่ ด็กแสดงอาการดีใจ นาผลงานทีไ่ ด้ไปอวดครูข้างห้อง อวดเพื่อน
หรือผู้ช่วยวิจยั ในขัน้ ตอนการนาเสนอผลงานเป็ นการให้เด็กบอกเล่า บรรยายในสิง่ ที่ตนทาด้วย
ความภาคภูมใิ จ ครูจะเสริมแรงทางบวกเท่านัน้ ไม่มกี ารประเมินค่าหรือเปรียบเทียบผลงานของเด็ก
แต่จะพยายามทาความเข้าใจกับผลงานนัน้ ซึง่ มีความสอดคล้องกับ สุมณฑา พรหมบุญ (2544: 10)
กล่าวไว้ว่า เด็กปฐมวัยเป็ นวัยที่มจี นิ ตนาการสูง สามารถเล่าเรื่องสิง่ ต่างๆ ตามความคิดของตนได้
ผูใ้ หญ่ควรให้โอกาสเด็กในการเล่าเรื่อง มีการเสริมแรงทางบวกด้วยคาชม หรือแสดงคาถามทีแ่ สดง
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ท่าทีเข้าใจในผลงาน เป็นการกระตุน้ ให้เด็กพอใจ มีความสอดคล้องกับสกินเนอร์ (Skinner) ได้กล่าว
ไว้ว่า การเรียนรูก้ ารกระทาใดๆ ถ้าได้รบั การเสริมแรงจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึน้ อีก ส่วนการกระทา
ใดๆ ทีไ่ ม่ได้รบั การเสริมแรง มีแนวโน้มทีค่ วามถีข่ องการกระทานัน้ จะลดลง และหายไปในทีส่ ุด
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 2548: 70) กล่าวว่า พระพุทธเจ้าจะทรงใช้การชมเชย
บ้าง ก็เป็นไปในรูปการยอมรับความดีของผูน้ นั ้ กล่าวชมโดยธรรม ให้เขามันใจ
่ ในการกระทาความดี
ของตน เมื่อเด็กทากิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติเสร็จเรียบร้อย เด็กยังได้
ช่วยเก็บของเล่นตามมุม ทาความสะอาดมุม ทาความสะอาดเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในมุมประกอบอาหาร โดย
นาไปล้าง นาไปเช็ด ผึง่ ลมให้แห้ง และเก็บเข้าทีเ่ ดิม เด็กมีพฤติกรรมเลียนแบบจากการสังเกตการณ์
เก็บของเล่นตามมุมประสบการณ์ของครูในช่วงสัปดาห์แรกๆ จากการสังเกตเพื่อน เมื่อเห็นเพื่อน
เก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จ แล้วครูชมเชย (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 23 - 24; อ้างอิงจาก Albert
Bandura. 1925) พฤติกรรมของคนและการแสดงออกเกิดจากการได้เลียนแบบตัวอย่างทีผ่ นู้ นั ้ เห็น
ได้สงั เกต ลองปฏิบตั ติ าม หากได้รบั การยอมรับเด็กจะแสดงพฤติกรรมหรือกระทานัน้ ต่อไป เด็กจะ
เลือกเลียนแบบเฉพาะสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจเท่านัน้ สิง่ ทีเ่ ด็กเลียนแบบมีทงั ้ การได้เห็น ได้ ฟงั และได้ยนิ แต่
การได้เห็นต้นแบบมีอทิ ธิพลสูงกว่า จากการสังเกตพฤติกรรมของผูว้ จิ ยั เด็กจะเก็บของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทงั ้ 8 มุม ได้ถูกต้อง เรียบร้อย โดยทีค่ รูไม่ตอ้ งเตือน
จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ ให้เด็ก
ปฐมวัยมีโอกาสในการเลือกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสมัครใจ กับเพื่อนทีช่ อบทาให้เด็กมี
ความสุข เพลิดเพลิน ในการเล่น แสดงออกมาผ่านสื่อ ผ่านการเล่น การทีเ่ ด็กจะบรรลุถงึ ความพอใจ
นัน้ ต้องสนองตอบด้วยการเล่น สอดคล้องกับ ฉันทนา ภาคบงกช (2538: 1) ทีไ่ ด้เสนอแนวคิดไว้ว่า
บุคคลที่มคี วามภาคภูมใิ จในตนเอง จะมีความเชื่อว่าตนมีความสามารถ ยอมรับหรือพอใจในความ
เป็นตัวของตัวเอง เด็กทีม่ คี วามเชื่อมันในตนเอง
่
จะมีความกล้าในการแสดงออก กล้าตัดสินใจและมี
ความมันใจที
่
่จะทาสิ่งต่ างๆ ให้สาเร็จได้ต ามความต้องการของตนเอง จากที่ ครูมปี ฏิสมั พันธ์ท่ดี ี
ภายใต้บรรยากาศของความรัก ให้กาลังใจในการทากิจกรรม เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าเกี่ยวกับผลงาน
ได้รบั การยอมรับจากเพื่อนและครู เด็กจะเกิดความภาคภูมใิ จ เพื่อให้พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์นนั ้ คง
อยู่ จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ ทาให้เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทางด้านฉันทะสูงขึน้
3.2 พฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ จากการศึกษาพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทางด้านวิรยิ ะ สูงขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติ สามารถพัฒนาพฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะได้ เพราะลักษณะของกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณด้วยสื่อธรรมชาติ มีความสนุกสนานท้าทายความสามารถเด็ก เป็ นไปตามคากล่าวของ
พระพรมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 2552: 17) ที่ว่า คนที่มลี กั ษณะวิรยิ ะ จะทาอะไรต้องมี
ลักษณะท้าทาย ถ้าอะไรเป็ นเรื่องท้าทายแล้วใจสู้จะทาให้ได้ บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมการ
เล่น ครูจะมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็ก ท้าทายเด็กด้วยการพูดคุย ด้วยลักษณะของกิจกรรมสื่อธรรมชาติ
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ริเริม่ การเล่นและลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ดังทีส่ ริ มิ า ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 31 – 33) กล่าวว่า
เด็กปฐมวัยโดยธรรมชาติแล้วมีความอยากรูอ้ ยากเห็นในสิง่ ต่างๆ ทีก่ ระตุ้นให้เด็กคิด ให้อยากเรียนรู้
ทาให้เด็กกล้าคิด กล้ากระทา และค้นพบความรูด้ ว้ ยตนเอง ได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เช่น การเล่นประกอบอาหาร การทากิจกรรมศิลปะ การเล่นตามมุม
เล่นน้า – เล่นทราย เป็นต้น
การเล่ น ตามมุ ม ประสบการณ์ ด้ ว ยสื่อ ธรรมชาติ ทุ ก ครัง้ การเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก
ปฏิบตั ิการเล่นตามที่อ อกแบบไว้ หรือ ริเ ริม่ ใหม่อ ย่างอิส ระ เด็กสามารถใช้เ วลาในการเล่นอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะเล่นเสร็จ ให้ความสนใจ พูดคุย และให้กาลังใจ ให้เด็กมุ่งมันในสิ
่ ง่ ที่ปฏิบตั อิ ย่าง
เต็มที่ เปิ ดโอกาสให้เ ด็ก ใช้ค วามพยายามในการเล่ น ชักชวนให้เ ด็กร่ว มเล่ น ทากิจกรรมตามที่
ออกแบบไว้ สอดคล้องกับลดาวรรณ ดีสม (2546: 64) ที่กล่าวว่า ในเด็กปฐมวัยการที่ครูม ี
ปฏิสมั พันธ์ท่ดี ี ไม่ว่าจะเป็ นการใช้คาถามกระตุ้นในการเรียนรู้ การให้กาลังใจ โอบกอดเด็ก หรือคา
ชมเชยในขณะที่เ ด็ก ท้อ แท้ ก็เ ป็ น แรงกระตุ้น อย่า งหนึ่ง ที่ทาให้เ ด็ก มีกาลัง ใจที่จ ะเรีย นรู้ต่ อ ไป
ั้
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ยั ของ วิสุ ทธิว รรณ ปนฉาย
(2550: 58) ที่ศึกษาเรื่อ งคู่ม ือ พัฒ นาความ
ขยันหมัน่ เพียรของนัก เรีย นระดับปฐมวัย สรุปว่ า การจัดกิจ กรรมโดยใช้เ ทคนิ ค การเล่ า นิท าน
เทคนิคแม่แบบและบทบาทสมมติ สามารถนามาส่งเสริมพฤติกรรมความขยันหมันเพี
่ ยรของนักเรียน
ปฐมวัยได้เป็นอย่างดี กิจกรรมในคู่มอื ประกอบด้วยเทคนิคทีห่ ลากหลายและมีความเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย เปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็นซึง่ ทาให้เด็กเกิดความสนใจ
จากสถานการณ์ทก่ี าหนดให้ ทาให้เด็กมีความกระตือรือร้น อยากเข้ามามีส่วนร่วม เด็กมีอสิ ระในการ
ตัดสินใจ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ แสงเดือน จูธารี (2546: 62 – 63) ทีศ่ กึ ษาเรื่องผลของการ
จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเน้นวัฒนธรรมเป็ นฐานที่มผี ลต่อความเชื่อมันในตนเองของเด็
่
กปฐมวัย
ได้กล่าวถึง กิจกรรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ นกันเองสนุ กสนาน ไม่ตงึ เครียดทาให้เด็กเกิดความมันใจ
่ และได้
คิดริเริม่ กระทาสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเองเด็กได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่
การพัฒนาพฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ ซึ่งเป็ นเรื่องของจิตใจที่ส่อื ออกมาเป็ นการกระทา
จากการเล่นด้วยสื่อธรรมชาติ มีการสร้างบรรยากาศในการเล่นอย่างอิสระทัง้ ในการเลือกเล่นตามมุม
และการสร้างสรรค์การเล่นจากสื่อธรรมชาติ เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิด้วยตัวเอง จะเห็นได้ว่า การจัด
กิจกรรมการเล่ นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ ทาให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4
ทางด้านวิรยิ ะสูงขึน้ เพราะการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยได้เลือกทากิจกรรมตามความสนใจ มีการออกแบบการเล่น อย่างอิสระ ทาให้เด็กเกิด
อิสระทางด้านความคิด ทาให้เด็กมีความเต็มใจในการเล่นอย่างเต็มที่
3.3 พฤติกรรมทางด้านจิตตะ จากการศึกษาพบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวัยมีเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทางด้านจิตตะ
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิต ทิ ี่ร ะดับ .01 แสดงให้เ ห็น ว่า การจัด กิจ กรรมการเล่น ตามมุม
ประสบการณ์ สามารถพัฒนาพฤติกรรมทางด้านจิตตะได้ เด็กทีม่ จี ติ ตะพฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออก
เด็กจะมีสมาธิ ความจดจ่อ ในขณะที่เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ เด็กมีโอกาส
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เลือกมุมที่ตนสนใจ มีการวางแผนการเล่นด้วยตนเอง จากกระบวนการดังกล่าวเด็กจะเกิดความ
ตระหนักว่าสิง่ ที่ตวั เองเลือกคือเด็กต้องรับผิดชอบ กิจกรรมที่พฒ
ั นาจิตตะต้องเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
ซึง่ มีความสอดคล้องกับพระพรมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 2552: 17) กล่าวว่า คนบางคนเป็ น
คนแบบจิตตะ ลักษณะเป็ นคนเอาใจจดจ่อ ถ้ามีอะไรเกี่ย วข้องกับตัวเขา เรียกว่าเป็ นเรื่องของเขา
แล้ว เอาใจจดจ่อ ไม่ทอดทิ้ง อย่างนี้เ ป็ นลักษณะของคนมีค วามรับผิดชอบ เป็ นเรื่อ งของเขาขึ้น
มาแล้วเขาจะทา ซึง่ มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมพฤติกรรมทางด้านจิตตะ จากการที่เด็กเล่นตาม
มุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เมือ่ เด็กเล่นตามมุมทีเ่ ลือกแล้วเด็กจะตัง้ ใจทากิจกรรมเล่น เด็กจะ
รูส้ กึ ว่าเป็ นสิง่ ที่ต้องรับผิดชอบ คือ จะปฏิบบัตกิ ารเล่น ตามระยะเวลาที่กาหนดคือ 40 นาที เด็กมี
ความจดจ่อในการทากิจกรรมจนกว่าจะเสร็จ แสดงความเอาใจใส่ในการเล่นตลอดเวลา ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ขวัญจิรา ภูสงั ข์ (2547: 56) ทีศ่ กึ ษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดประสบการณ์ปฏิบตั ิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญั ญาเพื่อการเรียนรู้
กล่าวว่า การจัดการเรียนรูท้ ่เี ปิ ดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ตรงโดยเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือ
กระทาด้ว ยตนเองจนประสบความส าเร็จในการปฏิบตั ิกิจกรรม เด็กจะเกิดความเชื่อมัน่ มีค วาม
ภาคภูมใิ จในผลงานของตนเองและกล้าแสดงออกมากขึน้ ในมุมวิทยาศาสตร์ ขณะทีเ่ ด็กทากิจกรรม
เด็กสามารถเลือกทากิจกรรมการทดลองตามทีต่ นเองสนใจ และเด็กทากิจกรรมด้วยความตัง้ ใจ เช่น
มุมเล่นน้ า - เล่นทรายครูจดั สภาพแวดล้อมการเล่นโดยให้เด็กเล่นน้ าจากสื่อธรรมชาติ เด็กเล่น น้ า
ดอกอัญชัน ครูจะต้มน้าดอกอัญชันและไม่ได้เอากากดอกอัญชัน ออก เมื่อเด็กมาเล่นตามมุมเด็กจะ
แสดงความ เอาใจใส่ ในการเล่นโดยใช้ตะแกรงกรองกากดอกไม้ออก แล้วเด็กค่อยเริม่ เล่น จาก
สถานการณ์การเล่นตามมุมศิลปะ เด็กจะมีสหี น้าท่าทางที่มุ่งมันในการท
่
ากิจกรรมมาก แม้ลกั ษณะ
ของกิจกรรมจะยากและเด็กไม่คุ้นเคย ไม่วอกแวกกับสิง่ เร้าที่อยู่รอบข้าง เพราะครูจะเร้าจิตตะของ
เด็กด้วยการใช้มมุ สงบคือมุมศิลปะให้อยู่ใกล้กบั มุมบล็อกซึง่ มีเสียงดัง มุมวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้กบั มุม
ประกอบอาหาร เร้าสมาธิดว้ ยเสียงและกลิน่ ของอาหาร เด็ก จะทากิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ
และบรรยากาศที่แสดงถึง พฤติกรรมทางด้านจิตตะ คือ บรรยากาศในการเล่นเงียบ ไม่มเี สียงดัง
รบกวนออกมาจากมุมต่างๆ ถ้าเด็กคนไหนเสร็จก่อนจะนัง่ รอเพื่อนคนอื่นจนกว่าเพื่อนจะทาเสร็จ
เพื่อ ร่ว มกันเก็บ มุมนัน้ ๆ จะไม่ลุ ก เดินเพ่นพ่านรบกวนเพื่อ นคนอื่นเพราะกลัว ว่ากลุ่ มของตนจะ
จานวนไม่ครบตามข้อตกลงของการเล่น หรือส่งเสียงดังรบกวน บรรยากาศในการเล่นจะเงียบ ซึ่ง
เป็นลักษณะของจิตตะ (กลุ่มุ ของสมาธิ) เด็กเล่นของเล่นด้วยความระมัดระวังซึง่ จากการสังเกตของ
ผูว้ จิ ยั ตลอดระยะเวลาในการวิจยั สื่อธรรมชาติในการเล่นตามมุมประสบการณ์มคี วามเสียหายน้อย
มาก และเด็กไม่ได้รบั อันตรายจากการเล่นเลย เพราะเด็กจะเล่นด้วยความระมัดระวัง จะเก็บของเล่น
ได้อ ย่า งเรีย บร้อ ย จะเห็นได้ว่ า การจัดกิจกรรมการเล่ นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามระยะเวลาที่กาหนด ทากิจกรรมตามข้อตกลงของการ
เล่น คือ การเล่นตามระยะเวลาที่กาหนด ไม่ส่งเสียงดังรบกวนเพื่อน ทาให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 ทางด้านจิตตะสูงขึน้
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3.4 พฤติกรรมทางด้านวิมงั สา จากการศึกษาพบว่าหลัง การจัดกิจกรรมการเล่ นตาม
มุมประสบการณ์ ด้ว ยสื่อ ธรรมชาติ เด็ก ปฐมวัย มีเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทางด้าน
วิมงั สา สูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ ด้ว ยสื่อ ธรรมชาติส ามารถพัฒนาพฤติกรรมทางด้า นวิมงั สาได้ เด็กที่มวี ิมงั สา
พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออก เด็กจะชอบสงสัย ชอบค้นคว้า ชอบทดลอง พระพรมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์
ปยุตฺโต. 2552: 18) กล่าวว่า คนอีกพวกหนึ่งเป็ นพวกชอบสงสัย ชอบค้นคว้า ชอบทดลอง เราต้อง
ทาอะไรให้เขาเกิดความสงสัย อยากรู้ อยากเข้าใจขึน้ มา กิจกรรมทีท่ าต้องเป็ นเรื่องทีน่ ่ าค้นคว้า น่ า
ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับ พัชรีวลั ย์ เกตุแก่นจันทร์ (2541: 22 – 23) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม
ปฏิบ ัติก ารทดลองเป็ นการสอนที่ท าให้เ ด็กได้ร บั ประสบการณ์ ต รง เพราะเด็กได้ทดลองปฏิบ ัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง ได้สงั เกตเห็นการเปลี่ยนแปลง ในสิง่ ที่ตนได้ทดลอง เป็ นการฝึ กทักษะการ
สังเกต การคิดแก้ปญั หา และส่งเสริมให้เด็กมีความอยากรูอ้ ยากเห็น ซึง่ มีความสอดคล้องกับ จิตท
นาวรรณ เดือนฉาย (2541: 2) ที่กล่าวว่า ศิลปะสร้างสรรค์เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็ก
สารวจ ค้นคว้า และเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดริเริม่ และจินตนาการ จากลักษณะดัง กล่าวมี
ความสอดคล้องกับลักษณะการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เพราะเด็ก
จะมีออกแบบหรือวางแผนก่อนการเล่น และในขณะทีเ่ ด็กเล่นครูจะกระตุ้นเด็กด้วยคาถาม ชักชวน
เด็กให้เกิดความสงสัยในการทากิจกรรม ทาให้ เป็ นเรื่องที่น่าค้นคว้า น่ าทดลอง น่ าสงสัย บางครัง้
ขณะที่ทากิจกรรมอาจเกิด ปญั หาขึ้น เช่ น มุมประกอบอาหาร อุปกรณ์ ท่คี รูจดั ไว้ให้ท่มี ุมเมื่อ เด็ก
ประกอบอาหาร แล้วเกิดการติดขัด ทาไม่ถนัด เด็กจะคุยกันและคิดว่าจะใช้อะไรแทน บางครัง้ จะเดิน
มาบอกครู บางครัง้ จะตัดสินใจแก้ปญั หาเอง ด้วยการลงความเห็นว่าจะทาอย่างไร มีการลองผิดลอง
ถูก สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2548: 52) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมทีเ่ น้นเด็กเป็ นสาคัญ
ควรเด็กมีอสิ ระในการเลือกเรียนตามความสนใจและความสามารถของตนเอง เด็กได้คดิ วิเคราะห์
วางแผน และลงมือปฏิบตั ิ เด็กได้สรุปและสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองเด็กได้ปฏิสมั พันธ์และเรียนรูจ้ าก
บุคคลอื่น
การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเด็ก
จะมีออกแบบหรือวางแผนก่อนการเล่น ได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ ป็ นรูปธรรมด้วยสื่อธรรมชาติ มีโอกาส
ทากิจกรรมแบบลองผิดลองถู ก บางครัง้ ขณะที่ทากิจกรรมอาจเกิ ดปญั หาขึ้น เด็ก จะร่ว มกันคิด
แก้ปญั หา ได้เรียนรูก้ จิ กรรมต่างๆ ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้เด็กปฐมวัยหลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมการ
เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เด็กได้มโี อกาสพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ด้านวิมงั สา ทา
ให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทางด้านวิมงั สาสูงขึน้
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ข้อสังเกตที่ได้จากการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เ ป็ นการจัดกิจกรรมการเล่ นตามมุม ประสบการณ์ ด้ว ยสื่อ ธรรมชาติเ พื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย
1. กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมด้วย
สื่อธรรมชาติ ในการจัดมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ทัง้ 8 มุม ผูว้ จิ ยั จัดภายในห้องเรียน 5 มุม
คือ มุมศิลปะ มุมบล็อก มุมดนตรี มุมบทบาทสมมติ และมุมหนังสือ เป็ นมุมที่ต้องความสงบในการ
เล่น จัดนอกห้องเรียน 3 มุม คือ มุมประกอบอาหาร มุมวิทยาศาสตร์ และมุมเล่นน้ า – เล่นทราย
เป็ นมุมที่มกี ารใช้น้ า ทราย ก่อไฟในการประกอบอาหาร เป็ นต้น เพื่อความสะดวกในการจราจร
และเพียงพอกับจานวนเด็กจานวนมาก และบางมุมเป็นการจัดมุมสงบใกล้กบั มุมทีม่ เี สียงดัง เช่น มุม
ศิลปะ มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ ใกล้กบั มุม ประกอบอาหาร เพื่อดูสมาธิเด็ก (จิตตะ)
2. ในช่วง Baseline ทีเ่ ริม่ การทดลอง เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อปกติ เด็กยังยึด
ติดกับพฤติกรรมเดิม เช่น ทาท่างงๆในการเล่นตามมุม ไม่รวู้ ่าจะเลือกมุมไหนดี เพื่อนทีส่ นิทจะเล่น
มุมไหน จะเลือกมุมที่เคยเล่น เล่นได้ไม่นานจะเปลีย่ นมุม เพื่อนคนไหนเรียกก็ไป ยังไม่เคยชินกับ
รูปแบบในการเล่นทีค่ รูเริม่ จัดให้
3. สัปดาห์ท่ี 2 เริม่ การเล่ นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อ ธรรมชาติท่คี รูจดั ตามมุม
ประสบการณ์ ซึง่ สื่อเหล่านี้ครูจดั เตรียมไว้ตงั ้ แต่ตอนเปิดเทอม เด็กจะให้ความสนใจด้วยการถามครู
ว่า “มีของเล่นโบราณครูเอาไว้ทาอะไร” จะทาท่าสนใจ จะแอบเล่นที่มุมประสบการณ์ทค่ี รูเตรียมสื่อ
ธรรมชาติ พอเริม่ ทดลองครูเริม่ ให้เล่นเป็ นสัปดาห์แรก เด็กพูดว่า “เราได้เล่นของเล่นโบราณแล้ว ”
ต้องการมีส่วนร่วมในการเล่น ด้วยการช่วยครูหยิบ จับของเล่นตามมุมประสบการณ์
4. ในการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติในแต่ล ะครัง้ เด็กมี
ความกระตือรือร้นทีเ่ ข้าไปเล่นตามมุมประสบการณ์ทต่ี วั เองชอบ ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรม
ดังนี้ เด็กจะนาอุปกรณ์ในการทาอาหารมาที่ครูสอนตามหน่ วยนัน้ เพื่อให้ตวั เองได้เข้าไปเล่นในมุม
ประกอบอาหาร จะถามครูว่ามุมทีต่ นต้องการเล่นวันนี้ทาอะไร หนูจะทาอะไรในมุ มนัน้ ๆ และสุดท้าย
จะบอกครูว่า “หนูขอเล่นมุมทีต่ อ้ งการ” เป็นต้น
5. จากการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็ก เมื่อปฏิบตั ติ ามข้อตกลงในการเล่นตาม
มุมทีต่ งั ้ ไว้รว่ มกันได้ เช่น ในแต่ละมุมเล่นได้ไม่เกิน 5 – 6 คน เมื่อเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บทุกครัง้ และ
เด็กได้รบั คาชมเชยจากครูทุกครัง้ ทีเ่ ล่นตามมุมจนเกิดความสาเร็จ ทาให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จใน
ตนเอง เมื่อครูสอบถามพูดคุยกับผูป้ กครอง เด็กเกิดพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทัง้ ทีบ่ า้ นและทีโ่ รงเรียน
เช่น เด็กจะกลับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟงั ว่า วันนี้เด็กได้ทาอะไรบ้าง และคิดวางแผนต่อว่า พรุ่งนี้จะ
เลือกเล่นทีม่ มุ ใดและจะนาสื่ออะไรมาบ้าง โดยการเตรียมสื่อตามธรรมชาติมาจากบ้าน เพื่อมาเล่นใน
มุมทีต่ อ้ งการเล่น
6. กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ในแต่ละมุมเด็กทีช่ อบความท้าทาย ชอบแก้ปญั หา
จะเล่นมุมประกอบอาหาร มุมเล่นน้ า -เล่นทราย มุมดนตรี ตามลาดับ เด็กทีช่ อบความสงบมีสมาธิดี
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จะเล่นมุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก เด็กที่ไม่ชอบสังคม เช่น ไม่ค่อยพูด เล่นกับเฉพาะกับ
เพื่อนทีส่ นิท จะเล่นทีม่ มุ หนังสือ มุมบทบาทสมมติตามลาดับ
7. เด็กผู้ชายจะเข้าเล่นมุมประกอบอาหาร มุมเล่นน้ าเล่นทรายเป็ นส่วนใหญ่ มุมบล็อก
ตามลาดับ เด็กผูห้ ญิงจะ เข้าเล่นตามมุมศิลปะ มุมบทบาทสมมติ มุมวิทยาศาสตร์ ตามลาดับ มุมที่
เล่นทัง้ เด็กผูช้ ายและเด็กผูห้ ญิง มุมดนตรี มุมหนังสือ ตามลาดับ
8. พฤติกรรมอิทธิบาท 4 เกิดขึน้ ครบกระบวนของอิทธิบาท 4 แต่จะมีความชัดเจนในแต่ละ
ด้านแตกต่างกัน คือ 1. มุมประกอบอาหาร มุมเล่นน้ า-เล่นทราย พฤติกรรมด้านฉันทะ วิรยิ ะ วิมงั สา
เด่นชัด 2. มุมศิลปะ มุมบล็อก ด้านจิตตะ วิมงั สา เด่นชัด
9. เด็กที่ไม่มพี ฤติกรรมฉันทะ ในช่วงแรกจะเป้นกลุ่มเด็กที่เลือกมุมไม่ทนั เพื่อน หรือการ
ตัดสินใจช้า จะได้เล่นมุมทีไ่ ม่ ชอบในช่วงแรก ต่อพอเล่นไปสักพักเด็กจะมีความชอบ จะแสดงออก
โดยการเล่นจนครบตามกาหนดเวลา ไม่เปลี่ยนมุม สามารถสร้างสรรคืการเล่นจากสื่อที่มตี ามมุม
และสามารถเล่าเกีย่ วกับความประทับใจในการเล่นได้
10. มุมประกอบอาหาร มุมเล่นน้ า – เล่นทราย และมุมศิลปะ เป็ นมุมทีเ่ ด็กให้ความสนใจ
ต้องการเข้าไปเล่น ผูว้ จิ ยั เห็นว่ามุมไหนทีเ่ ด็กให้ความสนใจมาก ควรมีการจัดเพิม่ เป็ น 2 มุมในมุมที่
เด็กให้ความสนใจ

ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ครูควรคานึงถึงกิจกรรม
ที่ให้เด็กทา ต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตามขัน้ ตอนในการเล่น ข้อตกลงในการเล่น ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
2. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ควรมีการเปลีย่ นแปลงสื่อ
ในแต่ละสัปดาห์ให้สอดคล้องกับหน่ วยการสอน และให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์
เพื่อกระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจ และเกิดความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเองมากขึน้
3. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ครูไม่ควรเข้าไปกาหนดวิธกี ารเล่นให้กบั
เด็ก แต่ควรเป็นเพียงผูช้ แ้ี นะ และให้ความช่วยเหลือเมือ่ เด็กต้องการเท่านัน้
4. ครูมบี ทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม ฝึกฝน พฤติกรรมทีด่ งี ามให้กบั เด็ก
5. จากผลการวิจยั พบว่าการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ
เด็กมีพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อธรรมชาติ สามารถพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ได้
6. ในการเป็ นครูนัก วิจยั ต้องคานึงถึงประโยชน์ ท่เี กิดขึ้นกับเด็กทัง้ ห้องเรียน ควรจัด
กิจกรรมทีค่ ลอบคลุมเด็กปฐมวัยทัง้ ห้อง
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติทม่ี ผี ล
ต่อความสามารถด้านความรู้ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสนใจใฝ่รู้ มิตสิ มั พันธ์ อนุ กรม การคิด
แก้ปญั หา ภาษา เป็ นต้น และคุณลักษณะด้านอื่นๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความเชื่อมันในตนเอง
่
ความร่วมมือ ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวนิ ยั เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาพฤติกรรม
อิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย เช่น รูปแบบการเรียนการสอนแนวบูรณาการ รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์อ่นื ๆ เพิม่ เติมขึน้ เช่น มุมเครื่องเล่นสัมผัส มุมร้านค้า มุมเกมการศึกษา
เป็นต้น
4. พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ตัวใดตัวหนึ่งเริม่ ก่อนได้ซง่ึ จะมีความสัมพันธ์กบั นิสยั เช่น เด็กที่
มีฉันทะเป็ นตัวนา เด็กจะรักงาน ทางานด้วยใจ ใจที่เป็ นสุข จะแสดงออกด้วยท่าทาง และครูต้องใช้
วิธกี ารถามร่วมด้วย เด็กทีม่ วี ริ ยิ ะนาจะชอบให้ทา้ ทาย เด็กทีม่ จี ติ ตะนา คือมีสมาธิ ความจดจ่อ ต้อง
ทากิจกรรมอะไรก็ได้ท่เี กี่ยวข้องกับตัวเด็ก อย่างนี้เป็ นลักษณะของคนทีม่ คี วามรับผิดชอบ เด็กที่ม ี
วิมงั สาเป็ นตัวนาจะชอบสงสัย ชอบค้นคว้า ชอบทดลอง กิจกรรมทีท่ าต้องเป็ นเรื่องทีน่ ่ าค้นคว้า น่ า
ทดลอง เป็นต้น
5. พฤติกรรมอิทธิบาท 4 จะเกิดขึน้ ได้จากการจัดสภาพแวดล้อมของครู เช่น การจัดการ
เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ และ ลักษณะของปจั จัย เช่น การได้เล่นกับเพื่อนที่ชอบ
กิจกรรมทีเ่ ด็กมีความถนัด ความเคยชิน เป็นต้น
6. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรม การสร้างกติกาการเล่น เป็ นการวางเงื่อนไข ให้เด็ก
ตัดสินใจ เลือกเล่นตามมุมด้วยความสมัครใจ สร้างสรรค์การเล่นอย่างอิสระ บรรยากาศในการดาเนิน
กิจกรรมผ่อนคลาย ไม่เครียด การมีปฏิสมั พันธ์ทข่ี องครูกบั เด็ก การตอบสนองด้วยคาพูด ท้าทายให้
เด็กอยากรู้ เป็นกาลังใจให้กบั เด็ก กล้าคิดกล้ากระทา เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
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- คู่มือแผนการจัดกิ จกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
ตัวอย่างแผนการจัดกิ จกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
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คู่มือการจัดกิ จกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4 ของเด็กปฐมวัย
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ สาหรับเด็กในระดับปฐมวัยได้มกี ารพัฒนา
ขึน้ มาตามลาดับ ทีม่ คี วามหลากหลายแนวคิดและวิธกี ารในการเล่น โดยเฉพาะได้รบั แนวคิดจาก
นักการอนุบาลศึกษา เช่น รูปแบบการจัดมุมประสบการณ์แบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia)
จะเน้นบริเวณแสดงชิน้ งานศิลปะ และบรรยากาศแนวศิลปะ รูปแบบการจัดมุมประสบการณ์แบบ
วอลดอฟ (Waldorf) จะเน้นบรรยากาศธรรมชาติ มุมจะเหมือนบ้าน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใช้
ประกอบการเล่นของเด็ก โดยเป็นวัสดุธรรมชาติทห่ี าได้จากท้องถิน่ เป็นต้น การเล่นตามมุมมีส่วน
ในการส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกายเด็กได้เรียนรูก้ ารทางานของกล้ามเนื้อเล็ก
ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ด้านอารมณ์ เด็กมีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อตนเองและผูอ้ ่นื ด้าน
สังคมเด็กมีโอกาสทางานกับผูอ้ ่นื มีปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั ครูและเพื่อน
รูจ้ กั การช่วยเหลือและปรับตัว
และด้านสติปญั ญาเด็กได้คดิ วางแผน คิดแก้ปญั หา รูจ้ กั การใช้คาพูดโต้ตอบกับผูอ้ ่นื ในการเล่น
การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เป็นกิจกรรมการเรียนรูข้ องเด็ก ได้ลงมือจัด
กระทาด้วยตนเองกับสื่อ วัสดุ ทีเ่ ป็นรูปธรรมตามธรรมชาติ ในการเล่นอย่างอิสระตามความสนใจ
โดยผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 เด็ก
ค้นหา
และเรียนรูส้ ร้างสรรค์สงิ่ ใหม่อย่างอิสระได้ตามจินตนาการของตน สามารถทีจ่ ะเล่นคนเดียวหรือเล่น
เป็นกลุ่ม จากการทีเ่ ด็กได้มโี อกาสได้เล่นหรือกระทาสิง่ ต่างๆ ด้วยตนเอง ด้วยการได้เลือกสิง่ ทีช่ อบ
จะเกิดเป็ นความรับผิดชอบ ทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดการการทากิจกรรม จน
เกิดเป็นความสาเร็จจากการเล่น เกิดความประทับใจ เป็นแรงบันดาลใจนาไปสู่ในสิง่ ทีม่ งุ่ หวัง ซึง่ ตรง
กับหลักอิทธิบาท 4
1.
อ
/
นาไปสู่ 2. วิรยิ ะ คือความพากเพียรทีจ่ ะทา/เล่นสิง่ นัน้ จนเกิดเป็นสมาธิ 3.
จิตตะ คือจิตใจจดจ่อ มุง่ มันที
่ จ่ ะทา/เล่น เมือ่ เกิดปญั หา 4. วิมงั สา คือรูจ้ กั ใช้ความคิดพิจารณา
ไตร่ตรอง ใคร่ครวญในสิง่ ทีท่ า/เล่น ซึง่ กระบวนการดังกล่าวถือเป็นจุดเริม่ ต้น ของกระบวนการ
เรียนรูท้ เ่ี ป็ นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพทีส่ ุด
จุดมุ่งหมายของการจัดกิ จกรรม
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง ตามความสนใจ เพื่อให้เกิดการ
เรียนรูโ้ ดยผ่านประสบการณ์ตรง และค้นพบด้วยตนเอง
2. เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ทเ่ี กิดขึน้
3. เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกสนาน มีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
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4. เพื่อเป็นการศึกษาการเล่นตามมุมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ด้วยสื่อธรรมชาติในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท 4
5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปญั ญา
จุดมุ่งหมายของการจัดกิ จกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เพื่อพัฒนา
พฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4 ในระดับปฐมวัย
การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติในระดับปฐมวัย เป็นการจัดประสบการณ์
สาหรับเด็กอายุ 5 - 6 ปี เพื่อเตรียมเด็กให้มที กั ษะ และความพร้อมทีจ่ ะเรียนในระดับสูงต่อไป มุง่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพัฒนาการของเด็กทัง้ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย เด็กได้เรียนรูก้ ารทางานของ
กล้ามเนื้อเล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ด้านอารมณ์ - จิตใจ จะส่งผลให้เด็กเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี
ต่อตนเอง ด้านสังคมส่งผลให้เด็กเกิดความรูส้ กึ ทีด่ กี บั ครูและเพื่อน รูจ้ กั การปรับตัว และด้าน
สติปญั ญา เด็กได้เรียนรูก้ ารคิดแก้ปญั หา รูจ้ กั ใช้คาพูดโต้ตอบกับคนอื่น รวมถึงการส่งเสริม
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 คือ
1. พฤติกรรมทางด้านฉันทะ เลือกเล่นตามมุมด้วยความสมัครใจ แสดงสีหน้าท่าทางมี
ความสุขพอใจในสิง่ ทีต่ นเล่นแสดงความกระตือรือร้นในสิง่ ทีท่ า/เล่นตามทีอ่ อกแบบไว้หรือริเริม่ การ
เล่นทีต่ ่างจากรูปแบบบรรยายบอกสิง่ ทีต่ นทา/ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ จัดของเล่นให้อยูใ่ นสภาพ
เรียบร้อยหลังจากเลิกเล่น
2. พฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ ปฏิบตั กิ ารเล่นตามทีอ่ อกแบบ ไว้หรือริเริม่ เล่นต่างจากรูปแบบ
สามารถทากิจกรรม/เล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จมุง่ มันในสิ
่ ง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ไม่ยอมแพ้
แสดงความพยายามทา/เล่น ตามทีอ่ อกแบบไว้ แม้จะเผชิญกับปญั หาหรืออุปสรรคพูดหรือแสดง
ท่าทางให้กาลังใจตนเอง
3. พฤติกรรมทางด้านจิตตะ แสดงความเอาใจใส่ต่อกิจกรรมทีท่ า/เล่นได้นานตามระยะเวลา
ทีก่ าหนดเล่น/ทางานของตนโดยไม่รบกวนผูอ้ ่นื เล่น/ทางานของตนอย่างระมัดระวังมีใจจดจ่อใน
กิจกรรม/เล่นจนกว่าจะแล้วเสร็จทากิจกรรม/เล่นด้วยความตัง้ ใจ ไม่วอกแวกกับสิง่ เร้าทีอ่ ยูร่ อบข้าง
4. พฤติกรรมทางด้านวิมงั สา ออกแบบหรือวางแผนก่อนการเล่นรูจ้ กั ทดลองในสิง่ ทีป่ ฏิบตั ิ
อยูเ่ พื่อให้สงิ่ ทีท่ า/เล่นออกมาดีทส่ี ุดแสดงการเล่นอย่างลองผิดลองถูกเพื่อหาข้อมูลในการแก้ปญั หา
ตรวจตราสิง่ ทีท่ าเพื่อหาข้อบกพร่องตรวจสอบผลงานทีท่ าเสร็จแล้วปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ตามที่
ต้องการ
แนวทางการจัดกิ จกรรมเพื่อพัฒนาพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
แนวทางการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยต้องคานึงถึงพัฒนาการของเด็ก โดยมุง่
สร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ซึง่ ลักษณะของประสบการณ์การเรียนรู้ ทีเ่ ด็กปฐมวัยชอบมากคือการเล่น
เด็กจะต้องได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง ในสิง่ สนใจ โดยการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้วย
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ตนเองเพื่อพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ คือ
1. การพัฒนาพฤติกรรมด้านฉันทะ เด็กทีม่ ใี จรัก ชอบอะไรแล้วทา ต้องสร้างให้เด็กมี
ความสุข กระตุน้ ให้เด็กเกิดความกระตือรือร้น โดยการจัดสิง่ แวดล้อมเป็ นสิง่ เร้าด้วยสื่อธรรมชาติ
เพิม่ ความแปลกและแตกต่าง เด็กมีโอกาสเลือกในสิง่ ทีอ่ ยากทาอย่างอิสระ ให้เด็กฝึกทาซ้าๆ จนเกิด
ความพอใจ และมีความสุขในสิง่ ทีท่ า เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของสิง่ ทีท่ าและพัฒนาตนอย่าง
สม่าเสมอ
2. การพัฒนาพฤติกรรมด้านวิรยิ ะ เด็กจะชอบให้ทา้ ทาย ด้วยลักษณะของกิจกรรม สื่อ
ธรรมชาติตามมุมประสบการณ์ ความขยันหมันเพี
่ ยรของเด็กจะเกิดขึน้ ได้ ต้องผ่านการชื่นชมด้วย
การกระทา คาพูด สีหน้า ท่าทางน้ าเสียง ให้กาลังใจและชีใ้ ห้เห็นผลดีของสิง่ ทีท่ า การ ฝึกฝนนัน้
ต้องมีความสม่าเสมอ เพื่อให้เด็กๆขยันคิด ขยันทางานจนเป็ นนิสยั
3. การพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตตะ เด็กความมุง่ มัน่ จดจ่อ ทาจนสาเร็จ ไม่ยอ่ ท้อต่อ
อุปสรรค ต้องเป็นอะไรทีเ่ กี่ยวกับตัวเขา เด็กจะมีความรับผิดชอบ ต้องทาให้เรือ่ งนัน้ เป็นเรือ่ งของเขา
ต้องไม่ด่วนให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนทีเ่ ขาจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เขาจะได้รบั ความสุขกับ
ความสาเร็จทีเ่ กิดจากความมุง่ มันของเขา
่
4. การพัฒนาพฤติกรรมด้านวิมงั สา เด็กๆจะชอบสงสัย ค้นคว้า ทดลอง ครูตอ้ งทาอะไรให้
เด็กเกิดความสงสัย อยากรู้ อยากเข้าใจขึน้ มา กิจกรรรมต้องเป็นกิจกรรมทีน่ ่ าค้นคว้า ฝึกฝนทีจ่ ะคิด
ทบทวน โดยครูมบี ทบาทในการกระตุ้น โดยจัดสถานการณ์ กระตุน้ ด้วยคาถาม เพื่อให้เด็กมีโอกาส
วิเคราะห์ พิจารณาผลทีเ่ กิดขึน้ และนาไปสู่การพัฒนาในสิง่ ทีท่ า
เนื้ อหา
มุมประสบการณ์ระดับปฐมวัยเป็นการจัดสภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศภายในห้องเรียน
หรือภายนอกห้องเรียนตามความต้องการและความเหมาะสม ชวนให้เด็กอยากเข้าไปเล่น เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้เด็กแสวงหาความรู้ โดยเลือกและมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมตามความสนใจ
ของตัวเด็กเองอย่างอิสระ ได้รจู้ กั การสังเกต คิด ค้นคว้า ทดลอง และสร้างสรรค์ผลงาน เป็ นการ
ส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เด็กได้เรียนรูส้ ทิ ธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและ
ของเพื่อน เด็กได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ พร้อมกันครบทุกด้านในโอกาสเดียวกัน ซึง่
ลักษณะของการจัดมุมประสบการณ์ในแต่ละมุม มีดงั นี้
มุมศิลปะ เป็ นมุมประสบการณ์ทเ่ี ด็กสามารถแสดงความรูส้ กึ ความคิดจินตนาการ ของ
ตนเองออกมาเป็นภาพหรือสิง่ ของต่างๆ โดยอิสระ
มุมบล็อก เป็นมุมประสบการณ์ทช่ี ่วยเสริมสร้าง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง เด็กได้ถ่ายทอดความคิดโดยอิสระ
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มุมดนตรี เป็ นมุมประสบการณ์ทร่ี วบรวมเก็บอุปกรณ์ดนตรีต่างๆ สาหรับเด็กในการเรียนรู้
จังหวะง่ายๆ การเคาะ ดีด สี ตี เปา่ ได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ตามจินตนาการของเด็ก
มุมบทบาทสมมติ เป็นมุมประสบการณ์ทเ่ี ปิดโอกาสให้เด็กได้มโี อกาสแสดงบทบาทสมมติ
เลียนแบบบุคคลทีแ่ วดล้อมเด็กในครอบครัวและในสังคม จากทีพ่ บเห็นบุคคลใกล้ชดิ ภายในบ้าน เช่น
เด็กผูช้ ายเลียนแบบท่าทางของคุณพ่อ เด็กผูห้ ญิงเลียนแบบท่าทางของคุณแม่ เป็ นต้น
มุมหนังสือ เป็ นมุมประสบการณ์ทเ่ี สริมสร้างความรู้ พัฒนาด้านสติปญั ญา และเสริมสร้าง
ให้เด็กรักการอ่าน รูจ้ กั เก็บเมือ่ อ่านเสร็จแล้ว โดยจัดรวบรวมหนังสือและสิง่ ตีพมิ พ์ต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
กับวัยของเด็ก โดยทีเ่ ด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
มุมประกอบอาหาร เป็นมุมประสบการณ์ทม่ี งุ่ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงในการประกอบ
อาหาร มีวธิ กี ารปรุงง่ายๆ เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
มุมวิทยาศาสตร์ เป็นมุมประสบการณ์ทเ่ี ด็กสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับการ
ทดลองตามความเหมาะสมกับวัย
มุมเล่นน้า - เล่นทราย เป็นมุมประสบการณ์ทเ่ี ปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างสนุ กสนาน
และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข โดยการใช้อุปกรณ์สาหรับการเล่นน้ า – ทราย อย่างสร้างสรรค์
หลักการจัดมุมประสบการณ์ระดับปฐมวัย
การจัดมุมประสบการณ์ระดับปฐมวัย เป็นการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กทีม่ อี ายุ
5 - 6 ปี เพื่อเตรียมเด็กให้มที กั ษะและความพร้อมทีจ่ ะพัฒนาในระดับต่อไป ในงานวิจยั นี้ มุง่ เน้นใน
การจัดมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย เพื่อ
เป็นพืน้ ฐานในการปรับตัวเข้าสังคม พัฒนพฤติกรรมทีด่ ี และสามารถดารงชีวติ ประจาวันได้อย่างมี
ความสุข ประกอบไปด้วยหลักการในการจัด ดังนี้
1. สถานที่
ห้องเรียนเป็ นลักษณะเป็ นห้องโล่งสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ขนาดใหญ่ มีพน้ื ทีข่ นาด 7 x 8
ตารางเมตร มีพน้ื ทีแ่ ต่ละมุมในการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กกลุ่มละ 5 – 6 คน ซึง่ เด็กทากิจกรรมได้
สะดวกทัง้ เล่นตามลาพังและเล่นเป็นกลุ่ม มีพน้ื ทีว่ ่างตรงกลางห้องให้เด็กได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ มี
สื่อธรรมชาติเป็นของเล่นตามมุมประสบการณ์ให้หยิบ ให้จบั ได้คน้ หา ทดลอง ได้สมั ผัสในสิง่ ทีเ่ ด็ก
ชอบ เด็กสนใจอย่างอิสระ อีกทัง้ ยังมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในมุมอื่นๆ ได้ การออกแบบพืน้ ทีภ่ ายใน
ห้องเรียน สามารถจัดได้หลายลักษณะโดยต้องคานึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็กเป็ น
สาคัญ ดังนี้
การออกแบบพืน้ ทีส่ าหรับเล่น
1. เล่นตามลาพัง เป็นการเล่นแบบคนเดียวอย่างอิสระโดยทีอ่ าจจะสนใจ หรือไม่สนใจ
คนอื่น โดยใช้พน้ื ทีพ่ อเหมาะ
2. เล่นเป็นกลุ่ม เป็นการเล่นเป็นกลุ่มประมาณ 5 - 6 คน ซึง่ จะต้องใช้พน้ื ทีใ่ นการเล่น
มากกว่าการเล่นตามลาพัง
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การออกแบบพืน้ ทีใ่ นการจัดแสดงผลงานและเก็บของ
1. จัดเป็ นชัน้ สาหรับวางผลงานของเด็กทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรูปทรงนูนสูง นูนต่า
2. จัดเป็ นป้ายด้านหน้าห้องเรียนสาหรับแสดงโชว์ผลงาน
3. จัดเป็นเชือกมีไม้หนีบสาหรับโชว์ และผึง่ ผลงานในมุมศิลปะ
4. จัดเป็ นตูช้ นั ้ เก็บของใช้ ของเล่น โดยจัดกลุ่มและเลือกลงมาใช้ได้ตามความต้องการ
ของเด็ก
2. การออกแบบพื้นที่ในการจัดมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ
การจัดมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ มีการจัดภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
โดยแบ่งเป็ นการจัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน 5 มุม ภายนอกห้องเรียน 3 มุม จะต้องดูความ
เหมาะสมในการแบ่งพืน้ ทีก่ ารทากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละมุม ซึง่ จะต้องพิจารณาว่ามุมใดต้องการความ
เงียบ หรือกิจกรรมใดทีต่ อ้ งการเคลื่อนไหวและมีเสียงดัง และความสะดวกในการจราจรของเด็ก
ลักษณะของมุมประสบการณ์ประกอบด้วย 8 มุม ดังนี้
1. มุมศิ ลปะ เป็นมุมทีถ่ ่ายทอดผลงานต่างๆของเด็ก ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์
ออกมาในงานปนั ้ วาด ระบายสี การร้อย การพิมพ์ภาพ ฯลฯ จากวัสดุอุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ต่างๆตามธรรมชาติ ได้แก่ ดอกไม้แห้ง ผงขมิน้ ถ่าน กาแฟ ดินเหนียว เชือกปอ เปลือกหอย เม็ดมะ
ข่าเจาะรู เป็นต้น การใช้พน้ื ทีจ่ ะต้องกว้างและสะดวกในการหยิบจับสิง่ ของต่างๆ โดยจัดวางวัสดุ สื่อ
อุปกรณ์ต่างๆตามธรรมชาติ มีโต๊ะไม้ให้เด็กนังท
่ ากิจกรรม เพื่อผลิตผลงานทางศิลปะอันเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเอง
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2. มุมบล็อก เป็ นมุมทีจ่ ดั เก็บแท่งไม้ขนาดต่างๆ รูปทรงเรขาคณิต บล็อกดินขนาดต่างๆ
ข้อไม้ไผ่แบบกลวงขนาดต่างๆเช่น ให้เด็กได้ใช้เรียงต่อกัน จัดวางเก็บในตะกร้า กระบะไม้สาหรับ
จัดเก็บไม้บล็อก มีเสื่อรองในการเล่นเพื่อไม่ให้เสียงดังรบกวนมุมอื่น มีบริเวณว่างทีก่ ว้างพอสาหรับ
เด็ก เป็นการฝึกทักษะด้านต่างๆ ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม ได้พฒ
ั นาการทางภาษาด้านการโต้ตอบ รูจ้ กั การแก้ปญั หา และการอดทนรอคอย

3. มุมดนตรี เป็นมุมทีร่ วบรวมเก็บอุปกรณ์ดนตรีต่างๆ สาหรับเด็ก ในการรูจ้ กั
จังหวะการเคาะ ดีด สี ตี เปา่ โดยอุปกรณ์อาจจะจัดหาได้ในท้องถิน่ หรือผลิตขึน้ เอง ได้แก่ ขลุ่ย
นกหวีดไม้ โหวด เครือ่ งเปา่ นก แคน กรับไม้ ระนาดไม้ เครือ่ งเคาะจากไม้ไผ่ผ่าครึง่ ฝกั หางนกยูง
บวบแห้งกะลามะพร้าว เป็นต้น โดยจัดวางเป็นชัน้ อยูใ่ นระดับสายตาของเด็ก
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4. มุมบทบาทสมมติ เป็นมุมทีช่ ่วยในการพัฒนาทักษะทางสังคม การอยูร่ ว่ มกันใน
สังคม โดยจัดอุปกรณ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ขนาดย่อส่วน เพื่อให้เหมาะกับเด็ก ได้เล่นบทบาทสมมติ
เป็นการเลียนแบบบุคคลทีแ่ วดล้อมเด็กในครอบครัวและในสังคม ได้แก่ เครือ่ งแต่งกาย เช่น เสือ้
ม่อฮ่อม ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าถุง หมวกสาน ฯลฯ เครือ่ งครัวต่างๆ เช่น ขันโตก เตาถ่าน จาน ที่
ั ้ นเผา ทาจากไม้ กาต้มน้ าหม้อดิน ฯลฯ เครือ่ งใช้ เช่น กระเป๋าถือ สานด้วยหวาย
ทาจากเครือ่ งปนดิ
กาไลสาน ด้วยกก หวี ทาจากไม้ กระจกกรอบไม้ เสื่อกก พัดใบตาล กระบวย กะลาแบบไม่มรี ู
กระบุง ตะกร้า กระเช้า กระติบข้าวเหนียว ฯลฯ พืน้ ทีใ่ นการจัดมุมบ้านหรือมุมบทบาทสมมติเป็น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการเก็บของเข้าทีอ่ ย่างเป็ นระเบียบ

5. มุมหนังสือ เป็ นมุมทีค่ วรจัดรวบรวมหนังสือและสิง่ ตีพมิ พ์ต่างๆทีเ่ หมาะสมกับวัย
ของเด็ก โดยทีเ่ ด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ตามระดับความยาก - ง่ายต่างๆ ในการจัดวางหนังสือเป็น
ชัน้ ในระดับสายตาของเด็ก กระดานชนวน ดินสอหิน และจัดโต๊ะญีป่ ุ่น เสื่อ หมอนขวาน ไว้สาหรับเด็ก
ทีต่ อ้ งการนอน
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6. มุมประกอบอาหาร เป็นมุมประสบการณ์ทม่ี งุ่ ให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงในการ
ประกอบอาหาร โดยประกอบอาหารทีใ่ ช้ส่อื วัสดุจริง ได้แก่ เตาถ่าน หม้อดิน ชุดขนมครก เครือ่ งปนั
ดินเผา กาต้มน้ าหม้อดิน ถ่าน กระด้ง ช้อน ทัพพีทาจากไม้ มีโต๊ะไม้สาหรับเตรียมเครือ่ งปรุง เป็น
ต้น มีวธิ กี ารปรุงง่ายๆ เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก

7. มุมวิ ทยาศาสตร์ เป็นมุมทีเ่ ด็กสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทดลอง
ั ้ นเผาขนาดต่างๆ กะลาแบบมีรู
ตามความเหมาะสมกับวัย อุปกรณ์ทจ่ี ดั ได้แก่ กระถางเครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผา จอก แหน
และแบบไม่มรี ู ข้อไม้ไผ่แบบตัน 1 ด้าน ไม้ไผ่ผ่าครึง่ เจาะรู อ่างเลีย้ งปลาเครือ่ งปนดิ
อ่างบัว ตัวอย่างพืช เมล็ดพืชต่างๆ เปลือกหอย
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8. มุมเล่นน้า - เล่นทราย เป็นมุมทีจ่ ะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเล่น เช่น กระบะ
ั ้ นเผา
น้า-ทรายทีท่ าจากไม้ กระบอกไม้ไผ่แบบตัน 1 ด้าน ขนาดต่างๆ น้าเต้าแห้ง โอ่งเครือ่ งปนดิ
ขนาด ต่างๆ ช้อนไม้ กระบวย กระชอน ตะแกรงไม้ไผ่ กะลาแบบมีรแู ละแบบไม่มรี ู กาต้มน้ าหม้อดิน
มีตงั ่ ไม้สาหรับนัง่ เล่น เป็นต้น มีผา้ กันเปื้อนพลาสติกใส่ในระหว่างเล่น เพื่อความสะดวกในการเล่น
ได้อย่างอิสระ

ซึง่ การจัดมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ตาม ความต้องการและความจาเป็ นของครูและเด็ก ในการจัดมุมแต่ละมุมจะต้องมีพน้ื ที่ 1 มุม ต่อ
เด็กประมาณ 5 - 6 คน เพือ่ สะดวกในการเล่นของเด็กทีเ่ ล่น หรือทางานตามลาพัง หรือเป็นกลุ่มได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องมีอุปกรณ์ สื่อธรรมชาติ ทีเ่ หมาะสมกับวัยของเด็ก ชัน้ วางจะต้องไม่สงู
เกินไป ควรอยูใ่ นระดับสายตาเด็กและสามารถหยิบจับได้สะดวก สื่อธรรมชาติทน่ี ามาจัดมุม
ประสบการณ์ครัง้ นี้เป็นสื่อทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง จัดทา และจัดหาตามท้องถิน่ ต่างๆ ซึง่ ลักษณะการจัดเป็นไป
ตามหลักการจัดมุมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย

107
วิ ธีดาเนิ นการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ เพื่อพัฒนา
พฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ได้จดั แบ่งห้องเรียนทัง้ ในและนอกห้องเรียน
เป็นมุมต่างๆ และเน้นการจัดมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เริม่ จากเนื้อหาทีง่ ่ายเป็ นรูปธรรมไป
จนถึงนามธรรม โดยแบ่งออกเป็ น 8 มุม จัดภายในห้องเรียน 5 มุม มุมบ้านหรือมุมบทบาทสมมติ มุม
หนังสือ มุมศิลปะสร้างสรรค์ มุมบล็อก มุมดนตรี นอกห้องเรียน 3 มุม ประกอบไปด้วย มุมประกอบ
อาหาร มุมธรรมชาติ หรือมุมวิทยาศาสตร์ และมุมเล่นน้ า - เล่นทราย มีการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนมุม
โดยดาเนินการในระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใน
แต่ละสัปดาห์ ช่วงเวลา 09.00 - 09.40 น. ได้จดั มุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติสอดคล้องกับ
เนื้อหาทีเ่ รียน ดังต่อไปนี้
สัปดาห์ท่ี 1 หน่วย ข้าว
สัปดาห์ท่ี 2 หน่วย ข้าวโพด
สัปดาห์ท่ี 3 หน่วย ผัก
สัปดาห์ท่ี 4 หน่วย ผลไม้
สัปดาห์ท่ี 5 หน่วย กล้วย
สัปดาห์ท่ี 6 หน่วย มะพร้าว
สัปดาห์ท่ี 7 หน่วย ไข่
สัปดาห์ท่ี 8 หน่วย ดอกไม้
การดาเนิ นกิ จกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
ประกอบด้วยขัน้ ตอนในการดาเนินกิจกรรม 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ เตรียม
1.1 ศึกษาหลักการและขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติ ดังนี้
1.1.1 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
ของตนเองอย่างอิสระตามมุมนัน้ ๆ โดยแต่ละมุมจะมีส่อื อุปกรณ์ธรรมชาติต่างๆทีห่ ลากหลาย ทีค่ รู
จัดไว้ให้
1.1.2 ให้เด็กเกิดการเรียนรูจ้ ากการทากิจกรรมด้วยตนเองโดยผ่านประสาทสัมผัส
ทัง้ 5 โดยเด็กเรียนรูจ้ ากการปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื และทดลองทากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
1.2 จัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ตามธรรมชาติสาหรับกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมได้อย่างหลากหลาย

108
2. ขัน้ ดาเนินการก่อนเล่น
2.1 มีการนาเข้าสู่กจิ กรรมโดยใช้กจิ กรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การสนทนาระหว่างครู
กับเด็ก การร้องเพลง การทาท่าทาง การท่องคาคล้องจอง ปริศนาคาทาย ครูกระตุน้ ให้เด็ก
กระตือรือร้นเกิดความสนใจ และมีความพร้อมก่อนเข้าสู่กจิ กรรม และวางแผนทากิจกรรมด้วย
เทคนิคต่างๆ ดังนี้
2.1.1 ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ด้วยสื่อธรรมชาติ โดยครูใช้ส่อื ธรรมชาติตามหน่วย ประกอบการวางแผนในการเล่น ซึง่ เป็น
กระบวนการทีเ่ ด็กได้มโี อกาสในการเลือกและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยให้เด็กเลือกมุมอย่างอิสระ
แล้วชีใ้ ห้เด็กดูตารางกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ 1,2,3,4,5,6,7 และ8 ทีค่ รูนามา
ติดไว้ ซึง่ จะมีหมายเลขตรงกับป้ายทีต่ ดิ หน้าอก ให้เด็กนาปากกาเมจิกขีดเครือ่ งหมาย  ให้ตรงกัน
เพื่อให้เด็กวางแผนเลือกทากิจกรรมการเล่นตามทีค่ รูจดั เตรียมไว้ให้ซง่ึ เลือกได้วนั ละ 1 - 2 มุม ตาม
ความสนใจ
2.1.2 ครูให้เด็กคิดว่าจะทากิจกรรมใดตามมุมประการณ์ทเ่ี ลือก โดยครูถาม
คาถามจากสื่อธรรมชาติทม่ี ตี ามมุมนัน้ ๆ เช่น “วันนี้หนูอยากทากิจกรรมอะไรตามมุม…? ด้วยสื่อ
ธรรมชาติอะไรคะ” (ถ้าเด็กเลือก 2 มุม) และตามด้วยคาถามว่า “และหลังจากทีห่ นูทากิจกรรมนี้เสร็จ
แล้ว หนูจะทากิจกรรมการเล่น (มุมทีเ่ ลือก) อะไรต่อคะ” เพื่อช่วยให้เด็กวางแผนการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทต่ี นเองสนใจตามลาดับ
2.2 ขัน้ ปฏิบตั กิ ารเล่น
2.2.1 ครูให้เด็กทุกคนแยกย้ายกันไปเล่นตามมุมประสบการณ์ตามแผนทีว่ างไว้
2.2.2 ครูสงั เกตและติดตามการเล่นตามมุมประสบการณ์ของเด็ก เพื่อแนะนาและ
ช่วยเหลือในจังหวะทีเ่ หมาะสมเท่าทีจ่ าเป็ น
2.2.3 เด็กจะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ตามความต้องการ และสนใจ ถ้าวันละ 1
มุม มุมละ 40 นาที เมือ่ ก่อนหมดเวลา 5 นาทีในการเล่นตามมุม ครูกช็ กั ชวนให้เด็กช่วยกันเก็บ
อุปกรณ์ ถ้าเด็กเล่น 1 - 2 มุมๆละ 20 นาที ก่อนหมดเวลา 5 นาที ในมุมที่ 1 ครูชกั ชวนเด็กช่วยกัน
เก็บอุปกรณ์ ของเล่น และเล่นมุมที่ 2 ตามทีเ่ ด็กได้วางแผนไว้ และเมือ่ ก่อนหมดเวลา 5 นาทีในการ
เล่นมุมที่ 2 ครูกช็ กั ชวนให้เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์ ของเล่น อีกครัง้
2.3 ขัน้ สรุปการเล่น
หลังจากทีเ่ ด็กเล่นครบทัง้ 2 มุมหรือ 1 มุม ตามทีเ่ ด็กวางแผนไว้แล้ว ให้เด็กกลับมา
นังรวมกั
่
น แล้วสนทนาถึงผลงานทีท่ าและสรุปว่า เด็กๆ สามารถปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้หรือไม่
ทางานได้สาเร็จแค่ไหน ผลงานเป็ นทีพ่ อใจเพียงใด ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้หรือไม่ แล้วให้เด็กแต่ละ
คนผลัดกันออกมาเสนอผลงานทีต่ นประทับใจหรือพอใจในวันนัน้ ให้เพื่อนฟงั 1 ตัวอย่าง
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การประเมิ นผล
ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทัง้ 4 ด้าน ซึง่ สังเกตจากพฤติกรรมทีผ่ เู้ รียนได้แสดง
พฤติกรรมในด้านต่างๆ ตามจุดประสงค์ทไ่ี ด้จากการสังเกตพฤติกรรมทีแ่ สดงออกทัง้ ทางการกระทา
คาพูด สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง อารมณ์ ความรูส้ กึ จากใบงาน และผลงาน ตัง้ แต่เริม่ ต้นตลอดจนน
สิน้ สุด กระบวนการของกิจกรรม ข้อมูลทีไ่ ด้จะถูกบันทึกลงเพื่อพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ก่อน
และหลังการได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ และตลอด 8
สัปดาห์ทเ่ี ด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
บทบาทของเด็ก
1. เด็กเลือกเล่นได้อย่างอิสระตามความต้องการ และความสนใจของตนเอง
2. เด็กมีส่วนร่วมในการจัดมุมประสบการณ์ โดยช่วยจัดหาสื่อธรรมชาติ
3. เมือ่ เลิกเล่นหรือได้ยนิ สัญญาณหมดเวลาเล่น เด็กร่วมกันเก็บของเล่นเข้าทีต่ ามมุม
ประสบการณ์อย่างเป็นระเบียบ
บทบาทของครู
1. ครูเป็นผูจ้ ดั เตรียมสถานทีใ่ ห้พร้อมเรียบร้อยทุกครัง้ ก่อนเวลาทีเ่ ด็กเข้าเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทเ่ี อือ้ ต่อการเรียนรู้ และครูจดั หาสื่ออุปกรณ์ตามธรรมชาติ ให้เด็กได้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ตรง ครูให้อสิ ระในการคิด และการทางานร่วมกัน
2. ครูเป็นผูท้ าการแนะนามุมประสบการณ์และสื่อธรรมชาติต่างๆ ทีจ่ ดั เตรียมมาให้เด็ก
รูจ้ กั ทัง้ 8 มุม สนทนาเกีย่ วกับขัน้ ตอนในการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ
3. อธิบายข้อตกลงเบือ้ งต้นเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั แิ ละข้อควรระวังในการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทาจากดิน ไม้ ของจริงตามธรรมชาติอ่นื ๆ
มุมประกอบอาหารเด็กต้องประกอบอาหารจริงๆ ใช้ถ่านไฟ
4. ครูมปี ฏิสมั พันธ์กบั เด็กทีเ่ ล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติทงั ้ 8 มุม เช่น ท้า
ทายในการทากิจกรรมของเด็ก กระตุน้ เร้า ใช้คาถามชวนให้เด็กคิด ร่วมแก้ปญั หา แต่ไม่บอกคาตอบ
กับเด็กก่อน
5. ครูให้การเสริมแรงให้คาชมเชยและให้กาลังใจ ในการทากิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก คานึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่
นาความสามารถหรือพฤติกรรมของเด็กมาเปรียบเทียบกัน
6. ครูเป็นผูอ้ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุนและแนะนาเด็กในรูปแบบต่างๆ เมือ่ เด็ก
ต้องการความช่วยเหลือในการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติตามความเหมาะสม
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หมายเหตุ
ใน 1 สัปดาห์ เด็กจะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ 3 วัน ได้แก่ วันอังคาร
วันพุธ และวันพฤหัสบดี โดยในแต่ละวันเด็กจะเล่นตามมุมประสบการณ์คนละ 1 - 2 มุม และในวัน
ต่อไปเด็กก็จะเล่นตามมุมประสบการณ์ใหม่หรือซ้ามุมประสบการณ์เดิมตามความต้องการและความ
สนใจ โดยแต่ละมุมเล่นได้มุมละ 5 - 6 คน และให้โอกาสเด็กสื่อธรรมชาติตามหน่วยการเรียนรู้ ที่
เด็กนามาจัดในมุมนัน้ ๆ เด็กทีย่ งั ไม่เคยเล่นเลือกตามลาดับ โดยเด็กทีย่ งั ไม่เคยเล่น ครูดจู ากตาราง
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ทเ่ี ด็กวางแผนในการเล่นในแต่ละวัน เพื่อกระตุ้นุ ให้เด็กเลือก
เล่นมุมทีไ่ ม่เคยเล่น เพื่อให้เด็กมีประสบกาณ์ทห่ี ลากหลาย จากสื่อตามมุมต่างๆ ลักษณะของกิจกรรม
และเพื่อนกลุ่มใหม่
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แผนการจัดกิ จกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ
เพื่อพัฒนาพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 เวลา 40 นาที
สัปดาห์ท่ี 8 หน่วย : ดอกไม้
วัน : วันอังคาร , วันพุธ และวันพฤหัสบดี
สาระการเรียนรู้
1. ชนิดของดอกไม้
2. ทีม่ าของดอกไม้
3. อาหารทีไ่ ด้จากดอกไม้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ภายหลังจากการได้รบั การจัดกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ตาม
หน่วย “ดอกไม้” เด็กจะเกิดการพัฒนาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 4 น ดังนี้
1. พฤติกรรมทางด้านฉันทะ
1.1 เลือกเล่นตามมุมด้วยความสมัครใจ
1.2 แสดงสีหน้าท่าทางมีความสุขพอใจในสิง่ ทีต่ นเล่น
1.3 แสดงความกระตือรือร้นในสิง่ ทีท่ า/เล่นตามทีอ่ อกแบบไว้
หรือริเริม่ การเล่นทีต่ ่างจากรูปแบบ
1.4 บรรยายบอกสิง่ ทีต่ นทา/ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ
1.5 จัดของเล่นให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อยหลังจากเลิกเล่น
2. พฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ
2.1 ปฏิบตั กิ ารเล่นตามทีอ่ อกแบบไว้หรือริเริม่ เล่นต่างจากรูปแบบ
2.2 สามารถทากิจกรรม/เล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ
2.3 มุง่ มันในสิ
่ ง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ไม่ยอมแพ้
2.4 แสดงความพยายามทา/เล่น ตามทีอ่ อกแบบไว้ แม้จะเผชิญกับปญั หาหรืออุปสรรค
2.5 พูดหรือแสดงท่าทางให้กาลังใจตนเอง
3. พฤติกรรมทางด้านจิตตะ
3.1 แสดงความเอาใจใส่ต่อกิจกรรมทีท่ า/เล่นได้นานตามระยะเวลาทีก่ าหนด
3.2 เล่น/ทางานของตนโดยไม่รบกวนผูอ้ ่นื
3.3 เล่น/ทางานของตนอย่างระมัดระวัง
3.4 มีใจจดจ่อในกิจกรรม/เล่นจนกว่าจะแล้วเสร็จ
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3.5 ทากิจกรรม/เล่นด้วยความตัง้ ใจ ไม่วอกแวกกับสิง่ เร้าทีอ่ ยู่รอบข้าง
4. พฤติกรรมทางด้านวิมงั สา
4.1 ออกแบบหรือวางแผนก่อนการเล่น
4.2 รูจ้ กั ทดลองในสิง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ยูเ่ พื่อให้สงิ่ ทีท่ า/เล่นออกมาดีทส่ี ุด
4.3 แสดงการเล่นอย่างลองผิดลองถูกเพื่อหาข้อมูลในการแก้ปญั หา
4.4 ตรวจตราสิง่ ทีท่ าเพื่อหาข้อบกพร่อง
4.5 ตรวจสอบผลงานทีท่ าเสร็จแล้วปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ตามทีต่ อ้ งการ
แนวการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนี้ได้จดั ในช่วงกิจกรรมเสรี ซึง่ แนวทางการจัดกิจกรรมใช้การจัดกิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
และแบ่งเป็ นขัน้ ตอนการจัดกิจกรรม
การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยขัน้ ตอนในการดาเนินกิจกรรม 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ เตรียม ครูเตรียมสื่อธรรมชาติตามหน่วย “ดอกไม้” ทัง้ 8 มุม โดยเด็กทีเ่ ลือกเล่นตาม
มุมนัน้ มีส่วนร่วมในการเลือกสื่อ และเปลีย่ นแปลงการจัดมุมได้อย่างอิสระ โดยเด็กจะมีส่วนร่วมใน
การนาหมายเลขมาเรียงไว้ทโ่ี ต๊ะในช่วงเช้า โดยให้กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน ติดป้ายสีสม้
หมายเลข 1 – 20 ทีห่ น้าอกเสือ้ ส่วนเด็กทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างติดป้ายสีฟ้า หมายเลข 21 – 44 ที่
หน้าอกเสือ้
2. ขัน้ ดาเนินการก่อนเล่น ครูนาเข้าสู่บทเรียนด้วยการร้องเพลง “ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ”
(วันอังคาร วันพุธ) เพลง “ลมเพ ลมพัด” (วันพฤหัสบดี) พร้อมทาท่าทางประกอบ เด็กและครูร่วมกัน
สนทนาเกีย่ วกับสื่อในหน่วย “ดอกไม้” โดยครูและเด็กร่วมกันสนทนา วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมการ
เล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ โดยครูใช้ส่อื ธรรมชาติตามหน่วย ประกอบการวางแผน
ในการเล่น ซึง่ เป็ นกระบวนการทีเ่ ด็กได้มโี อกาสในการเลือกและตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง แล้วชีใ้ ห้เด็ก
ดูตารางกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ดังนี้ 1,2,3,4,5,6,7 และ8 ทีค่ รูนามาติดไว้ ซึง่ จะมี
หมายเลขตรงกับป้ายทีต่ ดิ หน้าอก ให้เด็กนาปากกาเมจิกขีดเครือ่ งหมาย  ให้ตรงกันเพื่อให้เด็ก
วางแผนเลือกทากิจกรรมการเล่นตามทีค่ รูจดั เตรียมไว้ให้ซง่ึ เลือกได้วนั ละ 1-2 มุม โดยครูถาม
คาถามจากสื่อธรรมชาติทม่ี ตี ามมุมนัน้ ๆ เช่น “วันนี้หนูอยากทากิจกรรมอะไรตามมุม…? ด้วยสื่อ
ธรรมชาติอะไรคะ” (ถ้าเด็กเลือก 2 มุม) และตามด้วยคาถามว่า “และหลังจากทีห่ นูทากิจกรรมนี้เสร็จ
แล้ว หนูจะทากิจกรรมการเล่น (มุมทีเ่ ลือก) อะไรต่อคะ” เพื่อช่วยให้เด็กวางแผนการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทต่ี นเองสนใจตามลาดับ
3. ขัน้ ปฏิบตั กิ ารเล่น ครูให้เด็กทุกคนแยกย้ายกันไปเล่นตามมุมประสบการณ์ตามแผนที่
วางแผนไว้ ครูสงั เกตและติดตามการเล่นตามมุมประสบการณ์ของเด็ก เพื่อแนะนาและช่วยเหลือใน
จังหวะทีเ่ หมาะสมเท่าทีจ่ าเป็น เด็กจะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ตามความต้องการ และสนใจ ถ้า
วันละ 1 มุม มุมละ 40 นาที เมือ่ ก่อนหมดเวลา 5 นาทีในการเล่นตามมุม ครูกช็ กั ชวนให้เด็กช่วยกัน
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เก็บอุปกรณ์ ถ้าเด็กเล่น 1 - 2 มุมๆละ 20 นาที ก่อนหมดเวลา 5 นาที ในมุมที่ 1 ครูชกั ชวนเด็ก
ช่วยกันเก็บอุปกรณ์ ของเล่น และเล่นมุมที่ 2 ตามทีเ่ ด็กได้วางแผนไว้ และเมื่อก่อนหมดเวลา 5 นาที
ในการเล่นมุมที่ 2 ครูกช็ กั ชวนให้เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์ ของเล่น อีกครัง้
4. ขัน้ สรุปการเล่น หลังจากทีเ่ ด็กเล่นครบทัง้ 2 มุมหรือ 1 มุม ตามทีเ่ ด็กวางแผนไว้แล้ว ให้
เด็กกลับมานังรวมกั
่
น แล้วสนทนาถึงผลงานทีท่ าในหน่วย “ดอกไม้” หรือความสาเร็จจากการเล่นตาม
มุมประสบการณ์ทงั ้ 8 มุมและสรุปว่า เด็กๆ สามารถปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้หรือไม่ ทางานได้สาเร็จ
แค่ไหน ผลงานเป็ นทีพ่ อใจเพียงใด ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้หรือไม่ แล้วให้เด็กแต่ละคนผลัดกันออกมา
เสนอผลงานทีต่ นประทับใจหรือพอใจในวันนัน้ ให้เพื่อนฟงั 1 ตัวอย่าง
สื่อธรรมชาติ ตามมุมประสบการณ์ หน่ วย “ดอกไม้”
1. สื่อทีใ่ ช้ในมุมศิลปะ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ต่างๆตามธรรมชาติ ได้แก่
ดอกไม้แห้ง ผงขมิน้ ผงถ่าน กาแฟ ดินเหนียว เชือกปอ เปลือกหอย ข้อไม้ไผ่ขนาดต่างๆ ดินเหนียว
ทรงกลม ทรงแบบเจาะรูตรงกลาง เป็นต้น การใช้พน้ื ทีจ่ ะต้องกว้างและสะดวกในการหยิบจับสิง่ ของ
ต่างๆ โดยจัดวางวัสดุ สื่ออุปกรณ์ต่างๆตามธรรมชาติ มีโต๊ะไม้ให้เด็กนังท
่ ากิจกรรม
สื่อเพิม่ เติม ได้แก่ ตะแกรงสานไม้ไผ่ ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ เชือกปอ เปลือกหอย
ข้อไม้ไผ่ขนาดต่างๆ ดินเหนียวทรงกลม ทรงแบบเจาะรูตรงกลาง เม็ดมะข่าเจาะรู ดอกไม้แห้ง ใบ
ดอกกุหลาบ ก้านกุหลาบ ดอกอัญชันแห้ง กาว ดินเหนียว เม็ดกระบก
2. สื่อทีใ่ ช้ในมุมบล็อก ได้แก่ แท่งไม้ขนาดต่างๆ รูปทรงเรขาคณิต บล็อกดินขนาดต่างๆ
ข้อไม้ไผ่แบบกลวงขนาดต่างๆ จัดวางเก็บในตะกร้า กระบะไม้สาหรับจัดเก็บไม้บล็อก มีเสื่อรองใน
การเล่นเพื่อไม่ให้เสียงดังรบกวนมุมอื่น
สื่อเพิม่ เติม ได้แก่ แท่งไม้ขนาดต่างๆ รูปทรงเรขาคณิต บล็อกดินขนาดต่างๆ ข้อไม้ไผ่
แบบกลวงขนาดต่างๆ เสื่อ
3. สื่อทีใ่ ช้ในมุมดนตรี ได้แก่ อุปกรณ์อาจจะจัดหาได้ในท้องถิน่ หรือผลิตขึน้ เอง เช่น ขลุ่ย
นกหวีดไม้ โหวด เครือ่ งเปา่ นก แคน กรับไม้ ระนาดไม้ เครือ่ งเคาะจากไม้ไผ่ผ่าครึง่ ฝกั หางนกยูง
เป็นต้น
สื่อเพิม่ เติม ได้แก่ ตะเกียบ กระติบข้าวเหนียวใบกล้วยหัน่ กระติบข้าวเหนียวใส่ขอ้
ก้านกล้วย เสียงก้านกล้วย
4. สื่อทีใ่ ช้ในมุมบทบาทสมมติ ได้แก่ เครือ่ งแต่งกาย เช่น เสือ้ ม่อฮ่อม ผ้าคลุมไหล่
ผ้าขาวม้า ผ้าถุง หมวกสาน ฯลฯ เครือ่ งครัวต่างๆ เช่น ขันโตก เตาถ่าน จาน ทีท่ าจาก
ั ้ นเผา ทาจากไม้ กาต้มน้ าหม้อดิน ฯลฯ เครือ่ งใช้ เช่น กระเป๋าถือสานด้วยหวาย กาไล
เครือ่ งปนดิ
สานด้วยกก หวีทาจากไม้ กระจกกรอบไม้ เสื่อกก พัดใบตาล กระบวย กะลาแบบไม่มรี ู กระบุง
ตะกร้า กระเช้า กระติบข้าวเหนียว ฯลฯ
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สื่อเพิม่ เติม ได้แก่ เสือ้ ม่อฮ่อม ผ้าถุง ผ้าขาวม้า หมวกจากใบตาล กระบุง ไม้คาน
กระด้ง ตะแกรงไม้ไผ่ กระจาด กุหลาบ ใบเตย ดอกกล้วยไม้ โอ่งขนาดกลาง กระบอกไม้ไผ่ตนั 1
5. สื่อทีใ่ ช้ในมุมหนังสือ ได้แก่ จัดโต๊ะญีป่ ุ่น กระดานชนวน ดินสอหิน เสื่อ หมอนขวาน ไว้
สาหรับเด็กทีต่ อ้ งการนอน
สื่อเพิม่ เติม ได้แก่ หนังสือนิทานเรือ่ งไหว้พระก่อนนอน รดน้าสงกรานต์ ผูม้ นี ้ าใจ ใคร
กินอะไร ความภูมใิ จของหนู สามเกลอเจอลูกเป็ด ระบาผึง้ ดอกไม้ของใคร บันทึกวันหยุด ผจญภัย
ในสวน วันเกิดคุณยายเต่าทอง อุย้ อ้ายเจ้าหนอนฟนั หลอ ผึง้ จอมขยัน ฉันจะเก็บบ้างนะ โลกสวย
งดงาม ผจญภัยในสวน ผึง้ สร้างรัง
6. สื่อทีใ่ ช้ในประกอบอาหาร ได้แก่ มุม เตาถ่าน หม้อดิน ชุดขนมครก เครือ่ งปนั ดินเผา
ถ่าน กระด้ง ช้อน ทัพพีทาจากไม้ มีโต๊ะไม้สาหรับเตรียมเครือ่ งปรุง เป็ นต้น มีวธิ กี ารปรุงง่ายๆ
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก
สื่อเพิม่ เติม ได้แก่ เตาถ่าน ถ่าน หม้อดิน พัดสานด้วยไม้ ตะแกรงไม้ กระด้ง ดอก
อัญชันแห้ง ดอกเก็กฮวยแห้ง น้ าตาลทราย มะนาว น้าแข็ง ผงวุน้ ดอกเข็ม แป้งโกกิ น้ามัน
ั ้ นเผาขนาดต่างๆ กะลาแบบมีรแู ละ
7. สื่อทีใ่ ช้ในมุมวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กระถางเครือ่ งปนดิ
ั ้ นเผา จอก แหน อ่าง
แบบไม่มรี ู ข้อไม้ไผ่แบบตัน 1 ด้าน ไม้ไผ่ผ่าครึง่ เจาะรู อ่างเลีย้ งปลาเครือ่ งปนดิ
บัว ตัวอย่างพืช เมล็ดพืชต่างๆ เปลือกหอย
ั ้ นเผา ดิน น้า ช้อนไม้ เมล็ดดอกดาวเรือง ดอก
สื่อเพิม่ เติม ได้แก่ กระถางเครือ่ งปนดิ
กล้วยไม้ ไม้เจาะรุตรงกลาง ขุยมะพร้าว
8. สื่อทีใ่ ช้ในมุมเล่นน้า - เล่นทราย ได้แก่ กระบะน้า-ทรายทีท่ าจากไม้ กระบอกไม้ไผ่แบบ
ั ้ นเผาขนาดต่างๆ ช้อนไม้ กระบวย กระชอน
ตัน 1 ด้าน ขนาดต่างๆ น้ าเต้าแห้ง โอ่งเครือ่ งปนดิ
ตะแกรงไม้ไผ่ กะลาแบบมีรแู ละแบบไม่มรี ู กาต้มน้ าหม้อดิน มีตงไม้
ั ่ สาหรับเล่น เป็นต้น มีผา้ กัน
เปื้อนพลาสติกใส่ในระหว่างเล่น
สื่อเพิม่ เติม ได้แก่ น้าดอกอัญชัน น้าดอกกระเจีย๊ บ น้ าดอกเก็กฮวย
การประเมิ นผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นจากการสนทนาและตอบคาถาม
2. สังเกตการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
3. สังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในขณะทากิจกรรม
4. สังเกตผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม
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ภาคผนวก
เพลง
ดอกมะลิ
(ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
ดอกมะลิขาวพราวตา
บูชาพระทัง้ ใช้ทายาก็ได้

เก็บเอามาร้อยเป็ นมาลัย
ลอยในน้าอบขนมหอมชื่นใจ

ดอกกุหลาบ
(ศรีนวล รัตนสุวรรณ)
กุหลาบ ก้านหนามแหลมคม
งามสดสีสมเป็ นดอกไม้มคี ่า

จะเด็ดดมระวังกายา
เก็บเอามาประดับไว้ในแจกัน

ลมเพ ลมพัด
(ไม่ทราบนามผูแ้ ต่ง)
ลมเพ ลมพัด
ลมเอย ลมพัดอะไร (ซ้า)

โบกสะบัด พัดมาไว ไว
ฉันจะบอกให้ลมพัด
(เติมชื่อดอกไม้ทต่ี อ้ งการลงไป)
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ภาคผนวก ข
แบบสังเกตพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
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คู่มือดาเนิ นการแบบสังเกตพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
1. คาชี้แจง
แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4
1.1 แบบสังเกตชุดนี้ใช้สาหรับการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การ
จัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ โดยสังเกตพฤติกรรมเป็ นรายบุคคล
1.2 แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 เป็นแบบสังเกต การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ย
สื่อธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ จริงจากการเล่นตามมุมประสบการณ์ทงั ้ 8 มุม
1.3 ในการดาเนินการสังเกตพฤติกรรมให้ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั 2 คน รวมจานวน 3 คน
สังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 จากการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติทงั ้ 8 มุม แบ่งเป็ น 4
ด้าน คือ
ด้านที่ 1 ด้านฉันทะ
ด้านที่ 2 ด้านวิรยิ ะ
ด้านที่ 3 ด้านจิตตะ
ด้านที่ 4 ด้านวิมงั สา
2. การตรวจให้คะแนน
แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ได้มกี ารตรวจให้คะแนน ดังต่อไปนี้
0 คะแนน เด็กไม่แสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
1 คะแนน เด็กแสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
โดยมีครูหรือผูอ้ ่นื ชีน้ า
2 คะแนน เด็กแสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สาด้วยตนเอง
3. การกาหนดเวลาในการสังเกต
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ในช่วงกิจกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ็
ด้วยสื่อธรรมชาติ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี
เวลา 09.00 – 09.40 น.
4. การเตรียมการสังเกต
4.1 ผูว้ จิ ยั กับผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน รวมจานวน 3 คน ดาเนินการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4
ต้องศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 คู่มอื ทัง้ หมด
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4.2 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเล่นตามมุมด้วยสื่อธรรมชาติ (มีการเปลีย่ นแปลงตามหน่วย)
และวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นตามมุมด้วยสื่อธรรมชาติในแต่ละมุมให้พร้อมก่อนเด็กจะเข้าเล่น ผูว้ จิ ยั
และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน รวมจานวน 3 คน ทาการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในเด็กแต่ละคน
4.3 สถานทีใ่ นการสังเกตพฤติกรรมคือมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติทงั ้ 8 มุม
4.4 ก่อนเริม่ การสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ควรให้เด็กทาธุระส่วนตัวก่อน เช่น ดื่มน้ า
เข้าาห้องน้าเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเล่นตามมุม และในการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4
5. วิ ธีดาเนิ นการสังเกต
5.1 ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน รวมจานวน 3 คน ดาเนินการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท
4 สร้างความคุน้ เคยกับผูร้ บั การสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยทักทายพูดคุย เพื่อสร้างสัมพันธ์
ไมตรีกบั ผูร้ บั การสังเกต เพื่อให้ผรู้ บั การสังเกตพฤติกรรมคลายความวิตกกังวล เมือ่ เห็นว่าผูร้ บั การ
สังเกตพร้อมในการเล่นตามมุมด้วยสื่อธรรมชาติ จึงเริม่ ดาเนินการสังเกต
5.2 ดาเนินการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 เฉพาะกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน ติดป้ายสีสม้
หมายเลข 1 – 20 ทีห่ น้าอกเสือ้ ทีเ่ ล่นตามมุมประสบการณ์ทงั ้ 8 มุม เมือ่ เด็กแสดงพฤติกรรมอิทธิ
บาท 4 จากการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
5.3 ผูร้ บั การสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ จากการ
เล่นอิสระตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติทเ่ี กิดขึน้ จริงจากสถานการณ์การเล่น
5.4 เมือ่ ผูร้ บั การสังเกตพฤติกรรมจะได้รบั การดาเนินการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทัง้ 4
ด้าน จนกว่าจะเล่นตามมุมนัน้ ๆ จนเสร็จเรียบร้อย
5.5 ในขณะทาการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั จะทาการสังเกต
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 และบันทึกคะแนนของเด็กแต่ละคนลงในแบบบันทึกคะแนน ลงในแบบสังเกต
พฤติกรรมอิทธิบาท 4
6. อุปกรณ์ ที่ใช้ในการสังเกตพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
6.1 คู่มอื ในการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4
6.2 แบบบันทึกคะแนนการสังเกตพฤติกรรม
6.3 สื่อธรรมชาติทก่ี าหนดไว้ตามการเล่นในแต่ละมุม
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คู่มือการใช้แบบสังเกตพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4 ของเด็กปฐมวัย
คาชี้แจง
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 5 - 6 ปี) เป็ นแบบ
สังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 จากการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ ทัง้ 8 มุม แบบ
สังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 4 ด้านๆ ละ 5 ข้อ รวมทัง้ ฉบับมีจานวน 20 ข้อ เป็น
เครือ่ งมือในการสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย ในช่วงกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย
1. พฤติกรรมทางด้านฉันทะ
จานวน 5 ข้อ
2. พฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ
จานวน 5 ข้อ
3. พฤติกรรมทางด้านจิตตะ
จานวน 5 ข้อ
4. พฤติกรรมทางด้านวิมงั สา
จานวน 5 ข้อ
โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดกิจกรรม ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร
วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 09.40 น. ดังนี้
ข้อปฏิ บตั ิ ในการสังเกต
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 หมายถึง การแสดงออกถึงความสามารถในการทากิจกรรม ทัง้
ทางการกระทา คาพูด สีหน้ า ท่าทาง น้าเสียง อารมณ์ และความรู้สกึ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการของกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้ วยสื่อธรรมชาติ
ซึ่งสามารถสังเกต
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัยที่เกิดขึ้นจริงจากการเล่น โดยใช้แบบสังเกตที่ผู้วจิ ยั สร้าง
ขึ้น ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทีแ่ สดงออก 4 ด้าน ดังนี้
1. พฤติกรรมทางด้านฉันทะ
จานวน 5 ข้อ
1.1 เลือกเล่นตามมุมด้วยความสมัครใจ
1.2 แสดงสีหน้าท่าทางมีความสุขพอใจในสิง่ ทีต่ นเล่น
1.3 แสดงความกระตือรือร้นในสิง่ ทีท่ า/เล่นตามทีอ่ อกแบบไว้
หรือริเริม่ การเล่นทีต่ ่างจากรูปแบบ
1.4 บรรยายบอกสิง่ ทีต่ นทา/ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ
1.5 จัดของเล่นให้อยูใ่ นสภาพเรียบร้อยหลังจากเลิกเล่น
2. พฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ
จานวน 5 ข้อ
2.1 ปฏิบตั กิ ารเล่นตามทีอ่ อกแบบไว้หรือริเริม่ เล่นต่างจากรูปแบบ
2.2 สามารถทากิจกรรม/เล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ
2.3 มุง่ มันในสิ
่ ง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ย่างเต็มที่ ไม่ยอมแพ้
2.4 แสดงความพยายามทา/เล่น ตามทีอ่ อกแบบไว้ แม้จะเผชิญกับปญั หาหรืออุปสรรค
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2.5 พูดหรือแสดงท่าทางให้กาลังใจตนเอง
3. พฤติกรรมทางด้านจิตตะ
จานวน 5 ข้อ
3.1 แสดงความเอาใจใส่ต่อกิจกรรมทีท่ า/เล่นได้นานตามระยะเวลาทีก่ าหนด
3.2 เล่น/ทางานของตนโดยไม่รบกวนผูอ้ ่นื
3.3 เล่น/ทางานของตนอย่างระมัดระวัง
3.4 มีใจจดจ่อในกิจกรรม/เล่นจนกว่าจะแล้วเสร็จ
3.5 ทากิจกรรม/เล่นด้วยความตัง้ ใจ ไม่วอกแวกกับสิง่ เร้าทีอ่ ยู่รอบข้าง
4. พฤติกรรมทางด้านวิมงั สา
จานวน 5 ข้อ
4.1 ออกแบบหรือวางแผนก่อนการเล่น
4.2 รูจ้ กั ทดลองในสิง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ยูเ่ พื่อให้สงิ่ ทีท่ า/เล่นออกมาดีทส่ี ุด
4.3 แสดงการเล่นอย่างลองผิดลองถูกเพื่อหาข้อมูลในการแก้ปญั หา
4.4 ตรวจตราสิง่ ทีท่ าเพื่อหาข้อบกพร่อง
4.5 ตรวจสอบผลงานทีท่ าเสร็จแล้วปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ตามทีต่ อ้ งการ
1. แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย เป็นการบันทึกระดับคุณภาพของ
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย เป็ น 3 ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คือ
0 คะแนน เด็กไม่แสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
1 คะแนน เด็กแสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สาโดย
มีครูหรือผูอ้ ่นื ชีน้ า
2 คะแนน เด็กแสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
ด้วยตนเอง
2. เวลาทีใ่ ช้ในการสังเกตผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั อีก 2 คน รวมจานวน 3 คน ทาการ
สังเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลในช่วงกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ
โดยสังเกตเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา
09.00 – 09.40 น. รวมเป็นเวลา 40 นาที จานวน 20 คน โดยผูว้ จิ ยั ทาการสังเกต 7 คน ผูช้ ่วยวิจยั
คนที่ 1 ทาการสังเกต 7 คน ผูช้ ่วยวิจยั คนที่ 2 ทาการสังเกต 6 คน
ข้อปฏิ บตั ิ ในการสังเกต
1.
2. ผูว้ จิ ยั 1
2 คน รวมผูส้ งั เกต 3 คน ทาการสังเกตพฤติกรรมอิทธิ
บาท 4 ของเด็กปฐมวัย
3. การสังเกตให้ผสู้ งั เกตทัง้ 3
1 คน และผูช้ ่วยวิจยั 2 ทาการสังเกต
พร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันทัง้ 20
40
ในวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี
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การบันทึกการสังเกต
เมือ่ พฤติกรรมอิทธิบาท 4
กับช่องใดให้ทาเครือ่ งงหมาย  ลงในช่องนัน้

4 ตรง

การให้คะแนน
แบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวัย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
0 คะแนน เด็กไม่แสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
1 คะแนน เด็กแสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สาโดย
มีครูหรือผูอ้ ่นื ชีน้ า
2 คะแนน เด็กแสดงพฤติกรรมความมี ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา
ด้วยตนเอง
หมายเหตุ ถ้าพบเครือ่ งหมาย  ในช่องระดับคะแนนใดก็ให้คะแนนเท่ากับช่องระดับ
คะแนนนัน้
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แบบสังเกตพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
ชื่อ..................................................................สัปดาห์ท.่ี ..............วันที.่ .........................................
สัปดาห์ท่ี .......................... วันที่ ............................... ผูส้ งั เกต ....................................................
คาชี้แจง ใส่เครือ่ งหมาย ( √ ) ลงในช่องแสดงระดับคุณภาพทีพ่ ฤติกรรมอิทธิบาท 4 ทีป่ รากฏ

หลักอิ ทธิ บาท 4

พฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
ที่ปรากฎ
1.ฉันทะ หมายถึง
1.1 เลือกเล่นตามมุมด้วยความสมัคร
ความรัก ความพอใจ ใจ
ความชอบใจ และมี 1.2 แสดงสีหน้าท่าทางมีความสุข
ความกระตือรือร้นใน พอใจในสิง่ ทีต่ นเล่น
สิง่ ทีท่ า/เล่น
1.3 แสดงความกระตือรือร้นในสิง่ ที่
พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่ ทา/เล่นตามทีอ่ อกแบบไว้
หรือริเริม่ การเล่นทีต่ ่างจากรูปแบบ
1.4 บรรยายบอกสิง่ ทีต่ นทา/ลักษณะ
ผลงานด้วยความภาคภูมใิ จ
1.5 จัดของเล่นให้อยูใ่ นสภาพ
เรียบร้อยหลังจากเลิกเล่น
2. วิรยิ ะ หมายถึง
ความเพียรพยายาม
มุง่ มัน่ ในสิง่ ทีท่ า/เล่น
อย่างต่อเนื่อง มี
ความอดทนอดกลัน้
คอยเร้าคอยประคอง
เพื่อให้บรรลุสู่
เป้าหมาย พฤติกรรม
บ่งชี้ ได้แก่

2.1 ปฏิบตั กิ ารเล่นตามทีอ่ อกแบบไว้
หรือริเริม่ เล่นต่างจากรูปแบบ
2.2 สามารถทากิจกรรม/เล่นอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะแล้วเสร็จ
2.3 มุง่ มันในสิ
่ ง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ย่างเต็มที่
ไม่ยอมแพ้
2.4 แสดงความพยายามทา/เล่น
ตามทีอ่ อกแบบไว้ แม้จะเผชิญกับ
ปญั หาหรืออุปสรรค
2.5 พูดหรือแสดงท่าทางให้กาลังใจ
ตนเอง

ระดับคุณภาพ
0 1 2

แนวทางการประเมิ น
0 เด็กไม่แสดง
พฤติกรรมทางด้าน
ฉันทะ
1 เด็กแสดงพฤติกรรม
ทางด้านฉันทะโดยมีครู
หรือผูอ้ ่นื ชีน้ า
2 เด็กแสดงพฤติกรรม
ทางด้านฉันทะด้วย
ตนเอง

0 เด็กไม่แสดง
พฤติกรรมทางด้านวิรยิ ะ
1 เด็กแสดงพฤติกรรม
ทางด้านวิรยิ ะโดยมีครู
หรือผูอ้ ่นื ชีน้ า
2เด็กแสดงพฤติกรรม
ทางด้านวิรยิ ะด้วย
ตนเอง
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หลักอิ ทธิ บาท 4
3. จิตตะ หมายถึง
มีความตัง้ ใจ เอาใจใส่
จดจ่อ มีสมาธิในสิง่ ที่
ทา ไม่สนใจสิง่ รอบ
ข้าง ไม่วอกแวก ไม่
หวันไหว
่
กับสิง่ ทีเ่ ข้า
มากระทบ พฤติกรรม
บ่งชี้ ได้แก่

4. วิมงั สา หมายถึง
การรูจ้ กั ใช้ความคิด
ในการพิจารณา
ใคร่ครวญในสิง่ ทีท่ า
มีการลองผิดลองถูก
แก้ไขปรับปรุง
พัฒนาในสิง่ ทีท่ า
พฤติกรรมบ่งชี้ ได้แก่

พฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
ที่ปรากฎ
3.1 แสดงความเอาใจใส่ต่อกิจกรรม
ทีท่ า/เล่นได้นานตามระยะเวลาที่
กาหนด
3.2 เล่น/ทางานของตนโดยไม่
รบกวนผูอ้ ่นื
3.3 เล่น/ทางานของตนอย่าง
ระมัดระวัง
3.4 มีใจจดจ่อในกิจกรรม/เล่นจนกว่า
จะแล้วเสร็จ
3.5 ทากิจกรรม/เล่นด้วยความตัง้ ใจ
ไม่วอกแวกกับสิง่ เร้าทีอ่ ยู่รอบข้าง
4.1 ออกแบบหรือวางแผนก่อนการ
เล่น
4.2 รูจ้ กั ทดลองในสิง่ ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่
เพื่อให้สงิ่ ทีท่ า/เล่นออกมาดีทส่ี ุด
4.3 แสดงการเล่นอย่างลองผิดลอง
ถูกเพื่อหาข้อมูลในการแก้ปญั หา
4.4 ตรวจตราสิง่ ทีท่ าเพื่อหา
ข้อบกพร่อง
4.5 ตรวจสอบผลงานทีท่ าเสร็จแล้ว
ปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ตามที่
ต้องการ

ระดับคุณภาพ
0 1 2

แนวทางการประเมิ น
0 เด็กไม่แสดง
พฤติกรรมทางด้านจิต
ตะ
1 เด็กแสดงพฤติกรรม
ทางด้านจิตตะโดยมีครู
หรือผูอ้ ่นื ชีน้ า
2 เด็กแสดงพฤติกรรม
ทางด้านจิตตะด้วย
ตนเอง

0 เด็กไม่แสดง
พฤติกรรมทางด้าน
วิมงั สา
1 เด็กแสดงพฤติกรรม
ทางด้านวิมงั สาโดยมีครู
หรือผูอ้ ่นื ชีน้ า
2 เด็กแสดงพฤติกรรม
ทางด้านวิมงั สาด้วย
ตนเอง
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พฤติ กรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
1. มุมศิ ลปะ
การเล่นตามมุมศิลปะ เป็นสัปดาห์
แรกของการทากิจกรรม ต้องการเล่น
ตามเพื่อนทีช่ อบ เด็กจะคอยมองสื่อ
ตามมุมและกิจกรรมการเล่นว่าเพื่อน
แต่ละมุมจะทาอะไร เด็กยังขาดสมาธิ
ในการทากิจกรรม ไม่ค่อยมีสมาธิเมือ่
ได้ยนิ เสียงเพื่อนทีป่ ระกอบอาหาร คุย
กันเกีย่ วกับการประกอบอาหาร หรือ
ได้กลินของอาหาร จะวิง่ ไปดู

สัปดาห์แรกของการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ ยสื่อธรรมชาติ เด็ก
สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยดิน สีดาจาก
กาแฟ สีเขียวจากผงใบมะรุม สีเหลือง
จากขมิน้ เด็กจะลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรม
ตามการวางแผน (วิมงั สา) เช่น การทา
ศิลปะจากกากมะพร้าวโดยใช้ส ี
ธรรมชาติ สมมติเป็ นข้าวในจาน เด็กๆ
ทางานศิลปะโดยมีการเชื่อมโยง ข้าว
จริงทีม่ สี ดี า สีเหลือง สีเขียว เด็กจะนา
สีธรรมชาติทดลองผสมสีตามธรรมชาติ
ด้วยตนเอง ใช้มอื บีบ กด บีใ้ ห้สอี อก
สักพักเอามาดม (วิมงั สา) ใช้กาวทา
ลงไปทีภ่ าพจาน และใช้กากมะพร้าว
โรยใช้สธี รรมชาติกดทับ
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ผลงานที่ได้

วันนี้เด็กเรียน หน่วย “ดอกไม้” ร้อย
ดอกกล้วยไม้กบั สื่อธรรมชาติ จะเป็น
เพื่อนกลุ่มเดิมเด็กมีการวางแผนใน
ออกแบบว่าจะทาร้อยสร้อยอย่างไร
(วิมงั สา) เด็กมีสมาธิจดจ่อทีป่ ลายเข็ม
กับสื่อทีจ่ ะร้อยทีอ่ ยูต่ รงหน้า(จิตตะ)
เด็กทากิจกรรมการร้อยอย่างต่อเนื่อง
(วิรยิ ะ) เด็กจะพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม
ระหว่างการทากิจกรรมมีวธิ กี ารคิด
ผลงานด้วยวิธกี ารใหม่ๆ (วิรยิ ะ)เมือ่
เกิดปญั หาในการทากิจกรรมก็รว่ มกัน
แก้ปญั หา เมือ่ ทากิจกรรมเสร็จเด็กจะมี
ความสุข ภาคภูมใิ จ (ฉันทะ) และขอใส่
สร้อยต่อจนถึงเวลานอน

เด็กสร้างสรรค์ผลงานจากสื่อทีม่ ี เด็กวางแผนว่า จะทาดอกไม้ (วิมงั สา) จากสื่อทีค่ รู
กาหนดให้ ครูมสี ่อื วางไว้ทโ่ี ต๊ะ เด็กตัดสินใจเลือกมุมจากสื่อ (ฉันทะ) พูดคุยเกีย่ วกับสื่อ เด็กทา
กิจกรรมในมุมศิลปะด้วยความสนใจ มีสมาธิจดจ่อ (จิตตะ) ตามเวลาทีก่ าหนด (จิตตะ) ตัวอย่าง น้อง
เนยทาดอกไม้จากดอกอัญชันแห้ง มีการลองถูกลองผิดเมือ่ เด็กหยิบสื่อชิ้นนี้วาง (วิมงั สา) หามุมวาง
แล้วเห็นว่าไม่สวย เด็กจะขยับวางจนเป็ นทีพ่ อใจ บางครัง้ มีปญั หาเด็กแกะเม็ดกระบกไม่ได้ เด็กจะใช้
ความพยายามแกะออกจนได้เพื่อเอาด้านสีขาวออกมา เด็กจะไม่ยอมแพ้ จะบอกว่า “เราจะทา
ดอกไม้ให้สวยๆ” (วิรยิ ะ) จนได้ผลงานดอกไม้จากดอกอัญชันแห้งเป็ นกลีบดอก เม็ดกระบกเป็ นเกสร
ตรงกลาง และใช้กา้ นกุหลาบเป็นก้านดอก
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พฤติ กรรมการเล่นตามมุมบล็อก
2. มุมบล็อก
การเล่นตามมุมบล็อกในสัปดาห์
ก่อนการทดลอง เด็กยังเล่นไม่เต็มตัว
ในครัง้ แรก น้องนายยังไม่กล้าหยิบ
ของเล่นออกชัน้ วางของเล่น จะเล่น
ตรงนัน้ เลย จะคอยมองมาทีค่ รูไม่กล้า
ตัดสินใจ จะหยิบของเล่นแค่ชน้ิ 2 ชิน้
มาเล่น และทาท่าเอาของเล่นชนกันไป
มา การเล่นร่วมมือยังน้อยมากต่างคน
ต่างเล่นมากกว่า

ในสัปดาห์ท่ี 2 และ 3 การเล่นบล็อก
เด็กสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ ใจ
(จิตตะ) ตามจินตนาการ ขณะสมองใช้
ความคิด จิตใจจดจ่อเป็ นสมาธิ สายตา
น้องเจมส์จบั จ้องกับสิง่ ทีอ่ ยู่ตรงหน้า
(จิตตะ) ใช้น้วิ หยิบบล็อกดินค่อยๆ วาง
มีการลองถูกลองผิด (วิมงั สา) เพื่อนๆ
จะคอยลุน้ ว่าจะเป็นอย่างไร เมือ่ บล็อก
หล่นลงทีพ่ น้ื เด็กๆจะช่วยกันหยิบ
บล็อกขึน้ มา ค่อยๆวางบล็อกลงไปใหม่
ขยับตกแต่งเพื่อหาความสมดุล จะคอย
เร้าคอยประคอง ให้กาลังใจกันและกัน
(วิรยิ ะ) น้องนัทจะคอยมองเพื่อน หา
จังหวะในการเล่น อย่างเต็มที่ เด็กทา
กิจกรรมด้วยความพอใจ (ฉันทะ) ใน
ทีส่ ุดทัง้ บล็อกดินแบบตัน บล็อกไม้ไผ่
แบบกลวง แบบกลมตัน ทัง้ บางทัง้
หนา แบบหยักก็ค่อยๆ ก่อร่าง
ปะติดปะต่อเป็ นรูปร่างขึน้ มา
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สัปดาห์ท่ี 4 และ5 เด็กเริม่ รูว้ ่าแต่ละ
มุมเล่นยังไง และผลของการเล่นมุม
บล็อกเป็นอย่างไร เด็กทาการสารวจ
ว่าตามมุมบล็อกมีส่อื อะไรบ้าง เด็กเริม่
วางใจกับสภาพแวดล้อม สื่อว่าเด็ก
สามารถทีจ่ ะเล่นกับสื่อทีต่ นเองได้
เลือกกับเพื่อนทีช่ อบเล่นบล็อก
เหมือนกัน เด็กมีการร่วมมือ และเล่น
อย่างสร้างสรรค์มากขึน้
ผลงานที่ได้

ในสัปดาห์ท่ี 6 และ7 เด็กจะมีกลุ่มเพื่อนทีเ่ ล่นบล็อกด้วยกัน มีการวางแผนในการเล่นที่
ชัดเจนมากขึน้ ค่อยๆวางค่อยๆทา เล่นด้วยความตัง้ ใจ น้องเจมส์จะเป็นคนคิดว่าจะทาอย่างไร ส่วน
เพื่อนจะคอยสนับสนุ น คอยคิดตามว่าควรเล่นอย่างไร
ในสัปดาห์ท่ี 8 มีการระดมความคิดของสมาชิกในกลุ่มก่อนเล่น มีการวางแผนก่อนการเล่น
ว่าจะใช้บล็อกอันไหน ไม่รอ้ื กระจัดกระจายทัง้ มุม จะค่อยหยิบเฉพาะสื่อชิน้ ทีจ่ ะนามาเล่นเท่านัน้ เด็ก
รูห้ น้าทีว่ ่าใครจะทาอะไร เมื่อเกิดปญั หาจะร่วมมือกันแก้ปญั หา ตรวจตราเพื่อหาข้อบกพร่องในการ
เล่น (วิมงั สา) รูว้ ่าของบล็อกรูปร่างแบบไหนจะตรงไหน การเล่นใช้เวลานานขึน้ มีสมาธิ (จิตตะ) ไม่
สนใจว่ามุมอื่นๆ จะทาอะไร มีความรับผิดชอบในการเล่น จะเก็บของเล่นตามมุมได้เรียบร้อย
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พฤติ กรรมการเล่นตามมุมดนตรี
3. มุมดนตรี
เด็กๆ เล่นตามมุมดนตรี น้องโฟล์ค
น้องเอ็ม น้องเนย เลือกเล่นมุมดนตรี
เพราะมุมอื่นเต็มแล้ว ตอนแรกทาท่า
ไม่ชอบ ครูกระตุ้นุ เด็กว่า “ของเล่น
ทุกอย่างตามมุมทีเ่ ด็กเลือกแล้ว
สามารถ หยิบ จับ เลือกเล่นได้อย่าง
อิสระ
(เร้าฉันทะ) เด็กพูดคุยกันว่าเราจะเล่น
ดนตรียงั ไง น้องเอ็มบอกว่า “เราจะเล่น
ฉาบ” น้องโฟล์คเล่น กล่องสบู่นะ เป็ น
กล่องดนตรี เด็กเล่นมุมดนตรีดว้ ยการ
ตีฉาบ สันกล่
่ องสบู่ และทาให้กระทบ
กัน และหัวเราะกัน

เด็กเล่นมุมดนตรีดว้ ยสื่อธรรมชาติ
เด็กมีความตื่นเต้นทีว่ นั นี้ครูให้เล่นของ
เล่นจากสื่อธรรมชาติ เด็กเข้าไปหยิบ
ของเล่นชิน้ โน้นชิน้ นี้ดดู ว้ ยความสนใจ
และพูดคุยกันว่าของเล่นแต่ละชิน้ ไหน
เราเคยเห็นทีไ่ หน สาหรับของเล่นที่
เด็กๆ เคยชินอยูแ่ ล้วเด็กจะหยิบมา
เล่นได้เลย เช่น แคน เด็กจะทาท่าเป่า
กลองเด็กจาทาท่าตีทงั ้ ท่าแบบยืนและ
นัง่ สาหรับของเล่นทีไ่ ม่คุน้ เคย เช่น
ฝกั หางนกยูง จะแค่หยิบขึน้ มาดู ลอง
สันและวางไว้
่
ทเ่ี ดิม
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เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ ยสื่อ
ธรรมชาติ น้องแจ็คกี้ น้องไม้เป็ นเด็กที่
ไม่ค่อยพูด ไม่กล้าแสดงออกมากนัก
ซึง่ สัปดาห์น้ีจะคอยมองเพื่อนว่าเล่น
อะไร และนอนกับพืน้ ครูพดู กับน้องไม้
ว่า “น้องไม้ถา้ น้องไม้ชอบเล่นมุมไหน
ให้น้องไม้เข้าเล่นได้เลย อยากหยิบจับ
ของเล่ยชิน้ ไหนก็หยิบมาเล่นได้เลยนะ
ค่ะ” หลังจากวันนัน้ ครูจะสังเกตเห็น
น้องไม้เข้าเล่นมุมดนตรี วันนี้น้องไม้ม ี
ความมันใจในการเล่
่
นมากขึน้ แล้ว มา
หยิบระนาดออกมาลองตี แต่ยงั ทาท่า
เก้ๆ กังๆ ตีไม่ค่อยดัง

สัปดาห์ต่อมาน้องไม้ไม่สนใจว่าน้อง
แจ็คกีเ้ พื่อนรักจะไปเล่นมุมไหน เมือ่
ครูให้เลือกเล่นตามมุมน้องไม้จะมาเล่น
ทีม่ ุมดนตรีทนั ที วันนี้หยิบกะลาทีค่ รู
ทาเป็ นฉิ่งออกมาทาท่าตี ทาท่าเหมือน
การตีฉิ่งจริงๆ วันนี้น้องไม้ทาท่าตีฉิ่ง
ได้เหมือนซะด้วย น้องไม้มคี วามกล้า
มากขึน้ ทาท่าหัวเราะมีความสุขในสิง่
ทีต่ นเองทา และก็ไปหยิบกลองมาทา
ท่าทางตีกลอง
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4. มุมบทบาทสมมติ

เด็กเล่นตามมุมบทบาทสมมติ เด็ก
ทีเ่ ลือกเล่นกลุ่มแรก คือกลุ่มน้องวัน
รัก เป็นเด็กทีเ่ งียบๆ เล่นเฉพาะกลุ่ม
ตัวเอง มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับสื่อ
แบ่งการเล่นกัน เช่น น้องติม๋ บอกว่า
“เราอยากแต่งตัว” ทาบ้านกัน

กลุ่มน้องวันรักเล่นทีม่ ุมบทบาท
สมมติ กับเพื่อนกลุ่มเดิมจนถึง
สัปดาห์ท่ี 4 เด็กมุมเดิมแต่ลกั ษณะ
การเล่นไมเหมือนเดิม จะ
เปลีย่ นแปลงตามหน่วย ครูจะกระตุน้
ให้เด็กสนใจสื่อตามหน่วยการเรียนรู้
ด้วยการพูดคุยกับเด็กว่า “เด็กๆ
สามารถหยิบสื่อตามหน่วยการเรียนรู้
ไปเล่นตามมุมได้นะค่ะ” ช่วงแรกก็แค่
มอง สักพักน้องวันรักก็เดินมาหยิบ
ชุดหม้อข้าวหม้อแกงไปเล่นกัน
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วันนี้กลุ่มน้องวันรักยังเล่นทีม่ ุม
บทบาทสมมติ เปลีย่ นสื่อเป็นใบตอง
เพราะสัปดาห์น้เี รียนหน่วยกล้วย น้อง
วันรักคงเคยมีประสบการณ์เดิม
เกีย่ วกับการเล่นมาก่อน
จึงหยิบ
ใบตองมาแล้วฉีกเล่นเป็นทาเป็น
กระโปรง เล่นกับน้องซีนแค่ 2 คน แต่
ทาท่าหัวเราะมีความสุขกับการเล่น

บางครัง้ การเล่นตามมุมของเด็กมี
การเชื่อมโยงกับละครในทีว ี เช่น เรือ่ ง
นักสูพ้ นั ธ์ขา้ วเหนียว เมือ่ น้องฟลุ๊คเห็น
ผ้าขาวม้าทีม่ ุมบทบาทสมมมติกช็ วน
น้องเบียร์ บอกว่า “เรามาเป็นนักสูก้ นั
นะ”
วันนี้เรียนหน่วย “ดอกไม้” เด็กทีม่ า
เล่นยังเชื่อมโยงตัวเองกับละครทีว ี โดย
การใช้ผา้ ขาวม้าพันคอ เล่นมุมบทบาท
สมมมติ และนาดอกกุหลาบทีเ่ ลือกมา
เล่นตกแต่งบ้านกัน วันนี้กลุ่มบทบาท
สมมติเมือ่ เล่นเสร้จแล้วมีน้าใจแบ่งด
อกกุหลาบทีเ่ ล่นเสร็จแล้ว ให้มมุ ศิลปะ
นาไป ร้อย เป็นสร้อย ถ้าสังเกตทีม่ มุ
ศิลปะเด็กบางคนจะมีสร้อยเป็นดอก
กุหลาบ ซึง่ เด็กมีการแบ่งปนั กันเอง
และกลุ่มศิลปะต้องการปรับปรุงงานที่
ตนเองทาให้ดที ส่ี ุด (วิมงั สา) ด้วยการ
มาเจรจากับมุมบทบาทสมมติเพื่อมา
ขอกุหลาบทีเ่ พื่อนเล่นเสร็จแล้ว
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5. มุมหนังสือ
วันแรกของการเล่นตามมุมหนังสือ
เด็ก เล่นทีม่ มุ หนังสือ เด็กจัดทีน่ งเล่
ั่ น
ตามมุม เด็กช่วยกันปูเสื่อ หมอน ขยับ
โต๊ะ หยิบหนังสือ มาดู วันนี้หน่วย
“ปลา” เด็กจะให้ความสนใจ หนังสือที่
ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ ครูควรเล่น
นิทานทีเ่ กี่ยวกับหน่วย หรือแนะนา
หนังสือ
วันที่ 2 ของการเล่นตามมุมหนังสือ
เด็กทีเ่ ลือกมุมหนังสือเป็นกลุ่มใหม่
เป็นเด็กผูช้ าย ให้ความสนใจในการดู
หนังสือมากขึน้ ใช้มอื ชีต้ ามตัวหนังสือ
ทาท่าเล่า ออกเสียง เลียนแบบเหมือน
ครูเล่า

เด็กเล่นตามมุมหนังสือเงียบมาก
เด็กจะหยิบหนังสือทีเ่ กี่ยวหน่วยใน
สัปดาห์นนั ้ มาดูก่อน เด็กจะเปิดทีละ
หน้าจากหน้าแรก จนถึงหน้าสุดท้าย
เมือ่ ดูจบก็จะเก็บทีช่ นั ้ วาง น้องวาเป็น
เด็กทีไ่ ม่ค่อยมีเพื่อน เพราะไมพูด จะ
ชอบมุมหนังสือมาก จะเปิดดูหนังสือ
ด้วยความสนใจ บางวันครูไม่ได้จดั มุม
ให้กบั เด็ก เด็กทีเ่ ลือกมุมหนังสือจะมี
วิมงั สาคือจะตรวจตราเพื่อหา
ข้อบกพร่อง และทามุมทีเ่ ลือกให้ดที ส่ี ุด
ด้วยการขอจัดมุมเอง เช่น ปูเสื่อ จัด
โต๊ะ หยิบหมอนขวานมาวาง (ฉันทะ)
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สัปดาห์น้นี ้องวายังอยูท่ ม่ี มุ
หนังสือ คอยมองเพื่อนว่าเพื่อนจะทา
อะไร ครูเข้าไปพูดคุย ถามน้องวาว่า
“น้องวาชอบมุมหนังสือเหรอค่ะ” น้อง
วาพยักหน้า ครูกค็ ุยต่อว่า “น้องอยาก
เล่นมุมอื่นไหม สนุกนะค่ะ” น้องวามอง
ไปรอบๆ และบอกว่าอยากดูหนังสือ

สัปดาห์น้ี เด็กทีเ่ ข้ามุมหนังสือเป็นที่
เงียบๆ ไม่ค่อยพูด ไม่กล้าแสดงออก
เด็กขอสมุดบันทึกการรักการอ่านมา
วาดรูปทีเ่ กีย่ วกับหน่วย และก็เกีย่ วกับ
นิทานทีค่ รูเล่า เด็กสนใจมาก และ
สามารถอยูท่ ากิจกรรมจนครบตาม
เวลา
น้องไม้ทาท่าเล่าเรือ่ งราวใน
หนังสือให้น้องแจ็คกีฟ้ งั

135
พฤติ กรรมการเล่นตามมุมประกอบอาหาร
6. มุมประกอบอาหาร
เด็กๆ ประกอบอาหาร ทาปลานึ่ง
และทาน้าพริกด้วย เด็กให้ความสนใจ
โดยเฉพาะน้องเปปเปอร์นาผักมาด้วย
เพราะครูบอกว่า เราจะเรียนหน่วยปลา
และจะประกอบอาหารทีม่ มุ บอกครูว่า
“หนูจะนามาประกอบอาหาร” น้องเฟ
ลมไปบอกน้องเปปเปอร์ว่า “เราเล่นที่
มุมประกอบอาหารด้วยนะ” น้องเฟลม
เป็นเด็กไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยร่วม
กิจกรรมอื่นๆมากนัก แต่ขอเล่นตาม
มุมประกอบอาหาร ช่วงแรกน้องเฟลม
จะมอง ทาท่าครุ่นคิด บอกกับเพื่อนว่า
“เราทาไม่เป็นหรอกนะ เราไม่เคยทา”
ครูพดู คุยกับเด็กว่า “น้องเฟลมเคยล้าง
ผักไหม น้องเฟลมลองทาดูนะ” น้องเฟ
ลมออกไปล้างผักกับน้องเนย “เราเคย
ทาทีบ่ า้ นกับแม่ เดีย่ วเราสอนนะ”เด็กมี
การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่
วันที่ 2 “ต้มยาปลากระป๋อง” เด็กเริม่
รูว้ ่า คนทีจ่ ะเข้ามุมประกอบอาหารได้
ต้องมีส่อื น้องแมชชีน ซึง่ เป็นเด็กไม่
ค่อยพูด ไม่เข้าสังคม แต่ตอ้ งการมี
ส่วนร่วมในการเล่นด้วยการไปบอกกับ
ผูป้ กครองว่าต้องนาสื่อในการประกอบ
อาหารมานะ บอกชื่ออุปกรณ์ เช่น
ปลากระป๋อง น้าปลา มะนาว พริก
นามาตัง้ แต่เช้ามาวาง ไว้ทม่ี มุ ประกอบ
อาหารตัง้ แต่เช้า แสดงถึงความสนใจ
อยากทากิจกรรมของเด็ก (ฉันทะ)
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วันนี้ “ปิ้งข้าวจี”่ เด็กให้ความสนใจ
ถามว่า
วันนี้เราจะประกอบอาหาร
อะไร เด็กทีเ่ ล่นตามมุม คิดวิธกี ารทา
ั ้ าวเหนียว
จากสื่อ เด็กพยายามปนข้
หลายๆ แบบ ทัง้ แบบกลมขนาดใหญ่
ทรงกลมขนาดเล็ก แบบแบน เมือ่ ลอง
ปิ้งโดยใช้ไม้ขนาดใหญ่
แล้วปิ้งไม่
สะดวก จะคิดวิธปี ้ิงด้วยอุปกรณ์อ่นื
ทันที สักพักเดินมาขอตะแกรงเหล็ก
สาหรับปิ้งข้าวจี่
สัปดาห์น้ี เด็กเรียน “หน่วยข้าว” เด็ก
ทาข้าวตอก
เด็กสนใจมากเด็กทา
กิจกรรมด้วยความตื่นเต้นตลอดเวลา
ยิง่ ช่วงทีเ่ ด็กต้องเก็บเปลือกข้าวเปลือก
ออก เด็กมีการลองถูกลองผิด (วิมงั สา)
เก็บออกทีล่ ะเม็ด สักพักเด็กแก้ปญั หา
ด้วยการใช้ตะแกรงนาข้าวตอกทัง้ หมด
ลงไปแล้วทาการร่อนให้เปลือกข้าว
ออก
แล้วเก็บข้าวตอกออกใส่จาน
วันนี้เด็กนาข้าวตอกไปแจกเพื่อนทุก
กลุ่ม นาไปให้ครูขา้ งห้อง และไปเล่า
กิจกรรมทีท่ าด้วยความภาคภูมใิ จ
วันนี้เด็กทาผักชุบแป้งทอด เด็กหัน่
ผักทีน่ ามาจากบ้าน ชิน้ เล็กๆ ชุบแป้ง
ทอด เด็กจะพูดคุยคิดวางแผนว่าจะ
ชุบแป้งยังไง หันผั
่ กขนาดเท่าไหร่
(วิมงั สา) เมือ่ ถึงเวลาทอด เด็กรอทอด
ด้วยใจจดจ่อ (จิตตะ) ทอดแล้วไม่สวย
จะคิดหาวิธวี ่า (วิมงั สา) ต้องค่อยๆ ทา
ต้องรอให้กรอบก่อน ด้วยความสนุก
(ฉันทะ)
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เด็กๆ “ปิ้งข้าวเกรียบ” ช่วงแรกทีค่ รู
ให้ทาครูให้เด็กใช้ทป่ี ้ิงแบบท้องถิน่ เป็น
มือไม้ไผ่เด็กทาสักพักทาไม่สะดวก
เด็กแก้ปญั หา มาบอกครูว่าอยากได้
ตะแกรงทีป่ ้ิงได้ดกี ว่า (วิมงั สา) มีทช่ี นั ้
วางของไง เด็กจะจดจ่อในการปิ้งมาก
คอยพลิกคอยดูว่า สุกหรือยัง

สัปดาห์น้เี ด็กๆทา “ผลไม้ลอยแก้ว”
วันนี้น้องไผ่นาเงาะมาทา ครูกง็ งว่าจะ
ทายังไง เด็กบอกว่า “ทาได้หนูทาเอง”
น้องไผ่ค่อยแกะเนื้อเงาะออกจากเมล็ด
ด้วยความใจเย็นอย่างช้าๆ ช่วงทีร่ อ
น้องม่อนนังรอเพื
่
่อนเพราะน้องม่อนมี
หน้าทีต่ ้มน้ าเชื่อมจากหม้อดินทีท่ อ่ี ยู่
ข้างๆ ซึง่ ยังไม่รอ้ น

เด็กๆ ทากล้วยต้ม เด็กจะเลือก
กล้วยทีส่ ุกพอดี นาไปล้าง ตกแต่ง
กล้วยให้สวยงาม ใช้มดี ตัดหัวตัดปลาย
นาลงต้มในหม้อดิน ระหว่างการรอก็
พูดคุย กันอย่างมีความสุข สักพักบอก
ว่า “กลิน่ กล้วยหอมจังเลย” แอบเปิดดู
รอคอยสักพัก แล้วใช้ทพั พีตกั กล้วย
ขึน้ มาดู บอกกับครูว่า “ครูครับกล้วย
สุกแล้ว หนูลองชิมดูนะ”
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สัปดาห์น้ที าขนมครกจากไข่นก
กระทาเป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้
(วิมงั สา) เด็กรูจกั การรอคอยจากถ่าน
ไฟยังไม่ตดิ แบ่งหน้าทีก่ นั อย่างชัดเจน
มีความระมัดระวังจากการทากิจกรรม
(จิตตะ)ตลอดการจัดกิจกรรมเด็กไม่ได้
รับอันตรายจากการทากิจกรรมเลย
ผลัดกันทา คอยลุน้ ค่อยแคะไข่ออก
เด็กมีความสุขในการทากิจกรรม
(ฉันทะ)เด็กทากิจกรรมด้วยความสนใจ
ได้อย่างต่อเนื่อง (วิรยิ ะ) วันนี้เด็กๆ ได้
กินไข่นกกระทาทีอ่ ร่อยจากฝีมอื เด็ก
เอง และนาไปแบ่งให้ครูหอ้ งอื่นๆ ด้วย
ทุกครัง้ เด็กจะเล่าด้วยความภาคภูมใิ จ
ว่า “หนูทาเองนะ” จากเตาถ่าน หอม
มาก” (ฉันทะ)
เด็กๆ ทาน้ามะพร้าว วันนี้น้องภูมมิ
ทาหน้าทีข่ ดู เนื้อมะพร้าว โดยใช้ชอ้ น
ขูดตอนแรกเบาๆ ขูดได้เนื้อน้อย ลอง
ใหม่กดแรงขึน้ (วิมงั สา) เด็กคนอื่นๆ
จะคอยลุน้ ช่วงทีเ่ ด็กมีสมาธิในการทา
กิจกรรม (จิตตะ) เด็กจะทาหน้านิ่งๆ
ตามแผนน้ามะพร้าวต้องใช้น้าแข็ง ครูู
ลืมไม่ได้ให้เงินไว้ น้องไผ่ไปซือ้ ทีโ่ รง
อาหารเรียบร้อย บอกครูว่า “หนูออก
เงินให้นะ น้ ามะพร้าวจะได้เย็นๆ”
(วิมงั สา) เด็กใช้น้ าแข็งใส่ลงไปในแก้ว
ตัดน้ามะพร้าวใส่ลงไป คุยกันว่า “น้า
มะพร้าวอร่อยชื่นใจมาก” สักพักมาขอ
ครูเอาไปให้ครูขา้ งห้อง
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7. มุมวิ ทยาศาสตร์

เด็กเล่นตามมุมวิทยาศาสตร์ เด็กจะ
ได้ปลูกพืชตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น
ปลูกกล้วย ปลูกดอกกล้วยไม้ มุม
วิทยาศาสตร์จะอยู่ระหว่างมุมประกอบ
อาหารและมุมเล่นน้ า – เล่นทราย ซึง่
เป็นมุมทีใ่ ช้เสียงดัง เพราะมุมวิทยา
ศาตร์เป็นมุมสงบ เป็นการเร้าจิตตะ
(สมาธิ) ในการเล่นตามมุมของเด็ก ซึง่
ได้ผลดีมากเพราะเด็กทีเ่ ล่นมุม
วิทยาศาสตร์ จะเงียบไม่สนใจมุมที่
เสียงดัง ซึง่ พฤติกรรมดังกล่าวจะเกิด
ในสัปดาห์หลังอย่างเห็นได้ชดั เจน และ
เพื่อความสะดวกในการจารจร และ
การทากิจกรรม เพราะมุมวิทยาศาสตร์
มีพชื ผักทีต่ อ้ งดูแล รดน้ า และต้องมี
การเคลื่อนย้ายให้พชื ผักได้รบั
แสงแดดในเวลากลางวัน มีปลาทีต่ อ้ ง
ให้อาหาร พืน้ ทีจ่ งึ จัดอยู่นอกห้องเรียน
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เด็กทีเ่ ล่นมุมวิทยาศาสตร์ จะเป็ น
เด็กทีเ่ งียบๆ ไม่ค่อยพูด แต่มคี วาม
มันใจในตนเอง
่
เมือ่ เข้ามุมเด็กจะ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ต่ี อ้ งทาในมุมทันที ไม่ม ี
การรีรอ หรือต้องต้องถามครูก่อน เด็ก
จะพูดคุยเกี่ยวกับสื่อตามมุม
และ
เชื่อมโยงไปทีก่ ารวางแผนในการเล่น
ในวันนัน้ เช่น วันนี้จะปลูกดอกไม้ เด็ก
จะแบ่งหน้าทีก่ นั ว่า ใครจะเป็นคนปลูก
อีกคนไปหยิบช้อน และช่วยกันรดน้า

เด็กจะคอยสังเกตการเจริญเติบโต
ของพืชตามหน่วยการเรียนรู้ จะหยิบ
แก้วไปเอาน้าทีก่ ๊อกน้าหน้าห้องเรียน
แล้วค่อยรด สังเกตการเจริญเติบโต ครู
จะกระตุน้ เด็กให้สงั เกตการ
เจริญเติบโตของผัก ข้าว ข้าวโพด และ
ถามว่า “เด็กอยากทาอะไรต่อ ที่
เกีย่ วกับมุมก็สามารถทาได้” เด็กบอก
ครูว่า “หนูอยากจะวาดรูปเกีย่ วกับผัก
ตามมุม ซึง่ ครูกอ็ นุญาตให้เด็กไปหยิบ
สมุดบันทึกการรักการอ่านเพื่อวาดรูป
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พฤติ กรรมการเล่นตามมุมเล่นน้า – เล่นทราย
8. มุมเล่นน้า - เล่นทราย
กิจกรรมการเล่นน้า – เล่นทราย ใน
สัปดาห์ก่อนการทดลองเด็กยังไม่เคย
ชินกับการเล่น เด็กจะเล่นแบบเครียดๆ
จะคอยมองซ้าย ขวา ยังไม่วางใจกับ
สภาพแวดล้อม และสื่อ
และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนยังน้อย ต่างคน
ต่างเล่นมากกว่า

การเล่นตามมุมเล่นน้ า – เล่นทราย
เด็กให้ความสนใจมากขึน้
มีการ
วางแผนว่าจะเล่นยังไง(วิมงั สา) เพราะ
เด็กเริม่ รูว้ ่าเล่นยังไง ใช้ส่อื ในการเล่น
แบบไหน เริม่ ใช้ส่อื คล่องแคล่ว เด็กที่
ไม่เคยมาเล่นเลยเริม่ เข้ามาเล่น ทัง้
เด็กผูห้ ญิงเด็กผูช้ าย เริม่ ทดลองใช้
กะลาทัง้ แบบมีรแู ละไม่มรี ู เริม่ เห็น
ความแตกต่างของสื่อว่าใช้อย่างไร
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การเล่นกับน้ า ความเย็นของน้า
ทาให้เด็กรูส้ กึ เพลิดเพลินในการทา
กิจกรรม (ฉันทะ) เพราะขณะทีก่ าร
กรอกน้า
เทน้าเต้าแห้งทีม่ รี คู วาม
พยายามในการกรอกน้าให้เต็ม น้องธี
ระมีความ พยายามในการกรอกน้าเต้า
มาก ช่วงแรกใช้แก้วไม้ไผ่กรอกก่อน
กรอกได้น้อยเพราะรูน้ าเต้าเล็ก น้องธี
ระคิดแก้ปญั หา มีกางถูกลองผิดในการ
เล่น (วิมงั สา) ลองใช้กะลาทีม่ รี รู วู างที่
ปากน้ าเต้าแห้ง ใช้ แก้วตักน้า ลอง
กรอกเห็นว่าผลดีมาก น้องธีระเล่นได้
อย่างต่อเนื่อง (วิรยิ ะ) จดจ่อในการ
กรอกน้าเต้า (จิตตะ) ซึง่ เราจะพบว่า
เด็กๆ
พยายามทีจ่ ะพัฒนาความ
พยายามทาซ้าไปซ้ามาอย่างไม่ลดละ
ทัง้ การ
ลองใช้อุปกรณ์เพื่อให้สงิ่ ที่
ต้องการ ทาจนประสบความสาเร็จ
เด็กให้ความสนใจอุปกรณ์ใน
การเล่นตามมุม
การจัดมุมว่าจัด
อย่างไร เรียบร้อยดีไหม (ฉันทะ) ถ้า
น้า น้อยเด็กจะน้ าเต้าไปกรอกน้ าที่
ก๊อก มาเทลงในกระบะน้าจนเป็ นที่
พอใจ ถ้าเด็กเห็นว่าน้าทีค่ รูให้เล่นเป็น
น้าต้มดอกไม่ เช่น ดอกอัญชันให้สมี ว่ ง
แต่มกี ากดอกไม้ เด็กจะใช้ตะแกรงนา
กากดอกไม้ออกก่อนเล่น (วิมงั สา) เด็ก
เล่นได้อย่างต่อเนื่อง (วิรยิ ะ) ไม่
วอกแวกไปสนใจมุมอื่น มีสมาธิในการ
เล่น (จิตตะ) เมือ่ เล่นเสร็จเด็กจะเก็บ
มุมได้เรียบร้อย ซึง่ เด็กจะภูมใิ จในการ
เก็บของเล่นตามมุมมาก อวดกับเพื่อน
พูดอย่างมีความสุข (ฉันทะ)
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ตารางแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 การวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้านที่ 1 ด้านฉันทะ

คะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ
นิยาม

1.ฉันทะ หมายถึง
ความรัก ความ
พอใจ ความชอบใจ
และมีความ
กระตือรือร้นในสิง่ ที่
ทา/เล่น
ซึง่ สามารถสังเกต
ได้จากสถานการณ์
จริงของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทงั ้ 8
มุม



ข้อ

R

IOC

แปลความหมาย

1

2

3

1

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

2

-1

+1

+1

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

3

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

4

-1

+1

+1

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

5

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

6

-1

+1

+1

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

7

+1

+1

0

2

0.67

ตรงนิยาม

8

+1

+1

0

2

0.67

ตรงนิยาม
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ตารางแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 การวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้านที่ 2 ด้านวิรยิ ะ

คะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ
นิยาม



ข้อ

2. วิรยิ ะ หมายถึง
ความเพียร
พยายาม มุง่ มัน่
ในสิง่ ทีท่ า/เล่น
อย่างต่อเนื่อง มี
ความอดทนอด
กลัน้ คอยเร้าคอย
ประคอง เพื่อให้
บรรลุส่เู ป้าหมาย
ซึง่ สามารถสังเกต
ได้จากสถานการณ์
จริงของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทงั ้ 8
มุม

1

1

2

3

+1

+1

+1

R

3

IOC

แปลความหมาย

1.00

ตรงนิยาม
ตรงนิยาม

8

2

+1

+1

+1

3

1.00

3

-1

+1

+1

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

4

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

5

+1

0

0

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

6

+1

0

+1

2

0.67

ตรงนิยาม

7

-1

+1

+1

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม
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ตารางแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 การวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้านที่ 3 ด้านจิตตะ

คะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ
นิยาม

3. จิตตะ หมายถึง
มีความตัง้ ใจ ความ
เอาใจใส่ จดจ่อ มี
สมาธิในสิง่ ทีท่ า/
เล่น ไม่สนใจสิง่
รอบข้าง ไม่
วอกแวก ไม่
หวันไหว
่
กับสิง่ ที่
เข้ามากระทบ ซึง่
สามารถสังเกตได้
จากสถานการณ์
จริงของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทงั ้ 8
มุม



ข้อ

R

IOC

แปลความหมาย

1

2

3

1

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

2

+1

+1

0

2

0.67

ตรงนิยาม

3

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

4

-1

+1

+1

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

5

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

6

0

0

+1

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

7

+1

+1

0

2

0.67

ตรงนิยาม

8

+1

0

0

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม
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ตารางแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญต่อแบบสังเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 การวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ด้านที่ 4 ด้านวิมงั สา

คะแนนของผูเ้ ชีย่ วชาญ
นิยาม

4. วิมงั สา หมายถึง
การรูจ้ กั ใช้ความคิด
ในการพิจารณา
ใคร่ครวญในสิง่ ที่
ทา/เล่น มีการลอง
ผิดลองถูก แก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาใน
สิง่ ทีท่ า ซึง่ สามารถ
สังเกตได้จาก
สถานการณ์จริง
ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทงั ้ 8
มุม



ข้อ

R

IOC

แปลความหมาย

1

2

3

1

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

2

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

3

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม

4

+1

+1

0

2

0.67

ตรงนิยาม

5

0

+1

0

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

6

+1

-1

+1

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

7

+1

0

0

1

0.33

ไม่ตรงนิยาม

8

+1

+1

+1

3

1.00

ตรงนิยาม
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รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดกิ จกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ด้วยสื่อธรรมชาติ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. อาจารย์สุนิสา ชื่นเจริญสุข
อาจารย์โรงเรียนรุง่ อรุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้
อาจารย์โรงเรียนอนุ บาลชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี
4. อาจารย์อาภาภัทร ไชยประสิทธิ ์
อาจารย์โรงเรียนทอสี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
5. นางปิยะธิดา เกษสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร
ผูเ้ ชี่ยวชาญการตรวจแบบสังเกตพฤติ กรรมอิ ทธิ บาท 4
1. พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วฒ
ั นา ปุญญฤทธิ ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. อาจารย์ ดร.มิง่ เทพครเมือง
หั ว หน้ า งานวิ จ ั ย และบริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนคริทรวิโรฒ (ฝา่ ยประถม)

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ-ชื่อสกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั
สถานทีท่ างานปจั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2539
พ.ศ.2543
พ.ศ.2555

นางสาวสถิรมน พงษ์พฒ
ั น์
14 มกราคม 2521
จังหวัดนครพนม
375/10 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220
ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 วิทยฐานะชานาญการ
โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทศิ )
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
จากโรงเรียนอุเทนพัฒนา อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม
คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

