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            การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อนและ
หลงัได้รบัการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การวจิยันี้คอื เดก็ปฐมวยัชายและหญงิทีม่อีายุระหว่าง 5 - 6 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนุบาลปีที ่ 2 
ภาคเรยีนที ่1  ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนวดัดอนเมอืง (ทหารอากาศอุทศิ) แขวงดอนเมอืง เขตดอน
เมอืง กรงุเทพมหานคร สงักดัส านกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร จ านวน 20 คน ซึง่ไดม้าดว้ยการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน กลุ่มตวัอย่างไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาต ิโดยผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการทดลองดว้ยตนเอง ท าการทดลองเป็นเวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนัๆ 
ละ 40 นาท ีท าการทดลองทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
            เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื แผนการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาตทิีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้และแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 แบบแผนการวจิยัเป็นการวจิยักึ่งทดลอง 
(Quasi Experimental Research) ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองการวจิยัแบบ One Group Pretest - 
Posttest Design และทดสอบความแตกต่างของตวัแปรโดยใชก้ารทดสอบ t - test ส าหรบั Dependent 
Samples 
 ผลการวจิยัพบว่า หลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เดก็ปฐมวยัมี
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 มากขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .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 one-
group 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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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ีเพราะผูว้จิยัไดร้บัความเมตตากรุณาอย่างสูงในการ
ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือจาก อาจารย์ ดร.สุจนิดา ขจรรุ่งศิลป์ ประธานควบคุมปรญิญานิพนธ ์ 
ผูช้่วยศาสตราจารย์  จริาภรณ์ บุญส่ง กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธท์ีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา ค าแนะน า
ในดา้นสถติ ิและการวเิคราะหข์อ้มลูผลการทดลอง  ขอกราบนมสัการขอบพระคุณ  พระครธูรรมธร
ครรชติ คุณวโร ซึง่เมตตาเป็นทัง้ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามกระจ่างในเรื่องพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ในเดก็
ปฐมวยั กรรมการในการสอบปรญิญานิพนธ์ กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญ
อนนัตพงษ์ ทีก่รณุาเป็นประธานและกรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์ ใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
ท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันี้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาเป็นอย่างยิง่และขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวชิาการศกึษาปฐมวยัและภาควชิาอื่นๆ ทุกท่านทีไ่ด้
กรณุาประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ทีม่คี่าอย่างยิง่และค าแนะน าต่างๆ ทีเ่ป็น
มงคลต่อชวีติ มคีุณค่ายิง่แก่ผูว้จิยัจนท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในการศกึษาครัง้นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยว์ฒันา ปุญญฤทธิ ์อาจารย ์ดร.มิง่ เทพครเมอืง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อัญชลี ไสยวรรณ อาจารย์สุนิสา ชื่นเจริญสุข อาจารย์อาภาภัทร            
ไชยประสทิธิ ์นางปิยะธดิา เกษสุวรรณ และอาจารยศุ์ภลกัษณ์ ศรดีอกไม ้ทีก่รุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
พจิารณาตรวจสอบและใหค้ าแนะน าในการปรบัปรงุแกไ้ขเครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี้เป็นอยา่งด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรยีนวดัดอนเมอืง(ทหารอากาศอุทศิ) นางสุรพีร 
กาญจนวาทศลิป์ ที่ให้ค าแนะน า ใหเ้วลาและใหโ้อกาสกบัผู้วจิยัได้เก็บรวบรวมขอ้มลูได้อย่างสมบูรณ์ 
พร้อมทัง้อาจารย์อัจฉรา ปรกีราน และอาจารย์หงส์ ฉลวย   ผู้ช่วยวิจยัที่ช่วยเหลือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวจิยั และคณะครูทุกท่าน ที่ให้ก าลงัใจและค าแนะน ามาโดยตลอด ผู ้ปกครองและ
นักเรยีนระดบัชัน้อนุบาล 2/3 โรงเรยีนวดัดอนเมอืง(ทหารอากาศอุทศิ) ส านักงานเขตดอนเมอืง 
สงักดักรงุเทพมหานคร ทีใ่หค้วามรว่มมอือ านวยความสะดวก ในการทดลองจนส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
 การศกึษาและการท าปรญิญานิพนธ์ส าเรจ็ไดด้้วยด ีเพราะไดร้บัการส่งเสรมิจากคุณพ่อไพศาล 
พงษ์พฒัน์ คุณแม่อุทยั พงษ์พฒัน์ และนางสาวรตัตกิาล พงษ์พฒัน์ ที่ให้ก าลงัใจและสนับสนุนเรื่อง
การศกึษาของผูว้จิยัมาโดยตลอด ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอยา่งยิง่และขอขอบคุณเป็นอยา่งสงู 
 คุณค่าและประโยชน์ของปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาองค์สมเดจ็พระ
สมัมาสมัพุทธเจา้ พระคุณของบดิา มารดาทีไ่ด้อบรมเลี้ยงดู ให้ความรกั ความเอาใจใส่ ให้การศกึษา
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจยัเสมอมา และขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู อาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ได้ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูแ้ละมสี่วนวางรากฐานส าคญัที่ท าให้ผู้วจิยัประสบ
ความส าเรจ็ 
                     สถริมน พงษ์พฒัน์ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั 
             ค ำสอนของศำสนำทุกศำสนำ คอื ขุมทรพัยท์ำงปรชัญำที่ส ำคญัอย่ำงยิง่ เนื่องจำกเจตนำ
ของหลกัค ำสอนทำงศำสนำ มุ่งให้ทุกคนเป็นคนด ีสอนให้มนุษยเ์ว้นจำกควำมชัว่ทัง้ปวง ต้องกำร
ปฏบิตัแิต่สิง่ที่ถูกต้อง รกัควำมสำมคัค ีมคีวำมยุตธิรรม ยกระดบัจติใจให้เขำ้ถึงปญัญำ รูเ้ท่ำทนั
ควำมเป็นไปของโลกของสงัคม เมือ่พจิำรณำหลกัธรรมของศำสนำต่ำงๆ จะเหน็ว่ำมคีวำมสอดคลอ้ง
กนัในกำรปลกูฝงัควำมเป็นคนด ีควรแก่กำรยดึถอืปฏบิตั ิเพื่อควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยมสีนัตแิละ
น ำมำซึง่ควำมสงบสุขทีย่ ัง่ยนื  
          พระพุทธศำสนำเป็นศำสนำที่คนไทยนับถอื ควำมคดิควำมเชื่อทำงพระพุทธศำสนำไดห้ยัง่
รำกฝงัลกึอยู่ในจติใจของคนไทย และมอีทิธพิลต่อวถิกีำรด ำเนินชวีติของคนไทย ทัง้ดำ้นกำรอบรม
เลี้ยงดู วิถีปฏิบตัิตน รวมทัง้พื้นฐำนคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ หลักของพระพุทธศำสนำนัน้ 
ยอมรบัในศักยภำพของมนุษย์ ว่ำทุกคนสำมำรถจะพฒันำได้ หลกักำรพฒันำคนตำมแนวพุทธ
ศำสตร์นั ้นมีลักษณะเป็นกระบวนกำรพัฒนำปญัญำมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ทัง้เหตุ ปจัจัย 
องค์ประกอบ กระบวนกำร และผลที่ประจกัษ์ มลีกัษณะบูรณำกำรสอดคล้องกลมกลนืได้สดัส่วน
สมดุลสำมำรถน ำไปใชใ้นชวีติ มลีกัษณะกำรพฒันำทีก่้ำวเวยีน (Spiral Growth) มลีกัษณะเป็นกำร
หยัง่รำกลกึไมใ่ช่พุ่งขึน้อยำ่งเดยีว เน้นกำรสรำ้งแรงจงูใจ สิง่เรำ้ (ศรทัธำ) และกำรฝึกฝน (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรศกึษำแห่งชำต.ิ 2545: 5 – 6) ซึง่กำรเรยีนรูค้อืกำรฝึกฝนพฒันำ เพื่อเป็นผูรู้จ้กัด ำเนิน
ชวีติทีด่งีำมดว้ยตนเอง 
           ในทำงพระพุทธศำสนำมธีรรมะมำกมำยหลำยหมวดทีมุ่่งสอนใหค้นประพฤตปิฏบิตัตินเป็น
สมำชกิที่ดขีองสงัคม ส ำหรบัผู้ที่มุ่งหวงัจะประสบควำมส ำเรจ็ในชวีติ ในกำรท ำงำนต่ำงๆ ควรยดึ
หลกัอทิธบิำท 4 ซึ่งเป็นธรรมที่สมเดจ็พระสมัมำสมัพุทธเจ้ำได้ตรสัรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏบิตัิเพื่อน ำไปสู่เป้ำหมำยหรอืจุดมุ่งหมำย เป็นหลกัธรรมที่สำมำรถฝึกเด็กให้ท ำงำนให้ประสบ
ผลส ำเรจ็ หลกัอทิธบิำท 4  เป็นธรรมะใหถ้งึซึง่ควำมส ำเรจ็ 4 ประกำร  ซึง่เริม่ดว้ย 1. ฉันทะ คอื 
ควำมพอใจในงำนในสิง่ที่ท ำ 2. วริยิะ คอืใช้ควำมพยำยำมในกำรท ำอย่ำงต่อเนื่อง 3. จติตะ คอื มี
สมำธจิดจ่อ และ 4. วมิงัสำ คอืใช้ปญัญำในกำรด ำเนินงำนที่ได้รบัมอบหมำย ซึ่งในระดบัปฐมวยัมี
ควำมจ ำเป็นที่ควรน ำหลกัอทิธบิำท 4 เขำ้เสรมิและคอยสนับสนุนกระบวนกำรศกึษำ เพื่อส่งเสรมิ
และปลกูฝงัใหเ้ดก็ปฐมวยัตัง้ใจท ำงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหส้ ำเรจ็ตำมหลกัอทิธบิำท 4   
             กำรพัฒนำเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพของสังคมนัน้ เป็นที่ยอมรบักันทัว่ไปแล้วว่ำ 
จ ำเป็นต้องเริม่ต้นตัง้แต่ปฐมวยัในช่วงอำยุตัง้แต่แรกเกดิจนถงึ 8  ปี เดก็มกีำรเปลี่ยนแปลงและ
เจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม และสติปญัญำ ควำมรู้และ
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ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่ดก็ไดร้บัในวยันี้ จงึมคีวำมส ำคญัมำก เพรำะเป็นช่วงวกิฤตขิองชวีติ  (สริมิำ 
ภญิโญอนันตพงษ์. 2550: 4) ผลของกำรเลี้ยงดูและประสบกำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่ดก็ไดร้บัในระยะต้นของ
ชวีิตมอีิทธพิลอย่ำงมำกต่อกำรวำงรำกฐำนชวีิต  กำรที่เด็กได้รบักำรพฒันำทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำย 
สตปิญัญำ คุณธรรม บุคลกิภำพ และสงัคมในทศิทำงทีถู่กต้องจะเป็นรำกฐำนส ำคญัต่อกำรพฒันำใน
ขัน้ต่อๆ ไปอย่ำงมัน่คง  กำรศกึษำปฐมวยัเป็นกำรจดักำรศกึษำบนพื้นฐำนกำรอบรมเลี้ยงดู และ
ส่งเสรมิกระบวนกำรเรยีนรู้ ที่สนองต่อธรรมชำติและพฒันำกำรของเด็กแต่ละคนตำมศักยภำพ
ภำยใตบ้รบิทของสงัคม วฒันธรรม กำรสรำ้งเสรมิลกัษณะนิสยัทีพ่งึประสงคใ์หก้บัเดก็ปฐมวยัเป็นสิง่
ทีด่ ีสำมำรถท ำไดแ้ละท ำไดง้ำ่ยกว่ำวยัอื่นๆ เพรำะเดก็คอืไมอ่้อน ถ้ำจะใหไ้มง้ำม ต้องดดัแต่ยงัอ่อน 
กล่อมเกลำตัง้แต่ยงัเด็ก ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับวิธีกำรจดักิจกรรมและกำรจดัสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม 
เอื้ออ ำนวยต่อกำรมลีกัษณะนิสยัที่ด ีจะช่วยให้เด็กดูดซึมซบัสิง่ที่ดงีำม โดยอำศัยกำรฝึกฝนกำร
กระท ำทีส่ม ่ำเสมอ  ค่อยเป็นค่อยไป และ น ำไปสู่กำรปฏบิตั ิจนเป็นนิสยัได ้(ผุสด ีกุฎอนิทร.์ 2526: 
45 - 46) ซึ่งกจิกรรมที่เหมำะสมกบัวยัและพฒันำกำรนัน้สำมำรถส่งเสรมิพฤตกิรรมของเดก็ให้
เป็นไปในทศิทำงทีด่ ี 
           กำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูท้ีส่ ำคญัส ำหรบัเดก็ปฐมวยั คอื กำรเล่น เพรำะมคีวำมส ำคญั
ต่อชวีติ และกำรเตบิโตของพฒันำกำรชวีติ ไมน้่อยไปกว่ำ อำกำศ อำหำร และน ้ำ ทีเ่ป็น เครื่องบ ำรุง
เลี้ยงร่ำงกำยให้เติบใหญ่  กำรเล่นจงึเป็นสำระส ำคญัในกำรท ำควำมรูจ้กักบัโลกแวดล้อมทัง้ที่เป็น
ธรรมชำติ วตัถุและกฎเกณฑ์ ต่ำงๆที่มนุษย์สร้ำงขึ้น รวมไปถึงกำรส ำรวจและท ำควำมรู้จกักับ
ศกัยภำพทัง้หลำยทีม่อียู่ในตวัตน ตลอดจนภำวะอำรมณ์ที่แตกต่ำงหลำกหลำยทีจ่ะค่อยๆ  ปรำกฏ
ขึน้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ (ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำกำรศกึษำ. 2549: 1) ตำมแนวคดิของฟรอยด ์
(Freud) (ณฐันันท ์ไชยประสงคส์ุข. 2549: 12; อ้ำงองิจำก Krogh. 1994: 211 - 212)   กำรเล่นเกดิ
จำกควำมต้องกำร ควำมพงึพอใจ และกำรที่เดก็จะบรรลุถงึควำมพอใจนัน้ ต้องสนองตอบดว้ยกำร 
เล่น ขณะเดยีวกนักำรเล่นสำมำรถลดควำมไมพ่งึพอใจของเดก็จำกประสบกำรณ์ทีไ่ม่พงึประสงคข์อง
เดก็ได ้กำรเล่นเป็นธรรมชำตอิย่ำงหนึ่งของเดก็ ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมใคร่รูข้องเดก็ซึ่ง
น ำไปสู่กำรเรยีนรูก้ำรคน้พบสิง่แปลกใหม่ ดว้ยตนเองจำกสิง่รอบๆตวั โดยไม่มใีครสอน กำรเล่นท ำ
ให้เดก็รูส้กึเป็นอสิระ สนุกสนำนเพลดิเพลนิ มคีวำมสุข พรอ้มที่จะท ำกจิกรรมซ ้ำเมื่อ เกดิควำมพงึ 
พอใจ โดยไมต่อ้งมสีิง่อื่นมำกระตุน้ ไมว่่ำจะเป็นรำงวลัหรอืกำรลงโทษ (ภรณี คุรุรตันะ. 2535: 1 - 3) 
เพรำะกำรเล่นเป็นกจิกรรมกำรเรยีนรูข้องเดก็ โดยเฉพำะกำรเล่นที่เดก็ไดล้งมอืกระท ำกบัสื่ อ วสัดุ 
สิง่ของทีเ่ป็นรปูธรรม ส ำหรบัเดก็ปฐมวยัสื่อมคีวำมหลำกหลำยมำก ทัง้ทีเ่ป็นสื่อวสัดุ  สื่อเทคโนโลย ี
และสื่อของจรงิตำมธรรมชำติ ถ้ำมำจำกของจรงิตำมธรรมชำติจะสร้ำงสรรค์กำรเรยีนรู้ที่เป็นจรงิ
ใหก้บัเดก็อย่ำงยิง่ (รำศ ีทองสวสัดิ;์ และคณะ. 2529: 2) สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำร ีทรงมพีระรำชด ำรเิกีย่วกบัสื่อกำรเรยีนรูส้ ำหรบัเดก็ปฐมวยัว่ำควรเป็นสื่อทีเ่ป็นวสัดุใกลต้วั
เป็นของจรงิหำไดจ้ำกธรรมชำต ิทรงเหน็ว่ำกำรใช้สื่อของจรงิตำมธรรมชำตเิป็นกำรสรำ้งเสรมิกำร
เรียนรู้ที่เหมำะกับเด็กที่สุด รวมทัง้กำรได้สัมผัสสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก จะท ำให้เด็กเรียนรู้ได้
มำกกว่ำกำรเรยีนรูท้ำงออ้มจำกสื่อจ ำลอง (กุลยำ ตนัตผิลำชวีะ. 2550ก: 48 - 49)  
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            กำรศึกษำในช่วงปฐมวยั เป็นช่วงที่ส ำคญัที่สุดในชีวิต เพรำะเด็กปฐมวยัมพีฒันำกำร
เรยีนรู้มำกที่สุด ถ้ำบ้ำนและโรงเรยีนมสีิง่แวดล้อมที่สร้ำงเสรมิกำรเรยีนรู้ เด็กก็จะเกิดกำรเรยีนรู ้
บลูม (Bloom) ใหค้วำมส ำคญักบักำรศกึษำในช่วงปฐมวยั เพรำะเป็นช่วงเวลำทีเ่ดก็ปฐมวยัสำมำรถ
พฒันำกำรเรยีนรูม้ำกที่สุด สภำพแวดล้อมในเดก็ตอนต้น เป็นสิง่ที่ส ำคญัต่อชวีติมำก (พชัร ีไชยะ
สนิท. 2535: 46) กำรจดัสภำพแวดลอ้มใหเ้ดก็มโีอกำสส ำรวจสภำพแวดลอ้มกำรเรยีนรู้ ซึง่จดัโดยใช้
แนวคดิจดัศูนย์กำรเรยีนหรอืมุมประสบกำรณ์ให้เหมำะสมกบักำรเรยีนรู้ เนื่องจำกกำรเรยีนรู้จะ
เกดิขึน้ได ้เมื่อเดก็ได้ท ำในสิง่ทีเ่ขำพอใจ ตรงกบัควำมต้องกำรและควำมสนใจจะไดผ้ลเต็มที ่ต้อง
เป็นประสบกำรณ์ตรง กระตุ้นให้เดก็ได้คดิ เดก็สนุกกบักำรเรยีนตำมวถิธีรรมชำตขิองเดก็  เพื่อให้
เดก็เกดิพฤตกิรรมทีด่งีำม ครเูป็นผูท้ีม่บีทบำทส ำคญัมำกในกำรจดัสภำพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน เช่น 
กำรจดักจิกรรมกำรเล่นตำมมมุประสบกำรณ์ ทีม่คีวำมหลำกหลำยเพื่อเป็นตวักระตุ้นควำมสนใจของ
เด็ก รูปแบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนควรมคีวำมเหมำะสมและสอดคล้องกับพฒันำกำรของเด็ก
สิง่แวดลอ้มทีห่ลำกหลำยจงึเป็นตวักระตุน้ควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็เป็นกำรเพิม่ควำมสนใจใหแ้ก่เดก็  
 แนวคิดของศูนย์กำรเรียนหรอืมุมประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ เปิดโอกำส
ส ำหรบัเดก็ในกำรส ำรวจสภำพแวดล้อม และตดัสนิใจตำมควำมสนใจ (นิวเฮำเซอร;์ แครอล; และ
วลิ์มส์ ลซิ. 2542: 70) กำรเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดเ้มื่อผู้เรยีนเกดิควำมพงึพอใจในสิง่ทีเ่ขำเรยีนรู้  ตำม
แนวคดิของวตัสนั (Watson) ถือว่ำกำรเรยีนรู้และพฤติกรรมเช่นนี้จะเข้มขน้รุนแรงนัน้ ไม่ใช่เป็น
เพรำะรำงวัล หรือกำรเสริมแรงอย่ำงเดียว แต่ด้วยกำรเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับสิ่งเร้ำ กำรจัด
สภำพแวดล้อมด้วยกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำติ เป็นกำรเรำ้ควำมสนใจของเดก็
ปฐมวยัในกำรเรยีนรู ้จำกกำรท ำกจิกรรมตำมควำมต้องกำรของเดก็ ในบรรยำกำศทีเ่ดก็มอีสิระเสร ี
ในกำรตดัสนิใจเลอืกลงมอืปฏบิตั ิจบัต้อง สมัผสั เดก็ปฐมวยัจะท ำงำนกำรเรยีนรูผ้่ำนกำรเล่นกบัสื่อ
ธรรมชำติที่จดัวำงเป็นมุมประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ท ำให้เด็กมแีรงกระตุ้นที่จะเรยีนรู้ มสีิ่งกระตุ้นที่
ส ำคญัอย่ำงหนึ่ง คอืแรงจูงใจที่ภำษำพุทธศำสนำเรยีกว่ำ ฉันทะ ควำมพอใจหรอืควำมต้องกำร มี
ควำมสมัพนัธก์บัควำมเพยีรพยำยำม (วริยิะ) มคีวำมเอำใจใส่ จดจ่อในกำรท ำกจิกรรม (จติตะ) รูจ้กั
ทดลองในสิง่ทีป่ฏบิตัอิยู่เพื่อใหส้ิง่ทีท่ ำออกมำดทีีสุ่ด (วมิงัสำ) (พระมหำสมคดิ โครธำ. 2547: 23) 
ประสบกำรณ์จำกกำรเล่นสื่อธรรมชำติตำมมุมประสบกำรณ์ ด้วยควำมมีอิสระในกำรคิด กำร
แสดงออก อย่ำงเป็นไปตำมควำมต้องกำรที่จะเรยีนรู้ เป็นกำรฝึกฝนอิทธบิำท 4 อย่ำงครบถ้วน 
เพรำะสิง่เรำ้ทัง้ภำยในและภำยนอก 
                ส ำหรบักำรศึกษำครัง้นี้ กำรจดัมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำติ จ ำนวน 8 มุม 
ประกอบดว้ย มมุในหอ้งเรยีน 5 มุม คอื มุมศลิปะ มุมบลอ็ก มุมดนตร ีมุมบทบำทสมมต ิมุมหนังสอื 
ส่วนอกี 3 มุม เป็นมุมนอกหอ้งเรยีน คอื มุมประกอบอำหำร มุมวทิยำศำสตร ์และมุมเล่นน ้ำ – เล่น
ทรำย กำรด ำเนินกจิกรรมเดก็ไดม้โีอกำสเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำพฤตกิรรม
อทิธบิำท 4 เปิดโอกำสใหเ้ดก็ได้เล่นอย่ำงอสิระตำมควำมสนใจ ได้ส ำรวจ ทดลอง เลอืก ตดัสนิใจ 
เรยีนรูก้ำรแก้ปญัหำ จำกกำรค้นพบด้วยตนเองโดยผ่ำนประสำทสมัผสัทัง้ 5 ภำยใต้บรรยำกำศที่
อบอุ่น ปลอดภยั ครเูป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก และให้ก ำลงัใจ เสรมิแรงเมื่อเดก็ท ำกจิกรรมประสบ
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ควำมส ำเรจ็ จำกสิง่แวดลอ้มทีจ่ดัไวใ้หอ้ยำ่งมจีดุมุง่หมำย กำรจดัมมุประสบกำรณ์ดว้ยสื่อธรรมชำตทิี่
หลำกหลำย มกีำรเปลี่ยนแปลงสื่อตำมธรรมชำตทิี่มผีลต่อกำรกระตุ้นให้เดก็เกดิควำมสนใจ เพื่อให้
เดก็เกดิควำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ อยำกเขำ้ไปเล่น บนพื้นฐำนควำมรูค้วำมเขำ้ใจเรื่องพฒันำกำรและ
ควำมสนใจของเด็กในระดบัปฐมวยั ว่ำด้วยกำรจดัมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำติ ซึ่งมคีวำม
สอดคลอ้งกบัธรรมชำตแิละควำมต้องกำรของเดก็ มคีวำมใกลเ้คยีงกบัวถิชีวีติประจ ำวนัของเดก็ ซึง่
ผูว้จิยัมคีวำมสนใจทีจ่ะศกึษำว่ำ สภำพแวดลอ้มที่เป็นมุมประสบกำรณ์ดว้ยสื่อธรรมชำตทิีท่ ำใหเ้ดก็
ไดเ้รยีนรู ้ตำมควำมสนใจหรอืเล่นอยำ่งอสิระ ภำยใตบ้รรยำกำศของควำมรกั ควำมอบอุ่น ควำมเป็น
มติร ทำ้ทำยใหอ้ยำกรู ้อยำกแสวงหำค ำตอบ ไดเ้รยีนรูห้รอืเล่นอยำ่งอสิระ จะมผีลต่อพฤตกิรรมอทิธิ
บำท 4 ของเดก็อยำ่งไร 
  
ควำมมุ่งหมำยของงำนวิจยั 
 ในกำรวจิยัครัง้นี้ เพื่อศกึษำเปรยีบเทยีบควำมมอีทิธบิำท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั
กำรได้รบักำรจดักจิกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำติ ผู้วจิยัได้ก ำหนดควำมมุ่ง
หมำยไวด้งันี้ 
 1. เพื่อศกึษำพฤตกิรรมอทิธบิำท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อน ระหว่ำงและหลงักำรจดั
ประสบกำรณ์กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ดว้ยสื่อธรรมชำติ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิำท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงักำรจดั
ประสบกำรณ์กำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ดว้ยสื่อธรรมชำติ 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 ผลกำรวจิยัในครัง้นี้ จะเป็นแนวทำงใหค้รแูละผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรศกึษำส ำหรบัเดก็
ปฐมวยั ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจ เลอืกเป็นกจิกรรมในกำรพฒันำพฤตกิรรมอทิธบิำท 4 
ส ำหรบัเดก็ปฐมวยั และเป็นแนวทำงส ำหรบัครใูนกำรพฒันำรปูแบบกำรจดักจิกรรมกำรเล่นตำมมุม
แก่เดก็ปฐมวยั ใหเ้ป็นไปตำมจดุประสงคข์องกำรศกึษำอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 กำรวจิยัในครัง้นี้เป็นกำรจดักำรเรยีนรูเ้พื่อศกึษำพฤติกรรมอทิธบิำท 4 ที่ได้รบักำรจดั
กิจกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำติ ซึ่งกำรจัดกิจกรรมกำรเล่นตำมมุม
ประสบกำรณ์ดว้ยสื่อธรรมชำต ิเป็นรปูแบบนวตักรรมกำรสอนทีช่่วยต่อยอดประสบกำรณ์ให้เดก็ได้
คน้พบศกัยภำพของตนเอง และเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ตรงเพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำพฤตกิรรมอทิธิ
บำท 4  
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 ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ประชำกรทีใ่ชใ้นกำรวจิยัครัง้นี้ คอื เดก็ปฐมวยัชำย - หญงิทีม่อีำยุระหว่ำง 5 - 6 ปี ทีก่ ำลงั
ศกึษำอยู่ในชัน้อนุบำลปีที ่2 ภำคเรยีนที่ 1 ปีกำรศกึษำ 2554 โรงเรยีนวดัดอนเมอืง (ทหำรอำกำศ
อุทศิ) แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง จงัหวดักรุงเทพมหำนคร ส ำนักกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน 4 หอ้ง เดก็ปฐมวยัรวมทัง้หมดจ ำนวน 147 คน 
 
 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรวจิยั คอื เดก็ปฐมวยัชำย - หญงิที่มอีำยุระหว่ำง 5 - 6 ปี ก ำลงั
ศกึษำอยู่ในระดบัชัน้อนุบำลปีที่ 2 ภำคเรยีนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรยีนวดัดอนเมอืง (ทหำร
อำกำศอุทิศ ) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร ส ำนักกำรศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร  โดยมขีัน้ตอนกำรเลอืกกลุ่มตวัอย่ำงโดยใชว้ธิกีำรสุ่มแบบหลำยขัน้ตอน โดยกำร
เลอืกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) มำ 1 ห้องเรยีน จำก 4 ห้องเรยีน ซึ่งป็นห้องที่ผู้วจิยั
ปฏบิตักิำรสอนอยู ่แลว้สุ่มอยำ่งงำ่ย (Simple Random Sampling) จ ำนวน 20 คน จำก 44 คน เพื่อ
ก ำหนดเป็นกลุ่มทดลอง 
 ตวัแปรท่ีศึกษำ 
  1. ตวัแปรอสิระ  ไดแ้ก่  กำรเล่นตำมมมุประสบกำรณ์ดว้ยสื่อธรรมชำต ิ
  2. ตวัแปรตำม   ไดแ้ก่  พฤตกิรรมอทิธบิำท 4 ประกอบดว้ย 
   2.1 ฉนัทะ 
   2.2 วริยิะ  
   2.3 จติตะ 
   2.4 วมิงัสำ  
 
ระยะเวลำในกำรทดลอง 
 ในกำรทดลองครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ดลองโดยใช้ระยะเวลำในกำรทดลอง 8 สปัดำห์ๆ  ละ 3 วนั 
วนัละ 40 นำท ีตัง้แต่เวลำ 09.00 - 09.40 น. รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
 

นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
 1. เดก็ปฐมวยั หมำยถงึ เดก็ปฐมวยัชำย - หญงิ อำยุระหว่ำง 5 - 6 ปี ทีก่ ำลงัศกึษำอยู่ใน
ชัน้อนุบำลปีที ่2 ภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2554 โรงเรยีนวดัดอนเมอืง (ทหำรอำกำศอุทศิ)  
แขวงดอนเมอืง เขตดอนเมอืง จงัหวดักรงุเทพมหำนคร ส ำนกักำรศกึษำกรงุเทพมหำนคร 
 2. พฤติกรรมอิทธิบำท 4 หมำยถงึ  กำรแสดงออกถงึควำมสำมำรถในกำรท ำกจิกรรม  
ทัง้ทำงกำรกระท ำ ค ำพูด สหีน้ำ ท่ำทำง น ้ำเสยีง อำรมณ์ และควำมรู้สกึ ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุด  
กระบวนกำรของกิจกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำติ ซึ่งสำมำรถสงัเกต
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พฤติกรรมอิทธบิำท 4 ของเด็กปฐมวยัที่เกิดขึ้นจรงิจำกกำรเล่น โดยใช้แบบสงัเกตที่ผู้วจิยัสร้ำง
ขึ้น ซึ่งกำรวจิยัในครัง้นี้มุ่งศึกษำพฤตกิรรมอทิธบิำท 4 ทีแ่สดงออก 4 ดำ้น ดงันี้ 
  2.1 ฉันทะ คอื ควำมรกั ควำมพอใจ ควำมชอบใจ และมคีวำมกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีท่ ำ/
เล่น  
  2.2 วริยิะ คอื ควำมเพยีรพยำยำม มุ่งมัน่ ในสิง่ทีท่ ำ/เล่น อย่ำงต่อเนื่อง มคีวำมอดทน
อดกลัน้ คอยเรำ้คอยประคอง เพื่อใหบ้รรลุสู่เป้ำหมำย 
  2.3 จติตะ คอื มคีวำมตัง้ใจ เอำใจใส่ จดจ่อ มสีมำธใินสิง่ทีท่ ำ ไม่สนใจสิง่รอบขำ้ง ไม่
วอกแวก ไมห่วัน่ไหว กบัสิง่ทีเ่ขำ้มำกระทบ 
  2.4 วมิงัสำ คอื กำรรูจ้กัใชค้วำมคดิ ในกำรพจิำรณำใคร่ครวญในสิง่ทีท่ ำ มกีำรลองผดิ
ลองถูก แกไ้ขปรบัปรงุ พฒันำในสิง่ทีท่ ำ 
 3. มุมประสบกำรณ์ หมำยถงึ สภำพแวดล้อมกำรเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกหอ้งเรยีน โดยจดั
บรเิวณต่ำงๆ ด้วยอุปกรณ์ สื่อ วสัดุธรรมชำติ ที่เปลี่ยนแปลงไปตำมหน่วยกำรเรยีนรู้ จดัวำงใน
ภำชนะที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรยีนรู้ เพื่อให้เด็กสร้ำงผลงำนได้อย่ำงอิสระ มุมประสบกำรณ์ 
ประกอบดว้ย 
  3.1 มุมศิลปะ ประกอบด้วย สื่อที่ใช้ในกำรวำด กำรพมิพ์ภำพ เช่น สจีำกธรรมชำต ิ
เช่น ขมิน้ ผงใบมะรุม กำแฟ ผงถ่ำน สจีำกดนิ ดอกอญัชนั  กำรป ัน้ เช่น ดนิเหนียว กำรรอ้ย เช่น
เปลอืกหอย เมด็มะข่ำเจำะรูตรงกลำง ดอกไม้ ดินทรงกลม แบน เจำะรูตรงกลำง เพื่อถ่ำยทอด
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำมควำมสนใจ และตำมจนิตนำกำรของเด็ก แสดงออกตำมควำมรู้สึก และ
ควำมสำมำรถของตนเอง       
  3.2 มมุบลอ็ก ประกอบดว้ย บลอ็กดนิแบบตนัขนำดต่ำงๆ บลอ็กไมไ้ผ่แบบกลวง แบบ
ตนั บลอ็กไมล้กัษณะขนำดต่ำงๆ เช่น เป็นแท่ง รปูทรงเรขำคณติ เกบ็ในภำชนะตะกรำ้หวำย กระบะ
ไม ้ในชัน้วำงบลอ็ก ของเล่นประกอบกำรเล่น เช่น เครื่องป ัน้ดนิเผำรปูสตัว ์เพื่อใหเ้ดก็มโีอกำสเลอืก
ชิน้บลอ็ก จดัวำง ต่อประกอบกนัเป็นรปูแบบต่ำงๆ ตำมจนิตนำกำรและควำมคดิสรำ้งสรรค ์
  3.3 มมุดนตร ีประกอบดว้ย มุมทีร่วบรวมเกบ็อุปกรณ์ดนตรต่ีำงๆ ส ำหรบัเดก็ โดยครู
จดัเตรยีมอุปกรณ์ หรอืผลติขึน้เอง อุปกรณ์ดนตร ีเช่น กลองขนำดเลก็ ระนำด แคน นกหวดีไม้ ขลุ่ย
ไม ้กรบั อุปกรณ์ธรรมชำตทิีท่ ำให้เกดิเสยีง เช่น ฝกัหำงนกยูง บวบแหง้ กะลำมะพรำ้ว แท่งไมไ้ผ่
ขนำดต่ำงๆ กระติ๊บข้ำวเหนียวบรรจุเมล็ดพืช หิน ทรำยฯลฯ เพื่อให้เด็กฝึกทกัษะกำรฟงั กำร
เคลื่อนไหวรำ่งกำยตำมจงัหวะ เกดิควำมคดิสรำ้งสรรคจ์ำกกำรคดิท่ำทำงประกอบกำรเล่น เกดิควำม
สนุกสนำนเพลดิเพลนิ ผ่อนคลำยอำรมณ์ และแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงเสยีงของดนตรแีต่ละชนิด 
  3.4 มุมบทบำทสมมต ิประกอบด้วย เครื่องครวัของจรงิขนำดเลก็ ประเภทประกอบ
อำหำร เช่น เตำ กระทะ ครก กำน ้ำ เขยีง ชุดขนมครก  ฯลฯ ประเภทภำชนะ เช่น ตะแกรง จำน  
ถว้ย ขนัโตก ไห ขนำดต่ำงๆ แกว้จำกไมไ้ผ่ ฯลฯ ประเภทเครือ่งแต่งกำย เช่น ผำ้ขำวมำ้ เสือ้ผำ้ฝ้ำย 
ผำ้ถุง ผำ้คลุมไหล่ รองเทำ้สำนผกัตบชวำ ฯลฯ เครือ่งเรอืน เช่น หมอนขวำน หมอนองิ เสื่อ ตะแกรง 
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ตะกรำ้หวย ฯลฯ เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำทกัษะทำงสงัคม เป็นมุมทีเ่ดก็ได้มโีอกำสน ำเอำประสบกำรณ์
ทีไ่ด้รบัจำกบ้ำนหรอืชุมชน มำเล่นเลยีนแบบบุคคลต่ำงๆ ทีแ่วดล้อมเดก็ในครอบครวัและในสงัคม
ตำมจนิตนำกำรของตนเอง 
  3.5 มมุหนงัสอื ประกอบดว้ย มุมทีจ่ดัรวบรวมหนังสอืและสิง่ตพีมิพต่์ำงๆ ทีเ่หมำะสม
กบัวยัของเดก็ เช่น หนงัสอืนิทำน ครแูละเดก็ผลติขึน้เอง เช่น สมดุภำพ หนงัสอืกระดำษสำ บำงครัง้
อำจเสรมิดว้ยวสัดุอื่นๆ เสรมิเพิม่เตมินอกจำกหนงัสอื เพื่อเรำ้ใหเ้ดก็สนใจกระท ำกจิกรรมต่อจำกกำร
อ่ำน เช่น กระดำน ดนิสอชนวน กระดำนด ำหรอืไวทบ์อรด์ สมุดบนัทกึรกักำรอ่ำน ส ำหรบัใหเ้ดก็ขดี
เขยีนวำดภำพ กำรจดัปเูสื่อ มหีมอนขวำน โต๊ะเลก็ๆ มพีืน้ทีส่ ำหรบัอ่ำนเป็นกลุ่มและอ่ำนตำมล ำพงั
ใหเ้ดก็สำมำรถนอนอ่ำนไดส้บำยๆ สงบ และอบอุ่น 
  3.6 มุมประกอบอำหำร ประกอบดว้ย เครื่องครวัของจรงิ ส ำหรบัประกอบอำหำร เช่น 
เตำ กระทะ ครก กำน ้ำ เขยีง ชุดขนมครก  ฯลฯ ประเภทภำชนะ เช่น ตะแกรง จำน  ถ้วยมุมทีมุ่่งให ้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในกำรประกอบอำหำรด้วยวิธีกำรปรุงง่ำยๆ เหมำะสมกับวัยและ
ควำมสำมำรถของเดก็ 
  3.7 มุมวทิยำศำสตร ์ประกอบด้วย กะลำแบบมรีแูละไม่มรี ูดนิร่วน สิง่สะสมต่ำงๆ ใน
ธรรมชำต ิเช่น เปลอืกหอย เมลด็พชื หนิแบบต่ำงๆ อ่ำงเลี้ยงปลำ เป็นมุมที่จดัรวมสิง่ต่ำงๆ ทีม่อียู่
ในธรรมชำต ิเพื่อใหเ้ดก็ไดส้ ำรวจ สงัเกต ไดค้้นคว้ำ ทดลอง ไดล้งมอืกระท ำและฝึกแก้ปญัหำด้วย
ตวัเอง ซึ่งเป็นมุมที่เดก็สำมำรถจดักจิกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักำรทดลองตำมควำมเหมำะสมกบัวยั 
ช่วยในกำรพฒันำทกัษะและกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตรใ์หก้บัเดก็ๆ  
  3.8 มุมเล่นน ้ำ - เล่นทรำย ประกอบด้วย กระบะน ้ำ กระบะทรำย ตัง่ไม้ อุปกรณ์ 
ส ำหรบัเล่นน ้ ำ  - ทรำย เช่น ช้อน กระบวย กะลำมะพร้ำวแบบมีรู และไม่มีรู ไห ถ้วย กำน ้ ำ
เครื่องป ัน้ดินเผำ น ้ ำเต้ำแห้ง  ตะแกรงไม้ แก้วท ำจำกไม้ไผ่ขนำดต่ำงๆ ฯลฯ สัตว์จ ำลอง
เครื่องป ัน้ดินเผำ ประกอบกำรเล่น เด็กเล่นได้อย่ำงอิสระ เด็กเกิดกำรเรยีนรู้และมคีวำมเข้ำใจ
เกี่ยวกบัปรมิำณควำมจุ น ้ำหนัก กำร อนุรกัษ์ กำรเปรยีบเทยีบ คุณสมบตัิของน ้ำ คุณสมบตัขิอง
ทรำย ฯลฯ 
  มุมประสบกำรณ์ 3.1 – 3.5 เป็นมุมในหอ้งเรยีน ส่วนมุมประสบกำรณ์ 3.6 – 3.8 เป็น
มมุนอกหอ้งเรยีน 
 4. กำรเล่นตำมมมุประสบกำรณ์ด้วยส่ือธรรมชำติ หมำยถงึ กจิกรรมทีเ่ดก็ไดเ้ล่นอย่ำง
อสิระ เปิดโอกำสให้เดก็ลงมอืปฏบิตัิอย่ำงอสิระกบัสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมธรรมชำติในมุม
ประสบกำรณ์ ไดต้ำมควำมสนใจของตนเอง เดก็ไดเ้ลอืก วำงแผน ทดลอง   เล่นดว้ยตนเอง กำรจดั
กจิกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ด้วยสื่อธรรมชำต ิประกอบดว้ยขัน้ตอนในกำรด ำเนินกจิกรรม 4 
ขัน้ตอน ดงันี้ 
  ขัน้ที่ 1 ขัน้เตรยีม คอืกำรจดัเตรยีมสื่อธรรมชำตแิละอุปกรณ์ส ำหรบักำรเล่นตำมมุม 
ตำมหน่วยกำรเรยีนรู ้เพื่อใหเ้ดก็มโีอกำสเลอืกท ำกจิกรรมไดอ้ยำ่งหลำกหลำย 
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  ขัน้ที่ 2 ขัน้ด ำเนินกำรก่อนเล่น เป็นกำรน ำเขำ้สู่กจิกรรมโดยใช้กจิกรรมใดกจิกรรม
หนึ่ง (เพื่อเรำ้ฉนัทะ) เช่น กำรสนทนำระหว่ำงครกูบัเดก็ กำรรอ้งเพลง กำรท ำท่ำทำง กำรท่องค ำคลอ้ง
จอง ปรศินำค ำทำย ครเูป็นผูก้ระตุ้นใหเ้ดก็เกดิควำมสนใจและมคีวำมพรอ้มก่อนเขำ้สู่กจิกรรม เดก็เลอืก
เล่นตำมมมุดว้ยควำมสมคัรใจ (ฉนัทะ) โดยครถูำมค ำถำม เช่น “วนันี้เดก็ๆอยำกท ำกจิกรรมอะไร ทีมุ่ม
ไหนมำกทีสุ่ด” และถำมด้วยค ำถำมว่ำ “หลงัจำกเสรจ็กจิกรรมในมุมนี้แลว้เดก็ๆจะท ำกจิกรรมอะไรต่อ
หรอืไม่” เมื่อเดก็บอกชื่อกจิกรรมทีต่้องกำรเล่นตำมมุมตำมล ำดบั 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 ใหเ้ดก็น ำ
ปำกกำเมจกิท ำเครือ่งหมำย ทีต่ำรำงกำรเล่นตำมมมุประสบกำรณ์ดว้ยสื่อธรรมชำต ิทีม่หีมำยเลขล ำดบั
ของตนเอง และมุมประสบกำรณ์ทัง้ 8 มุม เดก็จะไดเ้ลอืกเขำ้เล่นตำมมุมประสบกำรณ์อย่ำงน้อยวนั
ละ 1 - 2 มมุ ครใูชส้ื่อธรรมชำตติำมหน่วยกำรเรยีนรูป้ระกอบกำรสนทนำวำงแผนออกแบบก่อนกำร
เล่น เป็นกำรวำงเงื่อนไข ฝึกฝน (วมิงัสำ) และปฏบิตัติำมขอ้ตกลงของกำรเล่นคอื เล่นด้วยควำม
ระมดัระวงั และไมร่บกวนผูอ้ื่น (จติตะ) 
  ขัน้ที ่3 ขัน้ปฏบิตักิำรเล่น หมำยถงึ กำรด ำเนินกจิกรรมกำรปฏบิตักิำรเล่น ตำมทีเ่ดก็
ไดต้ดัสนิใจเลอืก ในขัน้นี้เป็นกำรใหเ้ดก็ไดเ้ล่นอย่ำงอสิระ เป็นเวลำ 40 นำท ีระหว่ำงกำรเล่นผูว้จิยั
กบัผูช้่วยวจิยั เขำ้ไปมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็ สงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิำท 4 จำกกำรเล่นตำมมุมต่ำงๆ ว่ำ 
เดก็ได้ปฏบิตักิำรเล่นตำมที่ออกแบบไว้หรอืรเิริม่เล่นต่ำงจำกรูปแบบ (วริยิะ) อย่ำงอสิระ ด้วยกำร
แสดงควำมกระตือรอืร้นในสิ่งที่ท ำหรอืเล่นอย่ำงต่อเนื่อง(วิรยิะ) แสดงควำมเอำใจใส่จดจ่อ ต่อ
กจิกรรมที่เล่นได้นำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด (จติตะ) ไม่วอกแวกกบัสิง่เรำ้ที่อยู่รอบขำ้ง (จติตะ) 
เดก็เล่นอยำ่งลองผดิลองถูก ทดลองท ำเพื่อใหส้ิง่ทีท่ ำออกมำดทีีสุ่ด เมื่อท ำเสรจ็แลว้กห็ำขอ้บกพร่อง 
ปรบัปรงุใหด้ทีีสุ่ด (วมิงัสำ) แสดงควำมพยำยำมเมื่อเผชญิกบัปญัหำพูดหรอืแสดงท่ำทำงใหก้ ำลงัใจ
ตนเอง จนกว่ำกำรเล่นจะเสรจ็สิ้น (วริยิะ) โดยมคีรูคอยสงัเกต ตดิตำมกำรท ำกจิกรรมของเดก็ ให้
ค ำแนะน ำในจงัหวะทีเ่หมำะสมเท่ำทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้ ครใูหส้ณัญำณก่อนหมดเวลำ 5 นำท ีเพื่อใหเ้ดก็
จดัของเล่นใหอ้ยูใ่นสภำพทีเ่รยีบรอ้ย (ฉนัทะ) หลงัจำกเลกิเล่น  
  ขัน้ที ่4 ขัน้สรุปกำรเล่น หมำยถงึ กำรสนทนำสรุปกำรปฏบิตักิจิกรรมทีท่ ำว่ำสำมำรถ
ท ำไดต้ำมทีว่ำงแผนไวห้รอืไม่ (วมิงัสำ) เดก็เล่ำเกี่ยวกบัผลงำนผลงำนที่ท ำเป็นอย่ำงไร ท ำงำนได้
ส ำเรจ็แค่ไหน ดว้ยควำมภำคภูมใิจจำกกำรเล่น ซึง่เป็นกำรตอกย ้ำพฤตกิรรมอทิธบิำท 4 เดก็ในขัน้
สรปุกจิกรรมกำรเล่นอกีครัง้ 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 
 ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 
 

สมมติฐำนกำรวิจยั 
 หลงัจำกไดร้บักำรจดักจิกรรมกำรเล่นตำมมุมประสบกำรณ์ดว้ยสื่อธรรมชำต ิเดก็ปฐมวยัมี
พฤตกิรรมอทิธบิำท 4 มำกขึน้ 

พฤตกิรรมอทิธบิำท 4   
1. ฉนัทะ 
2. วริยิะ 
3. จติตะ 
4. วมิงัสำ 

กจิกรรมกำรเล่นตำมมมุประสบกำรณ์  
ดว้ยสื่อธรรมชำต ิประกอบดว้ยมมุ
ประสบกำรณ์ ดงันี้ 
   1. มมุศลิปะ 
   2. มมุบลอ็ก 
   3. มมุดนตร ี
   4. มมุบทบำทสมมต ิ
   5. มมุหนงัสอื 
   6. มมุประกอบอำหำร 
   7. มมุวทิยำศำสตร ์
   8. มมุเล่นน ้ำ - เล่นทรำย 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและไดน้ าเสนอตามล าดบั
ดงัต่อไปนี้ 
 1.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอทิธบิาท 4 
  1.1 แนวคดิและความหมายของอทิธบิาท 4 
  1.2 องคป์ระกอบของอทิธบิาท 4 
  1.3 ลกัษณะและความส าคญัของอทิธบิาท 4 ในเดก็ปฐมวยั 
  1.4 แนวทางการส่งเสรมิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ในเดก็ปฐมวยั 
  1.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอทิธบิาท 4  
 2.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.1 พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.2 ความหมายของการเรยีนรู ้
  2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  2.4 แนวคดิและลกัษณะการเรยีนรู ้
  2.5 หลกัการจดัประสบการณ์การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั 
 3.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเล่นตามมุมประสบการณ์ 
  3.1 แนวคดิหมายของการเล่นตามมุมประสบการณ์ 
  3.2 ความส าคญัของมุมประสบการณ์ 
  3.3 ลกัษณะและประเภทของมมุประสบการณ์ 
  3.4 หลกัการและแนวทางในการจดัมุมประสบการณ์ 
  3.5 การจดัมุมประสบการณ์ในระดบัปฐมวยั 
  3.6 การจดัมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตใินระดบัปฐมวยั 
     3.7 บทบาทครปูฐมวยั 
  3.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมมุประสบการณ์ 

 
 
 
 
 
 

 



 11 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัอิทธิบาท 4 
 1.1 แนวคิดและความหมายของอิทธิบาท 4 
  อทิธบิาท 4 คอืคุณธรรมหรอืแนวทางในการปฏบิตัทิีน่ าไปสู่เป้าหมายหรอืจุดมุ่งหมาย
ในการปฏบิตังิานนัน้ คอื ความส าเรจ็ของงาน ซึง่ค าศพัทใ์นทางพระพุทธศาสนา เรยีกว่า หลกัอทิธบิาท 4 
คือในเส้นทางปฏิบัติให้ถึงความส าเร็จ เป็นหลักการท างานของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่น า
พระองคใ์หบ้รรลุความส าเรจ็อย่างงดงาม ทัง้ในการศกึษาและการปฏบิตักิารงานโลก ทัง้ในการคน้หา
โมกขธรรม ทางพ้นทุกขอ์นัสุขุมลุ่มลกึ ทัง้ในการเผยแพร่พระศาสนาแก่ชาวโลก จนมีการยอมรบันับ
ถอือยา่งกวา้งขวาง 
  อทิธบิาท 4 เป็นค าที่ถอดเอามาจากภาษามคธ ซึ่งเป็นภาษาทีพ่ระท่านใชส้วดมนต ์
พุทธทาสภกิข ุ(2518: 90) อธบิายค าว่า บาท แปลว่า ฐาน เชงิรอง เช่น เทา้ หรอืตนี เพราะเป็นเชงิ
รองรบัร่างกาย ส่วนอทิธ ิแปลว่าความส าเรจ็ ค าว่า ฤทธิ ์แปลว่า ความส าเรจ็ โดยรวมอทิธบิาท 4 
จงึหมายความว่า รากฐานแห่งความส าเรจ็  พร มลทิอง (2551: 6,40) กล่าวว่า อิทธบิาท 4 คอื 
คุณธรรมทีพ่ระพุทธเจา้ไดท้รงสัง่สอนไว ้เพื่อให้คนปฏบิตัติาม เรยีกว่า อทิธบิาท แปลว่า คุณหรอื
ความด ีเครื่องใหส้ าเรจ็ความประสงค์ 4 ประการ คอืฉันทะ พอใจรกัใคร่ในสิง่นัน้ วริยิะ เพยีรหมัน่
ประกอบในสิง่นัน้ จติตะ เอาใจฝกัใฝ่ในสิง่นัน้ ไม่วางธุระ วมิงัสา หมัน่ตรติรองพจิารณาเหตุผลในสิง่
นัน้ เป็นคุณความดทีีต่ดิต่อเกี่ยวเนื่องกนั ต้องท าใหเ้กดิมขีึน้ทัง้ 4 อย่าง จงึจะเป็นทางใหส้ าเรจ็สิง่ที่
ประสงค ์
  พระมหาวุฒชิยั วชริเมธ ี(2551: 92) ได้ให้ความหมายของอทิธบิาท 4 แปลว่า หลกั
พื้นฐานแห่งความส าเร็จ หรอืทางสู่ความส าเร็จ มอีงค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) มใีจรกั 2) 
พากเพยีรท า 3) จดจ าจอ่จติ 4) วนิิจวจิยั 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต. 2552: 15 - 16) ไดใ้หค้วามหมายของ อทิธบิาทว่า 
ธรรมทีเ่ป็นเครือ่งใหถ้งึความส าเรจ็ ธรรมทัง้ 4 ขอ้ จะช่วยเหลอืเกื้อหนุนกนั ฉันทะ (มใีจรกั) พอมใีจ
รกัแล้ว มนัก็เกดิความวริยิะ (พากเพยีรท า) ความเพยีรพยายาม เมื่อมคีวามเพยีรพยายาม จติตะ 
(เอาจติฝกัใฝ)่ ใจกฝ็กัใฝ่ จดจ่ออยู่กบัสิง่นัน้ มใีจจดจ่อเอาใจแลว้ และวมิงัสา (ใชป้ญัญาสอบสวน) ก็
สามารถจะใชป้ญัญาพจิารณาสอบสวนเรื่องราวนัน้ ไตร่ตรองถงึขอ้บกพร่อง ขอ้ทีค่วรแก้ไข หาทาง
ทดลองปรบัปรุงอะไรต่างๆ เหล่านี้ก็ตามกนัมา ฉันทะ วริยิะ จติตะ และวมิงัสา เป็นชุดกนัทเีดยีว  
แต่ความจรงินัน้ไมจ่ าเป็นตอ้งตามล าดบัน้ี 
  สรุปได้ว่า การประกอบกจิการงานหรอืจะเป็นการเล่าเรยีน ผู้ที่มุ่งหวงัให้สิง่ที่ท านัน้
ด าเนินไปอยา่งไดผ้ลดจีนประสบความส าเรจ็ ควรปฏบิตัติามหลกัอทิธบิาท 4 ซึง่เป็นรากฐานเครื่องลุ
ใหถ้งึความส าเรจ็ ซึง่มอีงค์ประกอบ 4 ประการ ช่วยเหลอืเกื้อหนุนกนั คอื 1. มใีจรกั เตม็ใจในการ
ท าสิง่นัน้ 2. มคีวามขยนัพากเพยีรท าอย่างต่อเนื่อง 3. ความเอาใจใส่ จดจ่อ มสีมาธใินสิง่ที่ท า 4. 
รูจ้กัประเมนิ วนิิจวจิยั ทดลองสิง่ทีท่ า ใชป้ญัญาปรบัปรงุใหด้ยีิง่ๆขึน้ไป 
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 1.2 องคป์ระกอบของอิทธิบาท 4 
  1. ฉันทะ  
   ฉนัทะเป็นหลกัธรรมขอ้ที ่1  ในอทิธบิาท 4 ตามปกตเิมือ่มฉีนัทะแลว้ คุณธรรมขอ้
อื่นๆ ในอทิธบิาท 4 จะตามมา 
   ฉันทะเป็นหลกัธรรมเริม่ต้นแห่งความส าเรจ็ของอิทธบิาท 4 ซึ่งเป็นเหตุหรอื
เครื่องมอืทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ พระกววีรญาณ (2502: 423) กล่าวว่า ฉันทะ หมายถงึ ความพอใจ 
ความสนใจ ความชอบใจ การศกึษาวชิาในแขนงใดๆ กต็ามถ้าวชิานัน้เป็นทีถู่กใจ ชอบใจ และสนใจ
แล้วก็จะศึกษาและกระท าให้ส าเรจ็ด้วยดีได้โดยง่าย ตรงกันข้ามถ้าถูกบงัคบัให้ท า งานใดก็ตาม 
การศกึษาหรอืการท างานให้ได้ดไีดย้าก หรอืบางครัง้อาจไม่มทีางส าเรจ็เลยก็ได้ ฉะนัน้ความพอใจ
หรอืความสนใจจงึเป็นหลกัการเบือ้งตน้ทีจ่ะน าเราไปสู่ความส าเรจ็ 
   พระโสภณคณาจารย ์(2527: 58) ไดใ้ห้ความหมายของฉันทะ หมายถงึ ความ
พอใจ รกัใคร่สิง่ทีก่ระท า ใหบุ้คคลปลูกฝงัความพอใจในการศกึษาเล่าเรยีน ในหน้าที่และอาชพี ใน
การประพฤตปิฏบิตัคิวามดทีัง้หลาย แมว้่าจะไม่มคีวามพอใจมาก่อน เมื่อใชป้ญัญาพนิิจพจิารณาให้
เหน็ประโยชน์เรื่องเหล่านัน้ และปลูกฝงัความพอใจใหเ้กดิขึน้ บุคคลไม่ว่าจะท าอะไรก็ตาม มคีวาม
พอใจเป็นบนัไดขัน้แรก ทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ในสิง่ทีก่ระท า 
   พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยตฺโต. 2529: 842-844) ไดใ้หค้วามหมายของฉันทะ 
หมายถงึ ความพอใจ ความมใีจรกัในสิง่ทีท่ า และพอใจใฝ่รกัในจุดหมายของสิง่ทีท่ านัน้ๆ ให้ส าเรจ็ 
อยากให้งานนัน้หรอืสิ่งนัน้บรรลุจุดมุ่งหมาย ความหมายในหลกัธรรมก็คือ ความรกั ความใฝ่ใจ
ปรารถนาต่อความดงีามเตม็เป่ียมสมบรูณ์ ซึง่เป็นจุดมุ่งหมายของสิง่ทีก่ระท า หรอืจะเขา้ถงึดว้ยการ
กระท านัน้ หรอือยากใหภ้าวะดงีามเตม็เป่ียมสมบรูณ์ ของสิง่นัน้ของงานนัน้เกดิมจีรงิขึน้ อยากท าให้
ส าเรจ็ผลตามจุดหมายที่ดงีามนัน้ ความอยากที่เป็นฉันทะนี้ เป็นคนละอย่างกบัความอยากได้สิง่
นัน้ๆ มาเสพเสวยหรอือยากเอามาเพื่อตวัตนในรปูแบบใดรปูแบบหน่ึง ซึง่เรยีกว่าตณัหา ความอยาก
ในฉันทะนัน้ท าให้เกิดสุข อยากได้ผลตามกฎธรรมชาติ ความชื่นชม เมื่อเหน็สิง่นัน้ งานนัน้บรรลุ
ความส าเรจ็เขา้ถงึความสมบูรณ์ อยู่ในภาวะที่ดงีามหรอืพูดแยกออกไปว่าขณะเมื่อท าสิง่นัน้ หรอื
งานนัน้ก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายก็จะได้รบัความโสมนัสเป็นความฉ ่ า ชื่นใจ ที่พร้อมไปด้วย
ความรูส้กึโปรง่โล่ง ผ่องใส เบกิบาน แผ่ออกไปไรอ้สิระ ขอบเขต ส่วนความอยากในตณัหาท าใหเ้กดิ
ทุกข ์ความฉ ่าชื่นใจทีเ่ศรา้หมอง หมกตวั กดีกัน้ กกัตนไว้ใน ทีค่บั แคบ และมกัตดิตามด้วยความ
หวงแหน ห่วงกงัวล เศรา้เสยีดายและหวัน่กลวั หวาดระแวง 
   สารานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2542: 5865) ได้ให้ความหมายของ
ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความรกัใคร่ ความชอบใจ ความยนิดีในอารมณ์ เป็นค าสอนของ
พระพุทธศาสนาประการหน่ึง 
   แนวคดิเกี่ยวกบัฉันทะของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี (ฉันทนา ภาค
บงกช. 2546: 92) พระบรมราชชนนีทีไ่ดท้รงเล่า มดีงันี้ “พอใจในสิง่ที่ท าอยู่ท าใหค้นเรามคีวามสุข
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และท าใหส้ามารถกระท าการต่างๆ ไดอ้ย่างมคีวามสุขดว้ย ถ้าขาดความรูส้กึดงักล่าวนี้เสยีแลว้ เรา
อาจหาความรูค้วามพอใจต่างๆ ไม่ได ้จนอาจท าอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะยงัคงรูส้กึว่ายงัมไีม่พอ ยงัไม่
พรอ้มจะท าอยูเ่สมอ  เลยไมต่อ้งท าอะไรกนั 
   พระมหาวุฒชิยั วชริเมธ ี(2551: 92-96) ไดใ้หค้วามหมายของฉันทะ หมายถงึ มี
ใจรกั คอื ท างานดว้ยใจรกังาน สิง่ทีต่ามมากค็อืความสุขจากการท างาน เวลาเราอยู่กบัสิง่ใดกต็ามที่
ใจเรารกัเป็นทุนเดมิอยู่แล้ว นัน่คอืช่วงเวลาแห่งความสุข คนที่ท างานด้วยความรกั แมง้านจะหนัก
มากๆแต่เขากท็ างานอยา่งสบายและท าอยา่งมคีวามสุข ไมส่ะทกสะทา้นต่อความล าบาก การท างาน
หรอืการใชช้วีติกใ็ช้หลกัเดยีวกนั คอืถ้าเรามคีวามรกัทีจ่ะด าเนินชวีติรปูแบบใดกต็าม ถ้าเราเลอืกที่
จะท างานชนิดใดก็ตาม ซึ่งเรามใีจรกัเป็นพื้นฐาน แมส้ิง่นัน้จะดูล าบากยากเขญ็ในสายตาคนอื่น มี
ความต้องการเป็นทุนเดมิ งานยากจะกลายเป็นงานง่าย ความล าบากจะมาพรอ้มกบัความสุข และ
ความเป็นเลศิจะมาพรอ้มกบัความรกั 
   พร มลทิอง (2551: 6) ไดใ้หค้วามหมายของฉันทะ หมายถงึ ความพอใจ  ไดแ้ก่ 
ความรกัใคร ่ความชอบใจในสิง่ทีต่นเหน็ดว้ยปญัญา ว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตน และไม่ท าใหค้น
อื่นเสยีหายเดอืดรอ้น คุณขอ้นี้เป็นคุณเบื้องต้น ท าให้คนลงมอืประกอบการงาน เพื่อให้ถงึสิง่ที่ตน
ประสงค์ ด้วยความสมคัรใจและเพลนิเพลดิใจ ท่านจงึได้จดัเป็นอทิธบิาทคอืคุณความด ีเครื่องให้
ส าเรจ็ประการหนึ่ง และเป็นประการแรก คนเราเมื่อมคีวามประสงคส์ิง่ใด อนัจะส าเรจ็ความประสงค์
ได ้จ าตอ้งผกูความพอใจรกัใคร ่ใหเ้กดิใหม้ขีึน้ในสิง่นัน้ก่อนเพราะความประสงคข์องคน จะส าเรจ็ได ้
ฉนัทะคอืความพอใจ เป็นคุณส าคญัชัน้ตน้ ชกัน าคนใหก้ระท ากจิการเพื่อส าเรจ็สิง่ทีต่อ้งประสงคน์ัน้ 
   สรุปไดว้่า จากความหมายของหลกัธรรมฉันทะ ฉันทะเป็นธรรมขอ้ที่ 1  ในหลกั
อทิธบิาท 4 คอื ความพอใจ ความชอบใจ ความยนิด ีความอยาก ความต้องการทีจ่ะกระท า ความรกั
ใคร่ในสิ่งนัน้ๆ อยากเห็นสิ่งที่ดีงาม มีความชื่นชมที่เห็นงานส าเร็จตามเป้าหมาย  ความใฝ่ใจ
ปรารถนาต่อความดงีาม ฉันทะที่กล่าวมาคอืฉันทะในทางบวก ฉันทะเป็นก าลงัใจอนัดบัแรกทีท่ าให้
เกดิคุณธรรมต่อไปทุกขอ้ 
  2. วิริยะ  
   ค าศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ใช้เรยีกความเพยีร มหีลายค าที่แตกต่างกนั คือ 
การระดมความเพยีรทางใจ ความก้าวหน้า ความบากบัน่ ความขะมกัเขมน้ ความพยายาม ความ
อุตสาหะ ความอดึสู ้ความเขม้แขง็ 
   ชยัมงคล (2542: 60) ไดใ้หค้วามหมายของวริยิะ หมายถงึ ความพากเพยีรในการ
ท างาน หรอืความแขง็ใจท างาน คอืท างานดว้ยความขยนัหมัน่เพยีร พยายามอย่างต่อเนื่อง บากบัน่
อยา่งกดัตดิ พบอุปสรรคไม่ทอ้ถอย เจอปญัหาไม่ทอดทิง้ มคีวามอดทน อดกลัน้ เขม้แขง็ กลา้แกร่ง 
มุง่มัน่ในเป้าไมเ่ปลีย่นแปลง 
   สมจติ กงัผึง้ (2549: 19) ไดใ้หค้วามหมายของวริยิะ หมายถงึ ขยนัหมัน่กระท าสิง่
นัน้งานนัน้ด้วยความพยายาม ด้วยความอดทน ด้วยความเข้มแข็ง หมัน่เอาธุระไม่ทอดทิ้ง ไม่
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ทอ้ถอย แมง้านนัน้จะยากง่ายประการใด กม็ุ่งุมัน่หมัน่ท าเพื่อหวงัจะใหง้านนัน้ส าเรจ็ออกมาดว้ยด ี
สมใจของผูม้อบหมายงานและสมใจของผูท้ าเอง และสุดทา้ยน่าจะเกดิความพงึพอใจในงานนัน้ๆ 
   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต. 2550: 40) ได้ให้ความหมายของวริยิะ 
หมายถึง ขยนัหมัน่ประกอบ หมัน่กระท าสิง่นัน้ด้วยความพยายาม เขม้แขง็ อดทน เอาธุระ ไม่
ทอดทิง้ ไมท่อ้ทอย กา้วไปขา้งหน้าจนกว่าจะส าเรจ็ 
   พระมหาวุฒชิยั วชริเมธ ี(2551: 96-98) ได้ให้ความหมายของวริยิะ หมายถงึ 
ความขยนัภาษาบาลใีช้ค าว่า “วริยิะ” หรอืภาคปฏบิตักิารของความรกั ความรกัในงานจะท าใหเ้รารู้
ว่าควรท าอะไร ส่วนความขยนัจะน าให้งานนัน้ก้าวไปสู่ความส าเรจ็ การท างานถ้าขาดความขยนั 
ความช านาญก็จะไม่เกิด เมื่อความเพยีรเกิดก็จะกลายเป็นทกัษะ แต่ไม่ได้หมายความว่าท าอะไร
อยา่งหกัโหม แทบลม้ประดาตาย แต่หมายความว่า ท าอะไรกต็ามควรท าอย่างต่อเนื่อง แมท้ าน้อยก็
ท าอย่างต่อเน่ือง เหมอืนฝนตกจากฟ้าทลีะหยด แต่ตกตลอดวนั กท็ าใหภ้าชนะเตม็ได้ฉันใด ความ
ขยนักม็อุีปไมยฉนันัน้ 
   พร มลทิอง (2551: 17-19) ได้ให้ความหมายของวริยิะ หมายถึง ความเพยีร 
ความพยายาม ความบากบัน่ และความก้าวไปขา้งหน้า ไม่ถอยหลงั ลกัษณะความเพยีรพยายาม ก็
คอืหมัน่ขยนักล้าหาญ ไม่ย่อท้อ เรยีกอย่างรวมๆว่า ขยนัหมัน่เพยีร ความขยนัหมัน่เพยีรเป็นคุณ
ความดสี าคญัอยา่งหนึ่ง ซึง่ท าใหค้นประกอบการงานจนถงึความส าเรจ็สมประสงค ์
   สรุปไดว้่า จากความหมายของหลกัธรรมวริยิะ เป็นธรรมขอ้ที ่2 ในหลกัอทิธบิาท 
4 คอื ความเพยีรพยายาม ขยนัหมัน่เพยีรในการปฏบิตัสิิง่ต่างๆ ไม่ย่อทอ้ ท าอย่างต่อเนื่อง คนเรา
ถงึจะม ี“ฉนัทะ” คอื ความพอใจรกัใคร่ในสิง่ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน์ อนัเป็นทีต่้องประสงคก์ต็าม แต่
ถา้ขาดความเพยีรความพยายาม ทีจ่ะประกอบกระท าในสิง่นัน้ๆแลว้ อนัจะส าเรจ็ความประสงคข์อง
ตนไดไ้มม่ ี
  3. จิตตะ 
   ชยัมงคล (2542: 60) ไดใ้หค้วามหมายของจติตะ หมายถงึ ความมใีจฝกัใฝ่ในการ
ท างาน หรอืความตัง้ใจท างาน คอืท างานดว้ยความตัง้อกตัง้ใจ รวมสมาธอิยู่งาน ไม่ปล่อยใจจากงาน 
จติเฝ้าอยูก่บัสิง่ทีท่ า ใฝใ่จรบัรูง้านสม ่าเสมอ คดิอยูแ่ต่เรือ่งทีก่ าลงัท า 
   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต. 2550: 40) ได้ให้ความหมายของจติตะ 
หมายถึง ตัง้จติรบัรู้ในสิ่งที่ท า แล้วท าสิ่งนั ้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยจติให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้
ความคดิในเรือ่งนัน้บ่อยๆ เสมอๆ ท ากจิหรอืงานนัน้อยา่งอุทศิตวัอุทศิใจ 
   สมจติ กงัผึง้ (2549: 19) ไดใ้หค้วามหมายของจติตะ หมายถงึ เอาใจฝกัใฝ่ในงาน 
คอืตัง้จติรบัรูใ้นสิง่ทีท่ าอยู ่และท าสิง่นัน้ดว้ยจติจดจ่อในงาน ฝกัใฝ่ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ออกมาดว้ยด ี
สวยงามที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ ด้วยการคิดในเรื่องงานนัน้บ่อยๆ เสมอๆ และมคีวามตัง้ใจ
ท างานนัน้อยา่งอุทศิกายอุทศิใจ 
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   พระมหาวุฒชิยั วชริเมธ ี(2551: 98) ได้ใหค้วามหมายของจติตะ หมายถงึ ท า
อะไรก็ตามให้เจาะลงไป ปกัใจลงไปในสิง่นัน้อย่างลกึซึ้ง อย่างมุ่งมัน่ อย่างจรงิจงั และอย่างทุ่มเท 
ใครกต็ามทีท่ างานดว้ยการเอาใจจอ่อยูก่บังานนัน้ คนนัน้จะประสบผลส าเรจ็ 
   พร มลทิอง (2551: 27) ไดใ้หค้วามหมายของจติตะ หมายถงึ การเอาใจฝกัใฝ ่
ความเอาใจใส่ในสิง่นัน้ไม่วางธุระ คนเราเมื่อมคีวามประสงค์สิง่ใด จ าต้องเอาใจฝกัใฝ่ในสิง่นัน้ ไม่
ละเลยเพกิเฉยทอดธุระเสยี มคีวามผูกพนัมัน่หมายในสิง่นัน้เป็นปรกตขิองตน คุณความดขีอ้นี้ ย่อม
เป็นส าคญัในกจิการทุกอยา่ง เป็นทางทีจ่ะใหส้ าเรจ็สมประสงค์ 
   จากเอกสารขา้งตน้ ความหมายของหลกัธรรมจติตะ เป็นธรรมขอ้ที ่3 ในหลกัอทิธิ
บาท 4 คอื ความคดิจดจ่อ การเอาใจฝกัใฝ่ ตัง้ใจท างาน รวมสมาธอิยู่กบังาน ไม่ปล่อยปละละเลย 
คนทุกคนเมือ่ประกอบกจิการอนัใด ถ้ามไิดเ้อาใจฝกัใฝ่ในกจิการแลว้ แมจ้ะมคีวามพอใจรกัใคร่ และ
มคีวามพยายามอยู่กด็ ีย่อมยากทีจ่ะใหก้จิการนัน้ส าเรจ็สมความประสงคข์องตนได ้ต่อเมื่อไดเ้อาใจ
ฝกัใฝอ่ยูใ่นกจิการนัน้ ไมว่างธุระเสยี จงึจะส าเรจ็สมประสงคไ์ด ้
  4. วิมงัสา 
   พุทธทาสภกิขุ (2518: 90) ไดใ้ห้ความหมายของวมิงัสา หมายถงึ สอดส่องอย่าง
ละเอยีดลออ อยา่งเยอืกเยน็อยูเ่สมอ สามารถแกอุ้ปสรรคได้ 
   ชยัมงคล (2542: 60) ไดใ้หค้วามหมายของวมิงัสา หมายถงึ ความพนิิจพจิารณา
ในการท างาน หรอืความเข้าใจท างาน ใคร่ครวญสอบสวนด้วยปญัญา พิจารณางานบ่อยๆหมัน่
ตรวจสอบกจิทีท่ าอยูต่ลอดเวลา ใชป้ญัญาใครค่รวญกจิการงาน ใหเ้หน็ขอ้ดขีอ้ดอ้ย คดิคน้หาวธิกีาร   
สรา้งงานใหเ้จรญิกา้วหน้า 
   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต. 2550: 40) ไดใ้ห้ความหมายของวมิงัสา 
หมายถึง ใช้ปญัญาสอบสวน คือ หมัน่ใช้ปญัญาพิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบข้อยิง่หย่อนเกินเลยบกพร่องขดัข้อง เป็นต้น โดยรู้จกัทดลอง วางแผน วดัผล คดิค้น
วธิแีกไ้ขปรบัปรงุ เป็นตน้ เพื่อจดัการและด าเนินงานนัน้ใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึ้นไป 
   พระมหาวุฒชิยั วชริเมธ ี(2551: 100) ได้ให้ความหมายของวมิงัสา หมายถึง 
วินิจฉัย คือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ พัฒนานัน่เอง เมื่อเราท าอะไรก็ตาม ให้พินิจ
พเิคราะห ์สรา้งสรรค ์พฒันา 
   พร มลทิอง (2551: 36-37) ไดใ้หค้วามหมายของวมิงัสา หมายถงึ หมัน่ตรติรอง 
ความหมัน่พิจารณาเหตุผลในสิ่งนัน้ ลกัษณะของคุณข้อนี้ ก็คือ หมัน่พินิจพิเคราะห์ ใคร่ครวญ
สอบสวน ใหเ้หน็เหตุผลตน้ปลายในกจิการทีต่นประกอบโดยแจ่มแจง้ว่า เมื่อท าเหตุลงไปในเบือ้งต้น
อย่างนี้แลว้ ผลเบื้องปลายจะเป็นอย่างไร หรอืเมื่อไดเ้หน็ผลเขา้แลว้ตรติรองพิจารณาใหเ้หน็ว่า ผล
เป็นอย่างนี้เพราะมเีหตุเป็นอย่างไร คุณขอ้นี้เป็นสิง่ส าคญั ท าใหเ้ขา้ใจในทางได้ทางเสยี ทางดทีาง
ไม่ด ีทางควรทางไม่ควร เมื่อเขา้ใจ เช่นนี้แล้ว จะได้รูจ้กัเลอืกกระท า แต่ในทางได้ทางดทีางที่ควร 
โดยถูกตอ้งไมผ่ดิพลาด คนทุกคนทีป่ระกอบกจิการอย่างใดอย่างหนึ่ง กค็อื การกระท าทีเ่หตุเพื่อให้
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เกดิผลทีต่นประสงค์ แต่ทีจ่ะได้ผลสมประสงค์นัน้ จะต้องหมัน่ตรติรองพจิารณาเหตุผลต้นปลายใน
กจิการทีป่ระกอบ จงึจะสามารถกระท าหรอืดดัแปลงแกไ้ข ใหก้จิการนัน้ส าเรจ็ตามประสงคไ์ด ้เพราะ
คนทีห่มัน่ตรติรองพจิารณาเหตุผล ยอ่มมคีวามเขา้ใจในกจิการทีต่นประกอบ และเขา้ใจหาอุบายทีจ่ะ
ท าใหส้ าเรจ็สมประสงคไ์ด ้
   จากเอกสารขา้งต้น ความหมายของหลกัธรรมวมิงัสา เป็นธรรมขอ้ที่ 4 ในหลกั
อทิธบิาท 4 คอื การใคร่ครวญ พจิารณาเหตุผลของปญัหาและอุปสรรค ทัง้ขอ้ด ีขอ้เสยี ปรบัปรุง
แกไ้ข คนเราแมจ้ะรกังานแค่ไหน บากบัน่ปานใด หรอือาใจจดจอ่ตลอดเวลา แต่ถ้าขาดการใชป้ญัญา
พจิารณางานดว้ยแลว้ ผลทีสุ่ดงานกค็ัง่คา้งจนได ้เพราะแมว้่าขัน้ตอนการท างานจะส าเรจ็ไปแลว้ แต่
ผลงานกไ็มเ่รยีบรอ้ย ตอ้งท ากนัใหมร่ ่าไป 
 1.3 ลกัษณะความส าคญัของอิทธิบาท 4 ในเดก็ปฐมวยั 
  หลักอิทธิบาท 4 เป็นธรรมะที่จะช่วยให้สิ่งที่มุ่งหวังถึงในหน้าที่การงานและการ
ด ารงชวีติส าเรจ็สมประสงค ์ท าใหเ้ป็นคนทีมุ่มานะ พากเพยีร ไม่ย่อทอ้ต่อจุดประสงค ์เป็นคนทีม่อง
การณ์ไกล คดิอะไรกล็กึซึ้ง รอบคอบ ประกอบดว้ยองค ์4 คอื ฉันทะ วริยิะ จติตะ และวมิงัสา เป็น
ธรรมะทีพ่ฒันาโดยอาศยัปญัญา เมือ่ใชธ้รรมะน้ี ท าใหเ้กดิกระบวนการศกึษา โดยเป็นตวัทีค่อยเสรมิ
ใหก้ารศกึษาตามระบอบของไตรสกิขา ไปสู่ความส าเรจ็ (ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ.์ 2548: 126) 
  ในระดบัปฐมวยัมคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องน าหลกัอทิธบิาท 4 เขา้เสรมิและคอยสนับสนุน
กระบวนการศกึษา เพราะการส่งเสรมิและปลูกฝงัให้เดก็ปฐมวยัตัง้ใจท างานที่ได้รบัมอบหมายให้
ส าเรจ็นัน้ จ าเป็นตอ้งฝึกตัง้แต่ระดบัปฐมวยัเป็นต้นไป หากไปเริม่เมื่อเดก็ผ่านพน้วยัดงักล่าวไปแลว้ 
เดก็กจ็ะเป็นคนท างานอะไรกไ็มส่ าเรจ็สกัอยา่ง เน่ืองจากขาดปจัจยัความพอใจ ความพยายาม ความ
จดจอ่และขาดปญัญาในการด าเนินงานทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืงานทีต่นเองตอ้งท า 
  พระครธูรรมธรครรชติ คุณวโร (2553: สมัภาษณ์) กล่าวถงึ อทิธบิาท 4 ที่เดก็
แสดงออก ดงันี้ 
   1.  ฉันทะ (จติใจ) พฤตกิรรมของฉันทะ คอื เมื่อเดก็ได้ท าเดก็มคีวามสุข พอใจ 
ยนิด ี(ครตูอ้งสนทนา พดูคุย เพื่อใหอ้อกมาจากความรูส้กึ)  
   2.  วริยิะ (เป็นอาการทางพฤตกิรรม) เมื่อเกดิฉันทะ วริยิะจะตามมา คอื มคีวาม
เพยีรพยายามไมย่อมแพ ้ท าต่อเน่ืองตามเป้าหมาย ไมย่อมแพง้่ายๆ มกี าลงัใจ คอยเรา้คอยประคอง
ใหจ้ติอยูก่บัสิง่นัน้ 
   3.  จติตะ (กลุ่มของสมาธ)ิ คอื ตัง้มัน่ จดจอ่ ท าแลว้ไมส่นใจอย่างอื่น มสีมาธใินสิง่
ทีท่ า ไมป่ล่อยปละละเลย ไมว่อกแวก ไมห่วัน่ไหว 
   4.   วมิงัสา (กลุ่มปญัญา) คอื การรูจ้กัคดิพจิารณา ไตร่ตรอง รูจ้กัซกัถามเพื่อหา
ขอ้มูล พยายามแก้ไข พยายามปรบัปรุงพฒันา เช่น ท าอย่างนี้ได้ไหม ท าอย่างนี้ดกีว่าไหม (มทีัง้
ความคดิและองคค์วามรูใ้นเรือ่งนัน้ๆ) 
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  ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ ์(2548: 105,323) หลกัธรรมอทิธบิาท 4 เป็นคุณลกัษณะทางจติ
และพฤติกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน การประสบ
ความส าเรจ็ในทางการเรยีน หลกัธรรมนี้ท าใหเ้ดก็เกดิ 4 คุณลกัษณะ คอื 
   1. เดก็มคีวามรกั ความชอบ ความพอใจ และมคีวามสนใจในสิง่ทีท่ า 
   2. เดก็มคีวามเพยีรพยายาม มุง่มัน่ บากบัน่  
   3. เดก็มคีวามตัง้ใจและเอาใจใส่ในการท างาน 
   4. เดก็รูจ้กัใชค้วามคดิพจิารณาไตรต่รองทีจ่ะฝึกสิง่ต่างๆ ใหส้ าเรจ็ลุล่วง 
   หลกัอทิธบิาท 4 ถอืเป็นธรรมะที่ฝึกเดก็ให้ท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ด้วยความ
พอใจในงานหรอืสิง่ทีท่ า มคีวามพยายาม เอาใจใส่ และใช้ปญัญาในการท าสิง่ต่างๆ เพื่อให้เกดิผล
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย จงึจ าเป็นตอ้งเริม่ตัง้แต่ในระดบัปฐมวยั 
  สรุปได้ว่า อทิธบิาท 4 มคีวามส าคญักระบวนการศกึษาในระดบัปฐมวยัเป็นอย่างยิง่ 
เพื่อเป็นการปลกูฝงั พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 คอื ความพอใจ ความพยายาม ความจดจอ่ การตัง้ใจการ
ใช่ปญัญา ท างานที่ได้รบัมอบหมายให้ส าเรจ็ ส าหรบัในระดบัปฐมวยั ปรากฏว่ายงัมหีลกัฐานน้อย
มากทีแ่สดงว่ามกีารวจิยั โดยการน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชใ้นการจดักระบวนการเรยีน
การสอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีน่ าหลกัธรรมทางพุทธศาสนามาด าเนินการใชใ้นกระบวนการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั 
 1.4 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในเดก็ปฐมวยั 
  การส่งเสรมิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ใหก้บัเดก็ปฐมวยันัน้ สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรม
ราชชนนีทรงส่งเสรมิอทิธบิาท 4 แก่พระโอรสและพระธดิา (ฉันทนา ภาคบงกช. 2546: 90) โดย
เริม่ตน้จากการเล่นอยา่งอสิระและสนุกสนาน มโีอกาสท างานอดเิรกต่างๆ ทีพ่งึพอใจอยู่เสมอ ท าให้
เกดิความรกัความพงึพอใจ หรอื “ฉันทะ” เกดิความพยายามท าให้ผลงานออกมาดทีี่สุด ซึ่งน าไปสู่
ความแน่วแน่พากเพยีร หรอื “วริยิะ” พยายามท าใหง้านบงัเกดิผลส าเรจ็ เมื่อทรงเหน็คุณค่าของสิง่ที่
ท าย่อมมจีติใจจดจ่อหรอืทรงเกดิ “จติตะ” มคีวามแน่วแน่ในสิง่ที่ทรงท า ซึ่งจะน าไปสู่การไตร่ตรอง
ใครค่รวญ หรอื “วมิงัสา” เพื่อปรบัปรงุขดัเกลา ใหบ้งัเกดิผลงานทีม่คีุณภาพดยีิง่ขึน้ 
  อทิธบิาท 4 ที่แฝงมากบัการเล่นอย่างอสิระ และบรรยากาศของความรกัความเขา้ใจ 
เป็นพลงัทีม่อีนุภาพอย่างยิง่ในเวลาต่อมา สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนีทรงสรา้งเสรมิอทิธิ
บาท 4 แก่พระโอรสและพระธดิา ดว้ยการสรา้งความรูส้กึรกัและสนุกกบัการเล่นและงาน 
  ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ ์(2548: 196 - 197) ไดก้ล่าวถงึ การส่งเสรมิพฤตกิรรมอทิธบิาท 
4 ดว้ยการน าหลกัอทิธบิาท 4 มาสอน 
   1. ความพอใจ (ฉันทะ) ชอบอะไร สอนอย่างนัน้ สอนให้พอใจ มกีารโน้มน้าวให้
เดก็เกดิความพอใจ ครจูะตอ้งแยกความแตกต่างระหว่างบุคคลของเดก็ได ้คอื พอใจสิง่ใดสอนสิ่งนัน้ 
สอนในสิง่ทีไ่มช่อบไดผ้ลไมเ่ตม็รอ้ย เดก็ไมเ่อาเรือ่ง จะสอนหรอืไมส่อนมคี่าเท่ากนั 
   2. ความพยายาม (วริยิะ) มคีวามเพยีรเมือ่เรยีนในสิง่ทีพ่อใจ 
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   3. จติตะ มคีวามตัง้ใจ และเอาใจใส่ 
   4. วมิงัสา ใชป้ญัญาคดิใหส้ าเรจ็ ตอ้งคดิวธิที าในสิง่นัน้ใหป้ระสบผลส าเรจ็  
  ธดิา พทิกัษ์สนิสุข (2550: 165 - 166) ไดก้ล่าวถงึแนวทางในการส่งเสรมิพฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 ของเดก็ ในการจดัการเรยีนการสอนพบว่าสิง่ที่ครูต้องท า คอื ฝึกฝนลูกศษิยใ์ห้ได้ใช้
ความคดิ และน าความคดิมาสู่การกระท า เมื่อลงมอืท ากจ็ะพบอุปสรรคบางประการทีต่้องกลบัไปขบ
คดิแก้ปญัหาใหม่อีก และบ่อยครัง้การลงมอืท านัน้ ได้กระตุ้นให้เราเกิดความคดิใหม่ๆ ท าให้ได้รู้
อะไรอกีตัง้หลายอย่าง ตวัอย่างเช่น เดก็เลก็ๆ วางแผนกนัท าไดโนเสารจ์ากเศษวสัดุ แต่พอลงมอื
ต้องใชค้วามพยายามมากกว่าทีค่ดิ กว่าจะส าเรจ็ต้องอาศยัทัง้การคดิก่อนลงมอืท า และคดิไปท าไป 
เกิดการพัฒนางาน พัฒนาความคิดขณะลงมือท า ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็กหลายคนค้นพบวิธีการ
แกป้ญัหาอยา่งชาญฉลาด น่ีคอือกีหนทางทีส่รา้งคนทีม่คีุณภาพเริม่ตัง้แต่เยาวว์ยั  
  นอกเหนือจากการสอนใหเ้ดก็ไดร้บัไดร้บัความรู ้มทีกัษะทีด่ใีนการแสวงหาความรูแ้ลว้ 
สิง่ทีส่ าคญัมากกว่านัน้ คอื ตอ้งท าใหลู้กศษิยค์บ้พบหนทางทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ ไม่ว่าจะเป็นการ
เรยีนหรอืการท างาน และไมว่่างานนัน้จะเลก็หรอืใหญ่กต็าม สิง่ทีค่รจูะต้องฝึกฝน ใหเ้กดิกบัลูกศษิย์
ของเรา คอื อทิธบิาท 4 ดงันี้ 
   1. ฉนัทะ ตอ้งสรา้งใหเ้ดก็มคีวามสุข และเหน็คุณค่าของการเรยีนรู ้และพฒันาตน
อยา่งสม ่าเสมอตามดว้ย 
   2. วิรยิะ ต้องบ่มเพาะเมล็ดพนัธ์แห่งความขยนัหมัน่เพียร ผ่านการชื่นชม ให้
ก าลงัใจและชีใ้หเ้หน็ถงึผลดขีองความขยนั การฝึกฝนนัน้ตอ้งมคีวามสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ดก็ๆ ขยนัคดิ 
ขยนั ท างาน จนเป็นนิสยั 
   3. จติตะ เรื่องความมุ่งมัน่ท าจนส าเรจ็ ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรค ต้องไม่ด่วนให้ความ
ช่วยเหลอืเดก็ก่อนที่เขาจะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เขาจะได้ความสุขกบัความส าเรจ็ที่เกิด
จากความมุง่มัน่ของเขา 
   4.  วมิงัสา เดก็ๆ จะไดฝึ้กฝนทีจ่ะคดิทบทวน วเิคราะห ์พจิารณาผลทีเ่กดิขึน้และ
น าไปสู่การพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
  พระครธูรรมธรครรชติ คุณวโร (2553: สมัภาษณ์) ไดก้ล่าวถงึ แนวทางการส่งเสรมิ 
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ในระดบัปฐมวยั ดงันี้ 
   1.  มกีารจงูใจใหเ้ดก็ชอบ อยากท ากจิกรรม (เกดิกุศลธรรมฉันทะ) ควรสรา้งให้
เดก็เหน็ว่าสิง่นัน้เป็นสิง่ทีด่งีาม สรา้งสรรค์ 
   2.  การปฏบิตักิจิกรรม (วริยิะ) ครตู้องเสรมิแรงทางบวก ชมเชย ใหก้ าลงัใจ 
เลอืกในสิง่ทีเ่ดก็สนใจ เหมาะกบัวยั 
   3.  มกีารกระตุ้นใหเ้ดก็ท า จนเกดิเป็นสมาธ ิ(จติตะ) 
   4.  ขัน้วมิงัสา มกีารตัง้ค าถามกบัเดก็ สอนใหเ้ดก็คน้ควา้ การลองผดิลองถูก
ทดลองท า 
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  จากเอกสารข้างต้น การส่งเสรมิพฤติกรรมอิทธบิาท 4 นัน้ เป็นการฝึกให้เด็กท างานให้
ประสบความส าเรจ็ดว้ยความพอใจในงานหรอืสิง่ทีท่ า มคีวามพยายาม เอาใจใส่ และใชป้ญัญาในการท า
สิง่ต่างๆ เพื่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย เดก็ต้องไดเ้รยีนรูจ้ากการลงมอืท า เล่นสิง่ต่างๆ ดว้ยตวัของ
เดก็เองอย่างอสิระ การจดักจิกรรมต้องมคีวามหลากหลาย อยู่ในความสนใจของเดก็ เด็กได้เรยีนรู้
จากประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 มผีูใ้หญ่ใหก้ารสนับสนุนส่งเสรมิ ภายใต้บรรยากาศ
ของการความรกั ท้าทายด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย กระตุ้น เร้า ให้เด็กเกิดความสนใจ การคิด
แก้ปญัหา การลองถูกผดิลองถูก จากประสบการณ์การเล่น  ซึง่สิง่เหล่านี้จะช่วยใหเ้ดก็มพีฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 ทีแ่ฝงมากบัการเล่น 
 1.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  งานวิจยัในประเทศ 
  พระมหาสมคดิ โครธา (2547: 77-80) ไดศ้กึษาการใชอ้ทิธบิาท 4 ในการเรยีนของ
นิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติของมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวทิยาลยั ชัน้ปีที ่1 ถงึชัน้ปีที ่4 ปีการศกึษา 2545 จ านวน 328 รปู เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 57 ขอ้ ผลการศกึษา
พบว่า นิสติมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั ใชอ้ทิธบิาท 4 คอื ฉันทะ วริยิะ จติตะ และ
วมิงัสา ในการเรยีนทัง้ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก นิสติทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนัใชอ้ทิธิ
บาทในการเรยีนต่างกนั พระภกิษุใชอ้ทิธบิาทด้านฉันทะและจติตะในการเรยีนแตกต่างกบัสามเณร 
นิสติชัน้ปีที ่4 ใชอ้ทิธบิาท 4 ดา้นฉันทะและวริยิะในการเรยีนแตกต่างกนักบันิสติชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 
และชัน้ปีที ่3 นิสติชัน้ปีที ่4 ใชอ้ทิธบิาทดา้นจติตะในการเรยีนแตกต่างกบันิสติชัน้ปีที ่1 และชัน้ปีที ่
3 และใชอ้ทิธบิาทดา้นวมิงัสาในการเรยีนแตกต่างกบันิสติชัน้ปีที ่3 นิสติคณะพุทธศาตรใ์ชอ้ทิธบิาท
ด้านฉันทะ วิริยะ และจิตตะ แตกต่างกับนิสิตคณะคุรุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะ
มนุษยศาสตร ์ส่วนนิสติคณะคณะพุทธศาตรแ์ละคณะมนุษยศาสตร์ใช้อทิธบิาทด้านวมิงัสาในการ
เรยีนแตกต่างกบันิสติคณะคุรุศาสตร ์และคณะสงัคมศาสตรนิ์สติทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่างกนั 
ใชอ้ทิธบิาท 4 ในการเรยีนต่างกนั 
  วสิุทธวิรรณ ป ัน้ฉาย (2550: บทคดัย่อ) คู่มอืพฒันาความขยนัหมัน่เพยีรของ
นักเรยีนระดบัปฐมวยั การวจิยัมจีุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
ผลการวจิยัพบว่า 
   1. ประสทิธภิาพของคู่มอืพฒันาความขยนัหมัน่เพยีรของนักเรยีนระดบัปฐมวยัซึง่ 
ไดแ้ก่ นกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 และ 2 มคี่าเท่ากบั 71.22 และ 75.09 ตามล าดบั 
   2. ความขยนัหมัน่เพยีรของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่1 ก่อนและหลงัการใชคู้่มอื
พฒันาความขยนัหมัน่เพยีรของนกัเรยีนปฐมวยั แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
   3. ความขยนัหมัน่เพยีรของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ก่อนและหลงัการใชคู้่มอื
พฒันาความขยนัหมัน่เพยีรของนกัเรยีนปฐมวยั แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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  อาภาภทัร ไชยประสทิธิ ์(2551: 53) การศึกษาพฒันาการเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการ
จดัประสบการณ์ตามแนววถิีพุทธ: กรณีศึกษาโรงเรยีนทอสี ผลการวจิยัพบว่า 
   1. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ตามแนววถิพีุทธ มพีฒันาการทางดา้น
รา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา สงูอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 
   2. การจดัประสบการณ์ตามแนววถิพีุทธของโรงเรยีนทอส ีมกีารด าเนินการตาม
องคป์ระกอบ ดา้นสาระทีค่วรรู ้ครผููส้อน การจดักจิกรรมเน้นเดก็เป็นศูนยก์ลาง สภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ได้ครบในทุกองค์ประกอบ และพบว่ามีความ
เหมาะสมกบัพฒันาการเดก็ปฐมวยั ซึง่สามารถท าใหน้ักเรยีนมพีฒันาการทีด่ขี ึน้ในทุกดา้น และยงั
เอือ้ต่อการพฒันานักเรยีนปฐมวยัเป็นองคร์วมตามหลกัไตรสกิขา ศลี สมาธ ิปญัญา หรอืพฤตกิรรม 
จติใจ ปญัญา ซึง่จะเป็นแนวทางทีจ่ะน าไปสู่การเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์อกีดว้ย 
  ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ์ (2548: บทคดัย่อ) ท าการวจิยัเรื่องการพฒันารูปแบบการ
เรยีนการสอนแบบพุทธวธิเีพื่อเสรมิสร้างพฤติกรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมของเด็กปฐมวยั โดย
หาคะแนนเฉลี่ย 3 ด้านคอื ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏบิตัิการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม
ก่อนและหลงัการทดลอง กบัเด็กอายุ 5 - 6 ปี ชัน้อนุบาล 2 โรงเรยีนอนุบาลราชบุร ีจ านวน 39 
คน ใช้เวลา 8 สปัดาห์ๆละ 4 วนัๆละ 30 นาท ีผลปรากฏว่ารูปแบบการเรยีนการสอนแบบพุทธ
วธิทีี่ยดึหลกัอรยิสจั 4 และธรรมะประกอบคอืกลัยาณมติร และโยนิโสมนสกิาร ไตรสกิขา และ
อิทธบิาท 4 สามารถพฒันาผู้เรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ด้านความรู ้ ควบคู่คุณธรรม 
จรยิธรรม ผู้เรยีนจงึพฒันาสติปญัญาไปพร้อมกบัการปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ซึ่งจะท าให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มคีุณภาพและเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไป  
  จากงานวจิยัที่ไดศ้กึษาคน้ควา้มา พบว่า การส่งเสรมิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็
ปฐมวยัสามารถส่งเสรมิใหพ้ฒันาขึน้ไดโ้ดยการจดักจิกรรม รปูแบบการเรยีนรูต่้างๆ เดก็ได้ลงมอื
ปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง ร่วมถงึการจดัสภาพแวดลอ้มใหส้่งเสรมิ เพื่อใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาอย่างเต็ม
ตามศกัยภาพ  
 
2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 
 2.1 พฒันาการเดก็ปฐมวยั 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2542: 1) ระบุว่า พฒันาการมกีารเปลี่ยนแปลงในด้านหน้าที ่
ความสามารถทางทกัษะ ขดีความสามารถ ประสทิธภิาพของโครงสรา้งและการท างานของร่างกายที่
มไิดห้มายถงึ การเคลื่อนไหวอย่างเดยีว แต่รวมถงึความคดิ การรบัรู ้บุคลกิภาพ และการเขา้สงัคม 
ซึง่สามารถสงัเกตเหน็ได ้หรอืวดัได ้
  พชัร ีสวนแก้ว (2545: 19) กล่าวว่า พฒันาการเดก็เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
(Process of change) ในด้านต่างๆของมนุษยอ์ย่างมรีะเบยีบแบบสบืเนื่องกนัไป ซึ่งเป็นการ
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เปลี่ยนแปลงทัง้ด้านคุณภาพ (quality) การพฒันานัน้ไม่เพยีงแต่เพิม่ทางด้านขนาด รูปร่าง หรอื
น ้าหนกัเท่านัน้ แต่รวมถงึการทีจ่ะตอ้งมลีกัษณะใหม่ๆ  และมคีวามสามารถใหมเ่กดิขึน้ดว้ย 
  สุจนิดา ขจรรุ่งศลิป์ (2550ข: 2) กล่าวว่า พฒันาการเดก็เป็นความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ าเป็น
และส าคญัอย่างยิง่ ส าหรบับุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ต้องมคีวามรู้ความเข้าใจพฒันาการเด็ก เพื่อ
น าไปสู่การจดัสิง่แวดล้อม ประสบการณ์ตลอดจนกจิกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกบัเดก็แต่ละคน เพื่อ
ส่งเสรมิพฒันาการเด็กให้เป็นไปตามศกัยภาพและเป็นฐานพฒันาการของเดก็ในขัน้ต่อไป ผู้ใหญ่
ต้องรูจ้กัธรรมชาตแิละความต้องการของเดก็ เข้าใจพฤตกิรรมต่างๆที่เดก็แสดงออก การมคีวามรู้
ความเข้าใจในจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กจะช่วยให้เข้าใจถึงที่มาหรือต้นเหตุของปญัหา และ
สามารถช่วยแกป้ญัหาใหเ้ดก็ได ้การเขา้ใจถงึความแตกต่างของเดก็แต่ละคน พฒันาการของเดก็แต่
ละวัย ความสามารถ ความสนใจตามความแตกต่างของวัย ช่วยให้สามารถจดักิจกรรมและมี
ปฏสิมัพนัธท์ี่สอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็แต่ละคน เพื่อส่งเสรมิความเจรญิงอกงามของเดก็ใน
ทุกๆ ดา้นดว้ยทุกวธิ ี
  จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า  พัฒนาการกระบวนการ ล าดับขัน้ของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมแีบบแผนในตวัมนุษย์ทัง้ทางด้านร่างกาย จติใจ และสตปิญัญา ทัง้ด้านหน้าที ่
ความสามารถทางทกัษะ ขดีความสามารถ การรบัรู้ บุคลิกภาพ และการเข้าสงัคม ซึ่งสามารถ
สงัเกตเหน็ และวดัได ้
 2.2 ความหมายของการเรียนรู้ 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 27) กล่าวว่า การเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมที่
เป็นมาจากประสบการณ์ ทัง้นี้ไม่รวมถงึวุฒภิาวะและอาการที่ปรากฏชัว่ครู่ การเรยีนรูม้ไิด้เกดิขึ้น
โดยอัตโนมตัิ แต่เกิดจากการได้รบัประสบการณ์แล้วมีการบูรณาการในสมอง ที่ท าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลง ระบบขอ้มลูทีไ่ดร้บัไปสู่การจ า ถ้าการไดร้บัประสบการณ์นัน้มกีารกระตุ้นและและจงูใจ
ทีด่ที าใหก้ารรบัขอ้มลูหรอืประสบการณ์นัน้สรา้งความงอกงามในความรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึน้และจ า
ไดน้าน หากขอ้มลูใหม่ทีไ่ดร้บัมคีวามสมัพนัธแ์ละเชื่อมต่อกบัขอ้มลูเก่าหรอืประสบการณ์เดมิทีม่อียู่
จะท าให้เกิดการเรยีนรู้อย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง (Ausubel. 1978) การเรยีนรูใ้หม่ที่เพิม่ขึ้นนี้ 
สามารถน าไปสู่การเปลี่ยนความคดิ ความสามารถ การกระท าและพฤตกิรรมของคนได้ การเรยีนรู้
ท าให้เกิดความเป็นความจ าในสมอง ซึ่งสมองจะถ่ายโยงไปสู่ประสบการณ์ต่อๆ ไป ถ้าได้รบั
ประสบการณ์นั ้น และใช้บ่อยๆ จะท าให้เกิดการจ าได้นาน แต่ถ้าขาดการกระตุ้น หรือไม่มี
ประสบการณ์ซ ้าจะจ าไดส้ัน้หรอืลมื ความจ าจงึช่วยใหก้ารเรยีนรูส้ ิง่ใหมเ่ป็นไปอยา่งรวดเรว็ 
  ความหมายของการเรยีนรู้แตกต่างกันไปตามหลกัการทางทฤษฎี การเรยีนรู้ตาม
ความหมายของสกนิเนอร ์(Skinner. 1950) หมายถงึการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมอนัเนื่องมาจาก
สภาพแวดลอ้มและเงื่อนไขทีไ่ดร้บั ส่วนกาเย่ (Gagne) ใหค้วามหมายการเรยีนรูว้่า เป็นการเปลีย่น
สมรรถภาพ หรอืความสามารถของบุคคล อนัเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ก าหนดขึน้เพื่อให้เกดิการ
เรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้จะคงอยู่หรือปรากฏให้เห็นนานพอสมควร โดยการ
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เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลของการเรยีนรูน้ัน้จะมลีกัษณะสอดคลอ้งไปกบัรปูแบบของพฒันาการและการ
เจรญิเตบิโต (Gagne. 1970) 
  จากการศึกษาเอกสาร การเรยีนรู้ หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มาจาก
ประสบการณ์ทีม่กีารกระตุ้นและจงูใจที่ดขีองเดก็ในวถิชีวีติประจ าวนั จะมอีทิธพิลต่อพฒันาการใน
ระยะต่อไปดว้ย 
 2.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฒันาการเรียนรู้เดก็ปฐมวยั 
  เดก็ปฐมวยัเป็นวยัแห่งการเรยีนรู ้ นักปรชัญา นักทฤษฎ ีนักการศกึษาปฐมวยั หลาย
คนได้ให้แนวคดิที่มอีิทธพิลต่อการจดัประสบการณ์และกิจกรรมในระดบัปฐมวยั เนื่องจากช่วง
ปฐมวยันัน้เป็นวยัทีเ่ดก็เริม่ตน้พฒันาการทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา เป็นวยัทีร่บัรู้
และซมึซบัประสบการณ์ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิความรู ้และยงัเป็นความจ าทีแ่ปรเป็นจติใต้ส านึกของเดก็เมื่อ
เตบิโตขึน้ 
  รุชโซ (Rousseau. n. d) เชื่อว่า ความเขา้ใจในตวัเดก็ มองเดก็มกีารเจรญิเตบิโตเป็น
ขัน้ตอน แต่ละขัน้ตอนของพัฒนาการจะมีการเรียงล าดับต่อเนื่องกัน เด็กควรเรียนรู้จากการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ ให้เด็กเรียนรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การใช้
ประสาทสมัผสั (Sensorially Based Process) และการละเล่น (Play) (สุชาดา นตตีานนท์. 2550: 
17-18; อา้งองิจาก เยาวพา เดชะคุปต.์ 2542: 15-22) มคีวามสอดคลอ้งกบั ฟลอเบล (Froebel. n.d) 
เชื่อว่า การศกึษาปฐมวยัควรมจีดุมุง่หมายในเรือ่งความเป็นตวัเอง เนื่องจากเดก็เกดิมาพรอ้มกบัการ
สะสมความรู้และทกัษะ แนวการจดัประสบการณ์ของฟลอเบลเน้นเรื่องการเล่นเป็นวธิกีารสอนที่
ส าคัญ การเล่นที่เป็นรูปแบบเน้นกิจกรรมช่วยสร้างสรรค์ให้กับตัวเด็ก เน้นการที่เด็กแสดง
ความสามารถและสะทอ้นใหเ้หน็วธิกีารเรยีน 
  ดวิอี้ (Dewey. n.d) มองว่าเดก็เป็นส่วนหนึ่งของสงัคม แนวการจดัประสบการณ์ควร
ใหม้กีจิกรรมการรวมกลุ่มใหค้วามยดืหยุ่น เพื่อทีส่ามารถแก้ปญัหาของสงัคมได ้ตวัอย่างเช่น การที่
ให้เดก็รูจ้กัเรื่องอาหารต่างๆ แทนที่จะสอนให้เดก็โดยการน าอาหารต่างๆ มาให้ดู ควรน าเดก็ไปที่
รา้นอาหารเพื่อให้เดก็ไดเ้ห็นชวีติจรงิๆ ในสงัคม เน้นเรื่องการเล่นและการใชก้ระบวนการสอนโดย
การเรยีนรู ้เดก็ควรมอีสิระในการส ารวจ คน้พบและเล่นในสิง่แวดลอ้มทีเ่ตม็ไปดว้ยกจิกรรมต่างๆ ที่
เดก็สนใจ เน้นใหเ้ดก็กระท าในสิง่ทีต่นสนใจ การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมื่อ เดก็มสี่วนร่วมในกจิกรรมอย่าง
กระฉับกระเฉง (Actively Involved) และเดก็มอีสิรภาพในการเรยีนค าพูดที่ว่า “การเรยีนโดยการ
กระท า (Learning by Doing)”  
  ซกิมนั ฟรอยด ์ยงักล่าวถงึโครงสรา้งของบุคลกิภาพ (สริมิา ภญิโญอนันตพงษ์. 2545: 
36 - 44) ไวด้ว้ยว่าบุคลกิภาพประกอบไปดว้ย อดิ (Id) อโีก้ (Ego) และซุปเปอรอ์โีก้ (Super Ego) 
ซึง่การท างานของบุคลกิภาพอยูภ่ายใตพ้ลงั 3 สิง่นี้ 
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  อดิ (Id) คอื บุคลกิภาพส่วนที่เป็นจติไรส้ านึก เป็นแรงผลกัดนัตามธรรมชาติที่ส ัง่ให้
มนุษย์กระท าสิง่ต่างๆ เพื่อให้ได้ตามที่ตนต้องการ เป้าหมาย Id คือความพงึพอใจ (Pleasure 
Principle) 
  อีโก้ (Ego) คือ บุคลิกภาพส่วนที่มนุษย์พัฒนาขึ้นจากการได้ปฏิสัมพันธ์กับโลก
ภายนอก เป็นส่วนทีค่วบคุมใหม้นุษยป์ฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ โดยใชห้ลกัแห่งความ
จรงิ (Reality Principle) 
  ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) คือ บุคลิกภาพที่มนุษย์พฒันาขึ้นจากค่านิยม และ
มาตรฐาน จรยิธรรมของบดิา มารดา เป็นส่วนทีค่วบคุมใหม้นุษยเ์ลอืกท าแต่สิง่ทีค่ดิว่าด ี(Ego Ideal) 
และหลกีเลีย่งพตกิรรมที่ขดัต่อมาตรฐานจรยิธรรมของตน (Conscience) บุคคลที่มบีุคลกิที่ด ีก็คอื
คอื บุคคคลอีโก้ (Ego) สามารถปรบัให้เกิดสมดุลระหว่างแรงขบัตามธรรมชาติของอิด (Id) กับ
มาตรฐานจรยิธรรมของซุปเปอรอ์โีก ้(Super Ego) 
  เพยีเจต์ (Piaget) กล่าวว่า การจดัประบการณ์ให้เดก็นัน้ การเรยีนรูจ้ะเกดิขึ้นได ้เดก็
ได้มโีอกาสปฏสิมัพนัธ์กบัเพื่อนและผู้ใหญ่ในการเขา้สงัคมนัน้ๆ ทัง้โลกภายนอกหรอืสิง่แวดล้อม 
อทิธพิลของทฤษฎนีี้ มบีทบาทในการจดัแนวประสบการณ์ในระดบัปฐมวยั คอื ใหเ้ดก็เรยีนรูโ้ดยให้
โอกาสเดก็ในการเล่น ส ารวจ ทดลอง มโีอกาสเลอืก ตดัสนิใจและแกป้ญัหาต่างๆ ดว้ยตนเอง 
  กอรด์อนและบราวน์ (วสิุทธวิรรณ ป ัน้ฉาย. 2550: 15; อ้างองิจาก Gordon; & 
Browne. 1993: 101-103) กล่าวว่า สุขภาพกายและสุขภาพจติขึน้อยูก่บัภาวะอารมณ์ซึง่เป็นพืน้ฐาน
ของบุคลกิทีเ่หมาะสม การเรยีนจากสิง่แวดลอ้มและประสบการณ์ทีไ่ดร้บัจะส่งผลต่อพฒันาการทาง
สงัคมของมนุษย์ การพฒันาที่เกิดขึ้นจะดหีรอืไม่ขึน้อยู่กบัความส าเรจ็ของแต่ละช่วงอายุ ถ้าการ
พฒันาเป็นไปดว้ยด ีบุคลกิทีด่พีรอ้มทีจ่ะพฒันาขัน้ต่อไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และไดก้ล่าวถงึกรอบ
งานของอรีคิสนั (Erikson’s Framework) ดงันี้ กรอบงานของอรีคิสนั คอื รูปแบบที่สมดุลระหว่าง
ความปรารถนาและความต้องการทางสิง่แวดล้อม อรีคิสนัได้ก าหนดขัน้พฒันาการทางด้านสงัคม
ออกเป็น 8 ขัน้ โดยใชอ้ายุเป็นเกณฑเ์พื่อใหค้รอบคลุมพฒันาการตลอดช่วงอายุ แต่ในทีน่ี้จะกล่าว
เฉพาะขัน้ที ่3  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฒันาการของเดก็ปฐมวยั ดงันี้ 
   ขัน้ที ่3 ขัน้ความคดิรเิริม่-ความรูส้กึผดิ (Initiative VS. Guilt) อายุเดก็ในขัน้นี้อยู่
ระหว่าง 3-6 ปี เป็นช่วงทีเ่ดก็จะพฒันาความคดิรเิริท่สรา้งสรรคไ์ดด้ี ถ้าไดม้คีวามคดิรากฐานของ
ความเป็นตวัของตวัเองและความรูส้กึไวว้างใจในความสามารถของตนตัง้แต่เรกิเกดิจนถงึ 3 ปี ใน
ขัน้นี้เดก็สามารถทีจ่ะเขา้มามสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมง่ายๆ บางอย่างกบัผูใ้หญ่ หรอืท ากจิกรรม
บางอย่างด้วยตนเองโดยล าพงั ทีส่ าคญัก็คอืในระยะนี้เดก็จะใช้ภาษาเป็นสื่อในการค้นหาความจรงิ 
หรอืท าความเขา้ใจกบัสภาพการณ์รอบตวั ถ้าเดก็ไดม้โีอกาสท ากจิกรรมต่างๆ ตามล าพงัและผูใ้หญ่
ใหค้วามสนใจในการตอบค าถามหรอืใหค้วามรูเ้รื่องต่างๆ โดยใชค้ าอธบิายทีท่ าให้เดก็ในวยันี้เขา้ใจ
ไดโ้ดยง่าย ย่อมเป็นการส่งเสรมิเดก็ใหม้แีนวโน้มทีจ่ะคน้ควา้ ส ารวจ และมคีวามคดิรเิริม่ที่เป็นของ
ตนเอง ในทางตรงกนัขา้มถา้ท าใหเ้ดก็วยัน้ีรูส้กึผดิ เพราะคดิว่าตนท าใหผู้ใ้หญ่เกดิความร าคาญหรอื
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พดูในสิง่ทีไ่รส้าระในทีสุ่ดกจ็ะรูส้กึทีจ่ะคดิท าสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองได ้แต่คอยท าตามค าสัง่หรอืท าตาม
คนอื่นอยา่งเดยีวเท่านัน้ 
  ทฤษฎขีองธอรน์ไดค์ (Thorndike) เป็นทฤษฎทีี่อธบิายความเชื่อมโยงระหว่างสิง่เรา้
กบัการตอบสนอง ว่าเป็นการลองผดิลองถูก ทีก่ารเรยีนรูเ้กดิจากกฎ 3 ประการคอื (กุลยา ตนัตผิลา
ชวีะ. 2551: 30) 
   1.  กฎแห่งความพร้อม การเรียนรู้จะเป็นไปได้ดีถ้าผู้เรยีนมคีวามพร้อมทาง
รา่งกาย จติใจ และวุฒภิาวะ และความพงึพอใจในการเรยีนรู ้
   2.  กฎของการฝึกหดั การเรยีนรูท้ี่ถาวรเกดิจากการฝึกหดักระท าซ ้าๆ กล่าวคอื
กฎของการใช้ ถ้ามกีารน าความรูไ้ปใช้บ่อยจะจ าไดน้าน แต่ถ้าความรู้นัน้ไม่ได้ใช้จะลมื คอืกฎแห่ง
การไมใ่ช ้
   3.  กฎแห่งผล ผลของการเรยีนรูม้ผีลโดยตรงต่อผูเ้รยีน ถ้าผลทีไ่ดร้บัด ีผูเ้รยีนจะ
อยากเรยีนรูต่้อ แต่ถา้ผลกระทบต่อความรูส้กึท าใหไ้มพ่อใจ ผูเ้รยีนจะเบื่อหน่ายต่อการเรยีนรูน้ัน้ 
  จากการศกึษาทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฒันาการของเดก็ สรุปไดว้่า พฒันาการของเดก็
สามารถเกดิขึน้ไดจ้ากการเรยีนรูใ้นสิง่ทีส่นใจ โดยการมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้ม ผ่านการเล่น จาก
ประสบการณ์ การอบรมเลีย้งดู ไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ ไดร้บัการยอมรบั ท าใหเ้ดก็มคีวามเชื่อมัน่ใน
ตนเอง มกีารปรบัตวัและสามารถพฒันาตนเองในขัน้ต่อไปได ้โดยการส่งเสรมิหรอืจดักจิกรรมใหเ้ดก็
มสี่วนรว่ม จะท าใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูแ้ละสามารถปรบัตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมได้ 
 2.4 แนวคิดและลกัษณะการเรียนรู้ 
  แนวคดิการจดัการเรยีนรูน้ัน้มผีลสบืเนื่องมาจากประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ดร้บัโดยเดก็จะ 
ต้องเป็นผูก้ระท าใหเ้กิดขึน้ดว้ยตนเองจากการปฏสิมัพนัธก์บับุคคลและสิง่แวดลอ้มรอบตวั และการ
เรยีนรูน้ัน้จะไปไดด้ว้ยด ี
  ประภาพรรณ  เอี่ยมสุภาษติ (2548: 82 - 112) ได้กล่าวถงึ นักจติวทิยาการศกึษา
กลุ่มพฤตกิรรมนิยม ซึง่เชื่อว่าปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของมนุษยจ์ะมาจากสิง่เรา้ในสภาพแวดลอ้ม  
สกินเนอร์ มคีวามเชื่อว่า การจดัการเรยีนการสอนที่มปีระสิทธภิาพนัน้ ควรจดัให้สอดคล้องกับ
ความสามารถของนกัเรยีนแต่ละบุคคล  ควรมกีารใชเ้สรมิแรงเป็นหลกั  และมกีารใหข้อ้มลูป้อนกลบั
ทีเ่หมาะสมต่อการแสดงพฤตกิรรมของผูเ้รยีน นักจติวทิยาและนักการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามเหน็
สอดคลอ้งกนัว่า  เดก็มพีฒันาการความพรอ้ม  ความสนใจที่แตกต่างกนั  เดก็จะไดเ้รยีนรูไ้ด้ดเีมื่อ
เดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิโดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้  5  ครตู้องเป็นผูจ้ดัเตรยีมสภาพแวดลอ้ม  วสัดุ  
อุปกรณ์  และการเสรมิแรงอยา่งถูกวธิ ี เพื่อเอือ้ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้
  สุจนิดา  ขจรรุ่งศลิป์ (2550ก: 23 - 25) ไดก้ล่าวถงึ  แนวคดิการจดัการเรยีนรู ้แอคทฟี 
เลริน์น่ิง  (Active  Learning) มุง่ใหเ้ดก็มคีวามสนใจและเกดิค าถามสามารถหาค าตอบไดด้ว้ยตนเอง
ภายใตก้ารสนบัสนุนของคร ู ไดใ้หข้อ้ปฏบิตั ิ ดงันี้ 
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   1. การจดัสื่อวสัดุอุปกรณ์ที่เด็กสามารถจบัต้องสมัผสั ส ารวจเพื่อการเรยีนรู้ เช่น  
สบัปะรดส าหรบัในสถานการณ์ตวัอย่าง และอุปกรณ์อื่นๆ ทีจ่ าเป็นต่อการเรยีนรู ้ การจดัโอกาสให้
เดก็เรยีนรูโ้ดยตรงจากแหล่งเรยีนรู ้
   2. การให้เด็กมบีทบาทและมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้มากที่สุด  ผู้ใหญ่จะไม่บอก
ค าตอบส าเรจ็รปูใหเ้ดก็เสมอ แต่จะตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นความสนใจ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นการก าหนด
ประเดน็การเรยีนรูห้รอืการสบืคน้ไปในตวั บทบาทส าคญัของครหูรอืผูใ้หญ่คอืการตัง้ค าถามปลายเปิด
ทีน่ าไป สู่การเรยีนรูท้ีเ่ดก็สนใจ  อ านวยความสะดวกและเป็นผูช้่วย  ผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้
   3. ครูหรือผู้ใหญ่ที่จดัสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคิดแอคทีฟ เลิร์นนิ่ง (Active 
Learning) จะไมแ่สดงหรอืน าเสนอสิง่ทีส่กดักัน้การเรยีนรูข้องเดก็โดยจะถามใหเ้ดก็สงัเกต ส ารวจ คดิ 
ไตรต่รอง และคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 
   4. การจดัสิง่แวดลอ้มในหอ้งเรยีนที่เดก็มโีอกาสของการเลอืก  การตดัสนิใจ  ทีจ่ะ
ท ากจิกรรมทีเ่ดก็สนใจทีส่ามารถปฏบิตัไิดท้นัท ี
   5. การปฏสิมัพนัธข์องครูและเดก็  คุณครูตัง้ค าถามที่เรา้ความสนใจเดก็ในการมี
ส่วนรว่มและการลงมอืปฏบิตักิารส ารวจเพื่อการเรยีนรู ้ การยอมรบัการน าเสนอของเดก็ 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2548: 57 - 58) กล่าวว่า การจดักจิกรรมการเล่นตามมุมเป็น
กจิกรรมที่เปิดโอกาสใหเ้ดก็เล่นอสิระตามมุมเล่นหรอืมุมประสบการณ์ ทีจ่ดัไวใ้นหอ้งเรยีน เช่น มุม
บลอ็ก  มุมหนังสอื มุมวทิยาศาสตรห์รอืมุมธรรมชาต ิมุมบ้าน มุมรา้นคา้ เป็นต้น มุมต่างๆ เหล่านี้
เดก็มโีอกาสเลอืกเล่นไดอ้ย่างเสรตีามความสนใจและความต้องการของเดก็ ทัง้เป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม อนึ่ง กจิกรรมการเล่นตามมมุนอกจากใหเ้ดก็เล่นตามมมุแลว้ อาจใหเ้ดก็เลอืกท ากจิกรรมที่
ผูส้อนจดัเสรมิขึน้ เช่น เกมการศกึษา เครือ่งเล่นสมัผสั กจิกรรมสรา้งสรรคป์ระเภทต่างๆ การจดัการ
เล่นตามมมุสามารถจดัไดห้ลายลกัษณะ เช่น 
   1. การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม โดยเปิดโอกาสให้เด็กเลือกท ากิจกรรม
สรา้งสรรค ์และเล่นตามมมุ เล่นในช่วงเวลาเดยีวกนัอยา่งอสิระ 
   2. การจดักจิกรรมการเล่นตามมุม โดยเน้นใหเ้ดก็เลอืกท ากจิกรรมสรา้งสรรค์อย่าง
น้อย 1 - 2 อยา่ง หรอืตามขอ้ตกลงในแต่ละวนั 
       3. การจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ โดยจดัมุมศลิปะหรอืศูนยศ์ลิปะใหเ้ป็นส่วนหนึ่ง
ของมมุเล่นหรอืศูนยก์ารเรยีน ฯลฯ 
  จะเหน็ไดว้่า การจดัการเรยีนรูค้วรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกท ากจิกรรมความสนใจและ
ตามความต้องการของเดก็ การสอนตามแนวคดิ  แอคทฟี  เลริน์นิ่ง  (Active Learning) กเ็ป็นการ
เปิดโอกาสให้เดก็ไดเ้คลื่อนไหวทางร่างกาย  โดยการสงัเกต  ส ารวจ  ค้นหาค าตอบในการคดิด้วย
ตนเองหรอืเรยีนรูจ้ากการเลยีนแบบประสบการณ์เดมิ  โดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้  5  ตา-ด,ูหู-ฟงั, 
จมกู-ดมกลิน่, ลิน้-ชมิรส, ผวิกาย-รอ้น/เยน็ 
  สิ่งมีชีวิตมีกลไกการเรียนรู้เป็นไปโดยธรรมชาติ ซึ่งผลการเรียนรู้ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2545: 19 - 21) กล่าวว่า การเรยีนรูข้องคนเป็น
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กระบวนการทางสมองในการเลือกรบัและจ าข้อมูล ซึ่งทฤษฎีการเรยีนรู้ของพิอาเจท์ (Piaget’s 
theory) ไดอ้ธบิายถงึกระบวนการการซมึซบั (assimilation) การยอมรบั (accommodation) และการ
ปรบัความรู ้(schema) พอิาเจทไ์ดอ้ธบิายการเรยีนรูข้องคนว่าเป็นไปตามวยัแห่งการพฒันาการ เดก็ 
2 ขวบแรก เรยีนรูไ้ดจ้ากการสมัผสั 2 - 7 ขวบ เรยีนรูไ้ดจ้ากประสบการณ์ หลงัจากนัน้เดก็จะเรยีนรู้
ดว้ยการสื่อภาษาและความคดิ 
  การเกดิการเรยีนรูเ้ป็นภาวะทีซ่บัซอ้น ซึง่หลายทฤษฎ ีเชื่อว่า 
   1. การเกดิการเรยีนรูเ้ป็นผลมาจากการฝึกปฏบิตัหิรอืประสบการณ์ 
   2. การเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร ถ้า
พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้เป็นไปเพยีงชัว่คราว ไมถ่อืว่าเป็นการเรยีนรู ้
   3. การเรยีนรูไ้ม่อาจสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง การเรยีนรูเ้ป็นเพยีงตวัแปรอนัหนึ่งใน
หลายๆ ตวัทีม่อีทิธพิลต่อการกระท า การเรยีนรูเ้ป็นสิง่แฝง ไมแ่สดงเด่นชดัเหมอืนการกระท าแต่การ
เรยีนรูเ้กดิจากการกระท า ประสบการณ์และการฝึกหดั 
  กลไกเกดิการเรยีนรู ้เป็นผลมาจากสิง่เรา้ทีป่ระกอบเป็นประสบการณ์ในรปูแบบต่างๆ 
แลว้มผีลต่ออนิทรยีใ์นการเปลีย่นเจตคต ิและพฤตกิรรมดัง้เดมิ เกดิผลลพัทใ์หม่เป็น 2 ประการ คอื 
พฤติกรรมแสดงออกที่สงัเกตเห็นได้หลงัการได้รบัประสบการณ์ว่ามทีกัษะ นิสยั การแสดงออก
เปลี่ยนแปลงอย่างไร อกีประการหนึ่ง คอื พฤตกิรรมแฝง เป็นพฤตกิรรมที่สงัเกตได้ไม่ชดัเจน แต่
แฝงอยูใ่นการแสดงออกหรอืประสมประสานอยูใ่นการกระท า ไดแ้ก่ ค่านิยม เจตคตแิละความรูท้ีเ่ป็น
ค าอธบิายพฤตกิรรมที่สงัเกตเหน็ได้ ผลลพัท์ที่เกดิขึ้นจากการเรยีนรู้นี้จะคงอยู่กบัคนๆ นัน้อย่าง
ถาวร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ที่เนื่องมาจากการเรยีนรูจ้ะดหีรอืไม่ดขีึน้อยู่กบัสิง่เรา้ที่มผีลต่อ
อินทรยี์ สิ่งเร้า ถือเป็นจุดเริม่ต้นของการเรยีนรู้ ซึ่งคุณสมบตัิของสิ่งเร้ามผีลต่อการรบัรู้ ที่ผ่าน
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 จากการดกูารจบัการสมัผสั การไดย้นิและการไดเ้หน็ ความตัง้ใจท าใหก้ารรบัรูม้ ี
ความสมบรูณ์เกดิเป็นการรูอ้ยา่งเขา้ใจนัน่คอื สมองเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าใหมเ่ขา้ดว้ยกนั 
  พชัร ีสวนแก้ว (2545: 50 - 51) กล่าวว่า เดก็ปฐมวยั จะมลีกัษณะการเรยีนรูท้ีเ่ป็น
เฉพาะของตน ซึง่จะแบ่งลกัษณะการเรยีนรูอ้อกไดเ้ป็น 
   1. การเรยีนรู จ้ากประสบการณ์ตรง เป็นการเรยีนรูท้ี เ่ด ก็ไดร้บั  มาจาก
สภาพแวดลอ้ม โดยการกระท าการรบัรูแ้ละการพบเหน็ ประสบการณ์ตรงทีเ่ดก็ไดร้บัจาก
สภาพแวดลอ้มนัน้มผีลต่อการเรยีนรู ้และการเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัของเดก็ปฐมวยัเป็นอย่างมาก 
รวมทัง้ยงัสามารถเป็นตวัก าหนดลกัษณะนิสยัของเดก็ปฐมวยัอกีดว้ย ซึง่ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงนี้ อาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ดงันี้ 
    1.1 การเสริมแรงทางบวก ได้แก่ สิ่งที่ท าให้เด็กพึงพอใจหลังจากแสดง
พฤตกิรรมบางอยา่ง ซึง่เป็นผลท าใหเ้ดก็แสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ ซ ้าอกี เช่น ถ้าเดก็รอ้งไหโ้ยเยแลว้ได้
สิง่ของที่ต้องการ ก็จะท าให้เดก็แสดงพฤตกิรรมรอ้งไห้โยเยบ่อยครัง้ขึน้ แต่ถ้าเดก็ต้องการที่จะได้
ของหรอืการทีจ่ะไดร้บัค าชม หลงัจากแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม เดก็กจ็ะแสดงพฤตกิรรมนัน้ซ ้าอกี 
เป็นตน้ 
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    1.2 การลงโทษ ได้แก่ สิง่ที่ท าให้เดก็ไม่พงึพอใจ หลงัจากแสดงพฤติกรรม
บางอย่าง ซึง่ผลท าใหเ้ดก็ยุตกิารแสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ ในเวลาต่อมา เช่น การทีเ่ดก็จบักาน ้ารอ้นน
แลว้ รูส้กึรอ้นมอืเดก็กจ็ะไมจ่บักาน ้ารอ้นนัน้อกี เป็นตน้ 
   2. การเรยีนรูท้ีไ่ด้จากการบอกเล่า การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยันัน้ นอกจากจะเกดิ
ประสบการณ์ตรงแลว้ เดก็ปฐมวยัยงัสามรถทีจ่ะเรยีนรูไ้ด ้จากการบอกเล่าของบุคคลต่างๆ หรอืการ
เล่าจากหนงัสอื ซึง่อาจกล่าวไดว้่าเป็นการเรยีนรูท้างอ้อม เนื่องจากตวัเดก็เอง ไม่ไดม้ปีระสบการณ์
จากสิง่เหล่านัน้ 
  จากการศกึษาเอกสารขา้งต้นพบว่า การเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั จ าเป็นต้องเรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์ตรง จากการใช้ประสาทสมัผสัทัง้หมด ด้วยการเล่นซึ่งเป็นการเรยีนรูท้ี่ดทีี่สุดส าหรบั
เดก็ปฐมวยั การสรา้งองคค์วามรูจ้ะเป็นการสรา้งพลงัการเรยีนรูท้ีแ่ทจ้รงิ พ่อ แม่ ผูป้กครอง และคร ู
มหีน้าทีใ่นการจดัประสบการณ์และสภาพเหมาะสมใหก้บัเดก็ โดยการเสรมิแรงทางบวก เช่น การให้
ก าลงัใจ ค าชมเชย เมื่อเดก็แสดงลกัษณะนิสยัทีด่ ีและการลงโทษเมื่อต้องการยุตกิารแสดงลกัษณะ
นิสยัทีไ่มเ่หมาะสม 
 2.5 หลกัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
  การจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั เป็นการจดัสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ให้
เดก็มโีอกาสท ากจิกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยใช้ร่างกายและประสาทรบัรูต่้างๆ เพื่อให้เกดิความ
สนุกสนาน เกดิการเรยีนรูต้ามจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว ้โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสรมิพฒันาการทุก
ดา้นทัง้ทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ – จติใจ สงัคม และสตปิญัญา 
  เยาวพา เดชะคุปต์  (2542: 118) กล่าวว่า หลกัในการจดัประสบการณ์ ส าหรบัเดก็
ปฐมวยั ดงันี้ 
   1. ประสบการณ์การเรยีนรูต้อ้งสอดคลอ้งกบัพฒันาการของผูเ้รยีน 
   2. ประสบการณ์การเรยีนรูค้วรใหเ้หมาะสมกบัความสนใจ และความต้องการของ
ผูเ้รยีน 
   3. ประสบการณ์การเรยีนรูค้วรให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของสิง่ที่เรยีน และ
ควรใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสคดิเป็น ท าเป็น แกป้ญัหาเป็น และเป็นผูม้คีุณธรรม 
   4. ประสบการณ์ที่จดัควรเป็นสิ่งที่มคีวามหมายต่อผู้เรยีน กล่าวคือ เป็นสิ่งที่
เกีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีน เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและใชไ้ดใ้นชวีติประจ าวนั 
   5. กิจกรรมที่น ามาใช้ในการจดัประสบการณ์ ควรมวีธิีจูงใจ เร้าความสนใจ ไม่
ซ ้าซาก ใหผู้เ้รยีนเกดิความสนุกสนาน เน้นการปฏบิตัริว่มในกจิกรรมใหม้ากทีสุ่ด 
   6. หาแนวทางในการประเมนิใหเ้หมาะสม 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2545: 38) ลกัษณะของกจิกรรมที่ครจูดั ต้องเป็นกจิกรรมทีจ่ดั
ขึน้จากหลกัการ 3 ประการ ดงันี้ 
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   1. มคีวามสุข บรรยากาศการด าเนินกจิกรรมต้องเป็นการเรยีนอย่างผ่อนคลาย 
เป็นธรรมชาตแิบบสบายๆ ไม่ข่มขู่ เพราะความรูส้กึกงัวลของเดก็มผีลต่อการเรยีนรู ้เดก็ที่กงัวลท า
ใหม้ปีญัหากบัการเรยีนรู ้ปกตเิดก็ปฐมวยัพรอ้มทีจ่ะเรยีนและอยากทีจ่ะเรยีน บรรยากาศการเรยีนที่
ดจีะสรา้งใหเ้ดก็มกีารเรยีนรูท้ีร่วดเรว็ 
   2. มีก าลังใจ การให้ก าลังใจนี้ไม่ได้หมายถึงการให้ของขวัญหรือรางวัล แต่
หมายถงึ ปฏสิมัพนัธข์องครกูบัเดก็ ทา้ทายเดก็ใหอ้ยากเรยีนรู ้เป็นก าลงัใจใหก้บัเดก็ ท าใหเ้ดก็กลา้
คดิ กล้ากระท า เกดิความงอกงามทางปญัญาและความคดิสรา้งสรรค์ เดก็ที่ขาดก าลงัใจ จะหงอย
เหงาขากความฉลาดทางปญัญาและอารมณ์ เมื่อเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย จะซึมลึกเข้าไปสู่
ความรูส้กึนึดคดิกลายเป็นเดก็ไมก่ลา้คดิ ไมก่ลา้ท า และไมฉ่ลาดโดยไมจ่ าเป็น 
   3. ความส าเรจ็ ในการท ากจิกรรมการเรยีนการสอน เดก็ควรไดเ้หน็ความส าเรจ็ใน
การเรยีนของตน การท างานส าเรจ็เป็นการจงูใจใหเ้ดก็ท าดใีนอนาคต อยากเรยีนรูโ้ดยต่อเนื่องตลอด
ชวีติ กจิกรรมการเรยีนรู้ของเดก็ที่เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการ จะช่วยให้เดก็สามารถท าได้จรงิ
ตามศกัยภาพและวุฒภิาวะของเดก็ และประสบความส าเรจ็ไดด้ว้ยตนเอง 
  ซเีฟลด ์และ บาบวัร ์ (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2547: 41; อ้างองิจาก Seefeldt; & 
Barbour. 1994) กล่าวว่า การจดัประสบการณ์การเรยีนรูม้ลีกัษณะเฉพาะทีส่ าคญั ดงันี้ 
   1. เดก็ต้องได้สมัผสัจบัต้องโดยตรงด้วยตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ในชัน้
เรยีน หรอืนอกชัน้เรยีน เป็นรายบุคคลหรอืรายยอ่ย 
   2. เดก็เป็นผูร้เิริม่ เลอืกสิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
   3. เนื้อหา หรอืสาระทีเ่รยีนรูม้คีวามหมาย เหมาะกบัอายขุองเดก็ 
   4. ประสบการณ์การเรยีนรูม้คีวามต่อเนื่อง 
   5. สนบัสนุนและใหโ้อกาสในการใชภ้าษา การมปีฏสิมัพนัธด์ว้ยการสื่อสาร 
   6. สรา้งเสรมิประสบการณ์สมัพนัธ์กบัผู้อื่นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และสรา้งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม 
   7. มีการสรุปแนวคิดและความรู้จากกิจกรรม มีการสะท้อนการเรียน อย่างมี
ระเบยีบ วธิแีละการน าเสนอรว่มดว้ย 
  กระทรวงศกึษาธกิาร  (2548: 51 - 53) ไดก้ล่าวถงึ แนวทางในการจดัประสบการณ์
ใหแ้ก่เดก็ปฐมวยั ดงันี้ 
 
   1. จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัจติวทิยาพฒันาการ คอื เหมาะสมกบัอายุ วุฒิ
ภาวะและระดบัพฒันาการ เพื่อใหเ้ดก็ทุกคนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพ 
   2. จดัประสบการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการเรยีนรูข้องเดก็วยันี้ คอื เดก็ไดล้ง
มอืกระท า เรยีนรูผ้่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดเ้คลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สงัเกต สบืคน้ ทดลอง และคดิ
แกป้ญัหาดว้ยตนเอง 
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   3. จดัประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คอื บูรณาการทัง้ทกัษะและสาระการ
เรยีนรู ้
   4. จดัประสบการณ์ให้เดก็ไดร้เิริม่ คดิวางแผนตดัสนิใจ ลงมอืกระท าและน าเสนอ
แนวคดิ โดยครผููส้อนเป็นผูส้นบัสนุน อ านวยความสะดวกและเรยีนรูร้ว่มกบัเดก็ 
   5. จดัประสบการณ์ใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็อื่น กบัผูใ้หญ่ภายใต้สภาพแวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ในบรรยากาศทีอ่บอุ่น และเรยีนรูก้ารท ากจิกรรมแบบรว่มมอืในลกัษณะต่างๆกนั 
   6. จดัประสบการณ์ให้เดก็มปีฏสิมัพนัธ์กบัสื่อและแหล่งการเรยีนรู้ที่หลากหลาย
และอยูใ่นวถิชีวีติของเดก็ 
   7. จดัประสบการณ์ที่ส่งเสรมิลกัษณะนิสยัที่ดี และทกัษะการใช้ชีวิตประจ าวนั 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
   8. จดัประสบการณ์ทัง้ในลกัษณะทีม่กีารวางแผนไวล้่วงหน้า และแผนทีเ่กดิขึน้ใน
สภาพจรงิโดยไมไ่ดค้าดหวงัไว ้
   9. ใหผู้ป้กครองและชุมชนมสี่วนร่วมในการจดัประสบการณ์ ทัง้การวางแผน การ
สนบัสนุนสื่อการเรยีนการสอน การเขา้รว่มกจิกรรม และการประเมนิพฒันาการ 
   10. จดัท าสารนิทศัน์ดว้ยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบัพฒันาการและการเรยีนรู้
ของเดก็เป็นรายบุคคลน ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อพฒันาการเดก็และการวจิยัในชัน้
เรยีน 
  หลกัการในการจดัประสบการณ์ส าหรบัเด็กปฐมวยั เป็นการส่งเสรมิพฒันาการทัง้ 4 
ดา้น คอื ดา้นร่างกาย อารมณ์ – จติใจ สงัคม และสตปิญัญา ตามหลกัจติวทิยาพฒันาการ มคีวาม
สอดคล้องกับลกัษณะการเรยีนรู้ คอืเด็กได้ลงมอืกระท า เรยีนรู้ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้จากแหล่งการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  
 
3. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการเล่นตามมมุประสบการณ์ของเดก็ปฐมวยั 
 3.1 แนวคิดและความหมายของการเล่นตามมมุประสบการณ์ 
  ธรรมชาตขิองเดก็ทุกคนตอ้งการเล่น และตอ้งเป็นการเล่นทีอ่สิระ อกีทัง้ความต้องการ
เล่นยงัเกดิจากแรงขบัภายในของเดก็ และยงัเป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่า การเล่นให้คุณค่า และ
เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีด่ขีองเดก็ (มลูนิธเิพื่อการพฒันาเดก็. 2551: 12-13) ซึง่มแีนวคดิ ดงันี้ 
   1. การเล่นเป็นโลกส่วนตวัของเดก็ 
   2. การเล่นเป็นการส่งเสรมิให้เด็กได้พฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย สงัคม อารมณ์ 
จติใจ และสตปิญัญา 
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   3. การเล่นเป็นความตอ้งการของเดก็ ทัง้การเล่นยงัตอ้งใชพ้ละก าลงั และชนิดเล่น
เงยีบๆ เดก็ต้องการเล่นทัง้แบบธรรมชาต ิและทัง้ตามทีผู่ใ้หญ่เตรยีมไวใ้ห ้เดก็ต้องการเล่นทัง้ในร่ม
และกลางแจง้ ตอ้งการเล่นทัง้ตามล าพงั และเล่นกบัเพื่อน 
   4. ผูใ้หญ่สามารถส่งเสรมิประสบการณ์การเล่นใหแ้ก่เดก็ได ้ 
  ส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร (2546: 27) ให้ความหมายว่า การเล่นตามมุม 
หมายถงึ กจิกรรมทีจ่ดัใหเ้ดก็ได้เล่นกบัสื่อและเครื่องเล่นอย่างอสิระในการเล่น กจิกรรมการเล่นแต่
ละประเภทจะสนองตอบความตอ้งการตามธรรมชาตขิองเดก็ 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2550ข: 22) กล่าวว่า มุมการเรยีนรูห้รอืศูนยก์ารเรยีนรู ้จดัขึน้
เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ใสภาพจรงิ หรอืคล้ายจรงิ ที่เดก็สามารถเลอืกเขา้ไปเล่นได้
ตามความสนใจ มโีอกาสท างานกบัคนอื่น และไดล้งมอืจดักระท าดว้ยตนเองในการเล่น 
                 จากแนวคดิและความหมาย การเล่นตามมุมประสบการณ์  เป็นการจดัขึน้เพื่อใช้เป็น
แหล่งเรยีนรูส้ าหรบัสามารถเขา้ไปเล่นได้อย่างอสิระตามความสนใจ ไดล้งมอืจดักระท าดว้ยตนเอง
จากการเล่น ซึง่สื่อแต่ละประเภทตามมมุประสบการณ์ สามารถตอบสนองความตอ้งการของเดก็ 
 3.2 ความส าคญัของมมุประสบการณ์ 
  การจดัมุมประสบการณ์ส าหรบัเด็ก มรีูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนต้อง
ค านึงถึงพฒันาการในแต่ละด้านของเด็ก รวมทัง้ความสนใจ ความสามารถ ลกัษณะการเรยีนรู้ และ
สภาพแวดลอ้มของเดก็ปฐมวยั 
  สุจนิดา ขจรรุ่งศลิป์ (2550ก: 61) ไดก้ล่าวถงึ ความส าคญัของมุมประสบการณ์ไวว้่า 
ประสบการณ์เรยีนรู้ตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ล้วนมจีุดมุ่งหมายของการส่งเสรมิพฒันาการทุก
ดา้น เฉพาะทางด้านสตปิญัญา ตัง้แต่การจ าทีเ่ป็นอย่างมกีารน ามาประยุกต์ใชค้วามต้องการในการ
สื่อความเขา้ใจในสิง่ที่อยู่รอบตวัเดก็ให้ผู้อื่นเขา้ใจ เดก็ได้ฝึกฝนการสงัเกต แยกแยะ เปรยีบเทยีบ 
จบักลุ่ม การคาดเดา ความกล้าหาญในการสรา้งสรรค์สิง่แปลกใหม่ การเลยีนแบบอย่างที่มตีวัตน
ของตนเอง การไดฝึ้กฝนประสบการณ์เดมิทีม่กีารเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ใหม่หรอืสถานการณ์ทีเ่ดก็
สมมติขึ้นมาในการเล่นบทบาทสมมติ ซึ่งล้วนเป็นทกัษะเบื้องต้นที่น าไปสู่การคดิทบทวน การคดิ
วเิคราะห์  คดิวจิารณญาณ คดิแก้ปญัหา และคดิสร้างสรรค์ และความพร้อมทัง้ทางด้านร่างกาย
จติใจ อารมณ์ สงัคมทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิพฒันาไปพรอ้มๆ กบัทางดา้นสตปิญัญา  ในสิง่แวดล้อมของ
การเรยีนรูท้ี่สนับสนุนให้เดก็เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข อย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม  ประกอบดว้ยภูมิ
ตา้นทานเบือ้งตน้ของการรูจ้กัพอเพยีง ซึง่ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่ดก็ไดร้บัอย่างเหมาะสมกบัหลกั
พฒันาการ จะเป็นรากฐานของคุณลกัษณะการเรยีนรูท้ีส่ามารถกา้วสู่การเรยีนรูท้ีเ่ป็นนามธรรม ซึง่มี
ความซบัซอ้นในระดบัทีสู่งขึน้ของการเรยีนรูท้ีเ่ป็นนามธรรม ซึง่มคีวามซบัซอ้นในระดบัทีสู่งขึน้ของ
การเรยีนรู ้เนื่องจากกระบวนการคดิอยา่งเป็นเหตุเป็นผล และการเรยีนรูว้ธิเีรยีนเป็นทกัษะพืน้ฐานที่
ส าคญัส าหรบัการเรยีนรูใ้นวยัต่อไป 
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  ศุภลกัษณ์ ศรดีอกไม ้(2551: 41) ไดก้ล่าวว่า มุมประสบการณ์ทีจ่ดัภายในหอ้งเรยีน 
เป็นการสรา้งเสรมิประสบการณ์ใหแ้ก่เดก็ต้องมคีวามหลากหลาย เปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้เรยีนรูอ้ย่าง
อสิระ สามารถส่งเสรมิพฒันาการทัง้  4  ด้าน คอื ด้านร่างกาย อารมณ์ – จติใจ สงัคม และ
สตปิญัญา ดงัน้ี 
   1. พฒันาการด้านร่างกาย  ในการท ากิจกรรม  เช่น  การเล่นมุมบล็อก  เด็ก
จะตอ้งน าไมบ้ลอ็กออกจากชัน้และเกบ็เขา้ทีเ่อง เดก็จงึไดพ้ฒันาทัง้กลา้มเนื้อใหญ่และกลา้มเนื้อเลก็  
ส่งผลใหน้ิ้วมอื  แขน  ขา  แขง็แรง  อกีทัง้ในการสรา้งก าแพงหรอืหอคอยจะตอ้งอาศยัความสมดุลจงึ
เป็นการส่งเสรมิความสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา  (จณิณภสั  ศรทีรง. 2541: 23) 
   2. พัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ เด็กเมื่อประสบความส าเร็จ การเล่นในมุม
ประสบการณ์ต่างๆ จะส่งผลให้เด็กเกดิการรู้สกึที่ดต่ีอตนเอง และยงัเป็นการปลูกฝงัให้เดก็รูจ้กัดูแล
ตนเองและผูอ้ื่น  ครคูวรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงความสามารถของตนเอง 
   3. พฒันาการดา้นสงัคม  การเล่นในมุมประสบการณ์  จะช่วยใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธ์
กบัครแูละเพื่อนๆ เดก็ไดรู้จ้กับทบาทและหน้าทีข่องตนในการเล่น และนอกจากนี้หากครไูดฝึ้กความ
รบัผดิชอบและความมรีะเบยีบวนิัย  โดยการฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัเกบ็ของเขา้ทีทุ่กครัง้  เมื่อสิน้สุดการเล่น 
สิง่เหล่านี้จะเป็นการสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัอนัพงึประโยชน์ใหแ้ก่เดก็ (บงัอร  จ าปา. 2538: 50) 
   4. พัฒนาการด้านสติปญัญา เด็กจะได้เรียนรู้ความคิดรวยยอดทางด้านภาษา  
คณิตศาสตร ์ ในการใชค้ าพูดสนทนาโต้ตอบกบัผูอ้ื่น  และคดิจ าแนก  ขนาด  รปูร่าง  รปูทรงต่างๆ 
ได ้
  อญัชนา เถาวช์าล ี(2553: 22) มุมประสบการณ์ เป็นมุมการเรยีนรูท้ีม่คีวามส าคญัต่อ
เดก็ ในการส่งเสรมิพฒันาการทุกด้าน ทัง้ทางดา้นร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสตปิญัญา สรา้ง
เสรมิประสบการณ์เป็นทกัษะ เพื่อน าไปสู่การเรยีนรูท้ีส่งูขึน้ต่อไป 
  จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า  ความส าคัญมุมประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ที่มี
จุดมุ่งหมายของการส่งเสรมิพฒันาการทัง้ 4 ด้านของเดก็ ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม 
และสตปิญัญา ในสิง่แวดลอ้มของการเรยีนรูท้ีส่นบัสนุนใหเ้ดก็เรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข เพื่อเป็นพืน้ฐาน
ส าหรบัการเรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้ 
 3.3 ลกัษณะและประเภทของมมุประสบการณ์ 
  ลกัษณะของมมุประสบการณ์ทีด่สี าหรบัเดก็ปฐมวยั ทีค่รปูฐมวยัจะต้องค านึงถงึ (เรอืง
ยศ วชิยั. 2540: 36 – 38) การดงึดูดความสนใจ สะดุดตาเดก็นัน้ เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด เช่น การจดั
มุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ การสสีะดุดตา สร้างสิง่ประกอบเพิม่เติม และจดัขึ้นเป็นพเิศษ 
เป็นตน้ 
   1. จดัตัง้ในที่เหมาะสม  การจดัมุมโดยทัว่ไปแล้ว  ครูปฐมวยัจะเลอืกตัง้มุมห้อง
หรอืว่าส่วนใกล้กบัฝาผนังแทบทุกด้าน และจะเว้นส่วนกลางของหอ้งไว้เพื่อให้เดก็ๆไดอ้ยู่ในที่ว่าง
เพื่อมองรอบๆตรวจหามุมสนใจอื่นๆเพื่อท ากจิกรรมอกี มุมประสบการณ์ มุมมกีจิกรรมซึง่ท าใหเ้กดิ
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เสยีง เช่น มุมดนตร ีมุมการแสดงและมุมครู - นักเรยีน เป็นต้น มุมดงักล่าวอาจอยู่ห่างจากมุมที่มี
กจิกรรมทีต่้องการความสงบ เช่น มุมหนังสอื เป็นต้น หรอืจดัตัง้เป็นส่วนๆ โดยใชตู้้มากัน้มุมแต่ละ
มมุ 
   2. มสีิง่ของครบชุดและจ านวนเพยีงพอ มสีิง่ของครบชุด หมายถงึ ชนิดของที่จะ
เล่นดว้ยกนั เช่น การเล่นป ัน้แป้งจะต้องมไีมค้ลงึแป้ง พมิพร์ปูต่างๆ ไมต้ดัแป้ง แป้งส าหรบัโรยรอง
พืน้ ภาชนะใส่เมือ่ท าเสรจ็แลว้ นอกจากจะมขีองครบชุดแลว้ ส าหรบักจิกรรมในมุมนัน้ๆ แลว้จะต้อง
จดัของเล่นนัน้ให้จ านวนเพยีงพอกบัจ านวนเดก็ที่จะอนุญาตให้เล่นได้ในแต่ละครัง้ เช่น ถ้าโต๊ะป ัน้
แป้งน้ีครูจดัเก้าอี้ให้นัง่รอบๆ 4 ตวั หมายถงึ ว่าครูจะจดัให้เดก็เล่นได้ครัง้ละ 4 คน ดงันัน้ควรจะมี
ภาชนะใส่งานป ัน้ทีเ่ดก็ๆแต่ละคนท าใหจ้ านวน 4 ใบ แป้งป ัน้ 1 กโิล (อาจแบ่งเป็น 2 ส)ี ไมค้ลงึแป้ง 
1 หรอื 2 อนั มดีตดัแป้ง 4 พมิพร์ปูต่างๆ 5 - 8 ชิน้ แป้งโรยพืน้ 2 จาน เลก็ๆ เป็นต้น และในชนบท
ทีไ่มส่ามารถจดัไดอ้าจใชด้นิเหนียวแทนได ้
   3. สอดคล้องกบับทเรยีน การจดัมุมประสบการณ์ให้สอดคล้องกบับทเรยีนจะท า
ใหเ้ดก็มทีกัษะเพิม่พูนขึน้โดยไม่รูต้วั เช่น บทเรยีนเรื่อง “ผลไม”้ มกีจิกรรมกลุ่ม คอื การสนทนา มี
ของจรงิประกอบ มเีพลงและนิทานเกี่ยวกับผลไม้ ในช่วงเวลากิจกรรรมเสรเีด็กก็ยงัสามารถท า
กจิกรรมในมุมประสบการณ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัหลายมุมได ้เช่น มุมรา้นคา้ จดัผลไมใ้หส้วยงาม บอก
ชื่อ ราคา มุมพ่อค้า แม่คา้หาบเร่ ขายผลไม้ มุมเกมการศกึษา จบัคู่ภาพผลไม ้โดมโินภาพผลไม ้5 
ชนิด ภาพผลไมก้บัตวัเลข เรยีงขนาดภาพผลไม้ มุมระบายสภีาพ ใช้ระบายสผีลไมต้ามความเป็น
จรงิ มมุวาดรปู ประกวดวาดภาพผลไมท้ีฉ่นัชอบ 
   ลกัษณะของมุมประสบการณ์ที่ดี ลกัษณะมุมประสบการณ์ที่ดี จะต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมของทีต่ ัง้ มสีื่อ วสัดุ อุปกรณ์เพยีงพอ และจดัสอดคลอ้งกบับทเรยีน ดงัทีก่ล่าวมา จะ
ท าใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ทีด่ใีนการเรยีนรูจ้ากมมุประสบการณ์ 
  การจดัอุปกรณ์ เพื่อใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเล่นในหอ้งเรยีน แบ่งออกตามลกัษณะกจิกรรม
ทีเ่ดก็ท า เป็น 3 ประเภท ดงันี้ 
   1. มมุประสบการณ์เลยีนแบบประสบการณ์ชวีติ 
   2. มมุประสบการณ์ท ากจิกรรมอยา่งสรา้งสรรค ์
   3. มมุประสบการณ์ทีส่่งเสรมิความรูท้ีเ่หมาะสมกบัวยั 
  ซึง่ในแต่ละประเภทมรีายละเอยีด ดงันี้ 
   1. มุมประสบการณ์เลยีนแบบประสบการณ์ชวีติ หมายถงึ มุมที่จดัเตรยีมเพื่อให้
เด็กได้ท ากิจกรรม ซึ่งเป็นการเลยีนแบบชวีติในครอบครวั เด็กมปีระสบการณ์ มาก่อนได้เรยีนรู้
บทบาทหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ในครอบครวั สงัคม เล่นบทบาทสมมติ มุมประสบการณ์ ดงักล่าว 
นอกจากจะท าให้เดก็มคีวามพอใจ เพลดิเพลนิ ยงัช่วยส่งเสรมิพฒันาการทางสงัคม การใช้ภาษา 
การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัเพื่อน การพฒันาทางอารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา มุมประสบการณ์ทีค่วรจดั
เสรมิประสบการณ์ เช่น มมุบา้น มมุหมอ มมุรา้นคา้ มมุวดั มมุเกษตร ฯลฯ 
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   สื่ออุปกรณ์ทีจ่ดัในมมุดงักล่าว ไดแ้ก่ เครื่องครวั เครื่องใชใ้นบา้น เช่น เสื่อ หมอน 
กระจก ตุ๊กตา เสือ้ผา้ ตุ๊กตา เครือ่งแบบของคนอาชพีต่างๆ เช่น หมอ ต ารวจ ทหาร เครื่องใชใ้นการ
ประกอบอาชพี เช่น กระบุง ตะกรา้ ไมค้าน เครื่องมอืจบัปลา รองเทา้ และเสื้อผ้า ทีไ่ม่ใชแ้ลว้ เป็น
ตน้ ส าหรบัเดก็แสดงบทบาทสมมต ิ(พรรกั อนิทามระ. ม.ป.ป.) 
   2. มุมประสบการณ์ท ากจิกรรมอย่างสรา้งสรรค์ หมายถงึ มุมที่จดัเตรยีมเพื่อให้
เด็กได้ท ากิจกรรมอย่างอิสระ ให้เด็กได้มอีิสระในการท ากิจกรรมนัน้ๆ ตามความคดิความเข้าใจ 
ความตอ้งการของตนเอง เมือ่เดก็เกดิทกัษะ ครปูฐมวยัอาจส่งเสรมิใหเ้ดก็ท ากจิกรรมร่วมกนัได ้เดก็
ไดร้บัการส่งเสรมิการรบัรูท้างสายตา การท างานประสานสมัพนัธร์ะหว่างตากบัมอื เช่น มมุเล่นน ้า 
มมุบลอ็ก มมุเครือ่งเล่นสมัผสั ฯลฯ 
   สื่ออุปกรณ์ที่จดัในมุมดงักล่าว ไดแ้ก่ ภาชนะเล่นน ้า - ทราย ถ้วยตวง ขวด ช้อน 
ตวัสตัวพ์ลาสตกิ บลอ็กไมข้นาดต่างๆ ตวัต่อพลาสตกิ เป็นตน้ 
   3. มมุประสบการณ์เพื่อสรา้งเสรมิความรูท้ีเ่หมาะกบัวยั  หมายถงึ  มุมทีจ่ดัเตรยีม
เพื่อ ให้เด็กได้ศึกษา หาความรู้ ด้วยการสงัเกตและทดลองด้วยตนเอง เป็นการปลูกฝงัให้เด็กมี
ลกัษณะ นิสยัใฝ่รู้ ใฝ่เรยีน และสนใจสิง่ต่างๆรอบตวั เด็กยงัได้รบัการส่งเสรมิทกัษะ การคดิ มุม
ประสบการณ์ ทีค่วรจดัประสบการณ์ เช่น มมุวทิยาศาสตร ์มมุเกมการศกึษา มมุหนงัสอื ฯลฯ 
   สื่ออุปกรณ์ทีจ่ดัในมุมดงักล่าว ไดแ้ก่ เครื่องชัง่ เปลอืกหอย ตวัอย่างพชื กระดาษ
ส าล ีเกมการศกึษา หนงัสอืนิทาน เป็นตน้ 
   ส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร (2546: 28-30) ได้ก าหนดประเภทของมุม
ประสบการณ์ทีค่วรจดั ดงันี้ 
    1. มุมบล็อก เป็นมุมที่จดัเก็บไม้บล็อกไม้ตนัที่มขีนาดและรูปทรงต่างๆ กนั 
เดก็สามารถน ามาเล่นต่อประกอบกนั เป็นสิง่ต่างๆ ตามจนิตนาการ ความคดิสรา้งสรรคข์องตนเอง 
                        การจดั มุมบลอ็กเป็นมุมทีค่วรจดัใหอ้ยู่ห่างกบัมุมทีต่้องการความสงบ เช่น 
มุมหนังสือ ทัง้นี้ เพราะเสียงจากการเล่นไม้บล็อก อาจท าลายสมาธิเด็กที่อยู่ในมุมหนังสือได ้
นอกจากนี้ยงัควรอยู่ห่างจากทางเดนิผ่านหรอืทางเขา้ออกของหอ้ง เพื่อไม่ไปกดีขวางทางเดนิ หรอื
เกดิหรอืเกดิอนัตรายจากการเดนิสะดุดไมบ้ลอ็ก การจดัเกบ็ไมบ้ลอ็กเหล่านี้ ควรจดัวางไวใ้นระดบัที่
เดก็สามารถหยบิมาเล่น หรอืน าเกบ็ดว้ยตวัเองไดอ้ย่างสะดวก ปลอดภยั และควรฝึกใหเ้ดก็จดัเก็บ
เป็นหมวดหมู ่เพื่อความเป็นระเบยีบ สวยงาม 
                      สื่อประกอบการจดั ไมบ้ลอ็กหรอืแท่งไมท้ีม่ขีนาดหรอืรปูทรงต่างกนั ของ
เล่นจ าลอง เช่น รถยนต์ เครื่องบนิ รถไฟ คน สตัว์ ต้นไม ้ฯลฯ ภาพถ่ายต่างๆ ที่เกบ็ไมบ้ลอ็กหรอื
แท่งไมอ้าจเป็นชัน้ ลงัไมห้รอืพลาสตกิ แยกตามรปูทรงและขนาด 
    2.  มุมหนังสอื ในห้องเรยีนควรมทีี่เงยีบสงบ ส าหรบัให้เด็กดูรูปภาพ อ่าน
หนงัสอื ฟงันิทาน ผูส้อนควรไดจ้ดัมมุหนงัสอืใหเ้ดก็ไดคุ้น้เคยกบัตวัหนงัสอื และไดท้ ากจิกรรมสงบๆ 
ตามล าพงัหรอืเป็นกลุ่มเลก็ๆ 
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     การจดั มมุหนงัสอืเป็นมมุทีต่อ้งการความสงบควรจดัใหอ้ยู่ห่างจากมุมทีม่ ี
เสยีง เช่น มุมบลอ็ก มุมบทบาทสมมต ิและควรจดับรรยากาศจูงใจให้เดก็ไดเ้ขา้ไปใชเ้พื่อเดก็จะได้
คุน้เคยกบัตวัหนงัสอืและปลกูฝงันิสยัรกัการอ่านใหก้บัเดก็ 
     สื่อประกอบการจดั หนังสอืภาพนิทาน สมุดภาพ หนังสอืภาพที่มคี าและ
ประโยคสัน้ๆ พรอ้มภาพ ชัน้หรอืที่วางหนังสอื อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใชใ้นการสรา้งบรรยากาศการอ่าน 
เช่น เสื่อ พรหม หมอน ฯลฯ 
    3. มมุบทบาทสมมต ิมมุบทบาทสมมต ิเป็นมมุทีจ่ดัขึน้เพื่อใหเ้ดก็มโีอกาสได้
น าเอาประสบการณ์ที่ได้รบัจากบ้าน หรอืชุมชนมาเล่นบทบาทสมมต ิเลยีนแบบบุคคลต่างๆ ตาม
จนิตนาการของตน เช่น เป็นพ่อแม่ในมุมบ้าน เป็นหมอในมุมหมอ เป็นพ่อค้าแม่ค้าในมุมร้านค้า 
ฯลฯ การเล่นดงักล่าว เป็นการปลกูฝงัความส านึกถงึบทบาททางสงัคมทีเ่ดก็ไดพ้บเหน็ในชวีติจรงิ 
     การจดั มุมบทบาทสมมติ ควรจดัอยู่ ใกล้มุมบล็อกและอาจจัดให้เป็น
สถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากจดัเป็นบ้าน โดยสังเกตการเล่น และความสนใจของเด็กว่ามกีาร
เปลี่ยนแปลงบทบาทการเล่นจากบทบาทเดมิ ไปสู่รูปแบบการเล่นอื่นหรอืไม่ อุปกรณ์ที่น ามาจดัก็
ควรเปลีย่นไปตามความสนใจของเดก็เช่นกนั ดงันัน้มุมบทบาทสมมตจิงึอาจจดัเป็นบา้น รา้นอาหาร 
รา้นขายของ รา้นเสรมิสวย โรงพยาบาล ฯลฯ ในขณะเดยีวกนัอุปกรณ์ทีน่ ามาใช้กบัเดก็ต้องไม่เป็น
อนัตรายและมคีวามเหมาะสมกบัทอ้งถิน่ 
     สื่อประกอบการจดัของเล่นเครือ่งใชใ้นครวัขนาดเลก็ หรอืของจ าลอง เช่น 
เตา กระทะ ครก เขยีง กาน ้า มดีพลาสตกิ หมอ้ จาน ชอ้น ถ้วย ชาม ฯลฯ เครื่องเล่นตุ๊กตา เสือ้ผ้า
ตุ๊กตา เตยีง เปลเดก็ ตุ๊กตา เครือ่งแต่งบา้นจ าลอง เช่น ชุดรบัแขก โต๊ะเครือ่งแป้ง หมอน กระจก หว ี
ฯลฯ เครื่องแต่งกายบุคคลอาชพีต่างๆ ที่ใช้แล้ว เช่นชุดเครื่องแบบทหาร ต ารวจ ชุดเสื้อผ้าผู้ใหญ่
ชายและหญงิ รองเทา้ กระเป๋าถอืทีไ่ม่ใชแ้ลว้ ฯลฯ โทรศพัท ์เตารดีจ าลอง ทีร่ดีผา้จ าลอง ภาพถ่าย
และรายการอาหาร 
    4.  มุมวทิยาศาสตร์ มุมวทิยาศาสตร ์หรอืมุมธรรมชาตศิกึษา เป็นมุมเล่นที่
ผูส้อนจดัรวบรวมสิง่ของต่างๆ หรอืสิง่ทีม่ใีนธรรมชาตมิาใหเ้ดก็ไดส้ ารวจ สงัเกต ทดลองคน้พบดว้ย
ตวัเอง ซึง่เป็นการพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรใ์หก้บัเดก็ 
     การจดั มุมวทิยาศาสตร์หรอืมุมธรรมชาติศกึษาเป็นมุมที่ต้องการความ
สงบคลา้ยมมุหนงัสอื จงึอาจจดัไวใ้กลก้นั และเพื่อเรา้ใหเ้ดก็สนใจในสิง่ทีน่ ามาแสดง ของทีจ่ดัวางไว้
จงึควรอยูใ่นระดบัทีเ่ดก็หยบิ จบั ดูวสัดุอุปกรณ์เหล่านัน้ไดส้ะดวก และสิง่ทีน่ าแสดงนัน้ไม่ควรจะตัง้
แสดงของสิง่เดยีวกนัตลอดปี แต่ควรจะเปลีย่นใหน่้าสนใจ 
     สื่อประกอบการจดั วสัดุต่างๆ จากธรรมชาต ิเช่นเมลด็พชืต่างๆ เปลอืก
หอย ดนิ หนิ แร่ ฯลฯ เครื่องมอืเครื่องใชใ้นการส ารวจ สงัเกต ทดลอง เช่นแว่นขยาย แม่เหลก็ เขม็
ทศิ เครือ่งชัง่ ฯลฯ 
    5.  มุมศิลปะ กจิกรรมศิลปะเป็นกจิกรรมที่สามารถพฒันาเดก็ได้หลายด้าน 
เช่น ทางกลา้มเนื้อมอื ซึง่จะช่วยใหม้อืของเดก็พรอ้มทีจ่ะจบัดนิสอเขยีนหนงัสอืได ้เมื่อไปเรยีนในชัน้
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ประถมศกึษา นอกจากนี้ยงัช่วยในการพฒันาทางอารมณ์ จติใจ สงัคมและสตปิญัญา เดก็จะมโีอกาส
ท างานตามล าพงั และท างานกลุ่ม รูจ้กัปรบัตวัที่จะท างานด้วยกนัและส่งเสรมิจนิตนาการ ความคดิ
สรา้งสรรค ์ดงันัน้การจดัใหม้มีุมศลิปะ จงึเป็นทางหนึ่งทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ไดพ้ฒันามากขึน้และยงัสนอง
ความตอ้งการของเดก็ในวยัน้ีไดเ้ป็นอยา่งด ี
     การจดั มมุศลิปะเป็นมมุทีเ่ดก็ตอ้งการสมาธใินการท างาน จงึควรจดัอยู่ใน
บรเิวณมุมที่ต้องการความสงบเช่นกนัอาจจัดเป็นโต๊ะส าหรบัให้เดก็ท างานศลิปะโดยมผี้าพลาสตกิ
หรอืกระดาษปูกนัเลอะเทอะก่อนท างาน และจดัวางอุปกรณ์ท างานศิลปะไว้บนโต๊ะ หรอืจดัให้ม ี
กระดานขาหยัง่ส าหรบัเดก็เขยีนภาพระบายสนี ้า 
   สุจนิดา  ขจรรุ่งศลิป์ (2550ก: 59 - 61) ไดก้ล่าวว่า ในหอ้งเรยีนจะประกอบดว้ยมุม
การเรยีนรู ้ซึง่หมนุเวยีนไปตามสาระการเรยีนรูข้องเดก็ แต่มมุหลกัทีจ่ะตอ้งม ีคอื  4 มมุ ดงันี้  
    1. มุมบล็อก ซึ่งจะมไีม้บล็อกรูปทรงและขนาดต่างๆ ไม้บล็อกแบบกลวงที่
เป็นไม้บลอ็กใหญ่ไมบ้ลอ็กแบบตนัทีเ่ป็นไมบ้ลอ็กชิน้เลก็ ของเล่นประกอบการเล่นบลอ็ก เช่น ตุ๊กตา
ไมห้รอืพลาสตกิทีเ่ป็นรปูคน ตน้ไม ้หรอืสตัวป์ระเภทต่างๆ รถ หรอืรถยนตข์องเล่นชนิดต่างๆ ทีเ่ล่น
ใช้เล่นประกอบการเล่นสรา้งบลอ็ก มุมบลอ็กไม่จ าเป็นต้องมโีต๊ะเก้าอี้ เดก็จะสรา้งสรรค์ผลงานบน
พืน้ทีจ่ าเป็นจะตอ้งมบีรเิวณพอสมควร การเล่นในมมุบลอ็กเป็นการส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิการเล่นอย่างมี
การคดิวางแผน เล่นอย่างมจีุดมุ่งหมายหรอืเป้าหมาย ไม่ใช่เป็นการเล่นสกัแต่ว่าเล่นไปตามพลงัใน
การขบัเคลื่อนในตวัเดก็ทีค่วามต้องการในการเล่น เดก็เรยีนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อความสมดุลใน
การวางชิ้นที่วางซ้อนกันขึ้นไปในแนวดิ่ง การจัดวางเป็นรูปแบบต่างๆ ในแนวราบซึ่งในระหว่าง
กระบวนการจดัวางชิ้นบลอ็กต่างๆ เดก็ได้เรยีนรูใ้นเรื่องของมติสิมัพนัธ ์การแก้ปญัหาในการเลอืก
ชิน้บลอ็ก และการจดัวางใหเ้ป็นไปตามทีเ่ดก็ตอ้งการให้งานต่อชิน้บลอ็กใหเ้ป็นไปตามทีค่ดิไว ้เดก็มี
การตดัสนิใจในการเลอืกชิน้บลอ็ก จดัวางและเล่นประกอบอย่างมเีหตุและผลตามทีเ่ดก็คดิ มุมบลอ็ก
จงึเป็นสภาพ แวดล้อมที่การจดัการศึกษาปฐมวยัจดัขึ้นอย่างมวีตัถุประสงค์ ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้
ของเด็กอย่างครอบคลุมทุกดา้นของพฒันาการอย่างสอดคลอ้งกบัจติวทิยาการเรยีนรูข้องเดก็ในวยั
นี้ ที่มุมบล็อกเด็กได้เรยีนรู้ทกัษะกระบวนการทางตรรกะหลายๆ ด้านที่จะเป็นพื้นฐานของการเรยีนรู้
ทางคณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และสาระวชิาอื่นๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัหลกัตรรกะ เดก็ไดเ้รยีนในเรื่องมติิ
สมัพนัธ์ การเรยีง ล าดบัในเรื่องของขนาด การเรยีงล าดบัก่อนหลงั เดก็เรยีนประสบการณ์ของความ
สมดุล การสมมาตร การสรา้งโครงสรา้ง ประสบการณ์ของการสรา้งรัว้ล ้อมหรอืการสรา้งคอก
ล้อมรอบสิง่สรา้งสรรค์ที่สร้างจากบล็อก เด็กได้ฝึกการกะระยะ การกะประมาณช่องห่างของ
การวางชิ้นบล็อกอย่างมีความสมัพนัธก์นั การสรา้งก าแพงเมอืง การออกแบบช่องเปิดของก าแพง
เมอืง การสรา้งสะพานจากชิน้บลอ็ก การเลอืกขนาดและรปูทรงทีเ่หมาะสมกบัชิน้งานทีส่รา้งสรรค์ 
    มมุบลอ็กเป็นมมุการเรยีนรูท้ีค่รสูามารถสงัเกตการณ์คน้หาเพื่อการเรยีนรูก้าร
สรา้งงานจากชิน้บลอ็ก ทัง้ที่เดก็ท างานง่วนอยู่คนเดยีวและท างานร่วมกบัเพื่อนๆ การคดัแยก การ
จดักลุ่ม การเปรยีบเทียบ และการจดัวางชิ้นบล็อกในต าแหน่งที่เป็นรูปแบบตามที่เด็กต้องการ 
ผูใ้หญ่จะได้ยนิการสนทนาพูดคุยดว้ยภาษาการสื่อสารที่คาดไม่ถงึว่า เดก็จะมคีวามสามารถในการ
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ใช้ภาษาได้ถึงระดบันัน้ จะเห็นได้สิง่ที่เด็กต้องการสื่อ สิง่ที่เป็นความเข้าใจและความคดิของเด็ก
ออกมาทางการสรา้งบลอ็ก การเล่นบทบาทสมมต ิฯลฯ วนิัยส าคญัทีเ่ดก็ต้องฝึกฝนพรอ้มๆ กบัการ
เรยีนรูใ้นมุมบลอ็ก คอืการรูจ้กัรอ การใชค้ าพูดเพื่อขอความร่วมมอื และการเกบ็ชิน้บลอ็ก และของ
เล่นประกอบต่างๆ กลบัเขา้ทีเ่ดมิเมือ่เล่นเสรจ็แลว้ 
    2. มุมศลิปะ สื่อ วสัดุ อุปกรณ์ทีจ่ดัในมุมน้ีประกอบดว้ยสนี ้า สเีทยีน แป้งป ัน้
หรอืดนิที่ใช้ในการป ัน้ กระดาษ กาวประเภทต่างๆ กรรไกร เชอืกและตวัหนีบอาจเป็นไมห้นีบเสื้อ
ส าหรบัแขวนเพื่อผึง่ชิน้งานใหแ้หง้ อุปกรณ์ประกอบการรอ้ย เช่น ลูกปดัขนาดต่างๆ เชอืกใชใ้นการ
รอ้ย ในมมุศลิปะทีเ่ดก็เขา้มาคน้หาส ารวจจบัต้องสื่อ วสัดุต่างๆ ขณะทีเ่ดก็ผสมส ีคนส ีคนกาว หรอื
กลิง้ลูกกลิง้บนแป้งป ัน้ ตดั เจาะ บดิ มว้นหรอืพบัสื่อวสัดุต่างๆ อากปักริยิาทีเ่ดก็ลงมอืปฏบิตักิบัสื่อ
วัสดุต่างๆเป็นการเรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อในการท างานได้ตามความต้องการของเด็ก เด็กจะ
สงัเกตเหน็การเปลี่ยนที่เกดิขึน้ในขณะที่ท างานที่มุมศิลปะ เช่น การแห้งของกาวที่ท าให้กระดาษ
ตดิกนั การเปลีย่นแปลงของสเีหลอืงและสนี ้าเงนิทีผ่สมกนัแลว้เป็นสเีขยีว ฯลฯ ที่มุมศลิปะเดก็จะมี
ประสบการณ์การเรยีนรูค้วามเหมาะสมของการสื่อ วสัดุอุปกรณ์เพื่อการสรา้งสรรคง์านทีต่นต้องการ 
เรยีนรู้การถอดชิ้นส่วนหรอืการแยกส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์เครื่องใช้ การจดัวางรูปแบบของชิ้นงาน 
การประกอบและการประยกุตก์ารใชว้สัดุหรอืสื่อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
    เดก็ปฐมวยัที่เขา้ไปเรยีนรูใ้นมุมศลิปะจะมเีป้าหมายการเรยีนรูท้ี่แตกต่างกนั 
เดก็หลายๆ คนเขา้มุมศลิปะเพื่อเรยีนรู้ว่าจะใช้สื่อวสัดุที่อยู่ในมุมท าอะไรได้บ้างและท าได้อย่างไร 
เดก็กลุ่มน้ีมุ่งที่จะเรยีนรูก้ระบวนการใช้งานของสื่อมากกว่าทีจ่ะมเีป้าหมายของผลผลติในชิ้นงานที่
ท า เดก็กลุ่มนี้อาจจะฉีกเทปใสหรอืกระดาษกาวแล้วปะลงบนกระดาษ หรอืฉีกกระดาษชิน้เลก็ๆ ทา
กาว แล้วแปะลงบนกระดาษอกีแผ่นหนึ่ง ขณะที่เดก็หลายๆ คนที่คุ้นเคยกบัการใช้สื่อวสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในมุมศิลปะ จะมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความต้องการ ซึ่งเด็กกลุ่มน้ีจะ
สามารถเล่าเรือ่งราวและพดูคุยเกีย่วกบัรปูภาพที่วาดเสรจ็แลว้  
    3. มมุบา้น มมุบา้นเป็นศูนยก์ลางทีเ่ดก็ๆเล่นบทบาทสมมตแิละเลยีนแบบ มุม
บา้นเป็นเวททีีเ่ดก็มโีอกาสในการแสดงออกถงึความเขา้ใจหรอืการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ซึง่หมายถงึบุคคล
ต่างๆ สถานที่ เหตุการณ์ที่เด็กรับรู้จาการสังเกตหรือจากประสบการณ์ตรงของเด็ก เป็ น
ประสบการณ์ที่มกีบัพ่อ แม่ กบัน้องเลก็ๆ ญาติพี่น้อง ลุง ป้า น้าอา คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย 
ต ารวจดบัเพลงิ พนกังานรา้นขายของ พีเ่ลีย้งเดก็ สตัวเ์ลีย้งทีรู่จ้กัคุน้เคย การไปหาหมอฟนั หมอไป
โรงพยาบาล ไปร่วมงานศพ งานแต่งงาน การย้ายบ้านใหม่ การไปวดั หรอืงานวนัรวมญาติของ
ครอบครวั การไปรา้นขายของช า โทรศพัทพ์ูดคุยกบัเพื่อนบา้น การมงีานเลีย้งพบปะสงัสรรค ์การที่
เดก็ได้เล่นบทบาทของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ดก็มปีระสบการณ์มาท าให้เดก็เขา้ใจและรูส้กึ
เป็นส่วนหนึ่งในโลกของผูใ้หญ่ มุมบา้นเป็นที่ๆ  เดก็ไดท้ างานการฝึกฝนทบทวนการแสดงความรูส้กึ 
ความคดิ ความเข้าใจและการใช้ภาษาในการสื่อถึงบทบาทสมมติที่เด็กก าลงัเล่น และได้โต้ตอบ
ปฏสิมัพนัธ์ไดอ้ย่างสอดคล้องกบัความต้องการของเพื่อนทีก่ าลงัเล่นบทบาทสมมตดิว้ยกนั มุมบา้น
จงึเป็นมุมที่ความจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์การเรยีนรู้ที่ส่งเสริม
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พฒันาการเรยีนรูทุ้กดา้นเช่นกนัและยงัเป็นการปลูกฝงัความส านึกถงึบทบาททางสงัคมทีเ่ดก็ไดพ้บ
เหน็ในชวีติจรงิ  
    มุมบ้านนัน้นอกจากจะเป็นทีเ่ล่นบทบาทสมมตสิ าหรบัเดก็หลายๆ คนยงัเป็น
ที่ที่เด็กอีกกลุ่มหนึ่งจะเข้าไปเพื่อเรยีนรู้และใช้เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในมุมบ้าน แทนการเล่น
บทบาทสมมต ิเดก็บางกลุ่มจะใชเ้วลาในการใชเ้ครื่องมอืทีใ่ชใ้นการคนอาหาร คนสิง่ของทีอ่ยู่ในชาม
ผสม กรอกของจากภาชนะหน่ึงไปอกีภาชนะหน่ึงออกจากขวดหรอืกาน ้า เขย่าของ ผสมสิง่ของ การ 
คลงึ การพบั การรดูซปิ การตดิกระดุม การตะปบสิง่ของ การขดัถูสิง่ของต่างๆ การประกอบเขา้และ
การถอดออกของส่วนประกอบเครื่องมอืบางชิ้น เดก็ที่เล่นกบัเครื่องมอืต่างๆ เหล่านี้อาจกลายเป็น
การเล่นบทบาทสมมตกิบัตุ๊กตา ตุ๊กตาสตัวห์รอือื่นๆ ทีเ่ล่นดว้ย เดก็อาจเล่นคู่ขนานกบัเดก็อื่นๆ โดย
ทีเ่ดก็อื่นๆ ไมไ่ดร้บัรูก้ารเล่นนัน้ด้วย 
    อุปกรณ์และสื่อในมุมบ้านส่วนทีเ่ป็นครวัจะต้องมขีนาดที่พอเหมาะกบัเดก็ มี
ความหลากหลายและแตกต่างทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมต่างๆ จดัวางอุปกรณ์ในต าแหน่งทีเ่ดก็สามารถ
หยบิฉวยมาเล่นและเก็บเขา้ที่เดมิด้วยตวัเองได้ ในมุมบ้ายจะมเีสื้อผ้าประเภทต่างๆ หมวดอาชพี
ต่างๆ เขม็ขดักระเป๋า รองเทา้ มมุส่องกระจกแต่งตวัทีเ่ดก็สามารถเล่นแต่งตวัตามทีต่้องการ มตุ๊ีกตา
ประเภทต่างๆ ทีเ่ดก็สามารถน ามาประกอบการเล่น ในมุมบา้นควรมโีต๊ะ เก้าอี้อยู่บา้ง เพื่อใหเ้ดก็ได้
ท างานและเรยีนรูผ้่านการเล่นไดอ้ยา่งสมบทบาท  
   4. มุมหนังสอื เป็นมุมส าคญัส าหรับการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั ธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวยัจะมคีวามสนใจหนงัสอืและชอบเปิดหนังสอืตัง้แต่เดก็ ครแูละผูป้กครองหลายๆ ท่านเริม่อ่าน
หนังสอืให้เดก็ฟงัหรอืให้เดก็ดูหนังสอืภาพไปพรอ้มๆ กบัการฟงัผู้ใหญ่อ่านตัง้แต่ใกล้วยัสองขวบ 
หนังสอืเป็นสื่อกลางของการสนทนาทีด่รีะหว่างผูป้กครองกบัลูก ครูกบัลูกศษิย ์จากการวจิยัพบว่า 
ในเดก็วยัเดก็เลก็ 2 - 3 ขวบเมือ่แม่หรอืพ่ออุม้ลกูนัง่ตกัและอ่านหนงัสอืภาพใหเ้ดก็ฟงัไปพรอ้มๆ กบั
การชี้รูปภาพให้เด็กดู พบว่าพัฒนาการของเด็กสูงขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้าน
สตปิญัญา การวางรากฐานการรกัการอ่านจะเป็นการปูทางให้เดก็ก้าวสู่การเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพและ
ประสทิธภิาพ มุมหนังสอืจงึจ าเป็นต้องมใีนห้องเรยีนปฐมวยัทุกห้องเรยีน และครูปฐมวยัทีส่อนเดก็
อย่างถูกต้องตามหลกัการการจดัการศึกษาส าหรบัเด็กปฐมวยัส าหรบัเด็กอนุบาลนัน้ จะต้องอ่าน
หนังสือนิทานที่เหมาะสมกับวยัของเด็กทุกวนั ครูบางคนที่ให้ความส าคญักับการการอ่านจะจดั
กจิกรรมการอ่านให้เดก็ทุกวนั ๆ ละมากกว่าหนึ่งครัง้ หลายๆโรงเรยีนส่งเสรมิใหเ้ดก็ยมืหนังสอืไป
อ่านต่อกบัผูป้กครองทีบ่า้น ในขณะที่หลายๆ โรงเรยีน ส่งเสรมิใหเ้ดก็สามารถมหีนังสอืไปอ่านต่อ
กบัผูป้กครองทีบ่า้น บางโรงเรยีนจะปเูสื่อ ปผูา้หนาๆ หรอืพรหมบางๆ ทีม่มุหนังสอื จดัวางหมอนองิ 
หมอนหนุน หรอืตุ๊กตาสตัวต์วัใหญ่ที่เดก็สามารถไปนอนอ่านอย่างเพลดิเพลนิ การจดัวางหนังสอืที่
มมุหนงัสอืตอ้งวางใหเ้ดก็เหน็ปกหนังสอื เพื่อเชญิชวนใหเ้ดก็เขา้ไปเลอืกและหยบิจบัหนังสอืมาอ่าน 
การจดัวางหนังสอืส าหรบัเดก็ปฐมวยัจงึไม่ใช่การวางหนังสอืซ้อนเรยีงเหน็แต่สนั ซึง่เป็นการจดัวาง
หนงัสอืทีไ่มน่่าสนใจส าหรบัเดก็  
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    แม้ว่าประสบการณ์การเข้ามุมหนังสือดูเหมือนจะไม่มีผลโดยตรงต่อการ
ส่งเสรมิพฒันาการทางดา้นรา่งกาย แต่เป็นทีส่งัเกตและน่าสนใจทีจ่ะตดิตามศึกษาต่อว่า เดก็ปฐมวยั
ทีรู่จ้กัการเขา้มุมหนังสอืดว้ยตนเอง ได้เลอืกหยบิจบัหนังสอืทีต่นเองสนใจ พลดิอ่านไปแต่ละหน้าชี้
ภาพอ่านตามภาพ บางคนพยายามอ่านค าบรรยายหรอืเรื่องราวในหนังสอืนิทานภาพ และยงัชวน
เพื่อนมาอ่านด้วยกนัอย่างถ้อยทถี้อยอาศยักนั ความเพลดิเพลนิทางอารมณ์และจติใจ ตลอดจน
ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมทีม่กีบัเพื่อน มกีบัตวัละครในหนังสอื และการได้รบัการสนองตอบความสนใจ
ของตวัเองในการเรยีนรู ้น่าจะมผีลต่อการหลัง่ฮอรโ์มนทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตทางร่างกายของเดก็ 
ครปูฐมวยัจะใชส้ภาพแวดลอ้มมมุหนังสอื จดัประสบการณ์การอ่านทีถู่กต้องและสมบูรณ์แบบใหเ้ดก็ 
เช่น ให้เด็กรู้จกัส่วนประกอบของหนังสอื ตัง้แต่ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้วาดภาพประกอบหนังสอื 
ส านกัพมิพท์ีพ่มิพเ์ผยแพร่  
   สุจินดา  ขจรรุ่งศิลป์ (2550ข: 28 - 29) ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดั
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยั เพื่อฝึกการตดัสนิใจหรอืมโีอกาสเลอืกตามสนใจ ดงันี้ 
    1. มุมเล่นน ้า – มุมเล่นทราย เป็นมุมประสบการณ์ที่ยงัจ าเป็นส าหรบัเดก็ใน
วยันี้   โดยเพิ่มอุปกรณ์ประกอบการเล่นน ้า เล่นทรายที่มคีวามเป็นบูรณาการสาระการเรยีนรู้ที่
ซบัซอ้น ขึน้ อยา่งเหมาะกบัพฒันาการของเดก็แต่ละวยั 
    2. มุมของเล่น เป็นมุมที่เดก็ได้เรยีนรูด้้วยความเพลดิเพลนิ และอุปกรณ์ สื่อ 
วสัดุของเล่นในมมุนี้สามารถใชร้ว่มกบัมมุบลอ็ก มมุบา้น มมุบทบาทสมมต ิ
    3. มุมธรรมชาติหรอืมุมวิทยาศาสตร์เป็นมุมที่เด็กได้ฝึกทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรง์่ายๆ เช่น การให้อาหารสตัว์เลี้ยงแล้วสงัเกตความชอบอาหารประเภทที่แตกต่างกนั
ของสตัว์เลี้ยงการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของพชืที่ปลูกด้วยวธิกีารต่างๆ เป็นต้น การใช้แว่น
หรอืเลนสข์ยายส่องดวูตัถุต่างๆของการทดสอบความรอ้น ความเยน็ ฯลฯ 
    4. มุมอื่นๆ ที่สอดคล้องกบัความเป็นท้องถิ่นและวถิีชวีติในชุมชนหรอืสงัคมที่
เดก็เตบิโตจะเหน็ไดว้่าการแบ่งประเภทของมุมประสบการณ์ที่จดัให้กบัเดก็ โดยยดึเดก็เป็นส าคญั มุม
ประสบการณ์ทีจ่ดันัน้ต้องมสีื่อเหมาะสมกบัวยั ความสนใจ เดก็ไดเ้รยีนรูห้ลายทกัษะทีส่อดคลอ้งกบั
ทอ้งถิน่และชวีติประจ าวนัในแต่ละวนัของเดก็ 
   วรนาท  รกัสกุลไทย; และคณะ (2554: 20 - 23) ได้กล่าวเกี่ยวกบัการจดัมุม
ประสบการณ์ในหอ้งเรยีน ในการจดัสิง่แวดลอ้มในการเรยีนรู ้ดงันี้ 
    1. มมุบลอ็ก เป็นมมุทีจ่ดัเกบ็บลอ็กตนั บลอ็กกลวง บลอ็กโต๊ะ ซึง่มขีนาดและ
รูปร่างแตกต่างกนั ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค์ของการเล่น เด็กสามารถน ามาเล่นต่อประกอบเป็นสิ่ง
ต่างๆ ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ สร้างพัฒนาการเรื่องมิติสมัพันธ ์
คณติศาสตรไ์ดอ้ยา่งด ีและควรมสีื่อของเล่นส าหรบัก่อสรา้ง ของเล่นทีแ่ยกออกและประกอบได ้หรอื
บรรจแุลว้เทออกมาได ้รวมทัง้ภาพถ่าย อาคาร สถานที ่เช่น ตกึรปูทรงต่างๆ สนามบนิ เขื่อนกัน้น ้า 
เป็นตน้  
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        มุมบลอ็กนี้ ควรจดัให้อยู่ห่างจากมุมทีต่้องการความสงบ เช่น มุมหนังสอื 
เพราะเสยีงที่รบกวนจากการเล่นต่อไม้บล็อกอาจจะท าลายสมาธขิองเด็กๆ ที่อยู่ในมุมหนังสอืได ้
นอกจากนี้มุมบลอ็กควรจดัให้อยู่ห่างจากทางเขา้ – ออก เพราะนอกจากจะไม่กดีขวางทางแล้ว ยงั
ป้องกนัไม่ให้เกดิอนัตรายจากการสะดุดด้วย และควรมชีัน้วางของที่จดัเก็บไมบ้ลอ็กเหล่านี้ให้เป็น
ระเบียบ มหีมวดหมู่ อยู่ในระดบัที่เด็กๆ สามารถหยบิออกมาเล่นเองได้สะดวกและปลอดภยั ที่
ส าคญัคุรครคูวรจะสอนใหเ้ดก็ๆ จดัเกบ็คนืทีเ่ดมิ หลงัจากเล่นเสรจ็ดว้ย 
    2. มุมบ้าน เป็นมุมที่จดัขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้มโีอกาสน าเอาประสบการณ์ที่
ไดร้บัจากบา้นหรอืชุมชนมาเล่นบทบาทสมมต ิมกีารเล่นเลยีนแบบบุคลลต่างๆ ตามจนิตนาการของ
ตนเอง เช่น เล่นเป็นพ่อแม่ในมุมบ้าน เล่นเป็นหมอ และคนไข้ในมุมหมอ เป็นพ่อค้าแม่ค้าในมุม
รา้นค้า การเล่นดงักล่าวเป็นการปลูกฝงัความส านึกถงึบทบาททางสงัคมที่ได้พบเหน็ในชวีติจรงิ มี
ชุดเครื่องครวัต่างๆ อุปกรณ์การท าอาหาร เมนูอาหาร หนังสอืต าราอาหาร เหมอืนการด ารงชวีติใน
บา้น 
        แนวทางในการจดัมุมเช่นนี้ สามารถจะอยู่ร่วมกบัมุมที่มเีสยีงดงัได้ และ
สามารถปรบัเปลีย่นมมุไปตามการเล่นและความสนใจของเดก็ เช่น จดัเป็นบา้น รา้นขายอาหาร รา้น
ขายของ โรงพยายบาล ร้านเสรมิสวย เป็นต้น ที่ส าคัญคืออุปกรณ์ที่น ามาประกอบในการเล่น
บทบาทสมมตนิี้ จะตอ้งไมเ่ป็นอนัตราย และเหมาะสมกบัสิง่แวดลอ้มพืน้ฐาน    
    3. มุมหนังสอื จะมชีัน้วางหนังสอืประเภทต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็ใน
ห้องเรยีน เช่น นิทานภาพ หนังสอืสารคด ีนิตยสารเด็ก สารานุกรมเดก็ เป็นต้น ภายในมุมควรมี
บรรยากาศทีส่บาย สงบและอบอุ่น มบีรรยากาศเชญิชวนใหเ้ดก็ๆ เขา้มาอ่านหนังสอื ตลอดจนควร
จดัให้มอุีปกรณ์ส าหรบัการเขยีนด้วย นอกจากนัน้ ก็ควรมพีื้นที่ส าหรบัอ่านเป็นกลุ่มและอ่านตาม
ล าพงัดว้ย และทีส่ าคญัควรจะอยูห่่างจากมมุบา้นและมมุบลอ็ก 
    4. มุมวทิยาศาสตร ์เป็นมุมที่คุณครูควรจดัรวมสิง่ต่างๆ ที่มอียู่ในธรรมชาต ิมา
ให้เดก็ส ารวจ สงัเกต ทดลอง ให้สามารถค้นพบได้ด้วยตวัเอง ซึ่งเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยในการพฒันาทกัษะ
และกระบวนการทางวทิยาศาสต์ใหก้บัเดก็ๆ ได ้มุมนี้เป็นมุมทีต่้องการความสงบ อาจจดัไว้ใกลก้บัมุม
หนังสือ และคุณครูควรจดัแต่งมุมให้น่าสนใจ โดยมสีิง่เร้าต่างๆ เข้ามาประกอบ วางในระดบัที่เด็ก
สามารถหยบิได ้และปรบัเปลี่ยนสิง่ที่จะน ามาจดัแสดงให้แปลกใหม่อยู่เสมอ เช่น สตัว์จ าลอง ตาชัง่ ที่
อาจจะเป็นแบบที่ไม่เป็นทางการนักก็ได้ โดยสามารถใช้ไม้แขวนเสื้อมาแขวนแล้วห้อยเชอืกท าเป้น
เครือ่งชัง่น ้าหนกัอยา่งงา่ย เดก็จะค่อยๆ ซมึซบัและเรยีนรูแ้บบไมฝื่นใจ เพราะไมไ่ด้โดนบงัคบั 
    5. มมุเล่นน ้าเล่นทราย การจดัมุมประสบการณ์ทีเ่ป็นลกัษณะถาวร ทีส่ามารถ
เคลื่อนที่ได้ อีกทัง้ยงัจดัให้อยู่ได้ทัง้ในและนอกห้องเรยีน มุมนี้จะประกอบไปด้วย กระบะทราย 
กระบะน ้า อุปกรณ์ส าหรบัเล่นน ้า ทราย ดนิ เช่น อุปกรณ์ตกั ตวง เท ของเล่นจม ลอย พลัว่ เสยีม 
จอบและของเล่นจ าลองต่างๆ เป็นตน้   
    6. มุมดนตร ีจะเป็นมุมประสบการณ์ที่ช่วยส่งเสรมิพฒันาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ – จติใจ สงัคม และสตปิญัญา เพื่อก่อใหเ้กดิสุนทรยีภาพ ภายในมุมประกอบดว้ย เครื่องดนตรี
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ที่เป็นทัง้ของเล่นและของจรงิ เช่น กลอง ฉิ่ง ระนาด ขลุ่ยุ กรบั เครื่องเคาะจงัหวะ เป็นต้น เพื่อให้
เดก็ๆ ได้ฝึกใช้ประสาทสมัผสัทางด้านการฟงั การจบัจงัหวะ การประดษิฐ์เสยีงต่างๆ และแยกความ
แตกต่างระหว่างเสยีงของดนตรแีต่ละชนิดได ้
    7. มมุส่งเสรมิภาษา จะเป็นมมุทีส่่งเสรมิทกัษะทางดา้นภาษา การฟงั ฟารพูด 
การอ่าน การเขยีน การประสมค า ควรจดัอุปกรณ์ให้เพยีงพอกับเด็กๆ และจดัวางให้หยบิใช้ได้
สะดวก ประกอบไปดว้ยกระดาษชนิดต่างๆ สเีมจกิ ดนิสอ ยางลบ ตรายาง ซองจดหมาย มบีตัรภาพ
เพื่อใชป้ระกอบการเขยีนสะสมในธนาคารค า ป้ายประกาศขา่ว ปฏทินิ สภาพอากาศ เป็นตน้ 
   จากเอกสารทีศ่กึษามาจะเหน็ว่า ประเภทของมุมประสบการณ์มหีลายประเภท สื่อ
ทีใ่ชจ้ดัตามมุมประสบการณ์ ซึง่แต่ละประเภทสามารถออกแบบและจดัไดต้ามความต้องการ ความ
สนใจของเดก็ มคีวามสอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่และชวีติในแต่ละวนัของเดก็ 
 3.4 หลกัการและแนวทางในการจดัมมุประสบการณ์ 
  หลกัส าคญัในการจดัมุมประสบการณ์ต้องค านึงถงึความปลอดภยั ความสะอาด
เป้าหมายการพฒันาเดก็ ความเป็นระเบยีบ ความเป็นตวัของตวัเอง เป็นการสรา้งสิง่แวดลอ้มใหเ้ดก็
มโีอกาสฝึกฝน ส่งเสรมิความเชื่อมัน่และความสามารถในการตดัสนิใจ เลอืกเล่นตามมุมต่างๆ ตาม
ความสนใจ ในบรรยากาศทีอ่บอุ่น มัน่ใจ และมคีวามสุขในการเรยีนรู ้
  อรณุ ี หรดาล (2548: 52 - 56) กล่าวว่า การจดัการในชัน้เรยีนระดบัปฐมวยัมลีกัษณะ
แตกต่างจากการจดัการชัน้เรยีนในระดบัอื่น มสีิง่ทีค่รคูวรค านึงถงึ ดงันี้ 
   1. จุดมุ่งหมายการเรยีนรู ้ การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัมจีุดมุ่งหมายส าคญั คอื 
การเตรยีมความพร้อมและส่งเสรมิพฒันาการทัง้ 4 ด้าน คอื ด้านร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม 
และสตปิญัญา การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตอ้งเอือ้ใหเ้ดก็บรรลุจดุมุง่หมาย ดงักล่าว ครตู้องจดั
กจิกรรมใหเ้ดก็อย่างหลากหลายทัง้กจิกรรมรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ กจิกรรมที่เปิดโอกาสให้
เดก็ๆ ได้เคลื่อนไหว มปีฏสิมัพนัธก์นัรวมถงึเปิดโอกาสให้เดก็ท างานร่วมกบับุคคลอื่น แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็กนั หรอืนัง่ท างานใชค้วามคดิเงยีบๆ คนเดยีวในมมุสงบมมุใดมมุหนึ่งในหอ้งเรยีน 
   2. สื่อ อุปกรณ์และของเล่น เนื่องจากเดก็ปฐมวยัเรยีนรูผ้่านการเล่น และการลงมอื
ปฏบิตั ิดงันัน้ สื่อ อุปกรณ์ และของเล่นจงึมหีลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดต้ดัสนิใจเลอืกเล่น
ไดต้ามความสนใจความถนัดและความต้องการ ครตู้องจดัอุปกรณ์เหล่านี้ใหเ้ป็นหมวดหมู่ เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย สวยงาม ดงึดดู ความสนใจเดก็ และทีส่ าคญัตอ้งสามารถหยบิฉวยไดเ้องตามความตอ้งการ 
   3. วยัของเดก็ เนื่องจากเดก็ปฐมวยัยงัช่วยเหลอืตนเองไดไ้มด่นีกั และขาดความ
ระมดัระวงัในการเล่น ประกอบกบัเดก็วยัน้ีชอบเคลื่อนไหวอยูต่ลอดเวลา ไมอ่ยูน่ิ่ง การจดัหอ้งเรยีน
ตอ้งมคีวามปลอดภยั ขณะเดยีวกนัตอ้งสะดวกในการเคลื่อนไหว และเคลื่อนยา้ยเมือ่มกีารเปลีย่น
กจิกรรม 
   4. จ านวนเดก็ ในหอ้งเรยีนมคีวามส าคญัอยา่งมากต่อการจดัการในชัน้เรยีน ถ้ามี
เดก็ในหอ้งมากเกนิไปอาจก่อใหเ้กดิปญัหาในเรือ่งการจดัการในชัน้เรยีน เริม่ตัง้แต่สถานทีค่บัแคบ 
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ครเูอาใจใส่เดก็ไดไ้ม่ทัว่ถงึ ความไมส่ะดวกในการจดักจิกรรมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มยอ่ย การมี
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัครหูรอืกบัเพื่อนๆมน้ีอยลง 
   5. ขนาด/ลกัษณะของชัน้เรยีน หอ้งเรยีนบางหอ้งมขีนาดไมเ่หมาะสม กล่าวคอื ม ี
ขนาดใหญ่และเป็นหอ้งโล่งมเีสยีงรบกวน ในขณะทีบ่างหอ้งมขีนาดเลก็ไป ไมส่ามารถจดัมมุ 
   6. ประสบการณ์ให้เดก็เล่นไดอ้ย่างหลากหลาย ในการจดัการในชัน้เรยีน ครูต้อง
พจิารณาขนาดและลกัษณะของหอ้งประกอบดว้ย 
  การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
   1. การจดัการในชัน้เรยีนทางกายภาพ เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนทีค่รู
ต้องค านึงถึงพื้นที่ของห้อง อุปกรณ์ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้จ าเป็นที่เด็กต้องใช้ การจราจรใน
ห้องเรยีน รวมถึงห้องน ้าส าหรบัเด็ก สิง่ส าคญัประการแรกที่ครูต้องคดิถึง คอื สภาพแวดล้อมใน 
หอ้งเรยีนควรเอื้อใหเ้ดก็ได้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (self - directed learning environment) โดยอาจ
จดัเป็นห้องโล่งกวา้งหรอืใช้ฉากตู้กัน้เป็นห้องเลก็ๆ ซึ่ง ครอ็ก (อรุณี  หรดาล. 2548: 52 - 53; 
อา้งองิจาก Krogh. 1994: 360) กล่าวว่า การจดัพืน้ทีใ่นหอ้งเรยีนเดก็ปฐมวยัควรมคีวามสมดุลกนั
ระหว่างพืน้ทีเ่ปิดกวา้งใหเ้ดก็ไดท้ างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม มอีสิระในการเลื่อนยา้ยกบัพืน้ทีปิ่ดทีจ่ะช่วยให้
เดก็รูส้กึปลอดภยัและเป็นส่วนตวั โดยมอีงคป์ระกอบของการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน ดงันี้ 
    1.1 การจดัพืน้ทีใ่นหอ้งเรยีน ครคูวรพจิารณาลกัษณะของกจิกรรมทีจ่ะใหเ้ดก็
ท า ถา้ครตูอ้งการสนทนาหรอืเล่านิทานเป็นกลุ่มย่อยควรจดัทีน่ัง่เป็นครึง่วงกลม ถ้าต้องการใหเ้ดก็มี
ปฏสิมัพนัธก์นั ท างานร่วมกนั อาจจดัเป็นมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น มุมบลอ็ก มุมบทบาทสมมต ิ
มมุอสิระ มมุเครือ่งเล่นสมัผสั มมุหนงัสอื มมุธรรมชาตศิกึษา ฯลฯ ดอปเยอรา และดอปเยอรา (อรุณ ี 
หรดาล. 2548: 54; อ้างองิจาก Dopyera Magaret Lay; & Dopyera John. 1993: 216 - 217) ได้
เสนอแนวทางการจดัมมุประสบการณ์ในหอ้งเรยีนโดยใหแ้บ่งพืน้ทีเ่ป็น 4 ส่วน ดงัภาพต่อไปนี้   
                          
               เปียก 

 
 
           เงยีบ 

 
 

  
 
    เสยีงดงั 
 

  
 

                                                     แหง้ 
 

ภาพประกอบ 2 แนวคดิการจดัพืน้ทีใ่นหอ้งเรยีน 
 

ทีม่า: อรณุ ี หรดาล. (2548). แนวการจดัประสบการณ์เพือ่พฒันาเดก็ปฐมวยั หน่วยที ่2. ในประมวล
สาระชุดวชิา การจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั. หน้า 54. 

 



 42 

                    1.2 ในส่วนของพื้นที่เปียกแต่เงยีบอาจเป็นมุมศลิปะ พื้นที่เปียกแต่เสยีงดงัอาจ
เป็นมุมเล่นน ้า เล่นทราย มุมบทบาทสมมต ิมุมประกอบอาหาร บริเวณที่แห้งแต่เงยีบอาจเป็นมุม
หนงัสอื มมุเครือ่งเล่นสมัผสั ในส่วนของพืน้ทีแ่หง้แต่มเีสยีงดงัอาจเป็นมุมบลอ็ก มุมดนตร ีมุมเคลื่อนไหว 
มุมสนทนากลุ่มย่อย หอ้งเรยีนบางหอ้งอาจไม่เป็นรปูสีเ้หลี่ยมตามตวัอย่าง แต่การแบ่งพืน้ที่ในหอ้ง
เป็น 4 ส่วนดงักล่าว จะช่วยใหใ้ชป้ระโยชน์พืน้ทีไ่ดอยา่งเตม็ที ่
   1.3 การจดัจราจรในห้องเรยีน เป็นอกีสิง่หนึ่งที่ครูต้องค านึงถงึ เพื่อเอื้ออ านวย
ความสะดวก เมื่อเดก็ต้องเปลี่ยนการท ากจิกรรมหนึ่งไปอกีกจิกรรมหนึ่ง มคีวามปลอดภยัขณะท า
กจิกรรมและประหยดัเวลา ครตู้องพจิารณาทัง้พืน้ทีแ่ละอุปกรณ์ของเล่นในกจิกรรมนัน้ๆ เช่น หลงัจาก
เด็กท ากิจกรรมศิลปะแล้ว เด็กต้องเอาผลงานไปวางไว้ในที่แห้ง แล้วจงึเอาผลงานนัน้มาเล่าให้    
เพื่อนฟงั จากนัน้เอาผลงานไปตดิแสดงในทีท่ีค่รกู าหนด พืน้ทีต่่างๆ เหล่านี้ควรอยู่ใกลก้นัเพื่อความ
สะดวกและประหยดัเวลา 
   1.4 การจดัเกบ็อุปกรณ์ของเล่นของใชท้ัง้ส่วนตวัและส่วนรวม เป็นอกีสิง่หนึ่งทีม่ ี
ความส าคญัและจ าเป็นมากส าหรบัหอ้งเรยีนปฐมวยั อุปกรณ์และของเล่นของใชส้ าหรบัเดก็ม ี2 ลกัษณะ 
คอื อุปกรณ์ของเล่นของใชท้ีเ่ดก็ตอ้งใชใ้นการท ากวิตัรและกจิกรรมประจ าวนั และอุปกรณ์ของเล่น
ของใชท้ีย่งัไมจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นขณะนี้ ตอ้งการเกบ็ไวช้ัว่คราวเพื่อใชใ้นโอกาสต่อไป การเกบ็ของทัง้ 
2 ลกัษณะน้ีควรแตกต่างกนั กล่าวคอื ของใชป้ระกอบการท ากจิวตัรประจ าวนัควรไวใ้นชัน้เปิดใน
ระดบัความสูงทีเ่ดก็สามารถหยบิไดเ้อง มสีญัลกัษณ์บอกไวเ้พื่อช่วยใหเ้ดก็ไดจ้ดัเกบ็เขา้ทีเ่ดมิไดส้ะดวก
ไมห่ลงลมื แยกจดัเกบ็เป็นหมวดหมูอ่ย่างเป็นระบบ หยบิใชส้ะดวก และสวยงาม ส าหรบัสิง่ของที่
ตอ้งการจดัเกบ็ไวช้ัว่คราวควรจดัเกบ็ไวใ้นชัน้ปิด และจดบนัทกึไวว้่าจดัเกบ็อะไรไวบ้า้ง ไมค่วรใส่
ของมากจนเตม็รือ้คน้ล าบาก 
  การจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนทางกายภาพมไิดมุ้ง่ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้ ความ
สะดวกและความปลอดภยัในการปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนัเท่านัน้ แต่ยงัมุง่ใหม้คีวามสวยงาม และเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยเพื่อสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยัทีด่ใีหแ้ก่เดก็ ครอูาจใชภ้าพถ่าย ผลงานศลิปะ ตน้ไม ้
โมบาย ช่วยตกแต่งหอ้งเรยีนได้ 
  2. การจดัการในชัน้เรยีนทางจติภาพ มุง่เน้นทีก่ารสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนทีจ่ะเอือ้ 
ใหก้ารด าเนินกจิกรรมเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ไม่มปีญัหาความวุ่นวายเกดิขึน้ เดก็มพีฤตกิรรมที่
พงึประสงคแ์ละไดเ้รยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีไ่ดต้ัง้ไว ้ ไวทเ์บรด (อรณุ ีหรดาล. 2548: 55; อา้งองิจาก 
Whitebread. 2003: 43 - 44)  กล่าวว่า  บรรยากาศดงักล่าวจะเกดิขึน้ไดต้อ้งประกอบดว้ยปจัจยั  3  
ประการ  คอื  สทิธ ิ กฎกตกิา และความรบัผดิชอบ  ดงัภาพต่อไปนี้ 
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     3R’s 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  3  การจดับรรยากาศในหอ้งเรยีนแบบ 3R’s 
ทีม่า: อรณุ ี หรดาล. (2548). แนวทางการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาเดก็ปฐมวยัหน่วยที ่ 2.        

ในประมวลสาระชุดวชิา  การจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั. หน้า 55. 
 
    2.1 สทิธ ิ(rights)  หมายถงึ  สทิธต่ิาง ๆ ที่เดก็ไดร้บัประกอบดว้ย  สทิธทิีจ่ะ
อยู่ในหอ้งอย่างปลอดภยั  สทิธทิีจ่ะกระท าสิง่ต่าง ๆ ในขอบเขตของตน  สทิธทิีจ่ะสื่อสารกบับุคคล    
รอบขา้ง  สทิธทิีจ่ะเรยีนรูต้ามความสนใจและความต้องการ  สทิธทิีจ่ะเคลื่อนไหวหรอืไปในทีต่่าง ๆ 
ในหอ้งเรยีนและสทิธทิีจ่ะแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
    2.2 กฎกตกิา (rules)  หมายถงึ  ขอ้ตกลงรว่มกนัทีจ่ะช่วยใหทุ้กคนอยู่ร่วมกนั
อย่างมคีวามสุขและสามารถควบคุมตนเองได้  กฎกตกิาในหอ้งเรยีนควรมลีกัษณะดงันี้  มไีม่มาก
เกนิไป  เขยีนในทางบวก  สมาชกิมสี่วนร่วมในการก าหนด  ยุตธิรรม  แน่นอนคงเสน้คงวา  อยู่บน
พืน้ฐานของสทิธ ิ และประกาศใหรู้โ้ดยทัว่กนั 
    2.3 ความรบัผิดชอบ (responsibilities)  หมายถึง  การท าตนตามหน้าที่ที่
ไดร้บัมอบหมายโดยไมต่อ้งมกีารตกัเตอืน  ความรบัผดิชอบและสทิธคิวรควบคู่กนัไป เมื่อเดก็มสีทิธิ
ตอ้งมหีน้าทีร่บัผดิชอบในเรือ่งนัน้ๆ ดว้ย 
   สุจนิดา ขจรรุ่งศลิป์ (2550ข: 26) กล่าวว่า หลกัการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู้
ส าหรบัเดก็ปฐมวยัทีส่ าคญัประการหนึ่งคอื ใหเ้ดก็มโีอกาสฝึกการตดัสนิใจหรอืมโีอกาสเลอืก การจดั
มุมต่างๆ ในห้องเรยีน ที่เดก็สามารถตดัสนิใจเลอืกเล่นในมุมต่างๆ ตามความสนใจของเดก็ เป็น
สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ที่มปีระสิทธิภาพในการส่งเสรมิความเชื่อมัน่และความสามารถในการ
ตดัสนิใจของเดก็ในวยัน้ี 
   กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2550ข: 22 - 23) กล่าวว่า การจดัมมุการเรยีนรู ้มเีจตนาเพื่อ
เปลีย่นบรรยากาศของหอ้งเรยีนทีค่่อนขา้งเป็นทางการ มาเป็นมุมการเรยีนรู ้ท าใหเ้ดก็มอีสิระในการ
เคลื่อนไหว ครเูองสามารถสงัเกตพฤตกิรรมเดก็ขณะเล่นไดอ้ย่างใกลช้ดิ สามารถท างานร่วมกบัเดก็ 

 

Responsibilities 

Rights 
 

 

 

Rules 
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และเด็กได้ท ากจิกรรมร่วมกบัครู ได้เรยีนรูจ้ากการเล่น โดยมคีรูเป็นผู้สนับสนุน มุมดนตรไีด้เล่น
ดนตร ีมุมศลิปะเดก็ได้ท างานศลิปะ พื้นที่ว่างเอนกประสงค์ของห้องท าให้เด็กเคลื่อนไหวได้อย่าง
อสิระมาก  
   หอ้งเรยีนที่จดัมุมไดต้้องเป็นหอ้งเรยีนทีม่ขีนาดอย่างน้อย 7 x 7 ตารางเมตร 
เพื่อใหม้พีืน้ทีข่องแต่ละมมุมากพอจดักจิกรรมส าหรบัเดก็กลุ่มละ 5 – 6 คน การออกแบบว่าครจูะจดั
มุมอะไรอย่างไรนัน้ การคดัเลอืกมุมต้องสอดคล้องกบัปรชัญาและหลกัสูตรการเรยีนการสอนของ
โรงเรยีน เช่น โรงเรยีนที่เน้นการเรยีนการสอนแบบวอลดอร์ฟ จะเน้นบรรยากาศธรรมชาติ  มุม
ห้องเรยีนจะเหมอืนกบับ้าน ถ้าเน้นการสอนแบบเรกจโิอเอมเิลยี บรรยากาศห้องเรยีน การจดัชัน้
เรยีน บรเิวณโรงเรยีนจะเน้นแสดงชิน้งานศลิปะ และบรรยากาศแนวศลิปะไปดว้ย 
   วรนาท  รกัสกุลไทย; และคณะ (2554: 9 - 10) กล่าวว่า การจดัหอ้งเรยีนตามวยั  
   อนุบาล 1 พืน้ทีใ่นการเล่นไม่จ าเป็นต้องเยอะมากมเีพยีง 3 – 5 มุมกไ็ด ้อนัไดแ้ก่ 
มุมบา้น มุมบลอ็ก มุมหนังสอื และมุมศลิปะ ถอืว่าเป็นมุมการเรยีนรูพ้ืน้ฐานของเดก็อนุบาล 1 แต่สิง่ที่
เราต้องค านึงถงึกค็อื เดก็ในวยั 3 ขวบยงัรอคอยไม่เป็น หากมขีองเล่น 1 – 2 ชิน้รบัรองไดว้่า เดก็ๆ 
จะต้องทะเลาะกนัแน่นอน หากมเีด็กๆ 10 คน ของเล่นต้องมอีย่างน้อย 5 ชิ้นเพื่อไม่ให้แย่งกัน 
นอกจากนัน้มุมหนังสอืต้องม ี25 เล่มต่อปีส าหรบัเดก็ 1 คน และหากจะสรา้งนักอ่านรุ่นจิว๋ก็ต้องมี
หนงัสอืนิทานทีม่คีุณภาพดว้ย 
   อนุบาล 2 ดว้ยการเรยีนรูท้ีก่วา้งขวางขึน้ ควรเพิม่มุมวทิยาศาสตร ์มุมดนตร ีทีช่่วย
เพิม่ความหลากหลายในการเรยีนรูใ้หเ้ดก็ทีม่คีวามสนใจในเรือ่งต่างๆ มากขึน้ 
   อนุบาล 3 ในมุมต่างๆ จะเพิม่สื่อในการเรยีนรูต้ามพฒันาการ ทีส่ามารถเขา้ใจสิง่ที่
เป็นข้อเท็จจริงและซับซ้อนขึ้นได้ เช่น หนังสือสารานุกรม อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แล ะเพิ่มมุม
คอมพวิเตอรข์ึน้มาเพื่อการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นระบบ 
   การจดัมุมในห้องเรยีนไม่ควรตายตวัหรอืจดัเหมอืนเดมิยาวตัง้แต่ต้นปีถึงปลายปี 
โดยอย่างน้อยสื่อการเรยีนการสอนที่วางแสดงต้องมกีารหมุนเวยีน และควรสงัเกตว่า เด็กๆ ชอบมุม
ไหนเป็นพเิศษ เพื่อขยายพืน้ทีร่องรบั และเพิม่หรอืเปลีย่นของเล่นในมุมตามโอกาสทีเ่หมาะสม กจ็ะท า
ใหเ้ซลลส์มองมกีารท างานและการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายขึน้ได ้
   หลกัการในการจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรยีน ควรเอื้อต่อการเรยีนรู้ของเดก็ มี
ความเหมาะสมกบัวยั ความต้องการความสนใจของเดก็ เพื่อส่งเสรมิพฒันาการครบทัง้ 4 ดา้น เป็น
วธิกีารช่วยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
 3.5 การจดัมมุประสบการณ์ในระดบัปฐมวยั 
  การจดัมมุประสบการณ์สามารถจดัไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสภาพแวดลอ้มของ
หอ้งเรยีน โดยจดัแยกส่วนทีใ่ชเ้สยีงดงัและเงยีบออกจากกนั และต้องมวีสัดุอุปกรณ์ในมุมอย่างเพยีงพอ
ต่อการเรยีนรูข้องเดก็ 
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  เบญจา  แสงมล ิ(2539: 239)  กล่าวว่า  ในการจดัมุมประสบการณ์นัน้  ต้องพจิารณา
ถงึขนาดของหอ้งและจ านวนนกัเรยีนในหอ้ง ถา้หอ้งแคบมเีนื้อทีน้่อย อาจจดัมุมหนึ่งหรอืสองมุมกไ็ด ้ 
ผลดัเวยีนกนัไปจะจดัมมุไหนก่อนหรอืหลงันัน้อยูใ่นดุลพนิิจของคร ู ทัง้ทางกายภาพและจติภาพ 
  พชัร ี ผลโยธนิ (2549: 11 - 13)  กล่าวว่า  โดยทัว่ไป  หอ้งเรยีนปฐมวยัมกัจะมพีืน้ที่
ส าหรบัการเล่นต่อบลอ็ก  เล่นบทบาทสมมต ิ เล่นน ้าเล่นทราย  มพีืน้ทีท่ีต่้องการความสงบเงยีบส าหรบั
การอ่านและการฟงั มพีืน้ทีส่ าหรบัท าศลิปะ ตลอดจนพืน้ทีส่ าหรบัวางโต๊ะใหเ้ดก็ๆ ท ากจิกรรมต่างๆ 
ในมุมประสบการณ์  ซึง่สอดคลอ้งกบั Feeney; Christensen;& Moravik.  (1996: 210)  กล่าวว่า  
การออกแบบการจดัมมุประสบการณ์ในหอ้งเรยีนโดยปกตพิืน้ทีส่ าหรบัท ากจิกรรมต่างๆ ทีท่ าใหเ้กดิ 
ความไม่เป็นระเบยีบ  การเคลื่อนไหว  ความสงบ  กลุ่มใหญ่หรอืกลุ่มเลก็  โดยเฉพาะการก าหนด
ทีต่ ัง้อนัดบัแรกตอ้งค านึงถงึความตอ้งการของเดก็  และมหีลกัการจดัมมุประสบการณ์ดงันี้ 
   1.  พืน้ทีใ่ชค้วามสงบตอ้งแยกออกจากพืน้ทีใ่ชเ้สยีง 
   2.  มมุศลิปะตอ้งใกลก้บัน ้าและจะงา่ยในการท าความสะอาดพืน้ 
   3.  มมุบลอ็กมทีางเดนิระหว่างมมุ  เป็นพืน้ทีจ่ าเป็นในการก่อสรา้ง 
   4.  มมุหอ้งสมดุจะตอ้งมคีวามสว่างและสวย 
   5.  มมุวทิยาศาสตร ์ อาจจะจ าเป็นในการใชไ้ฟฟ้า  ควรมทีีเ่กบ็ใหเ้รยีบรอ้ย 
   6.  มมุอื่นๆ ทีไ่มไ่ดก้ล่าวมาใหจ้ดัการในพืน้ทีม่มุอื่นทีเ่หลอือยู่ 
  แฮมมอนด ์ (ศุภลกัษณ์ ศรดีอกไม.้ 2551: 39.; อา้งองิจาก พรรกั  อนิทามระ. ม.ป.ป.)  
กล่าวไวด้งันี้ 
   1. ควรจดัมุมตามความเหมาะสม  มกีารเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ เช่น วนัปีใหม ่วนัเดก็ ฯลฯ 
   2. ควรจดัมุมไว้หลายๆ มุมเพื่อให้เดก็ได้เลอืกเล่นตามความสนใจ  ทัง้นี้  เพราะ
สมาธแิละความสนใจของเดก็สัน้ 
   3. ควรจดัมุมไว้รอบๆ ห้อง  เพื่อให้เด็กสามารถใช้เนื้อที่ภายในห้องได้อย่าง
เหมาะสม 
   4. ควรจดับรรยากาศภายในห้องใหเ้ดก็มอีสิระในการเคลื่อนที่  จากมุมหนึ่งไปสู่
อกีมมุหนึ่งไดอ้ยา่งเสร ี และครคูวรสงัเกตดดูว้ยว่าเดก็จะสนใจเล่นอะไรบา้ง 
   5. ครคูวรแนะน าให้เดก็ท ากจิกรรมหลายๆ อย่าง เพื่อใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์
ต่างๆ ครคูวรช่วยใหเ้ดก็เลอืกกจิกรรมต่างๆ และไดร้่วมกลุ่มกบัเพื่อนท าโดยไม่มกีารทะเลาะววิาท
กนั  แต่ช่วยกนัคดิช่วยกนัท าและแกป้ญัหารว่มกนั 
   6. ควรมกีารตรวจสอบเนื้อหา  กจิกรรมทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ต่อไป 
  หลกัในการจดัมมุประสบการณ์ตอ้งค านึงถงึความเหมาะสมของพืน้ที่ สื่อทีใ่ชใ้นการจดั
มุมประสบการณ์ ควรมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิททีส่งัคมตัง้อยู่ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั ทศินา แขม
มณี; และคณะ (2536: 47) กล่าวว่า วฒันธรรมการเล่นทอ้งถิน่ เครื่องเล่นของเดก็ไทยสรา้งขึน้จาก
วสัดุธรรมชาต ิเช่น ล าไมไ้ผ่ กะลามะพรา้ว เมลด็พชื  เครื่องเล่นบางอย่างท าจากของใชใ้นบา้นทีไ่ม่
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ใชแ้ลว้ การเล่นของเดก็เลยีนแบบชวีติจรงิ ซึง่ วาสนา บุญจนัทร ์(2539: 56 – 59) กล่าวว่า การจดั
กจิกรรมเน้นสื่อแบบไทย ใหก้บัเดก็ใน 3 กจิกรรมหลกั คอื กจิกรรมในวงกลม กจิกรรมศลิปศกึษา 
และกจิกรรมการเล่นตามมุม ใช้สื่อที่มลีกัษณะเป็นรูปธรรม เป็นของจรงิ เป็นสื่อที่เด็กสามารถพบ
เหน็ในชวีติประจ าวนั เช่น กจิกรรมศลิปศกึษา ไดใ้ชส้ื่อแบบไทย เช่น ใบตอง ทางมะพรา้ว การรอ้ย
ดอกไม้ การท าขนม เครื่องแต่งกาย ได้แก่ ผ้าถุง เสื้อคอกระเช้า เป็นต้น เครื่องดนตรไีทย ได้แก่ 
แคน ฉิ่ง ระนาด ขลุ่ย เป็นต้น ซึง่สื่อในระดบัปฐมวยัสื่อมคีวามหลากหลายมาก ทัง้ทีเ่ป็นสื่อวสัดุ สื่อ
เทคโนโลย ีและสื่อของจรงิตามธรรมชาต ิซึง่สามารถน าสื่อธรรมชาติมาใชใ้นการจดัมุมประสบการณ์ 
เช่น การจดัมุมบลอ็กดว้ยบลอ็กดนิแบบตนั บลอ็กไมไ้ผ่ในมุมบลอ็ก ฯลฯ การจดัมุมสรา้งสรรค ์การ
ใชส้แีดงจากดนิ สเีขยีวจากผงมะรมุ สดี าจากผงถ่าน ฯลฯ การจดัมุมบทบาทสมมต ิดว้ยชุดหมอ้ขา้ว
หมอ้แกง กาน ้า เครือ่งป ัน้ดนิเผา     เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสมปีฏสิมัพนัธก์บัสื่อธรรมชาต ิ
 3.6 การจดัมมุประสบการณ์ด้วยส่ือธรรมชาติในระดบัปฐมวยั 
  สื่อธรรมชาตจิะสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูท้ีเ่ป็นจรงิใหก้บัเดก็อย่างยิง่ (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 
2550ก: 48-49) สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีทรงมพีระราชด ารเิกี่ยวกบัสื่อ
การเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยัว่าควรเป็นสื่อทีเ่ป็นวสัดุใกลต้วัเป็นของจรงิหาไดจ้ากธรรมชาต ิในการ
เรยีนการสอนต้องฝึกการสงัเกตจากประสบการณ์จรงิจะมคีุณค่าต่อการเรยีนรูอ้ย่างยิง่ พระราชด าริ
เกีย่วกบัการใชส้ื่อของจรงินี้ พระองคท์รงมพีระราชด ารสัในการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
พระต าหนกัสวนกุหลาบ ครัง้ที ่5 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่30 สงิหาคม 2527 ความตอนหนึ่งว่า “นักเรยีน
ตามโรงเรยีนต่าง ๆ กค็งจะต้องสอนโดยใช้อุปกรณ์ใกล้ตวับา้ง เป็นการฝึกให้เป็นคนช่างสงัเกต ซึ่ง
ไมต่อ้งเสยีเงนิเลย อุปกรณ์ใดทีส่ามารถหาไดจ้ากประสบการณ์ใกลต้วักค็วรใชไ้ด ้ไม่ต้องซือ้หาราคา
แพงใหส้ิน้เปลอืง แต่หากเป็นอุปกรณ์ทีจ่ าเป็น แมจ้ะมรีาคาแพงกน่็าสนับสนุนใหจ้ดัซือ้ไวใ้ช ้โดยให้
เบกิจ่ายตามงบประมาณหรอืเงนิของโรงเรยีน” สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงเหน็ว่าการใชส้ื่อของจรงิตามธรรมชาตเิป็นการสรา้งเสรมิการเรยีนรูท้ีเ่หมาะกบัเดก็ทีสุ่ด รวมทัง้
การไดส้มัผสัสิง่แวดลอ้มรอบตวัเดก็ จะท าใหเ้ดก็เรยีนรูไ้ดม้ากกว่าการเรยีนรูท้างอ้อมจากสื่อจ าลอง  
พระองค์ได้เสนอแนะเกี่ยวกบัสื่อการเรยีนการสอนส าหรบัเดก็ปฐมวยัว่าครูควรเลอืกสื่อการเรยีนรู ้
ดงันี้ 
   1.  ใชว้สัดุใกลต้วัทีม่อียูใ่นทอ้งถิน่เป็นสื่อการเรยีนรู้ 
   2.  ใชธ้รรมชาตเิป็นสื่อการเรยีนการสอน เช่น เรยีนสเีขยีวจากใบไม ้เรยีนสแีดง
จากดอกไมเ้ป็นตน้ 
   3.  จดัใหเ้ดก็ไปทศันศกึษาเพราะจะกระตุน้ใหเ้ดก็สนใจใฝรู่ม้ากขึน้ 
   4.  ใชป้ระสบการณ์ใกลต้วัทีป่รากฏเป็นสื่อการเรยีนรูท้นัท ี
  สื่อ เป็นตวักลางในการที่ท าใหเ้ดก็ไดร้ ับประสบการณ์ตรง เรยีนรูผ้่านประสาทสมัผสั
ทัง้หา้ สื่อทีใ่ชใ้นการจดัประสบการณ์นัน้มคีวามหลากหลาย ชยัยงค ์พรหมวงศ์ (2537: 126 - 128) 
ได้กล่าวว่า สื่อธรรมชาติ อยู่ในประเภทสื่อประเภทวสัดุที่มคีวามส าคญัต่อเด็กปฐมวยั เช่น วสัดุ
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ทอ้งถิน่ วสัดุเหลอืใช ้วสัดุทีท่ าขึน้เองและวสัดุทีซ่ือ้มาในราคาถูก เช่น เปลอืกหอย ทราย ใบตอง ดนิ
เหนียว รถลาก เป็นตน้ 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2551: 81) กล่าวว่า ในการจดัการเรยีนการสอน วสัดุ อุปกรณ์ 
วธิกีารและแหล่งเรยีนรูท้ีค่รนู ามาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน หรอืใหเ้ดก็สมัผสัจบัต้องลว้นเป็นสื่อ
การเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั เด็กปฐมวยัเรยีนรู้ได้ดจีากการกระท า การสมัผสัจบัต้องด้วยประสาท
สมัผสัทัง้ 5 เดก็จะถ่ายทอดความรูส้กึสมัผสัสู่การเรยีนรู ้สื่อการเรยีนรูจ้ะท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางและ
สิง่เรา้ท าหน้าที่เชื่อมสานขอ้ความรูท้ี่ครูต้องการให้เดก็เรยีนไปเป็นข้อความรู้ ให้เกดิขึน้กบัตวัเด็ก 
โดยเฉพาะสื่อเสรมิประสบการณ์การเรยีนรู ้เป็นสื่ออสิระทีเ่ดก็สามารถหยบิเลอืกใชเ้องได ้เช่น เกม
ต่างๆ เครือ่งเล่นเป็นชุด ไมบ้ลอ็ก รวมถงึวสัดุจากธรรมชาต ิ
  สื่อการเรยีนรู้ประเภทวสัดุมคีวามส าคญักบัเด็กมาก ปจัจุบนัมสีื่อส าเรจ็รูปและสื่อที่
เป็นธรรมชาต ิซึง่การน ามาใชใ้นการเรยีนการสอนมจีุดประสงคแ์ตกต่างกนั ในระหว่างกจิกรรมเดก็
จะเรยีนรูอ้ยา่งมากจากการกระท าและสมัผสัสื่อการเรยีนรู ้การสมัผสัสื่อท าใหเ้ดก็ลดความกงัวลและ
เรยีนรูก้ารแก้ปญัหา ผลการวจิยัของ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2546) ที่พบว่าครูอนุบาลจะใช้สื่อการ 
เรยีนรู ้จากมากไปหาน้อยม ี5 กลุ่ม ซึ่งสื่อธรรมชาตจิะอยู่ในกลุ่มที ่3 คอื วสัดุธรรมชาต ิได้แก่ 
ต้นไม ้ใบไม ้ดอกไมแ้ละวสัดุธรรมชาตอิื่นๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสื่อการเรยีนรูท้ี่น ามาใช้เพื่อสรา้งมโน
ทศัน์เกี่ยวขอ้งกบัธรรมชาตจิะเน้นการใช้วสัดุธรรมชาตแิละวสัดุปลายเปิดสรา้งเสรมิทกัษะความคดิ
สรา้งสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการใหก้บัเดก็ เฟลอเบล ดวิอี ้และพอิาเจท ์เหน็ว่ามผีลต่อการเรยีนรูข้อง
เดก็จรงิ (Spodek and Saracho : 1995)  
  สื่อการเรยีนการสอนมหีลายประเภท สามารถน ามาใชใ้นการสอนไดท้ัง้สิน้ โดยเฉพาะ
เดก็ปฐมวยัการใชส้ื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดนัน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะและชนิดของสื่อ ทีผู่ใ้ชต้้องรูจ้กัเลอืก
ใหเ้หมาะสมกบัจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระของการสอน โดยเฉพาะสื่อธรรมชาตเิป็นวสัดุทีเ่ป็นจรงิ 
จะช่วยเสรมิการเรยีนรูข้องเดก็ได้เป็นอย่างด ีเนื่องจากสามารถปรบัเปลีย่นไดห้ลายรปูแบบ ท าให้
เด็กเกดิแรงจูงใจอยากเล่น เช่น ทราย ดนิเหนียว น ้า ใบไม้ ผลไม ้อาหาร ฯลฯ ราคาไม่แพงและ 
สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้อย่างไม่จ ากดั เพื่อให้เดก็มโีอกาสได้รบัประสบการณ์อย่าง
หลากหลาย 
 3.7 บทบาทครปูฐมวยั 
  บทบาทของครูในการจดัการศึกษาให้กบัเดก็นัน้ ครูต้องส่งเสรมิให้เด็กสามารถพฒันา
ตนตามธรรมชาต ิโดยสอดคลอ้งกบัพฒันาการและศกัยภาพของเดก็ดว้ย 
  วศนิี  อศิรเสนา ณ อยุธยา (2546: 204)  กล่าวว่า  ครปูฐมวยัมหีน้าทีเ่ตรยีมสถานที ่ 
หลกัสตูร  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาเดก็  สอนใหเ้ดก็ช่วยเหลอืตนเอง  มจีรยิธรรม  มี
ความสุข    สนุกในการเรยีน  เป็นการปพูืน้ฐานชวีติใหเ้ป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนาคตต่อไป 
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  ซูซาน  ครอจ ์(วศนิี  อศิรเสนา ณ อยุธยา.  2546: 205 - 206; อ้างองิจาก Suzanne  
Keogh. 1990: 58 - 71)  กล่าวถงึ  บทบาทครวู่าครคูวรมบีทบาทในการจดัการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน
อยา่งไรบา้ง บทบาทคร ู ไดแ้ก่ 
   1. ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กบัเดก็ โดยการจดัการเรยีนที่โรงเรยีนและการ
เรยีนรูท้างสงัคมให้ง่ายส าหรบัเดก็  เดก็ไดเ้รยีนรูต้ามความสนใจ  เรยีนรูด้้วยการลงมอืท ากจิกรรม
และไดเ้รยีนเพื่อส่งเสรมิพฒันาการในดา้นต่างๆ โดยครมูหีน้าทีเ่ป็นผูถ้าม  และช่วยเหลอืเดก็ทนัททีี่
เดก็ตอ้งการความช่วยเหลอื 
   2. ครูเป็นผู้สอน  โดยการจดัการสอนในห้องเรยีนได้อย่างเหมาะสม  ครูควรสอน
โดยตรงเมื่อต้องการสาธติ  เล่าเรื่องราว  นิทาน  หรอืขอ้มูลที่ส าคญั  ครูควรใช้สื่อการสอนน าไปสู่
มโนทศัน์ของเดก็ แสดงวสัดุอุปกรณ์ใหม่ๆ  โดยใชค้ าพดูไมต่้องมาก เพราะเดก็จะเบื่อ  จดักจิกรรมที่
เหมาะสม  เคารพสทิธขิองเดก็  และจดัเวลาในการสอนใหเ้หมาะสมกบัวยัของเดก็  เดก็เลก็มากๆ มี
ช่วงความสนใจแค่  10 - 15  นาท ี เดก็โตหน่อยอาจ  20 - 30 นาท ี
   3. ครูเป็นผู้จดัโอกาสในการเล่นให้กับเด็ก  เพราะการเล่นเป็นสิง่ส าคญัในการ
พฒันาเดก็ทุกดา้น  เดก็ตอ้งการการเล่นเพื่อจะไดม้จีนิตนาการ  สนุกสนาน  และไดท้ าคอืเล่น 
   4. ครูเป็นผู้จดัการ  ครูมอี านาจในห้องเรยีนก็จรงิ  แต่ครูควรใช้ในการเรยีนการ
สอนใหเ้หมาะสม  ครคูวรค านึงถงึตวัเดก็เป็นหลกั  โดยใชห้ลกัการดงันี้ 
    4.1 ค านึงถงึอสิระและความเป็นตวัของตวัเองในเดก็ 
    4.2 ใหโ้อกาสเดก็ไดเ้ลอืกท างานหรอืกจิกรรมทีต่อ้งการ 
    4.3 ใหเ้ดก็ไดเ้ล่นเพื่อเรยีนรู ้
    4.4 มกีารวางแผนในการจดัการหอ้งเรยีน  โดยเน้นเดก็เป็นส าคญั 
    4.5 ดูแลและก าหนดระดบัเสียงของเด็กไม่ให้ดงัเกินไปและดูแลไม่ให้เด็ก
วุ่นวายในหอ้ง 
   5. ครเูป็นนักสงัเกต  ครคูวรสงัเกตพฤตกิรรมของเดก็ทัง้ในดา้นร่างกาย  อารมณ์  
สงัคม  และสตปิญัญา  เทคนิคการสงัเกต 
    5.1 ทกัทายเดก็แต่ละคนในตอนเชา้  ยิม้แยม้แจม่ใส  สบตา  วาจาสรา้งสรรค์ 
    5.2 หนัหน้าเขา้หน้าชัน้เรยีนอยูเ่สมอ 
    5.3 จดบนัทกึค าพดูของเดก็ 
    5.4 จดบนัทกึความกา้วหน้าในชัน้เรยีน 
   6. ครเูป็นผูป้ระเมนิผลพฒันาการและการเรยีนของเดก็ 
    6.1 ก่อนการสอนและกิจกรรม  ครูก าหนดจุดมุ่งหมาย  เพื่อให้เด็กรับ
ประสบการณ์ทีม่คี่า 
    6.2 ระหว่างท ากจิกรรม  สงัเกตและประเมนิผลว่าตรงกบัจุดมุง่หมายหรอืไม่ 
    6.3 หลงัท ากจิกรรม ท าการประเมนิผลอกีครัง้หนึ่ง 
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       7. ครเูป็นนกัวางแผน ครวูางแผนในการจดัสิง่แวดลอ้ม  การจดัการเรยีนการสอน
ใหเ้ดก็เป็นศูนยก์ลาง  รวมทัง้วางแผนการสอนระยะสัน้ (รายวนั, สปัดาห)์  และระยะยาว (เทอม, ปี) 
   8.  ครูเป็นผู้สะท้อนบทบาท ครูควรคิดว่าจะมอีะไรเกิดขึ้นในห้องเรยีนบ้าง  
พิจารณาตัวเอง  เปิดใจกว้างและเต็มใจรับผิดชอบต่อการกระท า  ตัดสินใจ  ยอมรับค า
วพิากษ์วจิารณ์ของครูอื่นๆ   สรา้งความสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั  สงัเกตครูที่มปีระสบการณ์และสรา้ง
บทบาทหน้าทีเ่หมาะสมใหก้บัตนเอง 
  กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2550ข: 29) กล่าวถงึ บทบาทของครูในการปฏบิตัใินมุมการ
เรยีนรู ้เพื่อใหม้มุการเรยีนรูม้คีวามหมาย ดงันี้  
   1. ใชมุ้มการเรยีนรูอ้ย่างมเีป้าหมายการเรยีน เดก็มอีสิระทีจ่ะเลอืกหยบิ สิง่ต่างๆ 
ในมุมเพื่อการเรยีนรูข้องตน เช่น ครูต้องการใหเ้รยีนรูผ้ลไม้ในมุมศลิปะ เดก็อาจใชส้นี ้า เดก็อาจใช้
ดนิสอ เด็กอาจป ัน้ด้วยดนิน ้ามนั เดก็อาจใช้หลายอย่างปนกนั เดก็อาจช่วยกนัป ัน้ ช่วยกนัวาดให้
เป็นอสิระของเดก็ แต่ถ้าเดก็มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสมออกนอกลู่ ครูก็ช่วยแนะน า ในขณะเดยีวกนั 
ครกูส็ามารถเสรมิพฒันาการดา้นอื่นๆ ของเดก็ได ้เช่น พฤตกิรรมทางสงัคม 
   2. อย่าใช้มุมการเรยีนรู ้เป็นเครื่องประดบัห้องเรยีน เดก็สามารถเรยีนรูไ้ด้ดจีาก
การใชมุ้มการเรยีนรู ้เพราะผ่อนคลาย อสิระ และเดก็สามารถสมัผสั ค้นควา้ ทดลองจากการเล่นใน
มมุการเรยีนรู ้การจดัมมุทีจ่ ากดัจะท าใหล้ดการเรยีนรู ้
  กล่าวโดยสรุปคอื บทบาทครใูนการจดัประสบการณ์ใหก้บัเดก็ ใหเ้ดก็มโีอกาสในการ
เล่นตามมมุอยา่งอสิระ เพื่อส่งเสรมิพฒันาการทัง้ 4 ดา้น รวมทัง้พฤตกิรรมดา้นอื่นๆ เช่น พฤตกิรรม
ทางสงัคม ความมวีนิัย และพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 เป็นต้น ที่ผู้วจิยัศกึษาโดยใช้การเล่นตามมุม
ประสบการณ์ โดยค านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ ความต้องการ  ความสนใจของเด็ก  และ
ความสามารถของเดก็แต่ละบุคคล  เปิดโอกาสใหเ้ดก็เลอืกและตดัสนิใจดว้ยตนเองในการเล่น 
 3.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัมมุประสบการณ์  
  งานวิจยัในต่างประเทศ 
  ชลุสส ์(จณิณภสั  ศรทีรง. 2541: 29; อ้างองิจาก Sluss. 1996) ศกึษาเดก็อายุ  4  ปี  
ซึง่ไม่มคีวามคุ้นเคยกนัมาก่อน จากการเล่นก่อสรา้งไมบ้ลอ็กในห้องทดลอง พบว่า เพศมคีวามสมัพนัธ์
กบัระดบัการเล่น 
  มลิเลอร ์ตโิคต้า และไวท์  (Miller; Tichota; &White. 2009: Online) ท าการวจิยัเรื่อง 
“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.” 
เป็นการศกึษาเกี่ยวกบัการจดัสื่อในหอ้งเรยีนทีห่ลากหลาย และสอดคล้องกบัการใช้ชวีติประจ าวนั
ของเดก็ โดยใหเ้ดก็ไดเ้ล่นอย่างอสิระ ผลการวจิยัพบว่า เดก็มพีฒันาการทีสู่งขึน้ทัง้ทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา 
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  งานวิจยัในประเทศ 
  จงใจ ขจรศลิป์ (2538: 80) ศกึษาลกัษณะการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์และการเล่น
ตามมมุทีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรค ์ และความเชื่อมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวัย  พบว่า  เดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค ์ และการเล่นตามมุมแบบครชูีแ้นะ  มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละมี
ความเชื่อมัน่ในตนเองต่างกนั 
  อุทยัวรรณ พทิกัษ์สนิ (2538: 85) ศกึษาความสามารถดา้นการฟงัของเดก็ปฐมวยัที่
ได้รบัการจดัประสบการณ์ การเล่นมุมบา้นแบบครมูปีฏสิมัพนัธ ์และแบบครไูม่มปีฏสิมัพนัธ ์พบว่า 
เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์การเล่นมุมบา้นแบบครมูปีฏสิมัพนัธม์คีวามสามารถดา้นการ
ฟงัสงูกว่าเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์ การเล่นตามมมุบา้นครไูมม่ปีฏสิมัพนัธ ์
  ณฏัฐาพร พงษ์สงิห ์(2539: บทคดัย่อ) ศกึษาพบว่า  เดก็ทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์
เล่นบลอ็กกลางแจง้เป็นกลุ่มอย่างมแีบบแผน โดยเดก็จะเล่นกนัเป็นกลุ่มจ านวน 3 หรอื 5 คน  ร่วมกนั
วางแผนเพื่อใชบ้ลอ็กของตนในการสรา้งผลงานร่วมกนั  มพีฤตกิรรมชอบสงัคมสูงกว่าเดก็ที่ไดเ้ล่น
บลอ็กกลางแจง้อยา่งอสิระกบับลอ็กของตนที่ครจูดัใหโ้ดยไมม่เีงือ่นไขในการเล่น 
  จณิณภสั ศรทีรง (2541: บทคดัยอ่) ศกึษาพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บั
การจดัประสบการณ์มมุบลอ็กแบบเตม็รปูแบบผลการวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดัประสบการณ์
มมุบลอ็กแบบเตม็รปูแบบ มผีลต่างพฤตกิรรมทางสงัคมดา้นความเอื้อเฟ้ือ และความมรีะเบยีบวนิัย 
แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
  ศุภลกัษณ์  ศรดีอกไม ้(2551: บทคดัยอ่) ศกึษาผลการใชม้มุประสบการณ์ในหอ้งเรยีน
ทีม่ต่ีอความมรีะเบยีบวนิัยของเดก็ปฐมวยั ผลการวจิยัพบว่า เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการ
ใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรยีน เกดิความมรีะเบยีบวนิัยโดยรวมหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 เมื่อวเิคราะห์ผลการวจิยัรายด้านเด็กปฐมวยัที่ได้รบั 
การจดักจิกรรมการใช้มุมประสบการณ์ในห้องเรยีน เกดิความมวีนิัยในตนเอง และดา้นวนิัยต่อส่วนรวม 
หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  อญัชนา  เถาว์ชาล ี(2553: บทคดัย่อ) ศกึษาความสามารถทางพหุปญัญาของเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ผลการวจิยัพบว่า หลงัจากไดร้บัการจดั
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญัญาสูงขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึสนใจจดักจิกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ใหก้บัเดก็ได้เล่นเพื่อพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัจากการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิซึ่งเป็นแนวทางในการจดักจิกรรมส าหรบัคร ูผูป้กครอง ผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาความพรอ้มของเดก็ปฐมวยัต่อไป  



บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจยั 

 
 ในการวจิยัเรื่องผลการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติที่มต่ีอพฤติกรรมอิทธิ
บาท 4 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1. การก าหนดประชากรและเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
  2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  3. การสรา้งและการหาคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการคน้ควา้ 
  4. แบบแผนการทดลองและวธิกีารด าเนินการ 
  5. การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
   
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื เด็กปฐมวยัชาย - หญิง ที่มอีายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่
ก าลงัึ กษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการึ กษา 2554 โรงเรยีนวดัดอนเมอืง (ทหาร
อากาึอุทิึ ) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักการึ กษา
กรงุเทพมหานคร จ านวน 4 หอ้ง เดก็ปฐมวยัรวมทัง้หมดจ านวน 147 คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คอื เดก็ปฐมวยัชาย - หญงิที่มอีายุระหว่าง 5 - 6 ปี ก าลงั
ึ กษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการึ กษา 2554 โรงเรยีนวดัดอนเมอืง (ทหาร
อากาึอุทิึ ) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักการึ กษา
กรุงเทพมหานคร โดยมขีัน้ตอนการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้องเรยีน จาก 4 ห้องเรยีน ซ ่งป็นห้องที่ผู้วจิยั
ปฏบิตักิารสอนอยู ่แลว้สุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) จ านวน 20 คน จาก 44 คน เพื่อ
ก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ 
 2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
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การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นคว้า 
 1. แผนการจดักิจกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินขัน้ตอนการจดัท าแผนการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาต ิดงันี้ 
  1.1 ึ กษาเอกสาร ทฤษฎี และหลักการจากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องสื่อ
ธรรมชาต ิและรปูแบบการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ 
  1.2  น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พื่อสงัเคราะหเ์นื้อหาของกจิกรรม เพื่อเป็นแนวทางใน
การจดัท าแผนการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
  1.3 สร้างแผนการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ โดย
ผูว้จิยัก าหนดหน่วยการสอน 8 หน่วย ดงันี้ 
   สปัดาหท์ี ่  1   หน่วยขา้ว 
   สปัดาหท์ี ่  2   หน่วยขา้วโพด 
   สปัดาหท์ี ่  3   หน่วยผกั 
   สปัดาหท์ี ่  4   หน่วยผลไม ้
   สปัดาหท์ี ่  5   หน่วยกลว้ย 
   สปัดาหท์ี ่  6   หน่วยมะพรา้ว 
   สปัดาหท์ี ่  7   หน่วยไข ่
   สปัดาหท์ี ่  8   หน่วยดอกไม ้
  1.4 ในแต่ละหน่วยการสอน ผู้วจิยัแบ่งมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติเป็น 8 มุม 
ประกอบดว้ย มุมประสบการณ์ทีจ่ดัภายในหอ้งเรยีน 5 มุม มุมึลิปะสรา้งสรรค ์มุมบลอ็ก มุมดนตร ี
มุมบ้านหรอืมุมบทบาทสมมต ิมุมหนังสอื มุมประสบการณ์ที่จดันอกห้องเรยีน 3 มุม มุมประกอบ
อาหาร ธรรมชาตหิรอืมมุวทิยาึาสตร ์และมมุเล่นน ้า – เล่นทราย 
  1.5 น าคู่มอืและแผนการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ
เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตามหลกัการ ทฤษฎีแนวคิด และรูปแบบการจดัมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิโดยใชเ้กณฑค์วามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั 3 ใน 5 
                 1.6 น าคู่มอืและแผนการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ
เสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นการึ กษาปฐมวยั จ านวน 5 ท่าน จากนัน้น าผลการพจิารณาตรวจสอบและ
ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ รายชื่อของผูเ้ชีย่วชาญม ีดงันี้ 
   1. ผูช้่วยึาสตราจารย ์ดร.อญัชล ีไสยวรรณ อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏั     
พระนคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
   2. อาจารยส์ุนิสา ชื่นเจรญิสุข อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนรุง่อรณุ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 
   3. อาจารย์ึ ุภลกัษณ์ ึรดีอกไม ้อาจารยโ์รงเรยีนอนุบาลชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี
   4. อาจารยอ์าภาภทัร ไชยประสทิธิ ์อาจารยโ์รงเรยีนทอส ีจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
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   5. นางปิยะธดิา เกษสุวรรณ ึ กษานิเทึกช์ านาญการ ส านกัการึ กษา
กรงุเทพมหานคร จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
  1.7 ปรบัปรุงแก้ไขคู่มอืและแผนการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อ
ธรรมชาต ิตามค าแนะน าของผู้เชีย่วชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ปรบัรปูแบบเนื้อหาการจดักจิกรรมการ
ตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิใหส้อดคลอ้งกบัจดุประสงคม์ากยิง่ข น้ มขี ัน้ตอนในการพฒันา
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทีช่ดัเจน การเพิม่สื่อธรรมชาตใินแต่ละมุมประสบการณ์ทัง้ 8 มุม ใหม้จี านวน
มากข น้ มคีวามหลากหลายของสื่อ เพื่อให้มคีวามเพยีงพอกบัจ านวนเดก็ การระมดัระวงัอนัตรายจาก
สื่อธรรมชาต ิ 
  1.8 น าคู่มอืแผนการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ไป
ทดลองใช ้ (Try out) กบัเดก็ปฐมวยัในกลุ่มโรงเรยีนเดยีวกนัชัน้อนุบาลปีที ่2 ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ผู้วิจ ัยและผู้ช่วยวิจ ัยจัดมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ
ประกอบดว้ย มุมประสบการณ์ทีจ่ดัภายในหอ้งเรยีน 5 มุม มุมึลิปะสรา้งสรรค ์มุมบลอ็ก มุมดนตร ี
มุมบ้านหรอืมุมบทบาทสมมต ิมุมหนังสอื มุมประสบการณ์ที่จดันอกห้องเรยีน 3 มุม มุมประกอบ
อาหาร ธรรมชาตหิรอืมมุวทิยาึาสตร ์และมุมเล่นน ้า – เล่นทราย ตามคู่มอืและแผนการจดักจิกรรม
การเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา สื่อธรรมชาติ
ตามมมุ บนัท กขอ้บกพรอ่งทีพ่บเหน็แลว้น ามาปรบัรปูแบบคู่มอืและแผนการจดักจิกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิใหเ้หมาะสมกบัสภาพหอ้งเรยีน  ทัง้นี้เพื่อให้การจดักจิกรรมการ
เล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตมิคีวามสมบรูณ์ยิง่ข น้ 
 2.  แบบสงัเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  2.1 ึ กษาหลกัค าสอนในพระพุทธึาสนาขององค์พระสมัมาสมัพุทธเจา้ แนวคดิ 
ทฤษฎ ี หลกัการจากเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต. 2552) พระครธูรรมธรครรชติ คุณวโร (2553: สมัภาษณ์) วเิชยีร 
พากเพยีร (2531) และวสิุทธวิรรณ ป ัน้ฉาย (2550) เพื่อใชเ้ป็นขอบเขตในการสรา้งเป็นแบบการ
สงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
  2.2 สรา้งคู ่มอืและแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ซ ง่เป็นพฤตกิรรมทีเ่ดก็
แสดงออกจากการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตทิีเ่กดิข น้จรงิจากการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ ซ ง่ประกอบดว้ย พฤตกิรรมทางดา้นฉันทะจ านวน 5 ขอ้ พฤตกิรรมทางดา้นวริยิะ
จ านวน 5 ขอ้ พฤตกิรรมทางดา้นจติตะ จ านวน 5 ขอ้ และพฤตกิรรมทางดา้นวมิงัสา จ านวน 5 ขอ้ 
รวมทัง้ฉบบัมจี านวน 20 ขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละดา้นออกเป็น 3 ระดบั คอื 
   ระดบัคะแนน 0  บนัท กเมื่อเดก็ไม่แสดงพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ฉันทะ วริยิะ จติ
ตะ วมิงัสา ในแต่ละดา้นทีก่ าหนด 
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   ระดบัคะแนน 1  บนัท กเมื่อเดก็แสดงพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ฉันทะ วริยิะ จติตะ 
วมิงัสา ในแต่ละดา้นทีก่ าหนดโดยมคีรหูรอืผูอ้ื่นชีน้ า 
   ระดบัคะแนน 2  บนัท กเมื่อเดก็แสดงพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ฉันทะ วริยิะ จติตะ 
วมิงัสา ในแต่ละดา้นทีก่ าหนดดว้ยตนเอง 
  2.3 น าแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทีส่รา้งแลว้เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และน ามาปรบัปรุงแก้ไข 
  2.4 น าคู่มอืและแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทีป่รบัปรุงแก้ไขแลว้ ไปเสนอ
ผูเ้ชีย่วชาญ พจิารณาความถูกต้อง ความชดัเจน ความครอบคลุมในเนื้อหา พฤตกิรรม และความ
เทีย่งตรงในเนื้อหา เพื่อใหแ้บบสงัเกตมคีวามถูกต้องตามหลกัวชิาการ เหมาะสมกบัการน าไป
สงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั จ านวน 3 ท่าน ดงัรายชื่อ ดงันี้ 
   1. พระครธูรรมธรครรชติ คุณวโร ผูช้่วยเจา้อาวาสวดัญาณเวึกวนั จงัหวดั
นครปฐม 
   2. ผูช้่วยึาสตราจารยว์ฒันา ปุญญฤทธิ ์อาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
   3. อาจารย ์ดร.มิง่ เทพครเมอืง หวัหน้างานวจิยัและบรกิารวชิาการสู่ชุมชน 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัึรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) 
  2.5 น าผลการพจิารณาแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทีผ่ ่านการตรวจการ
ผูเ้ชีย่วชาญโดยการลงความเหน็ และการใหค้ะแนนแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4  แล้วน าไป
หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 กบัจุดประสงค ์ซ ง่ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง 
IOC (Index of item Objective Congruence) มากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 จ งอยู่ในระดบัทีเ่ชื่อถอืได้
(บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2526: 89) ซ ง่แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทีค่ดัเลอืกไว้มคี่า IOC 
ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซ ง่อยูใ่นระดบัทีเ่ชื่อถอืได ้และปรบัปรงุแก้ไขตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
โดยปรบัปรุงการใช้ภาษาใหส้ื่อความหมายใหด้ยีิง่ข น้ โดยพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ต้องเป็นการแสดง
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ที ่สามารถน ามาเกบ็รวบรวมขอ้มลูได ้
  2.6 น าแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทีป่รบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบั
นักเรยีนชัน้อนุบาลปีที ่2 ในกลุ่มโรงเรยีนเดยีวกนั ที่มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 
คน เพื่อหาความเชื่อมัน่ในการใชแ้บบสงัเกตของผูว้จิยั 1 คน และผูช้่วยวจิยั 2 คน โดยผูว้จิยัและ
ผูช้่วยวจิยัร่วมกนัสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ตามหวัขอ้พฤตกิรรมในแบบสงัเกตทีก่ าหนดไว ้และ
น าขอ้มลูทีไ่ดม้าค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (RAI) ของผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั ซ ง่มคี่าดชันีความ
สอดคลอ้ง เป็น 0.82 อยูใ่นระดบัทีเ่ชื่อถอืได้ 
  2.7 น าแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ที่ผ่านการคดัเลอืกไปจดัพมิพ ์
เป็นตน้ฉบบัทีส่มบรูณ์ เพื่อการเกบ็ขอ้มลูขัน้ต่อไป 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 การใช้เครื่องมือ 
 1.  แบบสงัเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 
  ผู้วจิยัและผู้ช่วยวจิยัท าการสงัเกตพฤตกิรรมอิทธบิาท 4 เดก็เป็นรายบุคคลในช่วง
กจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติ ทีเ่ดก็แสดงพฤตกิรรม โดยใชเ้วลาสงัเกต 8 
สปัดาห ์ สปัดาหล์ะ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ีท าการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธิ
บาท 4 เดก็จ านวน 20 คน 
  ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
  แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ไดม้กีารตรวจใหค้ะแนน ดงัต่อไปนี้ 
   0 คะแนน เดก็ไมแ่สดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
   1 คะแนน เดก็แสดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
          โดยมคีรหูรอืผูอ้ื่นชีน้ า 
   2 คะแนน เดก็แสดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
        ดว้ยตนเอง 
 
แบบแผนการทดลองและวิธีด าเนินการ 
 การด าเนินการทดลองและวธิดี าเนินการ 
 1.  การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัก ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ทีใ่ชใ้นกลุ่ม
ตวัอย่างกลุ่มเดยีว จากทีเ่บอรก์ และเเกล  (Bantnett and Johnson. 1996: 31; Citing Borg; & 
Gall. 1989: 692)  ไดก้ล่าวว่า รปูแบบการทดลองกลุ่มเดยีว จะมคีวามเหมาะสมเป็นพเิึษกบัการ
ทดลองทีต่อ้งการเปลีย่นรปูแบบพฤตกิรรมหรอืรปูแบบภายใน ดงันัน้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองการ
วจิยั โดยใช้กลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดยีวกบัการทดลอง และเก็บข้อมูลจากสถานการณ์จรงิขณะท าการ
ทดลอง เพื่อความเหมาะสมและความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการทดลองครัง้นี้ ซ ่งผู้วิจยั
ด าเนินการทดลองตามแบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest - Posttest Design (ลว้น สาย
ยึ; และองัคณา สายยึ. 2538 : 249) มลีกัษณะการทดลอง ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตาราง  1  แบบแผนการทดลอง 
 

(Pretest) Treatment (Posttest) 
T1 X T2 

 
 ความหมายของสญัลกัษณ์ 
 T1  แทน  การสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้วยกจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ดว้ยสื่อปกต ิก่อนการทดลอง (Pretest) 
 T2 แทน  การสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้วยกจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ดว้ยสื่อปกต ิหลงัการทดลอง (Posttest) 
 X  แทน  การจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 2. วธิดี าเนินการทดลอง  
  ในการทดลองครัง้นี้ ผูว้จิยัด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่1 ปีการึ กษา 2554 เป็น
เวลา 8 สปัดาห์ๆ  ละ 3 วนัๆ ละ 40 นาท ีรวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยมแีผนการด าเนินการดงันี้ 
  1. ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน ท าความเขา้ใจร่วมกนัในการด าเนินการจดักจิกรรม
การเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เพื่อให้เด็กทัง้ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง และไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งไดร้ว่มเรยีนรู ้จากกจิกรรมอย่างครบถ้วนทัง้ 44 คน โดยการใหก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน 
ตดิป้ายสสีม้หมายเลขที ่1 – 20 ทีห่น้าอกเสือ้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการสงัเกตพฤตกิรรมและบนัท ก
ขอ้มลู โดยผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน ส่วนเดก็ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างตดิป้ายสฟ้ีาหมายเลขที ่21 – 
44 ทีห่น้าอกเสือ้ 
  2. สปัดาหก่์อนการทดลอง (Pretest)  ผูว้จิยัจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ดว้ยสื่อปกตเิวลา 09.00 - 09.40 น. ในวนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ีและท าการสงัเกตพฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ร่วมกบัผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน 
แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคะแนนพืน้ฐาน (Baseline) ของเดก็แต่ละคนในแต่ละดา้น 
  3. ด าเนินการทดลอง โดยผู้วจิยัด าเนินการตามแผนการจดักจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติที่ผู้วจิยัสรา้งข น้ ในกจิกรรมเสร ีตัง้แต่เวลา 09.00 - 09.40 น. เป็น
ระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 40 นาที รวมทัง้สิ้น 24 ครัง้ ท าการสงัเกตและบนัท ก
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 โดยผู้วจิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน เป็นรายสปัดาห์ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการของกจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
  4. สปัดาหห์ลงัการทดลอง (Posttest) ผู้วจิยัจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ดว้ยสื่อปกต ิเวลา 09.00 - 09.40 น. ในวนัจนัทร ์วนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ีและท าการ
สงัเกตพฤตกิรรมอิทธบิาท 4 ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสงัเกตพฤตกิรรมอิทธบิาท 4 ร่วมกบั
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ผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะห์ระดบัคะแนนพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็แต่ละคน
แต่ละดา้น 
  5. น าคะแนนที่ได้จากการสงัเกตก่อนและหลงัการทดลองมาหาค่าสถติพิื้นฐานของ
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 แต่ละดา้น โดยวเิคราะหห์าคะแนนเฉลีย่ (M) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)  
  6. เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ก่อนและหลงัการทดลองเพื่อทดสอบสมมตฐิาน
โดยใชส้ถติทิดสอบท ี(t-test for Dependent Samples) 
 
การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัน าคะแนนพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตก่อนและหลงั
การทดลองมาหาค่าสถิตพิื้นฐานของพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน โดย
วเิคราะหห์าคะแนนเฉลีย่ (M) ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) แลว้อธบิายความหมายของคะแนน
เฉลีย่ตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้และท าการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ก่อนและหลงัการทดลอง
เพื่อทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติทิดสอบท ี(t-test for Dependent Samples) ดงันี้ 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติดิงันี้ 
  1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 ค านวณค่าเฉลีย่ของคะแนน (ล้วน สายยึ; และองัคณา สายยึ. 2538: 73) 
โดยใชส้ตูร  

     X    =     
N

X  

  เมือ่     X  แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
     X  แทน ผลรวมคะแนนทัง้กลุ่ม 
    N  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   1.2 หาค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (ลว้น สายยึ; และองัคณา สายยึ. 2538: 79) 
โดยใชส้ตูร  

    S   =     
 

)1(

2
2



 
NN

XXN
   

  เมือ่  S  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
    N  แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอย่าง 
     X  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    2

 X  แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนนกัเรยีน 
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 2. สถิติท่ีใช้หาคณุภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 หาความเชื่อมัน่ของผูป้ระเมนิ โดยวธิกีารหาความสอดคลอ้งของผู้ประเมนิ โดยใช้
ดชันีความสอดคลอ้งของผูป้ระเมนิจากสตูร RAI สตูรที ่6 (Burry - Stock. 1996: 256)  
 

  1I1MKN
1RAI

K

1k

N

1n

M

1m
nkmnk RR







  

 

 
  เมือ่  RAI  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมนิ 
    Rmnk  แทน คะแนนทีไ่ดจ้ากผูป้ระเมนิคนที ่m ของผูร้บัการประเมนิคน 
                                                     ที ่n ในคุณลกัษณะที ่k (m=1, 2, 3,…,M; n=1, 2,  
                                                     3,…,N และ k=1, 2, 3,…,K) 
    Rnk  แทน  คะแนนเฉลีย่ของผูร้บัการประเมนิคนที ่n ในคุณลกัษณะที ่ 
                                                     k ซ ง่ค านวณไดจ้ากสตูร  

        
M

R
R

M

1m
mnk

nk


   

                            K  แทน  จ านวนคุณลกัษณะทีป่ระเมนิทัง้หมด 
                            N  แทน  จ านวนผูไ้ดร้บัการประเมนิทัง้หมด 
          M  แทน  จ านวนผูป้ระเมนิทัง้หมด 
      I  แทน  จ านวนช่วงคะแนน (0 ,1, 2) 
 
  2.2 หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสงัเกตพฤตกิรรมอิทธบิาท 4 โดยใช้ค่า 
IOC (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2545: 95)  
 

     IOC = 
N

R∑
 

  เมือ่  IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 
    R  แทน ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
    N  แทน จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
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 3. สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานโดยใชสู้ตร t-test ส าหรบั Dependent Samples 
(ลว้น สายยึ; และ องัคณา สายยึ. 2538: 104)  
 

     t  =  
 
1

22



 



N

DDN

D
 

 
  เมือ่  t  แทน    ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution 
    D  แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
    N  แทน จ านวนคู่ของคะแนนหรอืจ านวนนกัเรยีน 
    D  แทน ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงั   
                                   การทดลอง 
     2D  แทน ผลรวมของก าลงัสองของผลต่างของคะแนนรวมก่อน  
                                   และหลงัการทดลอง 
 
 4. การแปลผลพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเดก็ปฐมวยั 
  การแปลผลพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ึ กษา
ระดบัของพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั จ าแนกเป็น 4 ดา้น คอื พฤตกิรรมทางดา้นฉันทะ 
พฤตกิรรมทางด้านวริยิะ พฤตกิรรมทางทางดา้นจติตะ และพฤตกิรรมทางด้านวมิงัสา ก าหนดการ
แปลผลโดยภาพรวมและจ าแนกรายดา้น ดงันี้ 
  ภาพรวมของพฤติกรรมอิทธบิาท 3 ระดบัคะแนนแบบสงัเกตที่มคีะแนนเต็ม 40 
คะแนน เกณฑก์ารแปลผล แบ่งเป็นช่วง ดงันี้  
  คะแนนระหว่าง   26.68 -  40.00  หมายถ ง มพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 อยูใ่นระดบัสงู 
  คะแนนระหว่าง   13.34 -  26.67  หมายถ ง มพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง     0.00 - 13.33   หมายถ ง มพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 อยูใ่นระดบัต ่า 
 จ าแนกรายด้านพฤติกรรมอิทธบิาท 4 ม ี4 ด้าน คอื คอื พฤติกรรมทางด้านฉันทะ 
พฤตกิรรมทางดา้นวริยิะ พฤตกิรรมทางทางดา้นจติตะ และพฤตกิรรมทางดา้นวมิงัสา โดยแต่ละดา้น
มคีะแนนเตม็ 10 คะแนน เกณฑก์ารแปลผล แบ่งเป็นช่วง ดงันี้  
  คะแนนระหว่าง   6.68 -  10.00 หมายถ ง มพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 อยูใ่นระดบัสงู 
                 คะแนนระหว่าง   3.34 -   6.67  หมายถ ง มพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  คะแนนระหว่าง   0.00 -  3.33   หมายถ ง มพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 อยูใ่นระดบัต ่า 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
            จากการศกึษาเรือ่งผลการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตทิีม่ต่ีอพฤตกิรรมอทิธิ
บาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู และน าเสนอผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี้ 
 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการวจิยัครัง้นี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองและการแปลความหมายจากผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูเกดิเขา้ใจตรงกนั  ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 
 N แทน จ านวนนกัเรยีนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 M แทน คะแนนเฉลีย่ 
 S แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t แทน ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ 
 p   แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถติ ิ
 **  แทน  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 
 
 การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาและเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ก่อน
และหลงัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิซึง่น าเสนอผลการวเิคราะห์
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั มตีามล าดบัดงันี้ 
  1.  ค่าสถติพิืน้ฐานของพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั 
  2. การเปรยีบเทยีบพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเด็กปฐมวยัระหว่าง BaseLine กับ
ในช่วงเวลาของแต่ละสปัดาหท์ีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
  3. การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการไดร้บัการ
จดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ  
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การน าเสนอผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั มตีามล าดบัดงันี้ 
  1. ค่าสถติพิืน้ฐานพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั 
   พฤติกรรมอิทธิบาท 4 โดยรวมและในแต่ละด้านของเด็กปฐมวยัที่ได้จากการ
สงัเกตในแต่ละช่วงเวลาที่ได้รบัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ดงั
แสดงผลในตาราง 2 - 6 
 
ตาราง 2 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 โดยรวมของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ 
      ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 
ช่วงเวลาทีส่งัเกต M S ระดบัของพฤตกิรรม 
BaseLine 12.32 6.59 ต ่า 
สปัดาหท์ี1่ 22.73 3.57 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี2่ 23.17 3.05 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี3่ 23.58 3.97 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี4่ 30.18 4.53 สงู 
สปัดาหท์ี5่ 33.58 5.68 สงู 
สปัดาหท์ี6่ 34.47 5.06 สงู 
สปัดาหท์ี7่ 35.68 4.00 สงู 
สปัดาหท์ี8่ 39.13 1.12 สงู 

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 2 พบว่าก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ย
สื่อธรรมชาต ิเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 BaseLine อยู่ในระดบัต ่า  เมื่อเริม่การจดักจิกรรม
การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติใหก้บักลุ่มตวัอย่างพบว่า จากสปัดาหท์ี ่1 ถงึสปัดาห์
ที ่3   เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 คงทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง จากสปัดาหท์ี ่4 ถงึสปัดาหท์ี ่8 
พฤตกิรรมอิทธบิาท 4 ของเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัสูง เมื่อสิ้นสุดการจดักิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัอยู่ในระดบัสูง หากพจิารณา
ถงึปรมิาณของพฤตกิรรมอทิธบิาท 4  ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่4 ถงึสปัดาหท์ี ่8  เดก็มรีะดบัพฤตกิรรมอทิธิ
บาท 4 เพิม่ขึน้สูงทุกสปัดาห์  ซึง่ระยะเวลาทีต่้องจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาตนิี้จะตอ้งจดัอยา่งน้อย 4 สปัดาห ์จงึจะท าใหพ้ฤตกิรรมอทิธบิาท 4 อยูใ่นระดบัสงู 
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ตาราง 3 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นฉนัทะของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ 
      ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 
ช่วงเวลาทีส่งัเกต M S ระดบัของพฤตกิรรม 
BaseLine 3.47 1.60 ต ่า 
สปัดาหท์ี1่ 5.27 0.77 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี2่ 5.65 0.64 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี3่ 5.72 0.69 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี4่ 7.35 1.48 สงู 
สปัดาหท์ี5่ 8.53 1.52 สงู 
สปัดาหท์ี6่ 8.45 1.52 สงู 
สปัดาหท์ี7่ 9.07 0.96 สงู 
สปัดาหท์ี8่ 9.70 0.43 สงู 

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 3 พบว่าก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ย
สื่อธรรมชาต ิเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นฉันทะ BaseLine อยู่ในระดบัต ่า  เมื่อเริม่การ
จดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตใิหก้บักลุ่มตวัอย่างพบว่า จากสปัดาหท์ี ่1 
ถงึสปัดาห์ที่ 3   เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้านฉันทะคงที่อยู่ในระดบัปานกลาง จาก
สปัดาหท์ี ่4 ถงึสปัดาหท์ี ่8 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้านฉันทะของเดก็ปฐมวยัอยู่ในระดบัสูง เมื่อ
สิน้สุดการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้าน
ฉนัทะของเดก็ปฐมวยัอยู่ในระดบัสูง หากพจิารณาถงึปรมิาณของพฤตกิรรมอทิธบิาท 4  ดา้นฉันทะ
ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่4 ถงึสปัดาหท์ี ่8  เดก็มรีะดบัพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นฉันทะเพิม่ขึน้สูงทุกสปัดาห์  
ซึง่ระยะเวลาทีต่อ้งจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตนิี้จะต้องจดัอย่างน้อย 4 
สปัดาห ์จงึจะท าใหพ้ฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นฉนัทะอยูใ่นระดบัสงู 
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ตาราง 4 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวริยิะของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ 
      ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 
ช่วงเวลาทีส่งัเกต M S ระดบัของพฤตกิรรม 
BaseLine 3.40 1.74 ต ่า 
สปัดาหท์ี1่ 5.52 0.91 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี2่ 5.40 0.65 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี3่ 5.47 1.00 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี4่ 7.13 1.44 สงู 
สปัดาหท์ี5่ 7.85 2.20 สงู 
สปัดาหท์ี6่ 8.43 1.68 สงู 
สปัดาหท์ี7่ 8.80 1.81 สงู 
สปัดาหท์ี8่ 9.93 0.21 สงู 

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 4 พบว่าก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ย
สื่อธรรมชาต ิเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวริยิะ BaseLine อยู่ในระดบัต ่า  เมื่อเริม่การ
จดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตใิหก้บักลุ่มตวัอย่างพบว่า จากสปัดาหท์ี ่1 
ถงึสปัดาห์ที่ 3   เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอิทธบิาท 4 ด้านวริยิะคงที่อยู่ในระดบัปานกลาง จาก
สปัดาหท์ี ่4 ถงึสปัดาหท์ี ่8 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวริยิะของเดก็ปฐมวยัอยูใ่นระดบัสูง เมื่อสิน้สุด
การจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวริยิะของ
เด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัสูง หากพจิารณาถึงปรมิาณของพฤติกรรมอิทธบิาท 4  ด้านวริยิะตัง้แต่
สปัดาหท์ี ่4 ถงึสปัดาหท์ี ่8  เดก็มรีะดบัพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวริยิะเพิม่ขึน้สูงทุกสปัดาห์  ซึง่
ระยะเวลาที่ต้องจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาตนิี้จะต้องจดัอย่างน้อย 4 
สปัดาห ์จงึจะท าใหพ้ฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวริยิะอยูใ่นระดบัสงู 
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ตาราง 5 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นจติตะของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ  
      ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 
ช่วงเวลาทีส่งัเกต M S ระดบัของพฤตกิรรม 
BaseLine 2.52 1.98 ต ่า 
สปัดาหท์ี1่ 6.03 1.50 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี2่ 6.00 1.33 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี3่ 6.22 1.46 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี4่ 7.35 1.82 สงู 
สปัดาหท์ี5่ 8.30 1.82 สงู 
สปัดาหท์ี6่ 8.63 1.49 สงู 
สปัดาหท์ี7่ 8.67 1.49 สงู 
สปัดาหท์ี8่ 9.78 0.55 สงู 

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 5 พบว่าก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ย
สื่อธรรมชาต ิเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นจติตะ BaseLine อยู่ในระดบัต ่า  เมื่อเริม่การ
จดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตใิหก้บักลุ่มตวัอย่างพบว่า จากสปัดาหท์ี ่1 
ถงึสปัดาห์ที่ 3   เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอิทธบิาท 4 ด้านจติตะคงที่อยู่ในระดบัปานกลาง จาก
สปัดาห์ที ่4 ถงึสปัดาหท์ี่ 8 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้านจติตะของเดก็ปฐมวยัอยู่ในระดบัสูง เมื่อ
สิน้สุดการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้น 
จติตะของเดก็ปฐมวยัอยู่ในระดบัสูง หากพจิารณาถงึปรมิาณของพฤตกิรรมอทิธบิาท 4  ดา้นจติตะ
ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่4 ถงึสปัดาหท์ี ่8  เดก็มรีะดบัพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นจติตะเพิม่ขึน้สูงทุกสปัดาห์  
ซึง่ระยะเวลาทีต่อ้งจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตนิี้จะต้องจดัอย่างน้อย 4 
สปัดาห ์จงึจะท าใหพ้ฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นจติตะอยูใ่นระดบัสงู 
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ตาราง 6 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวมิงัสาของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ 
      ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 
ช่วงเวลาทีส่งัเกต M S ระดบัของพฤตกิรรม 
BaseLine 2.93 1.99 ต ่า 
สปัดาหท์ี1่ 5.92 1.01 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี2่ 6.12 1.27 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี3่ 6.18 1.46 ปานกลาง 
สปัดาหท์ี4่ 8.35 1.56 สงู 
สปัดาหท์ี5่ 8.90 1.40 สงู 
สปัดาหท์ี6่ 8.95 1.02 สงู 
สปัดาหท์ี7่ 9.15 0.95 สงู 
สปัดาหท์ี8่ 9.72 0.36 สงู 

 
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 6 พบว่าก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ย
สื่อธรรมชาต ิเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวมิงัสา BaseLine อยู่ในระดบัต ่า  เมื่อเริม่การ
จดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตใิหก้บักลุ่มตวัอย่างพบว่า จากสปัดาหท์ี ่1 
ถงึสปัดาห์ที่ 3   เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้านวมิงัสาคงที่อยู่ในระดบัปานกลาง จาก
สปัดาหท์ี ่4 ถงึสปัดาหท์ี่ 8 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้านวมิงัสาของเดก็ปฐมวยัอยู่ในระดบัสูง เมื่อ
สิน้สุดการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้าน
วมิงัสาของเด็กปฐมวยัอยู่ในระดบัสูง หากพจิารณาถึงปรมิาณของพฤติกรรมอทิธบิาท 4  ด้าน
วมิงัสา ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่4 ถงึสปัดาหท์ี ่8  เดก็มรีะดบัพฤตกิรรมอิทธบิาท 4 ดา้นวมิงัสาเพิม่ขึน้สูง
ทุกสปัดาห ์ ซึง่ระยะเวลาทีต่อ้งจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตนิี้จะต้องจดั
อยา่งน้อย 4 สปัดาห ์จงึจะท าใหพ้ฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวมิงัสาอยูใ่นระดบัสงู 
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  2. การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัระหว่าง BaseLine กบั
ในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
  พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 โดยรวมและในแต่ละด้านของเดก็ปฐมวยัระหว่างก่อนการจดั
กจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิและในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการ
เล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิดงัแสดงผลในตาราง 7-10 
 
ตาราง 7 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 โดยรวมระหว่างก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ 
      ดว้ยสื่อธรรมชาต ิและในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อ  
      ธรรมชาต ิ
 

ช่วงเวลาทีส่งัเกต 
คะแนน ผลต่าง 

t p   
M S M S 

BaseLine 12.32 6.59     

สปัดาหท์ี ่1 22.73 3.57 10.41 6.56 7.10** .000 
สปัดาหท์ี ่2 23.17 3.05 10.85 7.84 6.19** .000 
สปัดาหท์ี ่3 23.58 3.97 11.26 8.76 5.76** .000 
สปัดาหท์ี ่4 30.18 4.53 17.86 8.06 9.92** .000 
สปัดาหท์ี ่5 33.58 5.68 21.26 8.66 10.98** .000 
สปัดาหท์ี ่6 34.47 5.06 22.15 6.06 16.35** .000 
สปัดาหท์ี ่7 35.68 4.00 23.36 8.55 12.22** .000 
สปัดาหท์ี ่8 39.13 1.12 26.81 6.16 19.46** .000 

 
 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง 7 ปรากฏว่าพฤติกรรมอิทธบิาท 4 โดยรวมของเดก็ปฐมวยั 
เป็นดงันี้ 
 เด็กปฐมวยัมพีฤติกรรมอิทธบิาท 4 โดยรวม เมื่อเปรยีบเทยีบกบั BaseLine พบว่าเด็ก
ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดขีึน้กว่า ระยะBaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่1 จนถงึ
สปัดาหท์ี ่8 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
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ตาราง 8 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นฉนัทะระหว่างก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ 
      ดว้ยสื่อธรรมชาต ิและในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อ 
      ธรรมชาต ิ
 

ช่วงเวลาทีส่งัเกต 
คะแนน ผลต่าง 

t p   
M S M S 

BaseLine 3.47 1.60     

สปัดาหท์ี ่1 5.27 0.77 1.80 1.77 4.54** .000 

สปัดาหท์ี ่2 5.65 0.64 2.18 1.72 5.67** .000 

สปัดาหท์ี ่3 5.72 0.69 2.25 1.77 5.69** .000 

สปัดาหท์ี ่4 7.35 1.48 3.88 1.30 13.37** .000 

สปัดาหท์ี ่5 8.53 1.52 5.06 2.37 9.54** .000 

สปัดาหท์ี ่6 8.45 1.52 4.98 1.63 13.67** .000 

สปัดาหท์ี ่7 9.07 0.96 5.60 2.01 12.44** .000 

สปัดาหท์ี ่8 9.70 0.43 6.23 1.40 19.94** .000 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 ปรากฏว่าพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในด้านฉันทะของเด็ก
ปฐมวยั เป็นดงันี้ 
  เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นฉนัทะ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั BaseLine พบว่าเดก็ 
ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นฉนัทะ ดขีึน้กว่า ระยะBaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้แต่สปัดาห ์
ที ่1 จนถงึสปัดาหท์ี ่8 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
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ตาราง 9 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวริยิะระหว่างก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ 
      ดว้ยสื่อธรรมชาต ิและในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อ 
      ธรรมชาต ิ
 

ช่วงเวลาทีส่งัเกต 
คะแนน ผลต่าง 

t p   
M S M S 

BaseLine 3.40 1.74     

สปัดาหท์ี ่1 5.52 0.91 2.12 1.80 5.25** .000 
สปัดาหท์ี ่2 5.40 0.65 2.00 2.08 4.30** .000 
สปัดาหท์ี ่3 5.47 1.00 2.07 2.33 3.97** .001 
สปัดาหท์ี ่4 7.13 1.44 3.73 2.25 7.43** .000 
สปัดาหท์ี ่5 7.85 2.20 4.45 2.91 6.84** .000 
สปัดาหท์ี ่6 8.43 1.68 5.03 1.73 13.04** .000 
สปัดาหท์ี ่7 8.80 1.81 5.40 2.69 8.97** .000 
สปัดาหท์ี ่8 9.93 0.21 6.53 1.75 16.68** .000 

 
 ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 ปรากฏว่าพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในด้านวิรยิะของเด็ก
ปฐมวยั เป็นดงันี้ 
 เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้านวริยิะ เมื่อเปรยีบเทยีบกบั BaseLine พบว่าเดก็
ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวริยิะ ดขีึน้กว่าระยะ BaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่
1 จนถงึสปัดาหท์ี ่8 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
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ตาราง 10 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นจติตะระหว่างก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ 
      ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิและในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ 
      ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 

ช่วงเวลาทีส่งัเกต 
คะแนน ผลต่าง 

t p   
M S M S 

BaseLine 2.52 1.98     

สปัดาหท์ี ่1 6.03 1.50 3.51 1.88 8.38** .000 
สปัดาหท์ี ่2 6.00 1.33 3.48 2.41 6.46** .000 
สปัดาหท์ี ่3 6.22 1.46 3.70 2.81 5.89** .000 
สปัดาหท์ี ่4 7.35 1.82 4.83 3.19 6.77** .000 
สปัดาหท์ี ่5 8.30 1.82 5.78 2.57 10.05** .000 
สปัดาหท์ี ่6 8.63 1.49 6.11 2.18 12.56** .000 
สปัดาหท์ี ่7 8.67 1.49 6.15 2.81 9.80** .000 
สปัดาหท์ี ่8 9.78 0.55 7.26 1.98 16.43** .000 

 
 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง 10 ปรากฏว่าพฤติกรรมอิทธบิาท 4 ในด้านจติตะของเด็ก
ปฐมวยั เป็นดงันี้ 
 เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ด้านจติตะ เมื่อเปรยีบเทยีบกบั BaseLine พบว่าเดก็
ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นจติตะ ดขีึน้กว่าระยะ BaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้แต่สปัดาห์
ที ่1 จนถงึสปัดาหท์ี ่8 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
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ตาราง 11 พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวมิงัสาระหว่างก่อนการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ 
      ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิและในช่วงเวลาทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุ 
      ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 

ช่วงเวลาทีส่งัเกต 
คะแนน ผลต่าง 

t p   
M S M S 

BaseLine 2.93 1.99     

สปัดาหท์ี ่1 5.92 1.01 2.99 2.00 6.69** .000 
สปัดาหท์ี ่2 6.12 1.27 3.19 2.22 6.42** .000 
สปัดาหท์ี ่3 6.18 1.46 3.25 2.64 5.52** .000 
สปัดาหท์ี ่4 8.35 1.56 5.42 2.74 8.85** .000 
สปัดาหท์ี ่5 8.90 1.40 5.97 2.52 10.61** .000 
สปัดาหท์ี ่6 8.95 1.02 6.02 1.88 14.28** .000 
สปัดาหท์ี ่7 9.15 0.95 6.22 2.45 11.35** .000 
สปัดาหท์ี ่8 9.72 0.36 6.79 1.83 16.61** .000 

 
 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง 11 ปรากฏว่าพฤติกรรมอทิธบิาท 4 ในด้านวมิงัสาของเด็ก
ปฐมวยั เป็นดงันี้ 
 เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวมิงัสา เมื่อเปรยีบเทยีบกบั BaseLine พบว่าเดก็
ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวมิงัสา ดขีึน้กว่าระยะ BaseLine ก่อนการทดลอง ตัง้แต่สปัดาห์
ที ่1 จนถงึสปัดาหท์ี ่8 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
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             3. การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการไดร้บัการจดั
กจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
  พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิดงัแสดงผลในตาราง 12 
 
ตาราง 12 การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมการ 
      เล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 

ระดบัพฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 

ก่อนการ
ทดลอง 

หลงัการ
ทดลอง 

ความแตกต่าง
ของคะแนน t p   

M S M S M S 
1. ดา้นฉันทะ 3.47 1.60 9.60 0.38 6.13 1.49 18.38** .000 
2. ดา้นวริยิะ 3.40 1.74 9.77 0.27 6.37 1.73 16.47** .000 
3. ดา้นจติตะ 2.52 1.98 9.67 0.51 7.15 2.10 15.22** .000 
4. ดา้นวมิงัสา 2.93 1.99 9.70 0.32 6.77 1.95 15.52** .000 

รวม 12.32 6.59 39.88 0.52 27.57 6.40 19.28** .000 
 
 จากตาราง 12 พบว่า พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 โดยรวมของเดก็ปฐมวยัหลงัการจดัการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเมื่อพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ระดบัพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทุกด้าน คอื ด้านฉันทะ ด้านวริยิะ ด้านจติตะ 
และด้านวมิงัสาของเด็กปฐมวยัหลงัการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
สงูขึน้อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 



บทท่ี  5 
สรปุผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยักึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อศกึษา
พฤติกรรมอทิธบิาท 4 ของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อ
ธรรมชาต ิ  โดยมขีัน้ตอนการวจิยัและผลการวจิยั สรปุไดด้งันี้ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความมอีทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงั
การได้รบัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิผู้วจิยัได้ก าหนดความมุ่ง
หมายไวด้งันี้ 
 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อน ระหว่างและหลงัการจดั
ประสบการณ์การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดั
ประสบการณ์การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติ 
 
 สมมติฐานในการวิจยั 
 หลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเดก็ปฐมวยัมี
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 มากขึน้ 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 ผลการวจิยัในครัง้นี้ จะเป็นแนวทางใหค้รแูละผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาส าหรบัเดก็
ปฐมวยั ไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ เลอืกเป็นกจิกรรมในการพฒันาพฤตกิรรมอทิธิบาท 4 
ส าหรบัเดก็ปฐมวยั และเป็นแนวทางส าหรบัครใูนการพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเล่นตามมุม
แก่เดก็ปฐมวยั ใหเ้ป็นไปตามจดุประสงคข์องการศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อศกึษาพฤติกรรมอทิธบิาท 4 ที่ได้รบัการจดั
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเป็นรปูแบบนวตักรรมการสอนทีช่่วยต่อยอดประสบการณ์ให้เดก็ได้
คน้พบศกัยภาพของตนเอง และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงเพื่อน าไปสู่การพฒันาพฤตกิรรมอทิธิ
บาท 4  
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 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื เดก็ปฐมวยัชาย - หญงิทีม่อีายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่
ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2554 โรงเรยีนวดัดอนเมอืง (ทหาร
อากาศอุทิศ) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษา
กรงุเทพมหานคร  จ านวน 4 หอ้ง เดก็ปฐมวยัรวมทัง้หมดจ านวน 147 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื เดก็ปฐมวยัชาย - หญงิทีม่อีายรุะหว่าง 5 - 6 ปี ก าลงั
ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรยีนวดัดอนเมอืง (ทหาร
อากาศอุทิศ ) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  โดยมขีัน้ตอนการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบหลายขัน้ตอน โดยการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้องเรยีน จาก 4 ห้องเรยีน ซึ่งป็นห้องที่ผู้วจิยั
ปฏบิตักิารสอนอยู ่แลว้สุ่มอยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) จ านวน 20 คน จาก 44 คน เพื่อ
ก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัมดีงันี้ 
 1. แผนการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
 2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
  
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 เป็นเวลา 8 
สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ วนัละ 40 นาท ีรวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยมแีผนการด าเนินการดงันี้ 
  1. ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน ท าความเขา้ใจร่วมกนัในการด าเนินการจดักจิกรรม
การเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เพื่อให้เด็กทัง้ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง และไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอยา่งไดร้ว่มเรยีนรู ้จากกจิกรรมอย่างครบถ้วนทัง้ 44 คน โดยการใหก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน 
โดยการตดิป้ายสสีม้หมายเลขที ่1 – 20 ทีห่น้าอกเสือ้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการสงัเกตพฤตกิรรมและ
บนัทกึขอ้มลู โดยผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน ส่วนเดก็ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างตดิป้ายสฟ้ีาหมายเลขที ่
21 – 44 ทีห่น้าอกเสือ้ 
  2. สปัดาหก่์อนการทดลอง (Pretest)  ผูว้จิยัจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ดว้ยสื่อปกตเิวลา 09.00 - 09.40 น. ในวนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ีและท าการสงัเกตพฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ร่วมกบัผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน 
แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคะแนนพืน้ฐาน (Baseline) ของเดก็แต่ละคนในแต่ละดา้น 
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  3. ด าเนินการทดลอง โดยผู้วจิยัด าเนินการตามแผนการจดักจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตทิี่ผู้วจิยัสรา้งขึน้ ในกจิกรรมเสร ีตัง้แต่เวลา 09.00 - 09.40 น. เป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 40 นาที รวมทัง้สิ้น 24 ครัง้ ท าการสังเกตและบันทึก
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 โดยผู้วจิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน เป็นรายสปัดาห์ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการของกจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
  4. สปัดาหห์ลงัการทดลอง (Posttest)  ผูว้จิยัจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ดว้ยสื่อปกต ิเวลา 09.00 - 09.40 น. ในวนัจนัทร ์วนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ีและท าการ
สงัเกตพฤตกิรรมอิทธบิาท 4 ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสงัเกตพฤตกิรรมอิทธบิาท 4 ร่วมกบั
ผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหร์ะดบัคะแนนพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็แต่ละคน
แต่ละดา้น 
  5. น าคะแนนที่ได้จากการสงัเกตก่อนและหลงัการทดลองมาหาค่าสถติพิื้นฐานของ
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 แต่ละดา้น โดยวเิคราะหห์าคะแนนเฉลีย่ (M) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD)  
  6. เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ก่อนและหลงัการทดลองเพื่อทดสอบสมมตฐิาน
โดยใชส้ถติทิดสอบท ี(t-test for Dependent Samples) 
  
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการศกึษาคน้ควา้ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้  
 1. หาค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คะแนนเฉลีย่ (M) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) โดย
ใชก้ารค านวณโปรแกรมส าเรจ็รปู 
 2. วเิคราะห์เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการการจดั
กจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิโดยใช ้t-test ส าหรบั Dependent Samples 
โดยใชก้ารค านวณโปรแกรมส าเรจ็รปู 

 
สรปุผลการวิจยั 
 ผลจากการวิจยั พบว่า หลังจากที่ เด็กปฐมวัยได้ร ับการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตแิลว้ เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดงันี้ 
            1.  ก่อนการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติเด็กปฐมวัยมี
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 Baseline อยู่ในระดบัต ่า     หลงัการได้รบัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุม 
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ในสปัดาหท์ี ่1 จนถงึสปัดาหท์ี ่3
คงทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง และเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่4 จนถงึสปัดาหท์ี ่
8 อยูใ่นระดบัสงู 



 75 

 2.  การจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติเดก็มพีฤตกิรรรมอทิธิ
บาท 4 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั Baseline พบว่าเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดขีึน้กว่า ระยะ
Baseline  ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่1  จนถงึสปัดาหท์ี ่8 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
 3.  การจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ท าให้เดก็มพีฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 โดยรวมและรายด้าน คอื ด้านฉันทะ วริยิะ จติตะ และวมิงัสา สูงขึน้กว่าก่อนการจดั
กจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 
อภิปรายผล  
 การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดั
กจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิทัง้นี้สามารถอภปิรายผลไดว้่า 
  1. ก่อนการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติเดก็ปฐมวยัมี
พฤติกรรมอิทธบิาท 4 สปัดาห์ก่อนการทดลอง Baseline อยู่ในระดบัต ่า หลงัการได้รบัการจดั 
กจิกรรมการเล่นตามมุม ประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เด็กปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ใน
สปัดาหท์ี่ 1 จนถงึสปัดาหท์ี ่3 คงทีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง และเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
ตัง้แต่สปัดาหท์ี ่4 จนถงึสปัดาหท์ี ่8 อยูใ่นระดบัสงู 
  จากผลการวจิยัในครัง้นี้ เมื่อพจิารณาถงึระดบัพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั 
หลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิมกีารพฒันาดงันี้ 
  การจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบ
ในแต่ละสปัดาห์พบว่า ในสปัดาห์ก่อนการทดลอง Baseline อยู่ในระดบัต ่า     คอื แสดงพฤตกิรรม 
อทิธบิาท 4 บ้างแต่ยงัไม่ครบทัง้ 4 ด้าน เพราะเดก็ยงัตามเพื่อนในการเข้าเล่นตามมุม ไม่กล้า
ตดัสนิใจว่าจะเล่นยงัไง ขาดความต่อเนื่องในการท ากจิกรรม ไม่มสีมาธใินการเล่น จะคอยมองเพื่อน
ทีเ่ล่นตามมุมอื่นๆ ครยูงัต้องแนะน า เนื่องจากเดก็ยงัไม่คุ้นเคย ยงัต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการปฏบิตัิ
กจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติ จาก 8 มุมประสบการณ์ ไดแ้ก่ มุมศลิปะ มุม
บลอ็ก  มุมดนตร ี มุมบทบาทสมมต ิมุมหนังสอื  มุมประกอบอาหาร มุมวทิยาศาสตร ์  และมุมเล่น
น ้า - เล่นทราย ที่ผูว้จิยัจดัเตรยีมไว้ให้ โดยการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อ
ธรรมชาติ ประกอบ ดว้ยขัน้ตอนการด าเนินกจิกรรม 4 ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ที ่1 ขัน้เตรยีม คอื เตรยีม
สื่อธรรมชาตแิละอุปกรณ์ส าหรบัการเล่น (เรา้ฉนัทะ) ขัน้ที ่2 ขัน้ด าเนินการก่อนเล่น คอื การน าเขา้สู่
บทเรยีน และวางแผนในการเล่น เป็นการวางเงือ่นไขเป็นการฝึกฝน (วมิงัสา) เดก็เลอืกมุมดว้ยความ
สมคัรใจ (ฉันทะ)  ขัน้ที ่3 ขัน้ปฏบิตักิารเล่น คอื เดก็ปฏบิตักิารเล่นตามที่ออกแบบไว้อย่างอสิระ 
(วริยิะ) แสดงความเอาใจใส่ต่อกจิกรรม ไม่วอกแวกกบัสิง่เรา้ทีอ่ยู่รอบขา้ง (จติตะ) เดก็มกีารทดลอง 
ลองถูกลองผดิ คดิแกป้ญัหาในการเล่น (วมิงัสา) และขัน้ที ่4 ขัน้สรุปการเล่น คอื สรุปการเล่นว่าเดก็
สามารถท าตามทีว่างแผนเอาไวห้รอืไม่ เป็นการตอกย ้าพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 อกีครัง้ เมื่อผูว้จิยัเริม่
การจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ 
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  เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ในสปัดาห์ที ่1 จนถงึสปัดาหท์ี ่3 คงทีอ่ยู่ในระดบั
ปานกลาง และเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ตัง้แต่สปัดาห์ที่ 4 จนถงึสปัดาห์ที่ 8 อยู่ใน
ระดบัสูง จากการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิเนื่องจากผู้วจิยัเปิดโอกาส
ให้เด็กเลอืกเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาตทิัง้ 8 มุมอย่างอสิระ  ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบั
ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยั เปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้เรยีนรูผ้่านการเล่น จากประสบการณ์ตรง ดว้ย
การปฏบิตัจิรงิกบัสื่อธรรมชาตติามมุมประสบการณ์ เดก็ไดล้งมอืกบัสื่อธรรมชาตผิ่านประสาทสมัผสัทัง้ 
5 จากการมอง การฟงั การดมกลิน่ การชมิ และการสมัผสั (สริมิา ภญิโญอนันตพงษ์. 2550: 6 ) ซึง่เป็น
การเรยีนรูจ้ากสื่อทีเ่ป็นรปูธรรมเป็นของจรงิ และสมัพนัธก์บัชวีติจรงิของเดก็ ความรูจ้ะเกดิขึน้ในขณะที่
เดก็จบัต้องสมัผสั ได้เรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ทัง้จากการสงัเกต รวมทัง้ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ เล่น อย่างอสิระตาม
มุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตทิีผู่ว้จิยัจดัขึน้ ดงัทีพ่ระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 2548: 46) กล่าว
ว่าสอนโดยให้ผู้เรียนลงมือกระท าด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจชัดเจน 
แมน่ย าและไดผ้ลจรงิ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการสอนตามแนวคดิ “แอคทฟี เลริน์นิ่ง” ในการปฏบิตัิ
จรงิเพื่อการส ารวจ คน้หาและเคลื่อนไหวทางความคดิ ไดเ้ล่นกบัสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ทีจ่บัต้องได ้เดก็มี
บทบาทและมสี่วนร่วมในการเรยีนรู ้โดยมโีอกาสตดัสนิใจทีจ่ะท ากจิกรรมนัน้ๆ (สุจนิดา ขจรรุ่งศลิป์ 
(2550ข: 23 - 25) เป็นไปตามแนวความคดิของ จอหน์ ดวิอี้ (John Dewey) ทีก่ล่าวว่า การเรยีนรู้
เกดิจากการกระท า (learning by doing) (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 21) โดยทีเ่ดก็ไดล้งมอืกระท า
กบัสื่อธรรมชาติตามมุมประสบการณ์ จากการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิมคีวาม
สอดคลอ้งกบัรดูอลฟ์ สไตเนอร ์(Carlgren. 1981: 34; อ้างองิจาก Rudolph Steiner. 1978) ทีก่ล่าว
ว่าของเล่นส าเรจ็รปูท าลายความคดิจนิตนาการของเดก็ ของเล่นควรทีจ่ะเป็นของเล่นธรรมชาต ิและ
ให้เด็กคิดวิธเีล่นของเด็กเอง ควรเป็นวสัดุธรรมชาติมลีกัษณะรูปร่าง และขนาดที่เหมาะสม ไม่
สลบัซบัซ้อน เดก็สามารถท าความเข้าใจ หรอืออกแบบสิง่ใหม่ๆได้ง่าย ซึ่งมลีกัษณะเป็นรูปธรรม 
เป็นของจริง น่าสนใจน่าสัมผัส เป็นสื่อที่เด็กสามารถพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เด็กได้ร ับ
ประสบการณ์ตรง ลงมอืปฏบิตั ิ ไดค้น้ควา้ความรูด้ว้ยตนเองโดยประสาทสมัผสัทัง้หา้ เดก็ไดส้งัเกต 
ได้รบัความรูส้กึที่ดแีละได้รูจ้กัสิง่ต่างๆ  โดยครูต้องเป็นผู้จดัเตรยีมสภาพแวดลอ้ม  วสัดุ  อุปกรณ์  
และการเสรมิแรงอยา่งถูกวธิ ี (ประภาพรรณ  เอีย่มสุภาษติ. 2548: 82 - 112)  เพื่อเอือ้ใหเ้ดก็เกดิการ
เรยีนรู ้มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการจดัประสบการณ์ของ ส านักการศกึษากรุงเทพมหานคร (2546: 
7) ซึ่งป็นการจดัประสบการณ์ใหเ้ดก็ได้รเิริม่ คดิวางแผนตดัสนิใจ ลงมอืกระท าและน าเสนอแนวคดิ 
โดยครผูู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อ านวยความสะดวกและเรยีนรูร้่วมกบัเดก็ น าสื่อธรรมชาตมิาจดัตาม
มมุประสบการณ์ เช่น ในมุมศลิปะ ใชส้เีขยีวจากผงใบมะรุม สแีดงจากดนิเหนียว สดี าจากผงถ่าน สี
เหลอืงจาก ผงขมิน้ ฯลฯ ในมุมบลอ็ก เดก็เล่นบลอ็กดนิ บลอ็กไมไ้ผ่     ในมุมประกอบอาหาร เดก็
ประกอบอาหารจรงิ จากเตาถ่าน มกีารป้ิงขา้วโพด ป้ิงกลว้ย  ทอดผกั ขา้ว  ต้มน ้าดอกอญัชนั เป็น
ตน้ จากการจดักจิกรรมดงักล่าว เดก็ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองใน ขณะทีเ่ล่น ตามความพงึ
พอใจของตนอยา่งสนุกสนานเพลดิเพลนิผ่านสื่อธรรมชาตติามมมุประสบการณ์  
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  การที่เดก็มปีฏสิมัพนัธ์กบัสื่อที่อยู่ในวถิชีวีติของเด็ก ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้  จากการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
กระทรวงศกึษาธกิาร (2548: 52) ที่กล่าวว่า แนวการจดัประสบการณ์ระดบัก่อนประถมศกึษา ที่
เสนอให้มอุีปกรณ์หรอืสื่อการเรยีนที่เป็นรูปธรรมให้เด็กได้มโีอกาสสงัเกต สมัผสั ทดลอง ส ารวจ 
คน้ควา้ จะเป็นการท าใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้ภายใต้บรรยากาศทีอ่บอุ่นมคีวามสุข การมปีฏสิมัพนัธท์ี่
ดรีะหว่างครูกบัเดก็ โดยใช้วธิใีห้เดก็มสี่วนร่วมในการกระท า ครจูะคอยสงัเกตการการเล่น กระตุ้น 
เรา้ความสนใจ ทา้ทายเดก็ (วริยิะ) โดยให้เดก็มโีอกาสเลอืกมุมทีเ่ดก็ชอบท าให้เดก็รูส้กึว่าเป็นสิง่ที่
เดก็ตอ้งรบัผดิชอบในสิง่ทีต่นเองเลอืก (จติตะ) รูจ้กัทดลองเล่นอย่างลองผดิลองถูก เพื่อหาขอ้มลูใน
การแก้ปญัหา (วมิงัสา) เป็นการสรา้งความประทบัใจ ใหเ้กดิการอยากเรยีนรูม้ากขึน้ (ฉันทะ) การ
เปิดโอกาสให้เด็กได้กระท าหรอืแสดงพฤติกรรมการเล่นอย่างอิสระ  ภายใต้บรรยากาศความรกั 
ความอบอุ่น ท้าทายให้เด็กอยากรู้ อยากแสวงหาค าตอบ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดีของครู จาก
ประสบการณ์ในการเล่นของเดก็ มกีารกระตุ้นและจูงใจที่ด ีเดก็เกดิการเรยีนรู ้จากประสบการณ์ที่
ไดร้บัจากการเล่นทีผ่่านมา การฝึกปฏบิตัิอย่างสม ่าเสมอ ท าใหเ้ดก็เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 สงูขึน้  
  จากการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิที่มคีวามสอดคล้องกบัธรรมชาติ
การเรยีนรูข้องเดก็ ตามหลกัทางทฤษฎีพฤตกิรรมนิยม อธบิายว่า การเรยีนรูเ้กดิจากปจัจยัทางตรง
กบัการวางเงื่อนไข ที่เป็นสิง่เร้ากบัการตอบสนองสิง่เร้า เช่น ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาลอฟ 
(Pavlov) ทฤษฎขีองสกนิเนอร ์(Skinner) ทีเ่น้นสิง่เรา้กบัการเสรมิแรงทีเ่ป็นการเสรมิแรงทางบวกที่
คนพอใจ (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2545: 19 - 22) การเรยีนรูท้ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
อย่างถาวร อนัเนื่องมาจากสภาพแวดลอ้มและเงื่อนไขทีไ่ดร้บั ตามแนวคดิของวตัสนั (Watson) ถอื
ว่าการเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรมเช่นน้ีจะเขม้ขน้รุนแรงนัน้ ไม่ใช่เป็นเพราะรางวลั หรอืการเสรมิแรงอย่าง
เดียว แต่เพราะเป็นการเชื่อมโยงเกี่ยวพนักับสิง่เร้า การจดัสภาพแวดล้อมด้วยการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เป็นการเร้าความสนใจของเด็กปฐมวยัในการเรยีนรู้ จากการท า
กจิกรรมตามความตอ้งการของเดก็ ในบรรยากาศที่เดก็มอีสิระเสร ีในการตดัสนิใจเลอืกลงมอืปฏบิตั ิ
จบัต้อง สัมผัส เด็กปฐมวัยจะท างานการเรียนรู้ผ่านการเล่นกับสื่อธรรมชาติที่จ ัดวางเป็นมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ทีท่ าใหเ้ดก็มแีรงกระตุ้นทีจ่ะเรยีนรู ้มสีิง่กระตุ้นทีส่ าคญัอย่างหนึ่ง คอืแรงจงูใจที่
เรยีกภาษาพุทธศาสนาว่า ฉันทะ ความพอใจหรอืความต้องการ มคีวามสมัพนัธ์กบัความเพียร
พยายาม (วริยิะ) มคีวามเอาใจใส่ จดจ่อในการท ากิจกรรม (จติตะ) รู้จกัทดลองในสิง่ที่ปฏบิตัิอยู่
เพื่อใหส้ิง่ทีท่ าออกมาดทีีสุ่ด (วมิงัสา) (พระมหาสมคดิ โครธา. 2547: 23) ประสบการณ์จากการเล่น
สื่อธรรมชาตติามมมุประสบการณ์ ดว้ยความมอีสิระในการคดิ การแสดงออก อย่างเป็นไปตามความ
ตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้เป็นการฝึกฝนอทิธบิาท 4 อยา่งครบถว้น เพราะสิง่เรา้ทัง้ภายในและภายนอกท า
ใหเ้ดก็ปฐมวยัเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดว้ยการเรยีนรู ้จากประสบการณ์ที่เกดิจากการเล่น ดงันัน้จะ
เหน็ไดว้่า เมื่อเดก็ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองในขณะที่เล่น ตามความพงึพอใจของตนอย่าง
สนุกสนานเพลดิเพลนิผ่านสื่อธรรมชาตติามมมุประสบการณ์  ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5  เดก็ใหค้วาม
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สนใจ เกดิความสนุกสนานขณะเล่น และในแต่ละมมุประสบการณ์จะมสีื่อธรรมชาต ิเป็นสื่อของจรงิที่
หลากหลาย ดงึดดูความสนใจเดก็  ส่งผลใหส้ามารถพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัให้
สงูขึน้ได ้
 2. การจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาตเิดก็มพีฤตกิรรรมอทิธิ
บาท 4 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั Baseline พบว่าเดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดขีึน้กว่า ระยะ
Baseline  ตัง้แต่สปัดาหท์ี่ 1  จนถงึสปัดาหท์ี ่8 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่.01 จากผลการวจิยัใน
ครัง้นี้ เมือ่พจิารณาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ตลอดช่วงระยะเวลาการจดัประสบการณ์
การเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิมกีารพฒันาดงันี้ 
  สปัดาหก่์อนการทดลอง (Baseline)  เดก็เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อปกต ิทัง้ 8 
มุม ซึ่งเป็นสื่อที่เดก็มคีวามคุ้นเคย แต่เดก็ไม่คุ้นเคยกบัรูปแบบในการเล่นที่ครจูดัให้  ด้วยกระบวน
เล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาตเิพื่อพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4  ซึง่ประกอบไปดว้ย 4 
ขัน้ตอน ดงันี้ ข ัน้ที ่1 ขัน้เตรยีม (เรา้ฉันทะ) ขัน้ที ่2 ขัน้ด าเนินการก่อนเล่น   (วางเงื่อนไขเพื่อให้
เกดิวมิงัสา) ขัน้ที ่3 ขัน้ปฏบิตักิารเล่น (วริยิะ, จติตะ) และขัน้ที ่4 ขัน้สรุปการเล่น  (เป็นการตอกย ้า 
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4) เมือ่เดก็เริม่เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อปกต ิพฤตกิรรมที่เดก็แสดงออก 
เดก็ยงัลงัเลกบัการที่จะตดัสนิใจว่าเลอืกเล่นมุมไหนด ีแต่ละมุมเล่นแลว้จะเป็นยงัไง เดก็ยงัเล่นตาม
มมุประสบการณ์ไมเ่ตม็ตวั ขาดความมัน่ใจ เดก็จะเดนิไปมาระหว่างมุมประสบการณ์แต่ละมุม มเีดก็
ทีเ่ลอืกมมุไมไ่ดป้ระมาณ 4 - 5 คน ไมเ่ลอืกมมุเลย เดนิไปมาดูเพื่อนว่าก าลงัเล่นอะไร เมื่อเดก็ไม่ได้
เล่นตามมมุทีต่อ้งการได ้เดก็จะท าท่างอนคร ูเดก็ยงัไม่สามารถปฏบิตัติามกตกิาของการเล่นได ้และ
ไมย่อมเล่นตามมมุทีต่นเองไมไ่ดเ้ลอืก สาเหตุเพราะไม่ไดมุ้มทีต่้องการทีอ่ยากเล่นกบัเพื่อนทีต่นเอง
ชอบ และที่ส าคญัต้องปฏบิตัิตามขอ้ตกลงของการเล่นคอื แต่ละมุมเล่นได้ 5 - 6 คน เดก็จะคอย
นับว่ามุมตวัเองครบหรอืยงัถ้าเกินเดก็จะบอกเพื่อนว่า “มุมเต็มแล้วนะ เล่นไม่ได้หรอก” จากการ
สงัเกตของครยูงัมเีดก็บางคนแอบเล่นตามมมุทีจ่ านวนเดก็เตม็แลว้ เดก็ยงัเล่นตามมุมแต่ละมุมไดไ้ม่
นาน ขาดความต่อเนื่องในการท ากิจกรรม กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ที่เด็กเลอืกเล่น
อนัดบัที ่1 คอืมมุประกอบอาหาร อนัดบัที ่2 เล่นน ้า - เล่นทราย  
  สปัดาห์ที่ 1 เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ด้วยความตื่นเต้น
ประหลาดใจ และบอกกบัครวู่า “เราไดเ้ล่นของเล่นโบราณแลว้” เดก็เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาติ เด็กตื่นเต้นเหมือนอยากรู้ว่าแต่ละมุมที่เล่นจะเป็นอย่างไร เด็กเลือกเล่นตา มมุม
ประสบการณ์ตามความสนใจ คิดวางแผนในการเลอืกมุมก่อนเวลาการจดักิจกรรม เพราะเด็กมี
ประสบการณ์เดมิของขัน้ตอนในการเล่นจากสปัดาห์ก่อนการทดลอง (Baseline) แต่มคีวามแตกต่าง
กนัทีส่ ื่อตามมุมประสบการณ์ทัง้ 8 มุม ซึง่เดก็ยงัใชเ้วลานานในการคดิวางแผน เดก็จะเดนิดูสื่อตาม
มุมในแต่ละมุม พูดคุยกนัว่าสื่อมอีะไรบา้งและจะเล่นอย่างไร ความร่วมมอืในการเล่นยงัน้อย ความ
สรา้งสรรคข์องผลงานตามลกัษณะของมุมยงัน้อย ซึง่ผูว้จิยัเปรยีบเทยีบกบัการเล่นตามสื่อปกตแิลว้ 
เด็กให้ความสนใจสื่อธรรมชาติเพราะเด็กยงัไม่คุ้นเคยมากนัก โดยผู้วิจยัเป็นเพยีงผู้สงัเกตและ
อ านวยความสะดวกใหก้บัเดก็เท่านัน้ และใหค้วามช่วยเหลอืเมือ่เดก็ตอ้งการ 
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  สปัดาหท์ี ่2 และ 3   เดก็เล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเดก็เลอืกเล่นตาม
มมุทีเ่ลอืกไดด้ขีึน้ ใชเ้วลาในการเล่นไดน้านขึน้ มสีมาธจิดจ่อในการท ากจิกรรม ยงัมพีฤตกิรรมตาม
เพื่อนบา้ง แต่จะเริม่เลอืกมมุทีต่นเองมคีวามสนใจมากขึน้ บางครัง้ยงัเกดิความลงัเลบา้ง แต่จะท าท่า
ตดัใจจากมุมทีต่้องการเล่น จะพูดว่า “เดีย่วพรุ่งนี้เราค่อยเล่นกไ็ด้” และเริม่ใหค้วามสนใจกบับางมุม
ที่ไม่เคยเขา้เล่นมากขึน้ กบัเพื่อนกลุ่มใหม่มากขึน้ มคีวามร่วมมอืในกลุ่ม มกีารสรา้งสรรค์ผลงาน
มากขึน้ มรีปูแบบทีแ่ตกต่างออกไป มคีวามรว่มมอืในการเล่นมากขึน้  
  สปัดาหท์ี ่4 และ5 เดก็มพีฒันาการพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 สูงขึน้กว่าสปัดาหท์ีผ่่านมา 
เดก็เล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิพฤติกรรมการเล่นของเดก็เปลี่ยนไปมาก เดก็เริม่
เลอืกมุมด้วยตวัเองอย่างชดัเจน มคีวามมัน่ใจในตวัเองมากขึน้ จะเล่นกบักลุ่มเพื่อนที่มพีฤตกิรรม
การเล่นทีค่ลา้ยกนั มกีารออกแบบการเล่นในแต่ละมุม เริม่มกีารยอมรบัขอ้ตกลงในการเล่นมากขึน้ 
เช่น แต่ละมุมเล่นได ้5 - 6 คน เมื่อเดก็ไปดูแลว้เพื่อนเล่นครบตามจ านวนเดก็จะยอมรบัและเดนิไป
เล่นมุมอื่น สามารถเล่นได้นานตามระยะเวลาที่ก าหนด มคีวามกระตือรอืร้นในการเล่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง ท ากิจกรรมตามมุมนัน้ๆ ได้ดี ปฏบิตัิตามกติกาในการเล่นได้มากขึ้น เช่น การเล่นด้วย
ความระมดัระวงั การไมส่่งเสยีงดงัรบกวนเพื่อน การเกบ็ของเล่นตามมุมโดยมกีารเตอืนเป็นบางครัง้ 
เดก็มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอกจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ เดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการเล่น 
ซึง่ผูว้จิยัสงัเกตพฤตกิรรมการเล่นของเดก็ เดก็ไดเ้รยีนรูใ้นขณะลงมอืปฏบิตักิจิกรรมการเล่น ซึง่ท า
ให้เด็กเกิดกระบวนการคิดจากการเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิเข้ากบัประสบการณ์ใหม่ มคีวาม
แมน่ย าในการเล่นในแต่ละมมุ เพื่อท าความเขา้ใจสิง่ต่างๆ น าไปสู่การเรยีนรูร้่วมกนั นอกจากนัน้เดก็
ยังได้ทบทวนประสบการณ์ที่ได้ เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่นมากขึ้น เนื่ องมาจากเด็กได้ผ่าน
ประสบการณ์การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตมิาแลว้หลายครัง้ และรูล้กัษณะของมุม
ประสบการณ์ในแต่ละมุมว่าเป็นอย่างไร เมื่อเด็กมโีอกาสประสบความส าเรจ็อยู่เสมอจากการเล่น
อยา่งอสิระกบัสื่อธรรมชาตติามมมุประสบการณ์ เริม่เขา้ใจในรปูแบบการเล่นตัง้แต่เริม่ต้นจนเสรจ็สิน้
การจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ 
  สปัดาหท์ี ่6 7 และ 8 เดก็มพีฒันาการพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 สูงขึน้ในระดบัคงที ่เดก็
เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเดก็ได้รบัประสบการณ์ตรงจากการเล่นมปีฏสิมัพนัธก์บั 
มมุประสบการณ์หลากหลายมมุ ท าใหเ้ดก็มปีระสบการณ์จากการเล่นตามมุมต่างๆ ท าใหเ้ดก็มคีวาม
แมน่ย าในการทีจ่ะเลอืกมมุทีต่วัเองถนดั เมือ่เดก็ๆ ไดท้ ากจิกรรมซ ้าๆ เรยีนรูข้ ัน้ตอนในการเล่น และ 
รูก้ระบวนการทีถู่กต้อง เดก็เกดิพฤตกิรรมความเคยชนิ ดงัค ากล่าวของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. 
ปยตุโต. 2551. 96 - 97) กล่าวว่า ความเคยชนินี้มทีัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ พระพุทธเจา้
ทรงเน้นความส าคญัของความเคยชนิ ดว้ยการฝึกความเคยชนิทีด่ ีท าใหเ้กดิพฤตกิรรมทีด่ ีในทีสุ่ดก็
เป็นวถิชีวีติขึน้มา บรรยากาศและการจดัสภาพแวดล้อมของการเล่นที่เอื้ออ านวยต่อการมลีกัษณะ
นิสยัทีด่ ีจะช่วยใหเ้ดก็ดดูซมึซบัสิง่ทีด่งีาม โดยอาศยัการฝึกฝนการกระท าทีส่ม ่าเสมอ  ค่อยเป็นค่อย
ไป และ น าไปสู่การปฏบิตั ิจนเป็นนิสยัได้ ซึ่งกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัวยัและพฒันาการนัน้สามารถ
เปลีย่นพฤตกิรรมของเดก็ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ ี(ผุสด ีกุฎอนิทร.์ 2526: 45 - 46) กจิกรรมการเล่น
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จะมกีารด าเนินไปดว้ยด ีเดก็มปีฏสิมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั สมาชกิในการเล่นตามมุมประสบการณ์จะมกีาร
พูดคุยโต้ตอบในสิง่ทีก่ าลงัท าอยู่ มกีารแบ่งบทบาทหน้าที ่มกีารช่วยเหลอื เอื้อเฟ้ือ แบ่งอุปกรณ์สื่อ
ธรรมชาติซึ่งกนัและกนั ในการท ากิจกรรมของการเล่นได้อย่างชดัเจน มุมประกอบอาหาร มกีาร
ยอมรบัและคดัเลอืกความคดิเหน็ของแต่ละคนว่า จะใครจะท าอะไร และท าอย่างไร มกีารต่อรอง เมื่อ
เกดิปญัหาเดก็จะช่วยกนัแกไ้ข โดยการลงความเหน็ว่าจะแก้ปญัหายงัไง บรรยากาศในการเล่นเงยีบ 
เสียงรบกวนน้อยมาก เมื่อเด็กมีโอกาสเล่นตามมุมอย่างอิสระกับสื่อธรรมชาติ จากอุปกรณ์ที่
หลากหลาย มกีารแสดงความคิดเห็นในการเล่น มีการยอมรบัจากเพื่อนในกลุ่ม ท าให้เด็กกล้า
แสดงออก มคีวามมัน่ใจในการท ากิจกรรมการเล่น และตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการทดลอง ครู
กระตุ้นเดก็ดว้ยค าถามเพื่อใหเ้ดก็ไดค้ดิแก้ปญัหา ทา้ทายในระหว่างการท ากจิกรรม ใหก้ าลงัใจและ
การเสรมิแรง สรา้งบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกนัเอง ภายใต้สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูด้งักล่าว จะช่วย
เสรมิใหเ้ดก็มพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 สงูขึน้ 
  สปัดาหห์ลงัการทดลอง Posttest เดก็มพีฒันาการพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 สูงขึน้ เดก็
เล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อปกต ิเดก็มองของเล่นดว้ยความตื่นเต้นมาก และพูดว่า “ของเล่นอนั
เดมิกลบัมาแล้ว” พูดด้วยความตื่นเต้น และชวนเพื่อนมาดู แต่ครูยงัจดัของเล่นสื่อธรรมชาตเิอาไว้
ใกล้ๆ กนัและพูดคุยกบัเดก็ๆ ว่า “ครจูดัของเล่นธรรมชาตไิว้ใกล้ๆ  กนันะ แต่วนันี้ขอ้ตกลงของเรา
คอืเล่นเฉพาะของเล่นสื่อปกต”ิ เดก็ร่วมกนัวางแผนในการเล่นซึง่ เดก็ๆ ท าไดด้ ีใชเ้วลาเรว็มากใน
การเลอืกมุม   โดยไม่สนใจว่าเพื่อนคนไหนจะอยู่มุมไหน เล่นแต่ละมุมอย่างชดัเจน ไม่เดนิวุ่นวาย
หรือขอเข้าไปเล่นมุมอื่น เด็กมีความมุ่งมัน่ในการเล่นตามมุมที่ตนเองเลือกอย่างเต็มที่ มีการ
ช่วยเหลอื แบ่งปนั พอหมดเวลา เด็กจะเก็บของเล่นกนัเงยีบๆ โดยเฉพาะมุมเล่นน ้า – เล่นทราย 
เดก็จะเกบ็ของเล่นตามขัน้ตอนก่อนหลงัไดด้มีาก เช่น เดก็จะน าอุปกรณ์ในการเล่น ทุกอย่างไปลา้ง 
เก็บทรายได้เรยีบร้อย ใช้ไม้ถูพื้นได้อย่างคล่องแคล่ว และที่ส าคญัเด็กจะพยายามที่จะเก็บน ้าใน 
กระบะน ้าออกเพื่อน า ไปทิง้โดยเดก็จะใชถ้ว้ยตกัก่อน เมือ่ น ้าใกลห้มดจะใชจ้าน  ใชช้อ้น และเมื่อน ้า
ใกลห้มดตกัไม่ได ้เดก็จะช่วยกนัคดิว่าจะท ายงัไง สุดทา้ยกล็องยก เอยีงกระบะน ้าและใช ้  แก้วตกัที
ละนิดจนน ้าหมดจากกระบะ  
  จะเหน็ได้ว่ากจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติตลอด 8 สปัดาห ์
ครดู าเนินกจิกรรมตามขัน้ตอนการเล่นทัง้ 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ที ่1 ขัน้เตรยีม ขัน้ที ่2 ขัน้ด าเนินการ
ก่อนเล่น  ขัน้ที ่3 ขัน้ปฏบิตักิารเล่น ขัน้ที ่4 ขัน้สรุปการเล่น เมื่อเดก็มโีอกาสท ากจิกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิจะพบว่าสปัดาห์ก่อนการทดลองอยู่ในระดบัต ่า จากการจดั 
กจิกรรมให้เดก็ท าซ ้าๆ  เป็นกระบวนการที่หล่อหลอม  เดก็ได้ฝึกฝนท าให้เกดิพฤตกิรรมทีเ่ขม้ขน้ 
โดยการใช้สิ่งเร้าทัง้ภายนอกและภายใน โดยผู้วิจยัเเปลี่ยนสื่อตามหน่วยการเรยีนรู้  เป็นตวัเร้า 
กระตุ้น และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของครูกับเด็กระหว่างการจดักิจกรรม ท้าทายให้เด็กอยากรู ้
สนองตอบดว้ยค าพดู เป็นก าลงัใจใหก้บัเดก็ ท าใหเ้ดก็เกดิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 สงูคงที ่
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 3. การจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิท าให้เดก็มพีฤติกรรม
อทิธบิาท 4 โดยรวมและรายด้าน คอื ด้านฉันทะ วริยิะ จติตะ และวมิงัสา สูงขึน้กว่าก่อนการจดั
กจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากผลการวจิยัในครัง้นี้ เมื่อพจิารณาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั    การจดั
กจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตสิามารถพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทุกดา้น
ของเดก็ปฐมวยัใหส้งูขึน้ มกีารพฒันาดงันี้ 
  3.1 พฤตกิรรมทางดา้นฉันทะ  จากการศกึษาพบว่าหลงัการจดักจิกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทางด้านฉันทะสูงขึน้อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาตสิามารถพฒันาพฤติกรรมทางด้านฉันทะได้ เดก็ทีม่พีฤตกิรรมฉันทะทีเ่ดก็แสดงออก คอื
เดก็จะรกังาน ท างานดว้ยใจรกัเป็นสุข จะแสดงออกดว้ยท่าทาง ค าพูด กจิกรรมทีพ่ฒันาฉันทะ พระ
พรมคุณาภรณ์ (ประยทุธ ์ปยุตฺโต. 2552: 18) กล่าวว่า คนทีม่นีิสยัใจรกั ชอบอะไรแลว้ท า ครตู้องใช้
วธิกีารถามรว่มดว้ย ทัง้นี้อาจเป็นเพราะในขณะที่เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิครู
มปีฏสิมัพนัธ์ที่ดกีบัเด็ก ครูจะถาม พูดคุย ด้วยท่าทางที่เป็นมติรการจดักจิกรรมให้เดก็ได้เกดิความ
สนุกสนาน เดก็มคีวามสุขในการเล่น มคีวามรกัในการท ากจิกรรม เมื่อเดก็มโีอกาสตดัสนิใจเลอืกมุม
ตามความสมคัรใจ ซึง่จากมคีวามสอดคลอ้งกบั สุจนิดา ขจรรุง่ศลิป์ (2550ข: 26) ทีก่ล่าวว่า หลกัการ
จดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูส้ าหรบัเดก็ปฐมวยัทีส่ าคญัประการหนึ่ง คอื ใหเ้ดก็มโีอกาสฝึกการตดัสนิใจ
หรอืมโีอกาสเลอืก การจดัมุมต่างๆ ในห้องเรยีนที่เดก็สามารถตดัสนิใจเลอืกเล่นในมุมต่างๆ ตาม
ความสนใจของเดก็ เป็นสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี่มปีระสทิธภิาพในการส่งเสรมิความเชื่อมัน่และ
ความสามารถในการตดัสนิใจของเดก็ในวยัน้ี     
  การที่เด็กได้เล่นเลือกตามมุมประสบการณ์ทัง้ 8 มุม จะเป็นการส่งเสริมความ
พฤติกรรมอิทธบิาท 4 ด้านฉันทะให้กับเด็กปฐมวยั ด้วยรูปแบบการจดักิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ที่ให้เดก็มโีอกาสเลอืกเล่นตามมุมด้วยความสมคัรใจ สื่อธรรมชาติที่
หลากหลาย เมื่อเดก็ได้ลงมอืปฏบิตักิจิกรรมด้วยตนเองตามความสนใจ มคีวามกระตอืรอืรอืรน้ใน
การท ากจิกรรม จะคอยมาถามครเูสมอว่า”วนัน้ีเราจะท ากจิกรรมอะไร” เกดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างเพื่อน 
และคร ูเดก็จะมกีารพูดคุยกนัในกลุ่มทีเ่ล่นอยู่ดว้ยกนั แสดงสหีน้าท่าทางมคีวามสุข ซึง่แสดงออกโดย
การพูดคุย เกี่ยวกบัการเล่น สื่อ มกีารเสนอความคดิเหน็ขณะท ากจิกรรม  ไดเ้สนอผลงานของตนเอง
และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนและครูฟงัได้ และเมื่อเดก็ท ากจิกรรมส าเรจ็ จะรูส้กึภูมใิจใน
ผลงานของตน สงัเกตไดจ้ากการทีเ่ดก็แสดงอาการดใีจ น าผลงานทีไ่ดไ้ปอวดครขู้างหอ้ง อวดเพื่อน 
หรอืผู้ช่วยวจิยั ในขัน้ตอนการน าเสนอผลงานเป็นการให้เด็กบอกเล่า บรรยายในสิง่ที่ตนท าด้วย
ความภาคภมูใิจ ครจูะเสรมิแรงทางบวกเท่านัน้ ไม่มกีารประเมนิค่าหรอืเปรยีบเทยีบผลงานของเดก็ 
แต่จะพยายามท าความเขา้ใจกบัผลงานนัน้ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั สุมณฑา พรหมบุญ (2544: 10) 
กล่าวไวว้่า เดก็ปฐมวยัเป็นวยัที่มจีนิตนาการสูง สามารถเล่าเรื่องสิง่ต่างๆ ตามความคดิของตนได ้
ผูใ้หญ่ควรใหโ้อกาสเดก็ในการเล่าเรื่อง มกีารเสรมิแรงทางบวกดว้ยค าชม หรอืแสดงค าถามทีแ่สดง
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ท่าทเีขา้ใจในผลงาน เป็นการกระตุน้ใหเ้ดก็พอใจ มคีวามสอดคลอ้งกบัสกนิเนอร ์(Skinner) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า การเรยีนรูก้ารกระท าใดๆ ถ้าไดร้บัการเสรมิแรงจะมแีนวโน้มที่จะเกดิขึน้อกี ส่วนการกระท า
ใดๆ ทีไ่มไ่ดร้บัการเสรมิแรง มแีนวโน้มทีค่วามถีข่องการกระท านัน้จะลดลง และหายไปในทีสุ่ด  
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต. 2548: 70) กล่าวว่า พระพุทธเจา้จะทรงใชก้ารชมเชย
บา้ง กเ็ป็นไปในรปูการยอมรบัความดขีองผูน้ัน้ กล่าวชมโดยธรรม ใหเ้ขามัน่ใจ ในการกระท าความดี
ของตน เมื่อเดก็ท ากจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตเิสรจ็เรยีบรอ้ย เดก็ยงัได้
ช่วยเกบ็ของเล่นตามมมุ ท าความสะอาดมมุ ท าความสะอาดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นมุมประกอบอาหาร โดย
น าไปลา้ง น าไปเชด็ ผึง่ลมใหแ้หง้ และเกบ็เขา้ทีเ่ดมิ เดก็มพีฤตกิรรมเลยีนแบบจากการสงัเกตการณ์
เก็บของเล่นตามมุมประสบการณ์ของครูในช่วงสปัดาห์แรกๆ จากการสงัเกตเพื่อน เมื่อเหน็เพื่อน
เกบ็ของเล่นเมื่อเล่นเสรจ็ แลว้ครชูมเชย (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2545: 23 - 24; อ้างองิจาก Albert 
Bandura. 1925) พฤตกิรรมของคนและการแสดงออกเกดิจากการไดเ้ลยีนแบบตวัอย่างทีผู่น้ัน้เหน็ 
ไดส้งัเกต ลองปฏบิตัติาม หากไดร้บัการยอมรบัเดก็จะแสดงพฤตกิรรมหรอืกระท านัน้ต่อไป เดก็จะ
เลอืกเลยีนแบบเฉพาะสิง่ทีเ่ดก็สนใจเท่านัน้ สิง่ทีเ่ดก็เลยีนแบบมทีัง้การไดเ้หน็ ได้ฟงั และไดย้นิ แต่
การไดเ้หน็ต้นแบบมอีทิธพิลสูงกว่า จากการสงัเกตพฤตกิรรมของผูว้จิยัเดก็จะเกบ็ของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทัง้ 8 มมุ ไดถู้กตอ้ง เรยีบรอ้ย  โดยทีค่รไูมต่อ้งเตอืน  
  จะเหน็ได้ว่า การจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ให้เดก็
ปฐมวยัมโีอกาสในการเลอืกเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสมคัรใจ กบัเพื่อนทีช่อบท าใหเ้ดก็มี
ความสุข เพลดิเพลนิ ในการเล่น แสดงออกมาผ่านสื่อ ผ่านการเล่น การทีเ่ดก็จะบรรลุถงึความพอใจ
นัน้ ตอ้งสนองตอบดว้ยการเล่น สอดคลอ้งกบั ฉันทนา ภาคบงกช (2538: 1) ทีไ่ดเ้สนอแนวคดิไวว้่า 
บุคคลที่มคีวามภาคภูมใิจในตนเอง จะมคีวามเชื่อว่าตนมคีวามสามารถ ยอมรบัหรอืพอใจในความ
เป็นตวัของตวัเอง เดก็ทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตนเอง จะมคีวามกลา้ในการแสดงออก กลา้ตดัสนิใจและมี
ความมัน่ใจที่จะท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จได้ตามความต้องการของตนเอง จากที่ครูมปีฏสิมัพนัธ์ที่ด ี
ภายใตบ้รรยากาศของความรกั ใหก้ าลงัใจในการท ากจิกรรม เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ล่าเกี่ยวกบัผลงาน 
ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนและคร ูเดก็จะเกดิความภาคภูมใิจ เพื่อใหพ้ฤตกิรรมทีพ่งึประสงคน์ัน้คง
อยู่ จะเหน็ได้ว่า การจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิ ท าให้เดก็ปฐมวยัมี
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทางดา้นฉนัทะสงูขึน้ 
  3.2 พฤตกิรรมทางดา้นวริยิะ  จากการศกึษาพบว่า หลงัการจดักจิกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติ เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทางดา้นวริยิะ สูงขึน้อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 แสดงให้เหน็ว่าการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาต ิสามารถพฒันาพฤตกิรรมทางด้านวริยิะได้  เพราะลกัษณะของกจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณดว้ยสื่อธรรมชาต ิมคีวามสนุกสนานทา้ทายความสามารถเดก็ เป็นไปตามค ากล่าวของ
พระพรมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต. 2552: 17) ที่ว่า คนที่มลีกัษณะวริยิะ จะท าอะไรต้องมี
ลกัษณะทา้ทาย ถ้าอะไรเป็นเรื่องท้าทายแล้วใจสู้จะท าให้ได้ บทบาทของครใูนการจดักจิกรรมการ
เล่น ครจูะมปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็ ทา้ทายเดก็ดว้ยการพูดคุย ดว้ยลกัษณะของกจิกรรมสื่อธรรมชาต ิ
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รเิริม่การเล่นและลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ดงัทีส่ริมิา ภญิโญอนันตพงษ์ (2545: 31 – 33) กล่าวว่า 
เดก็ปฐมวยัโดยธรรมชาตแิลว้มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ในสิง่ต่างๆ ทีก่ระตุ้นใหเ้ดก็คดิ ใหอ้ยากเรยีนรู ้
ท าใหเ้ดก็กลา้คดิ กลา้กระท า และคน้พบความรูด้ว้ยตนเอง ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติ เช่น การเล่นประกอบอาหาร การท ากจิกรรมศลิปะ การเล่นตามมุม
เล่นน ้า – เล่นทราย เป็นตน้  
  การเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ทุกครัง้ การเปิดโอกาสให้เด็ก
ปฏิบตัิการเล่นตามที่ออกแบบไว้ หรอืรเิริม่ใหม่อย่างอิสระ เด็กสามารถใช้เวลาในการเล่นอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะเล่นเสรจ็ ให้ความสนใจ พูดคุย และให้ก าลงัใจ ให้เดก็มุ่งมัน่ในสิง่ที่ปฏบิตัอิย่าง
เต็มที่ เปิดโอกาสให้เด็กใช้ความพยายามในการเล่น ชกัชวนให้เด็กร่วมเล่น ท ากิจกรรมตามที่
ออกแบบไว้ สอดคล้องกบัลดาวรรณ ดสีม (2546: 64) ที่กล่าวว่า ในเด็กปฐมวยัการที่ครูมี
ปฏสิมัพนัธท์ี่ด ีไม่ว่าจะเป็นการใชค้ าถามกระตุ้นในการเรยีนรู ้การใหก้ าลงัใจ โอบกอดเดก็ หรอืค า
ชมเชยในขณะที่เด็กท้อแท้ ก็เป็นแรงกระตุ้นอย่างหนึ่ง ที่ท าให้เด็กมีก าลังใจที่จะเรียนรู้ต่อไป 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ วิสุทธิวรรณ ป ัน้ฉาย (2550: 58) ที่ศึกษาเรื่องคู่มือพัฒนาความ
ขยนัหมัน่เพียรของนักเรยีนระดับปฐมวัย สรุปว่า การจดักิจกรรมโดยใช้เทคนิคการเล่านิทาน 
เทคนิคแมแ่บบและบทบาทสมมต ิสามารถน ามาส่งเสรมิพฤตกิรรมความขยนัหมัน่เพยีรของนักเรยีน
ปฐมวยัไดเ้ป็นอยา่งด ีกจิกรรมในคู่มอืประกอบดว้ยเทคนิคทีห่ลากหลายและมคีวามเหมาะสมกบัเดก็
ปฐมวยั เปิดโอกาสใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในกจิกรรม ไดแ้สดงความคดิเหน็ซึง่ท าใหเ้ดก็เกดิความสนใจ 
จากสถานการณ์ทีก่ าหนดให ้ท าใหเ้ดก็มคีวามกระตอืรอืรน้ อยากเขา้มามสี่วนร่วม เดก็มอีสิระในการ
ตดัสนิใจ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แสงเดอืน จธูาร ี(2546: 62 – 63) ทีศ่กึษาเรื่องผลของการ
จดักจิกรรมสนทนายามเช้าเน้นวฒันธรรมเป็นฐานที่มผีลต่อความเชื่อมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั 
ไดก้ล่าวถงึ กจิกรรมทีม่ลีกัษณะเป็นกนัเองสนุกสนาน ไม่ตงึเครยีดท าใหเ้ดก็เกดิความมัน่ใจ และได้
คดิรเิริม่กระท าสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองเดก็ไดแ้สดงความสามารถของตนเองอยา่งเตม็ที่ 
  การพฒันาพฤตกิรรมทางด้านวริยิะ ซึ่งเป็นเรื่องของจติใจที่สื่อออกมาเป็นการกระท า
จากการเล่นดว้ยสื่อธรรมชาต ิมกีารสรา้งบรรยากาศในการเล่นอย่างอสิระทัง้ในการเลอืกเล่นตามมุม 
และการสรา้งสรรค์การเล่นจากสื่อธรรมชาต ิเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัิด้วยตวัเอง จะเหน็ได้ว่า การจดั
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ ท าให้เด็กปฐมวยัมพีฤติกรรมอิทธบิาท 4 
ทางดา้นวริยิะสงูขึน้ เพราะการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติ ส่งเสรมิให้
เด็กปฐมวยัได้เลอืกท ากิจกรรมตามความสนใจ มกีารออกแบบการเล่นอย่างอิสระ ท าให้เด็กเกิด
อสิระทางดา้นความคดิ ท าใหเ้ดก็มคีวามเตม็ใจในการเล่นอยา่งเตม็ที ่ 
  3.3 พฤตกิรรมทางดา้นจติตะ จากการศกึษาพบว่าหลงัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ  เดก็ปฐมวยัมเีดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทางดา้นจติตะ 
สูงขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 แสดงให้เหน็ว่าการจดักจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์สามารถพฒันาพฤตกิรรมทางดา้นจติตะได ้  เดก็ทีม่จีติตะพฤตกิรรมทีเ่ดก็แสดงออก 
เด็กจะมสีมาธ ิความจดจ่อ ในขณะที่เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ เดก็มโีอกาส
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เลอืกมุมที่ตนสนใจ มกีารวางแผนการเล่นด้วยตนเอง จากกระบวนการดงักล่าวเด็กจะเกิดความ
ตระหนักว่าสิง่ที่ตวัเองเลอืกคอืเดก็ต้องรบัผดิชอบ กจิกรรมที่พฒันาจติตะต้องเกี่ยวขอ้งกบัตวัเดก็ 
ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัพระพรมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ์ปยุตฺโต. 2552: 17) กล่าวว่า คนบางคนเป็น
คนแบบจติตะ ลกัษณะเป็นคนเอาใจจดจ่อ ถ้ามอีะไรเกี่ยวขอ้งกบัตวัเขา เรยีกว่าเป็นเรื่องของเขา
แล้ว เอาใจจดจ่อไม่ทอดทิ้ง อย่างนี้เป็นลกัษณะของคนมคีวามรบัผิดชอบ เป็นเรื่องของเขาขึ้น
มาแลว้เขาจะท า ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการส่งเสรมิพฤตกิรรมทางดา้นจติตะ จากการที่เดก็เล่นตาม
มมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเมือ่เดก็เล่นตามมุมทีเ่ลอืกแลว้เดก็จะตัง้ใจท ากจิกรรมเล่น เดก็จะ
รูส้กึว่าเป็นสิง่ที่ต้องรบัผดิชอบ คอื จะปฏบิบตักิารเล่นตามระยะเวลาที่ก าหนดคอื 40 นาท ีเดก็มี
ความจดจอ่ในการท ากจิกรรมจนกว่าจะเสรจ็ แสดงความเอาใจใส่ในการเล่นตลอดเวลา ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ขวญัจริา ภูสงัข ์(2547: 56) ทีศ่กึษาความสามารถทางพหุปญัญาของเดก็ปฐมวยัที่
ได้รบัการจดัประสบการณ์ปฏบิตัิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญัญาเพื่อการเรยีนรู ้
กล่าวว่า การจดัการเรยีนรูท้ี่เปิดโอกาสให้เด็กมปีระสบการณ์ตรงโดยเรยีนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมอื
กระท าด้วยตนเองจนประสบความส าเร็จในการปฏบิตัิกิจกรรม เด็กจะเกิดความเชื่อมัน่ มคีวาม
ภาคภมูใิจในผลงานของตนเองและกลา้แสดงออกมากขึน้ ในมุมวทิยาศาสตร ์ขณะทีเ่ดก็ท ากจิกรรม
เดก็สามารถเลอืกท ากจิกรรมการทดลองตามทีต่นเองสนใจ และเดก็ท ากจิกรรมดว้ยความตัง้ใจ เช่น 
มุมเล่นน ้า - เล่นทรายครจูดัสภาพแวดลอ้มการเล่นโดยใหเ้ดก็เล่นน ้าจากสื่อธรรมชาต ิ เดก็เล่น น ้า  
ดอกอญัชนั  ครจูะตม้น ้าดอกอญัชนัและไม่ไดเ้อากากดอกอญัชนั ออก เมื่อเดก็มาเล่นตามมุมเดก็จะ 
แสดงความ เอาใจใส่ในการเล่นโดยใช้ตะแกรงกรองกากดอกไม้ออก แล้วเด็กค่อยเริม่เล่น  จาก
สถานการณ์การเล่นตามมุมศลิปะ เดก็จะมสีหีน้าท่าทางที่มุ่งมัน่ในการท ากจิกรรมมาก แมล้กัษณะ
ของกจิกรรมจะยากและเดก็ไม่คุ้นเคย ไม่วอกแวกกบัสิง่เรา้ที่อยู่รอบขา้ง เพราะครจูะเรา้จติตะของ
เดก็ดว้ยการใชม้มุสงบคอืมุมศลิปะใหอ้ยู่ใกลก้บัมุมบลอ็กซึง่มเีสยีงดงั มุมวทิยาศาสตรอ์ยู่ใกลก้บัมุม
ประกอบอาหาร เรา้สมาธดิว้ยเสยีงและกลิน่ของอาหาร เดก็จะท ากจิกรรมอย่างต่อเนื่องจนแลว้เสรจ็ 
และบรรยากาศที่แสดงถึง พฤติกรรมทางด้านจติตะ คอื บรรยากาศในการเล่นเงยีบ ไม่มเีสยีงดงั 
รบกวนออกมาจากมุมต่างๆ ถ้าเด็กคนไหนเสรจ็ก่อนจะนัง่รอเพื่อนคนอื่นจนกว่าเพื่อนจะท าเสรจ็ 
เพื่อร่วมกันเก็บมุมนัน้ๆ จะไม่ลุกเดินเพ่นพ่านรบกวนเพื่อนคนอื่นเพราะกลวัว่ากลุ่มของตนจะ
จ านวนไม่ครบตามขอ้ตกลงของการเล่น หรอืส่งเสยีงดงัรบกวน บรรยากาศในการเล่นจะเงยีบ ซึ่ง
เป็นลกัษณะของจติตะ (กลุ่มุของสมาธ)ิ เดก็เล่นของเล่นดว้ยความระมดัระวงัซึง่จากการสงัเกตของ
ผูว้จิยั ตลอดระยะเวลาในการวจิยั สื่อธรรมชาตใินการเล่นตามมุมประสบการณ์มคีวามเสยีหายน้อย
มาก และเดก็ไมไ่ดร้บัอนัตรายจากการเล่นเลย เพราะเดก็จะเล่นดว้ยความระมดัระวงั จะเกบ็ของเล่น
ได้อย่างเรียบร้อย  จะเห็นได้ว่า การจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิ
ส่งเสรมิให้เด็กปฐมวยัได้ปฏบิตักิจิกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนด ท ากจิกรรมตามขอ้ตกลงของการ
เล่น คอื การเล่นตามระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ส่งเสยีงดงัรบกวนเพื่อน ท าให้เดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 ทางดา้นจติตะสงูขึน้  
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  3.4 พฤตกิรรมทางดา้นวมิงัสา จากการศกึษาพบว่าหลงัการจดักิจกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติ  เด็กปฐมวยัมเีดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทางดา้น
วมิงัสา สูงขึน้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติสามารถพฒันาพฤติกรรมทางด้านวิมงัสาได้  เด็กที่มวีิมงัสา
พฤตกิรรมทีเ่ดก็แสดงออก เดก็จะชอบสงสยั ชอบคน้ควา้ ชอบทดลอง พระพรมคุณาภรณ์ (ประยุทธ ์
ปยุตฺโต. 2552: 18) กล่าวว่า คนอกีพวกหนึ่งเป็นพวกชอบสงสยั ชอบคน้ควา้ ชอบทดลอง เราต้อง
ท าอะไรใหเ้ขาเกดิความสงสยั อยากรู ้อยากเขา้ใจขึน้มา กจิกรรมทีท่ าต้องเป็นเรื่องทีน่่าคน้คว้า น่า
ทดลอง ซึ่งสอดคล้องกบั พชัรวีลัย ์เกตุแก่นจนัทร ์(2541: 22 – 23) กล่าวว่า การจดักจิกรรม
ปฏิบัติการทดลองเป็นการสอนที่ท าให้เด็กได้รบัประสบการณ์ตรง เพราะเด็กได้ทดลองปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง ได้สงัเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง ในสิง่ที่ตนได้ทดลอง เป็นการฝึกทกัษะการ
สงัเกต การคดิแก้ปญัหา และส่งเสรมิให้เดก็มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบั จติท
นาวรรณ เดอืนฉาย (2541: 2) ที่กล่าวว่า ศลิปะสรา้งสรรค์เป็นกจิกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสรมิให้เดก็
ส ารวจ ค้นคว้า และเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคดิรเิริม่และจนิตนาการ จากลกัษณะดงักล่าวมี
ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเพราะเดก็
จะมอีอกแบบหรอืวางแผนก่อนการเล่น และในขณะทีเ่ดก็เล่นครูจะกระตุ้นเดก็ด้วยค าถาม ชกัชวน
เดก็ให้เกดิความสงสยัในการท ากิจกรรม ท าให้เป็นเรื่องที่น่าค้นคว้า น่าทดลอง น่าสงสยั บางครัง้
ขณะที่ท ากิจกรรมอาจเกิดปญัหาขึ้น เช่น มุมประกอบอาหาร อุปกรณ์ที่ครูจดัไว้ให้ที่มุมเมื่อเด็ก
ประกอบอาหาร แลว้เกดิการตดิขดั ท าไมถ่นดั เดก็จะคุยกนัและคดิว่าจะใชอ้ะไรแทน บางครัง้จะเดนิ
มาบอกคร ูบางครัง้จะตดัสนิใจแก้ปญัหาเอง ดว้ยการลงความเหน็ว่าจะท าอย่างไร มกีารลองผดิลอง
ถูก สอดคลอ้งกบักระทรวงศกึษาธกิาร (2548: 52) ไดก้ล่าวถงึ การจดักจิกรรมทีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั 
ควรเดก็มอีสิระในการเลอืกเรยีนตามความสนใจและความสามารถของตนเอง เดก็ได้คดิวเิคราะห์ 
วางแผน และลงมอืปฏบิตั ิเดก็ไดส้รปุและสรา้งองค์ความรูด้ว้ยตนเองเดก็ไดป้ฏสิมัพนัธแ์ละเรยีนรูจ้าก
บุคคลอื่น   
  การจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัเดก็
จะมอีอกแบบหรอืวางแผนก่อนการเล่น ไดป้ฏบิตักิจิกรรมทีเ่ป็นรูปธรรมดว้ยสื่อธรรมชาต ิมโีอกาส
ท ากิจกรรมแบบลองผิดลองถูก บางครัง้ขณะที่ท ากิจกรรมอาจเกิดปญัหาขึ้น เด็กจะร่วมกันคิด
แกป้ญัหา ไดเ้รยีนรูก้จิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง จงึส่งผลใหเ้ดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมการ
เล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเดก็ไดม้โีอกาสพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดา้นวมิงัสา ท า
ใหเ้ดก็ปฐมวยัมพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทางดา้นวมิงัสาสงูขึน้  
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ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นี้เป็นการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติเพื่อ
ส่งเสรมิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั  
 1. กจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเป็นการจดัสภาพแวดลอ้มดว้ย
สื่อธรรมชาต ิในการจดัมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิทัง้ 8 มุม ผูว้จิยัจดัภายในหอ้งเรยีน 5 มุม 
คอื มุมศลิปะ มุมบลอ็ก มุมดนตร ีมุมบทบาทสมมต ิและมุมหนังสอื เป็นมุมที่ต้องความสงบในการ
เล่น จดันอกหอ้งเรยีน 3 มุม คอื มุมประกอบอาหาร มุมวทิยาศาสตร ์และมุมเล่นน ้า – เล่นทราย 
เป็นมุมที่มกีารใช้น ้า  ทราย ก่อไฟในการประกอบอาหาร เป็นต้น เพื่อความสะดวกในการจราจร 
และเพยีงพอกบัจ านวนเดก็จ านวนมาก และบางมมุเป็นการจดัมมุสงบใกลก้บัมุมทีม่เีสยีงดงั เช่น มุม
ศลิปะ มมุบลอ็ก มมุวทิยาศาสตร ์ใกลก้บัมมุ ประกอบอาหาร เพื่อดสูมาธเิดก็ (จติตะ) 
 2. ในช่วง Baseline ทีเ่ริม่การทดลอง เดก็เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อปกต ิเดก็ยงัยดึ
ตดิกบัพฤตกิรรมเดมิ เช่น ท าท่างงๆในการเล่นตามมุม ไม่รูว้่าจะเลอืกมุมไหนด ีเพื่อนทีส่นิทจะเล่น
มุมไหน จะเลอืกมุมที่เคยเล่น  เล่นไดไ้ม่นานจะเปลีย่นมุม เพื่อนคนไหนเรยีกกไ็ป ยงัไม่เคยชนิกบั
รปูแบบในการเล่นทีค่รเูริม่จดัให ้
 3. สปัดาห์ที่ 2 เริม่การเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาติที่ครูจดัตามมุม
ประสบการณ์ ซึง่สื่อเหล่านี้ครจูดัเตรยีมไวต้ัง้แต่ตอนเปิดเทอม เดก็จะใหค้วามสนใจดว้ยการถามครู
ว่า “มขีองเล่นโบราณครูเอาไวท้ าอะไร” จะท าท่าสนใจ จะแอบเล่นที่มุมประสบการณ์ทีค่รูเตรยีมสื่อ
ธรรมชาต ิพอเริม่ทดลองครูเริม่ให้เล่นเป็นสปัดาห์แรก เดก็พูดว่า “เราได้เล่นของเล่นโบราณแล้ว” 
ตอ้งการมสี่วนรว่มในการเล่น ดว้ยการช่วยครหูยบิ จบัของเล่นตามมมุประสบการณ์ 
 4. ในการจดักิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาตใินแต่ละครัง้ เดก็มี
ความกระตอืรอืรน้ทีเ่ขา้ไปเล่นตามมุมประสบการณ์ทีต่วัเองชอบ ดว้ยการแสดงออกทางพฤตกิรรม 
ดงันี้ เดก็จะน าอุปกรณ์ในการท าอาหารมาที่ครูสอนตามหน่วยนัน้เพื่อให้ตวัเองได้เขา้ไปเล่นในมุม
ประกอบอาหาร จะถามครวู่ามมุทีต่นตอ้งการเล่นวนันี้ท าอะไร หนูจะท าอะไรในมุมนัน้ๆ และสุดทา้ย
จะบอกครวู่า “หนูขอเล่นมมุทีต่อ้งการ” เป็นตน้ 
 5. จากการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ เมื่อปฏบิตัติามขอ้ตกลงในการเล่นตาม
มมุทีต่ ัง้ไวร้ว่มกนัได ้เช่น ในแต่ละมมุเล่นไดไ้มเ่กนิ 5 – 6 คน เมื่อเล่นเสรจ็แลว้ต้องเกบ็ทุกครัง้ และ
เดก็ไดร้บัค าชมเชยจากครทูุกครัง้ทีเ่ล่นตามมุมจนเกดิความส าเรจ็ ท าใหเ้ดก็เกดิความภาคภูมใิจใน
ตนเอง เมื่อครสูอบถามพูดคุยกบัผูป้กครอง เดก็เกดิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทัง้ทีบ่า้นและทีโ่รงเรยีน 
เช่น เดก็จะกลบัไปเล่าให้ผู้ปกครองฟงัว่า วนัน้ีเดก็ได้ท าอะไรบ้าง และคดิวางแผนต่อว่า พรุ่งน้ีจะ
เลอืกเล่นทีม่มุใดและจะน าสื่ออะไรมาบา้ง โดยการเตรยีมสื่อตามธรรมชาติมาจากบา้น เพื่อมาเล่นใน
มมุทีต่อ้งการเล่น  
           6. กจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ในแต่ละมุมเดก็ทีช่อบความทา้ทาย ชอบแก้ปญัหา 
จะเล่นมุมประกอบอาหาร มุมเล่นน ้า-เล่นทราย มุมดนตร ีตามล าดบั เดก็ทีช่อบความสงบมสีมาธดิ ี
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จะเล่นมุมศลิปะ มุมวทิยาศาสตร ์มุมบลอ็ก เดก็ที่ไม่ชอบสงัคม เช่น ไม่ค่อยพูด เล่นกบัเฉพาะกบั
เพื่อนทีส่นิท จะเล่นทีม่มุหนงัสอื มมุบทบาทสมมตติามล าดบั  
           7. เด็กผู้ชายจะเข้าเล่นมุมประกอบอาหาร มุมเล่นน ้าเล่นทรายเป็นส่วนใหญ่ มุมบลอ็ก
ตามล าดบั เดก็ผูห้ญงิจะ เขา้เล่นตามมุมศลิปะ มุมบทบาทสมมต ิมุมวทิยาศาสตร ์ตามล าดบั มุมที่
เล่นทัง้เดก็ผูช้ายและเดก็ผูห้ญงิ มมุดนตร ีมมุหนงัสอื ตามล าดบั 
           8. พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 เกดิขึน้ครบกระบวนของอทิธบิาท 4 แต่จะมคีวามชดัเจนในแต่ละ
ดา้นแตกต่างกนั คอื 1. มมุประกอบอาหาร มมุเล่นน ้า-เล่นทราย พฤตกิรรมดา้นฉันทะ วริยิะ วมิงัสา 
เด่นชดั 2. มมุศลิปะ มมุบลอ็ก ดา้นจติตะ วมิงัสา เด่นชดั  
           9. เดก็ที่ไม่มพีฤตกิรรมฉันทะ ในช่วงแรกจะเป้นกลุ่มเดก็ที่เลอืกมุมไม่ทนัเพื่อน หรอืการ
ตดัสนิใจชา้ จะไดเ้ล่นมุมทีไ่ม่ชอบในช่วงแรก ต่อพอเล่นไปสกัพกัเดก็จะมคีวามชอบ จะแสดงออก
โดยการเล่นจนครบตามก าหนดเวลา ไม่เปลี่ยนมุม สามารถสรา้งสรรคกืารเล่นจากสื่อที่มตีามมุม 
และสามารถเล่าเกีย่วกบัความประทบัใจในการเล่นได ้
           10. มุมประกอบอาหาร มุมเล่นน ้า – เล่นทราย และมุมศลิปะ เป็นมุมทีเ่ดก็ใหค้วามสนใจ 
ตอ้งการเขา้ไปเล่น ผูว้จิยัเหน็ว่ามุมไหนทีเ่ดก็ใหค้วามสนใจมาก ควรมกีารจดัเพิม่เป็น 2 มุมในมุมที่
เดก็ใหค้วามสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 1. การจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ ครคูวรค านึงถงึกจิกรรม
ที่ให้เด็กท า ต้องมกีารวางแผนการจดักิจกรรมตามขัน้ตอนในการเล่น ข้อตกลงในการเล่น  ทัง้นี้
เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนั 
 2. การจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ ควรมกีารเปลีย่นแปลงสื่อ
ในแต่ละสปัดาห์ให้สอดคล้องกบัหน่วยการสอน และให้เดก็มสี่วนร่วมในการจดัเตรยีมสื่ออุปกรณ์ 
เพื่อกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความสนใจ และเกดิความภาคภมูใิจในผลงานของตนเองมากขึน้ 
 3. การจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์  ครไูม่ควรเขา้ไปก าหนดวธิกีารเล่นใหก้บั
เดก็  แต่ควรเป็นเพยีงผูช้ีแ้นะ และใหค้วามช่วยเหลอืเมือ่เดก็ตอ้งการเท่านัน้ 
 4. ครมูบีทบาทในการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อส่งเสรมิ ฝึกฝน พฤตกิรรมทีด่งีามใหก้บัเดก็ 
 5. จากผลการวจิยัพบว่าการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิ
เดก็มพีฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ดขีึน้อย่างต่อเนื่อง จะเหน็ได้ว่ากจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์
ดว้ยสื่อธรรมชาต ิสามารถพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ได ้
 6. ในการเป็นครูนักวจิยัต้องค านึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกบัเด็กทัง้ห้องเรยีน ควรจดั
กจิกรรมทีค่ลอบคลุมเดก็ปฐมวยัทัง้หอ้ง 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้า 
 1. ควรมกีารศกึษาผลของการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตทิีม่ผีล
ต่อความสามารถด้านความรู้ เช่น ความคดิสรา้งสรรค์ ความสนใจใฝ่รู ้ มติสิมัพนัธ์ อนุกรม การคดิ
แก้ปญัหา ภาษา เป็นต้น และคุณลกัษณะด้านอื่นๆ เช่น ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ความรว่มมอื ความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิยั เป็นตน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาวธิกีารจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในรูปแบบอื่นๆ เพื่อพฒันาพฤตกิรรม
อทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั เช่น รปูแบบการเรยีนการสอนแนวบูรณาการ รปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวการศกึษาวอลดอรฟ์ รปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นตน้ 
 3. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดักจิกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์อื่นๆ  เพิม่เตมิขึน้  เช่น  มุมเครื่องเล่นสมัผสั  มุมรา้นค้า มุมเกมการศกึษา 
เป็นตน้ 
 4. พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ตวัใดตวัหนึ่งเริม่ก่อนได้ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บันิสยั เช่น เดก็ที่
มฉีันทะเป็นตวัน า เดก็จะรกังาน ท างานดว้ยใจ ใจที่เป็นสุข จะแสดงออกดว้ยท่าทาง และครตู้องใช้
วธิกีารถามร่วมด้วย เดก็ทีม่วีริยิะน าจะชอบใหท้า้ทาย เดก็ทีม่จีติตะน า คอืมสีมาธ ิความจดจ่อ ต้อง
ท ากจิกรรมอะไรก็ไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัตวัเดก็ อย่างนี้เป็นลกัษณะของคนทีม่คีวามรบัผดิชอบ เดก็ที่มี
วมิงัสาเป็นตวัน าจะชอบสงสยั ชอบค้นควา้ ชอบทดลอง กจิกรรมทีท่ าต้องเป็นเรื่องทีน่่าคน้คว้า น่า
ทดลอง เป็นตน้ 
 5. พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 จะเกดิขึน้ไดจ้ากการจดัสภาพแวดลอ้มของคร ูเช่น การจดัการ
เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิและ ลกัษณะของปจัจยั เช่น การได้เล่นกบัเพื่อนที่ชอบ 
กจิกรรมทีเ่ดก็มคีวามถนดั ความเคยชนิ เป็นตน้ 
 6. บทบาทของครใูนการจดักจิกรรม การสรา้งกตกิาการเล่น เป็นการวางเงื่อนไข ใหเ้ดก็
ตดัสนิใจ เลอืกเล่นตามมมุดว้ยความสมคัรใจ สรา้งสรรคก์ารเล่นอยา่งอสิระ บรรยากาศในการด าเนิน
กจิกรรมผ่อนคลาย ไมเ่ครยีด การมปีฏสิมัพนัธท์ีข่องครกูบัเดก็ การตอบสนองดว้ยค าพูด ทา้ทายให้
เดก็อยากรู ้เป็นก าลงัใจใหก้บัเดก็ กลา้คดิกลา้กระท า เกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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ภาคผนวก ก 
 
 -   คู่มือแผนการจดักิจกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ด้วยส่ือธรรมชาติ 
           เพ่ือพฒันาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 
 -   ตวัอย่างแผนการจดักิจกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ด้วยส่ือธรรมชาติ 
           เพ่ือพฒันาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 
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คู่มือการจดักิจกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ด้วยส่ือธรรมชาติ 
เพ่ือพฒันาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเดก็ปฐมวยั 

 
หลกัการและเหตุผล 
 การจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ ส าหรบัเดก็ในระดบัปฐมวยัไดม้กีารพฒันา 
ขึน้มาตามล าดบั ทีม่คีวามหลากหลายแนวคดิและวธิกีารในการเล่น โดยเฉพาะไดร้บัแนวคดิจาก
นกัการอนุบาลศกึษา เช่น รปูแบบการจดัมุมประสบการณ์แบบเรกจโิอ เอมเิลยี (Reggio Emilia)   
จะเน้นบรเิวณแสดงชิน้งานศลิปะ และบรรยากาศแนวศลิปะ รปูแบบการจดัมุมประสบการณ์แบบ 
วอลดอฟ (Waldorf) จะเน้นบรรยากาศธรรมชาต ิ มมุจะเหมอืนบา้น จดัหาวสัดุอุปกรณ์ใช้
ประกอบการเล่นของเดก็ โดยเป็นวสัดุธรรมชาตทิีห่าไดจ้ากทอ้งถิน่ เป็นต้น การเล่นตามมมุมสี่วน
ในการส่งเสรมิพฒันาการทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นร่างกายเดก็ไดเ้รยีนรูก้ารท างานของกลา้มเนื้อเลก็ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา ดา้นอารมณ์ -       เดก็มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตนเองและผูอ้ื่น ดา้น
สงัคมเดก็มโีอกาสท างานกบัผูอ้ื่นมปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัครแูละเพื่อน รูจ้กัการช่วยเหลอืและปรบัตวั 
และดา้นสตปิญัญาเดก็ไดค้ดิวางแผน คดิแกป้ญัหา รูจ้กัการใชค้ าพดูโตต้อบกบัผูอ้ื่นในการเล่น 
 การเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเป็นกจิกรรมการเรยีนรูข้องเดก็ ไดล้งมอืจดั
กระท าดว้ยตนเองกบัสื่อ วสัดุ ทีเ่ป็นรปูธรรมตามธรรมชาต ิ ในการเล่นอยา่งอสิระตามความสนใจ
โดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 เดก็                                                     คน้หา
และเรยีนรูส้รา้งสรรคส์ิง่ใหม่อยา่งอสิระไดต้ามจนิตนาการของตน สามารถทีจ่ะเล่นคนเดยีวหรอืเล่น
เป็นกลุ่ม จากการทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสไดเ้ล่นหรอืกระท าสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง ดว้ยการไดเ้ลอืกสิง่ทีช่อบ 
จะเกดิเป็นความรบัผดิชอบ ท ากจิกรรมอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่เริม่ตน้จนสิน้สุดการการท ากจิกรรม จน
เกดิเป็นความส าเรจ็จากการเล่น เกดิความประทบัใจ เป็นแรงบนัดาลใจน าไปสู่ในสิง่ทีมุ่ง่หวงั ซึง่ตรง
กบัหลกัอทิธบิาท 4                                  1.         อ      /              
                     น าไปสู่ 2. วริยิะ คอืความพากเพยีรทีจ่ะท า/เล่นสิง่นัน้ จนเกดิเป็นสมาธ ิ3. 
จติตะ คอืจติใจจดจอ่ มุง่มัน่ทีจ่ะท า/เล่น เมือ่เกดิปญัหา 4. วมิงัสา คอืรูจ้กัใชค้วามคดิพจิารณา 
ไตรต่รอง ใครค่รวญในสิง่ทีท่ า/เล่น ซึง่กระบวนการดงักล่าวถอืเป็นจดุเริม่ต้น ของกระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่ป็นธรรมชาตแิละมปีระสทิธภิาพทีสุ่ด 
 
จดุมุ่งหมายของการจดักิจกรรม 
 1. เพื่อเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลอืกและตดัสนิใจดว้ยตนเอง ตามความสนใจ เพื่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูโ้ดยผ่านประสบการณ์ตรง และคน้พบดว้ยตนเอง 
 2. เพื่อใหเ้ดก็เชื่อมโยงประสบการณ์เดมิกบัประสบการณ์ใหมท่ีเ่กดิขึน้ 
 3. เพื่อใหเ้ดก็เกดิความสนุกสนาน มคีวามสนใจ กระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้



 99 

 4. เพื่อเป็นการศกึษาการเล่นตามมมุประสบการณ์ระดบัปฐมวยั ดว้ยสื่อธรรมชาตใินการ
ส่งเสรมิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
            5. เพื่อส่งเสรมิพฒันาการทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นรา่งกาย อารมณ์-จติใจ สงัคม และสตปิญัญา 
  
จดุมุ่งหมายของการจดักิจกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ด้วยส่ือธรรมชาติเพ่ือพฒันา
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 ในระดบัปฐมวยั 
 การเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตใินระดบัปฐมวยั เป็นการจดัประสบการณ์
ส าหรบัเดก็อาย ุ 5 - 6 ปี เพื่อเตรยีมเดก็ใหม้ทีกัษะ และความพรอ้มทีจ่ะเรยีนในระดบัสงูต่อไป มุง่
ส่งเสรมิพฒันาการเดก็พฒันาการของเดก็ทัง้ 4 ดา้น คอื ดา้นรา่งกาย เดก็ไดเ้รยีนรูก้ารท างานของ
กลา้มเนื้อเลก็ ความสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา ดา้นอารมณ์ - จติใจ จะส่งผลใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึทีด่ ี
ต่อตนเอง ดา้นสงัคมส่งผลใหเ้ดก็เกดิความรูส้กึทีด่กีบัครแูละเพื่อน รูจ้กัการปรบัตวั และดา้น
สตปิญัญา เดก็ไดเ้รยีนรูก้ารคดิแกป้ญัหา รูจ้กัใชค้ าพดูโตต้อบกบัคนอื่น รวมถงึการส่งเสรมิ
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 คอื   
          1. พฤตกิรรมทางดา้นฉนัทะ   เลอืกเล่นตามมมุดว้ยความสมคัรใจ แสดงสหีน้าท่าทางมี
ความสุขพอใจในสิง่ทีต่นเล่นแสดงความกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีท่ า/เล่นตามทีอ่อกแบบไวห้รอืรเิริม่การ
เล่นทีต่่างจากรปูแบบบรรยายบอกสิง่ทีต่นท า/ผลงานดว้ยความภาคภมูใิจ จดัของเล่นใหอ้ยูใ่นสภาพ
เรยีบรอ้ยหลงัจากเลกิเล่น 
          2. พฤตกิรรมทางดา้นวริยิะ ปฏบิตักิารเล่นตามทีอ่อกแบบ ไวห้รอืรเิริม่เล่นต่างจากรปูแบบ
สามารถท ากจิกรรม/เล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแลว้เสรจ็มุง่มัน่ในสิง่ทีป่ฏบิตัอิย่างเตม็ที่ ไมย่อมแพ้
แสดงความพยายามท า/เล่น ตามทีอ่อกแบบไว ้ แมจ้ะเผชญิกบัปญัหาหรอือุปสรรคพดูหรอืแสดง
ท่าทางใหก้ าลงัใจตนเอง 
           3. พฤตกิรรมทางดา้นจติตะ แสดงความเอาใจใส่ต่อกจิกรรมทีท่ า/เล่นไดน้านตามระยะเวลา
ทีก่ าหนดเล่น/ท างานของตนโดยไม่รบกวนผูอ้ื่นเล่น/ท างานของตนอย่างระมดัระวงัมใีจจดจอ่ใน
กจิกรรม/เล่นจนกว่าจะแลว้เสรจ็ท ากจิกรรม/เล่นดว้ยความตัง้ใจ ไมว่อกแวกกบัสิง่เรา้ทีอ่ยูร่อบขา้ง    
            4. พฤตกิรรมทางดา้นวมิงัสา ออกแบบหรอืวางแผนก่อนการเล่นรูจ้กัทดลองในสิง่ทีป่ฏบิตัิ
อยูเ่พื่อใหส้ิง่ทีท่ า/เล่นออกมาดทีีสุ่ดแสดงการเล่นอยา่งลองผดิลองถูกเพื่อหาขอ้มลูในการแกป้ญัหา 
ตรวจตราสิง่ทีท่ าเพื่อหาขอ้บกพรอ่งตรวจสอบผลงานทีท่ าเสรจ็แลว้ปรบัปรุงผลงานใหส้มบรูณ์ตามที่
ตอ้งการ 
 
แนวทางการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาพฤติกรรมอิทธิบาท 4 
  แนวทางการจดักจิกรรมส าหรบัเดก็ปฐมวยัตอ้งค านึงถงึพฒันาการของเดก็ โดยมุง่
สรา้งใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู ้ซึง่ลกัษณะของประสบการณ์การเรยีนรู ้ทีเ่ดก็ปฐมวยัชอบมากคอืการเล่น 
เดก็จะตอ้งไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ในสิง่สนใจ โดยการสมัผสัดว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 ดว้ย
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ตนเองเพื่อพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิคอื  
            1. การพฒันาพฤตกิรรมดา้นฉันทะ เดก็ทีม่ใีจรกั ชอบอะไรแลว้ท า ตอ้งสรา้งใหเ้ดก็มี
ความสุข กระตุน้ใหเ้ดก็เกดิความกระตอืรอืรน้ โดยการจดัสิง่แวดลอ้มเป็นสิง่เรา้ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
เพิม่ความแปลกและแตกต่าง เดก็มโีอกาสเลอืกในสิง่ทีอ่ยากท าอยา่งอสิระ ใหเ้ดก็ฝึกท าซ ้าๆ จนเกดิ 
ความพอใจ และมคีวามสุขในสิง่ทีท่ า เกดิความตระหนกัถงึคุณค่าของสิง่ทีท่ าและพฒันาตนอย่าง
สม ่าเสมอ  
 2. การพฒันาพฤตกิรรมดา้นวริยิะ เดก็จะชอบใหท้า้ทาย ดว้ยลกัษณะของกจิกรรม สื่อ
ธรรมชาตติามมุมประสบการณ์ ความขยนัหมัน่เพยีรของเดก็จะเกดิขึน้ได ้ ตอ้งผ่านการชื่นชมดว้ย
การกระท า ค าพดู สหีน้า ท่าทางน ้าเสยีง ใหก้ าลงัใจและชีใ้หเ้หน็ผลดขีองสิง่ทีท่ า  การ ฝึกฝนนัน้
ตอ้งมคีวามสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้ดก็ๆขยนัคดิ ขยนัท างานจนเป็นนิสยั 
 3. การพฒันาพฤตกิรรมดา้นจติตะ เดก็ความมุง่มัน่ จดจอ่ ท าจนส าเรจ็ ไมย่อ่ทอ้ต่อ
อุปสรรค ตอ้งเป็นอะไรทีเ่กี่ยวกบัตวัเขา เดก็จะมคีวามรบัผดิชอบ ตอ้งท าใหเ้รือ่งนัน้เป็นเรือ่งของเขา
ตอ้งไมด่่วนใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ก่อนทีเ่ขาจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ที ่ เขาจะไดร้บัความสุขกบั
ความส าเรจ็ทีเ่กดิจากความมุง่มัน่ของเขา 
 4. การพฒันาพฤตกิรรมดา้นวมิงัสา เดก็ๆจะชอบสงสยั คน้ควา้ ทดลอง ครตูอ้งท าอะไรให้
เดก็เกดิความสงสยั อยากรู ้อยากเขา้ใจขึน้มา กจิกรรรมตอ้งเป็นกจิกรรมทีน่่าคน้ควา้ ฝึกฝนทีจ่ะคดิ
ทบทวน โดยครมูบีทบาทในการกระตุ้น โดยจดัสถานการณ์ กระตุน้ดว้ยค าถาม เพื่อใหเ้ดก็มโีอกาส
วเิคราะห ์พจิารณาผลทีเ่กดิขึน้และน าไปสู่การพฒันาในสิง่ทีท่ า 
 
เน้ือหา 
 มมุประสบการณ์ระดบัปฐมวยัเป็นการจดัสภาพแวดลอ้ม สรา้งบรรยากาศภายในหอ้งเรยีน 
หรอืภายนอกหอ้งเรยีนตามความตอ้งการและความเหมาะสม ชวนให้เดก็อยากเขา้ไปเล่น เป็นการ
เปิดโอกาสให้เดก็แสวงหาความรู้ โดยเลอืกและมสี่วนร่วมในการประกอบกจิกรรมตามความสนใจ
ของตวัเดก็เองอยา่งอสิระ ไดรู้จ้กัการสงัเกต คดิ คน้ควา้ ทดลอง และสรา้งสรรคผ์ลงาน เป็นการ
ส่งเสรมิเสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ เดก็ไดเ้รยีนรูส้ทิธแิละหน้าที่ความรบัผดิชอบของตนและ
ของเพื่อน เดก็ไดร้บัการส่งเสรมิพฒันาการดา้นต่างๆ พรอ้มกนัครบทุกดา้นในโอกาสเดยีวกนั ซึง่
ลกัษณะของการจดัมุมประสบการณ์ในแต่ละมุม มดีงันี้ 
 มุมศลิปะ เป็นมุมประสบการณ์ทีเ่ดก็สามารถแสดงความรูส้กึ ความคดิจนิตนาการ ของ
ตนเองออกมาเป็นภาพหรอืสิง่ของต่างๆ โดยอสิระ 
 มมุบลอ็ก เป็นมุมประสบการณ์ทีช่่วยเสรมิสรา้ง พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์ และพฒันา
กลา้มเนื้อเลก็ใหแ้ขง็แรง เดก็ไดถ่้ายทอดความคดิโดยอสิระ 
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 มมุดนตร ีเป็นมุมประสบการณ์ทีร่วบรวมเกบ็อุปกรณ์ดนตรต่ีางๆ ส าหรบัเดก็ในการเรยีนรู้
จงัหวะงา่ยๆ การเคาะ ดดี ส ีต ีเปา่ ไดเ้คลื่อนไหวอยา่งอสิระ ตามจนิตนาการของเดก็ 
 มมุบทบาทสมมต ิ เป็นมุมประสบการณ์ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสแสดงบทบาทสมมต ิ
เลยีนแบบบุคคลทีแ่วดลอ้มเดก็ในครอบครวัและในสงัคม จากทีพ่บเหน็บุคคลใกลช้ดิภายในบา้น เช่น 
เดก็ผูช้ายเลยีนแบบท่าทางของคุณพ่อ เดก็ผูห้ญงิเลยีนแบบท่าทางของคุณแม ่เป็นตน้ 
 มมุหนงัสอื เป็นมมุประสบการณ์ทีเ่สรมิสรา้งความรู ้ พฒันาดา้นสตปิญัญา และเสรมิสรา้ง
ใหเ้ดก็รกัการอ่าน รูจ้กัเกบ็เมือ่อ่านเสรจ็แลว้ โดยจดัรวบรวมหนงัสอืและสิง่ตพีมิพต่์างๆ ทีเ่หมาะสม
กบัวยัของเดก็ โดยทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง   
 มมุประกอบอาหาร เป็นมมุประสบการณ์ทีมุ่ง่ใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิในการประกอบ
อาหาร มวีธิกีารปรงุง่ายๆ เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเดก็ 
 มมุวทิยาศาสตร ์ เป็นมุมประสบการณ์ทีเ่ดก็สามารถจดักจิกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการ
ทดลองตามความเหมาะสมกบัวยั 
 มมุเล่นน ้า - เล่นทราย เป็นมุมประสบการณ์ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ล่นอยา่งสนุกสนาน 
และเรยีนรูอ้ย่างมคีวามสุข โดยการใชอุ้ปกรณ์ส าหรบัการเล่นน ้า – ทราย อยา่งสรา้งสรรค์ 
 หลกัการจดัมุมประสบการณ์ระดบัปฐมวยั 
  การจดัมุมประสบการณ์ระดบัปฐมวยั เป็นการจดัประสบการณ์ส าหรบัเดก็ทีม่อีาย ุ 
5 - 6  ปี เพื่อเตรยีมเดก็ใหม้ทีกัษะและความพรอ้มทีจ่ะพฒันาในระดบัต่อไป ในงานวจิยันี้  มุง่เน้นใน
การจดัมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ เพื่อส่งเสรมิพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั เพื่อ
เป็นพืน้ฐานในการปรบัตวัเขา้สงัคม พฒันพฤตกิรรมทีด่ ี และสามารถด ารงชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างมี
ความสุข ประกอบไปดว้ยหลกัการในการจดั ดงันี้ 
 1.  สถานท่ี 
  หอ้งเรยีนเป็นลกัษณะเป็นหอ้งโล่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ ขนาดใหญ่ มพีืน้ทีข่นาด 7 x 8 
ตารางเมตร มพีืน้ทีแ่ต่ละมุมในการจดักจิกรรมส าหรบัเดก็กลุ่มละ 5 – 6 คน ซึง่เดก็ท ากจิกรรมได้
สะดวกทัง้เล่นตามล าพงัและเล่นเป็นกลุ่ม มพีืน้ทีว่่างตรงกลางหอ้งใหเ้ดก็ไดเ้คลื่อนไหวอยา่งอสิระ มี
สื่อธรรมชาตเิป็นของเล่นตามมุมประสบการณ์ใหห้ยบิ ใหจ้บั ไดค้น้หา ทดลอง ไดส้มัผสัในสิง่ทีเ่ดก็
ชอบ เดก็สนใจอย่างอสิระ อกีทัง้ยงัมปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนในมุมอื่นๆ ได ้ การออกแบบพืน้ทีภ่ายใน
หอ้งเรยีน สามารถจดัไดห้ลายลกัษณะโดยตอ้งค านึงถงึความสนใจและความตอ้งการของเดก็เป็น
ส าคญั ดงันี้ 
           การออกแบบพืน้ทีส่ าหรบัเล่น 
  1. เล่นตามล าพงั เป็นการเล่นแบบคนเดยีวอยา่งอสิระโดยทีอ่าจจะสนใจ หรอืไมส่นใจ
คนอื่น โดยใชพ้ืน้ทีพ่อเหมาะ 
  2. เล่นเป็นกลุ่ม เป็นการเล่นเป็นกลุ่มประมาณ 5 - 6 คน ซึง่จะตอ้งใชพ้ืน้ทีใ่นการเล่น
มากกว่าการเล่นตามล าพงั 
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  การออกแบบพืน้ทีใ่นการจดัแสดงผลงานและเกบ็ของ 
  1. จดัเป็นชัน้ส าหรบัวางผลงานของเดก็ทีม่ลีกัษณะเป็นรปูทรงนูนสงู นูนต ่า 
  2. จดัเป็นป้ายดา้นหน้าหอ้งเรยีนส าหรบัแสดงโชวผ์ลงาน 
                 3.  จดัเป็นเชอืกมไีมห้นีบส าหรบัโชว ์และผึง่ผลงานในมุมศลิปะ 
  4. จดัเป็นตูช้ ัน้เกบ็ของใช ้ของเล่น โดยจดักลุ่มและเลอืกลงมาใชไ้ดต้ามความตอ้งการ
ของเดก็ 
 
2.  การออกแบบพ้ืนท่ีในการจดัมมุประสบการณ์ด้วยส่ือธรรมชาติ 
   การจดัมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ มกีารจดัภายในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 
โดยแบ่งเป็นการจดัมุมประสบการณ์ภายในหอ้งเรยีน 5 มุม ภายนอกหอ้งเรยีน 3 มุม จะตอ้งดคูวาม
เหมาะสมในการแบ่งพืน้ทีก่ารท ากจิกรรมต่างๆ ในแต่ละมุม ซึง่จะตอ้งพจิารณาว่ามุมใดตอ้งการความ
เงยีบ หรอืกจิกรรมใดทีต่อ้งการเคลื่อนไหวและมเีสยีงดงั และความสะดวกในการจราจรของเดก็ 
ลกัษณะของมมุประสบการณ์ประกอบดว้ย 8 มุม ดงันี้ 
                 1. มมุศิลปะ เป็นมมุทีถ่่ายทอดผลงานต่างๆของเดก็ ในการแสดงความคดิสร้างสรรค์
ออกมาในงานป ัน้ วาด ระบายส ี การรอ้ย การพมิพภ์าพ ฯลฯ จากวสัดุอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้
ต่างๆตามธรรมชาต ิไดแ้ก่ ดอกไมแ้หง้ ผงขมิน้ ถ่าน กาแฟ ดนิเหนียว เชอืกปอ เปลอืกหอย เมด็มะ
ขา่เจาะร ูเป็นตน้ การใชพ้ืน้ทีจ่ะตอ้งกวา้งและสะดวกในการหยบิจบัสิง่ของต่างๆ โดยจดัวางวสัดุ สื่อ
อุปกรณ์ต่างๆตามธรรมชาต ิ มโีต๊ะไมใ้หเ้ดก็นัง่ท ากจิกรรม เพื่อผลติผลงานทางศลิปะอนัเกดิจาก
ความคดิสรา้งสรรคข์องเดก็เอง 
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               2. มมุบลอ็ก เป็นมุมทีจ่ดัเกบ็แท่งไมข้นาดต่างๆ รปูทรงเรขาคณติ บลอ็กดนิขนาดต่างๆ 
ขอ้ไมไ้ผ่แบบกลวงขนาดต่างๆเช่น ใหเ้ดก็ไดใ้ชเ้รยีงต่อกนั จดัวางเกบ็ในตะกรา้ กระบะไมส้ าหรบั
จดัเกบ็ไมบ้ลอ็ก มเีสื่อรองในการเล่นเพื่อไมใ่หเ้สยีงดงัรบกวนมุมอื่น มบีรเิวณว่างทีก่วา้งพอส าหรบั
เดก็ เป็นการฝึกทกัษะดา้นต่างๆ ทกัษะพืน้ฐานทางคณติศาสตร ์ ส่งเสรมิพฒันาการดา้นอารมณ์ - 
สงัคม ไดพ้ฒันาการทางภาษาดา้นการโตต้อบ รูจ้กัการแกป้ญัหา และการอดทนรอคอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  3. มมุดนตรี เป็นมุมทีร่วบรวมเกบ็อุปกรณ์ดนตรต่ีางๆ ส าหรบัเดก็ ในการรูจ้กั
จงัหวะการเคาะ ดดี ส ี ต ี เปา่ โดยอุปกรณ์อาจจะจดัหาไดใ้นทอ้งถิน่ หรอืผลติขึน้เอง ไดแ้ก่  ขลุ่ย 
นกหวดีไม ้ โหวด เครือ่งเปา่นก แคน กรบัไม ้ ระนาดไม ้ เครือ่งเคาะจากไมไ้ผ่ผ่าครึง่ ฝกัหางนกยงู 
บวบแหง้กะลามะพรา้ว เป็นตน้ โดยจดัวางเป็นชัน้อยูใ่นระดบัสายตาของเดก็ 
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                  4. มมุบทบาทสมมติ เป็นมมุทีช่่วยในการพฒันาทกัษะทางสงัคม การอยูร่ว่มกนัใน
สงัคม โดยจดัอุปกรณ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช ้ขนาดยอ่ส่วน เพื่อใหเ้หมาะกบัเดก็ ไดเ้ล่นบทบาทสมมต ิ
เป็นการเลยีนแบบบุคคลทีแ่วดลอ้มเดก็ในครอบครวัและในสงัคม ไดแ้ก่ เครือ่งแต่งกาย เช่น เสือ้
มอ่ฮ่อม ผา้ขาวมา้ ผา้คลุมไหล่ ผา้ถุง หมวกสาน ฯลฯ เครือ่งครวัต่างๆ เช่น ขนัโตก เตาถ่าน จาน ที่
ท าจากเครือ่งป ัน้ดนิเผา ท าจากไม ้กาตม้น ้าหมอ้ดนิ ฯลฯ เครือ่งใช ้ เช่น กระเป๋าถอื สานดว้ยหวาย 
ก าไลสาน ดว้ยกก หว ี ท าจากไม ้ กระจกกรอบไม ้ เสื่อกก พดัใบตาล กระบวย กะลาแบบไมม่รีู 
กระบุง ตะกรา้ กระเชา้ กระตบิขา้วเหนียว ฯลฯ พืน้ทีใ่นการจดัมุมบา้นหรอืมมุบทบาทสมมตเิป็น
หมวดหมู ่เพื่อสะดวกในการเกบ็ของเขา้ทีอ่ย่างเป็นระเบยีบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  5. มมุหนังสือ เป็นมุมทีค่วรจดัรวบรวมหนงัสอืและสิง่ตพีมิพต่์างๆทีเ่หมาะสมกบัวยั
ของเดก็ โดยทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง ตามระดบัความยาก - งา่ยต่างๆ ในการจดัวางหนงัสอืเป็น
ชัน้ในระดบัสายตาของเดก็ กระดานชนวน ดนิสอหนิ และจดัโต๊ะญีปุ่่น เสื่อ หมอนขวาน ไวส้ าหรบัเดก็
ทีต่อ้งการนอน 
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  6. มมุประกอบอาหาร เป็นมุมประสบการณ์ทีมุ่ง่ใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิในการ
ประกอบอาหาร โดยประกอบอาหารทีใ่ชส้ื่อวสัดุจรงิ ไดแ้ก่ เตาถ่าน หมอ้ดนิ ชุดขนมครก เครือ่งปนั
ดนิเผา กาต้มน ้าหมอ้ดนิ ถ่าน กระดง้ ชอ้น ทพัพที าจากไม ้ มโีต๊ะไมส้ าหรบัเตรยีมเครือ่งปรงุ เป็น
ตน้ มวีธิกีารปรงุง่ายๆ เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเดก็  
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7. มมุวิทยาศาสตร ์ เป็นมมุทีเ่ดก็สามารถจดักจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการทดลอง
ตามความเหมาะสมกบัวยั อุปกรณ์ทีจ่ดั ไดแ้ก่ กระถางเครือ่งป ัน้ดนิเผาขนาดต่างๆ กะลาแบบมรีู
และแบบไม่มรี ูขอ้ไมไ้ผ่แบบตนั 1 ดา้น ไมไ้ผ่ผ่าครึง่เจาะร ูอ่างเลีย้งปลาเครือ่งป ัน้ดนิเผา จอก แหน 
อ่างบวั ตวัอยา่งพชื เมลด็พชืต่างๆ เปลอืกหอย  
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  8. มมุเล่นน ้า - เล่นทราย เป็นมุมทีจ่ะตอ้งจดัเตรยีมอุปกรณ์ในการเล่น เช่น กระบะ
น ้า-ทรายทีท่ าจากไม ้ กระบอกไมไ้ผ่แบบตนั 1 ดา้น ขนาดต่างๆ น ้าเตา้แหง้  โอ่งเครือ่งป ัน้ดนิเผา
ขนาด ต่างๆ ชอ้นไม ้กระบวย กระชอน ตะแกรงไมไ้ผ่ กะลาแบบมรีแูละแบบไมม่รี ูกาตม้น ้าหมอ้ดนิ 
มตีัง่ ไมส้ าหรบันัง่เล่น เป็นตน้ มผีา้กนัเป้ือนพลาสตกิใส่ในระหว่างเล่น เพื่อความสะดวกในการเล่น
ไดอ้ยา่งอสิระ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ซึง่การจดัมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ อาจจะเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ตาม ความตอ้งการและความจ าเป็นของครแูละเดก็ ในการจดัมุมแต่ละมุมจะตอ้งมพีืน้ที ่ 1 มมุ ต่อ
เดก็ประมาณ 5 - 6 คน เพือ่สะดวกในการเล่นของเดก็ทีเ่ล่น หรอืท างานตามล าพงั หรอืเป็นกลุ่มได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และตอ้งมอุีปกรณ์ สื่อธรรมชาต ิทีเ่หมาะสมกบัวยัของเดก็ ชัน้วางจะตอ้งไมส่งู
เกนิไป ควรอยูใ่นระดบัสายตาเดก็และสามารถหยบิจบัไดส้ะดวก สื่อธรรมชาตทิีน่ ามาจดัมุม
ประสบการณ์ครัง้นี้เป็นสื่อทีผู่ว้จิยัสรา้ง จดัท า และจดัหาตามทอ้งถิน่ต่างๆ ซึง่ลกัษณะการจดัเป็นไป
ตามหลกัการจดัมุมประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 
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วิธีด าเนินการเล่นตามมมุประสบการณ์ด้วยส่ือธรรมชาติเพ่ือพฒันา 
พฤติกรรมอิทธิบาท 4  

               
    การเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ ไดจ้ดัแบ่งหอ้งเรยีนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน
เป็นมุมต่างๆ และเน้นการจดัมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ เริม่จากเนื้อหาทีง่่ายเป็นรปูธรรมไป
จนถงึนามธรรม โดยแบ่งออกเป็น 8 มุม จดัภายในหอ้งเรยีน 5 มุม มุมบา้นหรอืมุมบทบาทสมมต ิมุม
หนงัสอื มมุศลิปะสรา้งสรรค ์มมุบลอ็ก มมุดนตร ี นอกหอ้งเรยีน 3 มุม ประกอบไปดว้ย มุมประกอบ
อาหาร มมุธรรมชาต ิหรอืมุมวทิยาศาสตร ์และมมุเล่นน ้า - เล่นทราย มกีารหมนุเวยีนปรบัเปลี่ยนมมุ 
โดยด าเนินการในระยะเวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ีใน
แต่ละสปัดาห ์ ช่วงเวลา 09.00 - 09.40 น. ไดจ้ดัมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตสิอดคลอ้งกบั
เนื้อหาทีเ่รยีน ดงัต่อไปนี้ 
     สปัดาหท์ี ่1 หน่วย ขา้ว 
 สปัดาหท์ี ่2 หน่วย ขา้วโพด 
 สปัดาหท์ี ่3 หน่วย ผกั 
 สปัดาหท์ี ่4 หน่วย ผลไม ้
 สปัดาหท์ี ่5 หน่วย กลว้ย 
 สปัดาหท์ี ่6 หน่วย มะพรา้ว 
            สปัดาหท์ี ่7 หน่วย ไข ่
 สปัดาหท์ี ่8 หน่วย ดอกไม ้
 
การด าเนินกิจกรรม 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติ
ประกอบดว้ยขัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรม 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1.  ขัน้เตรยีม 
  1.1 ศกึษาหลกัการและขัน้ตอนในการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาต ิดงันี้ 
                    1.1.1 ใหเ้ดก็มโีอกาสเลอืกท ากจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจ
ของตนเองอยา่งอสิระตามมุมนัน้ๆ โดยแต่ละมมุจะมสีื่ออุปกรณ์ธรรมชาตต่ิางๆทีห่ลากหลาย ทีค่รู
จดัไวใ้ห ้
   1.1.2 ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูจ้ากการท ากจิกรรมดว้ยตนเองโดยผ่านประสาทสมัผสั 
ทัง้ 5 โดยเดก็เรยีนรูจ้ากการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และทดลองท ากจิกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง 
  1.2 จดัเตรยีมสื่อและอุปกรณ์ตามธรรมชาตสิ าหรบักจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์เพื่อใหเ้ดก็มโีอกาสเลอืกท ากจิกรรมไดอ้ย่างหลากหลาย 
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 2.  ขัน้ด าเนินการก่อนเล่น 
  2.1 มกีารน าเขา้สู่กจิกรรมโดยใชก้จิกรรมใดกจิกรรมหนึ่ง เช่น การสนทนาระหว่างครู
กบัเดก็ การรอ้งเพลง การท าท่าทาง การท่องค าคลอ้งจอง ปรศินาค าทาย ครกูระตุน้ใหเ้ดก็
กระตอืรอืรน้เกดิความสนใจ และมคีวามพรอ้มก่อนเขา้สู่กจิกรรม และวางแผนท ากจิกรรมดว้ย
เทคนิคต่างๆ ดงันี้ 
   2.1.1 ครแูละเดก็รว่มกนัสนทนาเกี่ยวกบักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์  
ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ โดยครใูชส้ื่อธรรมชาตติามหน่วย ประกอบการวางแผนในการเล่น ซึง่เป็น
กระบวนการทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสในการเลอืกและตดัสนิใจไดด้้วยตนเอง โดยใหเ้ดก็เลอืกมมุอย่างอสิระ 
แลว้ชีใ้หเ้ดก็ดตูารางกจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ดงันี้ 1,2,3,4,5,6,7 และ8 ทีค่รนู ามา
ตดิไว ้ซึง่จะมหีมายเลขตรงกบัป้ายทีต่ดิหน้าอก ใหเ้ดก็น าปากกาเมจกิขดีเครือ่งหมาย   ใหต้รงกนั
เพื่อใหเ้ดก็วางแผนเลอืกท ากจิกรรมการเล่นตามทีค่รจูดัเตรยีมไวใ้หซ้ึง่เลอืกไดว้นัละ 1 - 2 มมุ ตาม
ความสนใจ 
    2.1.2 ครใูหเ้ดก็คดิว่าจะท ากจิกรรมใดตามมมุประการณ์ทีเ่ลอืก โดยครถูาม
ค าถามจากสื่อธรรมชาตทิีม่ตีามมุมนัน้ๆ เช่น “วนัน้ีหนูอยากท ากจิกรรมอะไรตามมุม…? ดว้ยสื่อ
ธรรมชาตอิะไรคะ” (ถา้เดก็เลอืก 2 มมุ) และตามดว้ยค าถามว่า “และหลงัจากทีห่นูท ากจิกรรมน้ีเสรจ็
แลว้ หนูจะท ากจิกรรมการเล่น (มมุทีเ่ลอืก) อะไรต่อคะ” เพื่อช่วยใหเ้ดก็วางแผนการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทีต่นเองสนใจตามล าดบั  
  2.2 ขัน้ปฏบิตักิารเล่น  
      2.2.1 ครใูหเ้ดก็ทุกคนแยกยา้ยกนัไปเล่นตามมุมประสบการณ์ตามแผนทีว่างไว้ 
      2.2.2 ครสูงัเกตและตดิตามการเล่นตามมุมประสบการณ์ของเดก็ เพื่อแนะน าและ
ช่วยเหลอืในจงัหวะทีเ่หมาะสมเท่าทีจ่ าเป็น  
   2.2.3 เดก็จะไดเ้ล่นตามมมุประสบการณ์ตามความตอ้งการ และสนใจ ถา้วนัละ 1 
มมุ มุมละ 40 นาท ี เมือ่ก่อนหมดเวลา 5 นาทใีนการเล่นตามมุม ครกูช็กัชวนใหเ้ดก็ช่วยกนัเกบ็
อุปกรณ์ ถา้เดก็เล่น 1 - 2 มมุๆละ 20 นาท ีก่อนหมดเวลา 5 นาท ีในมมุที ่1 ครชูกัชวนเดก็ช่วยกนั
เกบ็อุปกรณ์ ของเล่น และเล่นมุมที ่2 ตามทีเ่ดก็ไดว้างแผนไว ้และเมือ่ก่อนหมดเวลา 5 นาทใีนการ
เล่นมมุที ่2 ครกูช็กัชวนใหเ้ดก็ช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ ของเล่น อกีครัง้ 
  2.3  ขัน้สรปุการเล่น 
       หลงัจากทีเ่ดก็เล่นครบทัง้ 2 มมุหรอื 1 มมุ ตามทีเ่ดก็วางแผนไวแ้ลว้ ใหเ้ดก็กลบัมา
นัง่รวมกนั แลว้สนทนาถงึผลงานทีท่ าและสรปุว่า เดก็ๆ สามารถปฏบิตัติามแผนทีว่างไวห้รอืไม่ 
ท างานไดส้ าเรจ็แค่ไหน ผลงานเป็นทีพ่อใจเพยีงใด ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดห้รอืไม ่ แลว้ใหเ้ดก็แต่ละ
คนผลดักนัออกมาเสนอผลงานทีต่นประทบัใจหรอืพอใจในวนันัน้ใหเ้พื่อนฟงั 1 ตวัอยา่ง 
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การประเมินผล 
 ใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทัง้ 4 ดา้น ซึง่สงัเกตจากพฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนไดแ้สดง
พฤตกิรรมในดา้นต่างๆ ตามจดุประสงคท์ีไ่ดจ้ากการสงัเกตพฤตกิรรมทีแ่สดงออกทัง้ทางการกระท า 
ค าพดู สหีน้า ท่าทาง น ้าเสยีง อารมณ์ ความรูส้กึ จากใบงาน และผลงาน ตัง้แต่เริม่ตน้ตลอดจนน
สิน้สุด กระบวนการของกจิกรรม ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะถูกบนัทกึลงเพื่อพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ก่อน
และหลงัการไดร้บัการจดักจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ และตลอด 8 
สปัดาหท์ีเ่ดก็เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาติ  
 
บทบาทของเดก็ 
 1. เดก็เลอืกเล่นไดอ้ยา่งอสิระตามความตอ้งการ และความสนใจของตนเอง 
 2. เดก็มสี่วนรว่มในการจดัมุมประสบการณ์ โดยช่วยจดัหาสื่อธรรมชาต ิ 
 3. เมือ่เลกิเล่นหรอืไดย้นิสญัญาณหมดเวลาเล่น เดก็รว่มกนัเกบ็ของเล่นเขา้ทีต่ามมุม
ประสบการณ์อยา่งเป็นระเบยีบ 
 
บทบาทของคร ู
           1. ครเูป็นผูจ้ดัเตรยีมสถานทีใ่หพ้รอ้มเรยีบรอ้ยทุกครัง้ก่อนเวลาทีเ่ดก็เขา้เล่นตามมมุ
ประสบการณ์ทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้และครจูดัหาสื่ออุปกรณ์ตามธรรมชาต ิใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ตรง ครใูหอ้สิระในการคดิ และการท างานร่วมกนั 
           2. ครเูป็นผูท้ าการแนะน ามุมประสบการณ์และสื่อธรรมชาตต่ิางๆ ทีจ่ดัเตรยีมมาใหเ้ดก็
รูจ้กัทัง้ 8 มมุ สนทนาเกีย่วกบัขัน้ตอนในการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิ
            3. อธบิายขอ้ตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบัสิง่ทีค่วรปฏบิตัแิละขอ้ควรระวงัในการเล่นตามมมุ
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิเพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ท าจากดนิ ไม ้ของจรงิตามธรรมชาตอิื่นๆ  
มมุประกอบอาหารเดก็ตอ้งประกอบอาหารจรงิๆ ใชถ่้านไฟ  
            4. ครมูปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็ทีเ่ล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตทิัง้ 8 มมุ เช่น ทา้
ทายในการท ากจิกรรมของเดก็ กระตุน้เรา้ ใชค้ าถามชวนใหเ้ดก็คดิ รว่มแกป้ญัหา แต่ไมบ่อกค าตอบ
กบัเดก็ก่อน 
            5. ครใูหก้ารเสรมิแรงใหค้ าชมเชยและใหก้ าลงัใจ ในการท ากจิกรรมการเล่นตามมมุ
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิยอมรบัความคดิเหน็ของเดก็ ค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่
น าความสามารถหรอืพฤตกิรรมของเดก็มาเปรยีบเทยีบกนั 
 6. ครเูป็นผูอ้ านวยความสะดวก ใหก้ารสนบัสนุนและแนะน าเดก็ในรปูแบบต่างๆ เมือ่เดก็
ตอ้งการความช่วยเหลอืในการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตติามความเหมาะสม 
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หมายเหตุ 
  ใน 1 สปัดาห ์ เดก็จะไดเ้ล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ3 วนั ไดแ้ก่ วนัองัคาร 
วนัพุธ และวนัพฤหสับด ี โดยในแต่ละวนัเดก็จะเล่นตามมมุประสบการณ์คนละ 1 - 2 มมุ และในวนั
ต่อไปเดก็กจ็ะเล่นตามมุมประสบการณ์ใหม่หรอืซ ้ามุมประสบการณ์เดมิตามความตอ้งการและความ 
สนใจ โดยแต่ละมุมเล่นไดมุ้มละ 5 - 6 คน  และใหโ้อกาสเดก็สื่อธรรมชาตติามหน่วยการเรยีนรู ้ ที่
เดก็น ามาจดัในมุมนัน้ๆ เดก็ทีย่งัไมเ่คยเล่นเลอืกตามล าดบั โดยเดก็ทีย่งัไมเ่คยเล่น ครดูจูากตาราง
กจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ทีเ่ดก็วางแผนในการเล่นในแต่ละวนั เพื่อกระตุ้ นุใหเ้ดก็เลอืก
เล่นมุมทีไ่มเ่คยเล่น เพื่อใหเ้ดก็มปีระสบกาณ์ทีห่ลากหลาย จากสื่อตามมุมต่างๆ ลกัษณะของกจิกรรม
และเพื่อนกลุ่มใหม่ 
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แผนการจดักิจกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ด้วยส่ือธรรมชาติ 
เพ่ือพฒันาพฤติกรรมอิทธิบาท 4  
ชัน้อนุบาลปีท่ี 2 เวลา  40  นาที 

 
สปัดาหท์ี ่8  หน่วย : ดอกไม ้
วนั : วนัองัคาร , วนัพุธ และวนัพฤหสับด ี
 
สาระการเรียนรู้         
 1. ชนิดของดอกไม ้
 2. ทีม่าของดอกไม ้
 3. อาหารทีไ่ดจ้ากดอกไม ้
 
จดุประสงคก์ารเรียนรู้   
 ภายหลงัจากการไดร้บัการจดักรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ ตาม
หน่วย “ดอกไม”้ เดก็จะเกดิการพฒันาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4      4    น ดงันี้ 
        1. พฤตกิรรมทางดา้นฉนัทะ            
                1.1 เลอืกเล่นตามมมุดว้ยความสมคัรใจ 
                1.2 แสดงสหีน้าท่าทางมคีวามสุขพอใจในสิง่ทีต่นเล่น 
                1.3 แสดงความกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีท่ า/เล่นตามทีอ่อกแบบไว ้
                     หรอืรเิริม่การเล่นทีต่่างจากรปูแบบ 
                1.4 บรรยายบอกสิง่ทีต่นท า/ผลงานดว้ยความภาคภูมใิจ 
                1.5 จดัของเล่นใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยหลงัจากเลกิเล่น  
            2. พฤตกิรรมทางดา้นวริยิะ             
                2.1 ปฏบิตักิารเล่นตามทีอ่อกแบบไวห้รอืรเิริม่เล่นต่างจากรปูแบบ 
                2.2 สามารถท ากจิกรรม/เล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะแลว้เสรจ็ 
                2.3 มุง่มัน่ในสิง่ทีป่ฏบิตัอิยา่งเตม็ที่ ไมย่อมแพ ้
                2.4 แสดงความพยายามท า/เล่น ตามทีอ่อกแบบไว ้แมจ้ะเผชญิกบัปญัหาหรอือุปสรรค 
                2.5 พดูหรอืแสดงท่าทางใหก้ าลงัใจตนเอง 
           3. พฤตกิรรมทางดา้นจติตะ             
               3.1 แสดงความเอาใจใส่ต่อกจิกรรมทีท่ า/เล่นไดน้านตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
               3.2 เล่น/ท างานของตนโดยไมร่บกวนผูอ้ื่น 
               3.3 เล่น/ท างานของตนอยา่งระมดัระวงั 
               3.4 มใีจจดจอ่ในกจิกรรม/เล่นจนกว่าจะแลว้เสรจ็ 
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               3.5 ท ากจิกรรม/เล่นดว้ยความตัง้ใจ ไมว่อกแวกกบัสิง่เรา้ทีอ่ยู่รอบขา้ง    
            4. พฤตกิรรมทางดา้นวมิงัสา            
                4.1 ออกแบบหรอืวางแผนก่อนการเล่น 
               4.2 รูจ้กัทดลองในสิง่ทีป่ฏบิตัอิยูเ่พื่อใหส้ิง่ทีท่ า/เล่นออกมาดทีีสุ่ด 
                4.3 แสดงการเล่นอยา่งลองผดิลองถูกเพื่อหาขอ้มลูในการแก้ปญัหา 
                4.4 ตรวจตราสิง่ทีท่ าเพื่อหาขอ้บกพรอ่ง 
                4.5 ตรวจสอบผลงานทีท่ าเสรจ็แลว้ปรบัปรุงผลงานใหส้มบรูณ์ตามทีต่อ้งการ 
 
แนวการจดักิจกรรมการเรียนรู้   
 กจิกรรมนี้ไดจ้ดัในช่วงกจิกรรมเสร ี ซึง่แนวทางการจดักจิกรรมใชก้ารจดักจิกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ และแบ่งเป็นขัน้ตอนการจดักจิกรรม การเล่นตามมมุ
ประสบการณ์ดว้ยขัน้ตอนในการด าเนินกจิกรรม 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. ขัน้เตรยีม ครเูตรยีมสื่อธรรมชาตติามหน่วย “ดอกไม”้ ทัง้ 8 มุม โดยเดก็ทีเ่ลอืกเล่นตาม
มมุนัน้ มสี่วนรว่มในการเลอืกสื่อ และเปลีย่นแปลงการจดัมมุไดอ้ยา่งอสิระ โดยเดก็จะมสี่วนรว่มใน
การน าหมายเลขมาเรยีงไวท้ีโ่ต๊ะในช่วงเชา้ โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ตดิป้ายสสีม้
หมายเลข 1 – 20 ทีห่น้าอกเสือ้  ส่วนเดก็ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งตดิป้ายสฟ้ีา หมายเลข 21 – 44 ที่
หน้าอกเสือ้   
           2. ขัน้ด าเนินการก่อนเล่น ครนู าเขา้สู่บทเรยีนดว้ยการรอ้งเพลง “ดอกมะล ิ ดอกกุหลาบ” 
(วนัองัคาร วนัพุธ) เพลง “ลมเพ ลมพดั” (วนัพฤหสับด)ี พรอ้มท าท่าทางประกอบ เดก็และครรู่วมกนั
สนทนาเกีย่วกบัสื่อในหน่วย “ดอกไม”้ โดยครแูละเดก็ร่วมกนัสนทนา วางแผนเกี่ยวกบักจิกรรมการ
เล่นตามมมุประสบการณ์ ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ โดยครใูชส้ื่อธรรมชาตติามหน่วย ประกอบการวางแผน
ในการเล่น ซึง่เป็นกระบวนการทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสในการเลอืกและตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง แลว้ชีใ้หเ้ดก็
ดตูารางกจิกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆ ดงันี้ 1,2,3,4,5,6,7 และ8 ทีค่รนู ามาตดิไว ้ซึง่จะมี
หมายเลขตรงกบัป้ายทีต่ดิหน้าอก ใหเ้ดก็น าปากกาเมจกิขดีเครือ่งหมาย   ใหต้รงกนัเพื่อใหเ้ดก็
วางแผนเลอืกท ากจิกรรมการเล่นตามทีค่รจูดัเตรยีมไวใ้หซ้ึง่เลอืกไดว้นัละ 1-2 มมุ โดยครถูาม
ค าถามจากสื่อธรรมชาตทิีม่ตีามมุมนัน้ๆ เช่น “วนัน้ีหนูอยากท ากจิกรรมอะไรตามมมุ…? ดว้ยสื่อ
ธรรมชาตอิะไรคะ” (ถา้เดก็เลอืก 2 มมุ) และตามดว้ยค าถามว่า “และหลงัจากทีห่นูท ากจิกรรมน้ีเสรจ็
แลว้ หนูจะท ากจิกรรมการเล่น (มุมทีเ่ลอืก) อะไรต่อคะ” เพื่อช่วยใหเ้ดก็วางแผนการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทีต่นเองสนใจตามล าดบั  
 3. ขัน้ปฏบิตักิารเล่น ครใูหเ้ดก็ทุกคนแยกยา้ยกนัไปเล่นตามมมุประสบการณ์ตามแผนที่
วางแผนไว ้  ครสูงัเกตและตดิตามการเล่นตามมุมประสบการณ์ของเดก็ เพื่อแนะน าและช่วยเหลอืใน
จงัหวะทีเ่หมาะสมเท่าทีจ่ าเป็น เดก็จะไดเ้ล่นตามมมุประสบการณ์ตามความตอ้งการ และสนใจ ถา้
วนัละ 1 มุม มุมละ 40 นาท ีเมือ่ก่อนหมดเวลา 5 นาทใีนการเล่นตามมุม ครกูช็กัชวนใหเ้ดก็ช่วยกนั
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เกบ็อุปกรณ์ ถา้เดก็เล่น 1 - 2 มมุๆละ 20 นาท ี ก่อนหมดเวลา 5 นาท ี ในมมุที ่ 1 ครชูกัชวนเดก็
ช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ ของเล่น และเล่นมุมที ่2 ตามทีเ่ดก็ไดว้างแผนไว ้และเมื่อก่อนหมดเวลา 5 นาที
ในการเล่นมุมที ่2 ครกูช็กัชวนใหเ้ดก็ช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ ของเล่น อกีครัง้   
            4. ขัน้สรปุการเล่น หลงัจากทีเ่ดก็เล่นครบทัง้ 2 มมุหรอื 1 มมุ ตามทีเ่ดก็วางแผนไวแ้ลว้ ให้
เดก็กลบัมานัง่รวมกนั แลว้สนทนาถงึผลงานทีท่ าในหน่วย “ดอกไม”้ หรอืความส าเรจ็จากการเล่นตาม
มมุประสบการณ์ทัง้ 8 มมุและสรปุว่า เดก็ๆ สามารถปฏบิตัติามแผนทีว่างไวห้รอืไม ่ท างานไดส้ าเรจ็
แค่ไหน ผลงานเป็นทีพ่อใจเพยีงใด ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดห้รอืไม ่แลว้ใหเ้ดก็แต่ละคนผลดักนัออกมา
เสนอผลงานทีต่นประทบัใจหรอืพอใจในวนันัน้ใหเ้พื่อนฟงั 1 ตวัอยา่ง 
 
ส่ือธรรมชาติตามมุมประสบการณ์ หน่วย “ดอกไม้” 
               1. สื่อทีใ่ชใ้นมมุศลิปะ ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆตามธรรมชาต ิ ไดแ้ก่ 
ดอกไมแ้หง้ ผงขมิน้ ผงถ่าน กาแฟ ดนิเหนียว เชอืกปอ เปลอืกหอย ขอ้ไมไ้ผ่ขนาดต่างๆ ดนิเหนียว
ทรงกลม ทรงแบบเจาะรตูรงกลาง เป็นตน้ การใชพ้ืน้ทีจ่ะตอ้งกวา้งและสะดวกในการหยบิจบัสิง่ของ
ต่างๆ โดยจดัวางวสัดุ สื่ออุปกรณ์ต่างๆตามธรรมชาต ิมโีต๊ะไมใ้หเ้ดก็นัง่ท ากจิกรรม  
            สื่อเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ตะแกรงสานไมไ้ผ่ ดอกกลว้ยไม ้ดอกกุหลาบ เชอืกปอ เปลอืกหอย 
ขอ้ไมไ้ผ่ขนาดต่างๆ ดนิเหนียวทรงกลม ทรงแบบเจาะรตูรงกลาง เมด็มะข่าเจาะร ู ดอกไมแ้หง้ ใบ
ดอกกุหลาบ กา้นกุหลาบ ดอกอญัชนัแหง้ กาว ดนิเหนียว เมด็กระบก 
               2. สื่อทีใ่ชใ้นมมุบลอ็ก ไดแ้ก่ แท่งไมข้นาดต่างๆ รปูทรงเรขาคณติ บลอ็กดนิขนาดต่างๆ 
ขอ้ไมไ้ผ่แบบกลวงขนาดต่างๆ จดัวางเกบ็ในตะกรา้ กระบะไมส้ าหรบัจดัเกบ็ไมบ้ลอ็ก มเีสื่อรองใน
การเล่นเพื่อไมใ่หเ้สยีงดงัรบกวนมมุอื่น  
            สื่อเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ แท่งไมข้นาดต่างๆ รปูทรงเรขาคณติ บลอ็กดนิขนาดต่างๆ ขอ้ไมไ้ผ่
แบบกลวงขนาดต่างๆ  เสื่อ 
            3. สื่อทีใ่ชใ้นมมุดนตร ีไดแ้ก่ อุปกรณ์อาจจะจดัหาไดใ้นทอ้งถิน่ หรอืผลติขึน้เอง เช่น  ขลุ่ย 
นกหวดีไม ้ โหวด เครือ่งเปา่นก แคน กรบัไม ้ ระนาดไม ้ เครือ่งเคาะจากไมไ้ผ่ผ่าครึง่ ฝกัหางนกยงู 
เป็นตน้  
          สื่อเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ตะเกยีบ กระตบิขา้วเหนียวใบกลว้ยหัน่  กระตบิขา้วเหนียวใส่ขอ้
กา้นกลว้ย เสยีงกา้นกลว้ย  
 4. สื่อทีใ่ชใ้นมุมบทบาทสมมต ิ ไดแ้ก่  เครือ่งแต่งกาย เช่น เสือ้มอ่ฮ่อม ผา้คลุมไหล่ 
ผา้ขาวมา้ ผา้ถุง หมวกสาน ฯลฯ เครือ่งครวัต่างๆ เช่น ขนัโตก เตาถ่าน จาน ทีท่ าจาก
เครือ่งป ัน้ดนิเผา ท าจากไม ้ กาตม้น ้าหมอ้ดนิ ฯลฯ เครือ่งใช ้ เช่น กระเป๋าถอืสานดว้ยหวาย ก าไล
สานดว้ยกก หวที าจากไม ้ กระจกกรอบไม ้ เสื่อกก พดัใบตาล กระบวย กะลาแบบไม่มรีู กระบุง 
ตะกรา้ กระเชา้ กระตบิขา้วเหนียว ฯลฯ  
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  สื่อเพิม่เตมิ ไดแ้ก่  เสือ้มอ่ฮ่อม ผา้ถุง ผา้ขาวมา้ หมวกจากใบตาล กระบุง ไมค้าน 
กระดง้ ตะแกรงไมไ้ผ่ กระจาด กุหลาบ ใบเตย ดอกกลว้ยไม ้ โอ่งขนาดกลาง กระบอกไมไ้ผ่ตนั 1 
      
            5. สื่อทีใ่ชใ้นมุมหนงัสอื ไดแ้ก่ จดัโต๊ะญีปุ่่น กระดานชนวน ดนิสอหนิ เสื่อ หมอนขวาน ไว้
ส าหรบัเดก็ทีต่อ้งการนอน 
            สื่อเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ หนงัสอืนิทานเรือ่งไหวพ้ระก่อนนอน รดน ้าสงกรานต ์ ผูม้นี ้าใจ ใคร
กนิอะไร ความภูมใิจของหนู สามเกลอเจอลกูเป็ด ระบ าผึง้ ดอกไมข้องใคร บนัทกึวนัหยดุ ผจญภยั
ในสวน วนัเกดิคุณยายเต่าทอง อุย้อา้ยเจา้หนอนฟนัหลอ ผึง้จอมขยนั ฉนัจะเกบ็บา้งนะ โลกสวย
งดงาม ผจญภยัในสวน ผึง้สรา้งรงั 
               6. สื่อทีใ่ชใ้นประกอบอาหาร ไดแ้ก่ มุม เตาถ่าน หมอ้ดนิ ชุดขนมครก เครือ่งปนัดนิเผา 
ถ่าน กระดง้ ชอ้น ทพัพที าจากไม ้ มโีต๊ะไมส้ าหรบัเตรยีมเครือ่งปรงุ เป็นตน้ มวีธิกีารปรงุง่ายๆ 
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของเดก็ 
                สื่อเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ เตาถ่าน ถ่าน หมอ้ดนิ พดัสานดว้ยไม ้ ตะแกรงไม ้ กระดง้ ดอก
อญัชนัแหง้ ดอกเกก็ฮวยแหง้  น ้าตาลทราย มะนาว น ้าแขง็ ผงวุน้ ดอกเขม็ แป้งโกก ิน ้ามนั    
 7. สื่อทีใ่ชใ้นมุมวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ กระถางเครือ่งป ัน้ดนิเผาขนาดต่างๆ กะลาแบบมรีแูละ
แบบไม่มรี ูขอ้ไมไ้ผ่แบบตนั 1 ดา้น ไมไ้ผ่ผ่าครึง่เจาะร ูอ่างเลีย้งปลาเครือ่งป ัน้ดนิเผา จอก แหน อ่าง
บวั ตวัอยา่งพชื เมลด็พชืต่างๆ เปลอืกหอย 
           สื่อเพิม่เตมิ ไดแ้ก่  กระถางเครือ่งป ัน้ดนิเผา ดนิ น ้า ชอ้นไม ้ เมลด็ดอกดาวเรอืง ดอก 
กลว้ยไม ้ไมเ้จาะรตุรงกลาง ขยุมะพรา้ว 
 8. สื่อทีใ่ชใ้นมุมเล่นน ้า - เลน่ทราย ไดแ้ก่ กระบะน ้า-ทรายทีท่ าจากไม ้กระบอกไมไ้ผ่แบบ
ตนั 1 ดา้น ขนาดต่างๆ น ้าเตา้แหง้  โอ่งเครือ่งป ัน้ดนิเผาขนาดต่างๆ ชอ้นไม ้ กระบวย กระชอน  
ตะแกรงไมไ้ผ่ กะลาแบบมรีแูละแบบไมม่รี ู กาต้มน ้าหมอ้ดนิ มตีัง่ไมส้ าหรบัเล่น เป็นตน้ มผีา้กนั
เป้ือนพลาสตกิใส่ในระหว่างเล่น  
            สื่อเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ น ้าดอกอญัชนั น ้าดอกกระเจีย๊บ น ้าดอกเกก็ฮวย 
 
การประเมินผล 
 1. สงัเกตจากการแสดงความคดิเหน็จากการสนทนาและตอบค าถาม 
 2. สงัเกตการมสี่วนรว่มในการท ากจิกรรม 
 3. สงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ในขณะท ากจิกรรม 
 4. สงัเกตผลงานของนกัเรยีนในแต่ละกจิกรรม 
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ภาคผนวก 
เพลง 

ดอกมะลิ 
                                                     (ศรนีวล รตันสุวรรณ) 

                      
      ดอกมะลขิาวพราวตา    เกบ็เอามารอ้ยเป็นมาลยั 

  บชูาพระทัง้ใชท้ ายากไ็ด้    ลอยในน ้าอบขนมหอมชื่นใจ 
   

ดอกกหุลาบ 
                                                     (ศรนีวล รตันสุวรรณ) 

                      
      กุหลาบ กา้นหนามแหลมคม   จะเดด็ดมระวงักายา 

  งามสดสสีมเป็นดอกไมม้คี่า    เกบ็เอามาประดบัไวใ้นแจกนั 
  

ลมเพ ลมพดั 
                                                     (ไมท่ราบนามผูแ้ต่ง) 

                      
  ลมเพ ลมพดั     โบกสะบดั พดัมาไว ไว 

  ลมเอย ลมพดัอะไร (ซ ้า)    ฉนัจะบอกใหล้มพดั  
                                                                                 (เตมิชื่อดอกไมท้ีต่อ้งการลงไป) 
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ภาคผนวก ข 
แบบสงัเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 
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คู่มือด าเนินการแบบสงัเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 
1.  ค าช้ีแจง 

แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
1.1 แบบสงัเกตชุดน้ีใชส้ าหรบัการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ทีไ่ดร้บัการ 

จดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิโดยสงัเกตพฤตกิรรมเป็นรายบุคคล 
1.2 แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4  เป็นแบบสงัเกต การเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ย 

สื่อธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้จรงิจากการเล่นตามมมุประสบการณ์ทัง้ 8 มมุ   
1.3 ในการด าเนินการสงัเกตพฤตกิรรมใหผู้ว้จิยัและผูช้่วยวจิยั 2 คน รวมจ านวน 3 คน  

สงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 จากการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตทิัง้ 8 มมุ แบ่งเป็น 4 
ดา้น คอื 
                ดา้นที ่1  ดา้นฉนัทะ   
                ดา้นที ่2  ดา้นวริยิะ    
                ดา้นที ่3  ดา้นจติตะ    
                ดา้นที ่4  ดา้นวมิงัสา   
 

2. การตรวจให้คะแนน 
             แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ไดม้กีารตรวจใหค้ะแนน ดงัต่อไปนี้ 
                            0 คะแนน เดก็ไมแ่สดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
                       1 คะแนน เดก็แสดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
                                   โดยมคีรหูรอืผูอ้ื่นชีน้ า 
                       2 คะแนน เดก็แสดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสาดว้ยตนเอง 
 

3. การก าหนดเวลาในการสงัเกต 
            ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ในช่วงกจิกรรมการเล่น
ตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิโดยผูว้จิยัด าเนินการจดักจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ็
ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ ระยะเวลา 8 สปัดาห ์ สปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ี
เวลา 09.00 – 09.40 น. 
 

4. การเตรียมการสงัเกต 
          4.1 ผูว้จิยักบัผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน รวมจ านวน 3 คน ด าเนินการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
ตอ้งศกึษาแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 คู่มอืทัง้หมด   
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          4.2 จดัเตรยีมอุปกรณ์ในการเล่นตามมมุดว้ยสื่อธรรมชาต ิ (มกีารเปลีย่นแปลงตามหน่วย)
และวสัดุอุปกรณ์ในการเล่นตามมุมดว้ยสื่อธรรมชาตใินแต่ละมมุใหพ้รอ้มก่อนเดก็จะเขา้เล่น ผูว้จิยั
และผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน รวมจ านวน 3 คน ท าการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ในเดก็แต่ละคน   

4.3 สถานทีใ่นการสงัเกตพฤตกิรรมคอืมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตทิัง้ 8 มมุ 
          4.4 ก่อนเริม่การสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ควรใหเ้ดก็ท าธุระส่วนตวัก่อน เช่น ดื่มน ้า 
เขา้าหอ้งน ้าเพื่อใหเ้ดก็มสีมาธใินการเล่นตามมุม  และในการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
 

5. วิธีด าเนินการสงัเกต 
             5.1 ผูว้จิยั และผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน รวมจ านวน 3 คน ด าเนินการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 
4 สรา้งความคุน้เคยกบัผูร้บัการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 โดยทกัทายพดูคุย เพื่อสรา้งสมัพนัธ์
ไมตรกีบัผูร้บัการสงัเกต เพื่อใหผู้ร้บัการสงัเกตพฤตกิรรมคลายความวติกกงัวล เมือ่เหน็ว่าผูร้บัการ
สงัเกตพรอ้มในการเล่นตามมมุดว้ยสื่อธรรมชาต ิจงึเริม่ด าเนินการสงัเกต 
          5.2 ด าเนินการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ตดิป้ายสสีม้
หมายเลข 1 – 20 ทีห่น้าอกเสือ้  ทีเ่ล่นตามมมุประสบการณ์ทัง้ 8 มุม เมือ่เดก็แสดงพฤตกิรรมอทิธิ
บาท 4 จากการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
          5.3 ผูร้บัการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ จากการ
เล่นอสิระตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้จรงิจากสถานการณ์การเล่น  
          5.4 เมือ่ผูร้บัการสงัเกตพฤตกิรรมจะไดร้บัการด าเนินการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทัง้ 4 
ดา้น จนกว่าจะเล่นตามมมุนัน้ๆ จนเสรจ็เรยีบรอ้ย  
          5.5 ในขณะท าการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ผูว้จิยัและผูช้่วยผูว้จิยัจะท าการสงัเกต
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 และบนัทกึคะแนนของเดก็แต่ละคนลงในแบบบนัทกึคะแนน ลงในแบบสงัเกต
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
 

6. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสงัเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 
             6.1 คู่มอืในการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 
           6.2 แบบบนัทกึคะแนนการสงัเกตพฤตกิรรม 
           6.3 สื่อธรรมชาตทิีก่ าหนดไวต้ามการเล่นในแต่ละมมุ 
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คู่มือการใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 ของเดก็ปฐมวยั 
 
ค าช้ีแจง 
           การวจิยัครัง้นี้ใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั (อาย ุ5 - 6 ปี) เป็นแบบ
สงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 จากการเล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ ทัง้ 8 มมุ แบบ
สงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ประกอบดว้ย 4 ดา้นๆ ละ 5 ขอ้ รวมทัง้ฉบบัมจี านวน 20 ขอ้ เป็น
เครือ่งมอืในการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั ในช่วงกจิกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ประกอบดว้ย 
           1. พฤตกิรรมทางดา้นฉนัทะ           จ านวน  5  ขอ้ 
           2. พฤตกิรรมทางดา้นวริยิะ            จ านวน  5  ขอ้ 
           3. พฤตกิรรมทางดา้นจติตะ            จ านวน  5  ขอ้ 
           4. พฤตกิรรมทางดา้นวมิงัสา           จ านวน  5  ขอ้ 
              โดยผูว้จิยัด าเนินการจดักจิกรรม ระยะเวลา 8 สปัดาห ์ สปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัองัคาร 
วนัพุธ และวนัพฤหสับด ีเวลา 09.00 – 09.40 น. ดงันี้ 
 
ข้อปฏิบติัในการสงัเกต 
                  พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 หมายถงึ การแสดงออกถงึความสามารถในการท ากจิกรรม  ทัง้
ทางการกระท า ค าพูด สหีน้า ท่าทาง น ้าเสยีง อารมณ์ และความรู้สกึ ตัง้แต่เริม่ต้นจนสิ้นสุด 
กระบวนการของกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ด้วยสื่อธรรมชาต ิ ซึ่งสามารถสงัเกต
พฤตกิรรมอิทธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยัที่เกดิขึ้นจรงิจากการเล่น โดยใช้แบบสงัเกตที่ผู้วจิยัสร้าง
ขึ้น ซึ่งการวจิยัในครัง้นี้มุ่งศึกษาพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทีแ่สดงออก 4 ดา้น ดงันี้ 
           1. พฤตกิรรมทางดา้นฉนัทะ           จ านวน  5  ขอ้ 
              1.1 เลอืกเล่นตามมุมดว้ยความสมคัรใจ 
              1.2 แสดงสหีน้าท่าทางมคีวามสุขพอใจในสิง่ทีต่นเล่น 
              1.3 แสดงความกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีท่ า/เล่นตามทีอ่อกแบบไว้ 
หรอืรเิริม่การเล่นทีต่่างจากรปูแบบ 
              1.4 บรรยายบอกสิง่ทีต่นท า/ผลงานดว้ยความภาคภมูใิจ 
              1.5 จดัของเล่นใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยหลงัจากเลกิเล่น  
           2. พฤตกิรรมทางดา้นวริยิะ            จ านวน  5  ขอ้ 
               2.1 ปฏบิตักิารเล่นตามทีอ่อกแบบไวห้รอืรเิริม่เล่นต่างจากรปูแบบ 
               2.2 สามารถท ากจิกรรม/เล่นอยา่งต่อเนื่องจนกว่าจะแลว้เสรจ็ 
               2.3 มุง่มัน่ในสิง่ทีป่ฏบิตัอิย่างเตม็ที่ ไมย่อมแพ ้
               2.4 แสดงความพยายามท า/เล่น ตามทีอ่อกแบบไว ้แมจ้ะเผชญิกบัปญัหาหรอือุปสรรค 
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               2.5 พดูหรอืแสดงท่าทางใหก้ าลงัใจตนเอง 
           3. พฤตกิรรมทางดา้นจติตะ            จ านวน  5  ขอ้ 
               3.1 แสดงความเอาใจใส่ต่อกจิกรรมทีท่ า/เล่นไดน้านตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
               3.2 เล่น/ท างานของตนโดยไมร่บกวนผูอ้ื่น 
               3.3 เล่น/ท างานของตนอยา่งระมดัระวงั 
              3.4 มใีจจดจอ่ในกจิกรรม/เล่นจนกว่าจะแลว้เสรจ็ 
              3.5 ท ากจิกรรม/เล่นดว้ยความตัง้ใจ ไมว่อกแวกกบัสิง่เรา้ทีอ่ยู่รอบขา้ง    
           4. พฤตกิรรมทางดา้นวมิงัสา           จ านวน  5  ขอ้ 
              4.1 ออกแบบหรอืวางแผนก่อนการเล่น 
              4.2 รูจ้กัทดลองในสิง่ทีป่ฏบิตัอิยูเ่พื่อใหส้ิง่ทีท่ า/เล่นออกมาดทีีสุ่ด 
              4.3 แสดงการเล่นอยา่งลองผดิลองถูกเพื่อหาขอ้มลูในการแก้ปญัหา 
              4.4 ตรวจตราสิง่ทีท่ าเพื่อหาขอ้บกพรอ่ง 
              4.5 ตรวจสอบผลงานทีท่ าเสรจ็แลว้ปรบัปรงุผลงานใหส้มบรูณ์ตามทีต่อ้งการ 

1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั เป็นการบนัทกึระดบัคุณภาพของ 
พฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั เป็น 3 ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน คอื         
                       0 คะแนน  เดก็ไมแ่สดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
                       1 คะแนน  เดก็แสดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสาโดย 
                                         มคีรหูรอืผูอ้ื่นชีน้ า 
                       2 คะแนน  เดก็แสดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
                                         ดว้ยตนเอง 

2. เวลาทีใ่ชใ้นการสงัเกตผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัอกี 2 คน รวมจ านวน 3 คน ท าการ 
สงัเกตพฤตกิรรมเดก็เป็นรายบุคคลในช่วงกจิกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ
โดยสงัเกตเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั คอื วนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ี เวลา 
09.00 – 09.40 น. รวมเป็นเวลา 40 นาท ีจ านวน 20 คน โดยผูว้จิยัท าการสงัเกต 7 คน ผูช้่วยวจิยั
คนที ่1 ท าการสงัเกต 7 คน ผูช้่วยวจิยัคนที ่2 ท าการสงัเกต 6 คน  
 
ข้อปฏิบติัในการสงัเกต 

1.                                                                            
2. ผูว้จิยั 1                    2 คน รวมผูส้งัเกต 3 คน ท าการสงัเกตพฤตกิรรมอทิธ ิ

บาท 4 ของเดก็ปฐมวยั 
3. การสงัเกตใหผู้ส้งัเกตทัง้ 3                 1 คน และผูช้่วยวจิยั 2    ท าการสงัเกต 

พรอ้มกนัในช่วงเวลาเดยีวกนัทัง้ 20          40      ในวนัองัคาร วนัพุธ และวนัพฤหสับด ี
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การบนัทึกการสงัเกต 
              เมือ่พฤตกิรรมอทิธบิาท 4                                               4 ตรง
กบัช่องใดใหท้ าเครือ่งงหมาย   ลงในช่องนัน้ 
 
การให้คะแนน 
แบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ของเดก็ปฐมวยั มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
               0 คะแนน  เดก็ไมแ่สดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
               1 คะแนน  เดก็แสดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสาโดย 
                              มคีรหูรอืผูอ้ื่นชีน้ า 
                2 คะแนน  เดก็แสดงพฤตกิรรมความม ีฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา 
                              ดว้ยตนเอง 
              หมายเหต ุ ถา้พบเครือ่งหมาย  ในช่องระดบัคะแนนใดกใ็หค้ะแนนเท่ากบัช่องระดบั
คะแนนนัน้ 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมอิทธิบาท 4 
 
ชื่อ..................................................................สปัดาหท์ี.่..............วนัที.่......................................... 
สปัดาหท์ี ่.......................... วนัที ่............................... ผูส้งัเกต .................................................... 
ค าช้ีแจง ใส่เครือ่งหมาย ( √ ) ลงในช่องแสดงระดบัคุณภาพทีพ่ฤตกิรรมอทิธบิาท 4 ทีป่รากฏ  
 

 
หลกัอิทธิบาท 4 

 
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 

ท่ีปรากฎ 

ระดบัคณุภาพ  
แนวทางการประเมิน 0 1 2 

1.ฉนัทะ หมายถงึ 
ความรกั ความพอใจ 
ความชอบใจ และมี
ความกระตอืรอืรน้ใน
สิง่ทีท่ า/เล่น 
พฤตกิรรมบ่งชี ้ไดแ้ก่ 
 

1.1 เลอืกเล่นตามมมุดว้ยความสมคัร
ใจ 

   0 เดก็ไมแ่สดง
พฤตกิรรมทางดา้น
ฉนัทะ 
1 เดก็แสดงพฤตกิรรม
ทางดา้นฉันทะโดยมคีรู
หรอืผูอ้ื่นชีน้ า 
2 เดก็แสดงพฤตกิรรม
ทางดา้นฉันทะดว้ย
ตนเอง 
 

1.2 แสดงสหีน้าท่าทางมคีวามสุข
พอใจในสิง่ทีต่นเล่น 

   

1.3 แสดงความกระตอืรอืรน้ในสิง่ที่
ท า/เล่นตามทีอ่อกแบบไว ้
หรอืรเิริม่การเล่นทีต่่างจากรปูแบบ 

   

1.4 บรรยายบอกสิง่ทีต่นท า/ลกัษณะ
ผลงานดว้ยความภาคภูมใิจ 

   

1.5 จดัของเล่นใหอ้ยูใ่นสภาพ
เรยีบรอ้ยหลงัจากเลกิเล่น  

   

2. วริยิะ หมายถงึ 
ความเพยีรพยายาม 
มุง่มัน่ ในสิง่ทีท่ า/เล่น 
อยา่งต่อเนื่อง มี
ความอดทนอดกลัน้
คอยเรา้คอยประคอง 
เพื่อใหบ้รรลุสู่
เป้าหมาย พฤตกิรรม
บ่งชี ้ไดแ้ก่ 
 

2.1 ปฏบิตักิารเล่นตามทีอ่อกแบบไว ้
หรอืรเิริม่เล่นต่างจากรปูแบบ 

   0 เดก็ไมแ่สดง
พฤตกิรรมทางดา้นวริยิะ 
1 เดก็แสดงพฤตกิรรม
ทางดา้นวริยิะโดยมคีรู
หรอืผูอ้ื่นชีน้ า 
 2เดก็แสดงพฤตกิรรม
ทางดา้นวริยิะดว้ย
ตนเอง 

2.2 สามารถท ากจิกรรม/เล่นอยา่ง
ต่อเนื่องจนกว่าจะแลว้เสรจ็ 

   

2.3 มุง่มัน่ในสิง่ทีป่ฏบิตัอิย่างเตม็ที่ 
ไมย่อมแพ ้

   

2.4 แสดงความพยายามท า/เล่น 
ตามทีอ่อกแบบไว ้แมจ้ะเผชญิกบั
ปญัหาหรอือุปสรรค 

   

2.5 พดูหรอืแสดงท่าทางใหก้ าลงัใจ
ตนเอง 
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หลกัอิทธิบาท 4 

 
พฤติกรรมอิทธิบาท 4 

ท่ีปรากฎ 

ระดบัคณุภาพ  
แนวทางการประเมิน 0 1 2 

  3. จติตะ หมายถงึ 
มคีวามตัง้ใจ เอาใจใส่ 
จดจอ่ มสีมาธใินสิง่ที่
ท า ไมส่นใจสิง่รอบ
ขา้ง ไมว่อกแวก ไม่
หวัน่ไหว กบัสิง่ทีเ่ขา้
มากระทบ พฤตกิรรม
บ่งชี ้ไดแ้ก่ 
 

3.1 แสดงความเอาใจใส่ต่อกจิกรรม
ทีท่ า/เล่นไดน้านตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

   0 เดก็ไมแ่สดง
พฤตกิรรมทางดา้นจติ
ตะ 
1 เดก็แสดงพฤตกิรรม
ทางดา้นจติตะโดยมคีรู
หรอืผูอ้ื่นชีน้ า 
2 เดก็แสดงพฤตกิรรม
ทางดา้นจติตะดว้ย
ตนเอง 
 

3.2 เล่น/ท างานของตนโดยไม่
รบกวนผูอ้ื่น 

   

3.3 เล่น/ท างานของตนอย่าง
ระมดัระวงั 

   

3.4 มใีจจดจอ่ในกจิกรรม/เล่นจนกว่า
จะแลว้เสรจ็ 

   

3.5 ท ากจิกรรม/เล่นดว้ยความตัง้ใจ 
ไมว่อกแวกกบัสิง่เรา้ทีอ่ยู่รอบขา้ง 

   

  4. วมิงัสา หมายถงึ 
การรูจ้กัใชค้วามคดิ
ในการพจิารณา  
ใครค่รวญในสิง่ทีท่ า 
มกีารลองผดิลองถูก 
แกไ้ขปรบัปรงุ 
พฒันาในสิง่ทีท่ า 
พฤตกิรรมบ่งชี ้ไดแ้ก่ 

4.1 ออกแบบหรอืวางแผนก่อนการ
เล่น 

   0 เดก็ไมแ่สดง
พฤตกิรรมทางดา้น
วมิงัสา 
1 เดก็แสดงพฤตกิรรม
ทางดา้นวมิงัสาโดยมคีรู
หรอืผูอ้ื่นชีน้ า 
2 เดก็แสดงพฤตกิรรม
ทางดา้นวมิงัสาดว้ย
ตนเอง 
 

4.2 รูจ้กัทดลองในสิง่ทีป่ฏบิตัอิยู่
เพื่อใหส้ิง่ทีท่ า/เล่นออกมาดทีีสุ่ด 

   

4.3 แสดงการเล่นอย่างลองผดิลอง
ถูกเพื่อหาขอ้มลูในการแกป้ญัหา 

   

4.4 ตรวจตราสิง่ทีท่ าเพื่อหา
ขอ้บกพรอ่ง 

   

4.5 ตรวจสอบผลงานทีท่ าเสรจ็แลว้
ปรบัปรงุผลงานใหส้มบรูณ์ตามที่
ตอ้งการ 
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ภาคผนวก ค 
 

รปูภาพพฤติกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ด้วยส่ือธรรมชาติ 
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พฤติกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์ 
1. มมุศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 

   การเล่นตามมมุศลิปะ เป็นสปัดาห์
แรกของการท ากจิกรรม ตอ้งการเล่น
ตามเพื่อนทีช่อบ เดก็จะคอยมองสื่อ
ตามมุมและกจิกรรมการเล่นว่าเพื่อน
แต่ละมมุจะท าอะไร เดก็ยงัขาดสมาธิ
ในการท ากจิกรรม ไมค่่อยมสีมาธเิมือ่
ไดย้นิเสยีงเพื่อนทีป่ระกอบอาหาร คุย
กนัเกีย่วกบัการประกอบอาหาร หรอื
ไดก้ลนิของอาหาร จะวิง่ไปดู 

   สปัดาหแ์รกของการเล่นตามมมุ
ประสบการณ์ดว้ยสื่อธรรมชาต ิ เดก็
สรา้งสรรคง์านศลิปะดว้ยดนิ สดี าจาก
กาแฟ สเีขยีวจากผงใบมะรุม สเีหลอืง
จากขมิน้ เดก็จะลงมอืปฏบิตักิจิกรรม
ตามการวางแผน (วมิงัสา) เช่น การท า
ศลิปะจากกากมะพรา้วโดยใชส้ี
ธรรมชาต ิสมมตเิป็นขา้วในจาน เดก็ๆ
ท างานศลิปะโดยมกีารเชื่อมโยง ขา้ว
จรงิทีม่สีดี า สเีหลอืง สเีขยีว เดก็จะน า
สธีรรมชาตทิดลองผสมสตีามธรรมชาติ
ดว้ยตนเอง ใชม้อืบบี กด บีใ้หส้อีอก 
สกัพกัเอามาดม  (วมิงัสา) ใชก้าวทา
ลงไปทีภ่าพจาน และใชก้ากมะพรา้ว
โรยใชส้ธีรรมชาตกิดทบั  
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 เดก็สรา้งสรรคผ์ลงานจากสื่อทีม่ ีเดก็วางแผนว่า จะท าดอกไม ้(วมิงัสา) จากสื่อทีค่รู
ก าหนดให ้ครมูสีื่อวางไวท้ีโ่ต๊ะ เดก็ตดัสนิใจเลอืกมมุจากสื่อ (ฉนัทะ) พดูคุยเกีย่วกบัสื่อ เดก็ท า
กจิกรรมในมุมศลิปะดว้ยความสนใจ มสีมาธจิดจอ่ (จติตะ) ตามเวลาทีก่ าหนด (จติตะ) ตวัอยา่ง น้อง
เนยท าดอกไมจ้ากดอกอญัชนัแหง้ มกีารลองถูกลองผดิเมือ่เดก็หยบิสื่อชิ้นน้ีวาง (วมิงัสา) หามุมวาง
แลว้เหน็ว่าไมส่วย เดก็จะขยบัวางจนเป็นทีพ่อใจ บางครัง้มปีญัหาเดก็แกะเมด็กระบกไมไ่ด ้เดก็จะใช้
ความพยายามแกะออกจนไดเ้พื่อเอาดา้นสขีาวออกมา เดก็จะไมย่อมแพ ้จะบอกว่า “เราจะท า
ดอกไมใ้หส้วยๆ” (วริยิะ) จนไดผ้ลงานดอกไมจ้ากดอกอญัชนัแหง้เป็นกลบีดอก เมด็กระบกเป็นเกสร
ตรงกลาง และใชก้า้นกุหลาบเป็นก้านดอก 

   วนัน้ีเดก็เรยีน หน่วย “ดอกไม”้ รอ้ย
ดอกกลว้ยไมก้บัสื่อธรรมชาต ิ จะเป็น
เพื่อนกลุ่มเดมิเดก็มกีารวางแผนใน 
ออกแบบว่าจะท ารอ้ยสรอ้ยอยา่งไร
(วมิงัสา) เดก็มสีมาธจิดจอ่ทีป่ลายเขม็
กบัสื่อทีจ่ะรอ้ยทีอ่ยูต่รงหน้า(จติตะ)
เดก็ท ากจิกรรมการรอ้ยอยา่งต่อเนื่อง
(วริยิะ) เดก็จะพดูคุยเกี่ยวกบักจิกรรม
ระหว่างการท ากจิกรรมมวีธิกีารคดิ
ผลงานดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  (วริยิะ)เมือ่
เกดิปญัหาในการท ากจิกรรมกร็ว่มกนั
แกป้ญัหา เมือ่ท ากจิกรรมเสรจ็เดก็จะมี
ความสุข ภาคภูมใิจ (ฉนัทะ) และขอใส่
สรอ้ยต่อจนถงึเวลานอน 
 
 
 
 
 

   
  

  ผลงานท่ีได้ 
 



 127 

พฤติกรรมการเล่นตามมุมบลอ็ก             
2. มมุบลอ็ก 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

   การเล่นตามมมุบลอ็กในสปัดาห์
ก่อนการทดลอง เดก็ยงัเล่นไมเ่ตม็ตวั
ในครัง้แรก น้องนายยงัไมก่ลา้หยบิ 
ของเล่นออกชัน้วางของเล่น จะเล่น
ตรงนัน้เลย จะคอยมองมาทีค่รไูมก่ลา้
ตดัสนิใจ จะหยบิของเล่นแค่ชิน้ 2 ชิน้
มาเล่น และท าท่าเอาของเล่นชนกนัไป
มา การเล่นรว่มมอืยงัน้อยมากต่างคน
ต่างเล่นมากกว่า  
 

ในสปัดาหท์ี ่2 และ 3 การเล่นบลอ็ก
เดก็สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความตัง้ใจ 
(จติตะ) ตามจนิตนาการ ขณะสมองใช้
ความคดิ จติใจจดจอ่เป็นสมาธ ิสายตา
น้องเจมสจ์บัจอ้งกบัสิง่ทีอ่ยู่ตรงหน้า 
(จติตะ) ใชน้ิ้วหยบิบลอ็กดนิค่อยๆ วาง 
มกีารลองถูกลองผดิ (วมิงัสา) เพื่อนๆ 
จะคอยลุน้ว่าจะเป็นอย่างไร เมือ่บลอ็ก
หล่นลงทีพ่ืน้ เดก็ๆจะช่วยกนัหยบิ
บลอ็กขึน้มา ค่อยๆวางบลอ็กลงไปใหม ่
ขยบัตกแต่งเพื่อหาความสมดุล จะคอย
เรา้คอยประคอง ใหก้ าลงัใจกนัและกนั 
(วริยิะ) น้องนัทจะคอยมองเพื่อน หา
จงัหวะในการเล่น อย่างเตม็ที ่เดก็ท า
กจิกรรมดว้ยความพอใจ (ฉันทะ) ใน
ทีสุ่ดทัง้บลอ็กดนิแบบตนั บลอ็กไมไ้ผ่
แบบกลวง แบบกลมตนั ทัง้บางทัง้
หนา แบบหยกักค็่อยๆ ก่อรา่ง
ปะตดิปะต่อเป็นรปูร่างขึน้มา  
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 ในสปัดาหท์ี ่ 6 และ7 เดก็จะมกีลุ่มเพื่อนทีเ่ล่นบลอ็กดว้ยกนั มกีารวางแผนในการเล่นที่
ชดัเจนมากขึน้ ค่อยๆวางค่อยๆท า เล่นดว้ยความตัง้ใจ น้องเจมสจ์ะเป็นคนคดิว่าจะท าอย่างไร ส่วน
เพื่อนจะคอยสนับสนุน คอยคดิตามว่าควรเล่นอย่างไร               
 ในสปัดาหท์ี ่8 มกีารระดมความคดิของสมาชกิในกลุ่มก่อนเล่น มกีารวางแผนก่อนการเล่น 
ว่าจะใชบ้ลอ็กอนัไหน ไม่รือ้กระจดักระจายทัง้มุม จะค่อยหยบิเฉพาะสื่อชิน้ทีจ่ะน ามาเล่นเท่านัน้ เดก็
รูห้น้าทีว่่าใครจะท าอะไร เมื่อเกดิปญัหาจะรว่มมอืกนัแก้ปญัหา ตรวจตราเพื่อหาขอ้บกพรอ่งในการ
เล่น (วมิงัสา) รูว้่าของบลอ็กรปูร่างแบบไหนจะตรงไหน การเล่นใชเ้วลานานขึน้ มสีมาธ ิ(จติตะ) ไม่
สนใจว่ามมุอื่นๆ จะท าอะไร มคีวามรบัผดิชอบในการเล่น จะเกบ็ของเล่นตามมุมไดเ้รยีบรอ้ย  
 
 
 
 

   สปัดาหท์ี ่4 และ5 เดก็เริม่รูว้่าแต่ละ
มมุเล่นยงัไง และผลของการเล่นมมุ
บลอ็กเป็นอยา่งไร เดก็ท าการส ารวจ
ว่าตามมมุบลอ็กมสีื่ออะไรบา้ง เดก็เริม่
วางใจกบัสภาพแวดลอ้ม สื่อว่าเดก็
สามารถทีจ่ะเล่นกบัสื่อทีต่นเองได้
เลอืกกบัเพื่อนทีช่อบเล่นบลอ็ก
เหมอืนกนั เดก็มกีารรว่มมอื และเล่น
อยา่งสรา้งสรรคม์ากขึน้ 
 

  ผลงานท่ีได้ 
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พฤติกรรมการเล่นตามมุมดนตรี 
3. มมุดนตรี 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 
 
 
 
                     
 

   เดก็ๆ เล่นตามมุมดนตร ีน้องโฟลค์ 
น้องเอม็ น้องเนย เลอืกเล่นมมุดนตร ี
เพราะมุมอื่นเตม็แลว้ ตอนแรกท าท่า
ไมช่อบ ครกูระตุ้ นุเดก็ว่า “ของเล่น
ทุกอยา่งตามมมุทีเ่ดก็เลอืกแลว้
สามารถ หยบิ จบั เลอืกเล่นไดอ้ย่าง
อสิระ  
(เรา้ฉนัทะ) เดก็พดูคุยกนัว่าเราจะเล่น
ดนตรยีงัไง น้องเอม็บอกว่า “เราจะเล่น
ฉาบ” น้องโฟลค์เล่น กล่องสบู่นะ เป็น
กล่องดนตร ีเดก็เล่นมมุดนตรดีว้ยการ
ตฉีาบ สัน่กล่องสบู่ และท าใหก้ระทบ
กนั และหวัเราะกนั 
 
 

   เดก็เล่นมมุดนตรดีว้ยสื่อธรรมชาต ิ
เดก็มคีวามตื่นเตน้ทีว่นันี้ครใูหเ้ล่นของ
เล่นจากสื่อธรรมชาต ิเดก็เขา้ไปหยบิ
ของเล่นชิน้โน้นชิน้นี้ดดูว้ยความสนใจ 
และพดูคุยกนัว่าของเล่นแต่ละชิน้ไหน
เราเคยเหน็ทีไ่หน ส าหรบัของเล่นที่
เดก็ๆ เคยชนิอยูแ่ลว้เดก็จะหยบิมา
เล่นไดเ้ลย เช่น แคน เดก็จะท าท่าเป่า 
กลองเดก็จ าท าท่าตทีัง้ท่าแบบยนืและ
นัง่ ส าหรบัของเล่นทีไ่มคุ่น้เคย เช่น 
ฝกัหางนกยงู จะแค่หยบิขึน้มาด ูลอง
สัน่และวางไวท้ีเ่ดมิ 
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  เดก็เล่นตามมุมประสบการณ์ดว้ยสื่อ
ธรรมชาต ิน้องแจค็กี ้น้องไมเ้ป็นเดก็ที่
ไมค่่อยพดู   ไมก่ลา้แสดงออกมากนกั 
ซึง่สปัดาหน์ี้จะคอยมองเพื่อนว่าเล่น
อะไร และนอนกบัพืน้ ครพูดูกบัน้องไม้
ว่า “น้องไมถ้า้น้องไมช้อบเล่นมุมไหน 
ใหน้้องไมเ้ขา้เล่นไดเ้ลย อยากหยบิจบั
ของเล่ยชิน้ไหนกห็ยบิมาเล่นไดเ้ลยนะ
ค่ะ” หลงัจากวนันัน้ ครจูะสงัเกตเหน็
น้องไมเ้ขา้เล่นมุมดนตร ีวนันี้น้องไมม้ี
ความมัน่ใจในการเล่นมากขึน้แลว้ มา
หยบิระนาดออกมาลองต ีแต่ยงัท าท่า
เก้ๆ  กงัๆ ตไีมค่่อยดงั           
 

   สปัดาหต่์อมาน้องไมไ้มส่นใจว่าน้อง
แจค็กีเ้พื่อนรกัจะไปเล่นมุมไหน เมือ่
ครใูหเ้ลอืกเล่นตามมุมน้องไมจ้ะมาเล่น
ทีมุ่มดนตรทีนัท ีวนัน้ีหยบิกะลาทีค่รู
ท าเป็นฉิ่งออกมาท าท่าต ีท าท่าเหมอืน
การตฉีิ่งจรงิๆ วนัน้ีน้องไมท้ าท่าตฉีิ่ง
ไดเ้หมอืนซะดว้ย น้องไมม้คีวามกลา้
มากขึน้ ท าท่าหวัเราะมคีวามสุขในสิง่
ทีต่นเองท า และกไ็ปหยบิกลองมาท า 
ท่าทางตกีลอง  
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พฤติกรรมการเล่นตามมุมบทบาทสมมติ 
4. มมุบทบาทสมมติ 
 
 

          
           
 

 
 
 
 

          
 
 
             
 
 
 
 

 
   เดก็เล่นตามมมุบทบาทสมมต ิเดก็
ทีเ่ลอืกเล่นกลุ่มแรก คอืกลุ่มน้องวนั
รกั เป็นเดก็ทีเ่งยีบๆ เล่นเฉพาะกลุ่ม
ตวัเอง มกีารพดูคุยกนัเกี่ยวกบัสื่อ 
แบ่งการเล่นกนั เช่น น้องติม๋บอกว่า 
“เราอยากแต่งตวั” ท าบา้นกนั  

 
 

 
   กลุ่มน้องวนัรกัเล่นทีมุ่มบทบาท
สมมต ิกบัเพื่อนกลุ่มเดมิจนถงึ
สปัดาหท์ี ่4 เดก็มมุเดมิแต่ลกัษณะ
การเล่นไมเหมอืนเดมิ จะ
เปลีย่นแปลงตามหน่วย ครจูะกระตุน้
ใหเ้ดก็สนใจสื่อตามหน่วยการเรยีนรู ้
ดว้ยการพดูคุยกบัเดก็ว่า “เดก็ๆ
สามารถหยบิสื่อตามหน่วยการเรยีนรู ้
ไปเล่นตามมุมไดน้ะค่ะ” ช่วงแรกกแ็ค่
มอง สกัพกัน้องวนัรกักเ็ดนิมาหยบิ
ชุดหมอ้ขา้วหมอ้แกงไปเล่นกนั 
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   วนัน้ีกลุ่มน้องวนัรกัยงัเล่นทีมุ่ม
บทบาทสมมต ิ เปลีย่นสื่อเป็นใบตอง 
เพราะสปัดาหน์ี้เรยีนหน่วยกลว้ย น้อง
วนัรกัคงเคยมปีระสบการณ์เดมิ
เกีย่วกบัการเล่นมาก่อน จงึหยบิ
ใบตองมาแลว้ฉีกเล่นเป็นท าเป็น
กระโปรง เล่นกบัน้องซนีแค่ 2 คน แต่
ท าท่าหวัเราะมคีวามสุขกบัการเล่น 
 

 
  
   บางครัง้การเล่นตามมุมของเดก็มี
การเชื่อมโยงกบัละครในทวี ี เช่น เรือ่ง
นกัสูพ้นัธข์า้วเหนียว เมือ่น้องฟลุ๊คเหน็
ผา้ขาวมา้ทีมุ่มบทบาทสมมมตกิช็วน
น้องเบยีร ์ บอกว่า “เรามาเป็นนกัสูก้นั
นะ” 
 

 
 
   วนัน้ีเรยีนหน่วย “ดอกไม”้ เดก็ทีม่า
เล่นยงัเชื่อมโยงตวัเองกบัละครทวี ีโดย
การใชผ้า้ขาวมา้พนัคอ เล่นมมุบทบาท
สมมมต ิและน าดอกกุหลาบทีเ่ลอืกมา 
เล่นตกแต่งบา้นกนั วนัน้ีกลุ่มบทบาท
สมมตเิมือ่เล่นเสรจ้แลว้มนี ้าใจแบ่งด 
อกกุหลาบทีเ่ล่นเสรจ็แลว้ ใหม้มุศลิปะ
น าไป รอ้ย เป็นสรอ้ย  ถา้สงัเกตทีม่มุ
ศลิปะเดก็บางคนจะมสีรอ้ยเป็นดอก
กุหลาบ ซึง่เดก็มกีารแบ่งปนักนัเอง 
และกลุ่มศลิปะตอ้งการปรบัปรงุงานที่
ตนเองท าใหด้ทีีสุ่ด (วมิงัสา) ดว้ยการ
มาเจรจากบัมุมบทบาทสมมตเิพื่อมา
ขอกุหลาบทีเ่พื่อนเล่นเสรจ็แลว้  
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พฤติกรรมการเล่นตามมมุหนังสือ 
5. มมุหนังสือ 

    
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

   วนัแรกของการเล่นตามมุมหนงัสอื
เดก็ เล่นทีม่มุหนงัสอื เดก็จดัทีน่ัง่เล่น
ตามมุม เดก็ช่วยกนัปเูสื่อ หมอน ขยบั
โต๊ะ หยบิหนงัสอื มาด ูวนัน้ีหน่วย 
“ปลา” เดก็จะใหค้วามสนใจ หนงัสอืที่
ตรงกบัหน่วยการเรยีนรู ้ครคูวรเล่น
นิทานทีเ่กี่ยวกบัหน่วย หรอืแนะน า
หนงัสอื   
 

 
 

  
   วนัที ่2 ของการเล่นตามมุมหนงัสอื 
เดก็ทีเ่ลอืกมมุหนังสอืเป็นกลุ่มใหม ่
เป็นเดก็ผูช้าย ใหค้วามสนใจในการดู
หนงัสอืมากขึน้ ใชม้อืชีต้ามตวัหนงัสอื
ท าท่าเล่า ออกเสยีง เลยีนแบบเหมอืน
ครเูล่า 
  
 

 
 
  เดก็เล่นตามมุมหนงัสอืเงยีบมาก 
เดก็จะหยบิหนงัสอืทีเ่กี่ยวหน่วยใน
สปัดาหน์ัน้มาดกู่อน เดก็จะเปิดทลีะ
หน้าจากหน้าแรก จนถงึหน้าสุดทา้ย 
เมือ่ดจูบกจ็ะเกบ็ทีช่ ัน้วาง น้องวาเป็น
เดก็ทีไ่มค่่อยมเีพื่อน เพราะไมพดู จะ
ชอบมุมหนงัสอืมาก จะเปิดดหูนงัสอื
ดว้ยความสนใจ บางวนัครไูมไ่ดจ้ดัมุม
ใหก้บัเดก็ เดก็ทีเ่ลอืกมมุหนงัสอืจะมี
วมิงัสาคอืจะตรวจตราเพื่อหา
ขอ้บกพรอ่ง และท ามุมทีเ่ลอืกใหด้ทีีสุ่ด
ดว้ยการขอจดัมมุเอง เช่น ปเูสื่อ จดั
โต๊ะ หยบิหมอนขวานมาวาง (ฉนัทะ) 
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 สปัดาหน์ี้น้องวายงัอยูท่ีม่มุ
หนงัสอื คอยมองเพื่อนว่าเพื่อนจะท า
อะไร ครเูขา้ไปพดูคุย ถามน้องวาว่า 
“น้องวาชอบมุมหนงัสอืเหรอค่ะ” น้อง
วาพยกัหน้า ครกูค็ุยต่อว่า “น้องอยาก
เล่นมมุอื่นไหม สนุกนะค่ะ” น้องวามอง
ไปรอบๆ และบอกว่าอยากดูหนงัสอื 
 
    
 

 
 

  
   สปัดาหน์ี้ เดก็ทีเ่ขา้มมุหนงัสอืเป็นที่
เงยีบๆ ไมค่่อยพดู ไมก่ลา้แสดงออก 
เดก็ขอสมดุบนัทกึการรกัการอ่านมา
วาดรปูทีเ่กีย่วกบัหน่วย และกเ็กีย่วกบั
นิทานทีค่รเูล่า เดก็สนใจมาก และ
สามารถอยูท่ ากจิกรรมจนครบตาม
เวลา น้องไมท้ าท่าเล่าเรือ่งราวใน
หนงัสอืใหน้้องแจค็กีฟ้งั 
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พฤติกรรมการเล่นตามมุมประกอบอาหาร 
6. มมุประกอบอาหาร 
 
     
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   เดก็ๆ ประกอบอาหาร ท าปลาน่ึง 
และท าน ้าพรกิดว้ย เดก็ใหค้วามสนใจ 
โดยเฉพาะน้องเปปเปอรน์ าผกัมาดว้ย 
เพราะครบูอกว่า เราจะเรยีนหน่วยปลา 
และจะประกอบอาหารทีม่มุ บอกครวู่า 
“หนูจะน ามาประกอบอาหาร” น้องเฟ
ลมไปบอกน้องเปปเปอรว์่า “เราเล่นที่
มมุประกอบอาหารดว้ยนะ” น้องเฟลม
เป็นเดก็ไมค่่อยพูด ไมค่่อยร่วม
กจิกรรมอื่นๆมากนกั แต่ขอเล่นตาม
มมุประกอบอาหาร ช่วงแรกน้องเฟลม
จะมอง ท าท่าครุ่นคดิ บอกกบัเพื่อนว่า 
“เราท าไมเ่ป็นหรอกนะ เราไมเ่คยท า” 
ครพูดูคุยกบัเดก็ว่า “น้องเฟลมเคยลา้ง
ผกัไหม น้องเฟลมลองท าดูนะ” น้องเฟ
ลมออกไปลา้งผกักบัน้องเนย “เราเคย
ท าทีบ่า้นกบัแม ่เดีย่วเราสอนนะ”เดก็มี
การเชื่อมโยงประสบการณ์เดมิกบั
ประสบการณ์ใหม ่ 
 
    
 

 
 

   วนัที ่2 “ตม้ย าปลากระป๋อง” เดก็เริม่
รูว้่า คนทีจ่ะเขา้มมุประกอบอาหารได ้
ตอ้งมสีื่อ น้องแมชชนี ซึง่เป็นเดก็ไม่
ค่อยพดู ไมเ่ขา้สงัคม แต่ตอ้งการมี
ส่วนรว่มในการเล่นดว้ยการไปบอกกบั
ผูป้กครองว่าตอ้งน าสื่อในการประกอบ
อาหารมานะ บอกชื่ออุปกรณ์ เช่น 
ปลากระป๋อง น ้าปลา มะนาว พรกิ 
น ามาตัง้แต่เชา้มาวาง ไวท้ีม่มุประกอบ
อาหารตัง้แต่เชา้ แสดงถงึความสนใจ 
อยากท ากจิกรรมของเดก็ (ฉนัทะ)  
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   วนัน้ี “ป้ิงขา้วจี”่ เดก็ใหค้วามสนใจ
ถามว่า วนัน้ีเราจะประกอบอาหาร
อะไร เดก็ทีเ่ล่นตามมมุ คดิวธิกีารท า
จากสื่อ เดก็พยายามป ัน้ขา้วเหนียว
หลายๆ แบบ ทัง้แบบกลมขนาดใหญ่ 
ทรงกลมขนาดเลก็ แบบแบน เมือ่ลอง
ป้ิงโดยใชไ้มข้นาดใหญ่ แลว้ป้ิงไม่
สะดวก จะคดิวธิป้ิีงดว้ยอุปกรณ์อื่น
ทนัท ี สกัพกัเดนิมาขอตะแกรงเหลก็
ส าหรบัป้ิงขา้วจี ่ 
 
    
 

 
 

 สปัดาหน์ี้ เดก็เรยีน “หน่วยขา้ว” เดก็
ท าขา้วตอก เดก็สนใจมากเดก็ท า
กจิกรรมดว้ยความตื่นเต้นตลอดเวลา 
ยิง่ช่วงทีเ่ดก็ตอ้งเกบ็เปลอืกขา้วเปลอืก
ออก เดก็มกีารลองถูกลองผดิ (วมิงัสา) 
เกบ็ออกทีล่ะเมด็ สกัพกัเดก็แกป้ญัหา
ดว้ยการใชต้ะแกรงน าขา้วตอกทัง้หมด
ลงไปแลว้ท าการรอ่นใหเ้ปลอืกขา้ว
ออก แลว้เกบ็ขา้วตอกออกใส่จาน 
วนัน้ีเดก็น าขา้วตอกไปแจกเพื่อนทุก
กลุ่ม น าไปใหค้รขูา้งหอ้ง และไปเล่า
กจิกรรมทีท่ าดว้ยความภาคภมูใิจ
  
 
    
 

 
 

   วนัน้ีเดก็ท าผกัชุบแป้งทอด เดก็หัน่
ผกัทีน่ ามาจากบา้น ชิน้เลก็ๆ ชุบแป้ง
ทอด เดก็จะพดูคุยคดิวางแผนว่าจะ 
ชุบแป้งยงัไง หัน่ผกัขนาดเท่าไหร ่
(วมิงัสา) เมือ่ถงึเวลาทอด เดก็รอทอด
ดว้ยใจจดจอ่ (จติตะ) ทอดแลว้ไมส่วย 
จะคดิหาวธิวี่า (วมิงัสา) ตอ้งค่อยๆ ท า 
ตอ้งรอใหก้รอบก่อน ดว้ยความสนุก 
(ฉนัทะ) 
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   เดก็ๆ “ป้ิงขา้วเกรยีบ” ช่วงแรกทีค่รู
ใหท้ าครใูหเ้ดก็ใชท้ีป้ิ่งแบบทอ้งถิน่เป็น
มอืไมไ้ผ่เดก็ท าสกัพกัท าไม่สะดวก 
เดก็แกป้ญัหา มาบอกครวู่าอยากได้
ตะแกรงทีป้ิ่งไดด้กีว่า (วมิงัสา)  มทีีช่ ัน้
วางของไง เดก็จะจดจอ่ในการป้ิงมาก 
คอยพลกิคอยดวู่า สุกหรอืยงั  
    
 

 
    สปัดาหน์ี้เดก็ๆท า “ผลไมล้อยแกว้” 
วนัน้ีน้องไผ่น าเงาะมาท า ครกูง็งว่าจะ
ท ายงัไง เดก็บอกว่า “ท าไดห้นูท าเอง” 
น้องไผ่ค่อยแกะเนื้อเงาะออกจากเมลด็
ดว้ยความใจเยน็อย่างชา้ๆ ช่วงทีร่อ
น้องมอ่นนัง่รอเพื่อนเพราะน้องมอ่นมี
หน้าทีต่้มน ้าเชื่อมจากหมอ้ดนิทีท่ีอ่ยู่
ขา้งๆ ซึง่ยงัไม่รอ้น 
  
 
    
 

 
 

   เดก็ๆ ท ากลว้ยตม้ เดก็จะเลอืก
กลว้ยทีสุ่กพอด ี น าไปลา้ง ตกแต่ง
กลว้ยใหส้วยงาม ใชม้ดีตดัหวัตดัปลาย 
น าลงตม้ในหมอ้ดนิ ระหว่างการรอก็
พดูคุย กนัอยา่งมคีวามสุข สกัพกับอก
ว่า “กลิน่กลว้ยหอมจงัเลย” แอบเปิดดู
รอคอยสกัพกั แลว้ใชท้พัพตีกักลว้ย
ขึน้มาด ู บอกกบัครวู่า “ครคูรบักลว้ย
สุกแลว้ หนูลองชมิดนูะ”  
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   สปัดาหน์ี้ท าขนมครกจากไขน่ก
กระทาเป็นไปตามแผนทีว่างไว ้
(วมิงัสา) เดก็รจูกัการรอคอยจากถ่าน
ไฟยงัไมต่ดิ แบ่งหน้าทีก่นัอยา่งชดัเจน 
มคีวามระมดัระวงัจากการท ากจิกรรม 
(จติตะ)ตลอดการจดักจิกรรมเดก็ไมไ่ด้
รบัอนัตรายจากการท ากจิกรรมเลย 
ผลดักนัท า คอยลุน้ ค่อยแคะไขอ่อก 
เดก็มคีวามสุขในการท ากจิกรรม 
(ฉนัทะ)เดก็ท ากจิกรรมดว้ยความสนใจ
ไดอ้ยา่งต่อเนื่อง (วริยิะ) วนันี้เดก็ๆ ได้
กนิไขน่กกระทาทีอ่รอ่ยจากฝีมอืเดก็
เอง และน าไปแบ่งใหค้รหูอ้งอื่นๆ ดว้ย 
ทุกครัง้เดก็จะเล่าดว้ยความภาคภมูใิจ
ว่า “หนูท าเองนะ” จากเตาถ่าน หอม
มาก” (ฉนัทะ)  
  
 
    
 

 
 

   เดก็ๆ ท าน ้ามะพรา้ว วนันี้น้องภูมมิ
ท าหน้าทีข่ดูเนื้อมะพรา้ว โดยใชช้อ้น
ขดูตอนแรกเบาๆ ขดูไดเ้นื้อน้อย ลอง
ใหมก่ดแรงขึน้  (วมิงัสา) เดก็คนอื่นๆ
จะคอยลุน้ ช่วงทีเ่ดก็มสีมาธใินการท า
กจิกรรม (จติตะ) เดก็จะท าหน้านิ่งๆ 
ตามแผนน ้ามะพรา้วตอ้งใชน้ ้าแขง็ ครูู
ลมืไมไ่ดใ้หเ้งนิไว ้น้องไผ่ไปซือ้ทีโ่รง
อาหารเรยีบรอ้ย บอกครวู่า “หนูออก
เงนิใหน้ะ น ้ามะพรา้วจะไดเ้ยน็ๆ”
(วมิงัสา) เดก็ใชน้ ้าแขง็ใส่ลงไปในแกว้ 
ตดัน ้ามะพรา้วใส่ลงไป คุยกนัว่า “น ้า 
มะพรา้วอรอ่ยชื่นใจมาก” สกัพกัมาขอ
ครเูอาไปใหค้รขูา้งหอ้ง  
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พฤติกรรมการเล่นตามมุมวิทยาศาสตร ์
 

7. มมุวิทยาศาสตร ์
 

  
 
  
 
 
  
 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 

   เดก็เล่นตามมมุวทิยาศาสตร ์เดก็จะ
ไดป้ลกูพชืตามหน่วยการเรยีนรู ้เช่น 
ปลกูกลว้ย ปลกูดอกกลว้ยไม ้มมุ
วทิยาศาสตรจ์ะอยู่ระหว่างมุมประกอบ
อาหารและมุมเล่นน ้า – เล่นทราย ซึง่
เป็นมุมทีใ่ชเ้สยีงดงั เพราะมุมวทิยา
ศาตรเ์ป็นมุมสงบ เป็นการเรา้จติตะ 
(สมาธ)ิ ในการเล่นตามมุมของเดก็ ซึง่
ไดผ้ลดมีากเพราะเดก็ทีเ่ล่นมมุ
วทิยาศาสตร ์จะเงยีบไมส่นใจมุมที่
เสยีงดงั ซึง่พฤตกิรรมดงักล่าวจะเกดิ
ในสปัดาหห์ลงัอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน และ
เพื่อความสะดวกในการจารจร และ
การท ากจิกรรม เพราะมมุวทิยาศาสตร ์
มพีชื ผกัทีต่อ้งดแูล รดน ้า และตอ้งม ี
การเคลื่อนยา้ยใหพ้ชื ผกัไดร้บั
แสงแดดในเวลากลางวนั มปีลาทีต่อ้ง
ใหอ้าหาร พืน้ทีจ่งึจดัอยู่นอกหอ้งเรยีน
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    เดก็ทีเ่ล่นมมุวทิยาศาสตร ์ จะเป็น
เดก็ทีเ่งยีบๆ ไมค่่อยพดู แต่มคีวาม 
มัน่ใจในตนเอง เมือ่เขา้มุมเดก็จะ
ปฏบิตัหิน้าทีท่ีต่อ้งท าในมุมทนัท ี ไมม่ี
การรรีอ หรอืตอ้งตอ้งถามครกู่อน เดก็
จะพดูคุยเกี่ยวกบัสื่อตามมมุ และ
เชื่อมโยงไปทีก่ารวางแผนในการเล่น
ในวนันัน้ เช่น วนันี้จะปลกูดอกไม ้เดก็
จะแบ่งหน้าทีก่นัว่า ใครจะเป็นคนปลกู 
อกีคนไปหยบิชอ้น และช่วยกนัรดน ้า
  
 
    
 

 
 

    เดก็จะคอยสงัเกตการเจรญิเตบิโต
ของพชืตามหน่วยการเรยีนรู ้ จะหยบิ
แกว้ไปเอาน ้าทีก๊่อกน ้าหน้าหอ้งเรยีน 
แลว้ค่อยรด สงัเกตการเจรญิเตบิโต ครู
จะกระตุน้เดก็ใหส้งัเกตการ
เจรญิเตบิโตของผกั ขา้ว ขา้วโพด และ
ถามว่า “เดก็อยากท าอะไรต่อ ที่
เกีย่วกบัมุมกส็ามารถท าได้” เดก็บอก
ครวู่า “หนูอยากจะวาดรปูเกีย่วกบัผกั
ตามมุม ซึง่ครกูอ็นุญาตใหเ้ดก็ไปหยบิ
สมดุบนัทกึการรกัการอ่านเพื่อวาดรปู 
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พฤติกรรมการเล่นตามมุมเล่นน ้า – เล่นทราย 
8. มมุเล่นน ้า - เล่นทราย 

             
 
 

    
 
 
 
 
     

   
 
 
      

   กจิกรรมการเล่นน ้า – เล่นทราย ใน
สปัดาหก่์อนการทดลองเดก็ยงัไมเ่คย
ชนิกบัการเล่น เดก็จะเล่นแบบเครยีดๆ 
จะคอยมองซา้ย ขวา ยงัไมว่างใจกบั
สภาพแวดลอ้ม และสื่อ  และมี
ปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนยงัน้อย ต่างคน
ต่างเล่นมากกว่า  
 
    
 

 
 

        
    การเล่นตามมุมเล่นน ้า – เล่นทราย 
เดก็ใหค้วามสนใจมากขึน้ มกีาร
วางแผนว่าจะเล่นยงัไง(วมิงัสา) เพราะ
เดก็เริม่รูว้่าเล่นยงัไง ใชส้ื่อในการเล่น
แบบไหน เริม่ใชส้ื่อคล่องแคล่ว เดก็ที่
ไมเ่คยมาเล่นเลยเริม่เขา้มาเล่น ทัง้
เดก็ผูห้ญงิเดก็ผูช้าย  เริม่ทดลองใช้
กะลาทัง้แบบมรีแูละไมม่รี ู เริม่เหน็
ความแตกต่างของสื่อว่าใชอ้ยา่งไร  
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 การเล่นกบัน ้า  ความเยน็ของน ้า  
ท าใหเ้ดก็รูส้กึเพลดิเพลนิในการท า
กจิกรรม (ฉนัทะ)  เพราะขณะทีก่าร
กรอกน ้า เทน ้าเตา้แหง้ทีม่รีคูวาม 
พยายามในการกรอกน ้าใหเ้ตม็  น้องธ ี
ระมคีวาม พยายามในการกรอกน ้าเตา้
มาก ช่วงแรกใชแ้กว้ไมไ้ผ่กรอกก่อน 
กรอกไดน้้อยเพราะรนู ้าเตา้เลก็  น้องธี
ระคดิแกป้ญัหา มกีางถูกลองผดิในการ
เล่น (วมิงัสา) ลองใชก้ะลาทีม่รีรูวูางที่
ปากน ้าเตา้แหง้ ใช ้ แกว้ตกัน ้า ลอง 
กรอกเหน็ว่าผลดมีาก น้องธรีะเล่นได้
อยา่งต่อเนื่อง (วริยิะ) จดจอ่ในการ
กรอกน ้าเตา้ (จติตะ) ซึง่เราจะพบว่า
เดก็ๆ พยายามทีจ่ะพฒันาความ
พยายามท าซ ้าไปซ ้ามาอย่างไมล่ดละ 
ทัง้การ ลองใชอุ้ปกรณ์เพื่อใหส้ิง่ที่
ตอ้งการ ท าจนประสบความส าเรจ็  
    
 

 
 

            เดก็ใหค้วามสนใจอุปกรณ์ใน
การเล่นตามมมุ การจดัมุมว่าจดั
อยา่งไร เรยีบรอ้ยดไีหม (ฉนัทะ) ถา้
น ้า น้อยเดก็จะน ้าเตา้ไปกรอกน ้าที ่
ก๊อก   มาเทลงในกระบะน ้าจนเป็นที่
พอใจ ถา้เดก็เหน็ว่าน ้าทีค่รใูหเ้ล่นเป็น 
น ้าตม้ดอกไม ่เช่น ดอกอญัชนัใหส้มีว่ง 
แต่มกีากดอกไม ้ เดก็จะใชต้ะแกรงน า
กากดอกไมอ้อกก่อนเล่น (วมิงัสา) เดก็
เล่นไดอ้ยา่งต่อเนื่อง (วริยิะ) ไม่
วอกแวกไปสนใจมุมอื่น มสีมาธใินการ
เล่น (จติตะ) เมือ่เล่นเสรจ็เดก็จะเกบ็
มมุไดเ้รยีบรอ้ย ซึง่เดก็จะภูมใิจในการ
เกบ็ของเล่นตามมุมมาก อวดกบัเพื่อน 
พดูอยา่งมคีวามสุข (ฉนัทะ) 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางแสดงค่าดชันีความแม่นย าตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 
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ตารางแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 การวเิคราะหห์าค่า 
    ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นที ่1 ดา้นฉนัทะ 
 

 
 

นิยาม 

 
 

ขอ้ 

 
คะแนนของผูเ้ชีย่วชาญ 

 

 
 

R
 

 
 

IOC 

 
 

แปลความหมาย 
 
1 
 

 
2 

 
3 

1.ฉนัทะ หมายถงึ 
ความรกั ความ
พอใจ ความชอบใจ 
และมคีวาม
กระตอืรอืรน้ในสิง่ที่
ท า/เล่น  
ซึง่สามารถสงัเกต
ไดจ้ากสถานการณ์
จรงิของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทัง้ 8 
มมุ 
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ตารางแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 การวเิคราะหห์าค่า   
    ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นที ่2 ดา้นวริยิะ 
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ไดจ้ากสถานการณ์
จรงิของเล่นตามมุม
ประสบการณ์ทัง้ 8 
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ตารางแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 การวเิคราะหห์าค่า 
    ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นที ่3  ดา้นจติตะ 
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ประสบการณ์ทัง้ 8 
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ตารางแสดงความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญต่อแบบสงัเกตพฤตกิรรมอทิธบิาท 4 การวเิคราะหห์าค่า 
    ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ดา้นที ่4  ดา้นวมิงัสา 
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ประสบการณ์ทัง้ 8 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
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