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 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

มีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกอนทดลอง ระหวางทดลอง 

และหลังทดลอง  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 

หองเรียน  จํานวน 22 คน โดยไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห 

สัปดาหละ 4 วัน วันละ 45 นาทีรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 32 คร้ัง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้

เปนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ  ไดคาดัชนี

ความสอดคลองของทุกพฤติกรรม  IOC ไดคา 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.97 การวิจัยครั้งนี้

ใชแผนการทดลองแบบ One - Group Time - Series สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One - Way Repeated ANOVE) และการวิเคราะหขนาดสงผล                

( Partial η2   ) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับพฤติกรรมโดยรวมและรายดาน คือ ดานการรวมมือ  ดานการ

ทํางานกลุม ดานการชวยเหลือ และ ดานการแบงปน กอนและระหวางการทดลอง สวนใหญเด็กแสดง

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง แตหลังการทดลองสวนใหญเด็กแสดงพฤติกรรมการ

มีมนุษยสัมพันธดวยตนเองทุกครั้ง และ 2)  ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยรวม 

กอน  ระหวาง และหลังการทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.05 

การทดลองครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับรอยละ 86 สวนพฤติกรรมรายดานทุกดานกอน  

ระหวาง และหลังการทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.05 การ

ทดลองครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมรายดานอยูในระดับรอยละ 58,78,84 และ 80 ตามลําดับ 
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  The purposes of this study were to investigate the levels of behavioral changes 

with human relations of preschool children who received children as researchers learning and 

to compare the changes before, during and after the experiments.   The sample used in the 

research was boys and girls, with 5-6 years of age, of preschool level 2/1 in the first semester 

of 2011 academic year of Early Childhood Laboratory School of Phranakhon Si Ayutthaya 

Rajabhat University. One class with 22 students was selected by purposive sampling to use 

with children as researchers learning. The 32 experiments were carried out within the period of 

8 weeks, 4 days a week and it took 45 minutes for each one. The instruments used in the 

study were plans of children as researchers learning and an observation form for the behavior 

of human relations with the index of item objective congruence (IOC) of all areas of behaviors 

of 1.00 and the reliability of 0.97. The research followed the one-group time-series experiment 

design and the data were statistically analyzed by using one-way repeated ANOVA and partial 

η2. 

  The results of study were as follows. 1) Regarding the levels of behavior in 

general and in individual areas of cooperation, group working, assistance, and sharing, 

before and during the experiments, most children expressed the behavior of human 

relations sometimes by themselves. However, after the experiments, they expressed the 

behavior all the times by themselves. 2) According to the comparison of behavioral changes 

in general before, during and after the experiments, the means of changes were increased 

with statistical significance at P<.05. The experiments affected the behavior in general at the 

level of 86%. For the behavior in all individual areas before, during and after the 

experiments, the means of changes were increased with statistical significance at P<.05. 

The experiments affected the behavior in individual areas at the levels of 58%, 78%, 84% 

and 80% respectively. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารย 

ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ ประธานกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด 

ภิญโญอนันตพงษ  กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ชี้แนะ ตลอดจนแกไข

ขอบกพรองตางๆ จนสําเร็จไดดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง

สูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปลาทุกทาน รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ 

และรองศาสตราจารย ดร. เยาวพา เดชะคุปต ที่ไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม ชวยปรับปรุง แกไข

ขอบกพรองตางๆ ของปริญญานิพนธฉนับนี้ใหมีความสมบูรณเรียบรอยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยภาควิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชา 

อบรมส่ังสอน ใหความรูตางๆ ดวยความรักและความเมตตา และเปนกําลังใจชวยในการทําปริญญานิพนธ

ฉบับนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยมิ่ง  เทพครเมือง อาจารยดร.ปณณวิชญ   ใบกุหลาบ  อาจารย

ดวงพร พันธแสง  อาจารยละไม  สีหาอาจ  อาจารยศิริลักษณ  วุฒิสรรพ และอาจารยจิราภรณ       

สองแสน ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแกไขและใหคําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียน อาจารยและเจาหนาที่โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ไดใหคําแนะนํา ประสบการณที่ดี 

เด็กปฐมวัยชั้นปฐมวัยปที่  2 ทุกๆ คน ที่ใหการสนับสนุนและรวมมือในการศึกษาทดลองอยางดี 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอสุชาติ คุณแมสมพร ทัศวดี ญาติพี่นองทุกคนของผูวิจัย เพื่อน

นิสิตปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัยที่มีสวนชวยเหลือ ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษาในการทําปริญญา

นิพนธดวยดีตลอดมา 

 ขอบขอบพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว ณ ที่นี้ ซึ่งมีสวนชวยเหลือในการทําปริญญานิพนธ

ฉบับนี้ใหสําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 ธรรมชาติของมนุษย โดยทั่วไป มักจะอยูรวมกัน  เปนกลุม  เปนหมู  เปนสังคมตองการคบหา

สมาคมเขาสังคมมีเพื่อนฝูง  เพื่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในดานความเปนอยูความอยูรอดปลอดภัย

แสวงหาเพื่อนเพื่อคบหาสมาคม ใหเปนกลุม เปนพวก เพื่อประโยชนตามความถนัด หรือความตองการ

ตาง ๆ กัน  ซึ่งความสุขของมนุษยสวนหนึ่งนั้น เกิดจากการมีเพื่อนฝูงมากมาย การเปนที่รักชอบพอของ

เพื่อนญาติสนิทมิตรสหาย ไดรับการยกยองนับถือจากคนทั่วไปความสัมพันธที่ดี ประกอบกับเปน

ผูกวางขวาง ในวงการยอมมีผล สงเสริมตอความเจริญกาวหนาความสําเร็จราบร่ืนจากการทํางานผูที่

สามารถสรางความสัมพันธของตนเอง และส่ิงแวดลอมหรือเรียกวา สังคมไดดีนั้น มักเปนผูที่ไดรับ

ความเจริญกาวหนา ในหนาที่การงานตลอดจนการเปนที่รักใครนับถือของบุคคลทั่วไป (วิจิตร อาวะกุล. 

2542: 25) 

 คนเราจะตองเกี่ยวของ และสัมพันธกับส่ิงแวดลอม และสังคมรอบขางอยางหลีกเลี่ยงไมได

และทุกคนก็ไมสามารถที่จะอยูลําพังเพียงคนเดียวได ดังนั้นการเขาใจตนเอง และผูอ่ืนสามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขจะทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี นั่นคือการมีมนุษยสมัพนัธซึง่มนษุยสมัพนัธมี

สวนสําคัญมาก ในการสรางความสันติสุขใหแกสังคม ฉะนั้น การสรางมนุษยสัมพันธจึงเปนสิ่งสําคัญ

อยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตประจําวัน (ราศี ภุมรี. 2538: 9-10) มนุษยสัมพันธเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอ

ระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ฉะนั้นในชีวิตประจําวันของทุกๆ คนจําตองใชมนุษยสัมพันธในการ

ติดตอสัมผัสกับบุคคลอื่นคําพูดเพียงคําเดียวมีผลตอความสําเร็จ หรือลมเหลวในพริบตาเดียวก็เปนได

เพราะมนุษยสัมพันธเปนสื่อเชื่อม ความรักความเขาใจอันดีตอกัน  นอกจากนั้นมนุษยสัมพันธยังเปน

เครื่องชี้ใหรูจักตนเอง รูจักผูอ่ืน และสิ่งแวดลอม (วิภาพร มาพบสุข. 2543: 20-21) มนุษยทุกคนมีความ

แตกตางกันตั้งแตเกิดเพราะแตละบุคคล ตางมีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมเหมือนกันไมมีใครมีมนุษยสัมพันธได

อยางสมบูรณหรือ มีคุณสมบัติครบถวน ทุกคนมีคุณสมบัติในตัวมากบางนอยบางบางคนอยูที่หนาตา

รางกาย จิตใจ คําพูด การกระทําตางๆ ความสําคัญอยูที่การปรับปรุงแกไขสรางเสริมหมั่นฝกฝนปฏิบัติ

อยูเสมอ ซึ่งความแตกตางเหลานี้มีความสําคัญสําหรับการสรางมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืนจึงจําเปนตองมี

การเรียนรูการมีมนุษยสัมพันธการรูจักตนเองเขาใจตนเองอยางถูกตอง นําไปสูการพัฒนาและปรับปรุง

แกไขตนเอง เพื่อใหเปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น (ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. 

2540: 3) มนุษยสัมพันธจึงเปนสิ่งจําเปนตอคุณภาพชีวิตของมนุษย เพราะหลักการทั่วไปของมนุษยสัมพันธ 

เปนการใชศิลปะความสามารถใหบุคคลเขากับผูอ่ืนได ซึ่งสิ่งนี้เปนตัวนําความสําเร็จอันยิ่งใหญมาสูชีวิต
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ของคนเรา  มนุษยสัมพันธจึงเปนทักษะอยางหนึ่งของผูที่อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม (ขจิตรัตน ปูนพันฉาย. 

2548: ออนไลน) มนุษยสัมพันธ เปนตัวหลัก ในการที่จะเปนตัวเชื่อมโยง ความรูสึกที่ดีตอกันความ

ปรองดอง ความเปนมิตรไมตรี รวมทั้ง การเห็นอกเห็นใจและชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตสาเหตุที่สําคัญ

ทําใหคนเราไมมีมนุษยสัมพันธกับบุคคลอื่นก็คืออยูที่ตัวของเรานั่นเอง คือเราไมชอบเปลี่ยนแปลง ที่จะ

ทําความดีตอผูอ่ืน ซึ่งเราสามารถที่จะแกไขพฤติกรรมนี้ไดกอนอื่นเราจะตองปรับปรุง หรือเปลี่ยนตัวเรา

เองใหทําดี หรือหมั่นทําดีอยูเสมอ ดวยความสัมพันธอันดีที่ยอมเกิดขึ้นได  ดังนั้นจึงถึงเวลาแลวที่ทุก

คนจะตองรวมมือกันในการปลูกฝงการมีมนุษยสัมพันธใหเกิดกับบุคคลในชาติโดยเฉพาะในเด็ก เพราะ

เด็กเปนวัยที่ผูใหญสามารถปลูกฝงลักษณะอันดีงามใหเกิดข้ึนไดงายกวาทําในวัยผูใหญ ดังคําพังเพย

ที่วา“ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” (ลัดดาวัลย เกษมเนตร; และคนอื่นๆ. 2547: 1) 

 บุคคลที่รวมกันอยูในสังคมมีหลายประเภทมีความแตกตางกัน และแตกตางกันในความ

ตองการทางดานจิตใจอารมณ ดานสติปญญา เพราะฉะนั้นหากสมาชิกของสังคมขาดมนุษยสัมพันธ 

คือไมพยายามเขาใจซึ่งกัน และกัน ไมคิดถึงจิตใจของจิตใจเรา และมุงแตประโยชนสวนตัวเปนสวน

ใหญสังคมนั้นก็จะไมมีความเจริญกาวหนา และไมมีความมั่นคง เพราะสมาชิกแตละคน ของสังคมจะ

ไมรวมมือกันตางฝายตางก็จะเอาชนะ และชิงดีชิงเดนกันและกันอันจะนํามาซึ่งการแตกแยก ความ

สามัคคีในหมูคณะ  สังคมใดขาดมนุษยสัมพันธผูคนก็จะเครียดหงุดหงิด สุขภาพจิตเสื่อม มีผลกระทบ

ถึงสังคมมาก การมีมนุษยสัมพันธดังกลาวเปนสิ่งที่สังคมไทยตองปลูกฝง สงเสริม และพัฒนาให

เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันเปนอยางมาก  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 77) กลาววา

มนุษยสัมพันธควรเริ่มต้ังแตวัยเด็ก โดยเฉพาะวัยเด็กชวงอายุ 3 – 8 ขวบ เปนชวงที่เด็กมีความไวตอ

การรับการปลูกฝงและสงเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเปนอยางยิ่งเพราะ เด็กในชวงอายุ 0 – 6 ป ถือ

ไดวาเปนโอกาสทองของการเรียนรูเพราะวัยนี้สมองเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวง 3 ป

แรกถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการกระตุนดวยวิธีการที่ถูกตองแลวจะชวยพัฒนาเซลลสมอง ซึ่ง

ลวนสงผลตอสติปญญาความฉลาดและความคิดของเด็ก (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ. 

2543: 16) ประกอบกับเด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นจึงควรใหเด็กไดรับ

การพัฒนาอยางครบถวนทั้งในดานของการอบรมเลี้ยงดู การเอาใจใส ความรัก ความอบอุน เด็ก

ปฐมวัยเปนวัยเริ่มตนของชีวิตมนุษยนับวาเปนชวงที่สําคัญที่สุด เพราะพัฒนาทุกดานเจริญเติบโต

อยางรวดเร็ว ตอเนื่องกันและเปนพื้นฐานในการวางรากฐานของพัฒนาทุกดาน 
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 วราภรณ  รักวิจัย (2542: 159) กลาววา กิจกรรมที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูสูงสุดนั้นจะตอง

จัดกิจกรรมที่เด็กสนใจ ลงมือคนควากระทําดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูชี้แนะและสนับสนุน คอย

ชวยเหลือในขณะที่เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยวิธีการเรียนรูของเด็ก คือ เรียนรูจากการเลน การใช

ประสาทสัมผัส การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนกับผูใหญ กับครู (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2550: 24-25) ซึ่งกรม

วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 5) ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณไวในหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไวดังนี้ คือจัดประสบการณการเลนและการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ 

สนองความตองการ ความสนใจความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู ให

ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมเพื่อพัฒนาเด็กเปนองครวม 

 ผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนวิธีการสอนที่ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ 

(2547) ไดพัฒนาขึ้นในโครงการพัฒนาเด็กนักวิจัยและประเมินเนนเด็กเปนสําคัญโดยมีจุดหมาย

สงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการจัดการเรียนรู โดยเนนเด็กเปนสําคัญอันเปนการจัดการเรียนการ

สอนที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการ

เรียนรู เรียนรูดวยวิธีการวิจัยซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา  ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรู

ในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควาแสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็น

และความถนัดของตน ในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ 

ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไรมากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร 

จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูลสรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรู

และนําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไปนับเปนการเรียนรูที่เปนไปตาม

ธรรมชาติ มีกระบวนการคนหาความรูที่เชื่อถือได เกิดการเรียนรูอยางมีลําดับข้ันตอน โดยเด็กไดเรียนรู

คนพบ และแกปญหาตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง  นอกจากนี้การ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  ยังเปนการสงเสริมและพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีมนุษยสัมพันธในการการ

ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ  การทํางานเปนกลุม การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน รวมถึง

การรูจักแบงปน  ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนพื้นฐานและโอกาสที่ทําใหเด็กเกิดความรูสึกดีตอตนเองและสังคม 

จึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอมนุษยสัมพันธ

ของเด็กปฐมวัย  ซึ่งจะสงผลใหเด็กปฐมวัยมีมนุษยสัมพันธการใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ

การทํางานเปนกลุม  การชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  รวมถึงการรูจักแบงปน โดยผลที่ไดจากการ

วิจัยในครั้งนี้สามารถใหผูที่เกี่ยวของและผูที่สนใจเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยใชเปนแนวทางในการจัด

การศึกษาที่สงเสริมมนุษยสัมพันธใหแกเด็กปฐมวัยตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี ้เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอมนษุยสมัพันธของ

เด็กปฐมวยั โดยแยกเปนจดุมุงหมายเฉพาะดงันี ้

  1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกอนทดลอง ระหวางทดลอง และหลังทดลอง 

  

ความสําคัญของการวิจัย 

 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา

ปฐมวัยในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อนําไปเปนแนวทางสงเสริมมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย

จากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง

กับพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษา

อยูในระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 44 คน จํานวน 2 หองเรียน ของ

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษา

อยูในระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน  

จํานวน 22 คน 

 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ   ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2.  ตัวแปรตาม   ไดแก  มนษุยสัมพันธของเดก็ปฐมวยั 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถงึ นักเรียนชาย - หญิง อาย ุ 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน

ปฐมวัยปที ่2 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 22 คน ของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวทิยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 2.  มนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของเด็กปฐมวัยที่มีปฏิสัมพันธทาง
สังคม  ในดานการใหความรวมมือ การทํางานกลุม  การชวยเหลือ และมีการแบงปน โดยผูวิจัยไดแบง

พฤติกรรมออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

  2.1 ดานการรวมมือ  หมายถึง  การที่เด็กปฐมวัยทํากิจกรรมรวมกันแลวแสดงออกใน

ดานการกระทําหรือคําพูด ในการยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรม การยอมรับขอตกลงในการทํา

กิจกรรม และการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ 

  2.2 ดานการทํางานกลุม  หมายถึง การที่เด็กเขารวมกิจกรรมโดยการทํางานเปนกลุม 

การพูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนในกลุม และการทํางานภายในกลุมจนสําเร็จลุลวง 

  2.3 ดานการชวยเหลือ  หมายถึง การที่เด็กแสดงพฤติกรรมการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  การ

ชวยเพื่อนในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การพูดแนะนําวิธีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพื่อน การลง

มือชวยเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกใช 

  2.4 ดานการแบงปน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยแสดงออกโดยการกระทําหรือคําพูดใน

การแบงหรือใหยืมวัสดุอุปกรณที่ตนครอบครอง การพูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณรวมกันใน

การทํางาน  การรอคอยเพื่อนในการใชวัสดุอุปกรณ 

  ซึ่งวัดไดโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย 

 3.  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยซึ่งหมายถึง การจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยผสมผสานวิธีการ

สอนการเรียนการประเมินและการแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวกันในชั้นเรียน  โดย

เนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู ดวยการใหเด็กเรียนรูวิธีการวิจัย ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่

ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควาแสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและ

ความถนัดของตน  การเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมี

การวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไรมากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนั้น

ลงมือดําเนินการศึกษาคนควา  สังเกต  จดจํา  บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและ

นําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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  3.1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ หมายถึง การวางแผนการสอนที่ครู

ใชหลักการจัดยึดความตองการเด็กเปนสําคัญ ในการเลือกหัวขอเร่ืองที่จะเรียนรู ครูเปนผูวางแผน จัด

กระบวนการเรียนรูใหเชื่อมโยง บูรณาการประสบการณ สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมที่สงเสริม

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย และการตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรูใหมีความสัมพันธ

กลมกลืนเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ 

  3.2 ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง การจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู

ดวยตัวเอง โดยครูกําหนดแหลงเรียนรูที่ใกลตัวเด็ก จากนั้นพาเด็กศึกษาแหลงเรียนรู กระตุนใหเด็ก

คนหาคําตอบดวยตัวเอง ใหเด็กเลือกเรื่องที่ตองการศึกษาจากแหลงเรียนรู ตั้งประเด็นคําถามความสนใจ

ของเด็ก พรอมทั้งทําแผนที่ความคิด ใหเด็กไดศึกษาคนควา จดบันทึกเรื่องที่เรียนรู จัดกิจกรรมใหเด็ก

ศึกษาคนควาหาความรู ใหเด็กเกิดมนุษยสัมพันธ ดานการรวมมือ ดานการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือ  

ดานการแบงปน  และใหเด็กสรุปจัดทําผลงานความรูและใหเด็กนําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม 

  3.3 ข้ันการประเมินผล หมายถึง ข้ันตอนที่ครูใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ การพูดคุย 

การจดบันทึก เพื่อทําการประเมินพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการใหความรวมมือ การทํางาน

กลุม การชวยเหลือ และการแบงปนของเด็กปฐมวัย 

   สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เพื่อ

มาพัฒนาการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยในดานการรวมมือ การทํางานกลุม การชวยเหลือ และ

การแบงปน    

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ                                                         ตัวแปรตาม 
 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการมี           

มนุษยสัมพันธที่สูงขึ้น 

การจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยั

มนุษยสัมพันธ 
1. การรวมมือ 

2. การทํางานกลุม 

3. การชวยเหลือ 

4. การแบงปน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1.   เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับมนษุยสัมพันธของเดก็ปฐมวยั 

  1.1  ทฤษฎทีี่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ 

  1.2  ความสําคัญและประโยชนของมนุษยสัมพนัธ 

  1.3  ความหมายของมนุษยสัมพันธ 

  1.4  วธิีการสรางมนุษยสัมพนัธ 

 1.5  การสงเสริมมนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวัย 

  1.6   งานวิจัยที่เกีย่วของกับมนุษยสัมพนัธ 

 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2.1  ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2.2  หลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2.3  ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย  

  2.4  กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 

  2.5  ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

  2.6  บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

  2.7  ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

  2.8  ผลการเรียนรูของเด็กในการจัดกจิกรรมแบบเด็กนกัวิจัย 

  2.9  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย 
     1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนษุยสัมพนัธ 
  มาสโลว (ติรกา รัตนะวัน. 2543: 9-10; อางอิงจาก Maslow. 1996: 485) นักจิตวิทยา

ชาวอเมริกัน ไดศึกษาความตองการของมนุษยและไดจัดลําดับความตองการของมนุษยไว 7 ลําดับ 

ดังนี้ 
   1. ความตองการดานรางกาย (Physiological Need) เปนความตองการพื้นฐานที่

มนุษยทุกคนอยากไดรับการตอบสนองตอกอนสิ่งอื่นซึ่งไดแกความตองการปจจัยสี่ คือ อาหาร

เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 
   2. ความตองการความปลอดภยัมั่นคง (Safety Need) หลังจากที่มนษุยไดรับการ

ตอบสนองดานรางกายแลว มนุษยตองการไดรับความปลอดภัยทั้งทางรางกายและจิตใจเพื่อที่จะรักษา

ปจจัย 4 ที่ตนมีไวอยางมัน่คง 
   3.  ความตองการทางดานสังคม (Social Need) คือความตองการความรักและความ

เปนสวนหนึ่งของหมูคณะ (Belongness and LoveNeeds) ไดแก ความตองการเปนเพื่อนหรือมิตร

ตองการคูรักหรือครอบครัว ความตองการระดับนี้ เปนความตองการการยอมรับจากสังคมเชน ความ

ตองการใหคนอื่นแสดงความรัก ความหวงใยแกตน ความตองการการแสดงออกซึ่งการใหความรัก 

ความหวงใยคนอื่น 
   4.  ความตองการยกยองสรรเสริญ (Esteem Needs) ไดแกความตองการใหผูอ่ืน

เคารพนับถือตน ตองการใหผูอ่ืนยอมรับวาตนมีคา ตองการใหผูอ่ืนเชื่อมั่นในความสามารถของตน 
   5.  ความตองการรูและเขาใจ (Need to Know and Understand)เปนความตองการจะ

สัมฤทธิ์ผลทางปญญา (Intellectual Achievement) หมายถงึ ความปรารถนาที่จะรู (หรืออยากรู) และ

เขาใจสิ่งตางๆ ดวยความสนใจอยางแทจริง มาสโลวมคีวามเห็นวาความตองการตัง้แตข้ันนี้เปนตนไป

จะไมเกิดขึ้นกบัมนุษยทกุคน 
   6.  ความตองการสุนทรียะ (Aesthenic Needs) ไดแกความตองการความเปน

ระเบียบ (Order) สัจจะธรรม(Truth) และความงาม 
   7.  ความตองการสรางความประจักษ และพัฒนาตามศักยภาพแหงตน(Self - 

Actualization Needs) เปนความตองการที่จะเขาใจตนเองและรูจักตนเองอยางถองแทตองการที่จะ

คิดหรือกระทําใหสอดคลองกับสภาพที่จริงของตนเองอยางสรางสรรค และตองการพัฒนาสูงสุดตาม

ศักยภาพของตน 
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  จะเห็นไดวาลักษณะของมนุษยสัมพันธจะอยูในลําดับข้ันที่ 3 คือความตองการความรัก

และความเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ หรือความตองการทางดานสังคม (Love and Belongness Social 

Needs) ความตองการ ข้ันที่ 3 นี้ หมายถึง ความตองการที่จะเขาไปมีสวนรวมทางสังคม หรือตองการ

ที่จะรวมกลุมกับคนอื่น ตองการมีเพื่อนตองการมีความผูกพัน และสังคมยอมรับตนเขาเปนพวกการ

ไดรับความรักความสําคัญจากเพื่อน ตองการไดรับความสนใจและเอาใจใส ตองการคนเห็นอกเห็นใจ 

เมตตา รักใคร ตองการเปนเจาของในสิ่งที่ตนรักตองการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรูสึกวา

ตนมีความสําคัญตอกลุมไมถูกกีดกัน ซึ่งจะเห็นไดวาความตองการในระดับข้ันที่ 3 นี้จะทําใหบุคคลมี

พฤติกรรมในทางสังคม มีการแสดงออกถึงความตองการ มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และนําไปสูการ

สรางมนุษยสัมพันธระหวางบุคคลได 
  แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกับมนษุยสัมพนัธมีอิทธิพลตอการปฏิบัติเพื่อสรางมนุษยสัมพนัธอัน

ดีตอกัน มีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวดังนี ้
  เรียม ศรีทอง (2540: 11) กลาวไววา แนวคิดพื้นฐานเกีย่วกับมนุษยสัมพันธมหีลักความ

เชื่อ 3 ประการคือ 
   1. มนุษยทุกคนมีคุณคาแหงความเปนคนเทาเทียมกัน ไมเลือกเพศ วัย วรรณะ

การศึกษาหรือฐานะเศรษฐกิจ มนุษยตองการติดตอเกี่ยวของกันฉันทมิตร มีความปรารถนาดีตองเปน

คนมีคุณคาและมีความสําคัญ 
   2.  มนุษยเกี่ยวของกับความตองการที่ไมที่ส้ินสุด เมื่อมนุษยไดรับการตอบสนอง

ระดับหนึ่งก็ยอมตองการใหเกิดสัมพันธอันดีตอกันในระดับหนึ่งไดเชนกันระหวางความตองการ

ทางดานวัตถุกับจิตใจแมบางครั้งมีความสมบูรณดานวัตถุแตมิไดหมายความวา ตองการทางดานจิตใจ

จะสมบูรณไปดวย 
   3.  มนุษยเปนเพื่อนรวมทุกข ฉะนั้นการแสดงออกซึ่งเมตตาตอกันจะนํามาซึ่งการอยู

รวมกันอยางไมเบียดเบียนกอใหเกิดสันติสุขรวมกัน  ความสงบสุขของสังคมขึ้นอยูกับความสามารถ

ของมนุษยในการแสดงความเมตตาตอกัน 
  วิจิตร อาวะกลุ (2542: 46) กลาววา การเขาใจคนอื่นและเขาใจตัวเราเอง หรือพดูสั้นๆ 

วารูเขารูเรารวมทั้งการทําใหผูอ่ืนเขาใจตัวเราไปในทางทีด่ีและเขาใจธรรมชาติของมนษุยอาจกลาววา 

   1.  ตองเขาใจคนอื่นและเขาใจตนเอง 
   2.  การทาํใหคนอืน่เขาใจตัวเราไปในทางที่ด ี
   3.  การเขาใจธรรมชาติของมนษุย(ใจเขาใจเรา) 
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  สรุปไดวา ในการที่จะใหบุคคลตอบุคคล ไดมีสัมพันธกันในทางที่ดีนั้น การรูเขารูเราเปน

หลักการพื้นฐานที่ดีในการปฏิบัติ ดังนั้นมนุษยสัมพันธจึงเปนกระบวนการสรางความสัมพันธอันดีตอกัน

ระหวางมนุษยใหอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 
 1.2 ความสําคัญและประโยชนของมนุษยสัมพันธ 
  มนุษยสัมพันธเปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตอระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปฉะนั้นใน

ชีวิตประจําวันของทุกๆ คน จําตองใชมนุษยสัมพันธเพราะมนุษยสัมพันธเปนสื่อเชื่อมความรักความ

เขาใจอันดีตอกันเพื่อใหมนุษยสัมพันธอยูรวมกันอยางเปนสุขไดรับความสําเร็จในการทํางานรวมกับ

บุคคลอื่น ขจัดปญหาขัดแยงดวยสันติวิธี 
  วิภาพร มาพบสุข (2543: 16-17) กลาววามนุษยสัมพันธเปนวิชาที่เกี่ยวของกับคนทุกคน

และทุกคนตองนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันตลอดเวลาทั้งนี้เปนเพราะวามนุษยจะตองติดตอสัมพันธ

กันตลอดเวลาในทุกหนทุกแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบันที่มนุษยจะตองติดตอสัมพันธ

ชวยเหลือ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นมนุษยสัมพันธจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญและมีประโยชน

ตอมนุษยซึ่งสามารถสรุปประโยชนของมนุษยสัมพันธไดดังนี้ 
   1.  ทําใหบุคคลรูจักและเขาใจวิธีธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยในดานตางๆ 

ทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการปรับตนใหเขาใจผูอ่ืนในสังคม 
   2.  ทําใหทราบความตองการของบุคคลอื่นและสามารถตอบสนองความตองการ

ตางๆ ของบุคคลอื่นไดอยางถูกตองเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล 
   3.  ทําใหบุคคลมีจิตใจและมีความเมตตากรุณาตอบุคคลอื่น 
   4.  ชวยทําใหบุคคลลดความขัดแยงและปญหา ที่เกิดขึ้นในครอบครัวการทํางาน

และในสังคมโดยทั่วไป 
   5.  ทําใหบุคคลในสังคมมีความรัก มีความกลมเกลียวและมีความสามัคคีในหมูคณะ 
  มาลินี จุโฑปะมา (2542: 19-20) กลาวไววา การมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันเปนศิลปะ

อยางหนึ่งที่จะชวยสรางความรูสึกเปนมิตร รักใคร นับถือ เขาใจ จงรักภักดีเกิดความรวมมือซึ่งกันและ

กันบนพื้นฐานแหงความเขาใจ ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนทําใหเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของการ

ดํารงชีวิตรวมกันในทางสังคมอยางมีความสุขซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนดังนี้ 
   1.  กอใหเกิดความเขาใจธรรมชาติมนุษยในดานตางๆ ทั้งที่เหมือนและแตกตางกัน

ได 
   2.  กอใหเกิดความเขาใจความตองการพื้นฐานของมนุษยและสนองความตองการ

มนุษยทั้งที่เหมือนและแตกตางกันได 
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   3. กอใหเกิดความรักใคร เชื่อถือ ศรัทธาจากบุคคล 
   4. ลดปญหาความขัดแยงในการทํางาน 
   5. กอใหเกิดสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลรอบขาง 
   6. กอใหเกิดความสุขตอตนเอง ผูอ่ืน และสงผลตอความสงบสุขของสังคม 
  วิจิตร อาวะกุล (2542: 14-15) การสรางมิตรเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนิน

ชีวิตใหราบร่ืนดวยดี การคบหาสมาคมจําเปนสําหรับผูตองการมีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขสดชื่น 

หลีกหนีวิถีชีวิตที่โดดเดี่ยวอางวาง การเรียนรู ในเรื่องมนุษยสัมพันธและนําไปปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจน

เปนปกตินิสัยจะชวยในการดําเนินชีวิตไดรับการปรับปรุงดีข้ึน  

  สรุปไดวา ความสําคัญและประโยชนของมนุษยสัมพันธนั้น มีผลเอื้อตอการทํางานของ

กลุมใหบรรลุตามวัตถุประสงค กอใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจ ผูที่มีมนุษยสัมพันธจะสามารถ

ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขสงบราบรื่น และกาวหนา 

 
 1.3 ความหมายของมนุษยสัมพนัธ 
  คีส (วิจิตร อาวะกุล. 2542: 16; อางอิงจาก Keith. 1957: 9) มนุษยสัมพันธ คือ การรวมคน

ใหทํางานรวมกันในลักษณะที่ใหเกิดความรวมมือ ประสานงานความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อให บังเกิด

ผลบรรลุตามเปาหมาย 
  ดูบริน (พรรณราย ทรัพยะประภา. 2548: 25; อางอิงจาก Dubrin. 1981: 4) อธิบายวา 

“มนุษยสัมพันธ หมายถึงศิลปะ และการปฏิบัติในการนําความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยมาใชใน

การติดตอสัมพันธกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของตนเองและสวนรวม 
  กิตติ วัฒนกุล (2532: 40) ใหความหมายของมนุษยสัมพันธวาเปนวิชาที่วาดวยความสัมพันธ

หรือการติดตอระหวางมนุษยกับมนุษย การติดตอดังกลาวอาจเกิดขึ้นระหวางบุคคลกับบุคคลกลุมกับ

กลุมในอันที่จะสรางความเขาใจอันดีตอกัน นึกคิดที่จะชวยเหลือ ซึ่งกันและกันอยางเต็มอกเต็มใจ 
  จรูญ ทองถาวร (2535: 2) ใหความหมายวา มนุษยสมัพันธเปนการสรางความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและอยูรวมกนัอยางมีความสุขราศี ภุมรี (2538: 3) ไดใหความหมายของมนุษยสัมพันธ 

คือ “ศิลปะการชนะใจคนเพือ่การอยูรวมกนัอยางมีความสุข ทํางานรวมกนัดวยด ีโดยทุกคนไดรับความ

พอใจทางจิตใจสังคม” 
  วิจิตร อาวะกุล (2542: 26) มนุษยสัมพันธ หมายถึง การครองใจคนเพื่อใหเกิดความ

พอใจ รักใครดวยความเต็มใจ พอใจและมีความสุข 
  ราชบัณทิตยสถาน (2542: 832) ใหความหมายวา ความสัมพันธทางสังคมระหวาง

มนุษยซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน 
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  วิภาพร มาพบสุข (2543: 12) มนุษยสัมพันธหมายถึง การติดตอเกี่ยวสัมพันธระหวาง

บุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุมบุคคล บุคคลกับคณะบุคคล หรือบุคคลกับสังคมการติดตอสัมพันธกัน

เพื่อเปนสะพานนําไปสูการจูงใจคนเพื่อสรางมิตร ชนะมิตร รวมทั้งการสรางหรือพัฒนาตนเองใหเปนที่

รูจักรักใครชอบพอแกคนทั่วไปอยางกวางขวาง ไดรับการสนับสนุนรวมมือจากบุคคลทุกฝายเปนการ

สรางตนใหเปนคนดีของสังคม 
  พรรณราย ทรัพยะประภา (2548: 44) ใหความหมายของมนุษยสัมพันธวาเปนการติดตอ

สัมพันธในระหวางบุคคลเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ดวยคําพูดและลักษณะทาทาง 
  ขจิตรัตน ปูนพันฉาย (2548: เว็บไซต) ใหความหมายวา มนษุยสมัพันธเปนตัวหลักใน

การที่จะเปนตวัเชื่อมโยง ความรูสึกที่ดีตอกันความปรองดอง ความเปนมิตรไมตรีรวมทั้งการเห็นอกเหน็

ใจ และชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน 
  จากความหมายของมนุษยสัมพันธที่กลาวมาสรุปไดวา มนุษยสัมพันธหมายถึงการสราง

ความเปนมิตร หรือความสัมพันธระหวางบุคคล ทั้งทางกายและทางจิตใจที่กอใหเกิดความเขาใจซึ่งกัน

และกัน เกิดความนับถือรักใครชอบพอ แสดงความรวมมืออันดีตอกัน ทําใหอยูรวมกันดวยความดีและ

มีความสุขการดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 2 - 3; อางอิงจาก Gardner. 1983) ไดใหคํานิยาม

ของคําวา พหุปญญา วาเปนความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsychology Potential) นั่นคือคนทุกคน

สามารถแสดงออกซึ่งองคแหงปญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนั้นกับบริบทตางๆ  ตาม

สภาพแวดลอมของตน  เขามองปญญาในหลายลักษณะ และเชื่อวา ปญญาของแตละคนจะเปน

กระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถที่จะคนหา แกปญหา และสรางผลผลิตที่มีคุณคาเปนที่

ยอมรับของสังคม  
 
 1.4 วิธีการสรางมนุษยสัมพันธ 
  มีผูกลาวถึงวิธีสรางมนุษยสัมพันธไวหลายทาน ในที่นี้กลาวถึงเฉพาะทานที่เห็นวาสาํคญั

และนาสนใจ ดังนี้ 

  สุชา จันทนเอม (2525: 74 – 76) กลาวถึง วิธีสรางมนุษยสัมพันธ ไวดังนี้ 

   1. ทําตนใหเปนผูแจมใส ราเริง ยิ้มงาย 

   2. กระตุนใหผูอ่ืนเกิดกําลังใจในภาวะที่มีความยากลําบากหรือสับสน 

   3. เปนคนเคารพตอเหตุผล 

   4. ใหความชวยเหลือผูอ่ืน และเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดชวยเหลือตน 

   5. จงเปนผูยินดีรับฟงผูอ่ืน 

   6. จงตรงตอเวลา และรักษาคํามั่นสัญญา 
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   7.  จงหลีกเลี่ยงการชิงดีชิงเดนอยางไมเปนธรรม 

   8.  อยาถือตนเหนือกวาผูอ่ืน 

  เสนอ  อินทรสุขศรี (2526: 1 – 14) กลาวถึง หลักที่ควรปฏิบัติในการสรางมนุษยสัมพันธ 

พอสรุปไดดังนี้ 

   1. พึงทําตนเปนมิตรกับทุกคน ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศที่ทําใหเกิดความรวมมือ

รวมใจกัน เชน รูจักทักทายปราศรัยกับบุคคลตางๆ พยายามจดจําชื่อบุคคลใชคําพูดที่เหมาะสมและยก

ยองใหเกียรติผูรวมสนทนาดวยความจริงใจ 

   2.  มองผูอ่ืนในแงดี การมีเจตคติที่ดีตอกันจะเปนจุดเริ่มแรกของการมีความเขาใจที่

ดีตอกัน เชน ตองคํานึงวา คนเราแตกตางกัน ไมควรนําขอบกพรองหรือเร่ืองสวนตัวของผูอ่ืนมาเปดเผย 

   3.  หลีกเลี่ยงการกระทําในสิ่งที่ทําใหผูอ่ืนเกิดความขุนเคืองไมพอใจ เชนไมกาวราว

ไมแสดงอารมณโกรธหรือแสดงความไมพอใจโดยปราศจากเหตุผล ไมตําหนิ ผูรวมงานตอหนาคน

จํานวนมาก 

   4.  มีความเปนกันเอง และใหการสนับสนุนชวยเหลือผูรวมงาน เปดโอกาสใหผูอ่ืน

แสดงความคิดเห็น และสนับสนุนความคิดที่ดี ยกยองชมเชยผูที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน 

   5.  หาทางขจัดความขัดแยง โดยหาสาเหตุของการขัดแยง วางตัวเปนกลางและ

ตัดสินดวยความยุติธรรม 

  พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2527: 58 – 59) กลาววา การที่คนเรารวมกันเปนกลุม กลุม

สามารถดําเนินกิจกรรมอยูไดเปนเวลานานได ตองมีมนุษยสัมพันธในกลุมซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดใน

การปฏิบัติงานของกลุม นอกจากมนุษยสัมพันธในกลุม ยังตองสรางมนุษยสัมพันธกับกลุมอ่ืนดวย

เพราะในสังคมนั้นสมาชิกคนหนึ่งอาจสังกัดในกลุมตางๆ ไดหลายกลุม องคประกอบในการสรางมนุษย

สัมพันธในกลุมที่อาจประมวลจากแนวคิดของนักบริหารและนักจิตวิทยามีดังตอไปนี้ 

   1.  ตองเชื่อความสามารถและมีความไววางใจซึ่งกันและกันในการทํางานรวมกัน 

สมาชิกตองมีความไววางใจซึ่งกันและกัน เชื่อถือและใหเกียรติกัน เชื่อวาเขามีความสามารถทํางาน

ของเขาใหสําเร็จไดดวยตัวเขาเองไมกาวกายสิทธิและหนาที่ของผูอ่ืนถาเขาไมตองการความชวยเหลือ 

   2.  พรอมชวยเหลือกันเสมอ สมาชิกในกลุมทุกคนตองพรอมใหความชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน จนสามารถปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดไมเกี่ยงงาน มีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน

เสมอ 

   3.  มีการติดตอส่ือสารที่ดี พยายามทุกวิถีทางที่ใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นใน

ปญหาและงานของกลุม การติดตอส่ือสารควรเปนไปในลักษณะสองทาง หรือหลายทาง รูจักการพูด

ในทางสรางสรรคมากกวาการทําลาย 
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   4.  รูจักการทํางานรวมกันอยางมีระบบ ความสัมพันธในกลุมเกิดขึ้น ถาการทํางาน

นั้นเปนไปอยางมีข้ันตอน และเปนระบบที่คลองตัว หัวหนางานและผูปฏิบัติงานรูจักวิธีการทํางานของ

ตน 

   5.  รูจักใชกระบวนการในการทํางาน ในการทํางานรวมกันตองมีวิธีการทํางานที่เปน

ข้ันตอนสมาชิกในกลุมทุกคนตองมีสวนในการทํางาน การจัดกระบวนการในการทํางานของกลุมนั้นจะ

ทําใหงานลุลวงไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และพรอมกับการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง

สมาชิกในกลุมดวย 

  ธเนศ ถาวรโมลี (2531: 17) กลาววา คนเราจะมีมนุษยสัมพันธไดจะตองมีหลักสําคัญ 3 

ประการ คือ 

   1.  มีความเขาใจในพฤติกรรม การแสดงออกของเพื่อนมนุษยดวยกันเอง 

   2.  มีความเขาใจในความตองการ และส่ิงแวดลอมของคนอื่น 

   3.  มีความเขาใจในการปรับตัวใหเขากับคนอ่ืน 

  วิจิตร อาวะกุล (2537: 76 – 78) กลาวถึงเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธไว สรุปไดดังนี้ 

   1.  มีบุคลิกภาพ ทาทาง การแตงกาย การพูด การฟงที่ดี คลองแคลวยิ้มแยมแจมใส 

เบิกบาน ผูคบหาดวยมีความสบายใจ 

   2.  มีนํ้าใจ เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ ไมเห็นแกตัว ชวยเหลือและใหความรวมมือกับ

ผูอ่ืนเปนอยางดี 

   3.  เขาใจพฤติกรรมของคน รูถึงความตองการและความแตกตางของแตละบุคคล 

ยอมรับในเสรีภาพของผูอ่ืน 

   4.  รูจักขมระงับอารมณ วางเฉยตอส่ิงที่ไมสบอารมณ มีอารมณขัน รูจักผอนสั้น 

ผอนยาว 

   5.  มีความคิด และการกระทําที่สรางสรรค รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนมอง

สภาพการณที่เปนกลาง มองโลกในแงดี 

   6.  มีความกระตือรือรน ขยันขันแข็ง ซื่อสัตยสุจริต 

   7.  มีกิริยามารยาทเรียบรอย ออนนอม 

  คารเนกี้ (อาษา ขอจิตตเมตต. 2525: 206; อางอิงจาก Carnegie. n.d.) กลาวถึง วิธี

ปฏิบัติเพื่อสรางมนุษยสัมพันธ ดังนี้ 

   1.  จงยิ้ม 

   2.  จงเอาใจใสอยางแทจริงตอผูอ่ืน 

   3.  จงรูจักเรียกชื่อผูที่เราติดตอดวย 
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   4. เปนนักฟงที่ดี สนับสนุนใหอีกฝายพูดถึงเรื่องของเขา 

   5.  สนทนาในเรื่องที่อีกฝายหนึ่งสนใจ 

   6.  จงทําใหผูอ่ืนเกิดความรูสึกวาเปนคนสําคัญ และจงทําดวยความบริสุทธิ์ใจ 

  สรุปไดวา วิธีสรางมนุษยสัมพันธที่บุคคลทั่วๆ ไปควรปฏิบัติก็คือการยิ้มแยมแจมใสดวย

ความจริงใจ ไมเซื่องซึม มีอารมณขัน รูจักขมระงับอารมณ รูจักประนีประนอมมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ 

กลาวทักทายผูอ่ืนกอน พูดดวยวาจาสุภาพเหมาะสมกับเร่ือง บุคคลเวลา และสถานที่ เปนผูพูดและ

ผูฟงที่ดี ยอมรับฟงความคิดเห็นที่ดีของผูอ่ืน ใหความรวมมือ ชวยเหลือสนับสนุน และใหอภัยในความ

ผิดพลาดของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบตอการทํางาน ทํางานรวมกันอยางเปนระบบ ปรับตัวไดตาม

สถานการณ ตลอดจนมีความคิดและการกระทําที่สรางสรรค 

 
1.5  การสงเสริมมนษุยสมัพันธของเดก็ปฐมวัย 

 การเขาอกเขาใจผูอ่ืน และการผูกสัมพันธเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของการมี

มนุษยสัมพันธ หากเด็กรูสึกเหงาและอยากมีเพื่อน ผูใหญตองสอนใหเด็กใชวิธี ในการเสริมสราง

ปญญาดานมนุษยสัมพันธดวยวิธีการผูกสัมพันธ ดังตอไปนี้ 

 -  ยิ้ม เปนเรื่องงาย ๆ ที่ใครก็ทําได เวลาเด็ก ๆ ยิ้มเทากับวาเด็ก ๆ กําลังบอกใหผูอ่ืนรู

วาเด็ก ๆ ชอบเขาและสนใจที่จะเลนกับเขา แลวเมื่อนั้น เขาก็จะสงยิ้มตอบกลับมา 

 -  ฟง เปดโอกาสใหเพื่อนใหมไดพูดคุยอยางเต็มที่ และตั้งใจฟงในสิ่งที่เพื่อนกําลังพูด 

อยาขัดจังหวะการพูดของคนอื่น แมวาอยากพูดเสริมสักแคไหนก็ตาม ตองรอใหเพื่อนพูดจบกอน แลว

คอยพูดแสดงความคิดเห็นได เด็ก ๆ สามารถฝกฝนการเปนผูฟงที่ดี โดยตั้งใจฟงในสิ่งที่เพื่อนกําลังพูด

และแสดงออกดวยการยิ้ม พยักหนา สงเสียงเออออตามหรือถามคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่เพื่อนกําลังพูด 

 -  เปนตัวเอง ถารูสึกเขินอายไมชอบพูดคุย เด็ก ๆ สามารถแสดงออกถึงปญญาดาน

มนุษยสัมพันธไดดวยการถามคําถามที่เหมาะสมและตั้งใจฟงคําตอบที่ไดรับ เพียงแคนี้ก็เทากับวาเด็ก 

ไดหยิบยื่นมิตรภาพใหแกเพื่อนคนนั้นแลว 

 -  คุยในเรื่องที่สนใจเหมือนกัน พยายามหาเรื่องที่ทั้งสองฝายสนใจมาพูดคุยกัน ความ

สนใจในเรื่องเดียวกันจะชวยใหเด็ก ๆ ไดทําความรูจักกับเพื่อนที่กําลังคุยดวย และทําใหการพูดคุยของ

เด็ก ๆ ดําเนินไปไดดวยดีเขากลุมกับเพื่อนที่มีความสนใจเหมือนกัน เชน ถาเด็ก ๆ ชอบสะสมแสตมปก็

เขากลุมนักสะสมแสตมป ถาชอบฟุตบอล ก็ขอเขารวมทีมฟุตบอล หรือถาชอบอานหนังสือ ก็เขารวม

ชมรมนักอานไปเลย 
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  การเปดตัวเอง จะชวยใหเด็กไดทําความรูจักกับเพื่อนใหม บางคนที่อาจไมเคยคิด

อยากรูจักมากอน เด็กอาจมีเพื่อนตางหมูบาน ตางโรงเรียน ตางวัฒนธรรม ตางศาสนา หรือ

ตางประเทศ บางทีอาจมีเพื่อนตางวัย อาจจะอายุมากกวาหรือนอยกวา ซึ่งจํานวนเพื่อนที่เพิ่มข้ึนทีละ

นอยนี้จะทําใหโลกของเด็กดูเล็กลง ในขณะที่บานของเด็กกลับดูใหญข้ึนทุกที เมื่อเด็ก ไดรูจักการผูก

สัมพันธแลว ผูใหญก็ควรแนะนําใหเด็กการจะทําใหเพื่อนยอมรับและรักษาความสัมพันธไปตลอด ไม

งายเลยจริงไหม 

 
 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยสัมพันธ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  พารเกอร (Parker. 1983: 2894 – A) ศึกษาผลของการฝกมนุษยสัมพันธที่มีตอความ

ภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) และทักษะการติดตอส่ือสารของนักเรียนเกรด 4โดยใชกลุม

ตัวอยาง 120 คน แบงเปนกลุม ๆ ละ 30 คน แยกเปนกลุมทดลอง 2 กลุมกลุมควบคุม 2 กลุม กลุม

ทดลองไดรับการฝกมนุษยสัมพันธสัปดาหละ 2 คร้ังๆ ละ 30 นาทีเปนเวลา 8 สัปดาหติดตอกัน 

กิจกรรมที่ใชในการฝกมี 16 กิจกรรม สวนกลุมควบคุมไมไดรับการฝก ผลการวิจัยปรากฏวา ไมพบ

ความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม แตพบวากลุมทดลองมีคะแนนดานความ

ภาคภูมิใจในตนเองและทักษะการติดตอส่ือสารเพิ่มข้ึน 
  แอลแลน (Allen. 1986: 2936 – A) ศึกษาผลของกลุมฝกมนุษยสัมพันธระยะสั้นที่มีตอ

ทักษะการตอบสนองแบบเอื้ออํานวย (Facilitiative Responding) ของนักศึกษาครู กลุมตัวอยางมี

จํานวน77 คน อายุโดยเฉลี่ย 21.2 ป แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยกลุมทดลองไดรับการ

ฝกดานการตอบสนองแบบเอื้ออํานวย ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีทักษะการตอบสนองแบบ

เอื้ออํานวยมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
  งานวิจัยในประเทศ 
  ศรีกัลยา รักษาสัตย (2523: บทคัดยอ) ศึกษาคนควาเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยที่

มีอิทธิพลตอปญหามนุษยสัมพันธในหนวยงานของนิสิตปริญญาโทกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาครั้งนี้เปน

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ทํารายงานถึงสภาพปญหามนุษยสัมพันธในหนวยงาน

ของตนเพื่อใชประกอบการศึกษาวิชามนุษยสัมพันธในระหวางป พ.ศ. 2522 – 2524 จํานวน 90 ฉบับ 

ผลการวิจัย พบวา หนวยงานที่มีเพื่อนรวมงานที่มีปญหา จะมีปญหามนุษยสัมพันธมากกวาหนวยงาน

ที่มีลักษณะเพื่อนรวมงานที่ไมมีปญหา และยังพบวาหนวยงานที่มีการบริหารของผูนําแบบ

อัตตาธิปไตยและเสรีนิยม มีปญหามนุษยสัมพันธมากกวาหนวยงานที่มีการบริหารของผูนําแบบ

ประชาธิปไตย 
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  จุลจักร โนพันธ (2524: 75) ทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิด

สรางสรรค และมนุษยสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนวิทยาศาสตรดวยวิธี

กระบวนการกลุมสัมพันธที่ใชเกมและวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธที่ใชการอภิปรายกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครจํานวน 45 คน 

ผลการวิจัย พบวา ความมีมนุษยสัมพันธระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
  ลาวัณย มหาทุมะรัตน (2529: 52) ทําการศึกษาผลของการใชกิจกรรมกลุมในการ

พัฒนามนุษยสัมพันธของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปน

นักเรียนโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรีปการศึกษา 2528 จํานวน 24 คน

ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการฝกกิจกรรมกลุมมีการพัฒนามนุษยสัมพันธสูงขึ้นกวาเดิม 
  ชูชัย สมิทธิไกร และ สมชาย เตียวกุล (2530: บทคัดยอ) ทําการศึกษาผลของประสบการณ

กลุมฝกมนุษยสัมพันธที่มีตอทัศนคติสวนบุคคลตามการรับรูของผูรับการฝกกลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหมปการศึกษา 2528 จํานวน 

36 คน ผลการวิจัยพบวา ผูรับการฝกมนุษยสัมพันธมีทัศนะคติสวนบุคคลเพิ่มข้ึนมากกวาผูที่ไมไดรับ

การฝกมนุษยสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และจากการวิเคราะหขอมูลตามแบบ

สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกมนุษยสัมพันธ และแบบสอบถามปลายเปด พบวาผูที่ไดรับการฝก

มนุษยสัมพันธมีทัศนคติที่ดีตอการฝกอบรมและไดรับประโยชนอยางมากจากการฝก 
  นพมาศ ตรีกุล (2532: 62) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย

และมนุษยสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการสอนแบบกระบวนการกลุมสัมพันธ

กับการสอนตามคูมือแนวการสอนของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ผลการศึกษา พบวา 

มนุษยสัมพันธของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน 
  พรเทพ ชอยหิรัญ (2532: 59) ทําการศึกษาผลการเขากลุมฝกความรูสึกไวตอมนุษยสัมพันธ

ของนิสิตวิชาเอกแนะแนวชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา2532 ผลการวิจัย พบวา 

นิสิตกลุมทดลองที่ไดรับการเขากลุมฝกความรูสึกไว มีมนุษยสัมพันธสูงขึ้นกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 
  โสมสัณฑ บุญยิ่ง (2532: 47) ศึกษาเปรียบเทียบมนุษยสัมพันธของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 2 โรงเรียนเติมแสงไขปากชองวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดยใชการสอนแบบการเลนของไทยและ

การสอนแบบปกติ ผลการศึกษา พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบการเลนของไทยมีมนุษยสัมพันธ

สูงกวากลุมควบคุม 
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  กรรณิกา ชาติมนตรี (2533: 139) เปรียบเทียบความสามารถทางการอานการเขียน
ภาษาอังกฤษและมนุษยสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอน_แบบมุง
ประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณ
ภาษามีมนุษยสัมพันธแตกตางจากนักเรียนที่เรียนตามคูมือครู 
  กัณณิกา นิลวงศ (2533: 55) ทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 
และมนุษยสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมแบบลาคําตอบและกิจกรรม
ตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร        
ปการศึกษา 2529 จํานวน 40 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลอง และกลุมควบคุมมีมนุษยสัมพันธ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  จารุวรรณ เพ็ญสุข (2533: 73) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมนุษยสัมพันธของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสอนแบบการเรียนเปนทีมที่จัดกิจกรรม
ดวยวิธีการใชกรณีตัวอยาง ทําการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุมมีมนุษยสัมพันธแตกตางกัน 
  เนาวรัตน นุมอุรา (2533: 87) ศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ 
และมนุษยสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนตามรูปแบบเอริกา กับการสอน
ตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีมนุษยสัมพันธแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ถนอมศรี เหลาหา (2535: 107) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียน แรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และมนุษยสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนดวยวิธี
กระบวนการเขียนของ เฮวินส กับการสอนดวยวิธีตามคูมือครูผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม มีมนุษยสัมพันธแตกตางกัน 
  บุหงา คณาวรงค (2536: 10) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการฟงการพูด
ภาษาอังกฤษและมนุษยสัมพันธของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยการเรียนรูภาษา
ชุมชนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานกับการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษา พบวานักเรียนที่ไดรับการสอน
โดยการเรียนรูภาษาชุมชนตามแนวทฤษฎีอรรถฐาน มีมนุษยสัมพันธสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สายวรุณ ทองวิทยา (2539: 55) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา และ
มนุษยสัมพันธในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่สอนโดยการเรียนแบบ เอส ที เอ ดี กับ
การสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยาอําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี จํานวน 64 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชเวลาในการทดลองกลุมละ 16 คาบ 
คาบละ 50 นาที พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมนุษยสัมพันธในการเรียน ระหวางกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการใชวิจัยเปนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูของเด็ก

สงเสริมศักยภาพความสามรถของเด็ก ซึ่งพัฒนารูปแบบการสอนใหเด็กเกิดการเรียนรูโดยสิริมา 

ภิญโญอนันตพงษ 
 2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยขึ้น 

โดยมีความหมาย คือ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) เปนการสอนที่

ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวใน

ชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู ดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการ

ซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือ

ศึกษาคนควา แสวงหาความรูความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตนในการ

เรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ  

  ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด  

วิธีการอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได 

จัดทําผลงานความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป นับเปนการ

เรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาติ มีกระบวนการคนหาความรูที่เชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมี

ลําดับข้ันตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและปญหา ตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรู

ดวยตนเอง 

 
 2.2 หลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงหลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัย ดังนี้ เปนการจัดการเรียนการสอนที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปน

ศูนยกลาง เปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

  โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และ

ศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจ และความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะเนนกระบวนการคิด ใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝก

ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

จัดการประเมินผูเรียนควบคูกันไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมดังนั้นการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จึงมุงเนนศักยภาพของผูเรียนบนพื้นฐานของสังคมแบบไทย 



 20

 2.3 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัย ดังนี้ 

   1.  กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน 

   2.  เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรู

ดวยตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและได

ลงมือปฏิบัติจริง 

   3.  สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง หองสมุด ภาคสนาม 

สวนสัตวสวนพืช เปนตน 

   4.  กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน 

ตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด หรือส่ิงที่สะทอนถึงภูมิปญญาในทองถิ่น 

   5.  นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่

เปนผูรูในสาขาวิชา 

   6.  ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยาง

ตอเนื่อง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินไดรับการประเมินในสิ่งที่ผูเรียนและ

สามารถทําไดถือวาเปนการประเมินผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   7.  ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและ

ตอบคําถามผูเรียนอยางตอเนื่อง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการ

เรียนรูสูงสุดได 

   8.  สามารถนําเทคนิคเด็กนักวิจัยมาเปนหัวขอวิจัยใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

ปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนได 

 
 2.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  ในการจัดรูปแบบการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมีกระบวนการในการจัดกิจกรรมเด็กนักวิจัย

อยู 3 ข้ันตอน ซึ่ง สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดแบงขั้นตอนไวดังนี้ 
  ขั้นที่ 1   ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ 
   ครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนโดยอภิปราย ซักถาม ความอยากรู

อยากเห็น และความตองการของเด็กในเรื่องที่ตองการเรียนรู จากนั้นสรางแผนที่ความคิด เพื่อใหเด็ก

ไดเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู และเจาะลึกถึงเรื่องที่เด็กตองการเรียนรูมากที่สุด  โดยที่ครู

เชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงคเนื้อหาในหลักสูตร เพื่อการวางแผนจัดกระบวนการ
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เรียนรูใหมีความตอเนื่อง บูรณาการสาระการเรียนรู และสิ่งที่เด็กตองการจะเรียนรูใหสัมพันธกัน โดย

ครูเปนผูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู โดยกิจกรรมสอดคลองกับวิถีชีวิตจริงตามภูมิ

ปญญาทองถิ่น 
  ขั้นที่ 2   เด็กคนควาวิจัยหาความรู 
   1.  กําหนดแหลงการเรียนรู ครูและเด็กรวมกําหนดแหลงเรียนรูจากเรื่องที่เด็ก

ตองการศึกษา ซึ่งแหลงเรียนรูอาจจะเปนในหองเรียน สถานที่ตางๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลงเรียนรู

ภายนอกโรงเรียน 

   2.  ศึกษานอกสถานที่ ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูที่กําหนด 

โดยใหนักเรียนมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอกสถานที่ อาจเปนการศึกษาในโรงเรียน หรือ

สถานที่นอกโรงเรียนซึ่งกิจกรรมนี้ควรใหความรูพื้นฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ สรางขอ

ปญหาที่จะศึกษาหาความรูตอไป 

   3.  การเลือกหัวขอที่จะศึกษาในระหวางที่ศึกษานอกสถานที่จากแหลงเรียนรูที่

กําหนดแลวครูกระตุนใหเด็กเลือกเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจของเด็ก ตั้งประเด็นคําถามในเรื่องที่

เด็กสนใจ โดยกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากเรียนอยากรู ทั้งนี้ ควรสนใจกับคําตอบของเด็กทุกคน

เพื่อใหเด็กอยากเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรนและเต็มใจ 

   4.  ทําแผนที่ความคิด ครูสรางภาพแผนที่ความคิดจากคําตอบของนักเรียนทุกคน 

เพื่อใหเด็กไดเห็นภาพรวม และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนที่อยากเรียนรู 

   5.  ศึกษาคนควา ขีดเขียนและจดบันทึก ดังนี้ 

    5.1  ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของแตละ

คน 

    5.2  เด็กคนหาความรู คําตอบในเรื่องที่อยากรูอยากเห็นจากแหลงความรูที่ครู

จัดเตรียม เชนสมุดภาพ หนังสือ การทดลอง 

    5.3  เด็กคนควาหาความรู คําตอบจากแหลงความรูที่บาน 

    5.4  ครูเตรียมแหลงขอมูลทั้งที่เปนสื่อการเรียน ใบความรู ใบงาน และวัสดุ

อุปกรณตางๆ หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถเลือกศึกษา 

    5.5  ครู/พอแม บันทึกหลักฐานการศึกษาคนควาศึกษา ทดลองดวยการเขียน

คําพูดสั้นๆของเด็ก 

    5.6  เด็กวาดภาพแทนความคิดลงในกระดาษ 
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   6.  สรุปและจัดทําผลงานความรู ครูกระตนใหเด็กสรุปผลจากการศึกษาคนควาใน

เร่ืองนั้นๆ ซึ่งเด็กนําเสนอผลการคนควา โดยการพูด ตอบคําถามตลอดจนนําผลจากภาพวาดหรืองานที่

ประดิษฐข้ึนมาหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ตลอดจนครูกระตุนใหเพื่อนซักถาม แสดงความคิดเห็น และ

ยกยองชมเชยในผลงานของเด็กทุกคน 

   7.  นําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม ครูกระตนใหเด็กมีความภาคภูมิใจใน

เร่ืองที่ตนเองศึกษา พรอมทั้งสรางแนวคิดใหเด็กนําผลความรูและผลงานที่ศึกษาไปใชประโยชนตอไป  

ซึ่งกระบวนการเรียนรูในขั้นนี้เปนผลการเรียนรูของเด็กอยางองครวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจวาตนเอง

มีจุดเดนและความสามารถในดานใดบางเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความอยากเรียนรูตอไป 
  ขั้นที่  3   การประเมินผล 
   1.    ขอบเขตของการประเมิน การประเมินผลสําเร็จของการสอนดวยเทคนิคเด็กวิจัย

เปนการประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการเรียนของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก พฤติกรรมเดนของ

เด็ก ผลงานของเด็ก และทักษะการเรียนรูของเด็ก ซึ่งเปนการประเมินที่ครอบคลุมทั้งดานความรู ดาน

ความรูสึก และทักษะการแสดงออกทุกดาน และประเมินตามสภาพจริง โดยมีตัวอยางการประเมิน 

ดังนี้ 

    1.1 การประเมินการแสดงออกของพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก พัฒนาการ

ทางดานรางกาย พัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ และพัฒนาการ

ทางดานสังคม 

    1.2 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักวิจัย ไดแก การสังเกต การสืบคน 

การศึกษาคนควาขอความรู การตอบถาม การแสดงความคิดเห็น การสื่อความหมายกระบวนการกลุม 

การวางแผนการตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การแกไขขอขัดของ การคนหาคําตอบ การแลกเปลี่ยน

ความเห็น การมีสวนรวมการแกปญญา การคนควาหาคําตอบดวยเวลาจํากัด การสรุปขัดความรู การ

แสดงความคิดเห็นความรูสึกการวิเคราะห ความรับผิดชอบในบทบาท การทํางานรวมกัน มนุษย

สัมพันธ การสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน 

    1.3 การแสวงหาความรู นักเรียนมีประสบการณตรงสัมพันธกับธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมนักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง นักเรียนทํากิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุมนักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนได

แสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหา นักเรียนได

ฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูตนเอง นักเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความ

ถนัด และความสนใจของตนเองอยางมีความสุข นักเรียนฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการ

ทํางาน นักเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยางตอเนื่อง 
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    1.4  ทักษะการเรียนรูของเด็กนักวิจัย ไดแก ความคิดสรางสรรค การแกปญหามี

กระบวนการเรียนรู มนุษยธรรมสัมพันธ การสื่อความหมาย ความมีวินัย การสังเกต และผูนํา 

    1.5  ผลงานของเด็ก 

   2.  วิธีการประเมิน 

    ใชเทคนิคการประเมินแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ สวนใหญแลวใช

การประเมินแบบไมเปนทางการ โดยมีเครื่องมือในการประเมินหลากหลาย ไดแก การทดสอบ การ

ประเมินสรางความรูจักนักเรียน การประเมินดวยการคุย การประเมินดวยการสังเกต การประเมิน

สภาพจริงและพอตโฟลิโอ 

 
 2.5 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงลักษณะกิจกรรมสําคัญของการจัดการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจัยมีกิจกรรมหลักที่สําคัญคือ 

   1.  การสํารวจแหลงเรียนรู กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดศึกษาแหลงการเรียนรู 

ซึ่งอาจเปนแหลงเรียนรูภายในหองเรียนหรือนอกหองเรียน กิจกรรมสํารวจนี้เปนกิจกรรมที่พัฒนาให

เด็กรูจักการแสดงหาขอมูลโดยใชทักษะการสังเกต การใชประสาทสัมผัส การมอง การดู การฟง การ

ซักถาม สวนใหญแลวเด็กจะสังเกตและใชคําถาม ถามครู ซึ่งในขั้นตอนนี้ในระยะแรก ครูจะตองเปนผู

คอยสังเกตและกระตุนใหเด็กซักถาม โดยใชคําถาม เชน อะไร ทําไม อยางไร เปนตน 

   2.  การเลือกตัดสินใจเรียนรูเร่ืองใหมของเด็ก กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กได

พัฒนาการตัดสินใจและความเปนตัวของตัวเอง เนื่องจากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนี้ เด็กมีโอกาสได

เลือกที่จะเรียนรูตามความตองการของเด็ก และครูควรตระหนักใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจในเรื่อง

ตอไปนี้ 

    2.1  การเลือกตัดสินใจในหัวขอเร่ืองที่สนใจศึกษา 

    2.2  เลือกกิจกรรมที่จะทํา 

    2.3  การใชอุปกรณตางๆ 

    2.4  ระยะเวลาในการศึกษาแตละเรื่องและอื่นๆ 

  โดยสวนมากแลวครูควรใหคําแนะนํากับเด็กในระยะแรกกําหนดเวลาเสนอกิจกรรมที่

หลากหลายใหเด็กลองทํารวมทั้งผลงานของเด็ก ทั้งนี้ควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีโอกาสเลือกมากที่สุด 
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   3.  กิจกรรมสืบคน กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดมีโอกาสคนพบ ส่ิงเรียนรู

ใหม โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบัติจริง การประกอบอาหาร การทํากิจกรรม

ศิลปะตางๆ การวาดภาพการอานหนังสือ การแสดงบทบาทสมมติ การเลนละคร การประดิษฐ การ

สรางจินตนาการ 

   4.  กิจกรรมสัมพันธกับผูปกครอง เนื่องจากการเรียนรูดวยวิธีนี้ เด็กมีหัวขอเร่ืองที่จะ

ศึกษามากมาย ดังนั้น คุณครูควรสรางความสัมพันธกับผูปกครอง ขอความรวมมือกับผูปกครองให

ชวยเหลือในการสอนการเชิญเปนวิทยากร การพาเด็กออกไปนอกสถานที่ใหผูปกครองชวยดูแลเด็ก

รวมกัน การบริจาคอุปกรณและคาใชจายอื่นๆ เปนตน ผูปกครองเปนแหลงเรียนรูที่ทําใหเด็กเกิดการ

เรียนรูไดดี กิจกรรมผลิตผลงานการจัดแสดง กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สรางความภาคภูมิใจใหกับเด็ก

และคุณครู ควรจัดกิจกรรมนี้ทุกครั้งหลังจากสิ้นสุดการเรียนรูเร่ืองนั้นๆ ผลงานของเด็กแสดงถึง

กระบวนการที่เด็กไดเรียนรู ข้ันตอนการทํางานของเด็กและแสดงออกถึงความสามารถที่แฝงอยูในตัว

เด็ก และความพยายามในการเรียนรู แสดงงานของเด็กทุกครั้งที่ใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบนี้ 

 
 2.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวถึงบทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย

ไวดังนี้ 
  1.  ดานความรู 
   1.  ครูตองมีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปน

สําคัญ โดยใหเด็กปฏิบัติ คิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาเปน 

   2.  ครูตองมีความรูในดานพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ

สังคมและสติปญญา โดยใชวิธีการสรางความรูจักนักเรียน (Sizing – up) โดยการเปนนักสังเกตที่

เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กตัวเล็ก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกของระยะเวลาชวงเปดเทอม

และ/หรือ ในชวงแรกของการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

   3.  ในการสอน ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดานการศึกษาแหลงเรียนรูใหเด็ก

ความรูเนื้อหาในการเรื่องที่เด็กจะศึกษา รวมทั้งบริบทตางๆ ที่จะเอื้อครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยาก

เรียนรู 

   4.  ในการจัดกิจกรรม ครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวาง

กฎเกณฑหรือระเบียบแบบแผน ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติใหมากที่สุด สรางความ

อบอุนใจ หลีกเลี่ยงการใชคําสั่งโดยไมจําเปน 
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  2.   ดานการปฏิบัติการสอน 
   1.  ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา 

   2.  ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบูรณาการ  1) มีการวางแผนสํารวจใชแหลงขอมูลที่

อยูใกล  - ไกลตัว เชื่อมโยงกับประสบการณชีวิตจริง และภูมิปญญาในทองถิ่น 2) ใหเด็กไดลงมือศึกษา

คนควาแสวหาความรูความจริงดวยตนเอง 3) เด็กสามารถศึกษา ซักถามจากบิดามารดา ผูปกครอง

หรือบุคคลในชุมชนได 4) ใชวีการสอนที่มีการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของเด็กควบคูกับการสอน

อยางตอเนื่อง 5) เนนกระบวนการกลุมทําใหเด็กมีทักษะในการทํางานโดยปรึกษา พูดคุย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และชวยเหลือกัน 

   3.  ขณะสอน ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น ใช

คําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาคนหาความรูจากแหลง

การเรียนรูตางๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 

   4.  สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรมใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็ก

สามารถบอกเหตุผลของการเรียนรูและส่ิงที่ไดรับที่สําคัญเด็กๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อและไดความรู 

ชวยในการไปศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งนี้การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสําคัญ 

   5.  จัดการเรียนการสอน โดยใหผูปกครองมีสวนรวม รับรู หรือ รวมมือในการที่เด็ก

เรียนรูเร่ืองนั้นๆ 

   6.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยาง

ตอเนื่อง 

 
  3.  ดานการประเมินผล 
  ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย  อาทิ  การสังเกต  การพูดคุย  การจดบันทึก  การเก็บ

ผลงานเด็กตลอดจนอาจจะใชวิธีการทดสอบแบบสั้นๆ 

  จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยดังที่กลาวมาแลวในขางตน จะพบวาแบบการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนั้น เปนการสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา ไดเนนความสําคัญของ

การยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่ใหเด็กคิดเปน ทําเปน โดยคํานึงถึงศักยภาพของเด็กแตละคน สอดคลอง

กับพัฒนาการ ความสามารถและวิธีการที่เหมาะสม ยอมรับความสามารถเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู

อยางสูงสุด 
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 2.7 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

ดังนี้ 

  ประโยชนของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กเกิดการเรียนรูดังนี้ 

   1. เด็กไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตน 

   2. เด็กไดลงมือปฏิบัติและสรรคสรางความรูดวยตนเอง 

   3. สงเสริมใหเด็กมีทักษะ ดังนี้ ความคิดสรางสรรค (คิดหลากหลาย คิดริเร่ิม ไม

เลียนแบบจินตนาการ) ทักษะการแกปญหา (ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง) กระบวนการเรียนรู (วางแผน 

คนควา ปฏิบัติทดลอง) มนุษยสัมพันธ (ความรวมมือ ทํางานกลุม ชวยเหลือ แบงปน) การสื่อ

ความหมาย (ถามคําถามโตตอบ แสดงความคิดเห็น) ความมีวินัย (รับผิดชอบตองานตรงตอเวลา 

ซื่อสัตย รอคอย) ทักษะการสังเกต(สนใจ อยากรู ซักถาม) และผูนํา (ผูริเร่ิม ผูให ผูรับ) 

   4. เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ 

   5. เปนเทคนิคการสอน – การเรียน ที่เนนเด็กเปนสําคัญ 

   6. เปนเทคนิคการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ 

   7. ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหหาเพื่อรูจักเด็กมากขึ้น 

   8. ใชเปนขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 

   9. เด็กไดทํางานรวมกับเพื่อน พอ แม และครู 

   10. เด็กไดวิพากษวิจารณ วิธีการผลงานทั้งของตนและคนอื่น 

   11. เด็กไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่ตนสนใจ ถนัดเพื่อใชในการประเมิน 

 
 2.8 ผลการเรียนรูของเด็กในการจัดกิจกรรมแบบเด็กนักวิจัย 
  ในการที่ครูปฐมวัยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จากผลของการใชวิธีการสอน

แบบนี้เปนการสงเสริมและพัฒนาใหเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาความสามารถที่แสดงถึงพฤติกรรม โดยมี

ทักษะดานตางๆ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) ดังนี้ 

   1. ความคิดสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการมีความคิด

หลากหลาย ความริเร่ิม มีจินตนาการ พฤติกรรมการไมเลียนแบบ ซึ่งเปนความสามารถของสมองใน

การคิดจินตนาการผสมผสานความรูที่ไดรับและประสบการณเดิมใชในรูปแบบที่แปลกใหม มี

ลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง 

   2. ทักษะการแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในในดานการตัดสินใจ 

การแกไขขอขัดแยง ซึ่งเปนความสามารถในการแกปญหา ดังนี้ 
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    2.1  ปญหาของตนเองที่ตองแกทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการ

กระทําของตัวเด็กเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน และจําเปนตองไดรับการแกไขทันทีในชวงเวลานั้นเชน

ปญหาจากความเจ็บ ความหิว ความกลัว เปนตน 

    2.2  ปญหาของตนเองที่ไมตองแกไขทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการ

หรือการกระทําดวยตัวเด็กเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน แตไมจําเปนตองรีบก้ําไขทันที เชน ปญหาความ   

อยากได ความชอบ เปนตน 

    2.3  ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน คือปญหาที่เกิดจากความตองการ

หรือการกระทําของตนเองหรือผูอ่ืนโดยมีผลเกี่ยวของซึ่งกันและกันโดยตรง 

    2.4  ปญหาของผูอ่ืน คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการกระทําของผูอ่ืน 

โดยไมเกี่ยวของกับตัวเด็กเอง แตเด็กเห็นเหตุการณหรืออยูในเหตุการณนั้นดวย 

    2.5  กระบวนการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ในดานการ

วางแผนคนควา ปฏิบัติ และทดลอง โดยเด็กไดมีการคิดริเร่ิมดวยตนเองในการทํากิจกรรมตางๆ และครู

คอยชวยเหลือใหคําแนะนํา และกระตุนดวยคําถาม 

   3.  มนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการใหความรวมมือ

การทํางานกลุม การชวยเหลือ และมีการแบงปน โดยมีพฤติกรรมในแตละดานเฉพาะดังนี้ 

    3.1  ความรวมมือ ไดแก การที่เด็กทํากิจกรรมรวมกันแลวแสดงออกในดานการ

กระทําหรือคําพูด ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ 

    3.2  การทํางานกลุม ไดแก การที่เด็กเขารวมกิจกรรมโดยการทํางานเปนกลุม 

และปฏิบัติงานภายในกลุมใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

    3.3  การชวยเหลือ ไดแก การที่เด็กจะแสดงพฤติกรรม การแบงปน การเกื้อกูล

ซึ่งกันและกัน  คอยตักเตือนเมื่อกระทําผิด 

    3.4  การแบงปน ไดแก การที่เด็กแสดงออกโดยการกระทําหรือคําพูดในการแบง

หรือใหยืมวัสดุ อุปกรณที่ตนเองครอบครองอยูใหเพื่อน การรอคอยเพื่อนในการใชวัสดุอุปกรณ 

   4.  การสื่อความหมาย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ในดานการฟง การพูด 

การอานและ    การเขียน โดยมีพฤติกรรมในแตละดานดังนี้ 

    4.1  การฟง ไดแก การรูจักฟงคําสั่ง ความเขาใจในการฟง ปฏิบัติคําส่ังไดถูกตอง 

    4.2  การพูด ไดแก การสนทนาโตตอบ การตั้งคําถาม การพูดคุย และการพูด

แสดงความคิดเห็น 

    4.3  การอาน ไดแก ความสนใจที่จะฟงครูอานหนังสือ เปดหนังสือนิทานอาน

พรอมทั้งเลาเรื่อง ไปดวย สนใจดูหนังสือ รูปภาพ นิทาน และอ่ืน 
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    4.4  การเขียน ไดแก การขีดเขียนตามความพอใจ ขีดเขียนเปนเสนคลาย

ตัวหนังสือเขียนชื่อของตนเอง เขียนลอกเลียนแบบคํา 

   5. ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานความรับผิดชอบงานการ

ตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และรูจักการรอคอย โดยมีพฤติกรรมในแตละดานดังนี้ 

    5.1  ความรับผิดชอบ ไดแก การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายได 

    5.2  การตรงตอเวลา ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตรงตอเวลา 

    5.3  ความซื่อสัตย ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตามขอตกลงไดดวยตนเอง 

    5.4  ความรอคอย ไดแก การรูจักปฏิบัติตนตามเหตุการณกอน หลัง ไมแยงชิง 

   6.  ทักษะการสังเกต หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการแสดงความ

สนใจความอยากรูอยากเห็น การตั้งคําถาม ซักถามในสิ่งที่สงสัยในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมและ

ทํางาน 

   7.  ผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดาน การเปนผูคิดริเร่ิม ผูให และ

ผูรับโดยมีพฤติกรรมในแตละดานดังนี้ 

    7.1  ผูคิดริเร่ิม ไดแก การริเร่ิมความคิด การกระทํา โดยการบอกถึงความ

ตองการในการทํากิจกรรม การเลียนแบบ การทําตามคําแนะนําหรือคําขอรองของเพื่อน 

    7.2  การเปนผูรับ ไดแก การที่เด็กแสดงพฤติกรรม และการยิ้มแยมแจมใสเขา

หากันใชคําสุภาพออนหวาน 

 
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: บทคัดยอ) ศึกษา เร่ืองการพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัย

และการประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ (ปที่ 1) กลุมตัวอยาง ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล รวมทั้งสิ้น 665 

คน กลุมตัวอยางครูเปนครูสอนชั้นอนุบาลปที่ 1 และชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 15 คน กลุมตัวอยาง

นักเรียนเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวนทั้งหมด 650 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

โรงเรียนวัดเขาวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี และโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบวา 

   1.  การเรียนรูของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ทั้ง 3 ดาน คือ ดาน

ความรู ความรูสึก และดานการปฏิบัติ โดยภาพรวม ครูมีคะแนนการรับรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูหลัง

เขารวมโครงการเพิ่มมากขึ้นกอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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   2.  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยของครูที่เขารวมโครงการ พบวา ลักษณะ
กิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ครูทั้งหมดทุกคนจัดกิจกรรมโดยการใชส่ือที่หลากหลาย
รองลงมามีจํานวนมากเทากัน รอยละ 98.30 จัดกิจกรรมการสอบแบบรายบุคคล ใชการสนทนาเปน
กลุม ใชการโตตอบคําถาม และใชเทคนิคการระดมพลังสมอง ที่เหลือมีจํานวนอยูในชวงรอยละ
ประมาณ 80.00 ถึงรอยละ 88.00 ใชการจัดกิจกรรม ใหเด็กคนพบดวยตนเอง ใหเด็กปรึกษาพูดคุยกับ
ครู ครูสรางสถานการณจําลอง และใหเด็กแสดงบทบาทสมมติ สวนลักษณะกิจกรรมที่ครูใชนอยที่สุด
คือ ละคร คิดเปนรอยละ 36.70 
   3.  การศึกษาระดับทักษะการเรียนรูของเด็ก จากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา เมื่อจําแนกตามระดับช้ัน โดยภาพรวม เด็กชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 และอนุบาลศึกษา
ปที่ 2 มีทักษะการเรียนรูทุกดานอยูในระดับสูง 
   4.  การเปรียบเทียบความแตกตางและการเปลี่ยนแปลงทักษะการเรียนรูของเด็ก
ผลการวิจัยพบวา ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ 8 สัปดาห คะแนนเฉลี่ยรวมทักษะการเรียนรู
ของเด็กในแตละดานทั้ง 8 ดาน คือ ความคิดสรางสรรค ดานทักษะการแกปญหา ดานกระบวนการ
เรียนรู ดานมนุษยสัมพันธ ดานการสื่อความหมาย ดานความมีวินัย ดานทักษะการสังเกต และดาน
ผูนํา มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.01 
   5.  ผลการเรียนรูของเด็ก พบวา การแสดงพฤติกรรมเดนของเด็กขณะที่เรียนรู 
ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการทั้ง 8 สัปดาห เด็กแสดงพฤติกรรมเดนจากการเรียนรูแบบนักวิจัย
คือ เด็กมีทักษะการสังเกต มีการสืบคน มีการคนควาขอความรู ชอบคนหาคําตอบ มีทักษะการสื่อ
ความหมาย มีความคิดสรางสรรค รูจักแสดงความคิดเห็น – ความรูสึก ตั้งคําถาม ตอบคําถาม มีทักษะ
การทํางานกลุม รูจักการวางแผน ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง รูจักวิเคราะห สรุป รับผิดชอบในบทบาท 
และมีมนุษยสัมพันธ ประสบการณสําคัญของเด็กขณะเรียนรู โดยภาพรวมเด็กไดรับประสบการณจาก
การเรียนรูดวยเทคนิคเด็กนักวิจัย อยูในระดับมาก ผลงานสวนใหญอยูในระดับดีมาก 
  กวีณา จิตนุพงศ (2551: บทคัดยอ) การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายศึกษาผลของความสามารถ
การแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   ผลจากการวิจัยพบวา  หลัง
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยความสามารถการแกปญหาโดยรวมแตกตาง
จากกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p< .05(F = 6.471) โดย
การทดลองครั้งนี้สงผลตอความสามารถการแกปญหาโดยรวมรอยละ 21.2 (Partialη2 = .212) และมี
คาเฉลี่ยความสามารถการแกปญหารายดานแตกตางจากกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p <. 05 ทุกดานคือ ดานการแกปญหาตนเอง (F=12.000) ดานการ
แกปญหาตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน (F = 1.670) โดยการทดลองครั้งนี้สงผลความสามารถการ
แกปญหาตนเองรอยละ 33.3 และความสามารถการแกปญหาที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนรอยละ 6.5 
ตามลําดับ แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ชวยใหความสามารถการแกปญหาโดยรวมและ
รายดานเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนอยางชัดเจน 
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  กาญจนา สองแสน (2551: บทคัดยอ) ในการวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาผลการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย  ผลการศึกษาพบวา  หลังการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กปฐมวัยมีคะแนนความคิดสรางสรรคโดยรวมเฉลี่ยสูงข้ึนกวากอนการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เทากับ 18.50 (D = 18.50) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 (t = 10.95) 

ความคิดสรางสรรครายดานของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น ดานความคิดริเร่ิม เฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.67 (D = 

2.67, t = 5.73) ดานความคิดคลองตัวเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.25 (D = 2.25 , t = 11.83) ดานความคิด

ยืดหยุนเฉลี่ยสูงขึ้น เทากับ 4.23 ( D = 4.23 ,t= 7.29) ดานความคิดละเอียดลออเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 

8.20 (D = 8.20 , t = 8.97) ทุกดานคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 แสดง

วา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางชัดเจน 

  ทิติลดา พิไลกุล (2551: บทคัดยอ) การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานที่ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจัยผลการวิจัยพบวากอนการทดลองและชวงการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

มีระดับคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่          

ระดับ p<.05 ทั้งโดยรวม(F=914.54) และรายดานคือ ดานการชวยเหลือ (F = 139.60) ดานการ

แบงปน (F = 171.40) ดานการรวมมือ(F = 127.05) โดยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงผลตอ

พฤติกรรมทางสังคมโดยรวมรอยละ 98 (Partial= .98) และสงผลตอพฤติกรรมทางสังคมรายดาน คือ 

ดานการชวยเหลือรอยละ 88,(Partial = .88) ดานการแบงปนรอยละ 90, (Partial = .90) และดานการ

รวมมือรอยละ 87 (Partial = .87) ตามลําดับ 

ชยุดา พยุงวงษ (2551: บทคัดยอ ) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผลการศึกษาพบวา กอนและหลังการจัดการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจัย มีระดับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ p<.05 ทั้งโดยรวม และรายดาน สรุปไดวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงเสริมให

ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวมและรายดานมากขึ้นอยางชัดเจน 

พูลสุข สุขเสริม (2551: บทคัดยอ) จุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัย มีระดับคะแนนความสามารถทางการพูด ของเด็กปฐมวัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ p<.05 ทั้งโดยรวม และรายดาน 

ศิริลักษณ วุฒิสรรพ (2551: บทคัดยอ) การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวาหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัยเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดยรวมแตกตางจากกอนการจัดการ
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เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05 (F=198.116) โดยการทดลองครั้งนี้

สงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมรอยละ 93.4 (Partial = .934) และมีคาเฉลี่ยทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรรายดานแตกตางจากกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ P<.05 ทุกดานคือ ดานการจําแนกประเภท (F=116.630) ดานการเปรียบเทียบ 

(F=232.563) ดานการรูคาจํานวน 1–10 (F=137.351)และดานการเพิ่ม - การลดภายในจํานวน 1 – 

10 (F=31.132) และโดยการทดลองครั้งนี้สงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจําแนก

ประเภทรอยละ 89.3 (Partial = .893) ดานการเปรียบเทียบรอยละ 94.3 (Partial = .943) ดานการรูคา

จํานวน 1–10 รอยละ 90.8 (Partial = .908) และดานการเพิ่ม - การลดภายในจํานวน 1 – 10 รอยละ 

69.0 (Partial = .690) ตามลําดับ 



 
 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอน  ดังนี ้

  1. กําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

  2. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

  3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  4. แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนนิงาน 

  5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อาย ุ5 - 6 ป ที่กําลังศกึษา

อยูในระดับช้ันปฐมวัยปที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 44 คน จาก 2 หองเรียน ของ

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษา

อยูในระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน  

จํานวน 22 คน 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวัย 
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การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.  การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย ดําเนินการตามลาํดับข้ันดังตอไปนี ้
  1.1  ศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย   จากงานวิจัยการ

พัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเด็กเปนสําคัญ ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานวิธีการ

สอน การเรียน การประเมิน และแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดยให

ผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2547) และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกวีณา จิตนุพงศ(2551) กาญจนา สองแสน (2551) ทิติลดา พิไลกุล(2551) ชยุดา พยุงวงษ

(2551) พูลสุข สุขเสริม (2551) ศิริลักษณ วุฒิสรรพ (2551) 

  1.2 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช  2546   ของกรมวิชาการ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และเขาถึงพื้นฐานของการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดยมุงเนนใหครูผูสอน 

สงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

เปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 

  1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยซึ่งการวิจยัครั้งนี้กาํหนดเปนขั้นตอนดงันี ้

   ข้ันที ่1  ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาทีส่นใจ เปนการวางแผนการสอน

ที่ครูใชหลักการจัดยึดความตองการเด็กเปนสําคัญ 

   ข้ันที ่2 ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู เปนการจดักิจกรรมใหเด็กเกิดกระบวนการ

เรียนรูดวยตวัเอง โดยครูกําหนดแหลงเรียนรูที่ใกลตัวเด็ก จากนั้นพาเด็กศึกษาแหลงเรียนรู กระตุนให

เด็กคนหาคําตอบดวยตัวเอง 

   ข้ันที่ 3 ข้ันการประเมินผล เปนขั้นตอนที่ครูใชวิธีการสังเกต การสัมภาษณ การ

พูดคุย การจดบันทึก เพื่อทําการประเมินพฤติกรรม 

  1.4 นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเสนอผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาเด็กปฐมวัย

เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามหลักการทฤษฎีแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรมเด็กนักวิจัย จํานวน 

3 ทาน ดังนี้ 

   1) อาจารยละไม      สีหาอาจ 

   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ  โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา  

เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 

   2) อาจารยศิริลักษณ  วุฒิสรรพ 

   ครูชํานาญการ โรงเรียนอนบุาลแพร  อําเภอเมือง จงัหวดัแพร 
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   3) อาจารยศิวกรณ     สองแสน 

     อาจารยประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  1.5  ปรับปรุงแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญมีส่ิงที่ตอง

ปรับปรุงแกไข  คือ การจัดกิจกรรมควรเนนกิจกรรมกลุมใหมากขึ้น 

  1.6  นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทดลองใช (Try Out) กับเด็กปฐมวัยชั้น

ปฐมวัยปที่ 2 อายุ 5 - 6 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยางจากหองเรียนนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 2/1 จํานวน 22 คน 

  1.7  นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทําเปนฉบับจริง เพื่อนําไปใชในกลุมตัวอยาง

ในการทดลอง 

 

 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย โดยดําเนินการขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษยสัมพันธ เพื่อเปนแนวทางในการ

สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย 

  2.2  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย ใหครอบคลุมถึง

การมีมนุษยสัมพันธ ประกอบดวย 4 ดาน คือ การรวมมือ  การทํางานกลุม  การชวยเหลือ และการ

แบงปน  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบมาตราสวนประเมินคากําหนดตัวเลข 

  2.3  กําหนดเกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธออกเปน          

4 ระดับ คือ คะแนน 3,2, 1 และ 0 

ชองระดับคะแนน  3  บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธดวยตนเองทกุครั้ง 

ชองระดับคะแนน  2  บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธดวยตนเองบางครั้ง 

ชองระดับคะแนน  1   บันทึกเมื่อแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธโดยเพื่อนหรือครูบอก    

   ขอรองใหรวมมือ 

ชองระดับคะแนน 0  บันทกึเมื่อเด็กไมแสดงพฤตกิรรมการมีมนษุยสัมพนัธหรือปฏิเสธที่จะทํา 

  2.4  สรางคูมือประกอบคําแนะนําในการใชแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ

ของเด็กปฐมวัย 

  2.5  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นให

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบสังเกต จํานวน 3  ทาน 

   1) อาจารย ดร.ปณณวิชญ   ใบกุหลาบ 

นักวชิาการศึกษา 6 มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

     อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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   2) อาจารยมิ่ง    เทพครเมือง 

อาจารยโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) 

กรุงเทพมหานคร 

   3) อาจารยดวงพร   พันธแสง 

     อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล  โรงเรียนอนุบาลชนานันท 

     กรุงเทพมหานคร 
2.6  นําคูมือประกอบคําแนะนําในการใชแบบสงัเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธไปให

ผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทาน ตรวจดูความสอดคลอง ความเหมาะสม และการใชภาษา 

2.7  นําแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธและคูมือประกอบคําแนะนําในการใช

แบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตาม

ความคิดเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกันอยางนอย 2 ใน 3 ทาน ซึ่งถือเปนเกณฑที่

เหมาะสม 

2.8  การแสดงหลกัฐานความเที่ยงตรงของแบบสังเกต 

การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสังเกตที่สรางขึ้นไป

ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจดูความเที่ยงตรงในเนื้อหา เพื่อใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ และ

เหมาะสมกับการนําไปสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย โดยการลงความเห็นและใหคะแนนแบบสังเกต 

แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมและจุดประสงค แบบสังเกตที่

เหมาะสมมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) ถือวาใชได ซึ่งใน

การศึกษาครั้งนี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง ของทุกพฤติกรรมไดคา 1.00  จํานวน 12 ขอ 

2.9 การหาคาความเชื่อม่ันของผูสังเกต 

ผูวิจัยนําแบบสังเกตไปทดลองใช (try Out) กับเด็กปฐมวัยอายุ 5 – 6 ป ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง  จํานวน 22 คน ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 1 คน เปนผูสังเกตและใหคะแนน แลวนําคะแนนมา

คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของผูสังเกต โดยใชสูตรดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI ของ เบอรี -

สต็อก ( Burry – Stock. 1996: 256) ทั้งนี้ ไดคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI เทากับ 0.97 ซึ่ง

เปนคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกตอยูในระดับสูง สามารถนําไปใชในการศึกษาครั้งนี้ได 
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แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินงาน 
 แบบแผนการทดลอง 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่ใชกลุม

ตัวอยางกลุมเดียว ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดยใชการวิจัยแบบ One – Group Time – Series มา

ปรับใชใหเหมาะสมกับงานวิจัยดังตาราง 1 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 
       กอนทดลอง                          ระหวางทดลอง                       หลังทดลอง              
                TO                            X, T1, X, T2, X , T3 ,……X, T7                       X,T8      

 

เมื่อ   TO         คือ   การสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง 

                T1, T2, T3,…, T7       คือ   การสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธระหวางทดลอง 

T8             คือ   การสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธหลังการทดลอง  

X         คือ   การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 

 วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองในครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนเวลา 8 สัปดาห ดังนี้ 

  1.  สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางกอนทดลองเปนระยะ 1 สัปดาห เพื่อสราง

ความไววางใจระหวางผูทําวิจัยและกลุมตัวอยาง 

  2.  จัดสภาพแวดลอมภายในสถานที่ที่ทําการทดลองใหเหมาะสม เพื่อเอ้ือตอการเรียนรู

และเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

  3.  จัดเก็บขอมูลพื้นฐานทุกดาน กอนการทดลอง (Baseline data) โดยผูวิจัยและผูชวย

ผูวิจัยจํานวน 1 คน นําแบบวัดทําการสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธในชวงกิจกรรมเสริม

ประสบการณจากการจัดประสบการณแบบปกติของกลุมตัวอยาง จํานวน 22 คน เปนระยะเวลา             

1 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ  45  นาที โดยบันทึกผลรวมของการสังเกตทั้ง 4 วัน ลงในแบบสังเกต

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย  

  4.  ดําเนินการทดลองจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยระหวางการทดลองเปนเวลา           

7 สัปดาห  สัปดาหละ 4 วัน วันละ  45  นาที ผูวิจัยเปนผูดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดย

ดําเนินการทดลองดังตาราง 2 
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ตาราง 2   กําหนดการทดลองจัดการเรียนรูแบบเด็กนกัวิจัย 
 

สัปดาหที่ หัวเรื่อง
1  เด็กเลือกเรียนเรื่อง  “เห็ดนอย”

2 เด็กเลือกเรียนเรื่อง  “เห็ดนอย”

3   เด็กเลือกเรียนเรื่อง  “ดอกเข็ม”

4 เด็กเลือกเรียนเรื่อง  “ดอกเข็ม”

5  เด็กเลือกเรียนเรื่อง  “ปลากัด”

6 เด็กเลือกเรียนเรื่อง  “ปลากัด”

7  เด็กเลือกเรียนเรื่อง  “เรือนอย”

8 (หลังการทดลอง) เด็กเลือกเรียนเรื่อง  “เรือนอย”

 

โดยมีข้ันตอนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยดังตาราง 3 

 

ตาราง 3  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ขั้นตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรยีนรู 
1. ข้ันทบทวนเลือกหัวเรื่อง (1 วัน) 

 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับเด็ก 
2. เชิญชวนใหเด็กเสนอเรื่องหรือสรางสถานการณ 
เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในสิง่ทีน่าสนใจ 

3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหวัเรื่องที่เดก็ตองการ 
ศึกษาเรียนรู 
4. กําหนดหวัขอที่จะศึกษารวมกัน 

5. เด็กและครูรวมกันเลาประสบการณเกีย่วกับ
เร่ืองที่สนใจศึกษาพรอมรวมกันตัง้คําถามเพื่อหา
คําตอบรวมกนั 
6. ครูนําหัวขอที่เด็กตองการเรียนรูเชื่อมโยงใหเขา 

กับจุดประสงค เนื้อหาในหลักสูตร 
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู 

2.ข้ันศึกษาคนควาวิจยั (4วัน) 
 

1. การสํารวจแหลงเรียนรู (1 วัน) 

    1.1 ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจาก
แหลงเรียนรู
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

ขั้นตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรยีนรู 
2.ข้ันศึกษาคนควาวิจยั  (4 วัน)    1.2 ใหความรูพื้นฐานแกเด็กเพื่อใหเดก็เกิด

ความสนใจ 
    1.3 ครูกระตุนดวยคําถามใหเด็กเกิดความสนใจ 
และใหเด็กซักถามปญหา 
    1.4 ครูจดบันทกึสิ่งที่เด็กถามคําถาม 
    1.5 ครูกระตุนใหเด็กออกมาเลาประสบการณที ่
ไดไปสํารวจแหลงเรียนรู 
   1.6 ใหเด็กเลาถึงประสบการณที่ไดไปแหลง 
เรียนรู 
2. การเลือกหวัขอที่จะศึกษา (1 วัน) 
    2.1 ครูใหเด็กชวยกันแสดงความคิดเหน็ 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆตองการทาํ 
    2.2 ครูทําแผนที่ความคิดจากคําตอบของเด็กทกุ
คน เพื่อเหน็ภาพรวม 
3. การศึกษาคนควา ขีดเขียน และจดบันทึก(1 วัน) 
    3.1 ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตามความ 
สนใจและความถนัดของแตละคน 
4. นําเสนอผลงาน (1 วัน) 
   4.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 
   4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน 
   4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากแสวงหาความรู 
ตอไป

3. ข้ันการประเมินผล (3 วนั) สรุปและจัดทําผลงานความรู  
1. เด็กและครรูวมกันสรุปความรูที่ไดจากเรื่องที่
ศึกษา 
2. ครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องที่
ตนเองศึกษาไปใชประโยชน ใหเด็กมีความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตน แลวกระตุนให
เกิดความอยากเรียนรูตอไป
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5.  ระหวางทําการทดลอง 7 สัปดาห จะทําการสังเกตและบันทึกการมีมนุษยสัมพันธของ

เด็กปฐมวัยในขั้นดําเนินกิจกรรม สัปดาหละ 4 วัน และบันทึกผลรวมการสังเกตทั้ง 4 วัน เพื่อเปนขอมูล

ในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย 

6.  สัปดาหที่ 8 ทําการสังเกตและบันทึกการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังการ

ทดลองในขั้นดําเนินกิจกรรม 4 วัน และบันทึกผลรวมการสังเกตทั้ง 4 วัน เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะห

การเปลี่ยนแปลงมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง 

7.  เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตอไป   

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงัเกตและบันทกึพฤติกรรมการมมีนุษย

สัมพันธ  มีหลักการ ดังนี ้

1.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธที่ผูวิจัย

สรางขึ้น โดยมีผูสังเกต 2 คน โดยมีหลักในการเลือกผูชวยวิจัยคือตองเปนครูที่มีวุฒิปริญญาตรี         

ครุศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณในการสอนเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 3 ป 

2.  เวลาที่ใชในการสังเกต 

เวลาที่ใชในการสังเกตทั้งหมด 45 นาท ีโดยสังเกตเด็กเปนรายบุคคล 

3.  การสังเกตพฤติกรรม 

ผูสังเกตทัง้สองคนจะสงัเกตพฤติกรรมเด็กคนเดียวกัน พรอมกันในชวงเวลาเดียวกนั 

4.  เมื่อส้ินสุดการทดลองในแตละสัปดาห นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทียบกบั

ขอมูลพื้นฐานทุกดานเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีมนษุยสัมพนัธของเด็กปฐมวัย ตลอด

ชวงเวลาการจดัการเรียนรูแบบเด็กวิจัย 

5.  การฝกผูชวยวจิัย 

 5.1  ใหศึกษาและทําความเขาใจจุดมุงหมายของการสังเกต 

 5.2  ใหศึกษานิยามศัพทเฉพาะพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธและแบบสังเกตพฤติกรรม

การมีมนุษยสัมพันธใหเขาใจตรงกัน เพื่อสามารถบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธได

ตรงกัน 

 5.3  ฝกการสังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง 
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 5.4 ฝกการสังเกตจริงใชชวงที่ผูวิจัยทดลองใชแบบสังเกต โดยผูชวยวิจัย 2 คน ทําการ

สังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย อายุ 

5 - 6  ป ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 22 คน  

6.  การบันทึกคะแนน 

บันทึกพฤติกรรมโดยใสเครื่องหมาย  ลงในแบบสังเกตใหตรงกับชองระดับคะแนน

พฤติกรรม 3,2,1 และ 0 ถาเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธซ้ํา ใหใสเครื่องหมาย ลงในชองเดิม

ตามจํานวนครั้งที่เกิดพฤติกรรมโดยทําการบันทึกดังนี้ 

ชองระดับคะแนน  3  บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธดวยตนเองทกุครั้ง 

ชองระดับคะแนน  2  บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธดวยตนเองบางครั้ง 

ชองระดับคะแนน  1   บันทึกเมื่อแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธโดยเพื่อนหรือครูบอก    

   ขอรองใหรวมมือ 

ชองระดับคะแนน 0  บันทกึเมื่อเด็กไมแสดงพฤตกิรรมการมีมนษุยสัมพนัธหรือปฏิเสธที่จะทํา 

7.  การใหคะแนน 

 7.1  ในชวงเวลาที่สังเกตเด็ก เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธตรงกับขอใด 

และชองระดับคะแนนใด ใหใสเครื่องหมาย  ลงในชองนั้น ถาเด็กเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ

ซ้ําในขอและชองระดับคะแนนเดิม ใหทําเครื่องหมาย ซ้ําลงในชองนั้น ตามจํานวนครั้งที่ซ้ํา 

 7.2 ถาพบเครื่องหมาย ในชองระดับใด ก็ใหใสคะแนนในชองระดับนั้น และถาพบ

เครื่องหมาย ซ้ําในขอและชองระดับคะแนนใด ใหนําคะแนนที่ซ้ําคูณกับชองระดับคะแนนในชองนั้น 

เชน ในชองระดับคะแนน 2 แสดงพฤติกรรมซ้ํา 2 คร้ัง รวมคะแนนเทากับ 4 คะแนน เปนตน 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ  ดงันี ้

  1.   หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนษุยสัมพันธของเด็ก

ปฐมวัย    (บญุเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179)  โดยใชสูตร 
 

    N
R

IOC ∑=  

 

 เมื่อ  IOC     แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค 

   ∑R     แทน   ผลรวมของคะแนนจากผูเชีย่วชาญ 

   N      แทน   จํานวนผูเชีย่วชาญ 
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  2.   การวิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item Analysis) เพื่อหาคาอํานาจจําแนก 

แบบสังเกตพฤติกรรมการมมีนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวยั  โดยใชสูตร rItem-Total 

 

    
∑ ∑ ∑∑

∑ ∑∑
−

=−
])T(T[n ])I( - In[

TI - ITn
          r

2222TotalItem  

  
               เมื่อ      rItem-Total แทน คาอํานาจจาํแนกรายขอ 

                    I  แทน คะแนนของขอคําถาม 

                             T  แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืนที่เหลือทกุขอ 

                             n  แทน จํานวนคนในกลุม 

 

  3.  หาความเชื่อมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย  โดย

การนําแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ  ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 2 ที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 22 คน โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต ใชสูตร  RAI (Burry-Stock. 1996: 

256) 
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 เมื่อ  knR1     แทน   ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 1 

   knR2     แทน   ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 2 

   N      แทน   จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

   K      แทน   จํานวนพฤตกิรรมยอย 

   I      แทน   จํานวนชวงคะแนน 
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  4.  หาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)          

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 36) โดยใชสูตร 

   4.1 หาคาเฉลีย่ (Mean) 

 

      
N

X
X ∑=  

 

   เมื่อ  X   แทน คะแนนเฉลีย่ 

     ∑ X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      N  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

   4.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) 
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   เมื่อ   S.D  แทน ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 

     ∑ 2X   แทน ผลรวมของกาํลังสองของคะแนนแตละคนในกลุม 

     ∑ 2)( X  แทน กําลังสองของผลรวมของคะแนนแตละคนในกลุม 

      N  แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 

  5.  เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอน ระหวางทําการทดลอง และ

หลังทดลอง  โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา ( One – Way Repeated – measures ANOVA) 

  6.  คํานวณขนาดสงผลโดยใช Partial η2 คํานวณ 

 การวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทาํการวิเคราะหคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ในการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 n       แทน     จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 K        แทน  จํานวนขอของแบบสังเกต 

 M            แทน      คาเฉลี่ยของคะแนน 

   S      แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   df             แทน     คาชั้นแหงความอิสระ 

    MS           แทน      คากําลงัสองเฉลี่ยของคะแนน 

 F            แทน    คาสถิติที่ใชในการทดสอบ 

 Sig.          แทน     ระดับคานัยสาํคัญ หรือ คาความนาจะเปน 

  Partial η2    แทน ขนาดสงผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
 
ขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี ้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาระดับพฤติกรรมการมมีนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวยั 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวัยกอน 

ระหวางและหลังการทดลอง 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 การศึกษาระดับพฤติกรรมการมมีนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวยั 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธของเด็กปฐมวัย  กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง มาวิเคราะหหา

คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แยกเปนรายขอดังแสดงในตาราง 4 และแยกเปนรายดาน ดัง

แสดงในตาราง 5 โดยตีความหมายระดับคาคะแนนตามเกณฑดังนี้ 
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ระดับ หมายความวา

ระดับ 3 (2.25 - 3.00 คะแนน) เด็กแสดงพฤตกิรรมการมีมนษุยสัมพนัธดวยตนเองทุกครัง้

ระดับ 2 (1.50 - 2.24 คะแนน) เด็กแสดงพฤตกิรรมการมีมนษุยสัมพนัธดวยตนเองบางครั้ง 

ระดับ 1 (0.75 - 1.49 คะแนน) เด็กแสดงพฤตกิรรมการมีมนษุยสัมพนัธโดยเพื่อน/ครูบอก

หรือขอรองใหรวมมือ 
ระดับ 0 (0.00 - 0.74 คะแนน) เด็กไมแสดงพฤติกรรมการมมีนุษยสัมพนัธหรือปฏิเสธที่จะทํา

 

 

ตาราง 4 สถิติพื้นฐานของคะแนนพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธรายขอ กอนการทดลอง  

 ระหวางการทดลอง และหลงัการทดลอง  

 

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธ 
กอน

ทดลอง 
ระหวาง
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

1. ดานการรวมมือ (K=3) M S  M S M S 
1.1 ยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากจิกรรม 2.20 .61 2.44 .52 2.65 .46 

1.2 ยอมรับในการทําตามขอตกลงในการทาํกจิกรรม 1.93 .66 2.15 .63 2.32 .57 

1.3 ทํากจิกรรมรวมกับเพื่อน ๆ 1.66 .62 1.91 .64 2.15 .44 

2. ดานการทาํงานกลุม (K=3)  M  S M S M S 
2.1 รวมทาํกิจกรรมรวมกนัเปนกลุม 1.73 .55 2.34 .64 2.68 .50 

2.2 พูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพือ่นในกลุม 1.95 .62 1.93 .55 2.03 .44 

2.3 ทํางานภายในกลุมจนสาํเร็จลุลวง 1.39 .72 1.93 .61 2.15 .65 

3. ดานการชวยเหลือ (K=3) M S M S M S 
3.1 ชวยเพื่อนในการจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ 1.68 .78 2.23 .65 2.46 .48 

3.2 พูดแนะนําวิธกีารลงมือปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพื่อน 1.57 .54 1.87 .61 2.12 .51 

3.3 ลงมือชวยเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกใช 1.36 .77 1.78  .68 2.11 .53 

4.ดานการแบงปน(K=3)                                                                        M      S M S M S 
4.1 พูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณรวมกันในการทํางาน 1.36 .85 1.84 .64 2.03 .49 

4.2 หยิบหรือสงวสัดุอุปกรณของตนใหเพื่อนเมื่อเพื่อนตองการ 1.36 .64 1.76 .59 2.11 .54 

4.3 รอคอยเพื่อนในการใชวัสดุ อุปกรณ 1.73 .62 2.01 .57 2.38 .56 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยพิจารณา

เปนรายขอตามแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยมีดังตอไปนี้ 

 
 กอนการทดลอง   
 ดานการรวมมือ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมี

มนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง  โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.93  และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.20   

และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .61 ถึง  .66 

 ดานการทํางานกลุม 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือเด็กแสดงพฤติกรรม

การมีมนุษยสัมพันธโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือจํานวน 1 ขอ และระดับ 2 คือเด็กแสดง

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.39        

และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  1.95  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .55  ถึง  .72 

 ดานการชวยเหลือ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการ

มีมนุษยสัมพันธโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือจํานวน 1 ขอ และระดับ 2 คือเด็กแสดง

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ   โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.36    

และ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1.68  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .54  ถึง .78 

 และดานการแบงปน 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการ

มีมนุษยสัมพันธโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือจํานวน 2 ขอ และระดับ 2 คือเด็กแสดง

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้งจํานวน 1 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.36    และ

มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ  1.73  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .62 ถึง .85 
 ระหวางการทดลอง  
 ดานการรวมมือ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2  คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมี

มนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ   และระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธดวยตนเองทุกครั้งจํานวน 1 ขอ  โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ  1.91 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ    

2.44  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .52  ถึง .64 

 ดานการทํางานกลุม 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรม

การมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ  และระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.93  และ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ    

2.34 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .55 ถึง .64 
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 ดานการชวยเหลือ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการ

มีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.78 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ    

2.23  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .61 ถึง .68 

 และดานการแบงปน 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการ

มีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.76 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ    

2.01  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .57   ถึง .64 
 หลังการทดลอง 
 ดานการรวมมือ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมี

มนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 1 ขอ และระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 2 ขอ   โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ  2.15 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ    

2.65  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .44  ถึง .57 

 ดานการทํางานกลุม 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรม

การมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ และระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ   โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ  2.15 และมีคาเฉลี่ยสูงสุด

เทากับ    2.68  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .44  ถึง  .65 

 ดานการชวยเหลือ 3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการ

มีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ และระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ  โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.11  และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

2.46   และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .48  ถึง .53 

 และดานการแบงปน  3 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรม

การมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ และระดับ 3 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ  โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 2.03   และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 

2.38  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .49  ถึง .54 
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ตาราง 5  สถิติพื้นฐานของคะแนนพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยรายดาน  

 กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง (n=22) 

 

พฤติกรรมการมี
มนุษยสัมพันธ 

กอนทดลอง ระหวางทดลอง หลังทดลอง
M S ระดับ M S ระดับ M S ระดับ

ดานการรวมมอื 1.92 .60 2 2.17 .52 2 2.37 .45 3

ดานการทาํงานกลุม 1.72 .55 2 2.07 .51 2 2.28 .46 3

ดานการชวยเหลือ 1.57 .61 2 1.96 .54 2 2.25 .44 3

ดานการแบงปน 1.48 .61 1 1.87 .49 2 2.18 .48 2

โดยรวม 1.67 .56 2 2.02 .47 2 2.27 .41 3

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธรายดาน คือ ดานการรวมมือ ดานการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือ และดานการแบงปน และ

โดยรวม เปนดังนี้ กอนการทดลองอยูในระดับ 2 คือเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเอง

บางครั้ง  ทุกดาน ยกเวน ดานการแบงปน อยูในระดับ 1 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ

โดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.92 , 1.72, 1.57, 1.48  และ 1.67  

คะแนน ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  .55  ถึง .61 และระหวางการทดลอง อยูในระดับ 2 คือ

เด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง  ทุกดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.17, 2.07, 

1.96, 1.87 และ 2.02 ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .47  ถึง .54 สวนหลังการทดลอง อยูใน

ระดับ 3 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองทุกครั้ง  ทุกดาน ยกเวน ดานการ

แบงปน  อยูในระดับ 2 มีคาเฉลี่ยเทากับ   2.37, 2.28, 2.25, 2.18 และ 2.27 ตามลําดับ และมีคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  .41  ถึง  .48 

 

ตอนที่ 2 การเปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการมีมนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวัย 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ

รายดานและรวม กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง  มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบวัดซ้ําและใช Partial η2
   คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง ตามลําดับดัง

แสดงในตาราง  6   และเมื่อพบความแตกตางในการเปรียบเทียบแลว ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบรายคู 

คือ กอนการทดลอง กับ ระหวางการทดลอง และระหวางการทดลองกับหลังการทดลอง ดังแสดงใน

ตาราง 7 
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ตาราง 6  การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธรายดานและรวม  
 แบบวัดซ้ํา กอนทดลอง ระหวางทดลอง และหลังทดลอง 
 

 

พฤติกรรม dfH dfE MSH MSE F Sig Partial 
η2 

การรวมมือ 1.29 27.09 1.78 .06 29.35 .00 .58
การทาํงานกลุม 1.57 32.87 2.26 .03 76.34 .00 .78
การชวยเหลือ 1.48 31.05 3.40 .03 106.31 .00 .84
การแบงปน 1.32 27.80 4.01 .05 81.36 .00 .80

รวม 1.35 28.41 2.91 .02 124.26 .00 .86
  
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6  พบวา  
 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการรวมมือ กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง มี
คาทดสอบ F = 29.35  และ มีคา sig of F = .00  ซึ่งนอยกวา  .05 แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการมี
มนุษยสัมพันธดานการรวมมือ กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติและมีคา Partial η2 = .58  แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดาน
การรวมมือ อยูในระดับรอยละ  58 
 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการทํางานกลุม กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง 
มีคาทดสอบ F = 76.34  และ มีคา sig of F = .00   ซึ่งนอยกวา  .05  แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการมี
มนุษยสัมพันธดานการทํางานกลุม กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติและมีคา Partial η2 = .78  แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ
ดานการทํางานกลุม อยูในระดับรอยละ  78 
 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการชวยเหลือ  กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง 
มีคาทดสอบ F = 106.31  และ มีคา sig of F = .00   ซึ่งนอยกวา  .05  แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการ
มีมนุษยสัมพันธดานการชวยเหลือ กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติและมีคา Partial η2

  =.84  แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ
ดานการชวยเหลือ อยูในระดับ รอยละ 84     
 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการแบงปน กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง มี
คาทดสอบ F =  81.36  และ มีคา sig of F = .00  ซึ่งนอยกวา .05   แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการมี
มนุษยสัมพันธดานการแบงปน กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติและมีคา Partial η2

  = .80  แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดาน
การแบงปน อยูในระดับรอยละ  80 
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 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธโดยรวม กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง มีคา
ทดสอบ  F =  124.26 และ มีคา sig of F =  .00  ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาคาเฉลี่ยพฤติกรรมการมี

มนุษยสัมพันธ  โดยรวม กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และมีคา Partial η2

  = .86   แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธโดยรวม 
อยูในระดับรอยละ 86 
 

ตาราง 7 การเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมการมีมนษุยสัมพนัธรายดานและรวม  
 ที่วัดกอน  ระหวาง และหลงัทดลอง 

 

พฤติกรรม (I) TESTING (J) TESTING Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.(a)
การรวมมือ กอน (1.92 )  ระหวาง(2.17) -.25(*) .06 .001
 ระหวาง(2.17) หลัง (2.37) -.21(*) .03 .000
การทาํงานกลุม กอน (1.72)  ระหวาง(2.07) -.35(*) .04 .000

 ระหวาง(2.07) หลัง (2.28) -.22(*) .03 .000
การชวยเหลือ กอน (1.57)  ระหวาง(1.96) -.39(*) .04 .000
 ระหวาง(1.96) หลัง (2.25) -.28(*) .03 .000
การแบงปน กอน (1.48)  ระหวาง(1.87) -.38(*) .06 .000

 ระหวาง(1.87) หลัง (2.18) -.31(*) .03 .000
รวม กอน (1.67)  ระหวาง(2.02) -.34(*) .04 .000
 ระหวาง(2.02) หลัง (2.27) -.25(*) .02 .000

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6  พบวา  
 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการรวมมือ ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัด

ระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ -.25(*) และ   -.21(*)  มีคา sig = .001    
และ .00   ซึ่งนอยกวา .05  แสดงวาพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการรวมมือ ที่วัดระหวางทดลอง
มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัด
ระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .05   

 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการทํางานกลุม ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัด
ระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ -.35(*)   และ -.22(*)   มีคา sig = .00    
และ .00   ซึ่งนอยกวา .05  แสดงวาพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการทํางานกลุม ที่วัดระหวาง
ทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง  และวัดหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวา

วัดระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05   
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 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการชวยเหลือ  ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัด

ระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ  -.39(*)  และ   -.28(*) มีคา sig = .00    

และ .00   ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการชวยเหลือที่วัดระหวาง

ทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง   และวัดหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวา

วัดระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05   

 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการแบงปน  ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัด

ระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ -.38(*)   และ  -.31(*)   มีคา sig = .00    

และ .00   ซึ่งนอยกวา .05   แสดงวาพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการแบงปนที่วัดระหวาง

ทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง  และวัดหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวา

วัดระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05  ดังแสดงเปนเสนภาพ ในภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ  2  เสนภาพการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธรายดาน 
 

 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธโดยรวม ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัดระหวางกับ

หลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ -.34(*) และ  -.25(*) มีคา sig = .00    และ .00   ซึ่ง

นอยกวา .05   แสดงวาพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธโดยรวม ที่วัดระหวางทดลองมีคาเปลี่ยนแปลง

มากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง  และวัดหลังทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวางการทดลอง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05   ดังแสดงเปนเสนภาพ ในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ  3  เสนภาพการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธโดยรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

           

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีความมุงหมายของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาระดับและ

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยกอน ระหวางการทดลองและ

หลังการทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง  อายุ  

5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปฐมวัยปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2554 จํานวน 44 คน จาก 2 

หองเรียน  ของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย - หญิง อายุ 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปฐมวัยปที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2554  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 1 หองเรียน  จํานวน 22 คน   ตัวแปรอิสระไดแก การจัดการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจัย และตัวแปรตาม คือ มนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา

ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย และแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย

การทดลองครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2554 เปนเวลา 8 สัปดาห โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 1 สัปดาห จัดเตรียมสภาพแวดลอมภายใน

สถานศึกษาที่ทําการทดลองใหเหมาะสมจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทุกดาน (Baseline Data) โดยการสังเกต

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ จากการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณแบบปกติ ของกลุมตัวอยางจํานวน 22 คน เปนเวลา 1 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน ไดแก วัน

อังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร  วันละ 45 นาที โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ

ของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น บันทึกการสังเกต โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย 1 คน รวมผูสังเกต 2 คน ผูวิจัย

ดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยใชกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย การวิเคราะห

ขอมูลหาคาสถิติพื้นฐานพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยกอนทดลอง ระหวางและหลัง

ทดลองในแตละสัปดาห โดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) และวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย  โดยใช

วิธีวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One Way Repeated measures ANOVA) และวิเคราะหแตละชวง

สัปดาห โดยใช LSD แบบวัดซ้ํา   โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมงหมายสําคัญเพื่อศึกษาระดับและศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการ

มีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กอนทดลอง 

ระหวางทดลองและหลังทดลอง ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ระดับพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยโดยรวม มีพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ 

กอน และระหวางทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง   สวนหลังทดลองเด็ก

แสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองทุกครั้ง   พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธรายดาน คือ ดาน

การรวมมือ ดานการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือ และดานการแบงปน กอนการทดลองเด็กแสดง

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง  ทุกดาน ยกเวน ดานการแบงปน เด็กแสดงพฤติกรรม

การมีมนุษยสัมพันธโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือ  ระหวางการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมการมี

มนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้งทุกดาน  สวนหลังการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ

ดวยตนเองทุกครั้งทุกดาน   ยกเวน ดานการแบงปนเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเอง

บางครั้ง 

 2.  ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ พบวา พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ

โดยรวม  กอน ระหวางและหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.05  การ

ทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธโดยรวม อยูในระดับรอยละ 86 สวนพฤติกรรมการมี

มนุษยสัมพันธรายดาน คือ ดานการรวมมือ ดานการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือ และดานการแบงปน  

พบวา มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.05  การทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรม

การมีมนุษยสัมพันธรายดาน อยูในระดับรอยละ 58,78,84 และ 80 ตามลําดับ     

  

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมงหมายสําคัญเพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยโดย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนทดลอง ระหวางการทดลอง

และหลังการทดลองมีพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธโดยรวมและรายดานเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ P <. 05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบเด็กนักวิจัย  สามารถสงเสริมพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น อภิปรายไวดังนี้ 

 1.  ระดับพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดยรวม มี
พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ กอน และระหวางทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวย
ตนเองบางครั้ง   สวนหลังทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองทุกครั้ง  พฤติกรรมการ
มีมนุษยสัมพันธรายดาน คือ ดานการรวมมือ ดานการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือ และดานการแบงปน 
กอนการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง  ทุกดาน ยกเวน ดานการ
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แบงปน เด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือ  ระหวางการ
ทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้งทุกดาน  หลังการทดลองเด็กแสดง
พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดวยตนเองทุกครั้งทุกดาน   ยกเวน ดานการแบงปนเด็กแสดงพฤติกรรมการ
มีมนุษยสัมพันธดวยตนเองบางครั้ง ทั้งนี้การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนการเรียนรูที่เด็กไดรับอิสระ
ทางความคิดความตองการในการเลือกในสิ่งที่เขาอยากเรียนรูทําใหการเรียนรูเต็มไปดวยบรรยากาศที่
สนุกสนานมีความสุข เกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แบงปน รวมมือกันในการคนหาคําตอบที่ตนเองสนใจ  
ซึ่งจะทําใหเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธมากยิ่งขึ้น 
 2.  ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธโดยรวม กอน ระหวาง
และหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ที่เปนเชนนี้เพราะการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children 
as Resarcher) เปนการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และการแนะแนวใหควบคู
กลมกลืนเปนกระบวนการเดียวกัน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรูดวยการให
ผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการวิจัย  ไดรับอิสระทางความคิด ความตองการในการเลือกในสิ่งที่อยากเรียนรูทําให
การเรียนรูเต็มไปดวยบรรยากาศที่สนุกสนานมีความสุข เกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน รวมมือกัน
ในการคนหาคําตอบที่ตนเองสนใจ  จากรูปแบบดังกลาวจึงชวยกระตุนใหเด็กไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธในดานการรวมมือ  ดานการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือ และดานการ
แบงปนของเด็กปฐมวัยไดมากขึ้น  แสดงวาการทดลองครั้งนี้ สงผลตอพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ
โดยรวม อยูในระดับรอยละ 86   
 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการรวมมือ ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัดระหวางกับ
หลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .05  จากขอสังเกตการทําวิจัยใน
คร้ังนี้การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมุงเนนในดานการรวมมือ และเมื่อครูใหเด็กทํากิจกรรม เด็กๆก็จะ
สนุกสนานเด็กเริ่มคุนเคยกับกิจกรรมจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยระหวางที่ดําเนินกิจกรรมเด็ก
มีสีหนาที่ยิ้มแยม และมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นรวมกันกับเพื่อนดวยความเต็มใจ ทุกคนยอมรับใน
ขอตกลงและทําตามโดยไมมีเงื่อนไข เด็กใหความสนใจมีการพูดคุยซักถามโตตอบเกิดปฏิสัมพันธที่ดี
ระหวางครูกับเด็กและเด็กกับเพื่อน ซึ่งสอดคลอง(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2550:175) กลาวไววา การเปด
โอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงอยางมากมายมหาศาลเปนสวนที่สรางการเรียนรูแปลกใหมดวยการ
ปฏิบัติจริง ทําใหเด็กไดสังเกต ไดเรียนรูสังคม ไดเรียนรูวิถีชีวิตจากประสบการณตรง มีปฏิสัมพันธกับ
ปญหาสรางเสริมปญญาจากประสบการณส่ิงเหลานี้ ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะชวยเหลือกัน แบงปนกัน 
และรวมมือกัน เพื่อที่จะสามารถทํากิจกรรมไดสําเร็จเด็กจะยินดีใหความชวยเหลือในการทํากิจกรรมตางๆ 
นอกจากนั้นยังทําใหเด็กมีความสุข แตในทางตรงกันขามเด็กที่ถูกเพื่อนตอตานปฏิเสธจะทําใหเด็กรูสึกวา
ตนเองดอยคุณคาหมดความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กจะรวมมือซึ่งกันและกัน สรุปไดวาการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยจะปลูกฝงใหเด็กมีคุณธรรมในการรวมมือดวยเกิดทักษะตางๆ เด็กจึงมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางสังคมดานการรวมมืออยางอัตโนมัติโดยไมมีใครบังคับ  
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 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการทํางานกลุม ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัด

ระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05  จากขอสังเกตการทํา

วิจัยในครั้งนี้ เด็กมีการทํากิจกรรมกลุมมากขึ้น  เด็กจึงไดทํางานรวมกันเปนกลุม  มีการพูดคุยปรึกษา 

วางแผน และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  และรวมกันปฏิบัติงานภายในกลุมจนสําเร็จ

ลุลวง ซึ่งตองอาศัยความสามัคคีรวมกันภายในกลุมเปนอยางมาก   

 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการชวยเหลือ  ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัดระหวาง

กับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05  จากขอสังเกตการทําวิจัยใน

คร้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมนุษยสัมพันธในดานการชวยเหลือสูงขึ้นนั้น เกิดจากลักษณะรูปแบบ

ของกิจกรรมที่มีกิจกรรมหลักที่สําคัญ คือ การสํารวจแหลงเรียนรู การเลือกตัดสินใจเรียนรู ที่เปนเรื่องใหม

ของเด็กการเลือกกิจกรรมที่จะทําการใชอุปกรณตางๆ ที่หลากหลาย ทําใหเด็กเกิดความคุนเคยซึ่งกันและ

กันมากขึ้นดวยระยะเวลาในการศึกษาแตละเรื่องทําใหเด็กเกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและ

กอใหเกิดพฤติกรรมดานการชวยเหลือ เชน พูดแนะนําวิธีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพื่อน พูดสนับสนุน

หรือใหกําลังใจใหเพื่อนทํากิจกรรม ลงมือชวยเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกใช ลงมือชวยเหลือเพื่อนในการทํา

กิจกรรม และรวมชวยเหลือเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ในการทํากิจกรรม การชวยเหลือเปนการพยายามที่จะ

ชวยบรรเทาความตองการที่ไมใชทางอารมณแกผูอ่ืน เชน การชวยเหลือใหขอมูล ชวยเหลือผูอ่ืนทํางานหรือ

เสนอสิ่งของที่ตนเองไมเคยเปนเจาของมากอนและพฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนของเด็กปฐมวัย เด็กจะทํา

ตามคําขอรอง หรือคําแนะนําของเพื่อนมากกวาคนที่ไมใชเพื่อนซึ่งเปนผลมาจากประสบการณการ

ปฏิสัมพันธกับบุคคลทั้งในครอบครัวและบุคคลอื่นรวมทั้งเพื่อน จึงสรุปไดวาการชวยเหลือเปนการพยายาม

ที่จะบรรเทาความตองการโดยการใชคําพูด หรือแสดงการปลอบใจหรือชวยเหลือเพื่อนในเรื่องเล็กๆ นอยๆ 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จึงเหมาะที่จะใชเปนเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธใหกับเด็กปฐมวัย  

 พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการแบงปน  ที่วัดกอนกับระหวางการทดลองและวัดระหวาง

กับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้น   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05 จากขอสังเกตการทํา

วิจัยในครั้งนี้ กิจกรรมตางๆสงเสริมการมีมนุษยสัมพันธใหกับเด็กโดยการใชคําถามสรางสถานการณใน

ขั้นตอนระยะแรก เพื่อกระตุน โดยใชคําถาม เชน  อะไร ทําไม อยางไร เพื่อใหเด็กเกิดการตัดสินใจ และมี

ความเปนตัวของตัวเอง และเรียนรูทักษะในดานการคิดริเร่ิม การบอกถึงความตองการ การเปนผูให การไม

เห็นแกประโยชนสวนตัว ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน มีความเสียสละ การยิ้มแยมแจมใสเขาหากันและใชคํา

สุภาพออนหวาน ซึ่งสังเกตไดจากการที่เด็กเริ่มแบงปนอุปกรณตางๆ พูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณ

รวมกันในการทํางาน พูดเพื่อใหเพื่อนหยิบวัสดุอุปกรณของตนไปใช หยิบหรือสงวัสดุอุปกรณของตนให

เพื่อนเมื่อเพื่อนตองการ ใหเพื่อนใชวัสดุอุปกรณหรือทํากิจกรรมกอนตนเอง แบงวัสดุอุปกรณใหเพื่อนโดย

ใหเพื่อนหยิบเอง ทําใหเด็กไดเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานการแบงปนที่สูงขึ้น  
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 ผลการวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงเสริมพฤติกรรมการมี

มนุษยสัมพันธของเด็กได ทั้งนี้ถาเด็กไดรับการสนับสนุนสงเสริมและฝกฝนอยางตอเนื่อง ดังเห็นไดจาก

ผลการวิจัยที่เด็กไดรับการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทําใหเด็กไดเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการมี

มนุษยสัมพันธดีข้ึน ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของและสนใจพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ  สามารถศึกษาและใชเปน

แนวทางในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ซึ่งเปนวิธีการที่จะ

ใหจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับชวงอายุของเด็กไดเปนอยางด ี
 
ขอสังเกตที่ไดรับจากงานวิจัย 

 การศึกษาพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย จากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย

พบขอสังเกต ดังนี้ 

 1.  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กไดทํากิจกรรมดวยตนเองเปนการกระตุนใหเด็กคิด

สงสัยและสนใจอยากรูคําตอบ ครูคอยใหคําปรึกษา ชี้แนะ ชวยเหลือ เมื่อเด็กมีปญหา ในการทํากิจกรรม 

ทําใหเด็กทุกคนไดทํากิจกรรมรวมกันอยางทั่วถึง 

 2.  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูในการอยูรวมกัน  อยางมีมนุษย

สัมพันธตอกัน   เกิดการเห็นใจซึ่งกันและกัน ชวยเหลือ แบงปน รวมมือกันในกลุมเพื่อน 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1.  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ครูตองจัดกิจกรรมที่เอื้อใหเด็กไดคนควาหาคําตอบดวย

ตนเองตามความสนใจ ความอยากรูอยากเห็น เนนผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 

 2.  ควรเปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกันกลุมใหมาก เพื่อสรางมนุษยสัมพันธตอกัน 

 3.  ในการจัดกิจกรรมตางๆ ครูควรสังเกตดูความสนใจของเด็ก จะนําความสนใจของเด็กมาจัด

กิจกรรมเพื่อใหสืบคนตอไป 

 4.  สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ เชน หองเรียน หองสมุด สวนพืชในโรงเรียน บริเวณโรงเรียน

สถานที่ๆ อยูรอบๆ โรงเรียน สถานที่หรือส่ิงที่สะทอนถึงภูมิปญญาในทองถิ่น 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ที่มีตอการพัฒนาดานอื่นๆ เชน

คณิตศาสตร  ดานวิทยาศาสตร  ดานพฤติกรรมศาสตร และดานการสื่อความหมาย  

 2.  ควรมีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกับกลุมตัวอยางที่มีปญหาดานการเรียนรู 

 3.  ควรมีการศึกษาทัศนคติของผูบริหารโรงเรียน และผูปกครองในระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีตอ

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
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คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย 
 
คําชี้แจง 

1. การสังเกตและการบันทกึลงในแบบสงัเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธ ประกอบดวย 4 

ดาน ไดแก   

1.1  ดานความรวมมือ    3  ขอ  

1.2  ดานการทํางานกลุม   3  ขอ  

1.3  ดานการชวยเหลือ   3  ขอ 

1.4  ดานการแบงปน   3 ขอ 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวัยเปนการบนัทกึทัง้ในรูปของ  

    ความถี ่(จํานวนครั้ง) และระดับคุณภาพของพฤติกรรมจัดเปน  4 ระดับ 

3. เวลาที่ใชในการสังเกต สังเกตในชวงเวลาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเปนเวลาจํานวน 8 

สัปดาห  สัปดาหละ 4 วัน ไดแก วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร  โดยทําการสังเกต

และบันทึกวันละ 45 นาที 

4. การสุมเวลาในการสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธตามตารางสุมเวลาสังเกต

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธใชนาฬิกาจับเวลาในการใหสัญญาณเริ่มและหมดเวลาการ

สังเกต 

 
ขอปฏิบัติในการสังเกต 

1. เขียนชื่อผูสังเกต ผูถูกสงัเกต (เด็ก) วัน เดือน ป ทีท่ําการสังเกต 

2. ผูชวยผูสังเกต รวมจํานวน 2 คน ทําการสังเกตพฤติกรรมการมีมนษุยสัมพนัธ 

3. การสังเกตใหผูสังเกตทั้ง 2 คน คือ ผูชวยผูวิจัยทําการสังเกตพรอมกัน ในชวงเวลาเดียวกัน       

ผูสังเกตจะสังเกตเด็กทีละคน ใชเวลาในการสังเกตคนละ 1 นาที สลับกันและกันและ

สังเกตเวียนตั้งแตเด็กคนที่ 1 - 5 และเมื่อสังเกตครบทุก 5 คน จะพักระหวางการสังเกต1 

นาที แลวเริ่มสังเกตเด็กคนตอไปจนครบ 22 คน เมื่อสังเกตครบ 22 คน ในรอบแรกแลว จะ

สังเกตเวียนและสลับกันอีก 1 รอบ ตั้งแตเด็กคนที่ 1 - 5 
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การบันทึกแบบสังเกต 

เมื่อสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธตรงกับขอใด และชองระดับคะแนนพฤติกรรมการมี

มนุษยสัมพันธตรงกับขอใด ใหทําเครื่องหมาย ( ) ลงในชองนั้น ถาเกิดพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธชองระดับคะแนนพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธซ้ําชองเดิมใหทําเครื่องหมาย ( ) เพิ่มลงใน

ชองเดิมตามจํานวนครั้งที่เกิดพฤติกรรมซ้ํา โดยทําการบันทึกดังนี้ 

 

ชองระดับคะแนน  3  บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธดวยตนเองทกุครั้ง 

ชองระดับคะแนน  2  บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธดวยตนเองบางครั้ง 

ชองระดับคะแนน  1   บันทึกเมื่อแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธโดยเพื่อนหรือครูบอก    

   ขอรองใหรวมมือ 

ชองระดับคะแนน  0  บันทกึเมื่อเด็กไมแสดงพฤตกิรรมการมีมนษุยสัมพนัธหรือปฏิเสธที่จะทํา 
 
การเตรยีมการในการสังเกต 

1. ผูสังเกตตองศึกษาคูมือในการสงัเกตใหเขาใจกระบวนการในการสังเกตทัง้หมดเพื่อใหเกิด 

ความชาํนาญในการใชแบบสังเกต 

2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและอุปกรณในการปฏิบัติกจิกรรมไวใหเรียบรอยลวงหนา 

3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการสังเกต ไดแก คูมือการใชแบบประเมินพฤติกรรมการมีมนุษย

สัมพันธของเด็กปฐมวัย นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน และแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธไวให

เรียบรอย 

4. ผูสังเกตควรสรางความคุนเคยกับผูถูกสังเกตกอนที่จะทําการสังเกต และพยายามจําชื่อ

ของผูถูกสังเกตทุกคน 

5. กอนเริ่มทําการสังเกต ควรใหผูสังเกตไดทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยกอน เชน ดื่มน้ํา และเขา

หองน้ํา 
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คําอธิบายเกี่ยวกับแบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย 
 

หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

 

1.การรวมมือ 

1.1  ยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํา 

       กจิกรรม 

 

 

 

 

 

 

1.2  ยอมรับในการทําตาม

ขอตกลงในการทํากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

เด็กยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากจิกรรมไดดวย

ตนเองทุกครั้ง 

เด็กยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากจิกรรมไดดวย

ตนเองบางครัง้ 

เด็กยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากจิกรรมโดยเพื่อน

หรือครูบอก 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจที่จะทําพฤตกิรรมนี ้

 

เด็กพูดยอมรบัในการทําตามขอตกลงในการทาํ

กิจกรรมไดดวยตนเองทุกครัง้ 

เด็กพูดยอมรบัในการทําตามขอตกลงในการทาํ

กิจกรรมไดดวยตนเองบางครั้ง 

เด็กพูดยอมรบัในการทําตามขอตกลงในการทาํ

กิจกรรมโดยเพื่อนหรือครูบอก 

เด็กพูดหรือปฏิเสธไมทําตามขอตกลงในการทาํ

กิจกรรม 

 

เด็กรวมทาํกิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ โดยไมตองรอ

ใหครูหรือเพื่อนบอกทุกครั้ง 

เด็กรวมทาํกิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ โดยไมตองรอ

ใหครูหรือเพื่อนบอกบางครั้ง 

เด็กรวมทาํกิจกรรมรวมกับเพื่อนๆโดยครหูรือ

เพื่อนรองขอ 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจที่จะทําพฤตกิรรมนี้เด็ก 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

 

2.การทาํงานกลุม 

2.1 รวมทํากจิกรรมรวมกนัเปน

กลุม 

 

 

 

 

 

 

2.2  พูดหรือรวมแสดงความ

คิดเห็นรวมกับเพื่อนในกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  ทํางานภายในกลุมจน

สําเร็จลุลวง 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

เด็กรวมทาํกิจกรรมรวมกนัเปนกลุม โดยไมตองรอ

ใหเพื่อนหรือครูบอกทุกครั้ง 

เด็กรวมทาํกิจกรรมรวมกนัเปนกลุม โดยไมตองรอ

ใหเพื่อนหรือครูบอกบางครั้ง 

เด็กรวมทาํกิจกรรมรวมกนัเปนกลุม โดยครูหรือ

เพื่อนรองขอ 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจที่จะทําพฤตกิรรมนี ้

 

เด็กพูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนใน

กลุม โดยครูหรือเพื่อนไมตองรองขอทุกครัง้ 

เด็กพูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนใน

กลุม โดยครูหรือเพื่อนไมตองรองขอบางครั้ง 

เด็กพูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนใน

กลุมโดยครูหรือเพื่อนรองขอ 

เด็กพูดหรือปฏิเสธที่จะรวมแสดงความคดิเห็น

รวมกับเพื่อนในกลุม  

 

เด็กทํางานภายในกลุมจนสาํเร็จลุลวง โดยครูหรือ

เพื่อนไมตองรองขอทุกครั้ง 

เด็กทํางานภายในกลุมจนสาํเร็จลุลวง โดยครูหรือ

เพื่อนไมตองรองขอบางครั้ง 

เด็กทํางานภายในกลุมจนสาํเร็จลุลวง โดยครูหรือ

เพื่อนรองขอ 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจที่จะทําพฤตกิรรมนี้เด็ก 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

 

3.การชวยเหลอื 

3.1  ชวยเพื่อนในการจัดเตรียม  

       วัสดุอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  พูดแนะนาํวิธกีารลงมือ 

       ปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพือ่น 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

เด็กชวยเพื่อนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการทํา

กิจกรรมโดยทีเ่พื่อนหรือครูไมตองบอกทกุครั้ง 

เด็กชวยเพื่อนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการทํา

กิจกรรมโดยทีเ่พื่อนหรือครูไมตองบอกบางครั้ง 

เด็กชวยเพื่อนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการทํา

กิจกรรมโดยทีเ่พื่อนหรือครูรองขอ 

เด็กปฏิเสธการชวยเพื่อนเตรยีมวัสดุอุปกรณ

โดยที่เพื่อนและครูรองขอ 

 

เมื่อเด็กสังเกตเห็นหรือทราบวาเพื่อนเกิด

ปญหาในการทํากจิกรรม เด็กพูดแนะนาํวธิีการ

ลงมือทาํกิจกรรมใหแกเพื่อน เพื่อชวยใหเพือ่น

ทํากจิกรรมไดสําเร็จโดยที่เพือ่นไมตองรองขอ

ทุกครั้ง 

เมื่อเด็กสังเกตเห็นหรือทราบวาเพื่อนเกิด

ปญหาในการทํากจิกรรม เด็กพูดแนะนาํวธิีการ

ลงมือทาํกิจกรรมใหแกเพื่อน เพื่อชวยใหเพือ่น

ทํากจิกรรมไดสําเร็จโดยที่เพือ่นไมตองรองขอ

บางครั้ง 

เมื่อเด็กสังเกตเห็นหรือทราบวาเพื่อนเกิด

ปญหาในการทํากจิกรรมเดก็พูดแนะนาํวธิีการ

ทํากจิกรรมใหแกเพื่อนเพื่อชวยใหเพื่อนทาํ

กิจกรรมไดสําเร็จโดยเพื่อนหรือครูรองขอ 

เด็กปฏิเสธการพูดแนะนาํวธิกีารทาํกิจกรรม

ใหแกเพื่อน 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

 

3.3  ลงมือชวยเก็บวัสดุอุปกรณ

เมื่อเลิกใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การแบงปน 

4.1 พูดชักชวนใหเพื่อนมาใช

วัสดุ  อุปกรณรวมกันในการ

ทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 หยบิหรือสงวัสดุอุปกรณ 

      ของตนใหเพื่อนเมื่อเพื่อน 

      ตองการ 
 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

เด็กลงมือชวยเพื่อนเก็บวัสดุอุปกรณเขาทีท่ันท ี

เมื่อใชเสร็จทุกครั้ง 

เด็กลงมือชวยเพื่อนเก็บวัสดุอุปกรณเขาทีท่ันท ี

เมื่อใชเสร็จบางครั้ง 

เด็กลงมือชวยเพื่อนเก็บวัสดุอุปกรณเขาที่เมื่อ

เพื่อนหรือครูรองขอ 

เด็กปฏิเสธหรอืไมสนใจที่จะลงมือเก็บวัสดุ

อุปกรณ เมื่อเพื่อนหรือครูรองขอ 

 

เด็กพูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณ

รวมกันในการทํางานโดยที่เพื่อนไมตองรองขอ

ทุกครั้ง 

เด็กพูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณ

รวมกันในการทํางานโดยที่เพื่อนไมตองรองขอ

บางครั้ง 

เด็กพูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณ

รวมกันในการทํางานเมื่อเพือ่นรองขอหรือเมื่อ

เพื่อนบอกครู 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจจะทําพฤติกรรมนี ้

 

เด็กเหน็วาเพื่อนไมมีวัสดุอุปกรณ จึงหยิบหรือ

สงวัสดุอุปกรณใหเพื่อนโดยไมตองรองขอทุก

คร้ัง 

เด็กเหน็วาเพื่อนไมมีวัสดุอุปกรณ จึงหยิบหรือ

สงวัสดุอุปกรณใหเพื่อนโดยไมตองรองขอ

บางครั้ง 

เด็กหยิบหรือสงวัสดุอุปกรณของตนใหเพื่อน

เมื่อเพื่อนรองขอ 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

 

 

 

4.3  รอคอยเพื่อนในการใชวัสดุ    

       อุปกรณ 

 

 

 

 

 
 

 

0 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

เด็กไมไดทําหรือไมสนใจจะทําพฤติกรรมนี ้

 

เด็กรอคอยเพือ่นในการใชวสัดุ อุปกรณ โดยที่

เพื่อนและครูไมตองบอกทกุครั้ง 

เด็กรอคอยเพือ่นในการใชวสัดุ อุปกรณ โดยที่

เพื่อนและครูไมตองบอกบางครั้ง 

เด็กรอคอยเพือ่นในการใชวสัดุ อุปกรณ โดยที่

เพื่อนรองขอหรือเมื่อเพื่อนบอกครู 

เด็กปฏิเสธการรอคอยเพื่อนในการใชวัสดุ 

อุปกรณ โดยทีเ่พื่อนและครูรองขอ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธของเดก็ปฐมวัย 
ชื่อผูสังเกต.......................................นามสกุล..................................เปนผูสังเกตคนที.่.............. 

ชื่อนักเรียน..........................................นามสกุล....................................ชั้นปฐมวัยปที ่2 

วันที.่...............เดือน............................พ.ศ. 2554 
 

พฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธ 
ระดับคะแนน 

3 2 1 0 
1.การรวมมือ 

1.1  ยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรม 

1.2  ยอมรับในการทําตามขอตกลงในการทํากจิกรรม 

1.3  ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ 
 

  

2.การทาํงานกลุม 

2.1  รวมทํากจิกรรมรวมกนัเปนกลุม 

2.2  พูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนในกลุม 

2.3  ทํางานภายในกลุมจนสําเร็จลุลวง 
 

  

3.การชวยเหลอื 

3.1  ชวยเพื่อนในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ 

3.2  พูดแนะนาํวิธกีารลงมือปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพื่อน 

3.3  ลงมือชวยเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกใช 
 

  

4. การแบงปน 

4.1 พูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณรวมกันในการทํางาน 

4.2 หยบิหรือสงวัสดุอุปกรณของตนใหเพื่อนเมื่อเพื่อนตองการ 

4.3  รอคอยเพื่อนในการใชวัสดุ อุปกรณ 
 

  

 

 

ลงชื่อ................................................... 

............./..................../............... 
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ภาคผนวก ข 
 

- คูมือการใชแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 

                    - แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบเด็กนักวจิัย 
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คูมือการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ความเปนมา 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัยไวดังนี้  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการพัฒนามาจากการพัฒนาโครงการเด็ก

นักวิจัยสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการมุงที่สงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปน

ศูนยกลาง ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถสูงสุดเปนคนดี และมีความสุขตาม

ธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักการที่วาทุกคนมีความสําคัญในการเรียนรูและพัฒนาได

และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและพัฒนาเนนความสําคัญทั้งความรู

คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ 

ไดเรียนรูประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพของตนเอง  ซึ่ง

รูปแบบขั้นตอนจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มี 3 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันที่ 1) ข้ันทบทวนความรูและเลือก

หัวขอเนื้อหาที่สนใจ ขั้นที่ 2) เด็กคนควาวิจัยหาความรู ข้ันที่ 3) การประเมินผล 

ในการทําวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจยัตองการศึกษามนุษยสมัพนัธของเด็กปฐมวัย จึงไดนาํรูปแบบการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัยมาใชเพื่อพฒันาเด็กปฐมวัย 

 
หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวไววา เปนการจัดการ

เรียนรูที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปนการจัดการเรียนการ

สอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมี

ความรูความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถใน

การเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู จัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะเนนกระบวนการ

คิดใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน  ทําเปน จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุก

สถานที่ พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพจัดการประเมินผูเรียนควบคูไปกับกระบวนการเรียนการสอนตาม

ความเหมาะสม ซึ่งเปนการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และแนะแนว ใหควบคู

กลมกลืนเปนกระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู 

ดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการ ซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะได

เรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรู
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อยากเห็นและความถนัดของตนในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบ

ส่ิงใหมๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไรมากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการ

อยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควาสังเกตจดจําบันทึกขอมูลสรุปความรูที่ไดจัดทําผลงาน

ความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคนและแสวงหาความรูตอไปนับเปนการเรียนรูที่เปนไป

อยางธรรมชาติ 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  จึงเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรูที่จะสงเสริมใหเด็ก

เกิดมนุษยสัมพันธ  ในดานความรวมมือ  การทํางานกลุม การชวยเหลือ และการแบงปน โดยรูปแบบ

ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยมี 3 ข้ันตอน คือ ข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอ

เนื้อหาที่สนใจ ข้ันที่ 2 ข้ันคนควาวิจัยหาความรู ข้ันที่ 3 ข้ันการประเมินผล 

 
จุดมุงหมาย 

เพื่อสงเสริมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย  ในดานความรวมมือ  การทํางานกลุม การ

ชวยเหลือ และการแบงปน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

 

หลักการของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงหลักการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไวดังนี ้

1. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรูดวย

ตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและไดลง

มือปฏิบัตจิริง 

2. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน 

3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง หองสมุด ภาคสนาม สวนสัตว 

สวนพืช 

เปนตน 

4. กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน ตลอดจน

สถานที่สําคัญในจังหวัด หรือส่ิงที่สะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่น 

5. นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่เปนผูรูใน

สาขาวิชา 

6. ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยางตอเนื่อง 

และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมินไดรับการประเมินในสิ่งเรียนและสามารถทําได 
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7. ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบคําถาม

ผูเรียนอยางตอเนื่อง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการเรียนรูสูงสุด

ได 

 

แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยประกอบดวย  
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง แนวการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั

ประกอบดวย 
บทบาทคร ู
1. ครูตองมีหลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนรูเนนเด็กเปนสําคัญ โดยใหเด็กปฏิบัติคิด

เปน ทําเปน และแกปญหาเปน 

2. ในการสอน ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดานการศึกษาแหลงเรียนรูใหกับเด็กความรู

เนื้อหาในเรื่องที่เด็กจะศึกษา รวมทั้งบริบทตางๆ ที่จะเอื้อครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยากเรียนรู 

3. ในการจัดการเรียนรู ครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวางกฎเกณฑหรือ

ระเบียบแบบแผน ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติใหมากที่สุด สรางความอบอุนใจ

หลีกเลี่ยงการใชคําสั่งโดยไมจําเปน 

4. ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ ใหเด็กไดลงมือศึกษา คนควาแสวงหาความรู

ดวยตนเอง 

5. สังเกตความกาวหนา บันทึกขอมูลการเรียนรูของเด็ก 

6. ขณะสอนครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น ใชคําถามกระตุนให

เด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษาหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ

ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 

7. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรม ใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็กสามารถบอก

เหตุผลของการเรียนรูและสิ่งที่ไดรับที่สําคัญ เด็กๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อ และไดความรู ชวยใน

การศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งนี้การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสิ่งสําคัญ 

8. จัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยางตอเนื่อง 
บทบาทเด็ก 
1. รวมกันแสดงความคิดเห็นเสนอหัวขอเร่ืองที่สนใจที่จะเรียนรูและทบทวนความรู รวมกัน

วางแผนกับครูในการออกไปศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ 

2. ศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย คนควาหาคําตอบดวยตนเอง ทั้งจากแหลง

เรียนรูที่ครูจัดเตรียมไวให และหาคําตอบจากแหลงเรียนรูที่บาน 



76 
 

3. รวบรวมคําตอบที่ศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ นํามาพูดสนทนาแลกเปลี่ยนกับครู

และเพื่อนๆ 

4. คิดกิจกรรมที่ตนเองชอบและถนัด ตามหัวขอที่ศึกษาเรียนรู จากนั้นลงมือปฏิบัติ 

5. รวบรวมความคิดรวบยอดที่ไดศึกษาเรียนรูดวยตนเองมาจากแหลงเรียนรูหลากหลาย

บันทึกเปนภาพวาดออกมาจากความรูที่ไดเรียนรูในแตละหัวเรื่องออกมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อน 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  3 

ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันที ่1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหวัขอเนื้อหาที่สนใจ 

ข้ันที ่2 ข้ันเด็กคนควาหาความรู 

ข้ันที ่3 ข้ันการประเมินผล 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ 
แผนการดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
1. จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน ไดแก วันจันทร วันอังคาร 

วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 45 นาที 

2. ในการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยใน 3 

ข้ันตอน ดังนี้ 

  2.1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ หมายถึง การวางแผนการสอนที่ครู

ใชหลักการจัดยึดความตองการเด็กเปนสําคัญ ในการเลือกหัวขอเร่ืองที่จะเรียนรู ครูเปนผูวางแผน จัด

กระบวนการเรียนรูใหเชื่อมโยง บูรณาการประสบการณ สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมที่สงเสริม

พฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย และการตั้งจุดมุงหมายในการเรียนรูใหมีความสัมพันธ

กลมกลืนเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูในเรื่องนั้นๆ 

  2.2 ข้ันเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง การจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู

ดวยตัวเอง โดยครูกําหนดแหลงเรียนรูที่ใกลตัวเด็ก จากนั้นพาเด็กศึกษาแหลงเรียนรู กระตุนใหเด็ก

คนหาคําตอบดวยตัวเอง   ใหเด็กเลือกเรื่องที่ตองการศึกษาจากแหลงเรียนรู ตั้งประเด็นคําถามความ

สนใจของเด็ก พรอมทั้งทําแผนที่ความคิด ใหเด็กไดศึกษาคนควา จดบันทึกเรื่องที่เรียนรู จัดกิจกรรมให

เด็กศึกษาคนควาหาความรู ใหเด็กเกิดมนุษยสัมพันธ  ดานความรวมมือ  ดานการทํางานกลุม  ดาน
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การชวยเหลือ และดานการแบงปน  และใหเด็กสรุปจัดทําผลงานความรูและใหเด็กนําเสนอสืบคนและ

แสวงหาความรูใหม 

  2.3 ข้ันการประเมินผล หมายถึง ข้ันการประเมินผล หมายถึง ข้ันตอนที่ครูใชวิธีการ

สังเกต การสัมภาษณ การพูดคุย การจดบันทึก เพื่อทําการประเมินพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธของ

เด็กปฐมวัย 
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การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
จุดมุงหมาย 

1. เพื่อสงเสรมิมนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวัยดานความรวมมือ  ดานการทํางานกลุม  ดาน

การชวยเหลือ และดานการแบงปน 

2. เพื่อสงเสรมิใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ 
 
เนื้อหา 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย คือการจัดการเรียนรูใหเด็กมีประสบการณตรงในการ

ปฏิสัมพันธกับบุคคล วัตถุ ส่ิงของ และส่ิงแวดลอมรอบตัวที่เด็กตองการเรียนรู โดยเด็กจะมีสวนรวมใน

การวางแผนการเรียนรูและศึกษาอยางลึกซึ้งตามวิธีการของเด็กเอง โดยครูคอยชวยเหลือแนะนํา

สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก เพื่อใหเด็กเกิดพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธดานความรวมมือ  

ดานการทํางานกลุม  ดานการชวยเหลือ และดานการแบงปน 
 
กระบวนการจัดกิจกรรม 

กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ประกอบดวยขั้นตอนการสอนและการดําเนนิ

กิจกรรมแตละขั้น ซึ่งม ี3 ข้ันดังนี ้
 

ขั้นตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรยีนรู 
    1. ข้ันทบทวนเลือกหวัเรือ่ง (1 วัน) 1. สรางสถานการณ กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในเรื่อง

ที่จะเรียนรูเพื่อนําไปสูการหาหัวเรื่องที่จะเรียนรู โดยการ

ตั้งคําถามอะไร ทําไม อยางไร เพื่อใหเด็กไดคิดและได

แสดงความคิดเห็น 

2. ครูสังเกต จดบันทึกในหัวเรื่องที่เด็กตองการศึกษา

เรียนรู 

3. กําหนดหัวขอที่จะเรียนรูรวมกัน 

4. เด็กและครูรวมกันเลาประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองที่

สนใจ พรอมรวมกันตั้งคําถาม เพื่อหาคําตอบรวมกัน 

5. นําหวัขอที่เด็กตองการเรยีนรูเชื่อมโยงใหเขากับ

จุดประสงคเนือ้หาในหลักสตูร 

6. วางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก 
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ขั้นตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรยีนรู 
   2. ข้ันศึกษาคนควาวิจัย ( 4 วัน )

 

 

 

1. กําหนดแหลงเรียนรูตามหัวเรื่องที่จะเรียนรู 

2. พาเด็กศึกษาสถานที่จริง และใหเด็กเลือกที่จะศึกษา

ตาม 

ความตองการตามธรรมชาติของเด็ก 

3. ใชคําถามและพูดกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจที่จะ

เรียนรู 

4. เด็กรวมกันเลือกเรื่องที่สนใจโดยครูใชคําถามกระตุนให

เด็กพูดหัวขอที่สงสัยจากแหลงเรียนรูที่ไดไปศึกษามา5. 

ทําแผนผังความคิดของเด็กตามหัวขอที่เด็กสงสัย ครู

พูดคุยประเด็นในหัวขอกับเด็กเพื่อชวยกันหาคําตอบ โดย

ครูใชคําถามกระตุนใหคิดเพื่อใหเกิดคําตอบ 

6. เตรียมแหลงขอมูลที่เปนสื่อการเรียน ใบความรู ใบงาน 

และวัสดุอุปกรณตางๆ มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถ

เลือกที่จะศึกษา 

7. สงขาวสารใหผูปกครองไดทราบถึงเรื่องที่เด็กกําลัง

เรียนรูและขอความรวมมือในการใหขอมูลกับเด็ก 

8. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษาจาก

ผูปกครองหรือจากแหลงที่อ่ืนที่เด็กไดเรียนรูมาเพิ่มเติม

และสรุปครูกระตุนใหเด็กมีความภาคภูมิใจในเรื่องที่

ตนเองศึกษาไปใชประโยชนใหเด็กมีความภาคภูมิใจใน

ความสามารถของตนแลวกระตุนใหเกิดความอยากเรียนรู

ตอไป 

3. ข้ันการประเมินผล ( 3 วัน ) สังเกตพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพนัธของเด็กปฐมวัย  ใน

ดานความรวมมือ  การทาํงานกลุม การชวยเหลือ  และ

การแบงปน และทักษะการเรียนรูตางๆ และผลงานที่

แสดงถึงการเรียนรูของเด็ก การประเมินตามสภาพจริง 
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ตารางการจดัประสบการณการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย เรื่อง “เรือนอย” 
สัปดาห  เรื่อง วันที ่

ทําการ
ทดลอง 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยทดลอง 
ขั้นตอนเด็ก
นักวิจัย

กิจกรรมเดก็นกัวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือนอย 

 
จันทร 

ขั้นที่ 1 ทบทวน
ความรูและเลือก 
หัวขอเนื้อหาที่
สนใจ

กําหนดหัวขอ
- อภิปราย ซักถาม บรรยายประสบการณเดิม
ในเรื่องที่ตองการเรียนรู 
- รวมกันกําหนดหัวขอเรื่องที่จะศึกษา 

 
อังคาร  

 
 
 
 

ขั้นที่ 2 
คนควาวิจัย 
หาความรู 

แห
ลง
กา
รเร
ียน
รู 

ศึกษาจากหนังสือ 
- บรรยาย  อภิปราย  ซักถามเรื่องที่ได
เรียนรู เกี่ยวกับชื่อของเรือ 

 
 
พุธ 

ศึกษาจากแหลงเรียนรู 
ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑเรือไทย 
- สังเกต บอกลักษณะของเรือ อภิปราย
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดจากการ 
เรียนรู

 
 

พฤหัสบดี 

ศึกษาจากวิทยากรอธิบายลักษณะของ
เรือวิธีพับเรือจําลอง 
- สังเกต สนทนา  ซักถาม แสดงความ
คิดเห็น

จันทร 

เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 
- เสนอกิจกรรมการเรียนรูตนเองตองการ คือ 
ฉีกปะภาพเรือ  โรยกากเพชรเรือ  ระบายสีน้ํา
ภาพเรือ  ปนดินน้ํามัน  ประดิษฐเรือจําลอง
จากกลองนม

อังคาร 
 
 

ขั้นที่ 3 การ
ประเมินผล 

ปฏิบัติกิจกรรมที่ตองการเรียนรู 
- ปฏิบัติตามกิจกรรมที่เด็กเลือก คือ ฉีก
ปะภาพเรือ  โรยกากเพชรเรือ  ระบายสี
น้ําภาพเรือ  ปนดินน้ํามัน  ประดิษฐเรือ
จําลองจากกลองนม

พุธ 
นําเสนอผลงาน
- บรรยายถึงกิจกรรมที่เด็กแตละคนเลือก
ปฏิบัติ

พฤหัสบดี 
ทบทวนความรู
- สรุปเรื่องราวที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน
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แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
เรื่อง “เรือนอย” 

จุดประสงค 
1. เพื่อสงเสรมิการมีมนุษยสัมพันธ   ในดานความรวมมอื  ดานการทํางานกลุม  ดานการ

ชวยเหลือ และดานการแบงปน  

2. เพื่อใหเด็กศึกษาคนควาหาความรูตามความสนใจของตนเองอยางอิสระ 

3. เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนาน และสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู 
 
เนื้อหา 

เรือเปนยานพาหนะที่ใชเดินทางทางน้ํามีหลายชนิด เชน เรือพาย  เรือหางยาว  เรือใบ  เปนตน 

ซึ่งแตละชนิดมีลักษณะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน  เรือโดยทั่วไปโครงสราง

ประกอบดวยตัวเรือเปนโครงสรางที่สามารถลอยน้ําได  สวนประกอบของเรือ ประกอบดวย  สันทอง

เรือดานหนา  ผนังดานในทองเรือ  ดาดฟาเรือ  ทองเรือ  กราบเรือ  ครีบทองเรือ  คานยึดครีบทองเรือ  

หางเสือ  ทายเรือสวนที่เปนการขับเคลื่อนของเรือ เชน ไมพาย (เรือพาย หรือ เรือแจว) เครื่องยนตหาง

ยาว (เรือหางยาว) ใบเรือ (เรือใบ) เปนตน  

ขั้นตอนการจัดการเรยีนรู 
ข้ันที ่1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ 

รวมกันกําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา สนทนา พูดคุย แสดงความคิดเหน็ อภิปราย 

ซักถามประสบการณเดิมทีเ่กี่ยวของกับเร่ือง “เรือ” 

ข้ันที ่2 คนควาวิจัยหาความรู 

เด็กศึกษาจากแหลงเรียนรูไดแก ศึกษาจากหนังสือในหองสมุด  รูปภาพที่เกี่ยวของกับ

เรือ ศึกษาจากวิทยากรผูมีความรูเกี่ยวกับเรือ  ศึกษาจากของจริง  โดยการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ

เรือไทย จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาลักษณะ สวนประกอบของเรือชนิดตางๆ  ระหวางศึกษาแหลง

เรียนรูเด็กรวมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถามและตอบคําถาม จากนั้นเด็กคิดและทํากิจกรรม

ตามความสนใจของตนเองพรอมทั้งนําเสนอผลงาน 

ข้ันที ่3 การประเมินผล 

เด็กพูดคุยสนทนาสรุปเร่ืองราวที่ไดเรียนรูในเรื่อง เรือและวาดภาพสรปุเร่ืองราวที่

ตนเองไดเรียนรู ครูสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก 
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การประเมินผล 

1. สังเกตการมีมนุษยสมัพนัธ 
      2.   สังเกตการรวมกิจกรรม 

      3.   การนาํเสนอผลงาน 
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ตัวอยางการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจยั 
การจัดการเรยีนรูแบบเด็กนักวิจยัเรื่อง : เรือนอย 

สัปดาหที ่1 
ครั้งที่ 1 วันจนัทร 
ขั้นที่  1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาทีส่นใจ: กําหนดหัวขอ 

กิจกรรมการจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 

1. เพื่อสงเสริมการมีมนษุยสัมพันธของเด็กปฐมวัย 

2. เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูเลาเรื่องจาก
ประสบการณเดิมของตนเอง 

เนื้อหา 
     สนทนาเกีย่วกับเหตุการณน้ําทวมในปจจุบันและ

เชื่อมโยงถึงการเดินทางมาโรงเรียนในขณะที่น้าํทวม 

ทบทวนความรูเดิมเพื่อนาํเขาสูหวัขอที่ตองการเรียนรูความ

ตองการของผูเรียนโดยการสนทนาซกัถามหัวขอเนื้อหาที่

เด็กสนใจและเด็กเลาประสบการณเดิมของตนเองที่

เกี่ยวของกับเร่ือง “เรือนอย” 
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนดวยการทกัทายเด็กดวยการ

รองเพลง “สวัสดี” เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
2. พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับเร่ืองการเดนิทางเมื่อเกิดน้ําทวม 

โดยใชคําถามนํา 

      - ชวงนี้ฤดฝูน เกิดฝนตกหนกับานของเด็กๆคนไหนน้าํ

ทวม 

      - และถาบานเด็กๆ น้าํทวมจะมาโรงเรียนไดอยางไร 

3. พูดคุยจนกระทั่งไดหวัขอที่เด็กสนใจ คือเร่ือง “เรือนอย” 

4. เด็กและครูรวมกันทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับเรือ เพือ่ 

    จะนํามาวางแผนในการหาแหลงศกึษาคนควาไดถูกตอง 

5. ครูถามเด็กๆวาเคยเห็นเรือที่ไหนบาง  เรืออะไร ลักษณะ  

    เปนอยางไร 

6. เปดโอกาสใหเด็กไดคิดและพูดคุยกับเพื่อน 

      
     คุณครูทักทายเด็กดวยการรองเพลง

สวัสดี และพูดคุยสนทนาถึงเหตุการณ
น้ําทวมที่เกิดขึ้น รวมทัง้การเดินทางมา

โรงเรียนในขณะที่น้าํทวมโดยใชคําถาม

นํา เด็กๆ รวมกันตอบคําถามและแสดง

ความคิดเหน็ และใหความสนใจกนัทกุ

คน  จงึไดตกลงกนัวาอยากเรียนรู

เกี่ยวกับ “เรือ” ซึ่งเปนยานพาหนะที่

สําคัญมากในขณะนี ้
 
 
สรุป    
           เด็กๆ ใหความรวมมอืในการ 

สนทนาโตตอบ ดวยความสนุกสนาน 

ใบหนายิ้มแยม  และรวมแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัเรือ ชวยกันบอกลักษณะ

ของเรือที่ตนเองนัง่มาโรงเรยีน 
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7. เด็กวาดภาพเพื่อเลาประสบการณเดิมของตนเองที่

    เกีย่วกบัเรือ 

8. เด็กออกมานําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลีย่นความรู 
 สื่อวสัดุอุปกรณ 
1. เพลง “สวัสดี”           2. เครื่องเคาะจังหวะ 

3. กระดาษ A4            4. สีเทียน 
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ครั้งที่ 2 วันอังคาร 
ขั้นที ่2 ขั้นเดก็คนควาวิจัยหาความรู: ศกึษาจากหนังสือในหองสมุดเกี่ยวกับเรือ 

กิจกรรมการจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 

1. สามารถศึกษาคนควาความรูไดดวยตนเอง 
2. สงเสริมการมมีนุษยสัมพนัธ  ดานความรวมมือ  

ดานการทาํงานกลุม  ดานการชวยเหลือ  และดาน

การแบงปน 
เนื้อหา 
        ศกึษาคนควาจากหนงัสือภาพ เรือเปนยานพาหนะที่

ใชเดินทางทางน้าํ  มีหลายชนิด เชน เรือพาย  เรือหางยาว  

เรือใบ  เปนตน  
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการทองคําคลองจอง      

    “เรือนอย” เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. ใหเด็กศึกษาคนควาจากหนงัสือในหองสมุดเกี่ยวกับเรือ 

ชนิดตาง ๆ ที่เจาหนาที่จัดเตรียมไวให 

3. เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนขอสงสัยและคําตอบ

จากเพื่อน โดยศึกษาเปนกลุมเพื่อสรางความมมีนษุย

สัมพันธ 

4. เปดโอกาสใหเด็กไดเลาสิง่ที่สนใจจากการศึกษาเรียนรู

ดวยตนเอง 

5. บันทึกพฤตกิรรมการเรียนรูของเด็ก 

6. เด็กชวยกนัวาดภาพเรือชนิดที่กลุมของตนเองชอบมาก

ที่สุด 

7. เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนกลุมอ่ืน 

และครูดวยการนําเสนอผลงาน 
สื่อวัสดุอุปกรณ 
1. คําคลองจอง “เรือนอย”         2. หนังสือเกี่ยวกับเรือ 

3. กระดาษบรุฟ                        4. สีเทียน 

    ครูประสานกับเจาหนาที่หองสมุด

ไดใหเจาหนาที่เตรียมหนงัสอืเกี่ยวกับ

เรือใหเด็กๆ ไดไปเรียนรูที่หองสมุด  

ทุกคนเลือกเบาะรองนั่ง โดยนั่งเปน

กลุมและก็เปดดูภาพเรือกันอยางตัง้ใจ 

บางคนยังอานหนงัสือไมคลอง  ก็จะ

ถามเพื่อนๆในกลุม วาเรือในภาพชื่อ

อะไร  จากนัน้เด็กๆในกลุมกต็กลงกนั

วา เราชอบเรอือะไรมากที่สุด และ

รวมกันวาดภาพ  เมื่อเสร็จแลวก็

ชวยกนันําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนกับ

เพื่อนๆกลุมอ่ืน และชวยกนัเก็บ

หนงัสือเขาที ่

 
สรุป    
          เด็กๆ ดหูนงัสือ โดยแบงปนกัน 

มีการพูดคุยแนะนําเพื่อน  และรวมกนั

แสดงความคดิเห็นภายในกลุมวาชอบ

เรือชนิดใดมากที่สุด  และรวมกันวาด

ภาพจนเสร็จลุลวง และชวยกัน

นําเสนอภาพวาด  เมื่อเสร็จแลวก็

ชวยกนัเกบ็หนังสือเขาที ่
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ครั้งที่ 3 วันพธุ 
ขั้นที ่2 ขั้นเดก็คนควาวิจัยหาความรู: ศกึษาจากแหลงเรียนรูทศันศึกษา ณ พพิิธภณัฑเรือไทย

กิจกรรมการจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. ใหเด็กศึกษาจากแหลงเรียนรูประสบการณจริง 
2. สงเสริมการมีมนุษยสัมพนัธ  ดานความรวมมือ  ดานการ

ทํางานกลุม  ดานการชวยเหลือ  และดานการแบงปน 
เนื้อหา 
      การทัศนศกึษา เรียนรูเรือแตละชนิดมลัีกษณะแตกตาง

กันออกไป เรือโดยทัว่ไปโครงสรางประกอบดวยตัวเรือเปน

โครงสรางที่สามารถลอยน้ําได  สวนประกอบของเรือ 

ประกอบดวย  สันทองเรือดานหนา  ผนังดานในทองเรือ  

ดาดฟาเรือ  ทองเรือ  กราบเรือ  ครีบทองเรือ  คานยึดครีบ

ทองเรือ  หางเสือ  ทายเรือสวนที่เปนการขบัเคลื่อนของเรือ 

เชน ไมพาย (เรือพาย หรือ เรือแจว) เครื่องยนตหางยาว (เรือ

หางยาว) ใบเรือ (เรือใบ) เปนตน  
การดําเนินกจิกรรม 
1. ครูทักทายเด็กและสนทนาเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษา 

2. สรางขอตกลงรวมกับเด็กเรื่องการปฏิบตัิตนในการไป        

    ทัศนศึกษาจากแหลงเรียนรู 

3. พาเด็กไปทศันศึกษา ณ พิพิธภัณฑเรือไทย 

4. วิทยากรบรรยายแนะนาํใหเด็กสังเกต สํารวจ เรือตางๆ ใช

คําถามกระตุนใหเด็กได สนใจ เกิดความคิดและหาคําตอบ

ดวยตนเอง 

         - เด็ก ๆ ดูสิวามีเรืออะไรบาง 

         - เด็ก ๆ คิดวาเรือทาํมาจากอะไร    

5. เปดโอกาสใหเด็กพูดคุยกนั และซักถาม 

6. เด็กแบงกลุมชวยกันวาดภาพเรือที่สมาชิกภายในกลุม

ชอบ 

7. เด็กแตละกลุมออกมานําเสนอแลกเปลีย่นความคิดเห็น 

    เมื่อถึงสถานทีท่ัศนศึกษา 

พิพิธภัณฑเรือไทย เด็กๆตืน่เตนที่

อยากจะเรียนรู เดินชมเรือชนิดตางๆไป

รอบๆบาน โดยมีคุณลุงวทิยากรคอย

บรรยาย แนะนําซกัถามโตตอบกับ

เด็กๆ อยูเปนระยะ เด็กทกุคนใหความ

สนใจกนัดีมาก อยากที่จะนัง่เรือจริงๆ 

เมื่อเดินชมเรือรอบๆเสร็จ ไดแบงกลุม

กันวาดภาพเรือที่สมาชิกภายในกลุม

ชอบ หลงัจากที่ไดลงความเห็นและ

ยอมรับซ่ึงกนัแลว และรวมกันนําเสนอ

ผลงานกลุม 

 
สรุป 
     เด็กๆไดทัศนศึกษาจากสถานที่จริง
ทําใหไดรับประสบการณตรง เกิดการ

เรียนรูอยางถองแท ใหความสนใจกนั

เปนอยางดี สนุกสนาน นาตายิ้มแยม 

มีการแนะนาํเพื่อนใหทาํตามขอตกลง 

รวมกันวาดภาพเรือเปนกลุม ซึ่งมกีาร

ยอมรับฟงความคิดเหน็รวมกัน และ

สรางผลงานจนเสร็จลุลวง ชวยกนั

นําเสนอผลงาน จนเกิดความภาคภูม

ใจ เมื่อเสร็จกจิกรรมชวยกันเก็บ

อุปกรณเรียบรอย  
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สื่อวัสดุอุปกรณ 
1. กระดาษบรุฟแผนใหญ     2. สีเทียน 

2. แหลงการเรยีนรูพพิิธภัณฑเรือไทย    3. สีเทียน 
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ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดี 
ขั้นที ่2 ขั้นเดก็คนควาวิจัยหาความรู: ศกึษาจากวิทยากรอธิบายลกัษณะของเรอืวิธีพับเรือ
จําลอง 

กิจกรรมการจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 

1. สงเสริมใหเด็กมีมนุษยสัมพนัธในการเรียนรูดวย
ตนเอง 

2. เด็กรูวิธีการพบัเรือจําลอง 
เนื้อหา 
          การพบัเรือจําลองจากกระดาษ โดยวิทยากรผูมี

ความรูเกีย่วกบัเรือ 
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคํา

    คลองจอง เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. เด็กและครูรวมกันทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากเมื่อวันที ่2-3 

3. วิทยากรสาธิตอธิบายลกัษณะของเรือและวิธีการพับเรือ  

    จําลองจากกระดาษใหเด็กดู  ระหวางสาธิตครูกระตุนให 

    เด็กตอบดวยคําถามดังนี ้

       - อุปกรณที่ใชพับเรือจาํลองคืออะไร 

       - สามารถใชวัสดุอ่ืนพบัแทนไดหรือไม คืออะไร 

       - เด็กๆคิดวาเรือจําลองจะสามารถลอยน้ําไดหรือไม 

4. รวมกันสรุปลักษณะของเรอืและวิธีพับเรือจําลอง 
สื่อวัสดุอุปกรณ 
1. เรือจําลอง                        

2. กระดาษสําหรับพับเรือ 
 
 

เด็กรวมกนัพบัเรือโดยมีวทิยากรสาธิตให

ดู เด็กใหความรวมมือและสนใจในการ

พับเรือจากกระดาษ  มีการซกัถามและ

แสดงความคดิเห็นรวมกนั  บางคนพับ

ไมไดแตรูจักการรอคอย เพื่อใหวทิยากร

แนะนาํ ไมโวยวายหรือเสียงดัง มี

เหตุการณเด็กทํากระดาษขาดในขณะที่

พับ  และเพื่อนบอกครู  แตมีเพื่อนคน

หนึง่รีบไมหยบิกระดาษแผนใหมมาให

เพื่อน โดยที่ครูไมตองแนะนาํ เมื่อทุกคน

พับเสร็จเด็กเกดิความภาคภมูิใจใน

ผลงานของตนเอง  รวมกนัขอบคุณ

วิทยากร และเก็บวัสดุเขาที่และทําความ

สะอาดหองเรียน 

 
สรุป 
เด็กใหความรวมมือกนัดีมาก มีความ

กระตือรือรนทีจ่ะพับใหได มนี้ําใจ

ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัเมื่อเห็นเพื่อน

ลําบาก และพดูโตตอบแนะนํา ชวยสอน

เพื่อนที่พบัไมได เมื่อเสร็จรวมกันเก็บ

ของเขาที่เรียบรอย 
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ครั้งที่ 5 จันทร 
ขั้นที ่2 ขั้นเดก็คนควาวิจัยหาความรู: เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 

กิจกรรมการจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. เพื่อสงเสรมิใหเด็กมมีนษุยสัมพนัธในการเรียนรูดวย

ตนเอง 
2. เพื่อสงเสรมิความคิดสรางสรรค 

3. เพื่อสงเสรมิการแสดงความคิดเหน็ 
เนื้อหา 
      เปดโอกาสใหเด็กไดเสนอกิจกรรมทีต่นเองสนใจ ที่

เกี่ยวกับเรือ 
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคํา  

    คลองจอง เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. เด็กและครรูวมกันทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

3. เด็กชวยกนัแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็ก   

    ตองการจะทํา 

4. สรางแผนทีค่วามคิดเกีย่วกับกิจกรรมที่เด็กๆตองการทาํ   

    เพื่อเหน็ภาพรวม 

5. เปดโอกาสใหเด็กพูดคุยปรึกษากนั เพือ่อาสานาํอุปกรณ

ใน   

    การทํากิจกรรมมาจากบาน 
สื่อวัสดุอุปกรณ 
   1. กระดาษบรุฟแผนใหญ 

   2. สีเทียน  
 
 

หลังจากเตรียมความพรอมเด็กดวยการ

รองเพลงแลว เด็กๆ ชวยกันคิดกิจกรรม

ที่จะทํารวมกนัตามความสนใจ ซึง่ตก

ลงกนัไดวา เด็กสนใจจะทํากจิกรรม

ดังนี ้

- ฉีกปะภาพเรอื        - โรยกากเพชรเรือ  

- ระบายสนี้ําภาพเรือ   -  ปนดินน้ํามนั   

- ประดิษฐเรือจําลองจากกลองนม 

 
สรุป 
หลังจากเด็ก ไดตกลงกันวาจะทาํ

กิจกรรมอะไรบาง ตอจากนัน้มีการ

พูดคุยกนัถึง การเตรียมวัสดุอุปกรณวา 

จะนาํอะไรมาจากบานไดบาง เด็ก

หลายๆ คน มกีารพูดคุย อาสาเอา

อุปกรณมา ดวยใบหนาที่ยิม้แยม เต็ม

ใจ และบอกวาจะเอามาแบงกนั 
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ครั้งที่ 6 วันอังคาร 
ขั้นที ่3 ขั้นการประเมินผล : ปฏิบัติกจิกรรมที่ตองการเรยีนรู 

กิจกรรมการจัดการเรยีนรู บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
    1. เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามขอตกลง 

    2. เพื่อสงเสริมการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน 

3.สงเสริมการมีมนุษยสัมพนัธ  ดานความรวมมือ  ดาน

การทาํงานกลุม  ดานการชวยเหลือ  และดานการ

แบงปน 
เนื้อหา 

     เด็กเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองสนใจ    
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคํา

คลองจอง เพือ่เตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. แบงกลุมใหเด็กเขากิจกรรมที่เด็กสนใจ 

3. แนะนํากิจกรรมใหเด็กๆฟงวามีอะไรบาง 

      - ฉีกปะภาพเรือ             - โรยกากเพชรเรือ   

      - ระบายสนี้ําภาพเรือ     -  ปนดนิน้าํมนั   

      - ประดิษฐเรือจําลองจากกลองนม 

4. แนะนํากฎกติการวมกันในการทํากิจกรรม 

5. เด็กเขารวมทํากจิกรรมตามความสนใจของตนเอง 

6. เมื่อหมดเวลาทาํสัญญาณใหเด็กชวยกันเก็บของ 
7. เด็กและครสูรุปส่ิงที่ไดจากการทํากจิกรรม 
สื่อวัสดุอุปกรณ 
       จัดเตรียมอุปกรณตามกจิกรรมที่เด็กตองการทํา 
 
 
 
 
 

  เตรียมความพรอมเด็กโดยการรอง

เพลง หลงัจากนัน้เด็กลงมือทํากจิกรรม

ที่ตนเองเสนอและสนใจ เด็กสนใจ และ

สนุกสนานกับกิจกรรมที่เด็กทํา และ

ปฏิบัติตามขอตกลงทีก่ําหนดไว 

อุปกรณบางอยางเด็กลืมนํามาครูจึง

ตองจัดหาเตรยีมอุปกรณเพือ่ใหเด็ก

สามารถทํากิจกรรมไดซึ่งกิจกรรมที่เด็ก

สนใจมากที่สุด คือ ประดิษฐเรือจาก

กลองนม บางคนเลือกไมถกูวาจะทาํ

อะไร  แตเมื่อมีเพื่อนชวนก็รวมทาํดวย 

และทํากิจกรรมรวมกนัในกลุม โดยแบง

วัสดุใหเพื่อน 

 
สรุป 
เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจของ

ตนเอง มีการแนะนําวิธีการปฏิบัติให

เพื่อนในกลุม และแบงปนอปุกรณแก

กัน หลงัจากทาํงานเสร็จ เด็กชวยกัน

เก็บเศษวัสดุ ในกลุมของตนเอง เก็บ

กวาดหองเรียนและอาสานาํขยะไปทิ้ง 
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ครั้งที่ 7 วันพธุ 
ขั้นที ่3 ขั้นการประเมินผล : นําเสนอผลงาน 

กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. เพื่อสงเสรมิใหเด็กมมีนษุยสัมพนัธ 

2. เพื่อสงเสรมิใหเด็กกลาคดิกลาแสดงออก 

3. ใหเด็กมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
เนื้อหา 
     การนาํเสนอผลงานและสะทอนความคดิเห็นเกี่ยวกับ

ผลงานของเพือ่นๆ 
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคํา 

    คลองจอง เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. ครูใหเด็กบอกชื่อกิจกรรมที่ไดทําเมื่อวานวามีอะไรบาง 

3. ครูใหเด็กออกมาเลาผลงานของแตละคน 

4. ครูใหเด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 

5. เด็กและครูชวยกนัจัดวางผลงานและเดนิชื่นชมผลงาน  

    รวมกัน 

6. เด็กและครรูวมกันสรุปกจิกรรม 
สื่อวัสดุอุปกรณ 
      ผลงานเดก็ 
 
 
 
 
 

    เดก็ออกมาเลาถึงกจิกรรมที่ตนเอง

ไดทําพรอมนําเสนอ ผลงานเมื่อวัน

อังคารใหเพื่อนๆฟง ในชวงแรกเด็กจะ

ไมกลาพูด ครูตองกระตุนถามคําถามให

เด็กตอบพรอมชมเชยใหกาํลังใจกับเด็ก

เมื่อเด็กไดบรรยายจบ 
 
สรุป 
     เดก็ใหความรวมมือในการนําเสนอ

ผลงานของตนเอง และรูจักรอคอยให

เพื่อนเลาจบเปนผูฟงที่ด ี
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ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดี 
ขั้นที ่3 ขั้นการประเมินผล : ทบทวนความรู 

กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนรู 
จุดประสงค 
1. เพื่อสงเสรมิใหเด็กมมีนษุยสัมพนัธ  

2. เพื่อสงเสรมิการแสดงความคิดเหน็ 

3. ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
เนื้อหา 
        ทบทวนกิจกรรมที่ไดศึกษาคนควาตัง้แตวันแรก 

เกี่ยวกับเรือ 
การดําเนินกจิกรรม 
1. สรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดยการรองเพลง หรือทองคํา

คลองจอง เพือ่เตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. ใหเด็กวาดรูปส่ิงที่ไดเรียนรูจากการศึกษาคนควา 

3. เปดโอกาสใหเด็กไดซักถามในสิง่ที่สงสยั 

4. เปดโอกาสใหเด็กนัง่วาดรูปเปนกลุม 

5. ครูจดบันทึกเรื่องเลาของเด็กลงผลงาน 

6. เปดโอกาสใหเด็กออกมาเลาเรื่องราวในภาพวาด 

    ใหเพื่อนฟง 
สื่อวัสดุอุปกรณ 
   1. กระดาษ A4 

   2. สีเทียน 
 
 
 

     เด็กๆ เลือกทํากิจกรรมทีต่นเอง

สนใจ เด็กๆ ลงมือวาดรูปส่ิงที่ตนเอง

เคยเรียนและทํามา เชน วาดรูปเด็กๆ 

ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑเรือไทย 

ครูจดบันทึกเรือ่งเลาของเดก็  ครูตอง

กระตุนดวยคาํถาม  เพื่อใหเด็กเลาได

ยาวขึน้  พรอมกลาวชมเชยเด็กเพื่อ

สรางกาํลังใจใหกับเด็กในการแสวงหา

ความรูในเรื่องตอไป 
 
สรุป 
เด็กๆ สามารถทํากจิกรรมไดเปนอยางด ี

มีการแบงปน ชวยเหลือกนัในระหวาง

ทํากจิกรรม และรวมมือกนัในการเก็บ

วัสดุอุปกรณเขาที ่โดยที่ครูไมตองบอก 
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ภาคผนวก ค 
 

- ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย เร่ือง เรือนอย 
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ภาพกจิกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวจิัย 
เรื่อง “เรือนอย” 

 
ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหวัขอเนื้อหาทีส่นใจ 

ทบทวนความรู เลือกหวัขอที่นาสนใจ ในการขั้นนี้ครูใหเด็กไดทบทวนความรูเปดโอกาสใหเดก็

ไดแสดงความคิดเห็นและมสีวนรวมในหัวขอเร่ืองที่จะเรยีน โดยครูเปดประเด็นเพื่อใหเด็กไดคิด โดยครู

ได สนทนาเกีย่วกับเหตุการณน้ําทวมในปจจุบันและเชื่อมโยงถึงการเดนิทางมาโรงเรียนในขณะทีน่้าํ

ทวม หลงัจากนั้นครูไดจูงใจพูดคุยสนทนาเพื่อใหเด็กไดเลือกเรื่องที่ตนเองอยากจะศกึษาเรียนรู 

มากที่สุด หลังจากอภิปรายพูดคุยกนัแลวเด็กๆ ไดเร่ืองที่จะศึกษาคือเร่ืองเรือนอย  
 
ขั้นที่ 2 คนควาวจิัยหาความรู 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

 

      
                            เด็กทัศนศึกษา ณ พพิิธภณัฑเรือไทย และพับเรือจาํลอง 
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ขั้นที่ 3 การประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             ปฏบิัติกิจกรรมที่ตองการเรยีนรูและนําเสนอผลงาน 
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ภาคผนวก ง 

 
- ตารางการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤตกิรรมกับจุดประสงค IOC 
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ตารางการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกบัจุดประสงค IOC 
 

พฤติกรรมการมีมนุษยสมัพันธ 
ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 1 
ผูเชี่ยวชาญ

คนที่ 2 
ผูเชี่ยวชาญ

คนที ่3 

R∑
 

จํานวน

ผูเชี่ยวชาญ 
 

IOC

1.การรวมมือ 

  1.1  ยิ้ม/พูดคุยกับเพื่อนขณะทํากิจกรรม 1 1 1 

 

3 3 1 

  1.2  ยอมรับในการทําตามขอตกลงในการ

ทํากจิกรรม 1 1 1 

 

3 3 1 

  1.3  ทํากิจกรรมรวมกับเพือ่น ๆ 1 1 1 3 3 1

2.การทาํงานกลุม 

  2.1  รวมทํากิจกรรมรวมกนัเปนกลุม 1 1 1 

 

3 3 1 

  2.2  พูดหรือรวมแสดงความคิดเห็นรวมกบั

เพื่อนในกลุม 1 1 1 

 

3 3 1 

  2.3  ทาํงานภายในกลุมจนสําเร็จลุลวง 1 1 1 3 3 1

3.การชวยเหลอื 

  3.1  ชวยเพื่อนในการจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ 

1 1 1 

 

3 3 1 

  3.2  พูดแนะนําวิธีการลงมอืปฏิบัติกิจกรรม

ใหแกเพื่อน 1 1 1 

 

3 3 1 

  3.3  ลงมือชวยเก็บวัสดุอุปกรณเมื่อเลิกใช 1 1 1 3 3 1

4. การแบงปน 

4.1 พูดชักชวนใหเพื่อนมาใชวัสดุอุปกรณ

รวมกันในการทํางาน 

1 1 1 

 

3 3 1 

4.2 หยบิหรือสงวัสดุอุปกรณของตนใหเพื่อน

เมื่อเพื่อนตองการ 1 1 1 

 

3 3 1 

4.3  รอคอยเพื่อนในการใชวัสดุ อุปกรณ 1 1 1 3 3 1

คะแนนรวม IOC 12 12 12 36 36 1 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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