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สืบศักดิ์ น้อยดัด. (2555). การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม :
อาจารย์ ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภรณ์ บุญส่ง.
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย
– หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน
จานวน 25 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยทาการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 50 นาที ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 32 วัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและ
แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย แบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง
(Quasi Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองการวิจัยแบบ One Group Pretest Posttest Design และทดสอบความแตกต่างของตัวแปรโดยใช้การทดสอบ t - test สาหรับ Dependent
Samples
ผลการวิจัยพบว่า
1. ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพอใช้ และพฤติกรรม
ด้านความอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับควรปรับปรุง หลังจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายด้านคื อ ด้ านความรับผิดชอบและด้าน
ความอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับดีมาก
2. หลังจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
โดยรวมและรายด้านคือ ด้านความรับผิดชอบและด้านความอดทนอดกลั้นสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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The purpose of this research was to study young children’s self discipline resulted
from project approach experiences. The samples of this study were 5 - 6 year old boys
and girls, who studied in kindergarten 3 in the second semester of the academic year
2011, at La-orutis Demonstration School, Suan Dusit Rajabhat University Bangkok. One
classroom of twenty five young children was assigned by Purposive Random Sampling for
this research. The experiment was carried for 8 weeks, 4 days a weeks, 40-50 minutes
each day.
The instruments of this study were the 32 plans of study Project Approach and the
test for young children Self Discipline Behaviors. The design for this study was one group
pretest – posttest Quasi - Experimental design. The data was analyzed by using t-test for
dependent samples.
The result revealed that :
1. Prior to the set up of the childhood project. Such children expressed their
overall self-discipline in the fair rate. When considered in detail, their responsibility
behaviors were observe as the fair rate as well, and the observation for their patience and
tolerance behaviors were as the poor rate. After experiencing the project approach
activities, those young children had improved up to the very good rate observation for both
overall and individual aspect of self - discipline behaviors.
2. After going through the project approach activities, the young children self discipline behaviors level were higher as a whole or by individual; responsibility, tolerance
and patience behaviors with statistically significance at .01 level
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากท่านอาจารย์ ดร.สุจินดา
ขจรรุ่งศิลป์ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราภรณ์ บุญส่ง กรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึกษา คาแนะนา พร้อมทั้งเสนอแนวคิดและแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งกาลังใจที่ดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์ ดร.สิ ริ ม า ภิ ญ โญอนั น ตพงษ์ และอาจารย์
ดร.วรนาท รั ก สกุ ล ไทย กรรมการสอบปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที่ ก รุ ณ าให้ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ทาให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และคณาจารย์สาขาวิชา การศึกษา
ปฐมวัย และภาควิชาอื่นๆ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทุกท่านที่ได้อบรม สั่ง
สอน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดี มีคุณค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย และมอบกาลังใจที่ดีเสมอมาจนทาให้
ประสบความสาเร็จในการศึกษา รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า
รังสิยานนท์ อาจารย์ ดร.วรนาท รักสกุลไทย อาจารย์ ดร.มิ่ง เทพครเมือง และอาจารย์ศศกมล
บูรัชฏะ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบและให้คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี
ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ อ ารยา สุข วงศ์ ที ่ป รึก ษาอธิก ารบดี
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสวนดุ สิ ต และผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์จ งรัก ษ์ อัง กุร าภิน ัน ท์ ผู ้อ านวยการ
โรงเรีย นสาธิต ละอออุทิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกร บุษ ยกะนิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา
งิ้วแหลม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เต็มสิริ เนาวรั งสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนันท์ วงษ์ประจันต์ อาจารย์
ณัฐวรดา มณีรัตน์ อาจารย์กฤษณี ภู่พัฒน์ อาจารย์กมลา ลาพูน คณาจารย์หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และอาจารย์สุชาดา จิตกล้า ผู้ช่วยวิจัย รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 3/1
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ให้ความร่วมมือและคาแนะนาในการทดลอง
ที่มีคุณค่ายิ่งแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี จึงทาให้สาเร็จลุล่วงและประสบความสาเร็จในการศึกษา
เหนือสิ่งใดก็ตามการศึกษาและการทาปริญญานิพนธ์สาเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับการส่งเสริมจาก
บุคคลในครอบครัวคุณพ่อสถิตย์ คุณแม่บุบผา นายสิทธิพงษ์ และนางสาวโสภา น้อยดัด ที่ให้กาลังใจ
และสนับสนุนเรื่ อ งการศึก ษาของผู้ วิจัยมาโดยตลอดผู้ วิจัยรู้สึ กซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา
มารดาที่ได้อบรมเลี้ยงดู ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ให้การศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัยเสมอมา
และขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้และมีส่วนวางรากฐานสาคัญที่ทาให้ผู้วิจัยประสบความสาเร็จ
สืบศักดิ์ น้อยดัด

สารบัญ
บทที่
1 บทนา
ภูมิหลัง
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ความสาคัญของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ระยะเวลาในการทดลอง
นิยามศัพท์เฉพาะ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานในการวิจัย
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ความหมายและลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ความสาคัญของเด็กปฐมวัย
ความหมายของวินัย
ความสาคัญและคุณค่าของความมีวินัยในตนเอง
คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเอง
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง
การส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
ความหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์หรือรูปแบบการสอน
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บทที่ 1
บทนำ
ภูมิหลัง
พระบรมรำโชวำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระรำชทำน
ในพิธีพระรำชทำนกระบี่ และปริญญำบัตร แก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ โรงเรียนนำยเรือและโรงเรียนนำยเรืออำกำศ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ.
๒๕๒๔ (สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ. 2549: 179) ดังพระบรมรำโชวำทควำม
ตอนหนึ่งว่ำ
“...ว่ำวินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่ำง อย่ำงหนึ่งคือวินัยตำมที่ทรำบกันและถือกันอันได้แก่ข้อ ปฏิบัติ
ที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ให้ถือปฏิบัติอีกอย่ำงหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แต่
ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับควบคุมบังคับให้มีควำมจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตำมควำมจริงใจ
นั้นอย่ำงมั่นคงมีลักษณะเป็นสัจจะอธิษฐำน หรือตั้งสัตย์สัญญำให้แก่ตัว วินัยอย่ำงนี้จัดเป็นตัววินัยแท้
เพรำะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่ำวินัยที่เป็ นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่เกื้อกูลให้กำรถือกำรใช้
วินัยที่เป็นบทบัญญัติ นั้นได้ผลเที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเปี่ยมตำมเจตนำรมณ์สำคัญที่วินัยใน
ตัวเองนี้จะต้องบังเกิดขึ้นจำกกำรที่ได้ ยั้งคิดแล้ว ได้ใช้สติปัญญำควำมเฉลียวฉลำด พิจำรณำไตร่ตรอง
อย่ำงละเอียดรอบคอบแล้วจนเห็นประจักษ์ ในเหตุในผลที่แน่แท้ และเมื่อเป็นวินัยที่กลั่นกรองขึ้นจำก
สติปัญญำควำมฉลำดรอบคอบ ก็ย่อมจะทำให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ทรงควำมศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองป้องกันผู้
ปฏิบัติให้พ้นจำกภัยอันตรำยและเหตุแห่ง ควำมเสื่อมเสียทั้งปวงได้ ทั้งทำงกำยทำงใจ พำให้
เจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วยศักดิ์ศรี เกียรติ อำนำจทุกประกำร...”

ดังนั้น ควำมเป็นมำของมนุษยชำติสอนให้เรำตระหนักว่ำชนชำติใดมีระเบียบวินัย มีควำม
สมัครสมำนสำมัคคีปรองดอง ชนชำตินั้นก็จะเจริญรุ่งเรือง ชนชำติใดที่ขำดระเบียบวินัยประเทศนั้นก็
จะเสื่อมถอยและล่มสลำยไปในที่สุด กำรที่ประเทศหนึ่งๆ จะพัฒนำหรือมีควำมเจริญก้ำวหน้ำได้มำก
น้อยเพียงไรต้องอำศัยเงื่อนไขสำคัญหลำยประกำร คุณภำพของคนหรือประชำกรของประเทศนั้นๆ
นับว่ำสำคัญยิ่ง โดยเฉพำะคุณภำพของคนในบ้ำนที่เกี่ยวกับควำมมีวินั ย จึงเป็นแนวทำงสำคัญยิ่ง
สำหรับกำรจัดกำรศึกษำ รัฐบำลได้ให้ควำมสำคัญและพยำยำมที่จะแก้ไขให้คนในชำติมีวินัยมำกขึ้น
โดยใช้วิธีกำรจัดระเบียบสังคมสร้ำงกฎขึ้นเพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย มุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิต
โดยจัดกำรศึกษำเน้นกำรมีคุณธรรมและจริยธรรม สำมำรถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข
(สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ . 2535: 1) อย่ำงไรก็ตำมกำรแก้ปัญหำด้วยวิธี
ดังกล่ำวเป็นเพียงกำรแก้ปัญหำที่ปลำยเหตุเท่ำนั้น ซึ่งสำเหตุหลักของปัญหำคงต้องมองย้อนกลับมำ
ที่ วินัย เพรำะกำรที่บุคคลขำดวินัยในตนเองมีผลทำให้ขำดวินัยทำงสังคมไปด้วย วินัยเป็นเรื่องที่
ส ำคั ญ ที่ ต้ อ งปลู ก ฝั ง และส่ ง เสริ ม กั น มำตั้ ง แต่ เ ด็ ก เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรสร้ ำ งวิ นั ย ทำงสั ง คมและเป็ น

2
จุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำประเทศ วิธีกำรสร้ำงวินัยสำมำรถทำได้หลำยหนทำงทั้งที่บ้ำนและที่โรงเรียน
โดยผู้ใหญ่ต้องสร้ำงสัมพันธภำพอันดีกับเด็ก ไม่ควรบังคับขู่เข็ญให้เด็กทำตำมกฎบังคับที่วำงไว้
ควรให้เด็กมีอิสระในกำรพัฒนำตนเอง ไม่ควรควบคุมเด็กตลอดเวลำ ผู้ใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กทำสิ่ง
ต่ำงๆ ที่เขำสำมำรถทำได้ มอบหมำยให้เด็กมีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และงำนที่ได้รับด้วยกำร
ติดตำมให้ข้อมูลย้อนกลับ ชี้แนะ ไม่ติหรือว่ำกล่ำวเด็กให้เสียใจ ไม่เปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นให้เด็ก
รู้สึ ก เป็นปมด้อยแต่งำนที่ มอบควำมรับผิ ดชอบให้เ ด็กจนเกินกำลั ง ของเด็กและพยำยำมอธิ บำย
คำถำมต่ำงๆ ที่เด็กสนใจและรับฟังเหตุผลต่ำงๆ ของเด็ก ให้ควำมนับถือในตัวเด็ก ควรปล่อยให้เด็ก
เป็นตัวของตัวเอง นอกจำกนี้ควรยกย่องหรือให้คำชมเชยเด็ก เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำลังใจและแสดง
ควำมพอใจต่อกำรกระทำของเด็ก ให้เด็กเห็นถึงกำรพัฒนำพฤติกรรมของตนเองและข้อควรต้อง
แก้ไข ยกย่องชมเชยในทันทีที่เด็กกระทำหรือปฏิบัติดี (กุลยำ ตันติผลำชีวะ. 2542: 60-65) ในกำร
จัดกิ จกรรมเพื่ อ เพิ่ มพู นประสบกำรณ์ใ ห้แก่เ ด็กนั้น ครูไม่ค วรละเลยที่จ ะสร้ำงวินัยในเรื่อ งเล็ กๆ
น้อยๆ อย่ำงเช่น กำรตรงต่อเวลำ เก็บของใช้ของเล่นเข้ำที่เดิมให้เรียบร้อย สนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก
ทำงำนร่วมกันเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับในกำรตัดสินใจของ
ตนเองและเพื่อน ยอมรับในผลงำนที่ตนเองและเพื่อนสร้ำงขึ้น อีกทั้งอดทนรอคอยและมีควำมมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะทำงำนให้สำเร็จตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้และกำรเสริมแรงกระตุ้นให้เด็กสนใจช่วยตนเอง มี
ระเบี ย บวิ นั ย ในกำรปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจ ำวั น ได้ แ ก่ กำรฝึ ก ให้ เ ด็ ก รู้ จั ก ช่ ว ยเหลื อ ตนเองตำม
ควำมสำมำรถ ด้วยกำรทำกิจกรรมง่ำยๆ ในชีวิต ประจำวัน เช่น เข้ำแถวเพื่อรอทำกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติพร้อมกัน เก็บของเข้ำที่ดูแลรักษำสิ่งของเครื่องใช้ของตนเอง ยอมรับข้อตกลงและกำรทำตำม
ข้อ ตกลง กำรมอบหมำยงำนหรื อ กิ จกรรมในห้อ งเรียนเล็ กๆ น้ อ ยๆ จำทำให้เ ด็กเกิดควำมรู้สึ ก
ภำคภูมิใจในควำมสำมำรถของตน รู้จักสิทธิหน้ำที่ ของตนเอง มีระเบียบวินัยนำไปสู่กำรรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น รวมทั้งกำรแสดงออกที่เหมำะสมในสังคม (มหำวิทยำลัย สุโขทัยธรรมำธิรำช.
2537: 57-58)
สถำนศึกษำเป็นสถำนที่ ที่สังคมมุ่งหวังว่ำจะเป็นจุดเริ่มต้นในกำรสร้ำงวินัยให้คนในชำติ
กำรจัดประสบกำรณ์นอกจำกจะเป็นกำรให้ควำมรู้เพื่อให้เด็กได้เพิ่มพูนควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ
พัฒนำร่ำงกำยให้แข็งแรง มีสุขภำพจิตที่ดี แล้ว ยังช่วยสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและช่วยสร้ำงวินัยในตนเองให้กับเด็กด้วย
โดยกำรจัดประสบกำรณ์เพื่อให้เด็กมีวินัยในตนเองนั้นสำมำรถทำได้หลำยรูปแบบ กำรสอนแบบ
โครงกำรเป็นกำรจัดประสบกำรณ์รูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกทำโครงกำรที่ตนสนใจ โดย
ร่วมกันสำรวจ สังเกต และกำหนดเรื่องที่สนใจมีกำรวำงแผนในกำรทำโครงกำรร่วมกัน ศึกษำหำ
ข้อมูลควำมรู้ที่จำเป็น และลงมือปฏิบัติตำมแผนงำนที่วำงไว้จนได้ข้อค้นพบ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่
แล้วจึงเขียนรำยงำนและนำเสนอต่อสำธำรณชน เก็บข้อมูล แล้วนำผลงำนและประสบกำรณ์ทั้งหมด
มำอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิด และสรุปผลกำรเรียนรู้ที่ได้รับจำกประสบกำรณ์ที่ได้รับ
ทั้งหมด (ทิศนำ แขมมณี. 2548: 138-139) โดยประสบกำรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ ซึ่ง
อำจเป็ น กำรเห็ น กำรกระท ำหรื อ กำรซึ ม ซั บ ควำมรู้ สึ ก ซึ่ ง เด็ ก ได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ บุ ค คลและ
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สิ่ ง แวดล้ อ มได้ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ กิ จ กรรมโดยบู ร ณำกำรควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น ของเด็ ก ควำมสนใจ
ควำมคุ้นเคย และควำมหลำกหลำยในชีวิตเข้ำด้วยกัน ซึ่งหมำยควำมว่ำเวลำทำกิจกรรมต้องผ่อน
คลำยและเอื้อให้เด็กทำกิจกรรมเพื่อซึมซับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เรื่องรำวอย่ำงต่อเนื่อง (กุลยำ
ตันติผลำชีวะ. 2542ก: 63)
กำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้แบบโครงกำร (Project Approach) เป็นกำรสร้ำงโอกำสและ
สถำนกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับประสบกำรณ์ตรงของเด็ก เรียนรู้
จำกสิ่งแวดล้อมจริงที่เด็กประสบพบเห็น รวมถึงกำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีกำรต่ำงๆ
โดยมีประสบกำรณ์เดิม แรงจูงใจภำยในเป็นพื้นฐำนกำรเรียนกำรสอนแบบโครงกำรช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของตัวเอง สำหรับชั้นอนุบำลศึกษำกำรเรียน
แบบโครงกำรเป็นกำรกระตุ้นให้เด็กได้แสวงหำควำมรู้จำกกำรสืบค้นด้วยกำรเริ่มต้นจำกสิ่งที่เด็ก
สนใจไปสู่กำรค้นคว้ำที่ลุ่มลึกเพื่อหำคำตอบที่ต้องกำร เด็กจะได้เรียนรู้ด้วยกำรวำงแผนกำรเรียนและ
ค้นควำมรู้ด้วยตนเองจำกกำรเรียนแบบโครงกำรนี้นำไปสู่กำรพัฒนำงำนย่อยที่เด็กต้องค้นคว้ำและ
ลงมือปฏิบัติ (กุลยำ ตันติผลำชีวะ. 2549: 8) กำรเรียนรู้แบบโครงกำรเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ก้ำวเข้ำ
ไปสู่จิตใจของเด็ก ค้นหำมวลประสบกำรณ์กิจกรรมและรำยละเอียดของเนื้อหำในหัวข้อโครงกำรจึง
เป็นกำรลื่นไหลไปตำมควำมสนใจของเด็กอย่ำงเหมำะสมกับพัฒนำกำร ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กสนใจใฝ่
เรียนรู้ (สุ จิ นดำ ขจรรุ่ งศิล ป์ . 2550: 150) ดังที่ กล่ ำวมำแล้ ว นั้น ควำมส ำคั ญ ของรู ปแบบกำรจั ด
ประสบกำรณ์แบบโครงกำรเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เน้นกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ (Construction) โดยที่
เด็กเป็นผู้ริเริ่มและลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เปิดกว้ำงด้วยตนเอง บทบำทครูจะเปลี่ยนจำกกำรสอน
โดยตรงเป็ น ผู้ อ ำนวยควำมสะดวกสนั บ สนุ น กำรเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ด้ ว ยกำรจั ด ประสบกำรณ์ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของเด็ก เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำเด็กรอบด้ำนอย่ำงสมดุลเต็ม
ตำมศักยภำพ ซึ่งกระบวนกำรเรียนรู้แบบโครงกำรนี้เด็กจะได้ฝึกควำมมีวินัย ในตนเองในกำรยอมรับ
ควำมคิดเห็นและผลงำนของเพื่อน ฝึกควำมอดทนในกำรทำงำนให้ลุล่วงตำมที่ได้วำงแผนไว้และเด็ก
ยังมีควำมรับผิดชอบในกำรทำหน้ำที่ของตนเองเพื่อให้ผลงำนของกลุ่มออกมำสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงนำเอำแนวคิดและหลักกำรของกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรมำปรับ ให้เหมำะสมกับวัย
พัฒนำกำร และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับเนื้อหำสำระที่ควรรู้ สำหรับ
เด็กปฐมวัย อำยุ 3 – 5 ปี (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2546: 39)
ด้วยเหตุผลและควำมสำคัญดังกล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะศึกษำพฤติกรรม
ควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในด้ำนควำมรับผิดชอบและควำมอดทนอดกลั้น หลังจำกได้รับ
กำรจั ด ประสบกำรณ์ ก ำรเรี ย นรู้ แ บบโครงกำร ทั้ ง นี้เ พื่ อ เป็น แนวทำงในกำรพั ฒ นำและส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยให้มีพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองมำกขึ้น เพื่อเป็นต้นทุนในกำรเติบโต
ไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภำพของสังคมต่อไป
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ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
กำรวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษำเปรียบเทียบพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร โดยกำหนดจุดมุ่งหมำยไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อน ระหว่ำงและหลัง
กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกำร
จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

ควำมสำคัญของกำรวิจัย
ผลของกำรวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทำงให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำสำหรับ
เด็กปฐมวัย ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเลือกเป็นนวัตกรรมในกำรส่งเสริมพฤติกรรมควำม
มีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย และเป็นแนวทำงสำหรับครูในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์
เรี ย นรู้ แ บบโครงกำรแก่ เ ด็ ก ปฐมวั ย ให้ เ ป็ น ไปตำมจุ ด ประสงค์ ข องกำรจั ด กำรศึ ก ษำ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ

ขอบเขตของกำรวิจัย
กำรวิจัยในครั้งนี้เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อ ศึกษำพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร ซึ่งกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรเป็นรูปแบบ
นวัตกรรมกำรสอนที่ช่วยต่อยอดประสบกำรณ์ให้เด็กได้ค้นพบศักยภำพของตนเองและเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ตรงเพื่อนำไปสู่กำรส่งเสริมพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเอง ด้ำนควำมรับผิดชอบและ
ด้ำนควำมอดทนอดกลั้น
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชำย – หญิง ที่มีอำยุ ระหว่ำง 5 - 6 ปี
ศึ ก ษำอยู่ ใ นชั้ น อนุ บ ำลปี ที่ 3 ภำคเรี ย นที่ 2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2554
โรงเรี ย นสำธิ ต ละอออุ ทิ ศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 200 คน
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งที่ ใ ช้ ใ นกำรวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ เด็ ก ปฐมวั ย ชำย – หญิ ง ที่ มี อ ำยุ
ระหว่ำง 5 – 6 ปี ศึกษำอยู่ในชั้นอนุบำลปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนสำธิต
ละอออุทิศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน
กลุ่มตัวอย่ำงได้มำโดยวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Random Sampling)
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ตัวแปรที่ศึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร
2. ตัวแปรตำม
ได้แก่ พฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเอง 2 ด้ำน
2.1 ด้ำนควำมรับผิดชอบ
2.2 ด้ำนควำมอดทน อดกลั้น
ระยะเวลำในกำรทดลอง
กำรวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ท ำกำรทดลองในภำคเรี ย นที่ 2 ปี ก ำรศึ ก ษำ 2554 ใช้ เ วลำศึ ก ษำ 8
สัปดำห์ สัปดำห์ละ 4 วัน วันละ 40 - 50 นำที รวมทั้งสิ้น 32 วัน
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. เด็กปฐมวัย หมำยถึง เด็กปฐมวัย ชำย – หญิง ที่มีอำยุระหว่ำง 5 – 6 ปี ศึกษำอยู่ใน
ชั้นอนุบำลปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ มหำวิทยำลัยรำชภั ฏ
สวนดุสิต กรุงเทพมหำนคร
2. กำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร หมำยถึง รูปแบบกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำร
เรียนกำรสอนที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงลุ่มลึกเพื่อให้เด็กเกิดกำรพัฒนำกระบวนกำรคิด ในหัวข้อเรื่อง
ที่เด็กสนใจ โดยกระบวนกำรเรียนกำรสอนนั้นเด็กได้รับประสบกำรณ์ตรงในกำรมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง ครู เพื่อน บุคคลอื่น วัตถุ สิ่งของ และสิ่งแวดล้อมที่เด็กสนใจตลอดทั้งโครงกำร โดยมีครู
เป็ น ผู้ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจั ด กิ จ กรรมและบรรยำกำศสภำพแวดล้ อ มพร้ อ มจดบั น ทึ ก
กระบวนกำรทำงำนของเด็ก ซึ่งเด็กได้เรียนรู้เนื้อหำสำระที่สอดคล้องกับสำระที่ควรรู้ สำหรับเด็ก
ปฐมวัย อำยุ 3 – 5 ปี ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2546 ในหมวดดังต่อไปนี้
เรื่องรำวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องรำวเกี่ยวกับบุคคลและสถำนที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชำติรอบตัว สิ่งต่ำงๆ
รอบตัว ในกำรศึกษำครั้งนี้เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้โดยผ่ำนกิจกรรมของโครงกำรทั้ง 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงกำร เป็นระยะที่สร้ำงบรรยำกำศกำรเตรียมควำมพร้อมและให้
เด็ ก แสดงควำมคิ ดเห็ นต่ อ กลุ่ ม เพื่ อ ค้ น คว้ ำ สิ่ ง ที่เ ด็ กสนใจร่ว มกั น วำงแผนกำรท ำโครงกำรและ
นำเสนอควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือประสบกำรณ์เดิมที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง โดยครูจะมีบทบำทสำคัญในกำร
กระตุ้นให้เด็กคิด
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนำโครงกำร ให้โอกำสเด็กค้นคว้ำและมีประสบกำรณ์ใหม่ เป็นระยะที่
เด็ก ได้ลงมือ ปฏิบัติภำคสนำม หรือ สืบค้นและปฏิบัติตำมแผนที่ได้ว ำงไว้เ พื่อ ค้นหำควำมรู้ค วำม
เข้ำใจใหม่ตลอดจนกำรพิสูจน์ทดสอบสิ่งที่สนใจจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย โดยครูจะเป็นผู้อำนวย
ควำมสะดวกและสนับสนุนในกำรปฏิบัติกิจกรรมในกำรศึกษำค้นคว้ำของเด็ก
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ระยะที่ 3 ระยะสรุปและประเมินโครงกำร เป็นระยะสรุปเหตุกำรณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้และมี
กำรเตรียมกำรนำเสนอผลงำนที่ทำในโครงกำรในรูปแบบของกำรจัด นิทรรศกำรแสดงผลงำนกำร
เรียนรู้ในโครงกำรและเตรียมกำรวำงแผนเข้ำสู่โครงกำรใหม่
ในกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรแต่ละระยะของโครงกำร เด็กจะได้ศึกษำเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งอย่ำงลุ่มลึกลงไปในรำยละเอียดของเรื่องนั้น ด้วยกระบวนกำรคิด กำรแก้ปัญหำของเด็กเองเด็ก
เพื่อตอบสนองควำมต้อ งกำรในสิ่งที่ตนมีควำมสนใจอยำกรู้อยำกเห็นและนำไปสู่กำรพัฒนำสิ่งที่
น่ำสนใจจำกกำรพูดคุยสนทนำ กำรปฏิบัติภำคสนำม กำรแสดงออก กำรค้นคว้ำ และกำรนำเสนอ
ร่วมกัน โดยใช้ระยะเวลำในกำรทำกิจกรรมตำมควำมสนใจ และกระบวนกำรกำรจัดประสบกำรณ์
แบบโครงกำรเป็นกำรบูรณำกำรเข้ำในกิจกรรมประจำวัน ตำมกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำของเด็ก
3. พฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเอง หมำยถึง กำรที่เด็กแสดงออกในกำรควบคุมตนเอง
ให้เกิดกำรปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสมในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือแสดงพฤติกรรมต่ำงๆ ตำมกฎเกณฑ์
ของสังคมได้อย่ำงเหมำะสมตำมเงื่อนไข กติกำ ข้อตกลงด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดบังคับ กระทำด้วย
ควำมพึงพอใจ และรู้จักหน้ำที่ของตนเอง โดยเกิดควำมสำนึกว่ำเป็นค่ำนิยมที่ดีซึ่งมำกกว่ำเจตนำ
3.1 ควำมรับผิดชอบ หมำยถึง พฤติกรรมกำรแสดงออกถึง กำรรู้จักหน้ำที่ตำมบทบำท
ตำมภำรกิจตำมข้อตกลงให้ครบครัน แสดงถึงควำมตั้งใจเพียรพยำยำมทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงจริงจัง โดยไม่ถูกบังคับ และกำรดูแลเก็บรักษำของใช้ของตนเองและส่วนรวมให้อยู่ในสภำพ
เรียบร้อย รวมทั้งปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบข้อตกลงของห้องเรียน
3.2 ควำมอดทนอดกลั้น หมำยถึง พฤติกรรมกำรแสดงออกที่สำมำรถปฏิบัติตนตำม
มำรยำททำงสังคม ที่สำมำรถยับยั้งควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นโดยรู้จักกำรรอคอย กำรควบคุมกำร
กระทำของตนเองในสถำนกำรณ์ทำงสังคมทำให้สำมำรถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงรำบรื่นและ
เหมำะสม ไม่ย่อท้อหรือยอมแพ้ในกำรทำงำนให้ สำเร็จลุล่วงมีควำมเพียรที่จะฟันฝ่ำก่อรู้ปัญญำและ
ยอมรับได้กับสภำพควำมเป็นจริงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวัง
กำรศึกษำพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยนี้ ผู้วิจัยสำมำรถวัดได้จำกแบบ
สังเกตพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
กำรวิจัยครัง้ นี้ เป็นกำรส่งเสริมพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำร
จัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร ซึ่งกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรเป็นรูปแบบนวัตกรรมกำรสอนที่
ช่วยต่อยอดประสบกำรณ์ให้เด็กได้ค้นพบศักยภำพของตนเองและเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง ผ่ำน
กระบวนกำรเลือกหัวเรื่องตำมควำมสนใจของเด็ก มีกำรวำงแผนลำดับขั้นตอนกำรเรี ยนรู้ โดยมีครู
เป็นผู้อำนวยควำมสะดวกและจัดสิ่งแวดล้ อมให้สอดคล้อ งกับกำรเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่กำรส่งเสริม
พฤติ ก รรมควำมมี วิ นั ย ในตนเองในด้ ำ น ควำมรั บ ผิ ด ชอบและควำมอดทนอดกลั้ น ดั ง แสดงใน
ภำพประกอบ 1
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กำรจัดประสบกำรณ์
แบบโครงกำร
- ระยะเริ่มต้นโครงกำร
- ระยะพัฒนำโครงกำร
- ระยะสรุปและประเมินผลโครงกำร

พฤติกรรม
ควำมมีวินัยในตนเอง
- ควำมรับผิดชอบ
- ควำมอดทน อดกลั้น

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

สมมติฐำนในกำรวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำรมีพฤติกรรมควำมมีวินัยในตนเองสูง
กว่ำก่อนได้รับกำรจัดประสบกำรณ์แบบโครงกำร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
1.1 ความหมายและลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
1.2 ความสาคัญของเด็กปฐมวัย
1.3 ความหมายของความมีวินัยในตนเอง
1.4 ความสาคัญและคุณค่าของความมีวินัยในตนเอง
1.5 คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเอง
1.6 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง
1.7 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง
1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2.1 ความหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์
2.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์หรือรูปแบบการสอน
2.3 กลุ่มของรูปแบบการจัดประสบการณ์หรือรูปแบบการสอน
2.4 การใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์หรือรูปแบบการเรียนการสอน
2.5 รูปแบบและเทคนิคการจัดประสบการณ์
2.6 ความหมายของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach)
2.7 ประวัติความเป็นมาของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2.8 แนวคิดของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2.9 ลักษณะของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2.10 ขั้นตอนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2.11 บทบาทครูในการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวนิ ัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
1.1 ความหมายและลักษณะพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในแต่ละช่วงวัยของชีวิตมนุษย์ ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เพราะแต่
ละช่วงวัยต่างก็มีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของบุคคลที่ก้าวต่อเพื่องานในระดับของพัฒนาการขั้น
ต่อไป ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ซึ่งแต่ละขั้นตอนหรือในแต่ละวัยนั้นจะมีลักษณะเฉพาะของวัย
สาหรับวัยเริ่มต้นหรือระยะปฐมวัยนั้น นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ต่างให้ความสนใจที่จะศึกษา
และหาวิธีก ารที่จะทาความเข้าใจถึงลั กษณะเฉพาะของวัยนี้ ด้ว ยเหตุที่ว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความต้องการ ความสนใจแตกต่างจากวัยอื่นๆ รวมทั้งความก้าวหน้าของ
พัฒนาการแต่ละบุคคลก็ต่างกัน มีอัตราและขั้นตอนของพัฒนาการที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ดังนั้น
การเรียนรู้ของเด็กจึงต้องมีการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพและสิ่งแวดล้อมของเขาด้วยการเปิด
โอกาสให้ปฏิสัมพันธ์ สารวจ ค้นพบ เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสนองความต้องการตามธรรมชาติของ
เด็ก จึงได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยไว้หลากหลายดังนี้
ความหมายของเด็กปฐมวัย
วราภรณ์ รักวิจัย (2535: 35) ได้กล่าวว่า เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
6 ขวบ เป็นช่วงวัยทองของชีวิต
พัชรี สวนแก้ว (2536: 1) กล่าวว่า เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1.5 ปี หรือ 2-6 ปี
ซึ่งมีการเจริญเติบโตในลักษณะที่ค่อนข้างช้า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะการเจริญเติบโตในวัยเด็ก
อ่อนหรือวัยทารก
ประกายรัตน์ ภัทรธิติ (2539: 10) ได้ให้ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า หมายถึง เด็กที่อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 3-6 ปี ซึ่งเป็นระยะที่เด็กกาลังเจริญเติบโตสามารถพึ่งตนเองได้บ้างแล้ว
บริบูรณ์ สุดแสง (2540: 5) กล่าวว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่อยู่ในวัยต่อจากวัยทารก
เป็นช่วงที่เด็กกาลังเติบโตเป็นอิสระ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเอง
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 19) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ปี แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มเด็กทารก (อายุ 2 ปีแรก)
2. กลุ่มเด็กเล็ก (อายุ 2-4 ปี)
3. กลุ่มเด็กอนุบาลและประถมต้น (อายุ 5-8 ปี)
สุธิ ภา อาวพิ ทัก ษ์ (2542: 2) ได้ใ ห้ค วามหมายของเด็กปฐมวัย หมายถึ ง เด็กที่มีอ ายุ
ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี ซึ่งมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัด
เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว จะสะท้อนพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่แสดงออกมาให้เห็นในทุกๆ ด้าน จึงมีคา
กล่าวไว้ว่าเด็ก คือ กระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ใหญ่
ทัศนา แก้วพลอย (2544: 1) ได้กล่าวว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 0-6
ปี เป็นวัยเริ่มต้นของการพัฒนาการในทุกด้าน ได้แก่ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ
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และด้านสังคม จึงเป็นวัยที่มีความสาคัญและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคคลให้เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ
พัชรี เจตน์เจริญรักษ์ (2545: 8-9) กล่าวว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง วัยเด็กตอนต้น (Early
Childhood) โดยนับตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี เป็นวัยที่เตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สังคมได้รู้จักบุคคลอื่นๆ มาก
ขึ้น นอกเหนือจากคนในครอบครัวตนเอง เด็กวัยนี้เพิ่งจะออกจากบ้านไปสู่โรงเรียนยังไม่พร้อมที่จะ
ช่วยเหลือตนเองหรือ รับรู้กฎข้อบังคั บต่างๆ ของโรงเรียน ต่อ เมื่ออายุถึง 6 ปี เด็กเริ่มช่ว ยเหลื อ
ตัวเองได้มากขึ้น มีความพร้อมมากขึ้น รู้จักเล่นกับเพื่อน จึงเป็นวัยที่กาลังมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
คนทั่วไปมักเรียกเด็กวัยนี้ว่า เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย หรือเด็กอนุบาล
จากความหมายของเด็กปฐมวัยพอสรุปได้ว่า เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่เริ่ม
ปฏิสนธิจนถึง 6 ปี มีธรรมชาติที่อยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย ช่างซักถาม ชอบค้นคว้า สารวจ อยู่ไม่
นิ่ง ชอบอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นวัยที่กาลังพัฒนาคุณภาพชีวิตทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปญ
ั ญาอย่างเต็มที่
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการเป็นคาที่มีความหมายหลายอย่าง ตามความคิดของผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาด้าน
พัฒนาการ และนักจิตวิทยาได้ให้ความหมายของพัฒนาการไว้หลายประการ ดังนี้
วอร์ทแมน และลอฟทัส (นันทิยา น้อยจันทร์ . 2548: 32; อ้างอิงจาก Wortrman and
Loftus, 1992 : 253) อธิบายว่า พัฒนาการเป็นแบบแผนการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทุกด้านของบุคคลนับตั้งแต่กาเนิดชีวิตจนถึงวัยชรา ซึ่ง เฮทเธอร์ริงดัน และพาร์ค (นันทิยา น้อย
จันทร์. 2548: 32; อ้างอิงจาก Hethrington and Park, 1993 : 2) อธิบายว่า พัฒนาการเป็นการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมด้ า นระบบชี ว วิ ท ยาทางกายภาพ สั ง คม สติ ปั ญ ญา และอารมณ์ ตาม
ระยะเวลาที่ผ่านไปตลอดช่วงวัย
วูลโฟล์ค (Woolfolk, 1998: 24) ได้กล่าวว่า พัฒนาการของบุคคลว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้านที่ค่อนข้างคงที่แน่นอนนับตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต
สุชา จันทน์เอม (2536: 40) ได้ให้ความหมายของพัฒนาการว่าพัฒนาการ (development)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครงสร้างและแบบแผนอินทรีย์ทุกส่วน การเปลี่ยนแปลงนี้จะ
ก้ า วหน้ า ไปเรื่ อ ยๆ เป็ น ขั้ น ๆ จากด้ า นหนึ่ ง ไปอี ก ด้ า นหนึ่ ง ซึ่ ง จะท าให้ เ ด็ ก มี ลั ก ษณะและ
ความสามารถใหม่ ๆ เกิ ดขึ้ น ซึ่ง มีผ ลท าให้เ จริ ญ ก้ าวหน้ ายิ่ งขึ้ นตามล าดับ ทั้ งทางด้า นร่ างกาย
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
ทัศนา แก้วพลอย (2544: 2) กล่าวไว้ว่า พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทุกด้านของมนุษ ย์ที่เ ป็นไปอย่างต่อเนื่องมีขั้นตอน มีความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา วุฒิภาวะ การ
เรี ย นรู้ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ บุ ค คลมี ค วามสามารถกระท าหน้ า ที่ ต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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พั ช รี เจตน์ เ จริ ญ รั ก ษ์ (2545: 14) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า พั ฒ นาการ หมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลในการกระทาสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น และดีขึ้นตามช่วงวัยของชีวิต โดยปกติ
เด็ก จะเจริญ เติบโตไปตามขั้นตอน ตามแบบแผนพัฒนาการของเด็ก เช่น เด็กแรกเกิดมองตาม
สิ่งของที่เคลื่อนไหวในระยะสั้นๆ ได้ เด็กอายุ 12-18 เดือน สามารถเดินได้ สารวจสิ่งแวดล้อมได้
หยิบของใส่ภาชนะ ฯลฯ เป็นต้น
กฤษณา สมะวรรธนะ ; และคณะ (2547: 16) ได้กล่าวว่า พัฒนาการของมนุษย์นั้นเป็น
การเปลี่ยนแปลง และเป็นการทาหน้าที่ของวุฒิภาวะและอวัยวะรวมทั้งระบบต่างๆ ของบุคคลให้
สามารถทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการเพิ่มทักษะใหม่ๆ จากทักษะที่ง่ายและค่อยๆ
เสริมสร้างและสัมพันธ์ ซึ่งนาไปสู่ความสามารถที่ซับซ้อนมากขึ้น เด็กทุกคนจะเติบโตและพัฒนาตาม
แบบแผนของพั ฒนาการของมนุษ ย์ ประกอบด้ว ย พัฒนาการด้านร่างกาย สั งคม อารมณ์จิต ใจ
สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการแต่ละด้านจะมีการพัฒนาที่แตกต่างกันอาจจะช้า
หรือเร็ว หรือจะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ค่อยดีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะของบุคคลนั้น แต่จะ
พบว่ า ทุ ก คนจะมี ก ารพั ฒ นาการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แต่ ล ะด้ า นอาจจะเร็ ว หรื อ ช้ า ตามอั ต ราการ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันไป
รักตวรรณ ศิริถาพร (2548: 28) ได้กล่าวว่า พัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยง
กั นไปในทุก ๆ ด้านของมนุษ ย์ นั บตั้ง แต่ ปฏิส นธิ จนกระทั่ง ตาย ซึ่ งมีทิ ศ ทางการเปลี่ ยนแปลงที่
แน่นอนและสามารถทานายได้
สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (2550: 2-3) กล่าวว่า พัฒนาการเด็กเป็นความรู้พื้นฐานที่จาเป็นและ
สาคัญอย่างยิ่ง สาหรับบุคคลที่อ ยู่แวดล้อมเด็กต้องมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการเด็กเพื่อนาไปสู่
การจัดสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ตลอดจนกิจกรรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้เป็นไปตามศักยภาพและเป็นฐานพัฒนาการของเด็กในขั้นต่อไป ผู้ใหญ่ต้องรู้จัก
ธรรมชาติและความต้องการของเด็ก เข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมา การมีความรู้ความเข้าใจ
ในจิตวิทยาพัฒนาการเด็กจะช่วยให้เข้าใจถึงที่มาหรือต้นเหตุของปัญหา และสามารถช่วยแก้ปัญหา
ให้เด็กได้ การเข้าใจถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคน พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย ความสามารถ
ความสนใจตามความแตกต่างของวั ย ช่วยให้สามารถจัดกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนเพื่อส่งเสริมความเจริญงอกงามของเด็กในทุกๆ ด้านด้วยทุกวิธี
พัฒนาการเด็กปฐมวัย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ที่เป็นไปอย่างมีลาดับขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาการนี้จะควบคู่กันไปตามเกณฑ์อายุและวัยของเด็ก ซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัย
สภาพแวดล้อมและการเรียนรู้ การอบรมสั่งสอน การเลี้ยงดู ถ้าเด็กถูกอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูที่ดีเด็กก็
จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา
วุฒิภาวะ การเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อม อันส่งผลให้มนุษย์มีความสามารถและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
และเป็นไปตามศักยภาพ
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ลักษณะของพัฒนาการ
ความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ การเข้าใจวิถีชีวิตในวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง
อายุ 6 ปี เป็นระยะเริ่มต้นของชีวิตที่ละเอียดอ่อนและมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หลายด้านเกิดขึ้น
พร้อมๆ กันอย่างรวดเร็ว ตามลาดับขั้นของพัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งเป็นเวลาสาคัญที่สุดของการ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตจิตใจของบุคคล เนื่องจากการรับรู้และเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และซับซ้อนมากขึ้นตามวัยและวุฒิภาวะ เด็กจะสะสมประสบการณ์การเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวจากผู้
เลี้ ย งดู แ ละสภาวะแวดล้ อ มในชีวิ ต ประจาวั น เป็น พื้ น ฐานการเรีย นรู้ ร ะดั บ ที่ สู ง ขึ้น ไปเรื่อ ยๆ ซึ่ ง
พัฒนาการที่เกิดขึ้นกั บบุคคลแต่ละคนนั้นอาจจะแตกต่างกันบ้างตามอิทธิพลของพันธุกรรมและ
ประสบการณ์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้บุคคลจะมีลักษณะของพัฒนาการที่ เป็นไปตามกฎเกณฑ์พัฒนาการ
ดังต่อไปนี้ (นันทิยา น้อยจันทร์ 2548: 33-36)
1. พัฒนาการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน พัฒนาการจะเกิดต่อเนื่องกันไปตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของชีวิตไปจนถึงวัยชรา โดยในแต่ละช่วงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การ
พัฒนาอวัยวะต่างๆ ของเด็กทารกในครรภ์มารดา ซึ่งจะเริ่มมีการสร้างอวัยวะต่างๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และไม่หยุดยั้ง จากหลักพัฒนาการนี้ทาให้นักจิตวิทยาพัฒนาการส่วนใหญ่มีความเชื่อต่อไปอีกว่าถ้า
พัฒนาการระยะหนึ่งระยะใดบกพร่องจะส่งผลกระทบกระเทือนไปสู่พัฒนาการในระยะต่อๆ มาด้วย
ซึ่งจะทาให้เกิ ดพัฒนาการที่เป็นปัญหา เช่น การขาดสารอาหารของเด็กทารกมีผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาของเด็กทารกคนนั้นเมื่อเติบโตขึ้น
2. การพัฒนาจะมีทิศทางของพัฒนาการที่แน่นอน พัฒนาการจะดาเนินตามแนวจาก
ส่วนบนสู่ส่วนล่าง และจากส่วนกลางออกไปสู่ส่วนข้าง ดังนี้
2.1 พั ฒ นาการเริ่ ม จากส่ ว นบนไปสู่ ส่ ว นล่ า ง (cephalo-caudal
direction)
หมายความว่าพัฒนาการของมนุษย์จะเริ่มจากส่วนบนลงมาส่วนล่าง ซึ่งสังเกตได้ว่าเด็กทารกจะ
พัฒนาอวัยวะส่วนบน เช่น อวัยวะส่วนหน้า เช่น ตา ปาก ก่อนแล้วๆ พัฒนาอวัยวะตามลาตัว เช่น
แขน แล้วจึงพัฒนาการลงมาที่ส่วนขา
2.2 พั ฒนาการเริ่มจากแกนกลางของล าตัว ไปสู่ อ วัยวะส่ ว นข้างที่ไ กลออกไป
(proximo distal direction) โดยพัฒนาการจะเริ่มจากแกนกลางตัว เช่น เด็กสามารถเคลื่อนลาตัวทั้ง
ลาตัวก่อนจึงมีการใช้แขนในการหยิบจับสิ่งของและค่อยๆ พัฒนาการใช้มือและการใช้นิ้วมือตาม
ลาตัว
2.3 พัฒนาการของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีแบบแผนและเป็นขั้นตอนไม่มี
การข้ามขั้น เช่น ลักษณะพัฒนาการของเด็กทารก จะเริ่มจากการชันคอ การคว่า คืบ คลาน นั่ง ยืน
เดิน และวิ่ง ซึ่งแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นไปอย่างมีลาดับขั้น
2.4 อัตราพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใหญ่ๆ
2 ชนิด คือ พันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองทาให้พบว่าในเด็กบางคนมีการ
เจริญเติบโตเร็ว บางคนเติบโตช้า หรือพฤติกรรมบางอย่างอาจปรากฏเร็วในเด็กคนหนึ่งแต่ปรากฏ
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ช้าในเด็กอีกคนหนึ่ง เช่น พฤติ กรรมของการพูดซึ่งจะพบได้ว่าเด็กบางคนสามารถพูดเปล่งเสียง
อย่างถูกต้องได้เร็ว แต่บางคนพูดได้ช้า พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีอัตราพัฒนาการที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมที่ติดมากับเด็กคนนั้นและสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเด็กผู้นั้นจะส่งเสริมหรือ
ขาดการดูแลพัฒนาการของเด็กผู้นั้นได้แค่ไหน
2.5 ความก้าวหน้าของพัฒนาการ คือ ความสามารถในการแยกแยะความสามารถ
ต่างๆ ของอินทรีย์ (differentiation) โดยมีกระบวนการพัฒนาการจะเริ่มจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อย
หรือจากพฤติกรรมทั่วๆ ไป ไปสู่พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง นั่นคือ เด็กทารกจะมีการเคลื่อ นไหว
ทั้งตัวก่อนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย และเมื่อเด็กทารกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นทารกจะใช้
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น สามารถใช้แขนมือหรือขาได้ดี
พัฒนาการจะเริ่มจากส่วนใหญ่ไปหาส่ วนย่อย พฤติกรรมก็เช่นกันที่จะเริ่มจากพฤติกรรมกว้างๆ
โดยทั่วไปไปสู่พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง เช่น พฤติกรรมการตอบสนองต่อใบหน้าของคนทุกคน
เหมือนกัน เนื่องจากยังไม่สามารถแยกใบหน้ามนุษย์ได้ เช่น ทักทายยิ้มด้วย แต่เมื่อทารกอายุเกิน
6-7 เดือนขึ้นไป ทารกจะเริ่มมีพฤติกรรมตอบสนองเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น การตอบสนองเฉพาะ
ใบหน้าของผู้คุ้นเคย
2.6 พัฒนาการจะมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะสามารถทานายพัฒนาการของเด็กได้
ถ้ าพั ฒ นาการด้านใดด้า นหนึ่ งบกพร่อ งจะนาไปสู่ ค วามบกพร่อ งในด้ านอื่ นๆ ด้ ว ย เช่น ถ้ าหาก
พัฒนาการด้านร่างกายไม่ดีจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆ เช่น อารมณ์ โดยอาจจะทาให้ บุคคลนั้น
เป็นคนที่มีอารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย นอกจากนั้นยังเป็นผลต่อพัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาต่อไปอีกด้วย สามารถทานายพัฒนาการได้โดยดูในเด็กเล็กว่ามีพัฒนาการเป็น
อย่างไร และโตขึ้นจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร
2.7 พัฒนาการส่ว นต่างๆ ที่เ กิดขึ้นของร่ างกายมีอัตราในการพัฒนาไม่เ ท่ากัน
ร่างกายของคนเรานั้นแม้ว่าจะมีพัฒนาการหลายด้านเกิดขึ้นพร้อมๆ กันก็ตาม การพัฒนาส่วนต่างๆ
ของร่างกายก็ยังมีอัตราไม่เท่ากัน เช่น เท้า มือ จมูก จะมีพัฒนาการเต็มที่เมื่ออย่างเข้าสู่วัยรุ่นขณะที่
บางส่วนของใบหน้าและไหล่จะพัฒนาไปอย่ างช้าๆ การคิดคานึง การสร้างมโนภาพจะเจริญอย่าง
รวดเร็วในวัยเด็กตอนต้น หรือมือ เท้า ระบบย่อยอาหารจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในวัยรุ่น
2.8 พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจะมีลักษณะเฉพาะ หมายความว่า เด็กแต่ละวัย
ย่อมมีลักษณะของพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นในวัยอื่นก็อาจเป็นพฤติ กรรมที่เป็นปัญหา เช่น พฤติกรรม
ของการย้อนถามซ้าแล้วซ้าอีก พฤติกรรมนี้ถ้าเกิดในระยะเด็กปฐมวัยถือเป็นพฤติกรรมที่ปกติ แต่ถ้า
พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่นก็ถือว่าพฤติกรรมนี้เป็นปัญหา หรือพฤติกรรมของการกระโดดโลด
เต้นบนเก้ าอี้ถ้ าเกิ ดขึ้นในวัยเด็ก ก็ ถื อ ว่าเป็นพฤติ กรรมที่ปกติ แต่ถ้ าเกิดขึ้นในวัยรุ่นก็ถื อว่าเป็น
ปัญหาจากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า เด็กในแต่ละวัยจะมีพฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะวัยของวัยนั้นๆ
การศึกษาในเรื่องนี้จะทาให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กได้ดียิ่งขึ้น
2.9 พัฒนาการของมนุษย์มีความแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าแบบแผนของพัฒนาการ
มนุษย์จะมีความคล้ายคลึงกันและดาเนินรอยตามแบบแผนเดียวกันก็ตาม พัฒนาการของเด็กยังมี
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ความแตกต่างกัน ทาให้เด็กทุกคนจะไม่พัฒนาไปถึงจุดเดียวกันเมื่อมีอายุเท่ากัน ทั้งนี้เพราะอิทธิพล
ของสิ่ งแวดล้ อ มที่เ ด็ก ได้รับ พั ฒนาการของเด็กที่ต่างกันมักจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา และ
บุคลิกภาพ นอกจากนี้ความแตกต่างด้านเพศและเชื้อชาติก็มีผลทาให้พัฒนาการด้านร่างกาย และ
จิตใจของเด็กต่างกันอีกด้วย แต่ทั้งนี้สิ่งแวดล้อมนั้นจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
บุคคลมากที่สุดในช่วงที่กาลังมีการเจริญเติบโต และจะมีผลกระทบน้อยที่สุด ในช่วงที่ไม่ค่อยมีการ
เติบโต
ลักษณะพัฒนาการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน แม้ว่าจะมีการจาแนกเป็นด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาพัฒนาการแต่ละส่วนนั้นมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของชีวิตไปจนถึงวัยชรา ในการพั ฒนาจะมีทิศ ทางของพัฒนาการที่แน่ นอนเริ่มจากส่ วนบนไปสู่
ส่ ว นล่ า งและจากส่ ว นกลางออกไปสู่ ส่ ว นข้ า ง พั ฒ นาการเด็ ก แต่ ล ะคนจะแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ
พันธุกรรมและสภาพแวดล้อมรวมทั้งบริบทวิถีการดาเนินชีวิต เมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มีผลต่อ
ด้ า นสั ง คมที่ จ ะเจริ ญ เติ บ โตตามขั้ น พั ฒ นาการอย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละแสดงผลออกมาในการเรี ย น
พัฒนาการทุกด้านจึงเป็นพื้นฐานของความเจริญงอกงามในวัยต่อมา
1.2 ความสาคัญของเด็กปฐมวัย
ช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นระยะทีสาคัญที่สุดที่ควรได้รับการส่งเสริมในทุกด้านของเด็ก
ปฐมวัย ได้แก่ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ และด้านสังคมที่เต็ มตามศักยภาพ
เป็นวัยที่มีความสาคัญเพราะปฐมวัยเป็นวัยของการสร้างรากฐานของคุณภาพของคน เมื่อเป็นผู้ใหญ่
ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ควรจะเข้าใจความสาคัญของเด็กปฐมวัยซึ่งนักจิตวิทยา
หลายท่านได้กล่าวถึงความสาคัญของเด็กปฐมวัยไว้ดังต่อไปนี้
ทิศนา แขมมณี; และคณะ (2535: 93) กล่าวถึงความสาคัญของเด็กปฐมวัยไว้ว่า เด็ก
ปฐมวัย คื อ สมาชิก ที่เ กิ ดและเติบ โตขึ้น ในสั งคม วิถี ชี วิต ความเป็น อยู่ ของบุค คลในสั งคม จึง มี
ความสาคัญและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อเด็ก การจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยโดยผสมผสานความรู้ ตาม
หลักสากลกับวิถีชีวิ ตและระบบคุณค่าของสังคมนั้นๆ อย่างเหมาะสม จะช่วยให้เด็กเกิดสานึกแห่ง
ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสามารถได้รับประโยชน์นี้เพื่อพัฒนาตนให้เป็นสมาชิกที่ดีและมี
ชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมไทย
บุญเยี่ยม จิตรดอน (2539: 262) ได้ศึกษาและพบว่า เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่สาคัญที่สุด
ในชีวิ ต ของมนุษ ย์ เด็ ก ปฐมวัยทุ ก คนจะพยายามเรีย นรู้เ กี่ ยวกั บโลกภายนอกบ้ าน ในบ้า นตาม
ความรู้สึกของเด็ก คล้ายกับว่าโลกของเด็กคือตัวของเด็กเอง เช่น ความสุข ความทุกข์ ความหิว
ความกลัว ความกังวลใจ เด็กจะค้นคว้า ทดลอง สอบสวน เลียนแบบ และต้องการที่จะเรียนรู้ ทุกสิ่ง
ทุกอย่างรอบๆ ตัวเด็กให้มากที่สุดเท่าที่เด็กจะทาได้ จึงกล่าวได้ว่า ความสามารถในการเรียนรู้และ
ทั ก ษะหลายๆ ด้ า น ของเด็ ก ปฐมวั ย นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ โอกาสที่ เ ด็ ก จะได้ รั บ จากผู้ ป กครองที่ จ ะจั ด
สภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็ก ยอมรับภาระความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีต่อเด็กในหน้าที่

15
ผู้แ นะแนว ครู และเพื่ อน ซึ่งจะช่ว ยเสริมให้เ ด็กมีค วามรู้สึ กที่ดี รับผิ ดชอบต่อ ตนเองและผู้ อื่นมี
ความสามารถในการเรียนรู้แ ละเชื่อ มั่นในตนเอง เจตคติที่ดีเ หล่ านี้เ ป็นพื้นฐานเบื้อ งต้นที่เ ด็กจะ
เรียนรู้จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และมีอิทธิพลต่อเด็กไปตลอดชีวิต
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2542: 1) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยว่า เป็น
ระยะเริ่มต้นของชีวิตที่ละเอียดอ่อนและมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ หลายด้านเกิดขึ้นพร้อมกันอย่าง
รวดเร็ว ตามลาดับขั้นตอนของพั ฒนาการมนุษ ย์ เป็นช่วงที่สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตจิต ใจของ
บุคคล เนื่องจากการรับรู้และเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นทีละเล็กละน้อย และซับซ้อนมากขึ้นตามวัยและ
วุฒิภาวะ เด็กจะสะสมประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว จากผู้เลี้ยงดูและภาวะแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ
ความสาคัญต่ อการพัฒนาเด็กปฐมวัย จาเป็นต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการเรียนรู้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย ด้วยการจัดประสบการณ์และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้เด็ก
ได้พัฒนาตามศักยภาพของตน เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นคนดี
คนเก่ง มีความสุข และเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ สามารถดารงวิถีชีวิตในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างรู้เท่าทัน
1.3 ความหมายของวินัย
เนื่องจากเด็กจะมีความมีระเบียบวินัยได้นั้น เกิดขึ้นได้จากการฝึกและอบรมตั้งแต่เด็ก ซึ่ง
เป็นสิ่ งจาเป็น ดั ง พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว ภูมิพ ลอดุ ลยเดชที่ ท รง
พระราชทานในพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๕
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2549: 179) ดังพระบรม
ราโชวาทความตอนหนึ่งว่า
“...ว่าวินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่
บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเองที่แต่ละ
คนจะต้องบัญญัติขึ้นสาหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้น
อย่างมั่นคงมีลักษณะเป็นสัจจะอธิษฐาน หรือตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้
เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยสาคัญที่เกื้อกูลให้การถือการใช้
วินัยที่เป็นบทบัญญัติ นั้นได้ผลเที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์เต็มเปี่ยมตามเจตนารมณ์สาคัญที่วินัยใน
ตัวเองนี้จะต้องบังเกิดขึ้นจากการที่ได้ ยั้งคิดแล้ว ได้ใช้สติปัญญาความเฉลียวฉลาด พิจารณาไตร่ตรอง
อย่างละเอียดรอบคอบแล้วจนเห็นประจักษ์ ในเหตุในผลที่แน่แท้ และเมื่อเป็นวินัยที่กลั่นกรองขึ้นจาก
สติปัญญาความฉลาดรอบคอบ ก็ย่อมจะทาให้รู้จักผิดชอบชั่วดี ทรงความศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองป้องกันผู้
ปฏิบัติให้พ้น จากภัยอัน ตรายและเหตุแห่งความเสื่อ มเสียทั้งปวงได้ ทั้งทางกายทางใจ พาให้
เจริญรุ่งเรือง พร้อมด้วยศักดิศ์ รี เกียรติ อานาจทุกประการ...”
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ความหมายของวินัยได้มีผู้ให้คาจากัดความไว้หลายลักษณะ ได้แก่ วินัย หมายถึงการอยู่
ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับปฏิบัติ (สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ . 2537: 4;
อ้างอิงจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2535: 756)
ฉันทนา ภาคบงกช; และคนอื่นๆ. (2539: 72) กล่าวว่า วินัย หมายถึง กฎระเบียบ
ข้อตกลงที่สังคมกาหนดให้บุคคลประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ส่วน
การมีวินัย หมายถึง การที่บุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบบังคับ ข้อตกลงที่สังคมกาหนดให้ เพื่อให้
บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
พระธรรมปิฎก ปอ. ปยุตโต (2537: 12 - 13) กล่าวว่า วินัยเป็นบัญญัติ ของมนุษย์เป็นการ
จัดตั้งตามสมมติ ได้แก่ การจัดระเบียบความเป็นอยู่และการจัดระบบสังคม ซึ่งแยกเป็นความหมาย
3 อย่าง คือ
1. การจัดระเบียบระบบ ก็เรียกว่า วินัย
2. ตัวระเบียบระบบ หรือตัวกฎนั้น ก็เรียกว่า วินัย
3. การฝึกคนให้ตั้งอยู่ในระบบระเบียบ ก็เรียกว่า วินัย
วินัย หมายถึง ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อตกลงที่กาหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้
บุคคล ประพฤติปฏิบัติในการดารงชีวิตร่วมกัน เพื่อให้อยู่อย่างราบรื่นมีความสุข ความสาเร็จ โดย
อาศัยการฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตัวเอง (กรมวิชาการ. 2542: 7)
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540: 17) กล่าวว่า ความมีวินัยหมายถึง
คุณลักษณะทางจิตใจ และพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบเพื่อ
ประโยชน์สุขของส่วนรวม สานักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2537: 4 – 5 , 2540: 18) ได้
แบ่งวินัยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. วินัยภายนอก หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประพฤติปฏิบัติโดยเกรงกลัว
อานาจหรือการถูกลงโทษ เป็นการปฏิบัติที่บุคคลดังกล่าวไม่มีความเต็มใจตกอยู่ในภาวะจายอมถูก
ควบคุม วินัยภายนอกเกิดขึ้นจากการใช้อานาจบางอย่างบังคับให้บุคคลปฏิบัติตาม ซึ่งบุคคลอาจ
กระทาเพียงชั่วขณะเมื่ออานาจนั้นคงอยู่ แต่หากอานาจบังคับนี้หมดไปวินัยก็จะหมดไปด้วยเช่นกัน
และคนส่วนมากเห็นว่าวินัยเกิดจากการดูแล ควบคุม
2. วินัยในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกข้อประพฤติปฏิบัติสาหรับ
ตนขึ้นโดยสมัครใจไม่มีใครบังคับหรือถูกควบคุมจากอานาจใดๆ และข้อประพฤติปฏิบัตินี้ต้องไม่ขัด
กับความสงบสุขของสังคม วินัยในตนเองเกิดขึ้นจากความสมัครใจของบุคคลที่ผ่านการเรียนรู้อบรม
และเลือกสรรไว้เป็นหลักปฏิบัติประจาตน
อาร์เธอร์ (Authur. 1985: 678) กล่าวว่า วินัยในตนเองคือความเคยชินจากการปฏิบัติใน
การควบคุมตัวเองท่ามกลางแรงกระตุ้นต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้รวมถึงการรู้จักลงโทษ
ตนเองเมื่อกระทาผิดด้วย
บริสเบน (Brisbane. 1994: 67) กล่าวถึงวินัยในตนเองว่า วินัยในตนเองเป็นเป้าหมาย
สูงสุดในการฝึกวินัย ต้องการให้ผู้ฝึกสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วยตนเอง
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532: 759) ให้ความหมายว่า วินัยในตนเองหมายถึง
การที่บุคคลสามารถบังคับควบคุมตนเองทั้งกาย วาจา ใจ ให้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์เวลา และเป็นไปตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กติกา หรือข้อตกลงที่สังคมกาหนดไว้ด้วยความ
เต็มใจ และจริงใจโดยไม่มีการลงโทษหรือควบคุม
สารวย วรเดชะคงคา (2534: 28) กล่าวว่า วินัยในตนเอง คือการแสดงออกถึงวินัยที่
มองเห็นได้จากภายนอก โดยเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในที่มาจากการอบรมสั่งสอนประกอบด้วยเหตุ
และผลอย่างดีในบรรยากาศที่รักและหวังดี
กรมวิชาการ (2537: 10) วินัยในตนเองเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยการคิดตัดสินใจและ
เลือกกระทาตามข้อตกลงโดยความสมัครใจ เพื่อแก้ปัญหาของตนและส่วนรวม และเพื่อประโยชน์ใน
การอยู่ร่วมกัน
ภรณี คุรุรัตนะ (2537: 8) ได้ให้ความหมายของวินัยในตนเองว่า เป็นความสามารถในการ
ใช้ความคิดความรู้สึกที่เกิดจากการเรียนรู้ เพื่อควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่
มุ่งหวัง
กฤษณี ภู่พัฒน์ (2538: 7-8) ได้สรุปไว้ว่า การมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตนคิดว่ามีค่าทั้ง
ต่อตนเองและผู้อื่น การควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมนั้นเกิดจากความต้องการและความเชื่อหรือ
อุดมคติของตน โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับจากอานาจภายนอกวินัยในตนเองเป็นสิ่งสาคัญที่ควร
ได้รับการส่งเสริม เนื่องจากเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
เสาวณีย์ ศรีมนตรี (2539: 50) กล่าวว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง จึงจะต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบของสังคม โดยเกิดจากความสานึกขึ้นมาเอง แม้จะมีสิ่งเร้าจากภายนอก เช่น บุคคลอื่น
หรือสิ่งเร้าภายในตนเองเป็นอุปสรรค ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มุ่งหวังไว้
จินดา น้าเจริญ (2540: 8) ให้ความหมายของวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถใน
การควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามโดยไม่ต้องใช้คาสั่งหรืออานาจบังคับ
ณัฏฐ์พร สตาภรณ์ (2540: 13) ได้กล่าวถึง วินัยในตนเองว่า เป็นความสามารถอันเกิด
จากตัวบุคคลนั้นเอง ในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของตน ให้เป็นไปตามที่มุ่งหวัง ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วสังคมมุ่งหวั งให้พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมานั้นมีความสอดคล้องกับระเบียบของ
สังคมที่วางไว้
อรวรรณ พาณิชปฐมพงศ์ (2542: 10) ได้ให้ความหมายของวินัยในตนเอง หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวังไว้
โดยเกิดความสานึกว่าเป็นค่านิยมที่ดีงาม ซึ่งจะไม่ทาการใดๆ ที่ทาให้เกิดความยุ่งยากเดือดร้อนต่อ
ตนเองและบุคคลอื่นในอนาคต
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วสัน ปุ่นผล (2542: 10) ได้ให้ความหมายของวินัยในตนเองไว้ว่า เป็นความสามารถของ
บุคคลในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามที่ตนมุ่งหวัง ซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบของสังคม และเกิดจากความรู้สึกมองเห็นคุณค่าในการปฏิบัติ มิได้เกิดจากข้อบังคับ
จากภายนอกเท่านั้น แม้จะมีอุปสรรค ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น
สุภัค ไหวหากิจ (2543: 8) ได้ให้ความหมายวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการใช้ความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ ควบคุมตนเองให้ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมเป็นการ
กระทาโดยสมัครใจ ไม่มีใครบังคับ เกิดจากการตระหนักในคุณค่าของการปฏิบัติ
ธิติมา จักรเพชร (2544: 13) ได้ให้ความหมายวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการควบคุมตนเองทั้งด้านอารมณ์และพฤติกรรมให้ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง โดยไม่ได้เกิด
จากกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของสังคมแต่เกิดจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทา และไม่ก่อความเดือดร้อนให้
ตนเองและสังคม
กรรณิการ์ พงศ์เลิศวุฒิ (2546: 19) ให้ความหมายวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการใช้ความคิด ความรู้สึกที่เ กิดจากการเรียนรู้ทาให้เกิดความเข้าใจอย่างมีเหตุผ ล
สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนได้อย่างเหมาะสมโดยตระหนักถึงคุณค่าในการปฏิบัติ
เป็นการกระทาโดยสมัครใจไม่มีการบังคับ
ฉันทนา ภาคบงกช; และคนอื่นๆ (2546: 73) กล่าวถึงวินัยในตนเองว่าเป็นวินัยที่เกิด
จากบุคคลนั้นเป็นผู้ควบคุมตนเองให้เกิดวินัย เป็นการตัดสินใจและเลือกทาด้วยความสมัครใจของ
ตนเอง จึงเป็นผลมาจากความเคยชินที่ดี มีความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อหรือจริยธรรมในการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ เพื่อแก้ปัญหาของส่วนรวม จึงจะนาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
ต้องจิตต์ จิตดี (2547: 29) ได้กล่าวว่า ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหมายถึง
การที่เด็กสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปในลักษณะที่สังคมยอมรับและเกิดความสานึกว่าเป็น
ค่านิยมที่ดีในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความตั้งใจทางานหรือ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย การดูแลเก็บรักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
รวมทั้งการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อตกลงของห้องเรียน
2. การรู้จักเวลา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการปฏิบัติกิจกรรมได้ตาม
เวลาที่กาหนด การฟังสัญญาณ รวมทั้งการปฏิบัติตนได้เหมาะสมในช่วงเวลาของกิจกรรม
3. ความอดทน อดกลั้น หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการรอคอยการ
ควบคุมอารมณ์ตนเองในการทากิจกรรม ความพากเพียรพยายามทาสิ่งที่ยากจนสาเร็จ
4. ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการกล้าแสดงออก
ทั้งความคิดเห็น และท่าทาง รวมถึงความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
5. ความเป็นผู้นา ผู้ตาม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็น การให้ความช่วยเหลือ และรับความช่วยเหลือ
จากเพื่อน ตลอดจนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปัน

19
กมลจันทร์ ชื่นฤทธิ์ (2550: 12) ได้กล่าวว่า วินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการควบคุมอารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเอง เด็กสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปใน
ลักษณะที่สังคมยอมรับและเกิดความสานึกว่าเป็นค่านิยมที่ดีในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบ
การรู้จักเวลา ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์และความเป็นผู้นา
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วินัยคือ กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และข้อตกลง
ที่กาหนดขึ้นให้ทุกคนสามารถควบคุมตนเองในเรื่องของอารมณ์ และประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกันเป็นไปตามกฎระเบียบของสังคม โดยเกิดจากความสานึกขึ้นมาเอง แม้จะมีสิ่งเร้าจาก
ภายนอก โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับจากอานาจภายนอก ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และตระหนักถึง
คุณค่าของการแสดงออก วินัยในตนเองเป็นสิ่งสาคัญที่ควรได้รับการส่งเสริม เนื่องจากเป็นประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นทาให้เป็นที่ยอมรับ ของสังคมและทาให้ดารงชีวิต อยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมี
ความสุข
1.4 ความสาคัญและคุณค่าของความมีวินัยในตนเอง
วินัยในตนเองเป็นหัวใจของการแสดงออกซึ่งคุณธรรม เนื่องจากสามารถควบคุมตนเองได้
สามารถทาความดีด้วยตนเอง และมีความกังวลเมื่อทาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยยับยั้งและป้องกัน
ไม่ให้บุคคลกระทาความผิด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2523: 3) และวินัยในตนเองเป็นคุณลักษณะที่
สาคัญทางบุคลิกภาพของเด็ก ทั้งนี้ผู้ที่มีวินัยในตนเองจะเป็นผู้ที่รู้จักกาลเทศะ สนใจและเอาใจใส่ต่อ
สังคม เป็นผู้ที่มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม และเมื่อใดก็ตามที่เด็กได้พัฒนาลักษณะ
ดังกล่าวแล้ว เด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่สังคมยอมรับทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้ใหญ่
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2532: 759) นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวถึงความสาคัญ คุณค่า และ
ประโยชน์ของความมีวินัยในตนเองไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี้
บุญชม ศรีสะอาด (2528: 111) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการมีวินัยในตนเองไว้ดังนี้
1. วิ นั ย ในตนเองช่ ว ยสร้ า งและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สภาพการณ์ อั น จ าเป็ น ต่ อ ความ
เจริญก้าวหน้าของสังคม
2. วินัยในตนเองเป็นเครื่องเตรียมตัวเด็กสาหรับการดาเนินชีวิตในภายหน้า ซึ่งเมื่อ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีเสรีภาพก็จะมีอิสระที่จะต้องผูกพันกับความรู้สึกรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดด้วย
3. วินัยในตนเองเป็นเครื่องปลูกฝังการรู้จักควบคุมตนเองทีละน้อย จะได้เป็นนิสัยติด
ตัวไปในภายหน้า
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537: 10) ได้กล่าวถึงความสาคัญของวินัยในตน
เองว่า เป็นฐานของความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิของผู้อื่น การเอื้อเฟื้อแบ่งบัน การรอคอย
การแก้ปัญหาของส่วนรวม สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง โดยใช้หลักการของ
เหตุผลโดยไม่ต้องให้ผู้ใดมาคอยควบคุมบังคับ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่เอื้อต่อความสาเร็จของบุคคล
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และส่วนรวม จึงควรส่งเสริมวินัยในตนเอง และการส่งเสริมวินัยในตนเองจะช่วยให้มีความสามารถ
ดังต่อไปนี้
1. ด้านสติปัญญา ช่วยให้รู้จักคิดใช้เหตุผล ตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2. ด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ ช่วยให้กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ
เคารพสิทธิของผู้อื่น รู้การแบ่งปัน รู้จักการรอคอย
ออซูเบล (วสัน ปุ่นผล. 2542: 15-16; อ้างอิงจาก Ausubel. 1968: 59-60) กล่าวว่า การ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยในตนเองซึ่งเป็นวัฒนธรรมของสังคมให้แก่เด็กจะช่วยให้เด็ก มีลักษณะ
ดังนี้
1. เรียนรู้มาตรฐานการกระทาหรือทาความประพฤติที่สังคมยอมรับ
2. มีวุฒิภาวะทางด้านต่างๆ เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพดี เช่น เป็นผู้นา และเป็นผู้
ตามที่ดี มีความสามารถในการพึ่งตนเอง มีความสามารถในการควบคุมตนเอง เป็นผู้มีความมั่นคง
ทางอารมณ์และอดทนต่อความคับข้องใจได้
3. มีมโนธรรมที่ดี มีศีลธรรม
4. มีความปลอดภัยทางอารมณ์
จากความสาคัญและคุณค่าของความมีวินัยในตนเองดัง กล่าว สรุปได้ว่า ความมีวินัยใน
ตนเองเป็นสิ่งที่สาคัญ ต่อมนุษย์ทุกๆ คน และเป็นเครื่องชี้วัดความดีของบุคคล รวมทั้งเป็นปัจจัย
ส าคั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของเด็ ก ให้ มี ค วามประพฤติ ดี มี เ หตุ ผ ล ซึ่ ง เป็ น ฐานของความ
รับผิดชอบ การเคารพสิทธิของผู้อื่น การเอื้อเฟื้อแบ่งบัน การรอคอย การแก้ปัญหาของส่วนรวม
สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นพื้นฐานที่เอื้อต่อความสาเร็จของบุคคล และ
ส่วนรวม ดังนั้นผู้ใหญ่ทุกคนควรตระหนักถึงความสาคัญของความมีวินัยเพราะเป็นหัวใจของการ
แสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมและยังเป็น แรงกาลังสาคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานของความสงบสุข
1.5 คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเอง
มีผู้กล่าวถึงคุณลักษณะของความมีวินัยในตนเองไว้หลากหลาย ดังนี้คือ
กรมวิชาการ (2542: 33-35) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเองนั้น ได้มีการสรุปไว้
หลายท่าน ดังนี้
ลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2525: 5) ได้สรุปไว้ว่า พฤติกรรมของความมีวินัยในตนเองมี
ทั้งหมด 11 กลุ่ม ดังนี้
1. ความเชื่ออานาจภายในตนเอง
2. มีความเป็นผู้นา
3. มีความรับผิดชอบ
4. ตรงต่อเวลา
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5. เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น
6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
7. รู้จักหน้าที่ และกระทาตามหน้าที่เป็นอย่างดี
8. รู้จักเสียสละ
9. มีความอดทน
10. มีความตั้งใจเพียรพยายาม
11. ยอมรับผลการกระทาของตน
สุภาพร จันทร์ศิริโยธิ น (2526:6) ได้สรุปไว้ว่า ลั กษณะของผู้ ที่มีวินัยในตนเอง
ประกอบด้วย
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความรับผิดชอบ
3. เคารพในสิทธิของผู้อื่น
4. มีระเบียบและปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ของสังคม
5. มีลักษณะมุ่งอนาคต
6. มีความเป็นผู้นา
7. มีความตรงต่อเวลา
8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
9. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร
10. รู้จักเสียสละ และมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
11. ยอมรับการกระทาของตน
ช. ชนบท (2530: 49) กล่าวถึงบุคคลที่มีวินัยในตนเองมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. ความตรงต่ อ เวลาทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ หน้ า ที่ ที่ ต้ อ งการกระท าและตรงต่ อ หน่ ว ยงาน
ส่วนรวม
3. ความอดทนอดกลั้น ทั้งที่เกี่ยวกับตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
4. ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งด้านร่างกาย กาลังทรัพย์ และกาลังสติปัญญา
5. ความรับผิดชอบ ทั้งที่เป็นงานส่วนตัวและงานส่วนรวมที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบ
วไลพร จันทรศิริ (2530: 12-14) ได้สรุปความมีวินัยในตนเอง สอดคล้องกับลัดดาวรรณ
ณ ระนอง (2525: 5 ) และสุภาพร จันทร์ศิริโยธิน (2526: 6) ไว้ดังนี้คือ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
3. เคารพในสิทธิของผู้อื่น
4. มีระเบียบและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของสังคม
5. มีลักษณะมุ่งอนาคต
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6. มีความเป็นผู้นา
7. มีความตรงต่อเวลา
8. รู้จักกาลเทศะ
9. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
10. มีความอดทน
11. ขยันหมั่นเพียร
12. รู้จักเสียสละ
13. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
14. ยอมรับการกระทาของตน
แจ่มจันทร์ เกียรติกุล (2531: 9) ได้สรุปลักษณะของความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ในด้านต่อไปนี้
1. การตั้งใจทางาน
2. การเคารพสิทธิของผู้อื่น
3. การตรงต่อเวลา
4. การปฏิบัติตนตามระเบียบของห้องเรียน
กัลยา สุวรรณรอด (2537: 9) ได้สรุปพฤติกรรมของผู้ที่มีวินัยในตนเองดังนี้
1. มีความรับผิดชอบ
2. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
3. ควบคุมตนเองอดทน
4. ไม่วิตกกังวล
5. ไม่ทิ้งความตั้งใจจริง
6. มีเหตุผล
7. ซื่อสัตย์
8. ตรงต่อเวลา
9. มีความเป็นผู้นา
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 56-69) กล่าวถึง ลักษณะของความมีวินัยในตนเองว่ามี
คุณลักษณะดังนี้
1. มีความสามารถควบคุมอารมณ์
2. มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังคม
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. มีความรับผิดชอบสูง
5. มีความสามารถในการชะลอความต้องการ
6. สามารถคาดหวังผลกรรมที่จะเกิดขึ้นภายหลัง
7. มีการตั้งเป้าหมายเพื่ออนาคต
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สายพิณ ปรุงสุวรรณ์ (2538: 8-9) ได้สรุปว่า ผู้ที่มีวินัยในตนเองควรมีลักษณะพฤติกรรม
ประกอบไปด้วย
1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
2. มีความเป็นผู้นา
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีความตรงต่อเวลา
5. เคารพในสิทธิของผู้อื่น
6. มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
7. มีลักษณะมุ่งอนาคต
8. มีความซื่อสัตย์
9. การควบคุมตนเองขยันหมั่นเพียร
10. รู้จักเสียสละและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ทัศนีย์ อินทรบารุง (2539: 8) ได้สรุปความมีวินัยในตนเองว่า ควรมีลักษณะและพฤติกรรม
ประกอบไปด้วย
1. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีความตั้งใจจริง
4. มีความเป็นผู้นา ผู้ตาม
5. มีเหตุมีผล
6. เคารพสิทธิของผู้อื่น
7. มีความอดทน
8. มีลักษณะมุ่งอนาคต
9. มีความซื่อสัตย์สุจริต
10. มีความตรงต่อเวลา
11. รู้จักกาลเทศะ
12. ขยันหมั่นเพียร
13. รู้จักเสียสละ
14. มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
15. ยอมรับการกระทาของตนเอง
16. การปฏิบัติตามระเบียบของห้องเรียนและกฎเกณฑ์ของสังคม
นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2540: 27) ได้สรุปว่า เด็กปฐมวัยควรมีวินัยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. วินัยในความประพฤติทั่วไปได้แก่การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบการ
รู้จักกาลเทศะ การประพฤติตนเหมาะสมกับวัย
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2. วินัยในกิจวัตรประจาวัน ได้แก่ การมีระเบียบในตนเอง การดูแลช่วยเหลือตนเองได้
ตามวัย
3. วินัยในการเรียน ได้แก่ รับผิดชอบในการเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆ อย่างเหมาะสม
4. วินัยในการทางาน ได้แก่ ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทางานอย่าง
เต็มความสามารถการรักษาคาพูดคาสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อื่น
5. วินัยในการควบคุมตนเอง ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีตามสมควร อดทน
ต่อความยากลาบากได้ตามวัย
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2540: 17-18) ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมที่
บ่งชี้ว่าวินัยในตนเอง ดังต่อไปนี้
1. การควบคุมตนเองทั้งกาย วาจา และใจ
2. การยอมรับทั้งผลการกระทาของตนเอง
3. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
4. การตรงต่อเวลา
5. ความมีเหตุผล
6. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นตามกฎเกณฑ์ของสังคม
7. การเคารพในสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน
จากคุณลักษณะพฤติกรรมของความมีวินัยในตนเองที่กล่าวมาอาจกล่าวได้ว่า ลักษณะของ
ความมีวินัยในตนเองนั้นคือการที่ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบและปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ของ
สังคม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรู้สึกรับผิดชอบ ไม่กังวลใจ ความตั้งใจจริง มีลักษณะความ
เป็นผู้นา ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์จริงใจ เสียสละ มีเหตุผล กล้าคิด กล้าพูด กล้าทา มีความเห็น
อกเห็นใจผู้อื่นและมีความอดทน โดยใช้หลักการของเหตุผลโดยไม่ต้องให้ผู้ใดมาคอยควบคุมบังคับ
ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่เ อื้อต่อ ความสาเร็จของบุคคลและส่วนรวม จึงจะนาไปสู่ การอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างสันติสุข ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้กาหนดคุณลักษณะความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยประกอบไปด้วยคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
ความรับผิดชอบ
สมใจ ลักษณะ (2539: 48) ได้กล่าวไว้ว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่
ตามบทบาท ตามภารกิจตามข้อตกลงให้ครบครัน ตั้งใจทาให้มีคุณภาพ อดทน ต่อสู้ฟันฝ่าความ
ยากลาบากเพื่อผลที่ปรารถนา ช่วยทางานของหมู่คณะโดยไม่เกี่ยงงาน คานึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม เช่น ครอบครัว หมู่คณะ สถาบัน สังคม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ระมัดระวังไม่ให้การ
กระทาของตนไปรบกวนเบียดเบียนหรือบังเกิดผลเสียแก่ผู้อื่น ยอมรับในสิ่งที่ตนทาผิดพลาดหรือ
บกพร่อง อาสาเข้าช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่ตนมีส่วนร่วมทาให้เกิดปัญหานั้น สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
อยู่เสมอเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเจริญก้าวหน้าในอนาคต
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กระทรวงศึกษาธิการ (ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์. 2526: 11; อ้างอิงจาก กระทรวงศึกษาธิการ.
2523: 146.) ได้กล่าวถึงความรับผิดชอบไว้ดังนี้
1. เอาใจใส่ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลของงานนั้นๆ
2. ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่โดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
3. เคารพต่อระเบียบกฎเกณฑ์และมีวินัยในตนเอง
4. มีอารมณ์หนักแน่น เมื่อเผชิญกับอุปสรรค
5. รู้จักหน้าที่และกระทาตามหน้าที่เป็นอย่างดี
6. มีความเพียรพยายาม
7. มีความระเอียดรอบคอบ
8. ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่
9. ปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นทั้งตนเองและสังคม
10. ตรงต่อเวลา
11. ยอมรับผลของการกระทาของตน
สุทธิพงศ์ บุญผดุง (2526: 22) ได้กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะปฏิบัติตนหน้าที่ด้วยความผูกพัน พยายามทาหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถและ
ละเอียดรอบคอบ รวมทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2539: 83-95) ได้กล่าวว่า คนที่มีความรับผิดชอบ มีลักษณะ
ดังนี้
1. ทาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด และสุดกาลังความสามารถ ไม่ว่าจะต้อง
เผชิญอุปสรรคมากน้อยเพียงใด
2. ทางานเสร็จและทันเวลาที่กาหนดโดยไม่มีการควบคุม
3. กล้ารับในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของตน
4. เอาจริงเอาจังและขยันขันแข็ง
5. ไม่ทิ้งงานไปกลางคัน ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ตนไม่ชอบ
6. ไม่ผัดวันประกันพรุ่งหรือทิ้งปัญหาไว้
7. ไม่โทษผู้อื่นหากงานนั้นไม่เสร็จ หรือเกิดความเสียหาย
8. ตรงต่อเวลาในการทางานหรือนัดหมาย
ขอบเขตความหมายของความรับผิดชอบคือ การรู้จักหน้าที่ตามบทบาท ตามภารกิจตาม
ข้อตกลงให้ครบครัน แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามทากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างจริงจัง
โดยไม่ถูกบังคับ และการดูแลเก็บรักษาของใช้ของตนเองและส่วนรวมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
รวมทั้งปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อตกลงของห้องเรียน
ความอดทนอดกลั้น
ชม ภูมิภาค (2525: 169) ความขยันหมั่นเพียรประกอบด้วยลักษณะ 3 ประการคือ
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1. ความขยันขันแข็ง ทาอะไรก็รวดเร็ว จริงจัง ไม่ชักช้าเนิ่นนาน
2. ความพยายาม หมายความว่า งานนั้นต้องกระทาด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความ
ลาบากแต่ก็พยายามทาให้ได้
3. เกี่ยวข้องกับเวลาและความผิดพลาด ความล้มเหลว แม้ว่าจะเสียเวลานานแม้จะพบ
กับความล้มเหลวบ้าง ก็ไม่ท้อถอยพยายามหาทางแก้ไขให้เป็นผลสาเร็จให้ได้
มิลินทร์ สาเภาเงิน (2524: 1) กล่าวไว้ว่า ความขยันหมั่นเพียร หมายถึง พฤติกรรมที่
เรียนแสดงออกโดยการทาการบ้านและงานสม่าเสมอ ตั้งใจเรียนด้วยความเอาใจใส่ ช่วยผู้ปกครอง
ทางานบ้าน ทางานอดิเรกเมื่อมีเวลาว่าง ตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมายให้ มีความกระตือรือร้นใน
การเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
กรมวิชาการ (2537: 61) สรุปไว้ว่า ลักษณะพฤติกรรมชี้บ่งที่แสดงถึงความขยันหมั่นเพียร
และอดทนที่เด่นชัด สรุปได้ดังนี้
1. ตั้งใจทางานที่ครู อาจารย์กาหนดให้ และทาเสร็จในเวลาทุกครั้ง
2. อ่านหนังสือทุกครั้งที่มีเวลาว่าง
3. เข้าเรียนทุกรายวิชา ไม่ขาดถ้าไม่จาเป็น
4. พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
5. ทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ท้อถอย
6. มีความมานะ บากบั่นที่จะทางานให้ผิดน้อยที่สุด
7. ชอบศึกษา ค้นคว้า สอบถาม หาความรู้ ความจริงอยู่เสมอ
8. มีความตื่นตัวในการทางานอย่างสม่าเสมอ
9. ทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ของตน และพยายามทาจน
สาเร็จ
10. แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชางานของตน
11. แนะนาเพื่อน หรือเพื่อนผู้ใกล้ชิดให้ขยัน
12. ช่วยเหลือกิจการงานของบ้าน และทางโรงเรียนด้วยความเต็มใจและตั้งใจทาให้ดี
ที่สุด
13. ให้ความเอาใจใส่คอยขวนขวายช่วยเหลือกิจกรรมของเพื่อนผู้ใกล้ชิด ให้สาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ไม่หวั่นต่ออุปสรรค
14. หมั่นตักเตือนเพื่อนร่วมงาน ให้ทาด้วยความเต็มใจและอดทน
15. ช่วยเหลือกิจกรรมของหมู่คณะตามความรู้ความสามารถของตน
ขอบเขตความหมายของความอดทนอดกลั้น แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามทางาน ไม่
ล้มเลิกท้อถอยก่อนงานจะสาเร็จพยายามต่อสู่ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้เสร็จสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่
วางไว้แ ละมีค วามกระตือ รือ ร้นในการศึกษาเล่ าเรียนแม้จะมีค วามยากล าบากในการปฏิบัติ และ
ยอมรับได้กับสภาพความเป็นจริงแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
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1.6 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง
พัฒนาการทางสังคม คือ ความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นๆ ในสังคมนั้นๆ เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตน มี
การยอมรับและสามารถปฏิบัติตามบทบาทได้อย่างถูกต้อง
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2535: 10) ได้ให้ความหมายของ
พัฒนาการทางสังคม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ที่สังคมนั้นๆ ยอมรับและสามารถ
ปฏิบัติตามบทบาทได้อย่างถูกต้อง โดยที่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆ
เฮอร์ลอค (เบญจวรรณ ศรีมารุต . 2541; อ้างอิงจาก Hurlock. 1978: 228) ได้ให้
ความหมายของพัฒนาการทางสังคมว่า หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับแผนที่สังคมยอมรับ เพื่อจะเข้าสังคมได้ และการที่เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสาคัญดังนี้ ประการแรก ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม เด็กจะเข้า
สังคมได้ดีต้องปฏิบัติตามแนวที่สังคมยอมรับ ประการที่สอง บทบาทในสังคม เด็กต้องปฏิบัติตนได้
สอดคล้องกับบทบาทที่สังคมยึดถือปฏิบัติ และประการสุดท้าย ทัศนคติต่อสังคม เป็นความรู้สึกที่ดี
ของเด็กที่มีต่อบุคคลและกิจกรรมในสังคมรู้สึกว่าตนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและ
ความร่วมมือต่างๆ ในสังคม
จากการศึกษาพบว่าได้มีนักการศึกษาให้ความหมายของพฤติกรรมทางสังคมไว้หลายท่าน
ดังต่อไปนี้
กู๊ด (Good. 1973: 44) ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง การแสดงออก
ที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคม
อิงลิ ช (อรวรรณ สุ่ มประดิษฐ์ . 2533: 14; อ้างอิงจาก English. 1958: 506) ได้ใ ห้
ความหมายว่า พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม
บุคคลอื่น หรือพฤติกรรมที่แสดงออกโดยได้รับการควบคุมจากองค์กรทางสังคมที่มีการจัดรูปแบบ
แล้ว เช่น ครอบครัว โรงเรียน เป็นต้น
เพจ (เบญจวรรณ ศรีมารุต. 2541: 14; อ้างอิงจาก Page. 1977: 314) ได้ให้ความหมาย
ว่า พฤติกรรมทางสังคมเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมของกลุ่ม
บุคคลอื่น โดยได้รับการควบคุมจากองค์กรทางสังคม หรือเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อพยายามที่
จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้อง กับสานักงานคณะการการศึกษาแห่งชาติ (2528: 200) ได้
ให้ความหมายว่า พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในสังคม ซึ่งเป็น
ผลมาจากการได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวและสมาชิกอื่นๆ ในสัง คมที่ตน
อาศัยอยู่ ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลทั้งที่เป็นลักษณะเฉพาะและลักษณะที่สัมพันธ์กับผู้อื่น จะเป็น
ลักษณะใดขึ้นอยู่กับค่านิยมและเจตคติของสังคมนั้น
จากที่กล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของ
บุคคลแต่ละคนในสังคม ซึ่งผลที่ได้เกิดจากการได้รับอิทธิพลจากกลุ่มบุคคล และทั้งที่พยายามที่จะมี
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อิ ท ธิ พ ลเหนื อ บุ ค คลอื่ น ภายใต้ ก ารควบคุ ม ขององค์ ก รทางสั ง คม เด็ ก จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ์ทางสังคม และโครงสร้างทางสังคมในกลุ่มเพื่อน มีการเล่นร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อ
กันและมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นในสังคมได้
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัย
ดวงใจ เนตรโรจน์ (2527: 40) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีเกี่ยวกับความมีวินัยในตนเองพอจะ
สรุปจากนักการศึกษา ได้ดังนี้
ลักษณะ “วินัยในตนเอง” มีความสาคัญต่อการแสดงออกทางจริยธรรมและคุณธรรมของ
บุคคลมาก และอาจจะสาคัญมากกว่าลักษณะทางความรู้ดีชั่ว และความสามารถกระทาดีกระทาชั่ว
ด้วย ฉะนั้นการให้ความสนใจเกี่ยวกับกาเนิดและการเจริญเติบโตของจิต ลักษณะการมีวินัยในแห่ง
ตน จึงเป็นสิ่งจาเป็นในเรื่องนี้ นักจิตวิทยาพัฒนาการได้ให้ความสนใจมานานแล้วและมีความเห็นว่า
ความมีวินัยแห่งตน หรือความสามารถควบคุมตนเองอย่างถูกต้อง เป็นหลักของพัฒนาการทางจิต
ของบุคคล นั้นคือ ความมีวินัยในตนเองเป็นลักษณะสาคัญของผู้ที่บรรลุวุฒิภาวะทางจิตใจ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความมีวินัยในตนเองของบุคคลอย่างหนึ่งก็คือบิดามารดาและ
สังคมที่มีตนอยู่ รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดู และวัฒนธรรมในสังคมความเป็นพลเมืองดีเป็นวิถีทางของ
ชีวิต ซึ่งเริ่มต้นมาจากบ้าน
สมาคมเรื่องเด็กแห่งสหรัฐ (ยุพดี เตชะอังกูร. 2525: 17; อ้างอิงมาจาก Child Study
Association. 1953: 132 – 135) เน้นให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่สาคัญในการสร้างวินัยในตนเองคือ
เพื่อระงับหรือควบคุมความโกรธความรู้สึกต่าต้อย ความรู้สึกว่าตนเองมีความผิดตลอดเวลาและ
ความกลัวต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุให้บุคคลขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และส่งผลต่อการแสดงออก
ทางความคิดรวมทั้งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลอันเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
สุชา จันทน์เอม (2511: 52) ได้เสนอวิธีส่งเสริมวินัยในตนเองซึ่งสามารถทาได้ทั้งที่บ้าน
และโรงเรียนว่า ผู้ใหญ่จะต้องสร้างความสัมพันธภาพอันดีกับเด็ก ไม่ควรบังคับข่มขู่ให้เด็กทาตาม
กฎที่ได้วางไว้ เมื่อต้องการให้เด็กทาสิ่งใดควรให้คาแนะนาและชี้แจงแต่โดยดี เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจ
อย่างแจ่มแจ้ง ควรให้เด็กมีอิสระในการพัฒนาตนเอง ไม่ควรควบคุมเด็กตลอดเวลาและส่งเสริมให้
เด็กทาสิ่งต่างๆ ตามความสามารถของตนโดยไม่ควรมอบความรับผิดชอบให้เกินกาลังของเด็ก
พยายามอธิบายคาถามต่างๆ ที่เด็กสนใจและรับฟังเหตุผลต่างๆ ของเด็กให้ความนับถือในตัวเด็ก
และปล่อยให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง การยกย่องหรือให้คาชมเชยจะเป็นการส่งเสริมกาลังใจและแสดง
ให้เด็กรู้ว่าตนมีความพอใจในการกระทาของเด็ก ทั้งนี้ผู้ใหญ่ต้องมีเหตุผลและมีความคงเส้นคงวาใน
การอธิบายเหตุผลต่างๆ ให้เด็กความเข้าใจก่อนที่จะให้เด็กเชื่อฟังและทาตาม หากมีการลงโทษควร
ใช้เหตุผลและควรหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ พ่อแม่และครูควรพยายามหาทางส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ควบคุมตนเอง รู้จักตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะจะช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งซึ่งจะทาให้ชีวิตเด็กสมบูรณ์ใน
การดารงชีวิตอยู่ในสังคม การส่งเสริมให้เด็กเกิดวินัยในตนเองมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
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1. ความแน่นอนสม่าเสมอ ควรกาหนดกิจวัตรประจาวันที่แน่นอน เด็กจะรู้สึกสบายใจ
ถ้าเขารู้กาหนดการที่แน่นอนของตนเองล่วงหน้า เช่น กาหนดเวลารับประทานอาหาร อาบน้าเล่น
และเวลานอน การตั้งกฎเกณฑ์ต้องคานึงว่ามีความสาคัญและเด็กสามารถที่จะทาตามได้ เด็ก
ต้องการรู้อย่างชัดเจนว่าผู้ใหญ่ต้องการอะไรจากตนทั้งนี้เพื่อสามารถตัดสินใจได้แน่นอน หากมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไร
2. ชมเชยให้กาลังใจ เด็ก ๆ ต้องการความสนใจและการยอมรับที่สม่าเสมอจากผู้ใหญ่
ควรบอกให้เด็กรู้ถึงความต้องการอย่างชัดเจนและชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดี
3. ทาเป็นตัวอย่าง เด็กจะเลียนแบบสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ดังนั้นจึงควรทาตัวเป็นอย่างที่ดี
ให้เด็กเห็นเพื่อให้เด็กเป็นไปตามความคาดหวัง
4. ใช้เหตุผลที่ถูกต้องตามสถานการณ์ เด็กมีความแตกต่างกันและมีพัฒนาการทาง
ร่างกายและอารมณ์ต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ ก่อนที่จะใช้วินัยแก่เด็ก ต้องพิจารณาว่า
เด็กกาลังป่วย หิว หรือกาลังไม่สบายใจหรือไม่ หรือบางทีเด็กอาจจะเล็กเกินไปกว่าที่จะเป็นไปตามที่
คาดหวัง
5. การลงโทษเพื่อให้เกิดวินัยในตนเองอาจทาได้ หากการพูดหรือชี้แจงการกระทาโดย
วิธีต่าง ๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อาจจาเป็นต้องมีการลงโทษ แต่ไม่ควรรุนแรงนักเช่น การ
ไม่ยอมรับในสิ่งที่เด็กกระทาหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง การงดการปฏิบัติบางอย่างหรือสิทธิ
บางประการ การจากัดบริเวณหรือการไม่พูดด้วยระยะเวลาหนึ่งในเรื่องการลงโทษนั้น
ฉันทนา ภาคบงกช (2539: 7 – 8) ได้เสนอแนะแนวทางใหม่ในเรื่องการสร้างวินัยใน
ตนเองโดยหลีกเลี่ยงการลงโทษโดย ควรเสนอทางเลือกอื่นให้เด็กเลือกแทนการลงโทษ เช่น เด็กซึ่ง
รบกวนเพื่อนในขณะฟังนิทานครูอาจเสนอกิจกรรมให้เลือกอีก 1 กิจกรรมคือ การออกไปเล่นน้า –
เล่นทราย ครูต้องพยายามไม่ให้เด็กรู้สึกว่าเป็นการลงโทษ ในกรณีที่เด็กเปลี่ยนใจกลับเข้ามาเข้าร่วม
กิจกรรมอีก ครูควรให้เด็กรอจนกว่าจะถึงกิจกรรมครั้งต่อไป
การพัฒนาความมีวินัยในตัวเด็ก มีรากฐานมาจากทัศนะคติของเด็กที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเด็ก ต่อตนเองและผู้อื่น การพัฒนาความมีวินัยในตนเองเป็นกระบวนการสร้างภาพพจน์ทาง
ที่ดีของตนเอง ถ้าผู้ใหญ่อบรมเลี้ยงดูเด็กและเข้าใจถึงขั้นตอนของพัฒนาการเด็กในวัยต่างๆ ก็จะ
สามารถส่งเสริมและช่วยพัฒนาเด็กให้เจริญงอกงามได้อย่างเต็มศักยภาพ
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget)
เพียเจท์ (วราภรณ์ รักวิจัย . 2535: 108-109) เป็นบุคคลแรกที่ศึกษาเรื่องจริยธรรมของ
เด็ก เขาอธิบายว่าจริยธรรมจะแฝงอยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆ ทุกชนิด และในการเล่นเกมต่าง ๆ ของเด็ก
จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็นระบบซับซ้อนแอบแฝงอยู่ในการเล่นเกมนั้นพัฒนาการทางจริยธรรมมี 2 ขั้น
ที่เป็นพื้นฐานคือ
1. การฝึกหัดตามกฎเกณฑ์ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุก่อน 8 ปี ระยะนี้เด็กจะยึดเกณฑ์
ภายนอกนั่นคือ พ่อ แม่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการทางจริยธรรมของ
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เด็ก กฎเกณฑ์จะมีลักษณะตายตัว เด็กจะไม่คานึงถึงแรงจูงใจต่างๆ หรือเหตุของการกระทา แบ่งได้
เป็นขั้นคือ
ขั้นที่ 1 เด็กพยายามทาตามอย่างคนอื่น เพราะยังไม่รู้กฎเกณฑ์การเล่น
ขั้นที่ 2 เด็กจะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง พฤติกรรมจะเกิดมาจากตนเองรวมกับการ
ตามอย่างคนอื่นที่เล่นเป็นการเล่นจะมุ่งเอาชนะ
ขั้นที่ 3 เด็ก เกิ ดความร่ว มมือ ในระหว่างผู้ เ ล่ นความสนใจอยู่ที่การเล่ นตาม
กฎเกณฑ์ ไม่มุ่งแต่เอาชนะ
ขั้นที่ 4 เด็กนอกจากจะมีค วามร่วมมือ ในการเล่ นตามกฎเกณฑ์แล้ว ยังทาตาม
กฎเกณฑ์ด้วยความรู้สึกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
2. ความสานึกในกฎเกณฑ์ เด็กเริ่มมีกฎเกณฑ์ของตนเอง ระยะนี้พัฒนาการทาง
จริยธรรมเริ่มก้าวไปสู่ระยะที่มีความคิดเป็นของตนเอง ในลักษณะของการคิดถึงความยุติธรรมและ
ผลของการกระทา
จากทฤษฎีกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาทางจริยธรรมของเด็ก เป็นการจัดประสบการณ์ให้
เด็กได้เล่นทางานมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนและผู้อื่ นที่อยู่รอบข้าง จะทาให้เด็กมีพัฒนาการทาง
จริยธรรมสูงขึ้น รู้จักควบคุมตนเองและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สังคมยอมรับได้ โดยที่ผู้ใหญ่ต้อง
ชี้แจงเหตุผลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเด็ก
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg)
ดวงเดือน พันธุมนาวิน.(2523: 29-31) ได้สรุปทฤษฎีของโคลเบอร์กว่าได้นาแนวความคิด
ของเพียเจท์ มาศึกษาต่อและพบว่ามนุษย์มีพัฒนาการทางจริยธรรมมากขึ้นกว่าที่เพียเจท์ระบุไว้โคล
เบอร์ก ได้แบ่งประเภทของความคิดทางจริยธรรมเป็น 3 ระดับ ในแต่ระดับแบ่งออกเป็นขั้นย่อย ๆ
ระดับละ 2 ขั้น
1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Preconventional) อายุ 2-10 ปี
ขั้นที่ 1 เด็กยึดเหตุผลจากการลงโทษ และการอนุโลมตามที่ผู้มีอานาจเหนือกว่ า
อย่างโต้เถียงไม่ได้ การกาหนดว่า สิ่งใดดี หรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับผลที่ตามมาทางกาย โดยไม่เกี่ยวกับ
ความหมายหรือคุณค่าของมนุษยชาติ
ขั้นที่ 2 การกระทาที่ถูกต้องประกอบด้วยการกระทาซึ่งตนเองพอใจ และบางครั้ง
บางคราวก็ทาให้ผู้อื่ นพอใจด้วย มีพื้นฐานของความยุติธรรม การตอบแทนและการแบ่งปันส่วน
เท่ากัน แต่เด็กยังตีความหมายของพื้นฐานเหล่านี้ออกมาในแง่ของผลทางกายและการปฏิบัติทาง
กาย เช่น "ถ้าเธอทาให้ฉัน ฉันจะทาให้เธอบ้าง" กล่าวคือ เป็นการตอบแทน หรือการแลกเปลี่ยน ซึ่ง
มิใช่เกิดจากความซื่อสัตย์ กตัญญู หรือยุติธรรม
2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional) อายุ 10-16 ปี
ขั้นที่ 3 เด็กพยายามทาตัวเป็น "เด็กดี" คือพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สังคมเห็นว่าดีเด็ก
จะมีภาพพจน์ของพฤติกรรมเหล่านั้นและพยายามปฏิบัติตาม เริ่มให้ความสาคัญกับการตัดสิน
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พฤติกรรมโดยพิจารณาจากเจตนา (Intention) ของผู้กระทา เช่นกล่าวว่า "เขาเป็นเด็กดี" เป็นต้น
เด็กจะพยายามประพฤติปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ เพื่อเป็นที่ยอมรับว่าเขาเป็น "เด็กดี"
ขั้นที่ 4 บุคคลจะยึดถือและเคารพต่อผู้บังคับบัญชา กฎที่แน่นอนและยึดถือ
ระเบี ยบของสั งคม พฤติ ก รรมที่ถู ก ต้อ งประกอบด้ ว ยการท าหน้า ที่ของตนเอง เคารพต่ อ
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางสังคม ถือว่าบุคคลจะได้รับการยกย่อง
เนื่องจากปฏิบัติตามหน้าที่
3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post conventional) อายุ 16 ปีขึ้นไป
ขั้นที่ 5 บุคคลยึดถือสังคมสัญญา (Social Contact) โดยทั่วไป และกฎหมายการ
กระทาที่ถูกต้อง มักจะตีความหมายออกมาในแง่ของสิทธิทั่วไป และในแง่ของมาตรฐานซึ่งสังคมโดย
ส่วนรวมเห็นพ้องต้องกัน แต่พร้อมกันนั้นก็เน้นถึงความเป็นไปได้ของการแก้ไขกฎหมายในแง่การ
พิจารณาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์อันพึงได้รับของสังคมมากกว่าที่ จะยึดถือกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดแบบขั้นที่ 4
ขั้นที่ 6 บุคคลจะมีการตัดสินใจตามมโนธรรม และการเลือกกฎเกณฑ์ศีลธรรมด้วย
ตนเอง ตามความเข้าใจเชิงตรรกะ มีความเป็นสากล และมีความคงที่สม่าเสมอ กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็น
นามธรรม มิใช่รูปธรรมแบบบัญญัติ 10 ประการ (Ten Commandments) เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความ
ยุติธรรม การตอบแทนแลกเปลี่ยน หรือความร่วมมือ และความเสมอภาคของสิทธิมนุษยธรรมเป็น
สากล และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นคนในแต่ละบุคคลด้วย
จากทฤษฎีกล่าวสรุปได้ว่า การพัฒนาทางการเรียนรู้ในขณะที่เ ด็กได้มีโอกาสติดต่อ
สัมพันธ์กับผู้อื่นนั้น จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนา
ทางจริยธรรมมิใช่การรับรู้จากการพร่าสอนจากผู้ใหญ่หรือผู้อื่น แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้
เกี่ยวกับบทบาทของตนเองและผู้อื่น
ทฤษฎีการเกิดวินัยแห่งตนของเมาเรอร์ (Mowrer)
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 6-9) ได้สรุปทฤษฎีของเมาเรอร์ไว้ว่า การเกิดวินัยใน
ตนเองของบุค คลแต่ล ะคนนั้น จะต้องมีพื้นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา
จุดเริ่มต้นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับมารดา หรือผู้เลี้ยงดู อันจะนาไปสู่ความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง เมื่อโตขึ้นทารกและเด็กจะต้องเรียนรู้จากผู้เลี้ยงดู โดยการเรียนรู้นี้จะเกิดขึ้นในสภาพ
อันเหมาะสมเท่านั้น การเรียนรู้ของทารกและเด็กนี้จะเกิดขึ้นหลายระดับและมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
จุดเริ่มต้นอยู่ที่การที่ทารกได้รับการบาบัดความต้องการ เช่น หิว ก็ได้ดื่มนม ร้อน ได้
อาบน้า ยุงกัดก็มีผู้มาปัดให้ เมื่อทารกได้รับการบาบัดความต้องการก็จะรู้สึกสบาย พอใจ และมี
ความสุข ความสุขนี้จะรุนแรงมาก และติดตรึงอยู่ในสานึกของทารกไปจนเติบโตขึ้น ขั้นต่อมาคือใน
ขณะที่ทารกได้รับการบาบัดความต้องการจนรู้สึกพอใจและมีความสุข การรับรู้ขั้นต่อมาของเด็กคือ
ความสุข ความพอใจของเด็กที่เกิดจากการได้รับการบาบัดความต้องการต่างๆ การปรากฏตัวของ
มารดาทาให้เกิดความสุขความพอใจ การรักการพอใจมารดานั้นจะต้องเกิดด้วยการเรียนรู้เช่นนี้
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ในทางตรงกันข้าม หากเด็กหิวและไม่ได้กินหรือกินเมื่อไม่หิว เด็กจะไม่เกิดความพอใจเด็กจะไม่มี
รากฐานของการเรียนรู้ที่จะรักและพอใจมารดาของตน เมื่อการเรียนรู้ขั้นแรกเกิดขึ้นแล้ว จึงเป็นการ
เรียนรู้ขั้นที่สองต่อไปกล่าวคือ มารดาย่อมมาควบคู่กับคาอบรมสั่งสอนเด็ก ด้วยคาพูดหรือการ
กระทาต่างๆ ต่อมาเด็กจึงจะมีความสุข เลียนแบบมารดาทางคาพูด การกระทา หรือทาตามที่มารดา
สั่งสอน ความสุขความพอใจที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นการให้รางวัล หรือชมเชยตนเองโดยไม่หวังผล
จากภายนอก เด็กจะเลียนแบบผู้เลี้ยงดูตนทั้งทางดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ที่ตนรัก พอใจ
เช่น ถ้าเด็กเห็นมารดาสูบบุหรี่เสมอ เมื่อเด็กสูบบ้าง ก็จะมีความสุขความพอใจ เพราะเป็นลักษณะ
ของผู้ที่ตนรัก ลักษณะที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ของบุคคลนั่นเอง โดยจะปรากฏขึ้นใน
เด็กที่มีอายุระหว่าง 8-10 ขวบ และจะพัฒนาต่อไปจนสมบูรณ์เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ฉะนั้นผู้ที่มีบรรลุ
ภาวะทางจิตอย่างสมบูรณ์ จึงเป็นผู้ที่สามารถควบคุมตนเองให้ปฏิบัติอย่างมีเหตุมีผลในสถานการณ์
ต่างๆ ได้เช่น ในการตอบโต้เมื่อเด็กเกิดความคับข้องใจ หรือเมื่อเกิดความกลัว ในการมีความรักและ
การมีอารมณ์ขัน ผู้ที่ขาดวินัยในตนเองเพราะไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะกลายเป็น
บุคคลที่ขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระทา และอาจกลายเป็นผู้ทาผิดกฎเกณฑ์ และกฎหมายของ
บ้านเมืองอยู่เสมอ ในรายที่รุนแรงอาจกลายเป็นอาชญากรรมเรื้อรังหมดโอกาสที่จะแก้ไข
จากทฤษฎีกล่าวสรุปได้ว่า การเกิดวินัยของตนเองนั้น มีพื้นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกเกิด ถึง
วัยเจริญเติบโต โดยจุดที่สาคัญนั้นก็คือ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างในการอบรมเลี้ยงดู ซึ่ง
เป็นพื้นฐานสาคัญในด้านอุปนิสัยและเป็นการเสริมสร้างวินัยที่จะเกิดขึ้นกับเด็กต่อไป
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของแบนดูรา (Bandura)
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (รัชดาภรณ์ อินทะนิน. 2544: 9; อ้างอิงจาก
Bandura. 1977: 22 – 27) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ มนุษย์มีการเรียนรู้
พฤติกรรมจากประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งโดยทางตรง (Direct Experience) คือ เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นกับตนเองและโดยทางอ้อม (lndirect Experience) คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น หรือ
การเรียนรู้จากตัวแบบ (Learning Thought Modeling) ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการ
สั ง เกต (Observational Process) การเรี ย นรู้ ส่ ว นใหญ่ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เป็ น การเรี ย นรู้ ด้ ว ย
กระบวนการสังเกตตัวแบบ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1.กระบวนการสนใจ (Attention Process) เป็นกระบวนการเลือกและรับรู้ลักษณะของ
พฤติกรรมที่สาคัญของตัวแบบ โดยผู้สังเกตจะต้องให้ความสนใจและรับรู้ลักษณะที่สาคัญให้ถูกต้อง
แล้วนาสิ่งที่ได้จากการสังเกตมาสรุปรวบรวมไว้เป็นขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการจา ซึ่งความสนใจนี้จะ
ทาให้สามารถจาแนกพฤติกรรมที่สาคัญออกจากพฤติกรรมอื่นของตัวแบบได้ การรับรู้จะเกิดขึ้นได้
มากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ องค์ ป ระกอบที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการสนใจจากตั ว ผู้ สั ง เกตหรื อ จาก
โครงสร้างและลักษณะของตัวแบบ ได้แก่ ความชัดเจน ความซับซ้อน ความน่าสนใจของตัวแบบ
รวมทั้งองค์ประกอบด้านสัมพันธภาพระหว่างตัวแบบกับผู้สังเกต
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2. กระบวนการคงไว้ (Retention Process) เป็นกระบวนการของการจาเป็นการ
รวบรวมลักษณะพฤติกรรมที่ได้จากการสังเกตไว้ในระบบความจาในรูปของสัญลักษณ์ (Symbolic
Forms) ได้แก่ จินตภาพ (lmage) และภาษา (Verbal) เมื่อบุคคลได้เห็นพฤติกรรมของตัวแบบที่ตน
สนใจ การรับรู้จะเกิดขึ้น และเมื่อพฤติกรรมสิ้นสุดลง มโนภาพของพฤติกรรมดังกล่าวจะยังคงอยู่ใน
ความทรงจาและจะถูกดัดแปลงเป็นสัญลักษณ์ทางภาษา ซึ่งสามารถจดจาได้ง่ายและนานกว่า
3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) เป็นกระบวนการแปลง
สัญลักษณ์ในระบบความจาออกมาเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกต้องหรือใกล้เคียงกับตัวแบบหรือไม่
ขึ้นอยู่กับปริมาณการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตและความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลนั้น
4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) การเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ในสังคมนั้น
มนุ ษ ย์ ไ ม่ ส ามารถแสดงพฤติ ก รรมที่ ต นได้ รั บ รู้ มาทั้ ง หมด แต่ จ ะเลื อ กพฤติ ก รรมของตั ว แบบที่
ก่อให้เกิดผลดีตอบแทนมากระทามากกว่าพฤติกรรมที่ตนได้รับรู้มาทั้งหมด การประเมินพฤติกรรม
ของตัว แบบจึงเป็นไปในรูปของการรับเอาสิ่ งที่ทาให้ต นพึงพอใจและปฏิเ สธสิ่ งที่ต นไม่เ ห็นด้ว ย
หรือไม่พึงพอใจ
จากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา กล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมของเด็กปฐมวัย
ทุกคน มีการพัฒนาไปตามลาดับขั้นของพัฒนาการ ขึ้นอยู่กับความพร้อมและการปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ถ้าเด็กคนใดได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่จะทาให้เด็กมีบุคลิกภาพที่ดีและ
พร้อมที่จะพัฒนาขั้นสูงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามบุคคลใกล้ชิดจะเป็นแบบอย่างให้
เด็ ก ได้ เ ลี ย นแบบพฤติ ก รรม จึ ง เป็ น จุ ด ส าคั ญ ที่ พ่ อ แม่ แ ละครู ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ และเข้ า ใจถึ ง
พัฒนาการเด็ก เพื่อเป็นการวางรากฐานของบุคลิกภาพให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมที่ดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของอีริคสัน (Erikson)
อีริคสัน (Erikson) กล่าวว่า เด็กเป็นวัยที่กาลังเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นสิ่งแปลกใหม่
และน่าตื่นเต้นสาหรับเด็ก บุคลิกภาพจะสามารถพัฒนาได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ กับแต่ละช่วงของอายุ
ของเด็ก และการประสบสิ่งที่พึงพอใจตามขั้นพัฒนาการต่างๆ ตามวัย ถ้าหากได้รับการตอบสนอง
ต่อ สิ่ งที่ต นพอใจในช่ว งอายุนั้น เด็ก ก็จะมีพัฒนาการทางบุค ลิ กภาพที่ดีและเหมาะสม (ทิศ นา
แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2536: 67) ซึ่งอิริคสัน ได้แบ่งพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยเป็น 3
ระยะ คือ
1. ขั้นความไว้วางวางใจ – ความไม่ไว้วางใจ (Basic Trust & Basic Mistrust) อยู่ใน
วัยแรกเกิดถึง 1 ปี ถ้าเด็กมีประสบการณ์ที่ดีและได้รับความรักความอบอุ่นอย่างสม่าเสมอ เด็กจะ
รู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่ และเกิดความรู้สึกไว้วางใจผู้อื่น แต่ถ้าเด็กได้รับประสบการณ์ตรงกันข้ามก็จะเกิด
ความรู้สึกไม่ไว้วางผู้อื่นและอาจนาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผล เพิกเฉย หรือท้อแท้สิ้นหวังในช่วง
หลังของชีวิต
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2. ขั้นความเป็นตัวของตัวเอง – ความละอายสงสัย (Autonomy & Shame and
Doubt) อยู่ในวัย 1 – 3 ปี เด็กวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวได้ดีและเริ่มควบคุม
ขับถ่ ายได้ จึงต้อ งการที่ขั บถ่ ายตามความต้ อ งการของตน ซึ่ งถ้ าเด็ก ประสบความส าเร็จในการ
ควบคุ ม กล้ า มเนื้ อ ต่ า งๆ ก็ จ ะเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จและเป็ น ตั ว ของตั ว เอง แต่ ถ้ า หากไม่ ป ระสบ
ความสาเร็จก็จะเกิดความรู้สึกละอายและสงสัยในตัวเอง
3. ขั้นความคิดริเริ่ม – ความรู้สึกผิด (Initiative & Guilt) อยู่ในช่วงอายุ 3 – 6 ปี การ
ให้เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ตามความคิดความต้องการของตน จะทาให้เด็กประสบความสาเร็จ
ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็กก็เป็นผลมาจากการให้เด็กได้ทากิ จกรรมที่สนุกสนาน
ง่ายๆ การที่เด็กมีร่างกายและจิตใจที่ดีจะส่งผลให้เขาเป็นคนมีความคิดริเริ่ม แต่ถ้าเด็กประสบความ
ล้มเหลว ไม่สมหวังก็จะเกิดความรู้สึกผิดและวิตกกังวล
จากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสังคม จะเห็นว่าเด็กปฐมวัยเป็น วัยที่กาลังอยากรู้
อยากเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตามความคิดความต้องการของตน
การให้เด็กได้ทากิจกรรมที่สนุกสนานง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง กิจกรรมนั้นจะนาไปสู่ความสาเร็จและทา
ให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาเด็กได้ตามขั้นพัฒนาการ
ทฤษฎีข้างต้นที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ในการพัฒนาความมีวินัยในตัวเด็ก มีรากฐานมาจาก
ทัศนะคติของเด็กที่มีต่อตนเองต่อผู้อื่น และต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก การพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองจะมีกระบวนการเช่นเดียวกับการสร้างภาพพจน์ทางที่ดีของตนเองหรือการเป็นแบบอย่าง
เด็ก สามารถประพฤติปฏิบัติต นให้ เ ป็นไปในลั กษณะที่ ใ นสังคมปัจจุบัน ยอมรับ และในทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ได้กล่าวว่า จริยธรรมจะแฝงอยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆ ทุกชนิดและ
ในการเล่นเกมต่างๆ ในการพั ฒนาทางจริยธรรมของเด็ก นั้นเป็นการสอนให้เด็กได้เ ล่นทางานมี
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ มเพื่อนและผู้อื่นที่อยู่ รอบข้างจะทาให้เด็กมีจริยธรรมสูงขึ้น ซึ่งคล้ายกับทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์กที่พบว่ามนุษย์มีพัฒนาการทางจริยธรรมมากขั้นกว่าโดยแบ่ง
ประเภทของความคิดทางจริยธรรมเป็น ระดับก่อนกฎเกณฑ์ ระดับตามกฎเกณฑ์ และระดับเหนือ
กฎเกณฑ์ จะช่ว ยให้เ ด็กมีพั ฒนาการทางจริยธรรมในขั้นที่สู งขึ้นได้อ ย่างรวดเร็วการพัฒนาทาง
จริยธรรมมิใช่ก ารรับรู้จากการพร่าสอนจากผู้ใ หญ่หรือผู้ อื่นแต่เ ป็นการผสมผสานระหว่างความรู้
เกี่ยวกับบทบาทของตนเองและผู้อื่น และในทฤษฎีการเกิดวินัยแห่งตนของเมาเรอร์ คือการเกิดวินัย
ในตนเองของบุค คลแต่ล ะคนนั้น จะต้อ งมีพื้ นฐานมาตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา
จุดเริ่มต้นคือ ความสัมพันธ์ระหว่างทารกกับมารดา หรือผู้เลี้ยงดู อันจะนาไปสู่ความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง โดยการเรียนรู้นี้จะเกิดขึ้นในสภาพอันเหมาะสมเท่านั้น จะเป็นพื้นฐานสาคัญในด้าน
อุปนิสัยและเป็นการเสริมสร้างวินั ยที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก และในทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบน
ดู ร า ได้ ก ล่ า วว่ า พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ มนุ ษ ย์ มี ก ารเรี ย นรู้ พ ฤติ ก รรมจาก
ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม การเรียนรู้ส่วนใหญ่ในชีวิตประจาวันเป็นการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการสั ง เกตตั ว แบบคื อ กระบวนการสนใจ กระบวนการคงไว้ กระบวนการ
แสดงออก กระบวนการจูงใจ อย่างไรก็ต ามบุค คลใกล้ ชิด จะเป็น แบบอย่ างให้เ ด็กได้เ ลี ยนแบบ
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พฤติกรรม จึงเป็นจุดสาคัญที่พ่อแม่และครูต้องให้ความสาคัญและเข้าใจถึงพัฒนาการเด็ก เพื่อเป็น
การวางรากฐานของบุคลิกภาพให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ ทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของอีริคสัน ที่กล่าวว่า เด็กเป็นวัยที่กาลังเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
รอบตัว เป็นสิ่งแปลกใหม่แ ละน่าตื่นเต้นส าหรับเด็ก บุคลิ กภาพจะสามารถพัฒนาได้ดีหรือ ไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงของอายุของเด็กและได้แบ่งพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยเป็น ขั้ นความไว้
วางวางใจ – ความไม่ไว้วางใจ ขั้นความเป็นตัวของตัวเอง – ความละอายสงสัย และขั้นความคิด
ริเริ่ม – ความรู้สึกผิด จะเห็นได้ว่าเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่กาลังอยากรู้อยากเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ด้วยกิจกรรมต่างๆ ตามความคิดความต้องการของตน การให้เ ด็กได้ทากิจกรรมที่
สนุกสนานง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง กิจกรรมนั้นจะนาไปสู่ความสาเร็จและทาให้เกิดความภาคภูมิใจ ซึ่ง
เป็นส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาเด็กได้ตามขั้นพัฒนาการ และตระหนักถึงความสาคัญรวมทั้งเป็น
พื้นฐาน เป็นค่านิยมที่ดีงามในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบ ความอดทนอดกลั้น ถ้าผู้ใหญ่ที่
ใกล้ชิดอบรมเลี้ยงดูเด็ก และเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็กในวัยต่างๆ จะสามารถช่วยพัฒนาเด็ก
ให้มีความเจริญงอกงามได้อย่างเต็มศักยภาพ
1.7 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง
ความมีวินัยในตนเอง เป็นวินัยสูงสุดที่พึงปรารถนา ควรฝึกอย่างสม่าเสมอจนเกิดเป็นนิสัย
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต. 2537: 60) กล่าวว่า ในเบื้องต้น การสร้างวินัยควรเป็นไปเพื่อการ
สร้าง “ความเคยชินที่ดี” โดยการเห็นแบบอย่างที่ดี การได้รับการแนะนาอบรมสั่งสอนด้วยเหตุด้วย
ผล และผู้ใหญ่ควรให้ความเป็นกัลยาณมิตรแก่เด็ก
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537: 12) ได้แนะแนวทางในการส่งเสริมความมีวินัย
ในตนเองดังนี้
1. สร้างบรรยากาศที่มีการผ่อนคลาย
2. ให้โอกาสเด็กริเริ่มทากิจกรรมอย่างอิสระ
3. สนับสนุนให้เด็กมีโอกาสคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
4. เปิดโอกาสให้เด็กช่วยกันสร้างข้อตกลง
5. แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กปฏิบัติตามข้อตกลง ให้กาลังใจ
6. ทบทวนสิ่งที่เด็กได้กระทา โดยการถามหรือชมเชย
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 80-81) กล่าวถึงหลักการสร้างวินัยให้แก่เด็กดังนี้
1. มีเจตคติที่ดีกับเด็ก การสอนวินัยต้องค่อยเป็นค่อยไป ใส่ใจและพยายามในการ
สร้างด้วยการใช้สัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก ให้คาแนะนาชี้แจงถึงการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ฝึกเด็ก
ให้รู้จักการบังคับตนเองอย่างมีเหตุผล ให้กาลังใจเมื่อเด็กทาถูกต้องและชมเชย ใช้วิธีการชักจูงใจให้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มากกว่าการบังคับ โดยคานึงถึงความรู้สึกจิตใจของเด็ก และความสามารถ
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ของเด็กในการพัฒนาตามระดับอายุ การสอนวินัยเด็กด้วยความรักและให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเด็ก จะช่วย
ให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีกับการมีวินัย
2. ให้อิสระแก่เด็กในการมีความคิดเป็นของตนเอง ด้วยการให้คาแนะนาปรึกษาเมื่อ
เด็กเล่นกับเพื่อนหรือมีปัญหาในการเล่ น เด็กควรได้รู้ว่า ทาไมต้องมีวินัย พฤติกรรมใดที่ยอมรับได้
และพฤติกรรมใดที่ผิด เมื่อผิดแล้วต้องแก้ไข เพราะหากเกิดซ้าแล้วไปแก้ไข จะทาให้เด็กคับข้องใจ
3. สร้างให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายด้วยการติดตาม
ให้ข้อมูลย้อนกลับ ชี้แนะ ไม่ติหรือว่ากล่าวเด็กให้เสียใจ ไม่เปรียบเทียบเด็กกับผู้อื่นให้เด็กรู้สึกเป็น
ปมด้อย แต่ประเมินให้เด็กเห็นถึงการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองและข้อควรต้องแก้ไข
4. ให้การยกย่องชมเชยในทันทีที่เด็กกระทาหรือปฏิบัติดี อย่าพูดถึงสิ่งที่ไกลตัว เด็ก
จะไม่เข้าใจ เช่น ทาดีไปเถอะ โตขึ้นแล้วจะดีเอง เด็กไม่ทราบ หรือใช้คายาก เด็กไม่เข้าใจ เช่น คนดี
เป็นคนเก่ง เป็นต้น ในขณะที่ฝึกเด็ก เด็กอาจจะดื้อรั้นบ้าง เอาแต่ใจตนเองบ้าง ต้องให้อภัย อย่าเอา
แต่ใจ
5. การฝึกวินัยต้องสม่าเสมอ เราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กได้ในทันทีทันใดต้อง
ฝึกซ้าๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กซึมซับไปเป็นนิสัย เมื่อผิดต้องลงโทษทันทีเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องถ้า
เด็กทาดีต้องชมเชย
สุชา จันทน์เอม (2511: 52) ได้เสนอวิธีที่ส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเอง ซึ่งสามารถทาได้
ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน โดยผู้ใหญ่ต้องสร้างสัมพันธภาพอันดีกับเด็ ก ไม่ควรบังคับขู่เข็ญให้เด็กทา
ตามกฎบังคับที่วางไว้ ควรให้เด็กมีอิสระในการพัฒนาตนเอง ไม่ควรควบคุมเด็กตลอดเวลา ผู้ใหญ่
ควรส่งเสริมให้เด็กทาสิ่งต่างๆ ที่เขาสามารถทาได้ ไม่ควรมอบความรับผิดชอบให้เด็กจนเกินกาลั ง
ของเด็กและพยายามอธิบายคาถามต่างๆ ที่เด็กสนใจและรับฟังเหตุผลต่างๆ ของเด็ก ให้ความนับ
ถือในตัวเด็ก ควรปล่อยให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้ ควรยกย่องหรือให้คาชมเชยเด็ก เพื่อ
เป็นการส่งเสริมกาลังใจและแสดงความพอใจต่อการกระทาของเด็ก
ทักษิณา สวนานนท์ (2519: 41 – 42) ได้กล่าวว่า ในการส่งเสริมเด็กระดับปฐมวัยให้มี
วินัยในตนเองนั้น ควรสอนให้เด็กฝึกฝนตนเองให้มีพฤติกรรมอันเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม เด็กวัย 4 –
7ขวบที่สามารถเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ตลอดจนความรู้สึกของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อื่น มี
ความรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองได้ ก็ย่อมเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงในการเสริมสร้างอุปนิสัยอั นจะ
เป็ น รากฐานของการเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ มี วั น สิ้ น สุ ด ก่ อ นอื่ น ครู จ ะต้ อ งสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในตั ว เด็ ก และ
เสริมสร้างให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนั้นครูควรแนะแนวการปฏิบัติ
ช่วยให้เด็กค่อยๆ เกิดความเชื่อมั่นขึ้นว่าเขาสามารถทาได้ด้วยตนเอง เขารับผิดชอบการกระทาของ
เขาได้รวมทั้งทาให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หนึ่งในการร่วมสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ นั้นด้วย การ
ให้นักเรียนคิดเองบ้างจะทาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น วิธีการนี้ครูต้องทาให้เหมือนกับการ
เล่นโดยไม่ใช่วิธีการบังคับขู่เข็ญ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเด็กอย่างเด่นชัด สิ่งหนึ่งที่ครูควรทา
คือพยายามให้เด็กคิดได้เองว่าการทาเสียงหนวกหู หรือการรังแกเพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่น่าราคาญสาหรับ
ผู้อื่นมากเพียงใด บางครั้งครูให้เด็กช่วยวิจารณ์การกระทานั้นๆ และจะช่วยกันหาข้อเสนอแนะที่ดี
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อย่างไรก็ตามครูต้องไม่ลืมว่าระยะความสนใจของเด็กนั้นสั้นมาก จึงควรรีบหาข้อยุติเสียก่อนที่เด็ก
จะเริ่มเบื่อและลงมือก่อกวนใหม่ ครูควรมีศรัทธาในตัวเด็กเสียก่อน จะต้องหมั่นแสดงความรักความ
อบอุ่นต่อเด็ก คาพูดของครูเพียงสองสามคาที่แสดงถึงความศรัทธาต่อความสามารถของเขาอาจจะ
ทาให้มีความสนใจกับงานนั้นได้เป็นเวลานาน ครูจะต้องช่วยชมเชย พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นว่า
เขาทาได้ ถ้าพบเด็กที่ไม่เคยรู้จักคิดถึงผู้อื่น ครูก็ต้องพยายามอดทนช่วยเหลือ นอกจากนี้ควรช่วย
ให้เด็กที่ไม่เชื่อว่าตนเองจะทาได้เอาชนะความรู้สึกดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การควบคุมตนเองของ
เด็กปฐมวัยให้ได้ตลอดไปนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นไปได้ถ้ามีคนคอยให้กาลังใจ การเรียนรู้จะ
เป็นไปอย่างง่ายดาย ถ้าได้รับการเสริมแรงจากการเรียนรู้นั้นคือมั่นใจว่าจะทาได้ เป็นที่ยอมรับของ
เพื่อนและได้รับความรักจากทุกคน
นอกจากนี้ ช. ชนบท (2530: 50) ยังได้กล่าวถึงการสอนให้นักเรียนเกิดวินัยในตนเองนั้น
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาและความมั่นใจ นอกจากจะสอนโดยการให้ความรู้ความเข้าใจและการให้
ลงมือปฏิบัติเองแล้ว สิ่งสาคัญที่สุดคือ การปฏิบัติแบบอย่างที่ดี ครูผู้สอนต้องเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
เสียก่อน
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยนั้น สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ควรเริ่มตั้งแต่เด็ก
ปฐมวัย ซึ่งสามารถทาได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยใช้วิธีจูงใจมากกว่าการบังคับ ควรปลูกฝังให้
เกิดวินัยในตนเองโดยตั้งอยู่บนรากฐานของการใช้เหตุผลและการมอบความรัก ควรกระทาอย่างค่อย
เป็นค่อยไป และต้องมีความสม่าเสมอ มีการชมเชยให้กาลังใจเมื่อเด็กประพฤติดี ผู้ใหญ่หรือครูนับว่า
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญซึ่งต้องทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเอง
1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเอง
งานวิจัยในประเทศ
พนม ลิ้มอารีย์ (2522: 56-57) กล่าวว่า กลุ่มช่วยเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองเมื่อ
สมาชิกเข้ากลุ่ม จะต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ การปฏิบัติกิจกรรมนั้นจะต้องปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกมีความอดทนมากยิ่งขึ้น
พัชนี วรกวิน (2528: 149) กล่าวถึง การจัดกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่มว่า การได้เข้าร่วมกลุ่ม
นั้นก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านคือ ด้านทัศนคติต่อตนเอง การเข้าร่วมกลุ่มนั้นเป็นการแสดงถึงการ
ยอมรับจากกลุ่ม ทาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ความอบอุ่นใจและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ทาให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง และในการเข้าร่วมกลุ่มนั้น จะต้องมีสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน มีการกระทา
ร่วมกัน ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้ทาความเข้าใจตนเอง และสมาชิกอื่นในกลุ่ม ทาให้มีมโนภาพแห่งตนดี
ขึ้น และยังผลต่อทัศนคติต่อผู้อื่น ยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็น เคารพในสิทธิของกันและกัน ซึ่ง
จะมีผลต่อการให้ความร่วมมือในการทางานของกลุ่ม
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สายพิณ ปรุงสุวรรณ (2538: 44-48) ได้ทาการศึกษาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิ จกรรมศิล ปะสร้างสรรค์แ ละการเล่นตามมุมโดยเด็กร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์และครูส ร้าง
กฎเกณฑ์เด็กอายุ 5-6 ปี ชั้นอนุบาลราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2536 จานวน 92 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์และการเล่นตามมุมโดยเด็กร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์และครูสร้างกฎเกณฑ์ มีวินัยในตนเอง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
จิตรา ชนะกุล (2539: 64) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมวงกลมแบบกลุ่มย่อยในการ
พัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน
วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร จานวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 คน
พบว่า หลังการฝึกด้วยกิจกรรมวงกลมแบบกลุ่มย่อย นักเรียนมีพัฒนาการด้านความมีวินัยในตนเอง
สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
จินดา น้าเจริญ (2540: 55) ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเสริมลักษณะนิสัยแบบ
วางแผนปฏิบัติและทบทวนที่มีต่อวินัยในตนเองด้านสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยโดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 จานวน 30 คน ของโรงเรียนอนุบาลระยอง
อ.เมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมลักษณะนิสัยแบบ
วางแผนปฏิบัติและทบทวนมีพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
สุภัค ไหวหากิจ (2543: 61) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานคติ
ธรรมและการจัดกิจกรรมการเล่นเกมแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2543 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเล่านิทานคติธรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความมีวินัยในตนเองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือ
รัชดาภรณ์ อินทะนิน (2544: 56) ได้ศึกษาแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนวัดหนองจอก
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม พบว่า หลังการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียน
มีแนวโน้มและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนจัดกิจกรรมกลุ่ม
ต้องจิตต์ จิตดี (2547: 64) ได้ศึกษาการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดย
การจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอนุบาล 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จานวน 20 คน
ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรี ตามแนวคาร์ลออร์ฟ
มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ .05
ศศินันท์ นิลจันทร์ (2547: 55) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อความมี
วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอนุบาลปีที่ 1
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 สถานรับเลี้ยงเด็กดวงประทีป มูลนิธิดวงประธีปชุมชนแออัด
คลองเตย กรุงเทพมหานคร จานวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตย
หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ 0.1
งานวิจัยต่างประเทศ
เชเวียคอฟ และ ฟริทซ์ (เตือนใจ ยอดนิล. 2530: 44; อ้างอิงจาก sheviakov; &
Friz.1965) ได้ศึกษาถึงประเภทของวินัยที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็ก ว่าไม่ควรเป็นวินัยที่มีรากฐานจาก
การปฏิบัติตามคาสั่งของบุคคลอื่นและให้ความเห็นต่อไปอีกว่า ควรเป็นเรื่องของความตั้งใจ มาจาก
จิตสานึกของเด็กเอง ซึ่งมิใช่การกระทาตามคาสั่ง หรือเพราะการลงโทษ นั่นคือการปลูกฝังให้เกิด
วินัยในตนเอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความชื่นชอบและรักในอุดมคติ
มุสเสน (จิตรา ชนะกุล. 2539: 23; อ้างอิงจาก Mussen. 1969: 335-341) ได้ศึกษาพบว่า
การฝึ ก วินัยให้ แ ก่ เ ด็ก โดยการใช้เ หตุผ ลและให้ ค วามรัก เป็นการฝึ กวิ นัยที่ใ ห้ผ ลดี ที่สุ ดและช่ว ย
ส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก เพราะช่วยให้เด็กเข้าใจเหตุผลหรือมาตรฐานสังคมที่พ่อแม่
ต้องการ วิธีนี้จะช่ว ยให้เด็กมีวินัยในตนเองสูงขึ้น ซึ่งมุสเสนให้ข้อคิ ดว่า การฝึกวินัยและส่งเสริม
พั ฒ นาการของความรู้ สึ ก รั บ ผิ ด ชอบโดยการให้ ค วามรั ก นั้ น ควรใช้ จ นกว่ า เด็ ก จะเลิ ก กระท า
พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถ เพราะเป็นการกระตุ้นให้เด็กยอมรับอย่างแท้จริง
มิลเลอร์ (สมจิตต์ สุวรรณวงษ์. 2542: 46; อ้างอิงจาก Miller. 1984. Young Chaildren:
15-16) ได้ ศึ ก ษาถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งการลงโทษกั บ การฝึ ก วิ นั ย พบว่ า ลั ก ษณะของการ
ปฏิสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล สิ่งแวดล้อม กิจวัตรประจาวัน และความคาดหวังส่วนบุคคลมีผลต่อ
พฤติกรรมเด็กและเสนอแนะว่าเทคนิคที่ใช้ทักษะการแก้ปัญหาช่วยให้เด็กเกิดวินัยในตนเอง
ฮอฟแมน (Hoffman.1970: 286) ได้ศึกษาการฝึกวินัย 3 วิธี ได้แก่ การให้เหตุผลการ
ปล่อยปละละเลย และการรวมอานาจ ผลการศึกษาพบว่า บิดามารดาที่ฝึกวินัยโดยใช้วิธีการให้
เหตุผลจะทาให้เด็กมีวินัยในตนเองสูงกว่าเด็กที่ได้รับการฝึกวินัยโดยบิดามารดาที่ปล่อยปละละเลย
หรือรวบอานาจ
วิกกินส์ (Wiggins. 1971: 2899) ได้อ้างถึงการศึกษาของ โกช์ (Gough) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับ ความมีวินัยในตนเอง พบว่า ผู้ที่มีวินัยในตนเองสูง จะมีความรับผิดชอบมาก มีความวิตก
กังวลน้อย มีความอดทน มีเหตุผลของตนเอง มีความยืดหยุ่นในความคิด และมีพฤติกรรมที่สังคม
ยอมรับ และยังพบว่าโดยทั่วไปจะมีสุขภาพสมบูรณ์ดีกว่าผู้ที่ขาดวินัยในตนเอง
ไบรอันท์ (Bryant.1971: 4854-B) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนที่มี
ความเชื่อต่างกัน โดยให้ครูบรรยายลักษณะของนักเรียนที่มีความเชื่ออานาจในตนกับนักเรียนที่มี
ความเชื่ออานาจนอกตน กลุ่มละ 20 คน พบว่า เด็กที่มีความเชื่ออานาจภายในตนจะมีวินัยในตนเอง
มากกว่า ปรับตัวได้ดีกว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความอดทนมากกว่าเด็กที่มีความเชื่ออานาจ
ภายนอกตน
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จากเอกสารและงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น นั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาส่งเสริมและปลูกฝัง
ฝึกวินัยในตนเองให้แก่เด็กนั้นถือว่าเป็นสิ่งสาคัญมาก และควรเป็นวินัยที่เกิดจากการเรียนรู้มิใช่เกิด
จากการบังคับ เกิดความรู้และความเข้าใจที่เกิด ประโยชน์ต่อตัวเด็กเองและสังคมโดยรวม ดังนั้นจึง
ควรจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้
แบบกลุ่ม เพื่อจะทาให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักการปรับตัว มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งสาคัญที่ควรฝึกให้เกิดขึ้นเพราะเป็นผลดีต่อตัวเด็ก อันเป็นการปลูกฝังและส่งเสริม
เรื่องวินัยในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

2. เอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2.1 ความหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์
ทิศนา แขมมณี ; และคนอื่นๆ (2536: 5) ให้ความหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์
หรือการเรียนการสอนว่า หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างมี
ระบบระเบียบแบบแผนตามปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ โดยอาศัยวิธีสอน
และเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วย ให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่ยึดถื อ
คุณลักษณะสาคัญ (Critical Attributes) ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะต้องประกอบด้วยสิ่ง
ต่างๆ ต่อไปนี้
1. มีปรัชญา หรือแนวคิด หรือความเชื่อพื้นฐานที่เป็นหลักของรูปแบบนั้น
2. มีการบรรยายหรืออธิบายภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน
3. มีการจัดระบบ คือ องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ของระบบให้
สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิสูจน์ทดลองถึงประสิทธิภาพของ
ระบบนั้น
4. มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน ในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบย่อยที่สาคัญของระบบนั้น
จอยส์ และเวล (เปลว ปุริสาร. 2543: 10; อ้างอิงจาก Joyce; & Weil. 1992: 40-42)
กล่าวว่า รูปแบบการสอนเป็นแผน หรือแบบซึ่งสามารถใช้เพื่อการสอนในห้องเรียน หรือการสอน
พิเศษเป็นกลุ่มย่อย หรือเพื่อจัดสื่อการสอนซึ่งรวมถึงภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และหลักสูตรรายวิชา แต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบการสอนที่ช่ว ยให้เด็ก
บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน
รูปแบบการจัดประสบการณ์ สรุปได้ว่า หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียน
การสอนที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ ระเบียบ แบบตามปรัชญา ทฤษฎี หลักการแนวคิดรวมทั้งความเชื่อ
ต่างๆ โดยอาศัยวิธีและเทคนิคการสอนเข้ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการ
และทฤษฎีความเชื่อพื้นฐาน หรือจะเป็นการสอนในรูปแบบพิเศษเป็นกลุ่มย่อยที่ต้องจัดสื่อการสอน
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ซึ่งรวมถึงภาพยนต์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรรายวิชาแต่ละรูปแบบจะ
นาพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์ หรือรูปแบบการสอน
รูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอน โดยทั่วไปมีองค์ประกอบร่วมที่สาคัญซึ่ง
ผู้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนควรคานึงถึงดังนี้ (ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2536: 34-36)
1. หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน เป็นส่วนที่กล่าวถึงความเชื่อและแนวคิดของ
ทฤษฎีที่รองรับรูปแบบการสอน หลักการของรูปแบบการสอนจะเป็นตัวชี้นาการกาหนดจุดประสงค์
เนื้อหา กิจกรรมและขั้นตอนการดาเนินการในรูปแบบการสอน
2. จุดประสงค์ของรูปแบบการสอน เป็นส่วนที่ระบุถึงความคาดหวังที่ต้องการให้
เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการสอน
3. เนื้อหา เป็นส่วนที่ระบุถึงเนื้อหา และกิจกรรมต่างๆ ที่จะใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของรูปแบบการสอน
4. การจัดกิจกรรม และขั้นตอนการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นส่วน
ที่ระบุถึงวิธีการปฏิบัติในขั้นตอนหนึ่งๆ เมื่อนารูปแบบไปใช้
5. การวัดและการประเมินผล เป็นส่วนที่ประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดประสบการณ์ หรือรูปแบบการสอนนั้น เกิดจากหลักการ ความเชื่อ
แนวคิด และทฤษฎีของรูปแบบการสอน ซึ่งนาไปสู่การจัดระบบการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลเพื่อให้การเรียนการสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักของรูปแบบการจัดประสบการณ์
หรือรูปแบบการสอน
สรุปได้ว่า องค์ ประกอบของรู ปแบบการจัดประสบการณ์ หรือ รู ปแบบการสอนนั้น มี
องค์ประกอบร่วมที่สาคัญที่ผู้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนควรคานึงถึงในเรื่องหลักของรูป แบบ
การเรียนการสอน เป็นส่วนของแนวคิด ทฤษฎี ที่จะเป็นตัวชี้นาทางการกาหนดจุดประสงค์เนื้อหา
และกิ จ กรรมขั้นตอนในการจัดการเรี ยนการสอนและที่ส าคั ญ ที่ค วรค านึงถึ ง คื อ การวัดและการ
ประเมินผล เป็นส่วนหนึ่งที่ประเมินถึงประสิทธิผลของรูปแบบการสอนที่เกิดจากหลักการความเชื่อ
แนวคิดและทฤษฎีของรูปแบบการสอนเพื่อนาไปสู่การจัดระบบการวัดประเมินผลให้การเรียนการ
สอนนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
2.3 กลุ่มของรูปแบบการจัดประสบการณ์ หรือรูปแบบการสอน
รูปแบบการจัดประสบการณ์หรือการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบในแต่ละรูปแบบมีจุดเน้น
ที่ต่างกัน มีผู้ศึกษาและเสนอการจัดกลุ่มของรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้
จอยส์ และเวล (วัฒนา อัคคสมัน. 2539: 42-48; อ้างอิงจาก Joyce; & Weil. 1992)
จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
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1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกระบวนการข้อมูล หรือกระบวนการคิด
(The Information Processing Family) เช่น การสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment) การสอนการ
คิดเชิงอนุมาน (Inductive Thinking) การสอนและฝึกฝนการคิดสืบค้น (Inquiry Training) การสอน
ยุทธศาสตร์การจา (Memorization)
2. รู ป แบบการจั ด ประสบการณ์ ห รื อ การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การพั ฒ นาคน
(The Personal Family) เช่น การสอนแบบไม่สั่งการ (Nondirective Teaching) เป็นการสอนที่มุ่งให้
คาแนะนาปรึกษา ให้ผู้เรียนสามารถนาตนเองในการเรียนการสอน เพื่อฝึกให้เด็กตระหนักในตนเอง
(Awareness Training)
3. รูปแบบการจัดประสบการณ์ หรือการเรียนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
(The Social Family) เช่น การสอนแบบค้นคว้าเป็นกลุ่ม (Group Investigation) การแสดงบทบาท
สมมุติ (Role Playing)
4. รู ป แบบการจั ด ประสบการณ์ หรื อ การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ปรั บ พฤติ ก รรม
(The Behavior System Family) เช่น การสอนเพื่อการควบคุมตัวเอง (Learning Self-Control) การ
เรียนแบบรู้รอบ (Mastery Learning)
จอยส์ และ เวล ยังให้ข้อคิดอีกว่า รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบจาก 4 กลุ่มนี้
สามารถนามาใช้ร่วมกันได้ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลของการใช้รูปแบบ
หมวดที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหา (Content Oriented Model)
หมวดที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ (Process Oriented Model)
หมวดที่ 3 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการทางสังคม (Social – Oriented
Model)
หมวดที่ 4 รูปแบบการเรียนการสอนตัวบุคคล (Personal – Oriented Model)
หมวดที่ 5 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะและพฤติกรรม (Skill or Behavior
Oriented Model)
จากการนาเสนอการจัดกลุ่มของรูปแบบการจัดประสบการณ์ หรือการเรียนการสอนนั้นจะ
เห็นได้ว่ามีจุดเน้นการจัดกระบวนการข้อมูลในเรื่องกระบวนการคิด ฝึกฝนการคิดสืบค้นและการสอน
ยุตศาสตร์การจา เป็นจุดเน้นในการพัฒนาคน และในการสอนแบบไม่สั่งการเป็นการสอนที่มุ่งให้คา
แนะนา ปรึกษา ทาให้ผู้เรียนตะหนักถึงคุณค่าในตนเอง อีกทั้งเน้นในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
ผ่ านการสอนแบบการค้ นคว้าเป็น กลุ่ มหรือ การแสดงบทบาทสมมุติเ ป็นการสอนที่เ ป็น การปรั บ
พฤติกรรมเพื่อการควบคุมตนเอง ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบนั้นสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
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2.4 การใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ หรือรูปแบบการเรียนการสอน
การเลือกใช้รูปแบบการเรียนการสอนใด ๆ (วัฒนา มัคคสมัน. 2539: 42-48 อ้างอิงจาก
ทิศนา แขมมณี. ม.ป.ป.) กล่าวว่า ผู้ใช้จาเป็นต้อง
1. ศึกษาทาความเข้าใจในปรัชญา ทฤษฎี หรือหลักการของรูปแบบให้เข้าใจ
2. ศึกษาทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ และสภาพการณ์ที่เหมาะสมในการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนรวมทั้งขอบเขต ข้อจากัดต่างๆ ของรูปแบบ
3. เมื่อ ตกลงใจจะใช้รูปแบบใดก็ตาม ควรวางแผนจัดเตรียมรายละเอียดการ
ดาเนินงานให้พร้อม
4. ลองใช้และศึกษาผล และประเมินผลว่าควรปรับปรุงสิ่งใด
5. เสนอแนะให้ทดลองใช้ทีละรูปแบบ และพยายามจนรู้สึกว่าคล่อง และชานาญแล้วจึง
ค่อยๆ เพิ่มการใช้รูปแบบอื่นต่อไป
6. เมื่อสามารถใช้รูปแบบได้หลากหลายขึ้นแล้ว ต่อไปควรหัดผสมผสานรูปแบบต่างๆ
ในการสอนแต่ละครั้งหรือแต่ละหน่วย
เซย์เลอร์; และคนอื่นๆ (วัฒนา มัคคสมัน. 2539: 45; อ้างอิงจาก Saylor; other. 1981)
ได้เสนอสิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกรูปแบบการสอนไปใช้ ดังนี้
1. เป้าหมายทั่วไป และจุดประสงค์ (Goal and Objectives Being Sought) รูปแบบ
การสอนที่เลือกไปใช้จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายทั่วไปของการสอน
2. ความมีโ อกาสสู ง ในการบรรลุ เ ป้ าหมาย (Maximize Opportunities to
Achievemultiple goals) ระดับความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง
ระหว่างกิจกรรมการสอนกับจุดประสงค์ของการสอนได้สูงกว่ารูปแบบการสอนอื่นๆ
3. แรงจูงใจของผู้เรียน (Student Motivation) ผลสาเร็จของรูปแบบการสอนอยู่ที่
สามารถจูงใจให้ ผู้ เ รียนให้ เ ข้าร่ว มกิ จกรรมที่จัดไว้เ พื่อ การบรรลุ จุดประสงค์ ของการสอนหรือ ไม่
ผู้สอนจึงควรเลือกรูปแบบการสอนที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้
4. หลักการเรียนรู้ (Principles of Learning) ผู้สอนต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน
ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุ
5. สิ่งอานวยความสะดวก เครื่องมือ และทรัพยากร (Facilities, Equipment and
Resources) ผู้ สอนจะต้อ งจินตนาการถึ งสิ่ งเหล่ านี้ใ นสถานที่ที่จะนารูปแบบการสอนไปใช้ว่า
เหมาะสมกับรูปแบบการสอนที่เลือกหรือไม่
จากการนาเสนอการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ หรือรูปแบบการสอนแต่ละรูปแบบนั้น
มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ตามปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักของความเชื่อของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ดังนั้นการเลือ กใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ หรือรูปแบบการสอน ควรคานึงถึ ง
องค์ประกอบ เป้าหมายจุดประสงค์ วิธีการสอน ระดับความเป็นไปได้ในสิ่งอานวยความสะดวก
เครื่องมือ และทรัพ ยากร เพื่ อนาไปสู่ การบรรลุ เป้าหมายตามจุดประสงค์ และเทคนิคการสอนให้
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เหมาะสมกั บการส่ งเสริม การเรี ยนรู้ ใ ห้ กับเด็ก ซึ่ง จะประสบผลส าเร็ จของรู ปแบบการสอนอยู่ ที่
สามารถจูงใจให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดไว้ และพัฒนาการตามศักยภาพของเด็กเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประสบการณ์ หรือการสอน
2.5 รูปแบบและเทคนิคการจัดการจัดประสบการณ์
รูปแบบการเรียนการสอน วิธการสอน เทคนิคการสอน มีความสัมพันธ์กันดังที่ ทิศนา
แขมมณี (วัฒนา มัคคสมัน. 2539: 45 – 46; อ้างอิงจาก ทิศนา แขมมณี. ม.ป.ป.) กล่าวไว้ดังนี้
รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างมี
ระบบระเบียบแบบแผน ตามปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ โดยอาศัยวิธี
สอน และเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามหลักการที่
ยึดถือคุณลักษณะสาคัญ (Critical Attributes) ของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะต้อง
ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. มีปรัชญา หรือทฤษฎี หรือหลักการ หรือแนวคิด หรือความเชื่อที่เป็นพื้นฐาน หรือ
เป็นหลักการของรูปแบบนั้น
2. มีการบรรยาย หรืออธิบายสภาพ หรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอน
3. มีการจัดระบบ คือ จัดทั้งองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ
ให้สามารถนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิสูจน์ทดลองถึงประสิทธิภาพของ
ระบบนั้น
4. มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน ในฐานะที่เป็น
องค์ประกอบย่อยที่สาคัญของระบบนั้น
วิธีสอน หมายถึง วิธีการต่างๆ ที่ใช้เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
บรรลุเป้าหมาย วิธีการแต่ละวิธีย่อมประกอบไปด้วยลักษณะอันเป็นจุดเด่นเฉพาะของวิธีนั้น และ
กระบวนการอันเป็นหลักในการดาเนินการตามวิธีนั้น คาว่าลักษณะเด่นในที่นี้ หมายถึง ลักษณะ
สาคัญของวิธีการนั้น ที่ทาให้วิธีการนั้นแตกต่างไปจากวิธีการอื่น เช่น วิธีการทอด สิ่งที่เป็นลักษณะ
เด่นที่ขาดไม่ได้ (Critical Attributes) ถ้าขาดจะถือว่าไม่เป็นการทอด ก็คือ น้ามันและความร้อน และ
วิธีการ หรือขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ คือการหย่อนสิ่งที่จะทอดลงในน้ามันที่มีความร้อนสูง และมีปริมาณ
มากพอที่จะทาให้สิ่งนั้นสุกโดยไม่ติดภาชนะที่ใช้ทอด ดังนั้น คุณลักษณะสาคัญที่เป็นลักษณะเด่น
(Critical Attributes) ของวิธีสอนใดๆ ก็คือ
1. มีการบ่งบอกลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้น
2. มีการบ่งบอกกระบวนการหลัก หรือขั้นตอนการดาเนินการที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้น
เทคนิคการสอน หมายถึง กลเม็ดต่างๆ ที่ใช้ในการช่วยให้วิธีการ หรือกระบวนการ
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสอนจะใช้ควบคู่กันไปกับวิธีการสอนแต่
ละวิธี หรือใช้ควบคู่ไปกับกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ เช่น
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ในการสอนแบบบรรยาย การบรรยายให้น่าฟัง ผู้บรรยายจาเป็นต้องใช้เทคนิคต่างๆ ช่วย เช่น
เทคนิคการใช้น้าเสียง ท่าทาง การใช้อารมณ์ขัน เป็นต้น
จากการที่กล่าวข้างต้น ทิศนา แขมมณี ( วัฒนา มัคคสมัน. 2539: 45 – 46; อ้างอิงจาก
ทิศนา แขมมณี. ม.ป.ป. ) จึงชี้ให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน และเทคนิค
การสอน ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะมองได้ใน 2 ลักษณะ คือ
1. การมองโดยเริ่มต้นจากปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ
กล่าวคือ เมื่อเรามีแนวคิด หรือความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็พยายามจัดการเรียนการสอนให้มี
สภาพที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้น และพยายามสรรหาวิธีสอนที่จะเอื้ออานวยให้หลักการนั้น ๆ
บรรลุผล นอกจากนั้น เพื่อให้วิธีสอนเหล่านั้นบรรลุผลสาเร็จได้ อย่างดี เราก็ต้องพยายามหาเทคนิค
ต่างๆ มาเสริมวิธีสอนอีกขั้นหนึ่ง
2. การมองโดยเริ่มต้นจากเทคนิคการสอน กล่าวคือ เทคนิคการสอนช่วยส่งเสริม
วิธีการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่ยึดถือ
การมองในทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าว สามารถจาลองออกมาเป็นแผนภูมิ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 2

รูปแบบการเรียนการสอน
วิธีการสอน
เทคนิค
การสอน

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน และเทคนิค
การสอน
ที่มา : (วัฒนา มัคคสมัน. 2539: 46; อ้างอิงจาก ทิศนาแขมมณี. ม.ป.ป.)
โดยสรุปแล้ว รูปแบบการสอน หมายถึ ง แผนซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ คือ ความสาคัญและความเป็นมาของรูปแบบ หลักการ วัตถุประสงค์ สาระของ
รูปแบบกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
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ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นสิ่งสาคัญจะเห็นได้ว่า การจัดประสบการณ์เป็นการจัดประสบการณ์ที่
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยให้อิสระในการเรียนรู้จากความสนใจและการกระทาด้วยตัวเด็กเอง ตาม
ความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลาย โดยครูเป็นผู้อานวยความสะดวก กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามพัฒนาการและ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก การจัดประสบการณแบบโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดคุณลักษณะพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
2.6 ความหมายของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach)
พัชรี ผลโยธิน (2542: 3) ให้ความหมายของการจัดประจัดสบการณ์แบบโครงการ
หมายถึง การสืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกตามหัวข้อเรื่องที่เด็กในใจควรแก่การเรียนรู้ โดยปกติการ
สืบค้นจะทาโดยเด็กกลุ่มเล็กๆ ที่อยู่ในชั้นเรียน หรือเด็กทั้งชั้นร่วมกัน หรือบางโอกาสอาจเป็นเพียง
เด็กคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
วัฒนา มัคคสมัน (2544: 1) ให้ความหมายของการจัดประจัดสบการณ์แบบโครงการ
หมายถึง เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสเด็กได้ค้นพบและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับสิ่งของ
เรื่องราว สถานที่ บุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ภายในชุมชนของเด็กตามวิธีการของแต่ละบุคคล เปิด
โอกาสให้เด็กได้ประเมินการทางานของตนเอง และเป็นการจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนภายใต้
บรรยากาศที่เป็นมิตรและมีอิสระ
ปัทมา ศุภกาเนิด (2545: 30-31) ให้ความหมายของการจัดประจัดสบการณ์แบบโครงการ
หมายถึง การจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
ค านึง ถึ งความสนใจและความต้ อ งการของเด็ก เป็นการส่ ง เสริ มการเรียนรู้โดยบูรณาการทักษะ
กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ไว้ด้วยกับได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เด็กสนใจอย่างลุ่มลึก โดยมี
ครูเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวกกระตุ้นให้เด็กคิดและเรียนรู้ร่วมกับไปพร้อมกับ
เด็ก และระยะเวลาในการเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก
ทิศนา แขมมณี (2548: 138-139) ให้ความหมายของการจัดประจัดสบการณ์แบบโครงการ
หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกทาโครงการที่ตน
สนใจ โดยร่วมกันสารวจ สังเกต และกาหนดเรื่องที่สนใจวางแผนในการทาโครงการร่วมกัน ศึกษา
หาข้อมูลความรู้ที่จาเป็น และลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่
แล้วจึงเขียนรายงานและนาเสนอต่ อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วนาผลงานและประสบการณ์ทั้งหมด
มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับ
ทั้งหมด
การจั ด ประสบการณ์ แ บบโครงการเป็ น รู ป แบบการจั ด ประสบการณ์ ที่ เ น้ น เด็ ก เป็ น
ศูนย์กลาง สืบค้นหาข้อมูลอย่างลึกซึ้งตามหัวข้อเรื่องที่เด็กสนใจในการเรียนรู้ มีการลงมือปฏิบัติงาน
ตามแผนงานที่วางไว้และมีการร่วมมือกันจนได้ค้นพบข้อเท็จจริง ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ

47
เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์และเนื้อหาที่สอดคล้องกับหัวข้อโครงการมีการสรุปผลการเรียนรู้ที่
ได้รับจากประสบการณ์ทั้งหมดมาจัดแสดงผลงาน
2.7 ประวัติความเป็นมาของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
การเรี ย นการสอนแบบโครงการนั้ น มี ม านานเริ่ มจาก การศึ ก ษากลุ่ ม พิ พั ฒ นนิ ย ม
(Progressive) ต่อมา วิลเลี่ยม คิลแพทริก (William Kilpatrick) นาแนวคิดของจอห์น ดิวอี้ มา
ประยุกต์สอนบุคคลต่างๆ ถึงวิธีการสอนแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์จริง ที่เป็น
รากฐานสาคัญทางการศึกษามากกว่าการเตรียมเพื่อชีวิตในอนาคต และลูซี่ สปาค์ มิทเซลส (Lucy
Spraque Mitchell)และวิทยาลัยการศึกษาแบงค์สตรีท ได้พัฒนาการสอบแบบโครงการให้ครูผู้สอน
ได้รู้จักวิธีการสอนแบบโครงการ และในเวลาต่อมามีรายงานฉบับหนึ่งมีชื่อว่า Plowden Report นัก
การศึกษาชาวอังกฤษเรียกการเรียนการสอนแบบโครงการว่า “หลักสูตรบูรณาการ” “การศึกษาอย่าง
ไม่เป็นทางการ” และ (Open Education) ของกลุ่มพิพัฒนนิยม มีการสอนที่คล้ายคลึงกันการเรียน
การสอนแบบโครงการ
การเรียนการสอนแบบโครงการมีการสอนมาเป็นระยะเวลานานมีการยอมรับจากทั่วโลก
มีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับประสบการณ์และมีการบูรณาการให้กับเด็กโดยยึดเด็กเป็นสาคัญ
2.8 แนวคิดของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ ได้นาแนวคิดของการนักการศึกษาที่สาคัญในประเทศ
สหรัฐอเมริกาช่วงศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ประกอบด้วยแนวคิดของนักการศึกษาที่สาคัญ
คือ แนวคิดแบบพัฒนนิยม (Progressive) ของ จอห์น ดิวอี้ (ปัทมา ศุภกาเนิด. 2545; อ้างอิงจาก
Edward ; Gandini ; & Forman. 1993; 151-169) ดิวอี้ เห็นว่า ได้ชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติของเด็กมี
ความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมและต้องการพึ่งพาตนเอง ดังนั้นเด็กควรมีสิทธิในการแสวงความ
คิดเห็น ได้เรียนรู้จากการกระทา และมีประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อม ได้เล่นอย่างอิสระ ได้มี
โอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทางานอย่างมีความสุขจากการเรียนรู้ในโรงเรียนที่เปรียบเสมือน
ชุมชนจาลองของสังคม
คิลแพทริก (Kilpatrick) ได้นาทฤษฎีของดิวอี้ (จิราภรณ์ วสุวัต. 2540; อ้างอิงจาก Knoll
1996: 193) มาประยุกต์ใช้โดยทาการทดลองมีวิธีการสอนแบบโครงการ ได้ศึกษาพบว่าเด็กเรียนรู้
ได้ดีที่สุดเมื่อเด็กได้วางแผนร่วมกัน มีอิสระในการตัดสินใจ และได้ทาในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งมีผลให้เด็ก
มีระดับความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและเด็กได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ สูงขึ้น อันเป็น
ผลมาจากความสัมพันธ์ระดับของความสนใจ และเป้าหมายที่เด็กต้องการเรียนรู้ ซึ่งไม่ได้มาจากการ
ที่ครูเป็นผู้กาหนดหรือจากบทเรียนสาเร็จรูป จึงเป็นการสอนที่ยึดเด็กเป็นสาคัญ คิลแพทริก กล่าวว่า
การสอนแบบโครงการคือ หัวใจสาคัญของกิจกรรมในการเรียนรู้ของเด็ก
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แนวคิดแบบคอสตรัคติวิส ของ Jean Piaget (เปลว ปุริสาร. 2543; Katz; & Chard. 1994;
Ducharme. 1993: Edward; Gandini; & Forman. 1993) ให้ความสาคัญอย่างมากกับกระบวนการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของเด็กเนื่องจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นกระบวนการที่
นาไปสู่การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มาจากความสนใจของเด็กโดยส่งเสริมการวางแผนการ
ค้นคว้าทดลอง การทางานร่วมกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ลอรีส มาลากุสซี่ (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. 2543: 64) เป็นผู้กาหนดแนวคิดแบบเรกจิโอ เอมิ
เลียในช่วงคริสตศักราชที่ 1970 ได้ศึกษาค้นคว้าทางด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยา ก่อให้เกิด
มุมมองที่หลากหลายที่นาไปสู่การปฏิบัติที่มีความลื่นไหลและความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กจนได้แนวคิดแบบเรกจิโอ เอมิเลีย ซึ่งพัฒนามาจากรากฐานของ
ปรัชญาทางการศึกษาและแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญหลายทฤษฎี ซึ่ง ลอรีส มาลากุสซี่ ให้ความสาคัญ
ไว้ดังนี้
ความสาคัญประการแรก คือ วิธีการมองเด็ก (The image of the children) ของนักศึกษา
Reggio Emillia จากประสบการณ์ที่เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติ ทฤษฎี และผลการวิจัยเด็กใน
สายตาของครู เด็กคือผู้เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ พลังความแข็งแกร่ง เด็กในแต่ละคนจะมีลักษณะ
เฉพาะที่เป็นตัวของตัวเอง มีศักยภาพและความสามารถในตนเอง ความปรารถนาที่จะเติบโตและ
งอกงาม ความอยากรู้อยากเห็นความสามารถที่น่าพิศวง มีความปรารถนาที่จะสัมพันธ์และสื่อสาร
กับผู้อื่นปรากฏขึ้นมาตั้งแต่แรกเกิด เป็นองค์ประกอบที่สาคัญเพื่อความอยู่รอด ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับเผ่าพันธุ์ที่ตนถือกาเนิดมาความสามารถที่มีมาตั้งแต่เกิดประการนี้จึงเป็นสิ่งที่อธิบายถึง
ความกระตือรือร้นของเด็กในการที่จะสื่อหรือแสดงถึงตัวตนของเด็กเมื่ออยู่ท่ามกลางบริบทที่มีความ
หลากหลายของสัญลักษณ์ทางภาษา และมีความสนใจในการที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะก้าวเข้าสู่
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการต่อรองที่ประนีประนอมกับทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวพันกับเด็ก
ครูต้องรับรู้ถึงศักยภาพของเด็กอย่างชัดเจน เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่จะตอบสนอง
ต่อศักยภาพของเด็กอย่างเหมาะสม
ความสาคัญประการที่สอง มองว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่บูรณาการสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย
เป็นสถานที่ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน มีสัมพันธภาพร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเด็กที่ต่างเต็มไปด้วยความ
หลากหลาย เป็นสถานที่มีระบบชีวิตที่ขยายไปสู่ครอบครัวของนักเรียน ครอบครัวของนักเรียนมีสิทธิ์
ที่จะรับรู้และมีส่วนร่วมในระบบชีวิตของโรงเรียน และยังขยายไปถึงเมืองที่โรงเรียนตั้งอยู่เพื่อให้
เมืองและโรงเรียนรับรู้ถึงชีวิตของกันและกันในรูปแบบการพัฒนาและวิถีชีวิต สังคมยอมรับเด็กใน
ฐานะของเป็นผู้รับช่วงในอนาคตและเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิเฉพาะในตัวเด็ก ในโรงเรียน
มาลากูสซี่และครูหลังจากที่ได้วิเคราะห์และได้มาซึ่งเป้าหมายที่ร่วมกันของโรงเรียน คือการรวมเอา
ครูและครอบครัวของนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาสาหรับเด็ก ดังนั้นการดาเนินการ
ใน เรกจิโอ เอมิเลีย จึงคานึงถึงองค์ประกอบทั้ง 3 คือ เด็กครอบครัว และครู การจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียน จึงมุ่งที่จะจัดโรงเรียนให้มีความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นมิตรสาหรับทุกคนที่ได้เข้ ามาสัมผัส
โรงเรียน (An Amiable School) ให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นเป้าหมายของแนวการจัดการศึกษาตาม
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แนวทางของเรกจิโอ เด็ก คื อ เป้าหมายที่ส าคั ญ และเป็นศูนย์กลางของการจัดสิ่งแวดล้ อ ม
ประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆ มาลากุสซี่ยังตระหนักถึงให้ทุกคนที่เข้ามาสัมผัสกับโรงเรียนแล้ ว จะ
รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต
ความสาคัญประการที่สาม คือ ครูและนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกัน การสอนและการเรียนต้อง
ควบคู่ไปด้วยกัน แนวคิดเรกจิโอจะให้ความสาคัญของการเรียนรู้มากกว่าการสอน มาลากุสซี่ กล่าว
ว่าก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่การสอนถ้ าครูยืนสังเกตอยู่ข้างๆ สักครู่ และเรียนรู้จากห้องเรียนในขณะนั้นว่า
เด็กกาลังทาอะไรอยู่ และถ้าครูสามารถเข้าใจได้ถูกต้อง บางทีการสอนในวันนั้นอาจแตกต่างจาก
วันที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ของการจัดการการศึกษาคือ การจัดสิ่งแวดล้อมและโอกาสให้เด็กได้คิด
ประดิษฐ์ และค้นคว้าด้วยตัวเอง การเรียนรู้ที่มีคุณค่าสาหรับเด็กจึงไม่ใช่การสอนจากครูที่เป็นการ
บอกเล่าโดยตรงแต่เป็นการจัดสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การเรียนเป็นกุญแจสาคัญที่นาไปสู่
การสอนวิธีใหม่โดยครูเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ครูต้องมีการนาเสนอทางเลือกที่หลากหลาย
การเสนอความคิดเห็นและเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครูต้องปฏิบัติตัวเป็นนักค้นคว้าวิจัย เป็น
นักสารวจและตะเวนเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนจากการประชุม สัมมนาหรือมีโอกาส
พบปะกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นประสบการณ์และข้อมูลในการเชื่อมโยงเข้าสู่การจัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมที่นาเด็กไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรกจิโอ ไม่มีหลักสูตรที่กาหนด
เนื้อหาที่แน่นอนชัดเจน ไม่มีการเขียนแผนการสอนที่กาหนดขั้นตอนกิจกรรมที่ชัดเจน แต่จะเป็น
การรวบรวมรายชื่อหัวข้อโครงการที่คาดว่าจะเป็นความสนใจของเด็กสภาพการจั ดกิจกรรมจะลื่น
ไหลไปตามภาวการณ์ที่ตอบสนองต่อความสนใจของเด็กในขณะนั้น ดังนั้นการเรียนรู้อย่างลุ่มลึก
จากโครงการจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่โดดเด่นในโรงเรียนตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย
จากแนวคิดและหลักการจัดประสบการณ์แบบโครงการดังกล่าว เป็นการจัดประสบการณ์ที่
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยให้อิสระในการเรียนรู้จากความสนใจและการกระทาด้วยตัวเด็กเอง ตาม
ความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่
หลากหลาย โดยครูเป็นผู้อานวยความสะดวก กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และ
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
2.9 ลักษณะของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ (2540: 2-9) การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach)
เป็ น การสร้ า งโอกาสและสถานการณ์ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก เกิ ด การเรี ย นรู้ เ ด็ ก ได้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ประสบการณ์ตรงของเด็ก เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจริงที่เด็กประสบพบเห็น รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีประสบการณ์เดิม แรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐาน
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 82 – 83) การสอนแบบโครงการเกิดจากปรัชญาพัฒนานิยมที่
เน้นให้เด็กเรียนรู้จากการกระทา และได้ประสบการณ์จริง เป็นการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในเรื่องที่เด็ก
สนใจ แล้วครูพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่าแก่การเรียนรู้ โดยมีหลักการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
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1. หัวข้อการเรียนเกิดมาจากความสนใจและประสบการณ์ของเด็ก ซึ่งครูเห็นแล้วว่ามี
คุณค่าต่อการเรียนรู้
2. ประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กต้องได้สัมผัสและมีปะสบการณ์ตรง และสถานที่จริง
และวัสดุสิ่งของ ในขณะเดียวกันได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อมขณะศึกษาค้นคว้า
ด้วย
3. ประสบการณ์เรียนรู้ที่จัดให้กับเด็กต้องต่อเนื่อง และมีเวลาเพียงพอไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมในชั้นเรียนหรือการศึกษานอกสถานที่
4. เนื้อหาของโครงการเกิดจากความเข้าใจของเด็ก เด็กได้คิด ได้เรียนรู้เองตาม
กระบวนการศึกษาอย่างมีขั้นตอน
5. บทบาทของครูต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ ผู้ร่วมงาน และผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. การจัดกิจกรรมในโครงการที่เป็นกลุ่มเล็ก เด็กสามารถศึกษาได้ลึกซึ้งกว่าการทา
โครงการกับเด็กที่เป็นเด็กกลุ่มใหญ่ และการดาเนินโครงการการเรียนและการจัดประสบการณ์ต้อง
สอดคล้องกับอายุเด็ก
7. การบอกขั้นตอนการทากิจกรรมให้เด็กรับรู้เป็นสิ่งที่ทาให้เด็กสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการ และช่วยกันพัฒนาโครงการต่อไปได้ดีขึ้น กิจกรรมหลักในการดาเนิน
โครงการมี 4 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน เป็นกิจกรรมที่เด็กจะใช้
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ เพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกัน
แก้ปัญหาด้วยกันกับกลุ่ม
2. กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้สัมผัส รับรู้ สังเกต และมี
ปฏิสัมพันธ์จากสิ่งที่ปรากฏอยู่จริงด้วยตนเอง ณ สถานที่จริง ซึ่งอาจอยู่ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
ก็ได้
3. กิจกรรมสืบค้น เป็นกิจกรรมที่เด็กจะต้องทาการค้นคว้าเพื่อหาข้อความรู้ที่ตน
ต้องการ อาจมาจากหนังสือ บุคคล สถานที่ ด้วยการอ่าน การถาม การสนทนา เพื่อให้ได้ข้อมูลลุ่ม
ลึกสามารถนามาสนับสนุนโครงการให้บรรลุเป้าหมาย
4. กิจกรรมนาเสนอผลงาน ซึ่งอาจนาเสนอโดยการอธิบาย บรรยายหรือจัดแสดง
เมื่อสิ้นสุดโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้จากโครงการ
พัชรี ผลโยธิน (2542: 13) โครงการถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วย
ความหมายเหมาะกับพัฒนาการเด็ก เป็นการศึกษาอย่างลึกในช่วงที่ขยายได้ตามความสนใจของ
เด็กแต่ละคน แต่ละกลุ่มย่อย หรือแต่ละชั้นและตามหัวเรื่องที่ต้องการศึกษาในหนังสือ “ Project
Apractical Guide for Teachers ” ของ Sylvia C. Chard (1992, 1994) ได้กล่าวถึงลักษณะ
โครงสร้างของการปฏิบัติโครงการไว้ 5 ข้อ คือ
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1. การอภิปรายกลุ่ม ในงานโครงการครูสามารถแนะนาการเรียนรู้ให้เด็ก และช่วยให้
เด็กแต่ละคนมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนทากับเพื่อน การพบปะสนทนากันในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่
ทั้งชั้นทาให้เด็กมีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. การศึกษานอกสถานที่ สาหรับเด็กปฐมวัยไม่จาเป็นต้องเสียเงินจานวนมาก เพื่อพา
เด็กไปยังสถานที่ไกลๆ ประสบการณ์ในระยะแรกครู อาจพาไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน เรียนรู้
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน เช่น ร้านค้า ถนนหนทาง ป้ายสัญญาณงานบริการต่างๆ
ฯลฯ จะช่วยให้เด็กเข้าโลกที่สิ่งแวดล้อม มีโอกาสพบปะกับบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญในหัวเรื่องที่
เด็กสนใจซึ่งถือเป็นประสบการณ์เรียนรู้ขั้นแรกของงานศึกษาค้นคว้า
3. การนาเสนอประสบการณ์เดิม เด็กสามารถที่จะทบทวนประสบการณ์เดิมในหัวเรื่อง
ที่ตนสนใจ มีการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ในประสบการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อน
รวมทั้งแสดงคาถามที่ต้องการสืบค้นในหัวเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้เด็กแต่ละคนสามารถที่จะเสนอ
ประสบการณ์ที่ตนมีให้เพื่อนในชั้นได้รู้ ด้วยวิธีการอันหลากหลายเสมือนเป็นการพัฒนาทักษะ
เบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพ การใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ การเล่น บทบาทสมมติ และ
การก่อสร้างแบบต่างๆ
4. การสืบค้น งานโครงการเปิดกว้างให้ใช้แหล่งค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลายตามหัว
เรื่องที่สนใจ เด็กสามารถสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองของตนเอง บุคคลในครอบครัว เพื่อนนอก
โรงเรียน สามารถหาคาตอบของตนด้วยการศึกษานอกสถานที่ สัมภาษณ์วิทยากรท้องถิ่นที่มีความ
รอบรู้ในหัวเรื่องอาจสารวจวิเคราะห์วัตถุสิ่งของด้วยตนเอง เขียนโครงร่าง หรือใช้แว่นขยายส่องดู
วัตถุต่างๆ หรืออาจใช้หนังสือในชั้นเรียนหรือในห้องสมุดทาการค้นคว้า
5. การจัดแสดง การจัดแสดงทาได้หลายรูปแบบ อาจใช้ฝาผนังหรือป้ายจัดแสดงงาน
ของเด็กเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นแก่เพื่อนในชั้น ครูสามารถให้เด็กใน
ชั้นได้รับทราบความก้าวหน้าในการสืบค้นโดยจัดให้มีการอภิปราย หรือการจัดแสดงทั้งจะเป็น
โอกาสให้เด็กและครูได้เล่าเรื่องงานโครงการที่ทาแก่ผู้มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนอีกด้วยลักษณะทั้ง 5
ประการของโครงสร้างที่กล่าวมานี้ เด็กจะเรียนรู้ในแต่ละระยะของโครงการซึ่งมีอยู่ 3 ระยะ
แคทซ์ (เปลว ปุริสาร. 2543: 18; อ้างอิงจาก Katz. 1993: 18) กล่าวถึงการสอนแบบ
โครงการว่า เป็นการศึกษาอย่างลุ่มลึกในเรื่องที่เด็กมีความสนใจจะศึกษาด้วยตัวเขาเอง จาก
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริง ที่อยู่รอบตัวเขา ซึ่งจะทาให้เด็กได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโต้แย้งต่อรองกับครู ในเรื่องต่อไปนี้
1. การเลือกคาถามที่ต้องการจะค้นคว้า
2. วิธีการที่จะใช้ค้นหาคาตอบ
3. วิธีการที่จะเสนอคาตอบ หรือผลงานที่ค้นพบคาตอบแล้ว เช่น วาดภาพ ระบายสี
แคทซ์ และชาร์ด (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. 2549: 12-13; อ้างอิงจาก Katz; & Chard . 1994)
กล่าวถึ งการสอนแบบโครงการว่า วิธีการสอนนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กทั้งชีวิตและจิตใจ
(mind)ซึ่งชีวิตจิตใจในที่นี้หมายรวมถึง ความรู้ ทักษะ อารมณ์ จริยธรรม และความรู้สึกถึง
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สุนทรียศาสตร์แคทซ์และชาร์ด ได้เสนอว่า ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยโดยใช้การสอน
แบบโครงการมีเป้าหมายหลัก 5 ประการ คือ
1. เป้าหมายทางสติปัญญา และเป้าหมายทางจิตใจของเด็ก (Intellectual Goals and
the Life of the Mind) การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลในปัจจุบันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนที่แคบเฉพาะเนื้อหาวิชาการให้เด็กเล็กๆ ฝึกทักษะการอ่าน
เขียนเรียนเลข (The Three R’s) เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่การเรียนการสอนในขั้นสูงต่อไป เป็นการมุ่ง
เน้นหนักเฉพาะทางด้านวิชาการซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เด็กทุกคนจะสามารถทาได้เหมือนกันตามที่ครูตั้ง
เกณฑ์ไว้ลักษณะที่ 2 การสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Kindergarten Approach) คือการจัดการ
เรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม มุ่งให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย เรียนรู้
ผ่านการเล่นตามพัฒนาการที่สอดคล้องกับวัยของเด็ก เชื่อว่าการจัดการเรียนการสอนเด็กอนุบาล
ต้องมีทั้ง 2 ลักษณะอยู่ด้วยกัน คือในขณะที่เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ
อย่างรอบตัว เด็กควรจะได้เข้าใจประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่การเล่นอย่าง
สนุกสนานและไม่มีเป้าหมาย (Spontaneous play) ดังนั้นเป้าหมายหลักของการเรียนในระดับนี้จึง
เป็นการมุ่งให้เด็กพัฒนาความรู้ความเข้าใจโลกที่อยู่รอบๆ ตัวเขาและปลูกฝังคุณลักษณะการอยากรู้
อยากเรียน (dispositions) ให้เด็ก
2. ความสมดุลของกิจกรรม (Balance of Activities) แคทซ์และชาร์ด กล่าวว่า การ
สอนแบบโครงการจะทาให้เด็กวัยอนุบาล ได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมทางวิช าการ และ
กิจกรรมทางการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ
3. โรงเรียนคือส่วนหนึ่งของชีวิต (Schools as Life) การเรียนการสอนในโรงเรียน
อนุบาลต้องเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็ก ไม่ใช่แยกออกจากชีวิตประจาวันทั่วไป กิจกรรมในโรงเรียน
จึงเป็นกิจกรรม การดาเนินชีวิตปกติ การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบๆ ตัวเด็ก
4. ห้องเรียนเป็นชุมชนหนึ่งของเด็กๆ (Community Ethos in the Class) เด็กๆ ทุก
คนมีลักษณะเฉพาะตัว การสอนแบบโครงการเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกถึงคุณลักษณะ
ความรู้ความเข้าใจความเชื่อของเขา ในการสอนแบบนี้จึงเกิดการแลกเปลี่ยน การมีปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างลึกซึ้ง เด็กเรียนรู้ความแตกต่างของตนกับเพื่อนๆ
5. การสอนเป็นสิ่งที่ท้าทายครู (Teaching as Challenge) ในการสอนแบบโครงการ
ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กโครงการบางโครงการครูเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก ครูร่วมกันกับ
เด็กคิดหาวิธีการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติไปด้วยกัน
แคทซ์และชาร์ด (เปลว ปุริสาร. 2543: 21; อ้างอิงจาก Katz and Chard. 1994.
Engaging Children’s minds : The Project Approach. pp. 19) เปรียบเทียบการสอนปกติ
(Systematic Instruction) กับการสอนแบบโครงการดังแสดงต่อไปนี้
1. การสอนปกติเป็นการแสวงหาความรู้ทักษะที่ใช้แรงจูงใจจากภายนอก ขณะที่การ
สอนแบบโครงการเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่และใช้แรงจูงใจจากภายในตัวเด็กเอง
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2. ในการสอนปกติ เด็กทางานเพื่อหวังรางวัลหวังคะแนนจากครู ขณะที่การสอนแบบ
โครงการเด็กทางานเพราะความต้องการและสนใจของเขาเอง
3. ในการสอนปกติ ครูเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ขณะที่การสอนแบบโครงการเด็กเป็นคนเลือกที่จะทากิจกรรมที่หลากหลายที่ครูเตรียมให้
4. ในการเรียนการสอนปกติ ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแล้วถ่ายทอดสู่เด็ก
ขณะที่การสอนแบบโครงการเด็กจะถูกมองว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ครูเป็นผู้คอยช่วยกระตุ้น
ให้เด็กพัฒนาในบางจุดที่ยังด้อยอยู่
5. ในการเรียนการสอนปกติ ครูเป็นผู้สร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้ และมีผลสาเร็จ
ทางการเรียนที่ดีขณะที่การสอนแบบโครงการ ทั้งครูและเด็กร่วมกันสร้างการเรียนรู้และผลสาเร็จ
ทางการเรียน
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการจัดประสบการณ์แบบโครงการกับการจัดประสบการณ์
แบบเตรียมความพร้อม
การจัดการศึกษาแบบเตรียมความพร้อม
ต้องการทักษะ
ต้องการแรงดลใจจากภายนอก
- ความตั้งใจในการทางานของเด็กมาจาก
ครูและรางวัลเป็นแหล่งของแรงดลในภายนอก
- ครูเป็นเลือกกิจกรรมการเรียน และการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เห็นว่าเหมาะสม
กับระดับที่ศึกษา
- ครูเป็นผู้รอบรู้ทุกด้าน และมองว่าเด็กเป็น
ผู้ไม่รู้
- ครูเป็นผู้ที่สามารถกาหนดการเรียนรู้ และ
ความสาเร็จของเด็ก

การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
ประยุกต์ทักษะนามาใช้
ต้องการแรงดลใจจากภายใน
- ความสนใจของเด็ก และการให้เด็กได้มี
ส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมความมานะ
พยายาม และเป็นแรงดลใจภายในที่
สาคัญ
- เด็กสามารถเลือกทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู
จัดเตรียมโดยค้นหาระดับที่เหมาะสม
และท้าทาย
- เด็กเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยมีครูเป็นผู้แนะนา
- เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และประเมิน
ความสาเร็จของตนเองร่วมกับครู

นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า การสอนแบบโครงการ มีสาระสาคัญดังนี้
1. หัวข้อของโครงการ (Topic) และการเลือกหัวข้อของโครงการ หัวข้อโครงการต้อง
มาจากความสนใจและความต้องการของเด็ก ครูมีเกณฑ์ในการเลือกหัวข้อโครงการดังนี้
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1.1 เป็นหัวข้อที่เด็กทุกคน หรือเด็กส่วนใหญ่ของกลุ่มสนใจ
1.2 มีแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมในหัวข้อโครงการนี้ได้
1.3 เป็นหัวข้อที่เด็กพอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้ว
1.4 เป็นหัวข้อที่เด็กสามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงได้
1.5 เป็นเรื่องที่เป็นจริง สามารถให้เด็กมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้นได้
1.6 เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ สร้างสิ่งของหรือเล่นสมมุติ
1.7 เป็นหัวข้อที่มีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน
1.8 เด็กมีโอกาสใช้ทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้
1.9 ผู้ปกครองมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
2. กิจกรรมหลักๆ ในการสอนแบบโครงการ (Project Activities) ในโครงการใด
โครงการหนึง่ กิจกรรมที่เป็นหลักในโครงการนั้นประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมการศึกษาค้นคว้า (Investigation Activities)
2.2 กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจากการลงมือปฏิบัติ
(Construction Activities)
2.3 การเล่นสมมุติ (Dramatic Play)
3. โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Learning Opportunities) การสอนแบบโครงการเปิดโอกาส
ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านกิจกรรมของโครงการ เช่นการแสดงออกทางภาษา การเล่า
เรื่องการอ่าน การเขียน ทางคณิตศาสตร์ เช่น การเปรียบเทียบ ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์
เช่นการสร้างหรือการเล่นอื่นๆ สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้และเกิดการพัฒนาในการสอนแบบโครงการ คือ
3.1 ความรู้ (Knowledge)
3.2 ทักษะ (Skills)
3.3 คุณลักษณะการอยากรู้อยากเรียน (Disposition)
3.4 ความรู้สึก (Feelings)
4. เด็กเป็นผู้เลือก (Children Making Choices) ในการสอนแบบโครงการ เด็กมี
โอกาสในการเลือกในหลายๆ ทาง สิ่งที่เด็กเลือกก่อให้เกิดผลทางการเรียนรู้อย่างหลากหลาย คือ
การให้เกิดพัฒนาการเรียนรู้ทางสติปัญญา (Cognitive) พัฒนาการทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic)
พัฒนาการทางสังคม (Social) พัฒนาการทางอารมณ์ (Emotion) และพัฒนาการทางจริยธรรม
(Moral) ผลทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นบางประการ เกิดขึ้นในกระบวนการแก้ปัญหาของเด็ก บาง
ประการเกิ ด จากผลการทางานตามกระบวนการแก้ ปัญ หาที่ไ ด้พ บกั บทั้ งความส าเร็จ และความ
ล้มเหลว เด็กมีโอกาสที่จะเลือกในหลายๆ ทาง คือ
4.1 โอกาสในการเลือกงานที่จะทา
4.2 โอกาสในการเลือกเวลาที่จะทา
4.3 โอกาสในการเลือกสถานที่ ที่จะทา
4.4 โอกาสเลือกเพื่อนที่จะทางานด้วย
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5. บทบาทครู (The Role of Teacher) ครูเป็นผู้เฝ้าติดตามความสนใจของเด็ก
จัดเตรียมกิจกรรมตามความต้องการของเด็ก และเป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของ
เด็ก กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. การจัดนิทรรศการในห้องเรียน (Classroom Display) ห้องเรียนในการสอนแบบนี้
จัดตกแต่งโดยผลงานของเด็ก แสดงกระบวนการทางานของเด็ก นอกจากจะให้ผู้เห็นถึงทิศทางการ
ดาเนินงานของโครงการของเด็กแล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กระลึกถึงสิ่งที่ตนเองทาอยู่ ทาให้เด็ก
สามารถศึกษาได้อย่างลุ่มลึก
7. ระยะต่างๆ ของโครงการ (Phase of Project Work)
7.1 ระยะที่ 1 วางแผน/เริ่มต้นโครงการ (Planning and Getting Started)
7.2 ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ (Project in Progress)
7.3 ระยะที่ 3 คิดทบทวนและสรุป (Reflection and Conclusions)
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เลือกเรื่องที่จะศึกษาด้วยตนเอง โดยการกาหนดประเด็นปัญหาขึ้นมาตามความสนใจ แล้วใช้
กระบวนการแก้ปัญหาในการศึกษาความรู้ตามวิธีการของตนสรุปหลักการในการสอนแบบโครงการ
ได้ดังนี้
1. เด็กศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของเรื่องสั้นๆ จนพบ
คาตอบที่ต้องการ
2. เรื่องที่เด็กศึกษาเป็นเรื่องที่เด็กเป็นผู้เลือกเองตามความสนใจ ประเด็นที่ศึกษาก็
เป็นประเด็นที่เด็กตั้งคาถามขึ้นเอง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มุ่งให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษานั้น
โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกตอย่างใกล้ชิด จากแหล่งความรู้เบื้องต้น
4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะใช้ระยะที่ยาวนานอย่างเพียงพอตามความ
สนใจของเด็กเพื่อที่จะให้เด็กได้ค้นพบคาตอบและคลี่คลายความสงสัยใคร่รู้
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เด็กได้ประสบกับทั้งความสาเร็จ และความ
ล้มเหลวในวิธีการแสวงหาความรู้ตามวิธีการของเด็กเอง
6. เมื่อเด็กได้ค้นพบคาตอบแล้ว เด็กจะนาความรู้ใหม่ที่ได้นั้นมาเสนอในรูปแบบต่างๆ
ตามความต้องการของเด็กเอง อาจจะเป็นงานเขียน งานวาดภาพระบายสี การสร้างแบบจาลอง การ
เล่นสมมุติละคร การทาหนังสือ หรือรูปแบบอื่นๆ
7. เด็กได้นาเสนอความรู้ต่อเพื่อนๆ และคนอื่นๆ อันจะแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของ
กระบวนการศึกษาของตน และเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จนั้น
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ลักษณะของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เป็นกิจกรรมที่มุ่ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยคานึงถึงความสนใจของเด็กเป็นสาคัญ และใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เปิด
กว้างสาหรับเด็กในการเลือกทากิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ โดยร่วมมือกันวางแผน กาหนด
แนวทางการเรียนรู้และให้ระยะเวลาที่พอเพียงกับความต้องการของเด็ก มีครูเป็นผู้ช่วยเหลือ อานวย
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ความสะดวกกระตุ้นให้คิดและเป็นผู้ร่วมงาน โดยเด็กจะสามารถคิดตัดสินใจเลือกดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในโครงการร่วมกันอันเป็นผลมาจากความสนใจ และความท้าทายของโครงการ
2.10 ขั้นตอนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
พัชรี ผลโยธิน (2542: 14; อ้างอิงจาก Katz. 1994) กล่าวถึงขั้นตอนในการทาโครงการไว้
3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 ทบทวนความรู้และความสนใจเด็ก
เด็กและครูจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอภิปราย เพื่อเลือกและปรับหัวเรื่องที่จะทาการสืบค้น
หัวเรื่องอาจเสนอโดยเด็ก ครู โดยใช้หลักในการเลือกหัวเรื่อง ดังนี้
1. เลือกหัวเรื่องที่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เด็กมีอยู่มีทุกวัน อย่างน้อยเด็กประมาณ 2 –
3 คน ควรจะคุ้นเคยกับหัวเรื่อง และจะช่วยในการตั้งประเด็นคาถามเกี่ยวกับหัวเรื่อง
2. ทักษะพื้นฐานทางการรู้หนังสือและจานวน ควรถูกบูรณาการอยู่ในเรื่องที่ทา
โครงการรวมทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา
3. หัวเรื่องที่เลือกควรใช้เวลาทาโครงการได้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และเหมาะที่จะทา
การสารวจ ค้นคว้าที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้านเมื่อได้หัวเรื่องแล้ว ครูควรเริ่มทาแผนที่ความคิด
(Mindmap) หรือใยแมงมุม (Web) เพื่อระดมความคิดร่วมกับเด็กในหัวเรื่องนั้นและจัดแสดงแผนที่
ทางความคิดที่ทาไว้ภายในชั้นเรียน ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้สามารถใช้ในการสรุป อภิปรายระหว่างทา
โครงการ และยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหัวเรื่องย่อยได้อีก นอกจากนี้ ในช่วงอภิปรายระดมความคิด
ครูควรทราบว่าเด็กมีประสบการณ์ในหัวเรื่องเพียงใด เด็กจะนาเสนอประสบการณ์และแสดงความคิด
สิ่งที่ตนเข้าใจในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของวัย เช่น เด็กปฐมวัยอาจใช้การเขียนภาพเล่น
บทบาทสมมุติ ฯลฯ ครูจะเป็นผู้ช่วยให้เด็กเสนอคาถามที่ต้องการสืบค้นหาคาตอบ จดหมายเกี่ยวกับ
หัวเรื่องที่จะสืบค้นถูกส่งไปยังบ้านของเด็ก ครูจะเป็นผู้กระตุ้นให้พ่อแม่คุ ยกับเด็กเกี่ยวกับหัวเรื่อง
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครูจะชี้แนะวิธีการสืบค้น เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้ทางานตามศักยภาพ
โดยใช้ทักษะพื้นฐานทางการสร้าง การวาดภาพ ดนตรี และบทบาทสมมุติ
ระยะที่ 2 ให้โอกาสเด็กค้นคว้าและมีประสบการณ์ใหม่
เป็นงานในภาคสนาม ประกอบด้วยการสืบค้นตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ระยะนี้ถือเป็นหัวใจ
ของโครงการ ครูจะเป็นผู้จัดหา จัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้เด็กสืบค้น ไม่ว่าจะเป็นของจริง หนังสือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่การออกไปศึกษานอกสถานที่หรือนัดหมายผู้เชี่ยวชาญวิทยากรท้องถิ่น
เพื่อให้เด็กทาการสืบค้นสังเกตอย่ างใกล้ชิดและบันทึกสิ่งที่พบเห็น อาจมีการเขียนภาพที่เกิดจาก
การสังเกต จัดทากราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม หรือสร้างแบบต่างๆ สารวจ คาดคะเน มีการอภิปราย
เล่นบทบาทสมมุติ เพื่อแสดงความเข้าใจในความรู้ใหม่ที่ได้
ระยะที่ 3 ประเมิน สะท้อนกลับ และแลกเปลี่ยนงานโครงการ
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เป็นระยะสรุปเหตุการณ์ รวมถึงการเตรียมการเสนอรายงาน และผลที่ได้ในรูปแบบของ
การจัดแสดง การค้นพบ และจัดทาสิ่งต่างๆ สนทนาเล่นบทบาทสมมุติ หรือจัดนาชมสิ่งที่ได้จากการ
ก่อสร้าง ครูจะจัดให้เด็กได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเรียนรู้กับผู้อื่น เด็กสามารถช่วยกันเล่าเรื่องการทา
โครงการให้ผู้อื่นฟัง โดยจัดแสดงสิ่งที่เป็นจุดเด่นให้เพื่อนในชั้นเรียนอื่น ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ผู้บริหารได้เห็น ครูจะช่วยเด็กเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่จะนามาแสดง ซึ่งการทาเช่นนี้เท่ากับช่วยให้เด็ก
ทบทวนและประเมินโครงการทั้งหมด ครูอาจเสนอให้เด็กได้จินตนาการ ความรู้ใหม่ที่ได้ ผ่านทาง
ศิลปะ ทางละคร สุดท้ายครูนาความคิดและความสนใจของเด็กไปสู่การสรุปโครงการ และอาจนาไปสู่
หัวเรื่องใหม่ของโครงการต่อไป
ขั้นตอนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการได้กาหนดไว้ 3 ระยะ คือ ทบทวน
ความรู้และความสนใจของเด็กผ่านการอภิปราย เพื่อเลือกและปรับหัวเรื่องที่จะทาการสืบค้นหัวเรื่อง
อาจเสนอโดยเด็ ก ครู จ ะเป็ น ผู้ ก ระตุ้ น ให้ พ่ อ แม่ คุ ย กั บ เด็ ก เกี่ ย วกั บ หั ว เรื่ อ งเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ครูจะชี้แนะวิธีการสืบค้น เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้ทางานตามศักยภาพพร้อมทั้งให้
โอกาสเด็ก ค้นคว้าและมีประสบการณ์ใหม่เป็นงานในภาคสนาม ประกอบด้ว ยการสื บค้ น ตาม
แหล่งข้อมูลต่างๆ ระยะนี้ถือเป็นหัวใจของโครงการ ครูจะเป็นผู้จัดหา จัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้เด็ก
สืบค้น ไม่ว่าจะเป็นของจริง หนังสือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือแม้แต่การออกไปศึกษานอกสถานที่หรือ
นัดหมายผู้เชี่ยวชาญวิทยากรท้องถิ่นเพื่อให้เด็กทาการสืบค้นสังเกตอย่างใกล้ชิดและบันทึกสิ่งที่พบ
เห็นมีการอภิปราย เล่นบทบาทสมมุติและประเมินผล สะท้อนกลับเพื่อแลกเปลี่ยนงานโครงการเป็น
ระยะสรุปเหตุการณ์ รวมถึงการเตรียมการเสนอรายงาน และผลที่ได้ในรูปแบบของการจัดแสดง การ
ค้นพบ และจัดทาสิ่งต่างๆ เด็กสามารถช่วยกันเล่าเรื่องการทาโครงการให้ผู้อื่นฟัง โดยจัดแสดงสิ่งที่
เป็นจุดเด่นให้เพื่อนในชั้นเรียนอื่น ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้บริหารได้เห็น และครูอาจนาไปสู่หัว
เรื่องใหม่ของโครงการต่อไป
2.11 บทบาทครูในการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 83) กล่าวว่า บทบาทครูว่าการสอนแบบโครงการเป็นความ
สนใจของเด็ก เป็นแรงจูงใจภายในที่เกิดจากความต้องการของเด็ก เด็กคิด กระทา สืบค้น เรียนรู้
และประเมินความสาเร็จของตนเองในการสอนแบบโครงการครูมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญดังนี้
1. เป็นผู้อานวยการเรียนรู้ ด้วยการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ การนาและพาเด็กไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่ การให้คาปรึกษาแนะนาที่นาไปสู่เป้าหมายที่เด็กต้องการเรียนรู้
2. เป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากการค้นพบ ด้วยการมีส่วนร่วมในการศึกษานับ
จากวางแผนโครงการ กาหนดจุดประสงค์ การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานะผู้ประสานงาน การ
ติดต่อวิทยากร ติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อแจ้งแนวการเรียนรู้ของเด็ก และผลงานที่เกิดขึ้นจากการ
เรียน
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3. เป็นผู้กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการนาพูดสนทนา กระตุ้นความคิด
และการนาเสนอที่ทาให้เด็กมามารถดึงศักยภาพตนเองออกมาได้เต็มที่ สนับสนุนให้เด็กเก่งช่วยเด็ก
อ่อน
4. เป็นผู้สังเกตความก้าวหน้า บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กรวมถึงประมวล
ข้อความรู้จากผลงานการเรียนของเด็ก ติดตาม ช่วยเหลือในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ให้ประสบความสาเร็จ
5. เป็นผู้กระตุ้นความคิดริเริ่ม กิจกรรมในการสอนแบบโครงการเหมื อนกับการเรียน
แก้ปัญหา ต้องมีการค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม หรือค้นคว้ามาจากผู้มีประสบการณ์ก็ได้ ในบางครั้งอาจมี
สาธิต บรรยาย หรือทบทวนประกอบกันแล้วแต่ความเหมาะสม การสอนแบบนี้ทาให้เกิดความคิด
ริเริ่มความมีเหตุผล รู้จักการค้นคว้าและสามารถปฏิบัติได้จริง
สรุปได้ว่า ครูจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการต้องมีความกระตือรือร้น และสนุกกับ
การเรียนรู้ การเดินทางและการศึกษาค้นคว้า เพราะการเรียนรู้ของเด็กจะขยายออกตลอดเวลา การ
ให้เด็กมีประสบการณ์จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
งานวิจัยในต่างประเทศ
ซิลเวีย (Sylvia. 1999: 751) ได้ทาการศึกษาวิจัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการ
เรียนแบบ Student – center พบว่าการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นการสอนที่เด็กได้มีโอกาส
ที่จะทากิจกรรมที่สาคัญและตรงกับเนื้อหาและพบว่าการจัดประสบการณ์แบบโครงการสามารถบรรลุ
การเรียนการสอนตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้
แรบบิททิ (จิรภรณ์ วสุวัต. 2540: 72; อ้างอิงจาก Rabitti. 1992. Preschool at
“LaVilletta”.) ได้ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แบบโครงการของโรงเรียน
อนุบาลที่La Villetta ประเทศอิตาลี พบว่าบทบาทครูมีความสาคัญอย่างมากในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กในโครงการ กล่าวคือครูต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าครูยอมรับในความคิดเห็นของเด็ก
สนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กสามารถพัฒนาความคิดที่มีในโครงการให้เด็กใช้ความสามารถในการทา
กิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันครูส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และการพึ่งพาตนเองให้กับเด็ก จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นได้ว่าบทบาทครูมีอิทธิพลต่อการ
ดาเนินการจัดประสบการณ์แ บบโครงการอย่างมาก และบทบาทครูส อดคล้ องกั บการส่ งเสริม
จริยธรรมทางสังคมด้ว
งานวิจัยในประเทศ
จิรภรณ์ วสุวัต (2540: 163) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของ
เด็กวัยอนุบาล ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการใช้ทดลองใช้
โปรแกรมและประเมินระดับจริยธรรมทางสังคมของเด็กด้านกลวิธีการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
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ระดับ 2 โดยใช้การจูงใจหรือความร่วมมือ และด้านการให้และการรับประสบการณ์ร่วมกับระดับ 2
โดยพิจารณาความเหมือนทางความคิดหรือประสบการณ์ของเด็กอนุบาลกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบปกติ ผลการทดสอบสมมุติฐานการศึกษาวิจัยพบว่าโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมระดับจริยธรรมทางสังคมทั้งสองด้านให้พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
เปลว ปุริสาร (2543: 49-50) ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการพบว่ากิจกรรมและลาดับขั้นตอนในการเรียนรู้ทั้ง 4 ระยะ
ของการจัดประสบการณ์แบบโครงการนั้น ส่งเสริมให้เค้าได้เผชิญ กับปัญหาและเรียนรู้วิธีที่จะ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่พบจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจด้วยตนเอง และรูปแบบการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการที่เอื้อต่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย
ท าให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ร ะดั บ ความสามารถในการคิ ด แก้ ปั ญ หาสู ง และต่ าหลั ง จากได้ รั บ จากจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
ปัทมา ศุภกาเนิด (2545: 80) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ โดยทาการสังเกตพฤติกรรมด้ านสังคมของเด็กปฐมวัยพบว่าการสอน
แบบโครงการสามารถส่งเสริมพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนการทดลอง
นุชจรีย์ ม่วงอยู่ (2550: 70) ศึกษาพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการพบว่าเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์และหลัง
การจัดประสบการณ์ แ บบโครงการมีพฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยเด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
และคุณลักษณะในแต่ละด้านของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการสูงกว่ าก่อนการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการ
สุดาพร วิชิตชัยชาคร (2551: 89) ศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อ
พั ฒนาการของพฤติ ก รรมด้า นสั งคมของเด็ กปฐมวัย และเด็ก ปฐมวั ยที่ มีค วามต้ อ งการพิ เ ศษใน
ห้ อ งเรี ยนร่ ว ม พบว่ า เด็ ก ปฐมวั ย ปกติ แ ละเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษในห้ อ งเรี ย นร่ ว ม
หลังจากได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการมีพฤติกรรมด้านสังคมโดยรวมและรายด้าน ได้แก่
การช่วยเหลือ การยอมรับ และการแบ่งปัน สูงขึ้น
ทิว าวรรณ สังข์ภิรมย์ (2552: 69) ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยรวม
และรายด้านสูงขึ้น
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ศึกษาวิจัยถึงการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ ว่าจะมีผลต่อคุณลักษณะพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองเนื่องจาก
ประสบการณ์ ก ารเรียนรู้แ บบโครงการมีการจัดการเรียนการสอนที่เ ด็กจะต้อ งศึกษาด้วยตนเอง
กาหนดประเด็นปัญหาขึ้นมาตามความสนใจ ตามความสามารถของเด็กแต่ละบุคคล เป็นการเปิด
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โอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยครูเป็นผู้อานวยความสะดวก กระตุ้น
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามพัฒนาการ และธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก การจัดประสบการณ์เรียนรู้
แบบโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดคุณลักษณะพฤติกรรมความ
มีวินัยในตนเอง
จากงานวิ จั ย ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การจั ด ประสบการณ์ แ บบโครง การเป็ น
กระบวนการการจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนในการเรียนรู้
และการคิดริเริ่ม สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและบุคคลที่อยู่รอบตัว
เด็กทาให้เด็กเกิดความรู้สึกที่ดีสามารถทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุ ข โดยมีครูเป็นผู้
อานวยความสะดวกชี้แนะรับฟังความคิดความสามารถและการกระทาของเด็ก ทาให้เด็กมีทัศนคติที่
ดีต่อการเรียนรู้เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กโดยองค์รวม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทั้งทางด้านทักษะความรู้ คุณธรรมจริยธรรม ตามเป้าหมายของการศึ กษา ดังนั้นจึงเป็น
เหตุผลที่ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์ เรียนรู้แบบโครงการเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมในด้านความรับผิดชอบและด้านความอดทนอด
กลั้น ว่าวิธีการจัดประสบการณ์ดังกล่าวจะสามารถส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยได้ ทั้งนี้จะเป็นแนวทางสาหรับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยได้นาไปเป็นแนวทางปรับใช้ใน
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงานวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. แบบแผนการทดลองและวิธีดาเนินการทดลอง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง ที่มีอายุ ระหว่าง 5 - 6 ปี
ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2554
โรงเรี ย นสาธิ ต ละอออุ ทิ ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน 8 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 200 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ เด็ ก ปฐมวั ย ชาย – หญิ ง ที่ มี อ ายุ
5 – 6 ปี ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น อนุบ าลปี ที่ 3 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2554 โรงเรี ย นสาธิ ต
ละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 25 คน
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)

การสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่
1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
การสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั กการจากเอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ยวข้อ งกับ การจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการ
2. สังเกตการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ณ โรงเรียนเกษมพิทยา และโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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3. สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี หลักการและรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่ได้
จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
4. สร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ซึ่งกาหนดขั้นตอนดาเนินการเป็น 3
ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ
ระยะที่ 3 ระยะสรุปและประเมินผลโครงการ
ในแต่ละระยะการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ลักษณะ คือ
อภิปรายกลุ่ม ทาให้เด็กเกิดความเข้าใจและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการพบปะ สนทนากันในกลุ่มย่อย หรือกลุ่มใหญ่ทั้งชั้น
การทางานภาคสนาม เป็นกระบวนการที่สาคัญ ช่วยตอบคาถามที่เด็กสงสัยทาให้เด็ก
เข้าใจโลกที่แวดล้อมมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญ หรือสิ่งของ รวมไปถึงสถานที่
ต่างๆ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูล ซึ่งทาให้เด็กได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การดม การชิม
การได้ยิน การมอง การสัมผัส อันนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน
การนาเสนอประสบการณ์ เป็นประสบการณ์ที่เด็กแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจ
ของประสบการณ์ทั้งเก่าและใหม่ โดยผ่านทางศิลปะประเภทต่างๆ การทากราฟ การใช้สัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ การเล่นบทบาทสมมุติ การก่อสร้างแบบต่างๆ เป็นต้น
การสืบค้น เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กรู้จักการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อหา
ค าตอบจากค าถามของตน เช่น จากพ่ อ แม่ผู้ ป กครอง เพื่อ น ครูค นอื่น ๆ วิท ยากร การทดลอง
ปฏิบัติการ การศึกษาในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
การจัดแสดง เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และนาเสนอ
ผลงานที่ทา ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบความสาเร็จ ความก้าวหน้า ในเรื่องที่ศึกษา
อาจเป็นการจัดทาสารนิทัศน์ ประเภทต่างๆ แสดงผลงานของเด็ก การเล่าเรื่องงานในโครงการแก่
ผู้อื่น การจัดแสดงละคร หรือบทบาทสมมุติ เป็นต้น โดยทั้งหมดเด็กมีส่วนร่วม รับผิดชอบในผลงาน
ต่างๆ ด้วยตนเอง
องค์ประกอบที่สาคัญทั้ง 5 ลักษณะนี้จะปรากฏอยู่ในแต่ ละระยะของการจัดประสบการณ์
แบบโครงการที่เป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
5. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการดังตาราง 2
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ตาราง 2 กาหนดแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
วันเดือนปี/ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะ
เริ่มต้นโครงการ

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง

“หนูอยากรู”้

- เด็กและครูร่วมกันทบทวนประสบการณ์เกี่ยวกับ - ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
หน่วยก๋วยเตี๋ยว
อย่างราบรื่น
- เด็กร่วมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กๆ
31 ม.ค.-3 ก.พ.2555 อยากเรียนรู้ต่อไป

1. สังเกตความ
สนใจ/สร้าง
สถานการณ์

2. การกาหนด
หัวเรื่อง
6-8 ก.พ. 2555
-อภิปรายกลุ่ม

- แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อร่วมกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้
- เด็กแต่ละกลุ่มคัดเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้มาก
ที่สุด กลุ่มละ 1 เรื่อง เพื่อนาเสนอ

3. เด็กนาเสนอ
- ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอเรื่องที่กลุ่ม
ประสบการณ์เดิม ตนเองอยากเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การกาหนด
9-10 ก.พ. 2555
หัวเรื่อง
-อภิปรายกลุ่ม
- ครูนาเรื่องที่เด็กสนใจ ทั้งหมด 5 เรื่องมาให้เด็ก
-การนาเสนอ
วาดภาพเรื่องที่ตนเองสนใจอยากจะเรียนรู้มาก
ประสบการณ์เดิม/
ที่สุด เพื่อลงคะแนนหาข้อสรุปกาหนดเป็นหัว
ประสบการณ์ใหม่
เรื่องที่มาจากความสนใจของเด็ก
-การจัดแสดง
- ครูให้เด็กวาดภาพสิ่งที่เด็กสนใจหรืออยาก
14 ก.พ.2555
เรียนรู้เกี่ยวกับ หัวข้อ “ข้าวจี่”
-การจัดแสดง
4. กาหนดปัญหาที่ - เด็กและครูร่วมกันสรุปประเด็นในสิ่งที่เด็กอยาก
ศึกษา 15 ก.พ.55 รู้โดยการนาเสนอในรูปแบบของ Web โครงการ
(ตั้งสมมติฐาน)
“ข้าวจี่”
-การจัดแสดง

- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น

- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรืน่
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ
5. แจ้งข่าวสาร
ถึงผู้ปกครอง
15 ก.พ. 2555

ระยะที่ 2 ระยะ
พัฒนาโครงการ
ร่วมกันคิดและ
หาความรู้ความ
เข้าใจใหม่
16 ก.พ. 2555
-การสืบค้น

17 ก.พ. 2555
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/
ประสบการณ์ใหม่
-การจัดแสดง

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง

- ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการให้ข้อมูลกับ
เด็กเกี่ยวกับหัวเรื่อง “ข้าวจี่” ที่เด็กกาลังศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กพร้อมสนับสนุน

- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น

ตามหา..“ข้าวจี่”
- เด็กออกไปสัมภาษณ์ บุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับที่มาของข้าวจี่
- รวบรวมประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อ
นามาสรุปข้อมูล

- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

ตานาน..“ข้าวจี่”
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้โดยการเล่านิทาน
ประกอบภาพเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
ข้าวจี่
- วิทยากรอ่านบทผญาตามตานานประเพณีบุญ
ข้าวจี่ เกี่ยวกับเรื่องประเพณีบุญเดือนสามนี้
นักปราชญ์อีสานโบราณได้แต่งผญาไว้ว่า...
ฮอดเดือนสาม ท้องฟ้า ปลอดโปร่งสดใส
ไปทางใด๋ เห็นแต่คนใจ บุญซัวแซวเต็มคุ้ม
เหลียวเห็นซุม สาวน้อย พากันปั้นข้าวจี่
เฮือนละห้า สี่ปั้น พอได้ออกใส่บุญ
พ่องกันบีบ ข้าวปุ้น ตกแต่งอาหาร
มีเทิงหวาน เทิงคาว หนุ่มสาวมาโฮมต้อม
บ้านมหา ภาษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “บุญข้าวจี่หรือ
บุญเดือนสาม”. (ออนไลน์). แหล่งที่มา:

http://www.baanmaha.com/community/thread8839.html
วันที่สืบค้น 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555.

- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ

21-23 ก.พ. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การทางาน
ภาคสนาม
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/
ประสบการณ์ใหม่

24 ก.พ. 2555
-การทางาน
ภาคสนาม

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
“ลักษณะของข้าวจี่”
- นาข้าวจี่มาให้เด็กสังเกต เปรียบเทียบ ชิม
รสชาติ ดมกลิ่น
- ร่วมกันออกไปสารวจข้าวจี่ภายในบริเวณ
โรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียง โรงอาหารครัว 11
และ12 โรงเรียนอาหารนานาชาติ โรงแรม
โรงอาหารเบอเกอรี่สวนดุสิต
- เด็กและครูร่วมกันทบทวนการออกไปสารวจ
“ข้าวจี่” และเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง
ระหว่าง ข้าวเหนียวกับข้าวจี่
เล่าถึงขั้นตอนของ.. “ข้าวจี่”
- เชิญวิทยากรฝ่ายครัวผลิตสวนดุสิตมาสาธิต
ขั้นตอน วิธีการทาข้าวจี่ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง
พร้อมทั้งให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

ส่วนผสมของ.. “ข้าวจี”่
- นาข้าวจี่มาให้เด็กชิมรสชาติ
- เด็กร่วมกันระดมความคิด เกี่ยวกับ ข้าวจี่
-อภิปรายกลุ่ม
“เมื่อเด็กชิมรสชาติของข้าวจี่แล้วเด็กคิดว่าข้าวจี่
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/ มีส่วนผสมอะไรบ้าง”
ประสบการณ์ใหม่ - เด็กออกไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรง
-การทางาน
อาหารครัว 11 และ 12 เพื่อสอบถามเกี่ยว
ภาคสนาม
ส่วนผสมของข้าวจี่
-การสืบค้น
- ครูทบทวนประสบการณ์เดิม โดยการใช้คาถาม
-การจัดแสดง
กระตุ้น เกี่ยวกับ “การสาธิตวิธีการทาข้าวจี่โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ”
- ให้เด็กคิดออกแบบสูตรส่วนผสมและรสชาติของ
ข้าวจี่ที่ตนเองอยากรับประทาน
28-29 ก.พ. 2 มี.ค. 2555

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง
- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรืน่
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ

5-6,8-9 มี.ค. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การสืบค้น
-การจัดแสดง

13 มี.ค. 2555
-การทางาน
ภาคสนาม

14-16 มี.ค. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/
ประสบการณ์ใหม่
-การทางาน
ภาคสนาม
-การสืบค้น
-การจัดแสดง

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
“ข้าวจี”่ สูตรเด็ด
- แบ่งกลุ่มเด็ก 5 กลุ่ม เพื่อร่วมกันแสดงความคิด
ถึงรสชาติและส่วนผสมของข้าวจี่ ที่กลุ่มของ
ตนเองอยากทามากที่สุด
(ให้สมาชิกในกลุ่มนาเสนอรสชาติข้าวจี่ของ
ตนเองให้เพื่อนในกลุ่มฟัง)
- เด็กช่วยกันคัดเลือกรสชาติของข้าวจี่
- สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนคิด ส่วนผสม
เมนูข้าวจี่ของตนเอง
- แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในการเตรียมวัตถุดิบที่
จะนามาทาข้าวจี่
“ทาเอง..กินเอง”
- เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันทาข้าวจี่ตามแผนที่
ต้องการวางเอาไว้
“รสชาติ..สูตรเด็ด”
- เด็กชิมรสชาติข้าวจี่ของตนเองและนาเสนอ
ขั้นตอนการทา ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการเลือก
แก้ปัญหา
- เด็กแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันชิมข้าวจี่
- ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรสชาติของ
ข้าวจี่แต่ละกลุ่มและรสชาติของข้าวจี่ที่เด็กชอบ
มากที่สุด
- นาเสนอในรูปแบบ แผนภูมิ
- สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทาข้าวจี่ รสชาติที่
ได้รับการเลือกมากที่สุด พร้อมทั้งออกแบบ
รูปแบบ/ลักษณะของข้าวจี่
- นาข้าวจี่ที่ทาได้มาช่วยกาหนดราคา

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง
- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ

20 มี.ค. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การจัดแสดง

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ

ชวนคิด..คาคล้อง“ข้าวจี่”
- ทบทวนขั้นตอนและประสบการณ์ในการทา
ข้าวจี่
- ร่วมกันแต่งคาคล้องจอง “ข้าวจี่”

ประโยชน์ ของ “ข้าวจี่”

21-22 มี.ค. 2555
- เด็กๆ ระดมความคิดว่า “ข้าวจี่” มีประโยชน์
-อภิปรายกลุ่ม
อย่างไร
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/ โทษ / ผลเสีย ของ “ข้าวจี่”
ประสบการณ์ใหม่ - เด็กๆ ระดมความคิดว่า “ข้าวจี่” มีโทษอย่างไร

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

- ปฏิบัติตามข้อตกลง

- ปฏิบัติตามข้อตกลง

23-26 มี.ค. 2555

ประติมากรรม “ข้าวจี่ยักษ์”
- ท่องคาคล้องจอง “เรื่องข้าวจี่” จากนั้นให้เด็กแต่
-อภิปรายกลุ่ม
ละคนออกแบบข้าวจี่จาลอง แล้วนาเสนอผลงาน
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/ ของตนเอง
ประสบการณ์ใหม่ - สมาชิกเด็กในห้องเรียนร่วมกันเลือก “การ
ออกแบบข้าวจี่จาลอง” ทีอ่ ยากทามากที่สุด
-การทางาน
ภาคสนาม
- เด็กๆ ร่วมกันกาหนดวัสดุ – อุปกรณ์ ในการทา
-การสืบค้น
ข้าวจี่ยักษ์
-การจัดแสดง
- แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ จัดเตรียมวัสดุ –
อุปกรณ์ เพื่อนามาทาข้าวจี่ยักษ์
- เด็กๆ ช่วยกันระดมความคิด วางแผนขั้นตอนใน
การทาประติมากรรม ข้าวจี่ยักษ์แบ่งหน้าที่กัน
ทาข้าวจี่ยักษ์ตามแผนที่ได้วางไว้

- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
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ตาราง 2 (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง

ระยะที่ 3 ระยะสรุป รวมข้อมูลเนรมิตสู่..นิทรรศการ “ข้าวจี”่
อภิปรายผลและ
- เด็กและครูร่วมกันทบทวนสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้
นาเสนอผลงาน
ในโครงการ “ข้าวจี่”
1. ทบทวนการ
เรียนรู้ทั้งหมด
27 มี.ค. 2555

2. นาเสนอผลงาน
28-29 มี.ค. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การจัดแสดง

3. สิ้นสุดโครงการ
30 มี.ค. 2555
-การจัดแสดง

- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- เด็กและครูร่วมกันพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
นิทรรศการที่จะจัดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งหน้าที่ความ - ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
รับผิดชอบในการจัดแสดงนิทรรศการ
ราบรื่น
- เด็กเตรียมตัวก่อนการจัดแสดงนิทรรศการ ซ้อม - ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- จัดนิทรรศการ “ข้าวจี่” โดยเด็กเป็นวิทยากร
การนาเสนอ นิทรรศการ ตามหน้าที่ของตนเอง

วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
1. นาแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจ
ความถูกต้องตามหลักการ ความสอดคล้องของแผนกับจุดประสงค์ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน อาจารย์ประจาสาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. อาจารย์ ดร.วรนาท
รักสกุลไทย ผู้อานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา
(แผนกอนุบาล)
3. อาจารย์ศศกมล
บูรัชฏะ ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
โรงเรียนเกษมพิทยา
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแผนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1.1 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแผนการจั ด ประสบการณ์ แ บบโครงการ ตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในเรื่องของการวิเคราะห์คาถามของเด็ก
เพื่อนามาสู่การจัดกลุ่มคาถามเพื่อจัดทาแผนภูมิใยแมงมุม (Web) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนหัวข้อให้เกิด
ความลุ่มลึกในเนื้อหา

69
1.2 นาแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการไปประมวณค่าความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหากับจุดประสงค์ ที่มีค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
1.3 นาแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการไปทดลองใช้ (Try Out) กับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
การสร้างและหาคุณภาพแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
1. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยในตนเองเพื่อเป็น
แนวทางในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
2. ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมของ อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ (2533) กฤษณี ภู่พัฒน์ (2538)
สายพิณ ปรุงสุวรรณ์ (2538) จิตรา ชนะกุล (2539) จินดา น้าเจริญ (2540) เบญจวรรณ ศรีมารุต
(2541) สุภัค ไหวหากิจ (2543) ต้องจิตต์ จิตดี (2547) ศศินันท์ นิลจันทร์ (2547) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
3. สร้างแบบสังเกตและคู่มือประกอบคาแนะนาการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย แบบสังเกตมีลักษณะเป็นข้อความที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัย จานวน 2 ด้าน รวม 12 รายการ ดังต่อไปนี้
พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ
6 รายการ
พฤติกรรมด้านความอดทน อดกลั้น
6 รายการ
4. นาแบบสังเกตและคู่มือประกอบคาแนะนาการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล ข้าราชการบานาญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา
ปุญญฤทธิ์ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เพื่อ
พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนนดังนี้
ให้คะแนน +1 หมายถึง เมื่อผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วย
ให้คะแนน 0 หมายถึง เมื่อผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรปรับปรุง
ให้คะแนน - 1 หมายถึง เมื่อผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วย
5. นาแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ไปประมวณค่าความ
สอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ที่มีค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
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6. ปรับปรุงแบบสังเกตและคู่มือประกอบคาแนะนาการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ ปรับการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ปรับ
รายละเอียดของพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบและความอดทน อดกลั้น ปรับตารางการบันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม
7. นาแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้ (Try Out)
กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน
8. นาแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวั ยที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้ โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตราส่วนกาหนดตัวเลข (Numerical
Rating Scales) ดังต่อไปนี้
กาหนดเกณฑ์การให้ค ะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวั ย
ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ 3, 2, 1 และ 0
ระดับคะแนน 3 เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยได้ด้วยตนเอง
ระดับคะแนน 2 เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยเป็นบางครั้ง
ระดับคะแนน 1 เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยโดยมีเพื่อนหรือครูขอร้องให้กระทา
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่แสดงพฤติกรรมความมีวินัย
9. นาแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวั ย ที่คัดเลื อกไว้ไปหาค่า
ความเชื่อมั่นของการสังเกตโดยใช้สูตร (RAI : Rater Agreement Indexes) (Burry – Stock. 1996:
256) ซึ่งได้ค่ าความเชื่อมั่นของการสังเกตระหว่างผู้วิจัยและผู้ช่วยรายด้านได้ดังนี้ ด้านความ
รับผิดชอบได้ค่าความเชื่อมั่นของผู้ประเมินเท่ากับ 0.97 และด้านความอดทน อดกลั้น เท่ากับ 0.97

แบบแผนการทดลองและวิธีดาเนินการทดลอง
แบบแผนการทดลอง
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้
ดาเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองกลุ่มเดียว (One - Group Pretest-Posttest Design) (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249) ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 แบบแผนการทดลองที่มีกลุ่มเดียว มีการสังเกตก่อนและหลัง
กลุ่ม

ทดลอง

สังเกต
ก่อนการทดลอง
Pretest
T1

ทาการทดลอง

X

สังเกต
หลังการทดลอง
Posttest
T2
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ความหมายของสัญลักษณ์
T1 แทน การสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยก่อนการทดลอง (Pretest)
X แทน การดาเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
T2 แทน การสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยหลังการทดลอง (Posttest)
วิธีการดาเนินการทดลอง
การทดลองในครั้งนี้ ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นเวลา 8
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 - 50 นาที รวม 32 วัน โดยมีแผนตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากกลุ่มประชากรที่
เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน
1 ห้องเรียน
2. ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินการทดลอง
3. สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
4. ทาการสังเกตเด็กกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยก่อนการทดลอง (Pretest) ในช่วงเวลา กิจกรรมเสริมประสบการณ์
5. จัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ดาเนินการทดลองที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. ดาเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เป็นระยะเวลา 8
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 - 50 นาที รวม 32 วัน ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา
9.30 – 10.20 น.
7. ทาการสังเกตเด็กกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยทุกสัปดาห์
8. ทาการสังเกตเด็กกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยหลังการทดลอง (Posttest) ในช่วงเวลา กิจกรรมเสริมประสบการณ์
9. นาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยไปวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล
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ตาราง 4 วันและเวลากิจกรรมที่ทาการทดลองและการสังเกต
สัปดาห์ที่
การดาเนินการศึกษาทดลอง
1
สังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนการ
ทดลอง Pretest
2–9
ดาเนินการวิจัยในรูปแบบของโครงการ
10
สังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการ
ทดลอง Posttest

จานวน/สัปดาห์
4 วัน
4 วัน
4 วัน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีหลักการดาเนินการดังนี้
1. การเก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนการ
ทดลอง (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน โดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจานวน 2 คนเป็นผู้
สังเกต
2. ทาการทดลอง เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน โดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยทุกสัปดาห์ ในช่วงเวลา 9.30 – 10.20 น. เป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 4 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันละ 40 – 50 นาที
จานวน 32 ครั้ง
3. การเก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการ
ทดลอง (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน โดยมีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้สังเกต
4. นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ เปรียบเทียบข้อมูลก่อนหลังการทดลอง
ช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์

การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. หาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปรก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการเพื่อศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 2 ด้าน ได้แก่
ด้านความรับผิดชอบและความอดทนอดกลั้น ทั้งโดยรวม รายด้านและรายข้อ โดยใช้การทดสอบค่า
ที (t – test) แบบข้อมูลลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน (dependent sample)
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยคานวนจากสูตร (ล้วน สายยศ 2538: 262)
= 



เมื่อ

N

แทน
แทน
แทน






ค่าเฉลี่ย
ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง

1.2 หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยคานวณจากสูตร (ล้วน
สายยศ 2538:273)
N X 
2

เมื่อ

 X 

S

=

S

แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X

N

2

2

N ( N  1)

แทน ผลรวมของกาลังสองของคะแนนนักเรียนแต่ละคน
ในกลุ่มตัวอย่าง
แทน กาลังสองของผลรวมของคะแนนนักเรียนแต่ละคน
ในกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
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2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยความเที่ยงตรงของเนื้อหา
(Content Validity) โดยคานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 79)

R

IOC =
เมื่อ

IOC

R
N



แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างลักษณะพฤติกรรม
กับจุดประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
เนื้อหาทั้งหมด
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ

2.2 การหาค่าความเชื่อมั่นของการสังเกต โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้สังเกต
จากสูตร RAI (Burry – Stock. 1996 : 256)

K

RAI = 1เมื่อ

RAI
R1kn
R2kn
N
K
I

N



R1KN  R2 KN

KN I  1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าความเชื่อมั่นของการสังเกต
ผลการสังเกตของผู้สังเกตคนที่ 1
ผลการสังเกตของผู้สังเกตคนที่ 2
จานวนเด็กปฐมวัยในกลุ่มตัวอย่าง
จานวนพฤติกรรมย่อย
จานวนช่วงคะแนน (0 ,1, 2, 3)
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3. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน
3.1 สถิติสาหรับการทดสอบสมมุติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองโดย
การทดสอบค่าที (t – test) แบบข้อมูลลักษณะเกี่ยวเนื่องกั น (dependent sample) ใช้สูตร (ล้วน
สายยศ 2538: 301)
t =

D
N  D   D 
2

2

N 1

เมื่อ

t
D
N

แทน
แทน
แทน
แทน

D

D

2

แทน

ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – test (t - distribution)
ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนคน
ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนระหว่าง
ก่อนและหลังการทดลอง
ผลรวมของกาลังสองของผลต่างของคะแนน
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง
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การแปลผลคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยของเด็กปฐมวัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 2 ด้าน
ได้แ ก่ ด้านความรับผิดชอบและความอดทนอดกลั้น โดยกาหนดการแปลผลคะแนนแบบสังเกต
พฤติกรรมความมีวินัยของเด็กปฐมวัยโดยรวม รายด้านและรายข้อดังนี้
ในภาพรวม
คะแนน 18.01 - 24.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับดีมาก
คะแนน 12.01 - 18.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับดี
คะแนน 06.01 - 12.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับพอใช้
คะแนน 00.00 - 06.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับควรปรับปรุง
จาแนกรายด้าน
คะแนน 09.01 - 12.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับดีมาก
คะแนน 06.01 - 09.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับดี
คะแนน 03.01 - 06.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับพอใช้
คะแนน 00.00 - 03.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับควรปรับปรุง
จาแนกรายข้อ
คะแนน 02.26 - 03.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับดีมาก
คะแนน 01.51 - 02.25 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับดี
คะแนน 00.76 - 01.50 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับพอใช้
คะแนน 00.00 - 00.75 หมายถึง มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ในระดับควรปรับปรุง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองและการแปลความหมายจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกิดเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
N
M
S
t
p
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนเฉลี่ย
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เ ป็นการศึก ษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ซึ่งนาเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความ
มีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย มีตามลาดับดังนี้
1. พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
แบบโครงการ
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและ
หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
3. พฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองของเด็ ก ปฐมวั ย ระหว่ า งการได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการ
4. ตั ว อย่ า งพฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองของเด็ ก ปฐมวั ย ก่ อ นและหลั ง การจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์พฤติกรรมความมีวินัยของเด็กปฐมวัย มีตามลาดับดังนี้
1. พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
แบบโครงการ
การวิเ คราะห์ ใ นขั้นตอนนี้ ผู้ วิจัยนาผลการสั งเกตพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเอง
โดยรวมและพฤติกรรมในแต่ละด้านของเด็กปฐมวัยที่ได้จากการสังเกตในแต่ละช่วงเวลาก่อนที่จะ
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ และหลังจากที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการมา
วิเคราะห์ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตาราง 5
ตาราง 5 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนที่จะได้รับการจัดประสบการณ์
แบบโครงการ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย
1. ความรับผิดชอบ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2. ความอดทน อดกลั้น
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
รวม

ก่อนได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
คะแนนเต็ม M
ระดับพฤติกรรม
12
3.56 อยู่ในระดับพอใช้
3
0.48 อยู่ในระดับควรปรับปรุง
3
1.00 อยู่ในระดับพอใช้
3
1.00 อยู่ในระดับพอใช้
3
1.08 อยู่ในระดับพอใช้
12
3.00 อยู่ในระดับควรปรับปรุง
3
0.68 อยู่ในระดับควรปรับปรุง
3
0.76 อยู่ในระดับพอใช้
3
0.88 อยู่ในระดับพอใช้
3
0.68 อยู่ในระดับควรปรับปรุง
24
6.56 อยู่ในระดับพอใช้

ผลการวิ เ คราะห์ ต ามตาราง 5 ปรากฏว่า ก่อ นการจัด ประสบการณ์แบบโครงการ เด็ ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว พบว่า ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยด้านความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบแล้ว พบว่า
พฤติกรรมเก็บของเข้าที่เรียบร้อย ปฏิบัติตามข้อตกลง และรัก ษาของใช้ส่วนรวม มีระดับพฤติกรรม
อยู่ในระดับพอใช้ และพฤติกรรมอาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับควร
ปรับปรุง ส่วนพฤติกรรมด้านความอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับควรปรับปรุง เมื่อพิจารณารายละเอียด
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รายพฤติกรรมของด้านความอดทนอดกลั้น พบว่า พฤติกรรมพากเพียรทางานให้สาเร็จ และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนพฤติกรรมรอคอยคิวได้ และ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับควรปรับปรุง
ตาราง 6 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังจากที่ได้รับการจัดประสบการณ์
แบบโครงการ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย
1. ความรับผิดชอบ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2. ความอดทน อดกลั้น
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
รวม

หลังได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
คะแนนเต็ม M
ระดับพฤติกรรม
12
12.00 อยู่ในระดับดีมาก
3
3.00 อยู่ในระดับดีมาก
3
3.00 อยูใ่ นระดับดีมาก
3
3.00 อยู่ในระดับดีมาก
3
3.00 อยู่ในระดับดีมาก
12
11.28 อยู่ในระดับดีมาก
3
2.92 อยู่ในระดับดีมาก
3
2.78 อยู่ในระดับดีมาก
3
2.76 อยู่ในระดับดีมาก
3
2.82 อยู่ในระดับดีมาก
24
23.28 อยู่ในระดับดีมาก

ผลการวิ เ คราะห์ ต ามตาราง 6 ปรากฏว่า หลั งการจั ดประสบการณ์แ บบโครงการ เด็ ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว พบว่า หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยด้านความ
รับผิดชอบอยู่ในระดับดีมาก โดยมีพฤติกรรมอาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลง และรักษาของใช้ส่วนรวมอยู่ในระดั บดีมาก ส่วนด้านพฤติกรรมความอดทน
อดกลั้น เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมากทั้งโดยรวมและรายพฤติกรรม โดยมีพฤติกรรม
รอคอยคิวได้ อยู่ในระดับดีมากสูงเป็นอันดับแรก ลองลงมาควบคุมอารมณ์ตนเองได้ อยู่ในระดับดี
มาก และพฤติกรรมพากเพียรทางานให้สาเร็จ อยู่ในระดับดีมาก และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น อยู่ในระดับดีมากสูงเป็นอันดับที่ 3
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2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและ
หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนาผลการสังเกตพฤติกรรมความมีวินั ยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยระหว่างก่ อนและหลั งการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ดังแสดงผลการวิเคราะห์ใ น
ตาราง 7
ตาราง 7 การเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย
1. ความรับผิดชอบ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2. ความอดทน อดกลั้น
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
รวม

ก่อนจัดกิจกรรม
M
S
3.56
0.71
0.48
0.51
1.00
0.41
1.00
0.41
1.08
0.28
3.00
0.82
0.68
0.48
0.76
0.44
0.88
0.33
0.68
0.48
6.56
0.87

หลังจัดกิจกรรม
M
S
12.00 0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
11.28 0.58
2.92
0.19
2.78
0.33
2.76
0.33
2.82
0.32
23.28 0.58

ผลต่าง
M
8.44
2.52
2.00
2.00
1.92
8.28
2.24
2.02
1.88
2.14
16.72

S
0.71
0.51
0.41
0.41
0.28
0.98
0.48
0.53
0.53
0.49
1.00

t

p

59.29**
24.71**
24.50**
24.50**
34.67**
42.25**
23.27**
19.06**
17.87**
21.84**
83.53**

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

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 ปรากฏว่าพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองโดยรวมของเด็ก
ปฐมวัย หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการมีพฤติกรรมความมีวินัยดีขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่ า ทั้งด้านความ
รับ ผิ ด ชอบ และด้ านความอดทนอดกลั้ น หลั ง การจั ด ประสบการณ์แ บบโครงการเด็ก ปฐมวั ย มี
พฤติกรรมความมีวินัยดีขึ้นกว่า ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ .01 และเมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดเป็ น รายพฤติ ก รรม พบว่ า ทุ ก พฤติ ก รรมหลั ง การจั ด
ประสบการณ์ แ บบโครงการเด็ ก ปฐมวั ย มี พ ฤติ ก รรมความมีวิ นั ย ในตนเองดี ขึ้ น กว่ า ก่อ นการจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เช่นกัน
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3. พฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองของเด็ ก ปฐมวั ย ระหว่ า งการได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการจาแนกเป็นรายสัปดาห์
การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้นาผลการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยที่ได้ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงการจาแนกรายสัปดาห์ ดังแสดงผลการ
วิเคราะห์ในตาราง 8
ตาราง 8 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการ และในช่วงเวลาที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ จาแนกรายสัปดาห์
ช่วงเวลาที่สังเกต
สัปดาห์ที่ 1
ระดับพฤติกรรม
สัปดาห์ที่ 2
ระดับพฤติกรรม
สัปดาห์ที่ 3
ระดับพฤติกรรม
สัปดาห์ที่ 4
ระดับพฤติกรรม
สัปดาห์ที่ 5
ระดับพฤติกรรม
สัปดาห์ที่ 6
ระดับพฤติกรรม
สัปดาห์ที่ 7
ระดับพฤติกรรม
สัปดาห์ที่ 8
ระดับพฤติกรรม

M
M
M
M
M
M
M
M

ความรับผิดชอบ ความอดทน อดกลั้น
4.28
3.74
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
4.82
4.40
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
6.64
6.40
อยู่ในระดับดี
อยู่ในระดับดี
8.30
7.34
อยู่ในระดับดี
อยู่ในระดับดี
9.16
8.34
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดี
9.86
8.68
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดี
10.62
9.64
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
11.16
10.06
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก

รวม
8.02
อยู่ในระดับพอใช้
9.22
อยู่ในระดับพอใช้
13.04
อยู่ในระดับดี
15.64
อยู่ในระดับดี
17.50
อยู่ในระดับดี
18.54
อยู่ในระดับดีมาก
20.26
อยู่ในระดับดีมาก
21.22
อยู่ในระดับดีมาก

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 ปรากฏว่าพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
เป็นดังนี้
พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมของเด็กปฐมวัย ระหว่างจัดกิจกรรม พบว่า สัปดาห์ที่ 1 ถึง
สัปดาห์ที่ 2 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 3 ถึง สัปดาห์ที่
5 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี และสัปดาห์ที่ 6 ถึง สัปดาห์ที่ 8 เด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า
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ด้านความรับผิดชอบ สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัย
ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมี
วินัยด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี และสัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ความมีวินัยด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีมาก
ด้านความอดทนอดกลั้น สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัย
ด้านความอดทน อดกลั้นอยู่ในระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 3 ถึงสัปดาห์ที่ 6 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความ
มีวินั ยด้า นความอดทนอดกลั้ น อยู่ใ นระดับดี และสั ป ดาห์ ที่ 7 และสั ป ดาห์ ที่ 8 เด็ก ปฐมวัย มี
พฤติกรรมความมีวินัยด้านความอดทนอดกลั้นอยู่ในระดับดีมาก
4. ตั ว อย่ า งพฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองของเด็ ก ปฐมวั ย ก่ อ นและหลั ง การจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิจั ยน าผลการสั งเกตพฤติก รรมความมีวิ นัย ใน
ตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีพฤติกรรมความมี
วินัย โดยรวมหลั ง การจัดกิ จกรรมการจั ดประสบการณ์แ บบโครงการเป็น รายบุค คลใน 3 อั นดั บ
คะแนนสูงสุด 24.00 คะแนนปานกลาง 23.50 และคะแนนต่าสุดคือ 22.00 ผลปรากฏดังตาราง 9
ตาราง 9 ตัวอย่างพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยคนที่ 1
1. ความรับผิดชอบ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2. ความอดทน อดกลั้น
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
รวม

คะแนน
เต็ม
12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
24

ก่อนได้รับการจัดกิจกรรม
M
ระดับพฤติกรรม
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
8.00

อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้

หลังได้รับการจัดกิจกรรม
M
ระดับพฤติกรรม
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
24.00

อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
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ตาราง (9) ต่อ
พฤติกรรมความมีวินัยของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยคนที่ 2
1. ความรับผิดชอบ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2. ความอดทน อดกลั้น
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
รวม
เด็กปฐมวัยคนที่ 3
1. ความรับผิดชอบ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2. ความอดทน อดกลั้น
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
รวม

คะแนน
เต็ม

ก่อนที่จะได้รับการจัดกิจกรรม
M
ระดับพฤติกรรม

หลังจากได้รับการจัดกิจกรรม
M
ระดับพฤติกรรม

12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
24

3.00
1.00
0.00
1.00
1.00
3.00
0.00
1.00
1.00
1.00
6.00

อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้

12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
11.50
3.00
3.00
2.50
3.00
23.50

อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก

12
3
3
3
3
12
3
3
3
3
24

4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
0.00
7.00

อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับพอใช้
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
อยู่ในระดับพอใช้

12.00
3.00
3.00
3.00
3.00
10.00
3.00
2.50
2.50
2.00
22.00

อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดีมาก
อยู่ในระดับดี
อยู่ในระดับดีมาก

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 ปรากฏว่า
เด็กปฐมวัยคนที่ 1 ซึ่งมีคะแนนของพฤติกรรมความมีวินัยหลังการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการโดยรวมสูงเป็นอันดับแรก
ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า นแล้ ว พบว่ า ทั้ ง ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ และด้ า นความอดทนอดกลั้ น ก่ อ นการจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับพอใช้เช่นกัน และพิจารณา
รายละเอียดรายพฤติกรรมของด้ านความรับผิดชอบ และด้านความอดทนอดกลั้นแล้ว พบว่า ทุก
พฤติกรรม มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ เช่นกัน
หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ทั้งด้านความรับผิดชอบ และด้านความ
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อดทนอดกลั้น หลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัยอยู่ใน
ระดับดีมากเช่นกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดรายพฤติกรรมของด้ านความรับผิดชอบ และด้านความ
อดทนอดกลั้นแล้ว พบว่า ทุกพฤติกรรม มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก
เด็กปฐมวัยคนที่ 2 ซึ่งมีคะแนนของพฤติกรรมความมีวินัยหลังการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการโดยรวมอยู่ในลาดับที่ 13
ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองโดยรวมอยู่
ในระดับควรปรับปรุง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ทั้งด้ านความรับผิดชอบ และด้าน
ความอดทนอดกลั้น ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองอยู่ใน
ระดับควรปรับปรุงเช่นกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดรายพฤติกรรมของด้านความรับผิดชอบแล้ว
พบว่า พฤติกรรมอาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมปฏิบัติตามข้อตกลง และรักษาของใช้
ส่วนรวม มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ ส่วนพฤติ กรรมเก็บของเข้าที่เรียบร้อยมีพฤติกรรม
ความมีวินัยอยู่ในระดับควรปรับปรุง สาหรับการพิจารณารายพฤติกรรมในด้านความอดทน อดกลั้น
แล้ว พบว่า พฤติกรรมพากเพียรทางานให้สาเร็จ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และควบคุม
อารมณ์ตนเองได้ มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ และพฤติกรรมรอคอยคิวได้ มีระดับพฤติกรรม
อยู่ในระดับควรปรับปรุง
หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ทั้งด้ านความรับผิดชอบ และด้านความ
อดทนอดกลั้น หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับ
ดีมากเช่นกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดรายพฤติกรรมของด้านความรับผิดชอบ และด้านความอดทน
อดกลั้นแล้ว พบว่า ทุกพฤติกรรม มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดีมาก
ข้อมูลจากตาราง 9 ของเด็กปฐมวัยคนที่ 2 พบว่า หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
แม้ว่าเด็กปฐมวัยจะมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง อยู่ในระดับดีมากแต่ก็ยังมีพฤติกรรม การ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ที่ยังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น
เด็ ก ปฐมวั ย คนที่ 3 ซึ่ ง มี ค ะแนนของพฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองหลั ง การจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการโดยรวมอยู่ในลาดับสุดท้าย
ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองโดยรวมอยู่
ในระดับ พอใช้ และเมื่อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ านแล้ ว พบว่า ทั้งด้ านความรับ ผิ ดชอบ ก่อ นการจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับพอใช้เช่นกัน เมื่อพิจารณา
รายละเอียดรายพฤติกรรมของด้านความรับผิดชอบแล้ว พบว่า ทุกพฤติกรรม มีระดับพฤติกรรมอยู่
ในระดับพอใช้ สาหรับด้านความอดทนอดกลั้น ก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับควรปรับปรุง เมื่อพิจารณารายละเอียดรายพฤติกรรมแล้ว พบว่า
พฤติกรรมรอคอยคิ วได้ พากเพียรทางานให้ส าเร็จ และทางานร่วมกับผู้ อื่นได้อย่างราบรื่น มี
พฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองอยู่ ใ นระดั บ พอใช้ ส่ ว นพฤติ ก รรมควบคุ ม อารมณ์ ต นเองได้ มี
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอยู่ในระดับควรปรับปรุง
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หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองโดยรวมอยู่
ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า ทั้งด้ านความรับผิดชอบ และด้านความ
อดทนอดกลั้น หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองอยู่ในระดับ
ดีมากเช่นกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดรายพฤติกรรมของด้านความรับผิดชอบ พบว่า ทุกพฤติกรรม
มีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับดี มาก ส่วนด้านความอดทนอดกลั้น พบว่า พฤติกรรมรอคอยคิวได้
พากเพียรทางานให้สาเร็จ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
อยู่ในระดับดีมาก ส่วนพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ตนเองได้ มีพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองอยู่ใน
ระดับดี

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสาหรับครู พ่อ
แม่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย สรุปได้ดังนี้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ โดยกาหนดจุดมุ่งหมายไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อน ระหว่างและหลัง
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการ

ความสาคัญของการวิจัย
ผลของการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับ
เด็กปฐมวัย ได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเป็นนวัตกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมความ
มีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย และเป็นแนวทางสาหรับครูในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
เรี ย นรู้ แ บบโครงการแก่ เ ด็ ก ปฐมวั ย ให้ เ ป็ น ไปตามจุ ด ประสงค์ ข องการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ซึ่งการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นรูปแบบ
นวัตกรรมการสอนที่ช่วยต่อยอดประสบการณ์ให้เด็กได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงเพื่ อนาไปสู่การส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบและ
ด้านความอดทนอดกลั้น

สมมติฐานในการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูง
กว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
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วิธีการดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี
ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 25 คน กลุ่มตัวอย่าง
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1 แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
2 แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ขั้นตอนในการทาวิจัย
การทดลองในครั้งนี้ ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นเวลา 8
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 - 50 นาที รวม 32 วัน โดยมีแผนตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากกลุ่มประชากร
ที่เป็นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร จานวน
1 ห้องเรียน
2 ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารสถานศึกษาในการดาเนินการทดลอง
3 สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลองเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์
4 ทาการสังเกตเด็กกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง (Pretest)
5 จัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ดาเนินการทดลองที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6 ดาเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เป็นระยะเวลา 8
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 - 50 นาที รวม 32 วัน ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เวลา
9.30 – 10.20 น.
7 ทาการสังเกตเด็กกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยหลังการทดลอง (Posttest)
8 นาข้อ มูล ที่ไ ด้จากการสั งเกตพฤติกรรมความมีวิ นัยในตนเองของเด็กปฐมวัยไป
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับดังนี้
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. เปรียบเทียบพฤติก รรมความมีวิ นัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ก่อ นและหลั งการ
ทดลองโดยใช้ t-test สาหรับ Dependent Samples

สรุปผลการวิจัย
1. ผลจากการศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนระหว่างและหลัง
การจัดประสบการณ์แบบโครงการพบว่า
1.1 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ก่อนได้รับการจัดประสบการณ์
แบบโครงการโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับพอใช้ ส่วน
พฤติกรรมด้านความอดทน อดกลั้น อยู่ในระดับควรปรับปรุง หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีมากและพฤติกรรมด้าน
ความอดทน อดกลั้น อยู่ในระดับดีมาก
1.2 พฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองของเด็ ก ปฐมวั ย ระหว่ า งการได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการ พบว่าสัปดาห์ที่ 1 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ส่วน
สัปดาห์ที่ 2 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 3 พฤติกรรมความมีวินัยโดย
รวมอยู่ในระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 4 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี สัปดาห์ที่ 5
พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี สัปดาห์ที่ 6 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก สัปดาห์ที่ 7 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และสัปดาห์ที่ 8 พฤติกรรมความ
มีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
2. ผลจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์แบบโครงการพบว่า
2.1 พฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองโดยรวม รายด้านคือ ด้านความรับผิดชอบและ
ด้ า นความอดทน อดกลั้ น และทุ ก รายพฤติ ก รรมของเด็ ก ปฐมวั ย หลั ง การจั ด กิ จ กรรมการจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการสูงกว่าก่อนการได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 พฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองรายบุคคลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการพบว่าเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยก่อน
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมรายด้าน
และรายพฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้ หรือ ควรปรับปรุง หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม รายด้านและรายพฤติกรรมอยู่ในระดับดีหรือดีมาก
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อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยครั้งนี้เพื่อการศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการซึ่งจากการวิจัยปรากฏผลดังนี้
1.1 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดประสบการณ์
แบบโครงการโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบอยู่ ในระดับพอใช้ ส่วน
ด้านความอดทนอดกลั้น อยู่ในระดับควรปรับปรุง และหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดย
รวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านความอดทน
อดกลั้น อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นการจัดการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child centered) ของการเรียนรู้ เป็นการดาเนินการสอนที่เปิดโอกาสให้
เด็กได้สร้างเสริมประสบการณ์ด้วยตนเอง โดยคานึงถึงความสนใจ ความต้องการของเด็กและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสาคัญ เด็กมีอิสระในการคิดจินตนาการ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องที่เด็กสนใจ และนาไปสู่การกาหนดหัวข้อเรื่องที่จะทาการศึกษาในเรื่องที่เด็กสนใจอย่าง
ลุ่มลึก เด็กได้ใช้ประสบการณ์เดิมของแต่ละคน มากาหนดวางแผนพัฒนาซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท์ (Piaget) วราภรณ์ รักวิจัย. (2535:
108-109) ที่ก ล่ าวว่า จริยธรรมจะแฝงอยู่ใ นกฎเกณฑ์ต่างๆ ทุกชนิด ซึ่งสามารถเชื่อ มโยง
ประสบการณ์เดิม กับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความหมายจากการ
กาหนดหัวข้อเรื่องตั้งคาถามที่เด็กสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้ววางแผนการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ค้นหาคาตอบที่เด็กต้องการ โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงที่จะ
นาไปสู่การเรียนรู้และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์จริงได้ค้นพบข้อมูล
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเช่น การสนทนาอภิปราย การสาธิต การปฏิบัติการ
ทดลอง การศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ และด้วยรูปแบบของกิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้
เด็กคิด เลือก และตัดสินใจที่จะลงปฏิบัติรวมทั้ งได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้ ลักษณะของการ
เรียนรู้แบบโครงการตลอด 8 สัปดาห์ ของระยะการทดลองเป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่เ ด็กกลุ่ ม
ตัวอย่างมีบทบาทในการตัดสินใจและแสดงความคิดในกรอบของข้อตกลงที่ผู้วิจัยซึ่งมีบทบาทเป็น
ครูผู้ ส อนโครงการในการอ านวยสภาพแวดล้ อ มในการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมให้เ ด็กปฐมวัย ดังกล่ าวมี
อิสระเสรีในการนาเสนอความสนใจของตนซึ่งสอดคล้องกับ ฉันทนา ภาคบงกช; และคนอื่นๆ
(2546: 73) ที่กล่าวไว้ความมีวินัยในตนเองที่เกิดจากบุคคลนั้นเป็นผู้ควบคุมตนเองให้เกิดวินัย เป็น
การตัดสินใจและเลือกทาด้วยความสมัครใจของตนเอง จึงเป็นผลมาจากความเคยชินที่ดี มีความรู้สึก
นึกคิด ความเชื่อหรือจริยธรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อแก้ปัญหาของส่วนรวม จึงจะนาไปสู่
การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุ ข เด็กได้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลและยอมรับความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎกติกาที่เด็กได้ร่วมกันกาหนดขึ้นอันจะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ที่ได้วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน ทาให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการทากิจกรรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เชเวียคอฟ และ ฟริทซ์ (เตือนใจ ยอดนิล. 2530: 44; อ้างอิงจาก sheviakov; &
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Friz.1965) ได้ศึกษาถึงประเภทของวินัยที่ควรปลูกฝังให้แก่เด็ก ว่าไม่ควรเป็นวินัยที่มีรากฐานจาก
การปฏิบัติตามคาสั่งของบุคคลอื่นและให้ความเห็นต่อไปอีกว่า ควรเป็นเรื่องของความตั้งใจ มาจาก
จิตสานึกของเด็กเอง ซึ่งมิใช่การกระทาตามคาสั่ง หรือเพราะการลงโทษ นั่นคือการปลูกฝังให้เกิด
วินัยในตนเอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความชื่นชอบและรักในอุดมคติ และสอดคล้องกับสายพิณ
ปรุงสุวรรณ (2538: 44-48) ได้ทาการศึกษาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์และการเล่นตามมุมโดยเด็กร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์และครูสร้างกฎเกณฑ์เด็กอายุ
5-6 ปี ชั้นอนุบาลราชสีมา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2536
จานวน 92 คน ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และการเล่น
ตามมุมโดยเด็กร่วมกันสร้างกฎเกณฑ์และครูสร้างกฎเกณฑ์ มีวินัยในตนเองแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
1.2 พฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองของเด็ ก ปฐมวั ย ระหว่ า งการได้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการ พบว่าสัปดาห์ที่ 1 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ส่วน
สัปดาห์ที่ 2 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 3 พฤติกรรมความมีวินัยโดย
รวมอยู่ในระดับพอใช้ สัปดาห์ที่ 4 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี สัปดาห์ที่ 5
พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี สัปดาห์ที่ 6 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดี
มาก สัปดาห์ที่ 7 พฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และสัปดาห์ที่ 8 พฤติกรรมความ
มีวินัยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้บันทึกผลโดยแบ่งออกเป็น 8 สัปดาห์
และกาหนดการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ระยะสร้างความสนใจและเริ่มต้นโครงการ
ครูเ ริ่มต้นจากการสนทนากั บเด็ก ในขณะสรุปกิจกรรมการเรียนในสัปดาห์ที่ผ่ านมาเรื่อ ง
ความเป็นมาของก๋วยเตี๋ยว โดยใช้ประเด็นคาถามเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและกระตุ้นให้เด็กแสดง
ความคิดเห็น ระหว่างร่วมกิจกรรมครูได้สังเกตความสนใจของเด็กเกี่ยวกับการค้นหาหัวเรื่องใน
ประเด็นคาถามที่เด็กนามาอภิปรายร่วมกันจากนั้นครูจึงนาข้อมูลคาตอบของเด็กๆ มาแบ่งกลุ่มเลือก
หัวเรื่องเพื่อให้เด็กร่วมกันหาข้อสรุปในสิ่งที่เด็กๆอยากเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ วรนาท รักสกุลไทย
(2551: 26) ที่กล่าวว่าการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กเรียนรู้
อย่างละเอียดลึกซึ้งในเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่น่าสนใจสาหรับเด็ก การเรียนรู้นี้เป็นการเปิดโอกาส
และบูรณาการให้เด็กได้ใช้ทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
ขั้นเริ่มโครงการเป็นระยะที่เด็กแต่ละคนต้องค้นหาความสนใจของตนเอง แสดงความคิดเห็น
จากความสนใจ ในการค้นหาหัวข้อที่น่าสนใจในการทาโครงการร่วมกัน โดยเด็กอาศัยประสบการณ์
เดิม ในระยะนี้เด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมของแต่ละคนที่มี
เกี่ยวกับหัวข้อ โดยนาความรู้ความเข้าใจ และความประทับใจของตนเองที่เกี่ยวกับหัวข้อมาร่วมกัน
สร้างแผนภูมิเครือข่ายการเรียนรู้ จากการจัดประสบการณ์แบบโครงการเรื่องข้าวจี่และเด็กได้ออกมา
เล่ า ความประทั บ ใจเกี่ ย วกั บ การข้ า วจี่ และเด็ ก ได้ น าเรื่ อ งข้ า วจี่ ม าเป็ น ประเด็ น ในการสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ และเด็กเสนอให้ไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นห้องสมุด
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ครัวอาหาร 11 และ 12 โรงเรียนอาหารนานาชาติสวนดุสิต โรงอาหาร เบอเกอรี่สวนดุสิต ทาให้เด็ก
ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด และนาความรู้เกี่ยวกับข้าวจี่ที่ได้
ค้นคว้ามาจากห้องสมุดและแหล่งอื่นๆ มาสร้างแผนภูมิใยแมงมุม (web) การเรียนรู้ร่วมกัน
ระยะเริ่มต้นโครงการ เด็กได้ร่วมกันกาหนดประเด็ นปัญหาเกี่ยวกับโครงการข้าวจี่ใ น
การศึกษาและร่วมกันตั้งคาถามเกี่ยวกับโครงการข้าวจี่ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจใน
การเรียนรู้ และการรับรู้ เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเพื่อนาไปสู่การคิดแก้ปัญหาในขั้นต่อไป
ซึ่งการตั้งคาถามในขั้นเริ่มต้นโครงการนี้ เพื่อกาหนดแนวทางจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ของเด็ก
ระยะที่ 2 ขั้นพัฒนาโครงการ ในระยะนี้เด็กได้ร่วมกันคิดหาวิธีการ ค้นหาคาตอบ ว่าจะ
สามารถหาคาตอบได้จากแหล่งข้อมูลใด และมีวิธีหาคาตอบอย่างไร จากการดาเนินกิจกรรมใน
โครงการข้าวจี่เด็กร่วมกันตั้งคาถามว่า ข้าวจี่ทามาจากอะไร เด็กช่วยกันเสนอหาวิธีการในการหา
คาตอบ ว่าควรหาคาตอบจากช่างคุณพ่อคุณแม่ จากคุณครู และนาไปสู่ความสนใจในการค้นคว้า
สืบค้นและหาข้อมูล และในระยะนี้เด็กมีโอกาสได้ จากปัญหาดังกล่าวเด็กได้ร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น วางแผนการและปฏิบัติกิจกรรมที่ซับซ้อนตามความสามารถและความสนใจ เพื่อให้กิจกรรม
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ สอดคล้องกับทัศนะของ เมย์ (May. 1970: 266) ที่กล่าวว่า การแก้ปัญหา
เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทางสมองซึ่งเกี่ยวกับความหยั่งเห็น การจินตนาการ การจัดกระทาและ
การรวบรวมความคิด
ระยะที่ 3 ระยะสรุป และอภิปรายผลโครงการข้าวจี่ เป็นระยะที่เด็กได้ผ่านการศึกษา ซึ่งได้
ร่วมกันค้นหาคาตอบจากการร่วมกันตั้งคาถามในระยะที่ 1 หมดทุกคาถาม และมีความพอใจใน
การศึกษาค้นคว้าในโครงการข้าวจี่ ซึ่งสังเกตได้จากเด็กไม่สนใจที่จะตั้งคาถามใหม่เพิ่มขึ้นเด็กได้
ร่วมกันสรุปความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับ จากการทาโครงการข้าวจี่ การส่งเสริม
กระบวนคิดในระยะสรุป และอภิปรายผลในโครงการนี้ เด็กได้มีโอกาสถ่ายทอดกระบวนการในการ
ทากิจกรรม ได้รวบรวมความคิด ความสนใจของตนเอง ซึ่งเด็กได้รับการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการเรื่องข้าวจี่ ในการวิจัยในระยะนี้ เด็กได้เล่าถึงกิจกรรม “ทาเอง..กินเอง” ในขั้นตอนและ
กระบวนการทาข้าวจี่ เป็นกระบวนการที่เด็กประทับใจ โดยเล่าเรื่องเกี่ยวกับผลงาน และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น เกิดการทบทวนความคิดตั้งแต่ก่อนดาเนินกิจกรรม ขณะดาเนินกิจกรรม และผลของ
การดาเนินกิจกรรม เด็กต้องลาดับความคิดของตนเองให้เชื่อมโยงกับการนาเสนอของเพื่อน ในระยะ
นี้ยังมีการจัดแสดงผลงานให้ผู้ปกครอง ครู และเพื่อนๆ ได้เห็นกระบวนการการดาเนินกิจกรรมใน
โครงการข้าวจี่จากลาดับขั้นในการจัดกิจกรรมโครงการข้าวจี่ ทั้ง 3 ระยะ ทั้งนี้ผลจากการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการมีการสังเกตพฤติกรรมความมีวิ นัยในตนเองของเด็กปฐมวัยซึ่ง ทิศนา
แขมมณี (2548: 138-139) กล่าวว่าการจัดประจัดสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการคือ การจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันเลือกทาโครงการที่ตนสนใจ ร่วมกัน
สารวจ สังเกต และกาหนดเรื่องที่สนใจวางแผนในการทาโครงการร่วมกันและลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานที่วางไว้จนได้ข้อค้นพบ แล้วนาผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด สรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด สอดคล้องกับ ลอรีส

92
มาลากุสซี่ (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. 2543: 64) ศึกษาค้นคว้าด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยาที่นาไปสู่
การปฏิบัติที่มีความลื่นไหลและความคล่องตัวในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็ก
จนได้แนวคิดแบบเรกจิโอ เอมิเลีย ซึ่งพัฒนามาจากรากฐานของปรัชญาทางการศึกษาและแนวคิด
ทฤษฎีที่สาคัญได้แก่ วิธีการมองเด็ก (The image of the children) ในสายตาของครู เด็กคือผู้เต็มไป
ด้วยความสมบูรณ์ พลังความแข็งแกร่ง เด็กในแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวของตัวเอง มี
ศักยภาพและความสามารถในตนเอง ความปรารถนาที่จะเติบโตและงอกงาม ความอยากรู้อยากเห็น
ซึ่งเรกจิโอ เอมิเลีย คานึงถึงองค์ประกอบทั้ง 3 คือ เด็กครอบครัว และครู การจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน จึงมุ่งที่จะจัดโรงเรียนให้มีความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นมิตรสาหรับทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัส
โรงเรียน (An Amiable School) ให้ความรู้สึกอบอุ่น ครูและนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกัน การสอนและ
การเรียนต้องควบคู่ไปด้วยกัน แนวคิดเรกจิโอจะให้ความสาคัญของการเรียนรู้มากกว่าการสอน และ
เด็กได้ฝึกค้นคว้าด้วยตัวเอง ไม่มีการเขียนแผนการสอนที่กาหนดขั้นตอนกิจกรรมที่ชัดเจน แต่จะ
เป็นการรวบรวมรายชื่อหัวข้อโครงการที่คาดว่าจะเป็นความสนใจของเด็กสภาพการจัดกิจกรรมจะ
ลื่นไหลไปตามภาวการณ์ที่ตอบสนองต่อความสนใจของเด็ก
จากการอภิปรายข้างต้นสรุปได้ว่าการศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการสะท้อนให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์ เรียนรู้แบบโครงการ
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ (Process Oriented Model) มากกว่าที่จะเน้น
เนื้อหา โดยการศึกษาครั้งนี้เด็กได้เกิดกระบวนการคิด และทักษะด้านต่างๆ ในการพัฒนาตนเอง ได้
มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และส่งเสริมพฤติกรรมด้านต่างๆ ของเด็ก ส่วนเนื้อหาในการทากิจกรรม
โครงการ จะเกิดมาจากความสนใจจากตัวเด็กเอง และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบโครงการ
ส่งเสริมให้เด็กกลุ่มตัวอย่างเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองที่คาดหวังอย่างซ้าๆ ในบรรยากาศ
ของกิจกรรมที่หลากหลาย
2. ผลจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์แบบโครงการพบว่า
2.1 การเปรียบเทียบพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยระหว่าง ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์แบบโครงการสูงกว่าก่อนการได้รับการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผลจากการศึกษาในครั้งนี้
ผู้ วิ จั ย ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ป กครองได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของโครงการ โดยเป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ
สนั บ สนุ น เด็ก ในด้า นสื่ อ วั ส ดุอุ ป กรณ์ ต่ างๆ ในการท ากิ จกรรมโครงการ รวมทั้ ง ให้ค วามรู้ แ ละ
คาแนะนาเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการที่เด็กสนใจ ซึ่งแคทซ์ และชาร์ด (สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์. 2549:
12-13; อ้างอิงจาก Katz; & Chard . 1994) กล่าวถึงการสอนแบบโครงการเป็นวิธีการสอนที่มี
จุดมุ่งหมายพัฒนาเด็กทั้งชีวิตและจิตใจ (mind) ซึ่งชีวิตจิตใจในที่นี้หมายรวมถึง ความรู้ ทักษะ
อารมณ์ จริยธรรม และความรู้สึกถึงสุนทรียศาสตร์แคทซ์และชาร์ด ได้เสนอว่า ในการจัดการเรียน
การสอนระดับปฐมวัยโดยใช้การสอนแบบโครงการมีเป้าหมายหลักทางสติปัญญา และเป้าหมายทาง
จิตใจของเด็ก (Intellectual Goals and the Life of the Mind) ของการเรียนในระดับนี้จึงเป็นการมุ่ง
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ให้เด็กพัฒนาความรู้ความเข้าใจโลกที่อยู่รอบๆ ตัวเขาและปลูกฝังคุณลักษณะการอยากรู้อยากเรียน
(dispositions) ให้เด็ก และความสมดุลของกิจกรรม (Balance of Activities) การสอนแบบโครงการ
จะทาให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งที่เป็นกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมทางการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ นับว่าโรงเรียนคือส่วนหนึ่งของชีวิต (Schools as Life) การเรียน
การสอนในโรงเรียนจึงเป็นกิจกรรม การดาเนินชีวิตปกติ การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและผู้คน
รอบๆ ตัวเด็กห้องเรียนจึงเป็นชุมชนหนึ่งของเด็กๆ (Community Ethos in the Class) ให้เด็กแต่ละ
คนได้ แ สดงออกถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะความรู้ ค วามเข้ า ใจความเชื่ อ ของเขาการสอนแบบนี้ จึ งเกิ ดการ
แลกเปลี่ยน การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง การสอนจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายครู (Teaching as
Challenge) ในการครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กโครงการ บางโครงการครูเรียนรู้ไปพร้อมๆ
กั บเด็ก ครูร่ว มกั นกั บเด็ก คิ ดหาวิธี การแก้ปัญ หา ลงมือ ปฏิบัติไปด้ว ยกัน ทาให้เ ด็กได้รั บ
ประสบการณ์ที่กว้างขวางและเป็นการนาความรู้เดิมกับความรู้ใหม่มาเชื่อมโยงความคิด
นอกจากผู้ปกครองแล้วบุคคลที่ถือว่ามีบทบาทที่สาคัญต่อความมีวินัยของเด็กอีกท่านหนึ่ง
คือครูโดยการทาโครงการครั้งนี้ครูได้มีการยอมรับความคิดเห็น ข้อเสนอและมีความเชื่อมั่นในการ
กระทาของเด็กตามความสามารถที่เกิดจากความสนใจและความต้องการของเด็กแต่ละคน ทาให้เด็ก
เกิ ดความสนุก สนาน มี ค วามกระตือ รือ ร้ นในการเรียนรู้ โดยเลื อ กเรื่อ งที่จ ะเรี ยน วิธี ก ารเรียนรู้
ผู้ร่วมงานมีอิสระในการวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยมีครู
เป็นผู้อานวยความสะดวกและแสดงความสนใจยอมรับความคิดการกระทาของเด็กส่งเสริมและให้
ก าลั ง ใจในการท ากิ จ กรรมเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ ต ามความคิ ด และวิ ธี ก ารของตนเอง
ตัวอย่างเช่น ในโครงการข้าวจี่ เด็กร่วมกันตั้งคาถามว่า “ข้าวจี่มีส่วนผสมอะไรบ้าง” เมื่อเกิดคาถาม
ร่วมกันเด็กได้เสนอวิธีการในการค้นหาคาตอบ โดยการออกไปสัมภาษณ์บุคลากรภายในโรงเรียน
และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งในกระบวนการค้นหาคาตอบของเด็กดังกล่าว ครู
ได้แสดงบทบาทเป็นผู้คอยกระตุ้นให้เด็กคิดวางแผนในการเตรียมการก่อนออกค้นคว้าหาคาตอบ
เช่น เด็กๆ ต้องการไปค้นหาคาตอบจากบุคคลใดบ้าง สถานที่ที่เด็กๆ ต้องการไปค้นหาคาตอบคือ
สถานที่ใดบ้าง เด็ก ๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการไปค้นคว้าหาค าตอบเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
กระบวนการคิด การวางแผนในการหาข้อมูล การให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวกและดูแล
ความปลอดภัยในการเดินทางไปยังแหล่งข้อมูลรวมทั้งยกย่องชมเชยในความคิดของเด็ก ทาให้เด็กมี
อิสระทางความคิดกล้าที่จะคิดและทาสิ่งใหม่การส่งเสริมให้คนมีความรู้ ความคิด มีปัญญา มีวิธีคิด รู้
จริง รู้แจ้ง รู้ตลอด รู้เท่าทัน ตามเหตุผลความเป็นจริง รู้จักวิเคราะห์บูรณาการองค์ความรู้ (สุวัฒน์
วิวัฒนานนท์. 2550: 67-71) ครูจึงต้องมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการรวมทั้งให้
คาแนะนาและกระตุ้นให้เด็กคิดแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกันการ
ช่วยเหลือในขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นการขยายประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวาง เด็กจะเกิดการ
เรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมการทาข้าวจี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แปลก
ใหม่สาหรับเด็ก เด็กไม่สามารถปั้นข้าวเหนียวให้เป็นก้อนกลมและเสียบไม้ได้ แต่มีเพื่อนบางคน
สามารถปั้นข้าวเหนียวให้เป็นก้อนกลมและเสียบไม้ได้ ทาให้สามารถช่วยเหลือเพื่อนโดยการสอน
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เทคนิควิธีการปั้นข้าวเหนียวและการช่วยเพื่อนปั้นข้าวเหนียว และมีเด็กบางกลุ่มไม่สามารถนาวัสดุ
ดิบในการทาข้าวจี่มาได้ต ามที่ได้ว างแผนเอาไว้ เพื่อนๆ ต่างกลุ่มที่ มีวัตถุดิบเหล่านั้นได้แบ่งปัน
วัตถุดิบให้กับเพื่อน
ในกิ จกรรมที่ ผู้ วิจัยสั งเกตเห็นการแสดงพฤติกรรมความมีวินั ยในตนเองในบริบทของ
บรรยากาศสภาพแวดล้ อ มที่จั ด ขึ้ น อย่ า งชัด เจนคื อ กิ จกรรมการก่ อ ไฟเตาถ่ า น โดยมี ค รู เ ป็ น ผู้
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ เช่น เตาถ่าน ถ่าน ไม้ขีด ขี้ไต้ ฯ ทาให้เด็กๆ เกิดความสงสัยจึง
เกิดประเด็นคาถามว่า “คุณครูขี้ไต้คืออะไรและมาจากไหน” เด็กๆ ทุกคนได้ทราบคาตอบในขณะนั้น
ว่าขี้ไต้เป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟภาษาอีสานเรียกว่าบองไต้ คุณครูก็เลยขออาสาว่าเพื่อนคนไหนจะ
หาข้อมูลมาให้ เพื่ อนๆ ได้บ้าง จากนั้นครูได้ขออาสากลุ่มละ 1 คน ออกไปก่อเตาถ่า นถือ ว่าเป็น
ประสบการณ์สาคัญของเด็กๆ ที่อาสาออกไปทาหน้าที่ ซึ่งมีแต่เด็กผู้ชายจึงได้ยินการสนทนาในขณะ
ทางานเป็นประเด็นคาถามของน้องภีม : “แล้วทาไมผู้หญิงไม่ออกมาช่วยก่อไฟเลย” น้องด็อจ : “ก็
เพื่อนผู้หญิงต้องอยู่ข้างในเพราะมันร้อน” ในการก่อไฟเตาถ่านของแต่ละกลุ่มใช้เวลาประมาณ 10 15 นาที เพราะเตาของกลุ่มที่ 2 ไม่ติด เด็กๆ ก็มารุมล้อมช่วยเพื่อนเพื่อจะให้ไฟติด ก็มีการแนะนา
ของเพื่อนเกิดขึ้นทันที น้องภีม : “เอาถ่านออกก่อน” น้องภูเขา : “ก็เอาถ่านที่ติดในเตามาใส่สิ ” (เป็น
เตาถ่านที่ติดไฟแล้ว) น้องด็อจ : “ใช่ๆ แล้วใครจะหยิบ” น้องอั่งเปา : “พัดเอาแรงๆ จะติดแล้ว” น้อง
ไอซ์ : “ร้อนมากเลย” น้องด็อจ : “ครูติดทุกเตาแล้ว” เด็กๆ ได้แสดงความคิดแลกเปลี่ยนกันในขณะ
ทางานนาไปสู่การแก้ปัญหาของเด็กทาให้ไม่ล้มเลิกในการก่อไฟเตาถ่านหลังจากไฟทุกเตาติดหมด
เด็กๆ ทุกคนดีใจในความสาเร็จที่อาสาออกมาด้วยน้าเหงื่อของแต่ละคนไหลออกมาด้วยอากาศร้อน
และความร้อนจากเตาและก็แยกย้ายไปล้างหน้าล้างมือกลับเข้าไปหาเพื่อนๆ ในกลุ่มของตนเพื่อปั้น
ข้าวจี่ของตนเอง จากกิจกรรมการก่อไฟเตาถ่านนี้ทาให้ครูเห็นความคิด ความเพียรพยายาม ความ
อดทน ความมี น้ าใจและความตั้ ง ใจในการท างานร่ ว มกั น ของเด็ ก ๆ ที่ อ าสาออกมาแสดง
ความสามารถในการเป็นผู้นาของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับไวสก๊อตสกี้ (เปลว ปุริสาร. 2543: 7; อ้างอิง
จาก Berk; & Winsler. 1995) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ของเด็กจะเกิดขึ้นใน Zone of Proximal
Development เป็นสภาวะที่เด็กเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายแต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยลาพัง
เมื่อได้รับการช่วยเหลือแนะนาจากผู้ใหญ่ หรือจากการทางานร่วมกับเพื่อนที่มีประสบการณ์มากกว่า
เด็กจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้และเกิดการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเด็กในการแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเองซึ่งสอดคล้องกับแรบบิททิ (จิราภรณ์ วสุวัต. 2540: 72; อ้างอิงจาก Rabitti. 1992.
Preschool at “LaVilletta”.) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แบบโครงการของโรงเรียนอนุบาล
ที่ La Villetta ประเทศอิตาลี พบว่าบทบาทครูมีความสาคัญอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กในโครงการ กล่าวคือครูต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าครูยอมรับในความคิดเห็นของเด็ก สนับสนุน
ช่วยเหลือให้เด็กสามารถพัฒนาความคิดที่มีในโครงการให้เด็กใช้ความสามารถในการทากิจกรรม
ต่างๆ ได้ด้วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันครูส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ
การพึ่งพาตนเองให้กับเด็ก จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นได้ว่าบทบาทครูมีอิทธิพลต่อการดาเนินการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการอย่างมาก และบทบาทครูสอดคล้องกับการส่งเสริมจริยธรรมทางสังคม
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และปัทมา ศุภกาเนิด (2545: 80) ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ โดยทาการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัยพบว่าการสอน
แบบโครงการสามารถส่งเสริมพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนการทดลอง
จากผลการวิจัยสามารถพิจารณาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยแยกเป็น
รายด้านดังนี้
พฤติ ก รรมความมี วิ นั ย ในตนเองด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ พบว่ า ในช่ ว งแรกของการจั ด
กิจกรรม พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบยังไม่เปลี่ ยนแปลงมากนัก เนื่องจาก
เด็กในวัยนี้ยังยึดติดอยู่กับตนเองเป็นส่วนใหญ่ต่อมาเมื่อได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
เด็กปฐมวัยเริ่มมีความรับผิดชอบสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
เน้นกระบวนการสร้างความรู้ (Construction) โดยที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เปิด
กว้างด้วยตนเอง เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม่เบื่อ ไม่รู้สึกว่าเป็นการถูกบังคับ แต่เป็นสิ่งที่
เด็กกระทาด้วยตนเองตามความพอใจ การฝึกฝนการทาอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกๆ กิจกรรมที่
เด็กมีส่วนร่วมจะช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับการกระทาซ้าๆ ในแต่ละระยะของโครงการ เด็ก
ได้อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย เก็บของเข้าที่เรียบร้อย ปฏิบัติตามข้อ ตกลง และรักษาของใช้
ส่ว นรวมโดย บทบาทครูจะเปลี่ ยนจากการสอนโดยตรงเป็นผู้อ านวยความสะดวกสนับสนุนการ
เรียนรู้ของเด็กด้วยการจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาเด็กรอบด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองด้านความอดทนอดกลั้น พบว่า ในช่วงเวลาจัดกิจกรรม
โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เด็กปฐมวัยมีความอดทนอดกลั้นสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการมีลักษณะเป็นกิจกรรมกลุ่มที่เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึก
ความอดทนอดกลั้น จากความขัดแย้งความไม่เข้าใจกัน โดยในระยะแรกของกิจกรรม พบว่า เด็กยัง
มีพฤติกรรมการยึดตนเองในลักษณะต่างๆ เช่น แซงคิว ว่ากล่าว พูดก่อกวนเพื่อน ฯลฯ แต่หลั งจาก
การดาเนินกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่ง เด็กมีพฤติกรรมรอคอยคิวได้ พากเพียรทางานให้สาเร็จ ทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ทาให้เด็กมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้น
จากคากล่าวข้างต้นทาให้ทราบว่าการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้
ทากิจกรรมที่เอื้อต่อการเผชิญปัญหาต่างๆ และบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยครูผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก
และส่งเสริมการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นศูนย์ กลางให้โอกาสเด็กในการวางแผน แก้ปัญหาตามความ
สนใจรวมทั้ ง พั ฒนาทั ก ษะด้ า นต่ างๆ ตามความสามารถของเด็ก อย่ า งอิ ส ระและเด็ ก ได้ ป ระสบ
ความสาเร็จจากการหาข้อสรุปร่วมกันในการทากิจกรรม ก่อให้เด็กเกิดความพึงพอใจและสนุกสนาน
ในการทากิจกรรมร่ว มกั บเพื่ อ นเพราะเห็นว่ากิจกรรมที่ได้ทานั้นหรือชิ้นงานต่างๆ เป็นงานของ
ตนเองที่ จ ะต้ อ งสร้ า งสรรค์ แ ละถ่ า ยทอดออกมาให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า มากที่ สุ ด มี ผ ลท าให้ เ ด็ ก มี ค วาม
รับผิดชอบ และความอดทนอดกลั้น ต่อการทากิจกรรมเพิ่มสูงขึ้น

96
2.2 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
แบบโครงการพบว่าเด็กปฐมวัยคนที่ 1 มีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมก่อนการจัดประสบการณ์
แบบโครงการอยู่ในระดับพอใช้ หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการมี พฤติกรรมความมีวินัยโดย
รวมอยู่ในระดับดีมาก ส่วนคนที่ 2 มีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมก่อนการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการอยู่ในระดับควรปรับปรุง หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการมี พฤติกรรมความมีวินัย
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และคนที่ 3 มีพฤติกรรมความมีวินัยโดยรวมก่อนการจัดประสบการณ์
แบบโครงการอยู่ในระดับพอใช้ หลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการมี พฤติกรรมความมีวินัยโดย
รวมอยู่ในระดับดีมากมี เมื่อพิจารณาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ มีระดับ
ความมีวินัย สูงและต่า โดยดูจากคะแนนเฉลี่ย พบว่า หลังจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
เด็กมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการเป็นกระบวนการการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ จริงในกิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างอิสระ ตามความสามารถและความสนใจจากตัวเด็กเอง โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของเด็กบรรยากาศและสภาพการเรียนรู้ ในการทากิจกรรมที่เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ด้านความรับผิดชอบและความอดทนอดกลั้น ซึ่ง กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ (2542: 60-65) กล่าวถึงหลักการสร้างวินัยก็คือมีเจตคติที่ดีกับเด็ก การสอนวินัยต้องค่อย
เป็นค่อยไป ใส่ใจและพยายามในการสร้างด้วยการใช้สัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก ให้คาแนะนาชี้แจงถึง
การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ฝึกเด็กให้รู้จักการบังคับตนเองอย่างมีเหตุผล ให้อิสระแก่เด็กในการมี
ความคิดเป็นของตนเอง สร้างให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายและยก
ย่องชมเชยในทันทีที่เด็กกระทาหรือปฏิบัติดีการฝึกวินัยต้องสม่าเสมอ ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรม
เด็กได้ในทันทีทันใดต้องฝึกซ้าๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กซึมซับไปเป็นนิสัย เมื่อผิดต้องลงโทษ
ทันทีเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องถ้าเด็กทาดีต้องชมเชย
การเรียนรู้เหล่านี้ได้อาศัยประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่แล้วเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ที่
ได้จากครู ผู้ปกครองและเพื่อนๆ จากการทากิจกรรมในโครงการ “ข้าวจี่” สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พัชนี วรกวิน (2528: 149) กล่าวถึง การจัดกลุ่มหรือกิจกรรมกลุ่มว่า การได้เข้าร่วมกลุ่มนั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายด้านคือ ด้านทัศนคติต่อตนเอง การเข้าร่วมกลุ่มนั้นเป็นการแสดงถึงการ
ยอมรับจากกลุ่ม ทาให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ความอบอุ่นใจและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ทาให้เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง และในการเข้าร่วมกลุ่มนั้น จะต้องมีสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน มีการกระทา
ร่วมกัน ซึ่งเป็นโอกาสให้ได้ทาความเข้าใจตนเอง และสมาชิกอื่นในกลุ่ม ทาให้มีมโนภาพแห่งตนดี
ขึ้น และยังผลต่อทัศนคติต่อผู้อื่น ยอมรับฟังเหตุผล ความคิดเห็น เคารพในสิทธิของกันและกัน ซึ่ง
จะมีผลต่อการให้ความร่วมมือในการทางานของกลุ่ม ซึ่ง จิราภรณ์ วสุวัต (2540: 163) ได้ศึกษาการ
พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมจริยธรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิส โดยใช้
การจัดประสบการณ์แบบโครงการใช้ทดลองใช้โปรแกรมและประเมินระดับจริยธรรมทางสั งคมของ
เด็กด้านกลวิธีการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันระดับ 2 โดยใช้การจูงใจหรือความร่วมมื อ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานการศึกษาวิจัยพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมระดับจริยธรรมทาง
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สังคมทั้งสองด้านให้พัฒนาขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสอดคล้องกับซิลเวีย (Sylvia. 1999:
751) ศึกษาวิจัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนแบบ Student – center พบว่าการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการเป็นการสอนที่เด็กได้มีโอกาสที่จะทากิจกรรมที่สาคัญและตรงกับเนื้อหา
และพบว่าการจัดประสบการณ์ แ บบโครงการสามารถบรรลุ การเรีย นการสอนตามจุดประสงค์ ที่
กาหนดไว้
จะเห็ นได้ว่าครูเ ป็นผู้ ที่มีบทบาทที่ส าคั ญ ยิ่งในการจัดประสบการณ์เ รียนรู้แบบโครงการ
(Project Approach) นั้นเป็นการบ่มเพาะและสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนในการปรับพฤติกรรมและ
ส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ เรียนรู้แบบโครงการ โดยมี
บทบาทหน้ า เป็ น ผู้ อ านวยความสะดวกในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พัฒนาการและความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก รวมทั้งบริบทวิถีสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและสังคมนั้น ซึ่งพื้นฐานของความมีระเบียบวินัยเกิดจากการสร้างความเคยชินไม่ใช่การ
บังคั บต้อ งให้ เ ด็ก ปฏิบัติด้ว ยตนเอง จึง เป็นสิ่ งส าคั ญ ที่จะต้อ งส่ งเสริมให้เ ด็กมีลั กษณะนิสั ยที่พึ ง
ประสงค์และความมีวินัยในตนเองในด้านความรับผิดชอบและความอดทนอดกลั้น ที่จะต้องเผชิญกับ
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญยิ่งในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้มีต้นทุนในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย
จากการสังเกตของผู้วิจัยที่พบแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเด็ก
1.1 จากการสังเกตพบว่า การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ที่
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง การทา
กิจกรรมตามความสนใจของเด็กนั้น ทาให้เด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความกระตือรือร้นใน
การทากิจกรรมซึ่งเด็กเป็นผู้วางแผนด้วยตนเอง เด็กได้มีโอกาสทากิจกรรมซ้าๆ และบ่อยๆ ทาให้
เกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
1.2 ในช่วงระยะแรกของการทดลองเด็กยังยึดตนเองเป็นศูนย์ กลางและยังขาดความ
อดทนอดกลั้น สังเกตได้จากเมื่อครูให้เด็กแสดงความคิดเด็กจะยังคงแย่งกันเพื่อตอบคาถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเป็นคนแรกแต่เมื่อการทดลองดาเนินไปถึงระยะที่ 2 ขั้นเริ่มพัฒนาโครงการเด็กมี
ความอดทนอดกลั้น และรู้จักรอคอยคิวของตนเองเพื่อทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนมากขึ้น
1.3 ในแต่ละระยะของการเรียนรู้แบบโครงการ มีการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อ
ของจริง ได้ใช้อุปกรณ์ในการทากิจกรรมและการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม มีความกระตือรือร้น
และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมที่ตนกระทาอยู่ มีความความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่ต้องแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดเตรียม วัสดุ
อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่จะนามาทาข้าวจี่
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1.4 ในการดาเนินทากิจกรรมแต่ละระยะเด็กมีการรอคอยในขณะเพื่อนที่ยังใช้อุปกรณ์
ในกลุ่มไม่เสร็จหรือรู้จักการรับฟังความคิดเห็นหรือคาตอบจากเพื่อนได้ดีขึ้น
1.5 ในช่วงระยะแรกของการจัดประสบการณ์แบบโครงการเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองพอใช้และควรปรับปรุงจะไม่ค่อยมีความอดทนอดกลั้น ต่อการรอคอยในการทา
กิจกรรมและขาดความรับผิดชอบต่อตนเองในการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนแต่เมื่อดาเนินกิจกรรม
ผ่ า นไประยะหนึ่ ง พบว่า เด็ ก ปฐมวั ยมี ร ะดั บพฤติก รรมความมีวิ นั ยในตนเองจากพอใช้ และควร
ปรับปรุงมีความมีวินัยในตนเองมากยิ่งขึ้น
2. ด้านครู
2.1 ครูมีเทคนิคในการเรียนรู้ เช่น เด็กคุยกันเสียงดัง ครูก็จะพูดเสียงเบาๆ เด็กก็จะ
ค่อยๆ เงียบ
2.2 ในการจัด ประสบการณ์ เ รียนรู้แบบโครงการ ช่ ว งระยะเริ่ม ต้นครู มีค วามกังวล
ในขณะดาเนินกิจกรรม
2.3 ในการเรียนรู้แบบโครงการ ครูมีเทคนิคการใช้คาถามปลายเปิดเพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้เด็กเกิดทักษะกระบวนการคิด พร้อมนาประเด็น คาถามของเด็กๆ มาจัดกลุ่มคาถามเพื่อ
วางแผนค้นหาคาตอบร่วมกัน ซึ่งทาให้ค รูคุ้ นเคยกับการใช้ค าถามปลายเปิดกับเด็กมากขึ้นและ
ยอมรับความคิดเห็นและให้ความสาคัญกับความคิดเห็นหรือคาตอบของเด็กแต่ละคน
2.4 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ ในระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ ผู้วิจัย
ไม่ได้วางแผนตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่จะเชิญชวนเด็กๆ อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ห้องอื่นเข้าร่วมรับฟัง
วิทยากรให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทาข้าวจี่ แต่เนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและ
มีการจัดเตรียมวัตถุดิบที่เพียงพอ ทาให้เด็กๆ กลุ่มทดลองมีเพื่อนๆ และน้องๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ โดยผู้วิจัยไม่ได้คาดหวังว่าเด็กๆ และคุณครูห้องอื่นจะให้ความสนใจ ผู้วิจัยจึงสังเกตเห็น
ถึ งความส าคั ญ ของการจัด การเรียนรู้แบบโครงการที่เ ปิ ดโอกาสให้เ ด็ กได้แ ลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ไ ป
พร้ อ มๆ กั น ตามความสนใจของเด็ ก และมี ค รู ค อยอ านวยความสะดวกพร้ อ มสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้
2.5 การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการกับกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ผู้วิจัยวางแผน
การทดลองโดยกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการวันละ 40-50
นาที โดยเมื่อได้ดาเนินการจัดกิจกรรมจริง ส่วนใหญ่จะใช้เ วลาเกิน ซึ่งในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
แบบโครงการนั้นไม่สามารถกาหนดที่เวลาแน่นอนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและความสนใจของเด็ก
โดยครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่นตามกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติได้เพราะเนื่องจากในบางกิจกรรมมีความ
ต่อเนื่องที่ต้องดาเนินต่อไป
2.6 การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการนั้นส่วนมากจะมีความเข้าใจว่าหัวข้อเรื่อง
นั้นต้องมาจากการโหวต แต่ผู้วิจัยได้ใช้คาถามปลายเปิดในขณะเป็นสรุปการเรียนการสอนแบบ
หน่วยแล้วนาคาตอบของเด็กๆ มาแบ่งกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มไประดมความคิดว่าสนใจเรื่องอะไร
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พร้อมบอกเหตุและผลและออกมานาเสนอทีละกลุ่มจากนั้นผู้วิจัยได้ให้ออกมาบันทึกภาพในเรื่องที่ตน
อยากเรียน จะเห็นได้ว่าหัวข้อเรื่องได้มาจากความเป็นประชาธิปไตยเพราะเด็กๆ แต่ละกลุ่มมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนถึ งแม้จะมีการถกเถียงกันแต่ก็มีการยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อนโดยมีผู้วิจัยคอยอานวยความสะดวกเพื่อนาพาไปสู่การหาข้อสรุปในเรื่องที่สนใจ
3. ด้านผู้ปกครอง
การจัดประสบการณ์แบบโครงการระยะแรก ผู้ปกครองมีความเข้าใจและความสนใจ
พร้อมทั้งการให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในโครงการของเด็กแต่ในระยะต่อมาจะ
เห็นได้ว่า ผู้ปกครองเริ่ มสนใจและมีส่วนร่วมในการพูดคุย ช่วยเหลือ แนะนาเกี่ยวกับกิจกรรมใน
โครงการที่เด็กร่วมกันทามากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและเป็นสิ่งเร้าความสนใจในการ
ทากิจกรรรมในโครงการของเด็กเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ มีดังนี้
1. การดาเนินการส่ งเสริมความมีวินัยในตนเองมักถูกมองว่าเป็นสิ่ งที่ยากและเป็น
นามธรรมแต่ความเป็นจริงแล้วสามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัย เพียงแต่ต้องมีวิธีการและ
กระบวนการที่เหมาะสมและต่อเนื่องประเด็นสาคัญคือต้องค่อยเป็นค่อยไป
2. การนารูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการ ครูควรต้องศึกษาหลักสูตร
แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวินัยใน
ตนเองให้เข้าใจอย่างชัดเจนเพื่อประยุกต์และนาหลักการ ทฤษฎีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ก่อนการดาเนินการจะต้องมีข้อมูลหรือสารสนเทศที่สมบูรณ์และถูกต้องชัดเจน
กล่าวคือ ต้องมีการวิเคราะห์พัฒนาการคุณลักษณะตามวัยพฤติกรรม โดยต้องใช้เครื่องมืออย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริง
4. กระบวนการจัดประสบการณ์ เรียนรู้แบบโครงการไม่ใช่สิ่งที่ยากสาหรับครูหรือผู้ที่
สนใจจะนาไปปฏิบัติ เพียงแต่ต้อ งมีความเชื่อ มั่นว่าการจัดประสบการณ์แบบโครงการ สามารถ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กในทักษะด้านต่างๆ ได้ เมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วต้องศึกษาและกล้าลงมือปฏิบัติ
อย่ างจริ ง จัง และเมื่ อ ลงมื อ ปฏิ บัติ แ ล้ ว สิ่ ง ที่ส าคั ญ คื อ ครู จะต้อ งประเมิ นผลเพื่อ ปรับ ปรุ ง และวาง
แผนการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับเด็กและบริบทของสังคมนั้นๆ ต่อไป
5. การนาเสนอประสบการณ์เดิมของเด็กแต่ละคนนั้น สามารถทาได้หลายวิธีไม่ว่าจะ
เป็นการวาดภาพ การสนทนา การเล่าเรื่อง การเล่นบทบาทสมมุติหรือการสร้างผลงาน
6. ควรมีการทบทวนประสบการณ์เดิมในเรื่องที่เด็ กสนใจ มีการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็นในประสบการณ์ที่เหมือนหรือต่างกับเพื่อน
7. การจัดกิจกรรมเพื่อ ศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ควร
เริ่มต้นจากการให้เด็กเป็นผู้เลือกทากิจกรรมตามความสนใจและความสามารถของตนเองจะทาให้
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เด็ ก มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และมี ค วามสุ ข ในการท ากิ จ กรรมโดยครู มี บ ทบาทในการเชื่ อ มโยง
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ให้เป็นไปตามพฤติกรรมที่คาดหวัง
8. ในการจัดประสบการณ์ เรียนรู้แบบโครงการ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย ครูต้องยอมรับในความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ลงมือกระทาและเรียนรู้ตามความคิดเห็นของเด็ก
9. ครูควรให้ความช่วยเหลือแนะนาในการทากิจกรรมของเด็กเมื่อเด็กต้องการความ
ช่วยเหลือในระดับที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของเด็กแต่ละคนจะทาให้เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความอดทนอดกลั้น ต่อการทากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับเพื่อนมากขึ้น
10. การจัดกิจกรรมให้กับเด็กควรคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กและ
เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นในการทากิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อแบ่งบทบาทหน้ าที่
ความรับผิดชอบและมีความอดทนอดกลั้น ในการทางาน
11. ครูที่จะดาเนินกิจกรรมการจัดประสบการณ์ เ รียนรู้ แบบโครงการ ควรทาความ
เข้าใจในรูปแบบเทคนิคและวิธีดาเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการให้เข้าใจ เนื่องจากการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงการมีลักษณะของความยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรมตามความสนใจของ
เด็กในแต่ละระยะ ไม่มีการวางแผนการจัดกิจกรรมไว้ล่วงหน้า ระยะในการจัดกิจกรรมในแต่ละระยะ
และในแต่ละวันไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมและความสนใจของเด็ก
12. ครู ค วรอธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะและกระบวนการการจั ด ประสบการณ์ เ รี ย นรู้ แ บบ
โครงการให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นถึงความสาคัญของการมีส่ วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นการทากิจกรรมและการเรียนรู้อย่างลุ่มลึกในโครงการของเด็ก

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป มีดังต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อพัฒนาการด้าน
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดรวบยอดและทักษะทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ผลงานในเด็กปฐมวัย
3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีผลต่อทักษะด้านภาษา
เช่น การสื่อสาร การพูด
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลของการจั ด ประสบการณ์ แ บบโครงการที่ มี ผ ลต่ อ ทั ก ษะ
กระบวนการคิดเช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฯ
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5. ในเรื่องของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองนั้น การทาวิจัยครั้งต่อไปควรจะต้อง
ศึกษารายละเอียดในเรื่อ งของการตั้งเกณฑ์การให้คะแนนให้สูงมากขึ้น ตามที่ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ไว้
0,1,2,3 ปรากฏว่า การทดลองในสัปดาห์ที่ 6-8 เด็กบางคนมีพฤติกรรมที่ถูกการประเมินสูงน่าจะเกิน
กว่า 3 คะแนน นับว่า เป็นสิ่งที่ละเอียดละออที่ไม่ควรมองข้ามรวมทั้งเป็นความสาคัญของการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ภาคผนวก ก
- คู่มือการดาเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
- ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
- ตัวอย่างแนวทางการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
- ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ “ข้าวจี่”
- แผนภูมิใยแมงมุม (Web) การจัดกลุ่มคาถามของเด็กโครงการ “ข้าวจี่”
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คู่มือการดาเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
หลักการและเหตุผล
ในการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยนั้นสามารถจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยได้หลายวิธี ในการศึกษาค้นคว้าครั้ง นี้ผู้วิจัยเลือกใช้
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย เป็นการจัด
ประสบการณ์ที่มุ่งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยคานึงถึ งความสนใจ ความต้องการของ
เด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสาคัญ เด็กได้ศึกษาในเรื่องที่เด็กสนใจอย่างลุ่มลึก เปิด
โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากสถานการณ์จริงได้ค้นพบข้อมูลความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ในการจัดประสบการณ์แบบโครงการนั้นมี รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย
ตามความสนใจของเด็ก เช่น การสนทนาอภิปราย การสาธิต การปฏิบัติการทดลอง การศึกษานอก
สถานที่ ฯลฯ และด้วยรูปแบบของกิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กคิด เลือก และตัดสินใจ
ที่จะลงปฏิบัติรวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้ ได้ใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลและยอมรับ
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎกติกาที่เด็กได้ร่วมกันกาหนดขึ้นอันจะนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเด็กได้เรียนรู้เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับสาระที่
ควรรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. 2546 : 39) ในหมวดดังต่อไปนี้
1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก กล่าวคือ เรียนรู้ที่จะเล่นและทาสิ่งต่างๆด้วยตนเองคนเดียวหรือ
ผู้อื่นตลอดจนเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก และแสดงมารยาทที่ดี
2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้ อมเด็ก กล่าวคือ เด็กควรมีโอกาสรู้จักและรับรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ
3. ธรรมชาติร อบตัว กล่ า วคื อ เด็ กควรจะได้ เ รี ยนรู้สิ่ งมี ชีวิ ต สิ่ ง ไม่ มีชี วิต รวมทั้ง ความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ เช่น ฤดูกาล กลางวัน กลางคืน ฯลฯ
4. สิ่ ง ต่ า งๆ รอบตั ว เด็ ก กล่ า วคื อ เด็ ก ควรจะได้ รู้ จั ก สี ขนาด รู ป ทรง รู ป ร่ า ง น้ าหนั ก
ผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัว และการสื่อสารต่างๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ (Project Approach) เป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและก่อให้เกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
การจั ด ประสบการณ์ รู ป แบบโครงการนั้ น มี ห ลั ก การส าคั ญ สามารถสรุ ป ได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้
(Edward. 1993 Gandini ; Katz. 1993 ; New. 1990)
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หลักของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
1. ครูมีบทบาททั้งเป็นผู้อานวยความสะดวก ผู้ช่วยเหลือและผู้ร่วมงานของเด็ก
2. หัวเรื่องสาหรับศึกษาทาโครงการควรมาจากความสนใจและประสบการณ์ของเด็ก
3. เนื้อหาของโครงการเกิดขึ้นจากความเข้าใจของเด็กและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้จาก
ความสนใจและความต้องการของเด็กว่าจะศึกษาอย่างลุ่มลึกในเรื่องใด
4. ประสบการณ์ที่เด็กได้รับความหลากหลายของสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้
เป็นเครื่องมือของเด็กในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
5. การจัดกิจกรรมในโครงการที่เป็นกลุ่มเล็ก เด็กสามารถศึกษาได้ลึกซึ้งกว่าการทา
โครงการกับเด็กที่เป็นกลุ่มใหญ่
6. การยืดหยุ่นเวลาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในได้ในโครงการ เพื่อการศึกษาที่ลุ่มลึกและการทางาน
ที่สมบูรณ์
7. การรายงานขั้นตอนการทากิจกรรมให้เด็กรับรู้ เป็นสิ่งที่ทาให้เด็กสามารถประเมิน
ความก้าวหน้าของโครงการและมีส่วนช่วยกันพัฒนาโครงการต่อไป
8. โครงการสาเร็จได้ด้วยดีต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเด็ก ครู และความช่วยเหลือจาก
ผู้ปกครองและชุมชน

แนวการจัดประสบการณ์แบบโครงการประกอบด้วย
1. เวลาในการจัดประสบการณ์ที่เรียนรู้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจและความ
ต้องการของเด็ก
2. พื้นที่ในการทากิจกรรมควรกว้างขวางพอเหมาะ สะดวก และมีแสงสว่างเพียงพอ
3. วัสดุอุปกรณ์ควรมีหลากหลายให้เด็กสามารถเลือกใช้ได้
4. โอกาสในการเรียนรู้ควรให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการทดลอง
สารวจ ทัศนศึกษา ฯลฯ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย

บทบาทครู
1. คิด พิจารณา และวางแผนร่วมกับเด็กในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ
2. ครูสร้างสถานการณ์ หรือใช้คาถามเพื่อกระตุ้น หรือเร้าให้เด็กคิดสงสัยเกิดความสนใจ
และกระตือรือร้นอยากรู้คาตอบและคิดหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบนั้น
3. จัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในการเรียนรู้โดยร่วมจัดหาสิ่งอานวยความสะดวก
ให้ เช่น กระดาษ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้เด็กได้ทาการ
สืบค้น
4. ให้คาแนะนาสนับสนุนช่วยเหลือการดาเนินงานให้ดาเนินไปตามกระบวนการของการ
เรียนรู้แบบโครงการ
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5. ร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินโครงการ
6. ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
โครงการของเด็ก
7. สังเกตความก้าวหน้า บันทึกข้อมูลสาระการเรียนรู้ของเด็กและให้ข้อมูลย้อนกลับ
ทางบวก
8. ร่วมวางแผนจัดนิทรรศการนาเสนอผลงานที่ได้จากการทาโครงการของเด็กและเก็บ
รวบรวมผลงานอย่างเป็นระบบ

บทบาทผู้ปกครอง
1.
2.
3.
4.

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยค้นหาข้อมูลความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กับเด็กและครู
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกระตุ้นความสนใจของเด็ก
ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยในการจัดหาสื่ออุปกรณ์
ผู้ปกครองเป็นบุคคลสาคัญที่ให้ข้อเสนอแนะและให้กาลังใจในการทากิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการ

บทบาทเด็ก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แสดงความคิดเห็นและร่วมกันเสนอหัวเรื่องที่จะทาโครงการ
ร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ
กาหนดกติกาข้อตกลงในการทากิจกรรมและร่วมกันปฏิบัติตาม
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่กลุ่มวางแผนไว้
ร่วมสรุปกระบวนการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้ได้ผลสาเร็จในการทาโครงการ
ร่วมกันวางแผนจัดแสดงผลงานที่ได้จากการทาโครงการ
ทบทวน ประเมินความรู้จากโครงการและร่วมกันนาเสนอแนวทางแก้ไข

หลักการเลือกหัวเรื่อง
1. การกาหนดหัวเรื่อง ในการศึกษาครั้งนี้หัวเรื่องโครงการมีหลักการดังนี้
1.1 เป็นหัวเรื่องที่ทุกคนหรือเด็กส่วนใหญ่ของกลุ่มสนใจต้องการเรียนรู้
1.2 มีแหล่งทรัพยากรท้องถิ่นเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมตามโครงการนี้ได้
1.3 เป็นหัวเรื่องที่เด็กพอจะมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้ว
1.4 เป็นหัวเรื่องที่เด็กสามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริงได้
1.5 เป็นเรื่องที่เป็นจริง สามารถให้เด็กมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องนั้นได้
1.6 เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติสร้างสิ่งของหรือเล่นสมมติ
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1.7 เป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้มีการร่วมกันคิดพิจารณา วางแผนและร่วมมือกันทางาน
1.8 เป็นหัวเรื่องที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
1.9 เด็กมีโอกาสใช้ทกั ษะต่างๆในการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
1.10 ผู้ปกครองและชุมชนมีโอกาสร่วมกิจกรรมตามโครงการ
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินโครงการคือ 8 สัปดาห์
3. จัดประสบการณ์แบบโครงการจานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 - 50 นาที
โดยมีขั้นตอนการจัดประสบการณ์ดังนี้
ขัน้ นา
ครูเตรียมเด็กให้สงบและสร้างความคุ้นเคยกับเด็กก่อนดาเนินกิจกรรมด้วยการสนทนา
ท่องคาคล้องจอง ปริศนาคาทาย ร้องเพลงหรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กก่อนทา
กิจกรรมตามโครงการ
ขั้นดาเนินกิจกรรม
เด็กปฏิบัติกิจกรรมที่ร่วมกันวางแผนไว้ตามโครงการโดยมีค รูเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนา
อานวยความสะดวกต่างๆตามที่เด็กต้องการขณะปฏิบัติกิจกรรมครูให้การยอมรับความคิด การ
แสดงออกของเด็ก ชื่นชมและให้ข้อมูลย้อนกลับทางบวกตลอดจนการบันทึกข้อมูลสาระการเรียนรู้
ต่างๆของเด็กอย่างสม่าเสมอ
ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปทบทวนเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานในโครงการโดยครูใช้
คาถามปลายเปิดกระตุ้นให้เด็กพูดทบทวนกระบวนการในการทางานแต่ละครั้งของการทากิจกรรม
ตามโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการทางานตามโครงการครั้งต่อไป
4. การดาเนินงาน
สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัย สร้างความคุ้นเคยกับเด็กกลุ่มตัวอย่างดาเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐาน
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์แบบปกติ สั งเกตและ
บันทึกพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย
สัปดาห์ที่ 2 – 8 ดาเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ สังเกตและบันทึก
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย
5. แผนการดาเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
ในการจัดศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ
ระยะที่ 3 ระยะสรุปโครงการ อภิปรายผลและนาเสนอผลงาน
และในแต่ละระยะการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ลักษณะ
คือ อภิปรายกลุ่ม การทางานภาคสนาม การนาเสนอประสบการณ์ การสืบค้น และการจัดแสดง
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แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเอง
1. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในด้าน ความรับผิดชอบ คือ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในด้าน ความอดทนอดกลั้น
คือ
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

แนวคิดของการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้มุ่งให้เด็กมีประสบการณ์ตรงในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล วัตถุ สิ่งของหรือสิ่งแวดล้อมที่เด็ก
สนใจต้องการเรียนรู้ โดยคานึงถึงความสนใจ ความต้องการของเด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นสาคัญ เด็กได้ศึกษาในเรื่องที่เด็กสนใจอย่างลุ่มลึก เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ
จากสถานการณ์จริงได้ค้นพบข้อมูลความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยมีครูเป็นผู้
ช่วยเหลือแนะนาสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก ชื่นชมและให้ข้อมู ลย้อนกลับทางบวกในการทางาน
ของเด็ก

กระบวนการการจัดกิจกรรม
กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการประกอบด้วย ขั้นตอนการสอน
และการดาเนินกิ จกรรมตามแต่ล ะ ระยะของโครงการ ซึ่งมี 3 ระยะ ในแต่ล ะระยะการจัด
ประสบการณ์ แ บบโครงการ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 5 ลั ก ษณะ คื อ อภิ ป รายกลุ่ ม การท างาน
ภาคสนาม การนาเสนอประสบการณ์ การสืบค้น การจัดแสดง องค์ประกอบที่สาคัญทั้ง 5 ลักษณะนี้
จะปรากฏอยู่ในแต่ละระยะของการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่เป็นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
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ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ
ขั้นตอนการสอน
1. สังเกตความสนใจ/สร้าง
สถานการณ์
2. การกาหนดหัวเรื่อง

3. เด็กนาเสนอประสบการณ์เดิม

4. กาหนดปัญหาที่ศึกษา
( ตั้งสมมติฐาน )

5. แจ้งข่าวสารถึงผู้ปกครอง

การดาเนินกิจกรรม
1. ครูสังเกตความสนใจของเด็กเพื่อหาข้อมูลในการเรียนรู้
2. สร้างสถานการณ์ กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในเรื่องที่จะ
เรียนรู้เพื่อนาไปสู่การหาหัวเรื่อง
1. เด็กและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่กลุ่มต้องการ
เรียนรู้
2. ครูสังเกต จดบันทึก ยอมรับความคิดเห็นการแสดงออกของ
เด็ก
3. เด็กร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจกาหนดหัวเรื่องโครงการที่
จะศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ
1. ครูตั้งคาถามนา เกี่ยวกับหัวเรื่องที่ต้องการศึกษาเพื่อค้นหา
ความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์เดิมของเด็กที่มีเกี่ยวกับหัว
เรื่อง
2. เด็กร่วมกันนาเสนอความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับหัวเรื่องในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของเด็ก เช่น
การวาด การปั้น การประดิษฐ์วัสดุ การแสดงบทบาทสมมติ
เป็นต้น
3. ครูยอมรับและชื่นชมเด็กจดบันทึกสาระเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ ประสบการณ์เดิมของเด็กและช่วยกันนาผลงาน
บางส่วนจัดตกแต่งชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจเด็ก
1. ครูตั้งคาถามนา หรือเชิญชวนให้เด็กตั้งคาถามเพื่อให้ได้
ประเด็นที่จะศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหัวเรื่องที่เด็กต้องการศึกษา
2. นาหัวเรื่องที่จะศึกษามากาหนดประเด็นสาคัญและทา
แผนภูมิใยแมงมุม (WEB) เพื่อนาไปสู่การขยายเนื้อหาตามที่
ต้องการศึกษา
3. ครูรวบรวมคาถามและประเด็นปัญหาบันทึกลงในแผนภูมิ
1. แจ้งข่าวถึงผู้ปกครองเพื่อนาเสนอเกี่ยวกับหัวเรื่องโครงการ
และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการให้ข้อมูลแก่เด็กเกี่ยวกับ
หัวเรื่องหรือประเด็นปัญหาที่เด็กกาลังศึกษาเพื่อเป็นแนวทาง
ให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่ลึกซึ้งต่อไป
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ตาราง (ต่อ)
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ
ขั้นตอนการสอน
การดาเนินกิจกรรม
1. ร่วมกันคิดและหาความรู้ความ 1. ค้นหาความรู้และความเข้าใจใหม่โดยร่วมวางแผนและหา
เข้าใจใหม่
วิธกี ารเรียนรู้โดยครูคอยช่วยเหลือแนะนาตามที่เด็กต้องการ
2. ร่วมกันระดมสมองวางแผนการศึกษาค้นคว้าโดยการ
ทบทวนคาถามหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษาลึกซึ้งจาก
แผนใยแมงมุม
3. ครูบันทึกการวางแผนของเด็กลงในแผ่นงานวางแผน
กิจกรรม
4. เด็กและครูร่วมกันจัดหาเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้
ต่างๆเพื่อการทางานตามแผนงานที่วางไว้
5. ครูแนะนาเกี่ยวกับวิธีการบันทึกการเรียนรู้เพื่อแสดงถึง
ความรู้ความเข้าใจของเด็กที่ได้จากการทากิจกรรมตาม
โครงการ
6. เด็กดาเนินการค้นหาความรู้ความเข้าใจใหม่ตามแผนที่
เตรียมการไว้และร่วมกันแก้ไขแผนงานเมื่อพบอุปสรรค
7. ครูคอยช่วยเหลือแนะนาอานวยความสะดวกในการทางาน
บันทึกข้อมูลสาระการเรียนรู้ของเด็ก ชื่นชมและให้ข้อมูล
ย้อนกลับทางบวก
8. เด็กนาความรู้ใหม่หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา
โครงการเพื่อแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ได้จากการ
ทาโครงการ
9. ร่วมกันทบทวนการเรียนรู้ในหัวเรื่องโครงการที่ผ่านมาจาก
ผลงาน ภาพถ่ายการทางานหรือการรายงานขั้นตอนการทา
กิจกรรมของเด็กจากการจัดทาบอร์ดสารนิทัศน์เพื่อค้นหาสิ่งที่
ควรแก้ไข
10. เมื่อสังเกตเห็นว่าเด็กทุกคนพอใจในผลการศึกษาค้นคว้าครู
เชิญชวนให้เด็กร่วมกันสรุปแผนความรู้ความเข้าใจใหม่ซึ่งจะ
นาไปสู่ระยะสุดท้ายของการทากิจกรรมตามโครงการ
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ตาราง (ต่อ)
ระยะที่ 3 ระยะสรุปอภิปรายผลและนาเสนอผลงาน
ขั้นตอนการสอน
1. ทบทวนการเรียนรู้ทั้งหมด

2. นาเสนอผลงาน

3.สิ้นสุดโครงการ

การดาเนินกิจกรรม
1. เด็กร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการทาโครงการเพื่อจะ
นาไปสู่การยุติโครงการ
2. เด็กร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจที่จะยุติโครงการทุกคน
ยอมรับความคิดและการตัดสินใจร่วมกัน ครูนะนาเกี่ยวกับ
วิธีการนาเสนอผลงานโครงการ
1. ร่วมกันวางแผนการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานที่ทาใน
โครงการ
2. ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่างๆ เช่น การทาการ์ดเชิญผู้ปกครอง ครู นักเรียนและบุคคล
ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ ผู้นาเสนออธิบายงาน เป็นต้น
3. ครูช่วยเหลือเด็กในการตกแต่งหรือเสริมผลงานให้ดูโดดเด่น
เพื่อทาให้ผลงานของเด็กมีคุณค่ามากขึ้น
4. เด็กร่วมกันนาเสนอผลงานตามแผนที่วางไว้
1. เมื่อสิ้นสุดการนาเสนอผลงานครูและเด็กร่วมกันประเมิน
ความสาเร็จของโครงการพร้อมทั้งร่วมกันนาเสนอปัญหาและข้อ
แก้ไขต่างๆเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป
2. เด็กและครูร่วมกันวางแผนจัดนิทรรศการเพื่อแสดงขั้นตอน
การเรียนรู้โครงการและผลงานต่างๆให้ผู้สนใจทราบ
3. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดนิทรรศการเด็กช่วยกันจัดเก็บผลงาน
4. ปิดโครงการ
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แนวทางจัดประสบการณ์แบบโครงการ
ของเด็กในชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
(ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 30 มี.ค. 2555)
โครงการ “ข้าวจี่” ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่ างองค์ประกอบสาคัญ
ในระยะต่างๆ ของจัดประสบการณ์แบบโครงการที่ส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง ด้านความรับผิดชอบและความอดทน อดกลั้น
วันเดือนปี/ระยะ
ระยะที่ 1 ระยะ
เริ่มต้นโครงการ

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง

“หนูอยากรู”้

- เด็กและครูร่วมกันทบทวนประสบการณ์เกี่ยวกับ - ปฏิบัติตามข้อตกลง
- ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
หน่วยก๋วยเตี๋ยว
อย่างราบรืน่
- เด็กร่วมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่เด็กๆ
31 ม.ค.-3 ก.พ.2555 อยากเรียนรู้ต่อไป

1. สังเกตความ
สนใจ/สร้าง
สถานการณ์

2. การกาหนด
หัวเรื่อง
6,8 ก.พ. 2555
-อภิปรายกลุ่ม

- แบ่งกลุ่มเด็กออกเป็น 5 กลุ่มเพื่อร่วมกันระดม
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจอยากเรียนรู้
- เด็กแต่ละกลุ่มคัดเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้มาก
ที่สุด กลุ่มละ 1 เรื่อง เพื่อนาเสนอ

3. เด็กนาเสนอ
- ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอเรื่องที่กลุ่ม
ประสบการณ์เดิม ตนเองอยากเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การกาหนด
9-10 ก.พ. 2555
หัวเรื่อง
-อภิปรายกลุ่ม
- ครูนาเรื่องที่เด็กสนใจ ทั้งหมด 5 เรื่องมาให้เด็ก
-การนาเสนอ
วาดภาพเรื่องที่ตนเองสนใจอยากจะเรียนรู้มาก
ประสบการณ์เดิม/
ที่สุด เพื่อลงคะแนนหาข้อสรุปกาหนดเป็นหัว
ประสบการณ์ใหม่
เรื่องที่มาจากความสนใจของเด็ก
-การจัดแสดง


- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น

- อาสาทางานที่ได้รบั
มอบหมาย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

รายละเอียดการบันทึกสาระการเรียนรู้ในแต่ละระยะอยู่ในส่วนของภาคผนวก ค
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ตาราง (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ

14 ก.พ.2555
-การจัดแสดง

- ครูให้เด็กวาดภาพสิ่งที่เด็กสนใจหรืออยาก
เรียนรู้เกี่ยวกับ หัวข้อ “ข้าวจี่”
4. กาหนดปัญหาที่ - เด็กและครูร่วมกันสรุปประเด็นในสิ่งที่เด็กอยาก
ศึกษา 15 ก.พ.55 รูโ้ ดยการนาเสนอในรูปแบบของ Web โครงการ
(ตั้งสมมติฐาน)
“ข้าวจี่”

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

-การจัดแสดง

5. แจ้งข่าวสาร
ถึงผู้ปกครอง
15 ก.พ. 2555

ระยะที่ 2 ระยะ
พัฒนาโครงการ
ร่วมกันคิดและ
หาความรู้ความ
เข้าใจใหม่
16 ก.พ. 2555
-การสืบค้น

17 ก.พ. 2555
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/
ประสบการณ์ใหม่
-การจัดแสดง

- ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการให้ข้อมูลแก่
เด็กเกี่ยวกับหัวเรื่อง “ข้าวจี่” ที่เด็กกาลังศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กพร้อมสนับสนุน

- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น

ตามหา..“ข้าวจี่”
- เด็กออกไปสัมภาษณ์ บุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับที่มาของข้าวจี่
- รวบรวมประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เพื่อ
นามาสรุปข้อมูล

- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

ตานาน..“ข้าวจี่”
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้โดยการเล่านิทาน
ประกอบภาพเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
ข้าวจี่
- วิทยากรอ่านบทผญาตามตานานประเพณีบุญ
ข้าวจี่
ฮอดเดือนสาม ท้องฟ้า ปลอดโปร่งสดใส
ไปทางใด๋ เห็นแต่คนใจ บุญซัวแซวเต็มคุ้ม
เหลียวเห็นซุม สาวน้อย พากันปั้นข้าวจี่
เฮือนละห้า สี่ปั้น พอได้ออกใส่บุญ
พ่องกันบีบ ข้าวปุ้น ตกแต่งอาหาร
มีเทิงหวาน เทิงคาว หนุ่มสาวมาโฮมต้อม

- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
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ตาราง (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ

21-23 ก.พ. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การทางาน
ภาคสนาม
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/
ประสบการณ์ใหม่

24 ก.พ. 2555
-การทางาน
ภาคสนาม

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
“ลักษณะของข้าวจี่”
- นาข้าวจี่มาให้เด็กสังเกต เปรียบเทียบ ชิม
รสชาติ ดมกลิ่น
- ร่วมกันออกไปสารวจข้าวจี่ภายในบริเวณ
โรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียง โรงอาหารครัว 11
และ12 โรงเรียนอาหารนานาชาติ โรงแรม
โรงอาหารเบอเกอรี่สวนดุสิต
- เด็กและครูร่วมกันทบทวนการออกไปสารวจ
“ข้าวจี่” และเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง
ระหว่าง ข้าวเหนียวกับข้าวจี่
เล่าถึงขั้นตอนของ.. “ข้าวจี่”
- เชิญวิทยากรฝ่ายครัวผลิตสวนดุสิตมาสาธิต
ขั้นตอน วิธีการทาข้าวจี่ให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง
พร้อมทั้งให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ

ส่วนผสมของ.. “ข้าวจี”่
- นาข้าวจี่มาให้เด็กชิมรสชาติ
- เด็กร่วมกันระดมความคิด เกี่ยวกับ ข้าวจี่
-อภิปรายกลุ่ม
“เมื่อเด็กชิมรสชาติของข้าวจี่แล้วเด็กคิดว่าข้าวจี่
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/ มีส่วนผสมอะไรบ้าง”
ประสบการณ์ใหม่ - เด็กออกไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรง
-การทางาน
อาหารครัว 11 และ 12 เพื่อสอบถามเกี่ยว
ภาคสนาม
ส่วนผสมของข้าวจี่
-การสืบค้น
- ครูทบทวนประสบการณ์เดิม โดยการใช้คาถาม
-การจัดแสดง
กระตุ้น เกี่ยวกับ “การสาธิตวิธีการทาข้าวจี่โดย
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ”
- ให้เด็กคิดออกแบบสูตรส่วนผสมและรสชาติของ
ข้าวจี่ที่ตนเองอยากรับประทาน
28-29 ก.พ. 2 มี.ค. 2555

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง
- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
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ตาราง (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ

5-6, 8-9 มี.ค. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การสืบค้น
-การจัดแสดง

13 มี.ค. 2555
-การทางาน
ภาคสนาม

14-16 มี.ค. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/
ประสบการณ์ใหม่
-การทางาน
ภาคสนาม
-การสืบค้น
-การจัดแสดง

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
“ข้าวจี”่ สูตรเด็ด
- แบ่งกลุ่มเด็ก 5 กลุ่ม เพื่อร่วมกันแสดงความคิด
ถึงรสชาติและส่วนผสมของข้าวจี่ ที่กลุ่มของ
ตนเองอยากทามากที่สุด
(ให้สมาชิกในกลุ่มนาเสนอรสชาติข้าวจี่ของ
ตนเองให้เพื่อนในกลุ่มฟัง)
- เด็กช่วยกันคัดเลือกรสชาติของข้าวจี่
- สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนคิด ส่วนผสม
เมนูข้าวจี่ของตนเอง
- แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในการเตรียมวัตถุดิบที่
จะนามาทาข้าวจี่
“ทาเอง..กินเอง”
- เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันทาข้าวจี่ตามแผนที่
ต้องการวางเอาไว้
“รสชาติ..สูตรเด็ด”
- เด็กชิมรสชาติข้าวจี่ของตนเองและนาเสนอ
ขั้นตอนการทา ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการเลือก
แก้ปัญหา
- เด็กแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันชิมข้าวจี่
- ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรสชาติของ
ข้าวจี่แต่ละกลุ่มและรสชาติของข้าวจี่ที่เด็กชอบ
มากที่สุด
- นาเสนอในรูปแบบ แผนภูมิ
- สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันทาข้าวจี่ รสชาติที่
ได้รับการเลือกมากที่สุด พร้อมทั้งออกแบบ
รูปแบบ/ลักษณะของข้าวจี่
- นาข้าวจี่ที่ทาได้มาช่วยกาหนดราคา

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง
- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
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ตาราง (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ

20 มี.ค. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การจัดแสดง

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ

ชวนคิด..คาคล้อง“ข้าวจี่”
- ทบทวนขั้นตอนและประสบการณ์ในการทา
ข้าวจี่
- ร่วมกันแต่งคาคล้องจอง “ข้าวจี่”

ประโยชน์ ของ “ข้าวจี่”

21-22 มี.ค. 2555
- เด็กๆ ระดมความคิดว่า “ข้าวจี่” มีประโยชน์
-อภิปรายกลุ่ม
อย่างไร
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/ โทษ / ผลเสีย ของ “ข้าวจี่”
ประสบการณ์ใหม่ - เด็กๆ ระดมความคิดว่า “ข้าวจี่” มีโทษอย่างไร

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

- ปฏิบัติตามข้อตกลง

- ปฏิบัติตามข้อตกลง

23-26 มี.ค. 2555

ประติมากรรม “ข้าวจี่ยักษ์”
- ท่องคาคล้องจอง “เรื่องข้าวจี่” จากนั้นให้เด็กแต่
-อภิปรายกลุ่ม
ละคนออกแบบข้าวจี่จาลอง แล้วนาเสนอผลงาน
-การนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม/ ของตนเอง
ประสบการณ์ใหม่ - สมาชิกเด็กในห้องเรียนร่วมกันเลือก “การ
ออกแบบข้าวจี่จาลอง” ที่อยากทามากที่สุด
-การทางาน
ภาคสนาม
- เด็กๆ ร่วมกันกาหนดวัสดุ – อุปกรณ์ ในการทา
-การสืบค้น
ข้าวจี่ยักษ์
-การจัดแสดง
- แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ จัดเตรียมวัสดุ –
อุปกรณ์ เพื่อนามาทาข้าวจี่ยักษ์
- เด็กๆ ช่วยกันระดมความคิด วางแผนขั้นตอนใน
การทาประติมากรรม ข้าวจี่ยักษ์แบ่งหน้าที่กัน
ทาข้าวจี่ยักษ์ตามแผนที่ได้วางไว้

- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
- ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น
- ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
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ตาราง (ต่อ)
วันเดือนปี/ระยะ

หัวข้อ/การจัดประสบการณ์แบบโครงการ

ระยะที่ 3 ระยะสรุป รวมข้อมูลเนรมิตสู่..นิทรรศการ “ข้าวจี”่
อภิปรายผลและ
- เด็กและครูร่วมกันทบทวนสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้
นาเสนอผลงาน
ในโครงการ “ข้าวจี่”
1. ทบทวนการ
เรียนรู้ทั้งหมด
27 มี.ค. 2555

2. นาเสนอผลงาน
28-29 มี.ค. 2555
-อภิปรายกลุ่ม
-การจัดแสดง

3. สิ้นสุดโครงการ
30 มี.ค. 2555
-การจัดแสดง

พฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเอง

- อาสาทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
- เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
- ปฏิบัติตามข้อตกลง
- รักษาของใช้ส่วนรวม
- รอคอยคิวได้
- เด็กและครูร่วมกันพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับ
- พากเพียรทางานให้เสร็จ
นิทรรศการที่จะจัดขึ้นพร้อมทั้งแบ่งหน้าที่ความ - ทาร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
รับผิดชอบในการจัดแสดงนิทรรศการ
ราบรื่น
- เด็กเตรียมตัวก่อนการจัดแสดงนิทรรศการ ซ้อม - ควบคุมอารมณ์ตนเองได้

บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- จัดนิทรรศการ “ข้าวจี่” โดยเด็กเป็นวิทยากร
การนาเสนอ นิทรรศการ ตามหน้าที่ของตนเอง
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แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09:30 – 10:20 น.
โครงการ เรื่อง ข้าวจี่
หัวข้อ ตามหา “ข้าวจี่”
แนวคิด
เด็กๆ ค้นหาคาตอบโดยการออกไปสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียน ครู พี่เลี้ยง แม่ครัว
แม่บ้าน ถึงเรื่อง ข้าวจี่ที่ฉันอยากรู้จัก เพื่อนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มารวบรวมประเด็นหาข้อสรุป
ร่วมกัน
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
1. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในด้าน ความรับผิดชอบ คือ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในด้าน ความอดทนอดกลั้น
คือ
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
ประสบการณ์สาคัญ
เด็กๆ ได้เรียนรู้ เรื่อง ข้าวจี่ที่ฉันอยากรู้จัก โดยการแสวงหาความรู้ หาข้อมูลความรู้จาก
แหล่งต่างๆ รวมทั้งการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการออกปฏิบัติภาคสนาม
บทบาทเด็ก
เด็ก ๆ ค้ นหาค าตอบโดยการออกไปสั มภาษณ์บุค ลากรในโรงเรียน ครู พี่เ ลี้ ยง แม่ค รัว
แม่บ้าน ถึงเรื่อง ข้าวจี่ที่ฉันอยากรู้จัก โดยการจดบันทึกแล้วนามาเล่าแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆฟัง
บทบาทครู

บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก

จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ถามคาถามในเชิงบวก
กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้


สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. เด็กๆ และครูร่วมกันร้องเพลง “ สวัสดี ” พร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ
ขั้นสอน
2. ครูให้เด็กๆ ทายภาพปริศนา
3. ครูสนทนาเพิ่มเติมโดยใช้คาถามกระตุ้นดังนี้
“ เด็กๆ คิดว่าภาพที่ครูนามาให้ดูคือภาพอะไร ”
“ เด็กๆ เคยเห็นสิ่งที่อยู่ในภาพที่ไหนบ้าง ”
4. ครูและเด็กร่วมกันเฉลยโดยขออาสาสมัคร ออกมาดูว่าเป็นภาพอะไร พร้อมร่วมกัน
สนทนาประกอบคาถามดังนี้
“ เด็กๆ คิดว่าจะทาดีอย่างไรที่เด็กๆ ที่ได้ข้อมูล ของข้าวจี่ ”
5. เด็กๆ และครูร่วมกันสร้างข้อตกลงในการออกไปหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน
6. เด็กๆ แยกย้ายกันไปหาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์พร้อมจดบันทึก วาดภาพ เป็นกลุ่ม
ขั้นสรุป
7. เด็กๆ แต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้เพื่อนๆฟัง
8. เด็กๆ และครูร่วมกันรวบรวมประเด็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อสรุปของแต่ละ
กลุ่ม
9. ครูและเด็กๆ ร่วมกันสรุป และสอบถามถึง ปัญหา อุปสรรค ที่พบ ในการออกไปหา
ข้อมูล พร้อมทั้งช่วยกันหาวิธีการแก้ปัญหา
สื่อการเรียนรู้
1. เพลง “ สวัสดี ” (ไม่ทราบนามผู้แต่ง)
2. กระดานจดบันทึก
3. ใบบันทึกการสัมภาษณ์
4. แหล่งเรียน ครัวอาหาร ตึก 11 และ ตึก 12
การประเมินผลการเรียนรู้
1. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในขณะที่กาลังเรียนรู้
2. การบันทึกคาพูดและพฤติกรรมในการเรียนรู้
เพลง สวัสดี ( ไม่ทราบนามผู้แต่ง )
สวัสดี สวัสดี
วันนี้เรามาพบกัน
เธอกับฉัน พบกันสวัสดี

แผนภูมิใยแมงมุม โครงการ “ข้าวจี”่
Web การจัดกลุม่ คาถามของเด็กในชั้นอนุบาล 3
ระยะที่ 1 : ระยะเริ่มต้น (ระหว่างวันที่ 9 - 15 ก.พ. 2555)

ตานานความเป็นมาข้าวจี่
 ข้าวจี่มาจากไหน (กลอง)
 ข้าวจี่ทามาจากอะไร (นาว)
 ทาไมต้องเรียกข้าวจี่ (ภูเขา)

ประโยชน์
 เป็นอาหาร (เมือง)
 นามากินเวลาหิว (ภีม)






ส่วนประกอบของข้าวจี่
ข้าวจี่มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
(น้า)
ทาไมข้าวจี่จึงเสียบไม้ (เดียร์)
ทาไมข้าวจี่จึงต้องทามาจากข้าว
เหนียว (คิตตี้)
ทาไมข้าวจี่ต้องทาไข่ (เพลง)

ข้าวจี่



โทษ / ผลเสีย
 นาไปปิ้งไฟ (ด็อจ)
 เวลาปิ้งแล้วมีควัน (ปั้น)











วิธีการทา
ทาไมต้องปั้นข้าวจี่ (อั่งเปา)
ทาไมข้าวจี่จึงต้องปิ้ง (เอิร์ธ)
ทาไมข้าวจี่จึงร้อนตอนปิ้งเสร็จ (เอเธนส์)
ทาไมข้าวจี่จึงมีสีน้าตาล (แตงโม)
ทาไมข้าวจี่ต้องปิ้งก่อนกิน (น้าองุ่น)
อยากรู้ว่าข้าวจี่ปิ้งกี่นาที (ต้นน้า)
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ลักษณะ
ทาไมข้าวจี่จึงเหนียว
(เอม)
ทาไมข้าวจี่มันติดแน่นดึง
ไม่ออกเลย (เจ้าขา)
ทาไมข้าวจี่จึงแบน
(เบสท์)
ข้าวจี่มีหลายรูปทรง
(ข่าหอม)

รสชาติ
ข้าวจี่มันเค็มได้อย่างไร (ตัวต่อ)
ทาไมข้าวจี่จึงต้องใส่เกลือ (ไอซ์)
อยากรู้ว่ามันอร่อยไหม (นล)
ทาไมข้าวจี่มันจึงต้องเค็ม (คีย์)
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ภาคผนวก ข
- คู่มือการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
- แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
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คู่มือการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
คาชี้แจง
1. แบบสังเกตนี้เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ใช้
สังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5 – 6 ปี โดย
สังเกตเป็นรายบุคคล
2. พฤติก รรมที่สั งเกตและบัน ทึกลงในแบบสั งเกตพฤติก รรมความมีวินัยในตนเองมี
2 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรับผิดชอบ 4 ข้อคือ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2. ด้านความอดทน อดกลั้น 4 ข้อคือ
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
3. แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตรา
ส่วนกาหนดตัวเลข (Numerical Rating Scales) ดังต่อไปนี้
กาหนดเกณฑ์การให้ค ะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวั ย
ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ 3, 2, 1 และ 0
4. สั งเกตพฤติก รรมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนก่อ นการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการในขณะร่วมกิจกรรมกลุ่มในช่วงเวลากิจกรรมปกติ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นดาเนินการ
ทดลอง โดยให้นักเรียนเข้าร่วมการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยทาการ
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองทุกสัปดาห์ แล้วจึงสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองในสัปดาห์ที่ 10 ในช่วงเวลาการทากิจกรรมกลุ่มในเวลาปกติ
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ข้อปฏิบัติในการสังเกต
1. เขียนชื่อผู้สังเกต ผู้ถูกสังเกต วันเดือนปี และสัปดาห์ที่ทาการสังเกต
2. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยทาการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองเด็กเป็นรายบุคคลก่อน
การจัดประสบการณ์แบบโครงการในขณะร่วมกิจกรรมกลุ่มในช่วงเวลากิจกรรมปกติ เป็นเวลา 1
สัปดาห์ จากนั้นดาเนินการทดลอง โดยให้นักเรียนเข้าร่วมการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็น
เวลา 8 สัปดาห์ แล้วจึงสังเกตและบันทึกพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในสัปดาห์ที่ 10 ในช่วงเวลา
การทากิจกรรมกลุ่มในเวลาปกติ (กิจกรรมเสริมประสบการณ์)

การบันทึกการสังเกตและเกณฑ์การให้คะแนน
เมื่อพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองเกิดขึ้นตรงกับรายการใด ให้ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง
นั้น โดยเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนแบบสั งเกตพฤติ ก รรมความมี วินั ย ในตนเองของเด็ ก ปฐมวั ย แบ่ ง
ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ 3, 2, 1 และ 0
ระดับคะแนน 3 เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยได้ด้วยตนเอง
ระดับคะแนน 2 เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยเป็นบางครั้ง
ระดับคะแนน 1 เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยโดยมีเพื่อนหรือครูขอร้องให้กระทา
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่แสดงพฤติกรรมความมีวินัย
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แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
ครั้งที่ ............... สัปดาห์ที่ ...........
วัน................ที่.............เดือน................................พ.ศ. ..................
ชื่อ...........................................นามสกุล.......................................... ชั้นอนุบาล ..................
ค าชี้ แจง : สั ง เกตพฤติกรรมความมีวินัย ในตนเองของเด็ กปฐมวัย ตามรายละเอีย ดใน
รายการต่างๆ แล้วขีดเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างระดับคะแนนที่เด็กแสดงพฤติกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับคะแนน 3 เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยได้ด้วยตนเอง
ระดับคะแนน 2 เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยเป็นบางครั้ง
ระดับคะแนน 1 เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยโดยมีเพื่อนหรือครูขอร้อง
ให้กระทา
ระดับคะแนน 0 เด็กไม่แสดงพฤติกรรมความมีวินัย
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมความมีวินัย
3
2
1
0
1.ความรับผิดชอบ
1.1 อาสาทางานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 เก็บของเข้าที่เรียบร้อย
1.3 ปฏิบัติตามข้อตกลง
1.4 รักษาของใช้ส่วนรวม
2.ความอดทน อดกลั้น
2.1 รอคอยคิวได้
2.2 พากเพียรทางานให้สาเร็จ
2.3 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
2.4 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
บันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
( .................................................................... )
ผู้สังเกตและบันทึกพฤติกรรมคนที่...........
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ภาคผนวก ค
- บันทึกการจัดประสบการณ์แบบโครงการ “ข้าวจี่”
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บันทึกการเรียนรู้ โครงการ “ข้าวจี่”
อนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ
(ระหว่าง 31 มกราคม – 30 มีนาคม พ.ศ. 2555)
ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้นโครงการ
วันที่ 31 มกราคม 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ครูทบทวนการเรียนเรื่อง “ความเป็นมาของก๋ว ยเตี๋ยว” โดยครูใช้คาถามว่า “เด็กๆ คิดว่า
ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารหลักของประเทศใด”

ทบทวนการเรียนเรื่อง ก๋วยเตี๋ยว

เปิดประเด็นคาถามเพื่อหาเรื่องที่เด็กๆ สนใจ

 น้องคีย์ : คนญี่ปุ่น
 น้องน้า : ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารของคนจีน
 น้องเบสท์ : เป็นของคนจีน
ครูได้ใช้คาถามต่อ “เด็กๆ คิดว่าอาหารหลักของคนไทยเป็นอะไร”
 น้องเอม : ข้าว
 น้องเอิร์ธ : ข้าวสาร
 น้องเอม : ข้าวจี่
 น้องอั่งเปา : แป้ง
 น้องกลอง : ข้าวเหนียว
จึงเป็นประเด็นที่ทาให้เพื่อนได้ยกมือขึ้นถามว่า “ข้าวจี่” เป็นยังไงแล้วทาให้เพื่อนๆ ที่เหลือ
เกิดความสนใจ
ครูพูดคุยกับเด็กว่าเด็กๆ อยากเรียนเรื่องอะไร? ให้ช่วยกันคิดนะแต่เดี๋ยวครูจะพาเด็กๆ ไป
ดูรอบๆบริเวณรอบๆ โรงเรียนและครัวอาหาร ตึก 11และตึก 12 ว่าเด็กๆ อยากเรียนเรื่องอะไร?
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เด็กๆ รวมตัวกันออกไปสารวจ

ครัวอาหารสวนดุสิต ตึก 11 และ 12

 น้องนาว : นี่ไงร้านข้าวมันไก่เคยมากิน
 น้องไอซ์ : เคยมาซื้อหมูปิ้งร้านนี้
 น้องแตงโม : ไม่เห็นมี ข้าวจี่ เหมือนที่เอมบอกเลย
 น้องคีย์
: ก็มันไม่มีขายที่นี่ไง
 น้องด็อจ : แล้วเราจะเจอข้าวจี่ที่ไหน
 น้องเดียร์ : เคยมาเหมือนกัน
 น้องน้าองุ่น : อยากกินข้าวเหนียวหมูปิ้ง
 น้องปั้น : นี่ไงข้าวต้มมัด
ครูได้พูดต่อว่าเดี๋ยวครูจะพาไปสารวจร้านขายขนม
ครูสังเกตว่าเด็กสนใจเรื่องอาหารและเมื่อกลับไปบนห้องคุณครูให้เด็กคิดว่าจะเรียนเรื่อง
อะไรโดยครูให้เด็กๆ กลับไปคิดที่บ้านและพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วพรุ่งนี้จะมานาเสนอ
ร่วมกัน
วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ครูทบทวนเกี่ยวกับเมื่อวานที่เดินไปดูรอบๆบริเวณโรงเรียนเด็กๆ ได้หัวข้ออะไรบ้างหรือ
ใครบ้างกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านว่าใครมีหัวข้อที่อยากจะเรียนแต่คุณครูมีกติกาว่าครูจะให้
เด็กๆ แบ่งกลุ่มและตกลงกับกลุ่มของเด็กๆ ว่าจะเสนอเรื่องอะไร
 กลุ่มก้านกล้วย เสนอ ”ข้าว”
ครูได้ถามกลุ่มก้านกล้วยว่า เพราะอะไรถึงอยากเรียนเรื่องข้าว?
 กลุ่มก้านกล้วย ตอบว่า ก็ข้าวมีหลายอย่าง
 กลุ่มอมยิ้ม เสนอ ”ข้าวสาร”
ครูได้ถามกลุ่มอมยิ้มว่า เพราะอะไรถึงอยากเรียนเรื่องข้าวสาร?
 กลุ่มอมยิ้ม ตอบว่า ก็ที่บ้านมีเยอะมาก
 กลุ่มเรือใบ เสนอ ”ข้าวจี่”
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ครูได้ถามกลุ่มเรือใบว่า เพราะอะไรถึงอยากเรียนเรื่องข้าวจี่?
 กลุ่มเรือใบ ตอบว่า เคยกินที่งานอาหารนานาชาติมันอร่อยดี
 กลุ่มปลาวาฬ เสนอ ”แป้ง”
ครูได้ถามกลุ่มปลาวาฬว่า เพราะอะไรถึงอยากเรียนเรื่องแป้ง?
 กลุ่มปลาวาฬ ตอบว่า แป้งทาอาหารได้หลายอย่าง
 กลุ่มดอกไม้ เสนอ ”ข้าวเหนียว”
ครูได้ถามกลุ่มดอกไม้ว่า เพราะอะไรถึงอยากเรียนเรื่องข้าวเหนียว?
 กลุ่มดอกไม้ ตอบว่า ข้าวเหนียวกินกับส้มตาและหมูปิ้ง

เด็กๆ และครูร่วมกันทบทวน

เด็กๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ครูได้นาข้อมูลคาตอบของเด็กๆ มาโดยแบ่งกลุ่มเพื่อกาหนดเลือกหัวเรื่องที่เด็กๆ สนใจ
 กลุ่มก้านกล้วย ”ข้าว”
 กลุ่มอมยิ้ม ”ข้าวสาร”
 กลุ่มเรือใบ ”ข้าวจี่”
 กลุ่มปลาวาฬ ”แป้ง”
 กลุ่มดอกไม้ ”ข้าวเหนียว”
ครูให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มร่วมกันระดมความคิดโดยผ่านการนาเสนอกิจกรรมของแต่ละกลุ่มที่
น่าสนใจเพื่อเลือกหัวเรื่องจนได้ข้อสรุปที่เด็กๆ อยากเรียนคือ “ข้าวจี่” ในรูปแบบการออกมาบันทึก
โดยการวาดภาพลงในแผนภูมิ
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วางแผนร่วมกันภายในกลุ่ม

เตรียมพร้อมนาเสนอ หัวเรื่องที่เรียน

เด็กๆ ร่วมกันวาดภาพหัวข้อที่สนใจ

สรุป : การกาหนด หัวเรื่องที่เด็กๆ สนใจ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เด็กๆ หลายคนบอกอยากกินข้าวจี่ อยากทาข้าวจี่ ซึ่งในระยะแรกเด็กๆ รู้จักข้าวจี่ว่าเป็น
อาหารที่รับประทานได้ และมีการเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ ”ข้าวจี่” ดังต่อไปนี้
 น้องน้า
: หนูเคยกินรสชาติเหมือนข้าวที่งานเทศกาลอาหาร
นานาชาติ
 น้องภีม
: เคยเห็นว่ามันเป็นวงกลมเห็นที่โรงเรียน
 น้องเบทส์
: เหมือนกับว่าคุณแม่เคยซื้อไปกินที่บ้าน
 น้องเอิร์ธ
: เคยเห็นในหนังสือเกี่ยวกับอาหาร
 น้องปั้น
: กินเสร็จแล้วนาไปเล่นต่อได้เพราะมีไม้ด้วย
 น้องคีย์
: เคยเห็นในนิทานเรื่องเกี่ยวกับข้าว
 น้องแตงโม
: เคยกินที่อาคารดินเผา
ฯลฯ
เมื่อสนทนาจบครูให้เด็กที่ยังไม่ได้เล่ามาเล่าต่อในวันพรุ่งนี้ จากนั้นเด็กทากิจกรรมนาเสนอ
ประสบการณ์เดิม โดยการวาดรูป การปั้น เป็นต้น
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ครูบอกเด็กๆ ให้ไปหาข้อมูลเช่น หนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ ข้าวจี่ เพื่อนามาจัด
แสดงในมุมเสริมประสบการณ์
ครูและเด็กร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประสบการณ์เดิมเพราะเด็กบางคนยังไม่ได้เล่า
 ครู
: ไหนใครยังไม่ได้เล่าประสบการณ์เดิม
 น้องกลอง : เคยกินกับแม่แต่นานแล้ว
 น้องนาว
: นาวเห็นขายบนรถเข็นที่มีไข่ปิ้งด้วย
 น้องภูเขา : ตอนนั้นกินที่ใต้ตึกดินเผา
 น้องเอม
: ที่กินมันจะเค็มๆ แต่มันหอม
 น้องคิตตี้
: มันมีไม้แหลมๆ เสียบไว้
 น้องข่าหอม : ข้าวจี่มีสีขาวเป็นวงกลม
 น้องเมือง
: เท่าที่เคยกินมันร้อนมาก
 น้องเพลง
: ตอนนั้นลงไปกินกับเพื่อน 2 อัน
ฯลฯ

เด็กๆ ออกมาเล่าประสบการณ์เดิม
โดยมีผลงานประกอบ
เด็กๆ เล่าประสบการณ์เดิม

สรุป : ประสบการณ์เดิม
เกี่ยวกับหัวข้อ “ข้าวจี่”

141
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ต่อมาเด็กๆ วาดรูปทบทวนประสบการณ์เดิมของเด็กแต่ละคน เด็กๆ หลายคนช่วยกันนา
ข้ อ มู ล พร้ อ มสื่ อ ประกอบการเรี ย นมา เช่ น หนั ง สื อ นิ ท านเกี่ ย วกั บ ข้ า ว รู ป ภาพข้ า วจี่ ฯลฯ มา
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน
เด็กๆ สนทนากับครูว่าวันนี้จะมาคิดกันว่าเด็กๆ อยากรู้เรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับข้าวจี่
 ครู
: เด็กๆ อยากรู้เรื่องอะไรบ้างที่เกี่ยวกับข้าวจี่
 น้องกลอง
: ข้าวจี่มาจากไหน
 น้องนาว
: ข้าวจี่ทามาจากอะไร
 น้องภูเขา
: ทาไมต้องเรียกข้าวจี่
 น้องเมือง
: เป็นอาหาร
 น้องภีม
: นามากินเวลาหิว
 น้องด็อจ
: นาไปปิ้งไฟ
 น้องปั้น
: เวลาปิ้งแล้วมีควัน
 น้องตัวต่อ
: ข้าวจี่มันเค็มได้อย่างไร
 น้องไอซ์
: ทาไมข้าวจี่จึงต้องใส่เกลือ
 น้องนล
: อยากรู้ว่ามันอร่อยไหม
 น้องคีย์
: ทาไมข้าวจี่มันจึงต้องเค็ม
 น้องเอม
: ทาไมข้าวจี่จึงเหนียว
 น้องเจ้าขา
: ทาไมข้าวจี่มันติดแน่นดึงไม่ออกเลย
 น้องเบสท์
: ทาไมข้าวจี่จึงแบน
 น้องข่าหอม : ข้าวจี่มีหลายรูปทรง
 น้องน้า
: ข้าวจี่มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
 น้องเดียร์
: ทาไมข้าวจี่จึงเสียบไม้
 น้องคิตตี้
: ทาไมข้าวจี่จึงต้องทามาจากข้าวเหนียว
 น้องเพลง
: ทาไมข้าวจี่ต้องทาไข่
 น้องอั่งเปา
: ทาไมต้องปั้นข้าวจี่
 น้องเอิร์ธ
: ทาไมข้าวจี่จึงต้องปิ้ง
 น้องเอเธนส์ : ทาไมข้าวจี่จึงร้อนตอนปิ้งเสร็จ
 น้องแตงโม : ทาไมข้าวจี่จึงมีสีน้าตาล
 น้องน้าองุ่น : ทาไมข้าวจี่ต้องปิ้งก่อนกิน
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 น้องต้นน้า
: อยากรู้ว่าข้าวจี่ปิ้งกี่นาที
ครูทาจดหมายแจ้งไปให้ผู้ปกครองทราบว่า เด็กๆ กาลังเรียนโครงการ ข้าวจี่ ให้ผู้ปกครอง
ทราบเพื่อ ช่วยหาข้อมูลและจัดหาวั ส ดุอุปกรณ์ที่เ กี่ยวข้อ งกับข้าวจี่ มาให้เ ด็กๆ จัดนิทรรศการใน
ห้องเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียน

เด็กๆ ยกมือแสดงความคิดเห็น
ในสิ่งที่อยากรู้

เด็กๆ ออกมานาเสนอโดยผลงานประกอบ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เด็ ก ๆ น าเสนอค าถามที่ ต นเองอยากรู้ ค รบทุ ก คน ครู ใ ห้ เ ด็ ก ๆ ช่ ว ยกั น จั ด มุ ม เสริ ม
ประสบการณ์โดยนาข้อมูลต่างๆ ที่เด็กนามาจัดแสดงไว้ที่มุมจัดแสดง
เด็กๆ และครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กอยากทาเกี่ยวกับข้าวจี่
ครูเปิดประเด็นคาถามว่า เด็กๆ อยากทากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับข้าวจี่บ้าง
 น้องน้า
: อยากปั้นข้าวจี่
 น้องเดียร์
: อยากขายข้าวจี่
 น้องคิตตี้
: อยากทาข้าวจี่ใหญ่
 น้องเพลง
: อยากซื้อข้าวจี่
 น้องอั่งเปา
: อยากซื้อข้าวจี่
 น้องภูเขา
: อยากรู้ส่วนผสมของข้าวจี่
 น้องเมือง
: จะทาข้าวจี่ไม่ให้เหมือนใคร
 น้องภีม
: อยากออกไปซื้อข้าวจี่
 น้องด็อจ
: อยากเสียบไม้ข้าวจี่
 น้องปั้น
: อยากปิ้งข้าวจี่ให้คนกิน
ฯลฯ
:
ครูและเด็กได้วางแผนเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กๆ อยากทากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับข้าวจี่ โดยร่วมกัน
คิด
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สรุป : Web
กิจกรรมที่เด็กๆ อยากทาเกี่ยวกับ “ข้าวจี่”
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาในระยะที่ 2

สรุปการเรียนรู้ระยะที่ 1
โครงการ ข้าวจี่ เริ่มจากครูพาเด็กๆ ไปเดินบริเวณรอบๆ โรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิด
ความสนใจและให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มเสนอเรื่องที่อยากเรียนมากลุ่มละ 1 เรื่อง โดยกลุ่มก้านกล้วย
เสนอ ”ข้าว” กลุ่มอมยิ้ม เสนอ ”ข้าวสาร” กลุ่มเรือใบ เสนอ ”ข้าวจี่” กลุ่มปลาวาฬ เสนอ ”แป้ง” กลุ่ม
ดอกไม้ เสนอ ”ข้าวเหนียว” โดยครูปล่อยให้เด็กๆ หาคาตอบกันเองภายในกลุ่มว่าจะเรียนเรื่องอะไร
วิธีการนี้เป็นการสอดแทรกหลักประชาธิปไตยให้เด็ก เมื่อได้ทั้งห้าหัวข้อแล้วมาสรุปร่วมกันว่าจะ
เรียนเรื่อง ข้าวจี่ เนื่องจากเด็กยังไม่เคยเรียน และมีการสนทนากันว่าเรียนเรื่องนี้ก็ได้ เด็กได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิม คาถามที่เด็กๆ อยากรู้และมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างสนใจ
บทบาทครู
ครูเป็นผู้จัดเตรียมสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ เพื่อกระตุ้นความสนใจของ
เด็กสังเกตความสนใจและความต้องการของเด็ก ครูจะต้องใช้คาถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กนาเสนอ
ประสบการณ์เดิมในรูปแบบต่างๆ บันทึกการเรียนรู้ของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้สดงออกทั้ง
ทางด้านความคิดเห็นและการกระทา ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก และจัดเตรียมกิจกรรม สื่อ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย โดยคานึงถึงพัฒนาการ ความสนใจ และความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และสามารถสื่อความหมายของเด็กได้
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาโครงการ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เริ่มด้วยกิจกรรม ตามหา “ข้าวจี”่
ครูและเด็กร่วมกันวางแผนการเก็บข้อมู ล โดยการออกภาคสนามไปสัมภาษณ์ บุคลากร
ภายในโรงเรียนเกี่ยวกับที่มาของ “ข้าวจี่” แล้วนาข้อมูลมารวบรวมประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์
พร้อมกับหาข้อสรุปร่วมกัน
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เด็กๆ แบ่งกลุ่มออกสารวจ
เก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลสัมภาษณ์

นี่ไงพบแล้ว! ข้าวเหนียว
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
กิจกรรม ตานาน “ข้าวจี่”
ครูเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับเด็กๆ โดยการเล่านิทานประกอบภาพเกี่ยวกับ ประวัติความ
เป็นมาของข้าวจี่ พร้อมทั้งอ่านบทผญาตามตานานเป็นภาษาอีสาน และแปลเป็นภาษากลาง
ฮอดเดือนสามท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใส
ไปทางใด๋เห็นแต่คนใจบุญซั๋วแซวเต็มคุ้ม
เหลียวเห็นซุมสาวน้อยพากันปั้นข้าวจี่
เฮือนละห้าสี่ปั้นพอได้ออกใส่บุญ
พ่องกันบีบข้าวปุ้นตกแต่งอาหาร
มีเทิงหวานเทิงคาวหนุ่มสาวมาโฮมต้อม
จากกิจกรรมข้างต้น เด็กๆ ให้ความตื่นเต้นและสนใจทาให้เกิด คาถามต่างๆ ที่หลากหลาย
รวมทั้งข้อความที่เปล่งออกมาเป็นเสียงเดียวกันก็คือ “คุณครูอยากฟังอีก ” จากที่วิทยากรแปลคาใน
บทผญา เป็นภาษากลาง เด็กๆ ก็เกิดความสนใจในเรื่องของภาษาและต่อยอดไปสู่การแต่งคาคล้อง
จอง “ข้าวจี่” อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาถิ่นของภาคอีสานและภาษาถิ่นของภาค
กลางอีกด้วย รวมทั้งเด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องตามตานานที่เป็นงานประเพณีบุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม
ของคนในอดีตและปัจจุบันที่มีเรื่องเล่ากันตามความเชื่อว่า ในสมัยพุทธกาล นางปุณณะทาสี ได้ทา
ขนมแป้งจี่ถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอานนท์เถระ ฯลฯ
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วิทยากร : ครูยุพา สาเนานวน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

เด็กๆ ให้ความสนใจกับ บทผญาข้าวจี่

เด็กๆ ยกมืออยากฟังบทผญาอีก
ต่อคิว ชิมรสชาติ “ข้าวจี่”

การสื่อสารแบบภาษากลาง
ขั้นตอน “ข้าวจี่”
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ตานานความเป็นมา “ข้าวจี่”
ข้าวจี่ เป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนอีสาน อาจจะถือกาเนิดขึ้นโดยการที่ขณะที่นั่ง ผิงไฟในหน้าหนาว และเป็นช่วงที่
เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จใหม่ๆ โดยธรรมชาติของข้าวใหม่ก็มีกลิ่นหอมอยู่แล้ว ในขณะที่นั่งผิงไฟอยู่นั้นก็เอาข้าวเหนียวที่นึ่ง
แล้วมาปั้นโรยเกลือทาไข่ไก่ นามาอังไฟหรือนามาย่างไฟให้เกรียมก็ถือว่าสุกแล้วและรับประทานได ้เพราะโดยอุปนิสัยเนื้อ
แท้ของคนอีสานแล้วเป็นคนที่ขยันและช่างคิดอยู่แล้วและต่อ มาได้นาข้าวจี่นี้ไปถวายพระจนกระทั่งได้กลายมาเป็นประเพณี
งานบุญข้าวจี่มาจนถึงทุกวันนี้ การทาบุญให้ทานมีข้าวจี่เป็นต้นเรียกว่า "บุญข้าวจี่"และนิยมทากันในช่วงเดือนสามข้างแรม
จนกระทั้ง มีคาผญาอีสานโบราณท่านได้แต่งผญาไว้ว่า... "เดือนสามค้อยเจ้าหัว คอยปั้นข้าวจี่ ข้าวจี่บ่ใส่น้าอ้อยจัวน้อยหลั่ง
น้าตา" เกี่ยวกับเรื่องประเพณีบุญเดือนสามนี้ นักปราชญ์อีสานโบราณได้แต่งผญาไว้ว่า...
ฮอดเดือนสามท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใส
ไปทางใด๋เห็นแต่คนใจบุญซั๋วแซวเต็มคุ้ม
เหลียวเห็นซุมสาวน้อยพากันปัน้ ข้าวจี่
เฮือนละห้าสี่ปั้นพอได้ออกใส่บญ
ุ
พ่องกันบีบข้าวปุ้นตกแต่งอาหาร
มีเทิงหวานเทิงคาวหนุ่มสาวมาโฮมต้อม
สาหรับมูลเหตุของเรื่องนี้มีปรากฏในหนังสือธรรมบทว่าในสมัยหนึ่งนางปุณณทาสีได้ทาขนมแป้งจี่(ข้าวจี่) ที่ทาจาก
ราข้าวอย่างละเอียดถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระอานนท์ นางคิดว่าเมื่อพระพุทธองค์กับพระอานนท์รับแล้วคงไม่ฉันเพราะ
อาหารที่เราถวายไม่ใช่อาหารที่ดีหรือประณีตอะไรคงจะโยนให้หมู่กา และสุนัขกินเสียกลางทางพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิต
ของนางและเข้าใจในเรื่องที่นางปุณณทาสีคิดจึงได้สั่งให้ พระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฎฐากได้ปูลาดอาสนะลงแล้วประทับนั่งฉัน
สุดกาลังและในตอนท้าย หลังการทาภัตตกิจด้วยขนมแป้งจี่เรียบร้อยแล้ว พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้ฟังจนกระทั่งนาง
ปุณณทาสีได้บรรลุโสดาบัน เป็นอริยอุบาสิกาเพราะมีข้าวจี่เป็นมูลเหตุ ด้วยความเชื่อแบบนี้ คนอีสานโบราณจึงได้จัดแต่งให้
บุญข้าวจี่ทุกๆ ปีไม่ได้ขาด ดั่งที่ปรากฏในผญาซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า...
ยามเมื่อถึงเดือนสามได้พากันเอาบุญข้าวจี่
ตั้งหากธรรมเนียมนี้มมี าแท้ก่อนกาล
ได้เฮ็ดกันทุกบ้านทุกถิ่นเอาบุญ
อย่าได้พากันไลเสียฮีตบุญคองเค้า
นอกจากนี้แล้วได้มีการเพิ่มการทาบุญอีกอย่างหนึ่งเข้ามาในเดือนนี้ นั้นก็คือบุญมาฆะบูชา เพราะว่า วันมาฆะบูชา
นั้นเป็นวันที่มีความสาคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงวางรากฐานของพุทธศาสนา โดย
พระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ท่ามกลางพระอรหันต์สาวกจานวน ๑,๒๕๐ รูป ณ วฬุวันมหาวิหาร ในเวลาตะวันบ่าย
คล้อย ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนสามหรือที่ภาษาบาลีเรียกว่า "มาฆมาส" สาหรับโอวาทปาฏิโมกข์หรือหลักการของพุทธศาสนาที่
สาคัญที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้นั้นมี ๓ ข้อ คือ...
๑.การไม่ทาบาปทั้งปวง
๒. การทาความดีให้ถงึ พร้อม
๓. การทาจิตใจให้บริสุทธิผ่องแผ้ว
การทาบุญในวันมาฆะบูชานี้ เพื่อเป็นการบูชาให้ถูกต้องตามหลักการของคาว่า "มาฆะบูชา"ทีแ่ ปลว่า การบูชาพระ
รัตนตรัยในวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือนสามนอกเหนือจากการบูชาตามปกติของวันสาคัญทางพุทธศาสนาด้วยการสมทาน
ศีล ฟังธรรม ถวายทาน และเวียนเทียนแล้ว ควรจะมีการปฏิบตั ติ ามหลักของพระพุทธศาสนา หรือที่เรียกว่า โอวาทปาฏิ
โมกข์ดังที่ได้กล่าวแล้วด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติบชู า ซึ่งเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งการบูชา
ทั้งปวง...

บ้านมหา ภาษาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม”.(ออนไลน์). แหล่งที่มา:
http://www.baanmaha.com/community/thread8839.html
วันที่สืบค้น 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555.
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กิจกรรม ลักษณะของ “ข้าวจี่”
วันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ครูนาข้าวจี่มาให้เด็กสังเกตและเปรียบเทียบ ชิมรสชาติ ดมกลิ่น เพื่อให้เด็กๆ ได้คาดเดาว่า
มีลักษณะอย่างไร
ครู แ ละเด็ ก สร้ า งข้ อ ตกลงร่ ว มกั นพร้ อ มแบ่ ง กลุ่ ม ออกไปส ารวจ “ข้า วจี่ ” ภายในบริ เ วณ
โรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียงได้แก่ ครัวอาหาร 11 และ 12 โรงเรียนอาหารนานาชาติสวนดุสิต
โรงอาหารเบอเกอรี่สวนดุสิต ชุมชนสวนอ้อย
ครูและเด็กร่วมกันทบทวนการออกไปสารวจ “ข้าวจี่” และเปรียบเทียบความเหมือนความ
ต่างระหว่าง ข้าวเหนียวกับข้าวจี่ ในรูปแบบของไดอะแกรม
จากกิจกรรมข้างต้น เด็กๆ ได้ค้นคว้าและสืบค้นหาข้อมูลเป็นกลุ่มตามสถานที่ต่างๆ ตาม
แผนที่วางไว้ แล้วนาข้อมูลในสิ่งที่พบเห็นกลับมาช่วยกันหาข้อสรุปกันในห้องเรียนในรูปแบบของ
ไดอะแกรม เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง

แบ่งกลุ่มออกไปสารวจ “ข้าวจี่”

เปรียบเทียบความเหมือน – ความต่าง
ในรูปแบบของไดอะแกรม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
กิจกรรม เล่าถึงขั้นตอนของ “ข้าวจี”่
ครูเชิญวิทยากรฝ่ายครัวผลิตสวนดุสิต จานวน 3 ท่าน มาสาธิต ขั้นตอน วิธี การทาข้าวจี่ ให้
เด็กดูเป็นตัวอย่าง
เด็กๆ ได้ออกมาปฏิบัติด้วยตนเอง ตั้งแต่ ปั้น เสียบไม้ ทาเกลือ ปิ้ง ชุบไข่ และนาไปปิ้งจน
สุก
ครูเปิดโอกาสให้เด็กๆ ห้องอื่นและคุณครูท่านอื่นได้มาเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติเช่นกัน
จากกิจกรรมดังกล่าว เด็กๆ ได้รับความรู้จากวิทยากร ถึงขั้นตอนของการทา “ข้าวจี่” และได้
ลงมือปฏิบัติจากสื่อ วัตถุดิบ ของจริง ทุกขั้นตอนที่เด็กๆ ได้สังเกตเห็นอย่างใกล้ชิดและได้ลงมือทา
ข้าวจี่ด้วยตนเองถูกนามาถ่ายทอดเป็นผลงานรายบุคคลในห้องเรียนโดยการบันทึกภาพเหตุการณ์
เพื่อสรุปถึงขั้นตอนการทาข้าวจี่ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค
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วิทยากรครัวสวนดุสิต : เล่าถึงขั้นตอนการทาข้าวจี่

คุณครู
และเพื่อนๆ
น้องๆ อนุบาล
ห้องอื่นเข้าร่วม
เรียนรู้ข้าวจี่

น้องด็อจกาลังปิ้ง “ข้าวจี่”

ปิ้งเอง..กินเอง..

ต่อแถว..คอยคิว..
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วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม ส่วนผสมของ “ข้าวจี่”
ครูนาข้าวจี่มาให้เด็กๆ ชิมรสชาติและให้เด็กๆ ร่วมกันระดมความคิด “เมื่อเด็กชิมรสชาติ
ของข้าวจี่แล้วเด็กคิดว่าข้าวจี่มีส่วนผสมอะไรบ้าง”
ครูทบทวนประสบการณ์เดิมโดยใช้คาถามกระตุ้น เกี่ยวกับการฟังวิทยากร
เด็กๆ คิดออกแบบสูตรส่วนผสมและรสชาติของข้าวจี่ที่ตนเองอยากรับประทาน
จากกิ จกรรม เด็กๆ ได้ชิมรสชาติ และแสดงความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนโดยการทบทวน
ประสบการณ์เดิมเพื่อหาข้อสรุปถึงส่วนผสมของข้าวจี่ พร้อมทั้งเด็กๆ ได้คิดออกแบบสูตรส่วนผสม
เป็นรายบุคคลเพื่อนาเสนอแลกเปลี่ยนแนวคิดของตนเองกับเพื่อนๆ
วันที่ 5-6 , 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม “ข้าวจี่” สูตรเด็ด
ครูแบ่งกลุ่มเด็กเป็น 5 กลุ่ม เพื่อแสดงความคิด ถึงรสชาติและส่วนผสมของข้าวจี่ โดยให้
สมาชิก ในกลุ่ มนาเสนอรสชาติข้าวจี่ของตนเองให้เ พื่อนฟังในกลุ่ มแต่ละกลุ่ มหาข้อ ตกลงร่ว มกัน
ภายในกลุ่มโดยการเลือกรสชาติของข้าวจี่ที่อยากทามากที่สุดแล้วนาเสนอให้กลุ่มอื่นๆฟัง
สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนคิดส่วนผสมเมนูข้าวจี่ที่อยากทาเพิ่มเติม พร้อมแบ่งหน้าที่
กันรับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่จะนามาทาข้าวจี่
จากกิจกรรม เด็กๆ ได้แสดงความคิดของตนเองให้เพื่อนๆ ในกลุ่มฟังและแต่ละกลุ่มต้องหา
ข้อสรุปตกลงร่วมกันว่าเมนูของเพื่อนๆ คนไหนเป็นที่ยอมรับภายในกลุ่มเพื่อร่วมกันระดมความคิด
และวางแผนพร้อมทั้งแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบในการจัดเตรียมวัตถุดิบที่จะนามาทาข้าวจี่ จะเห็นได้
ว่าเด็กๆ เกิดความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากในเรื่องของ พากเพียรทางานให้สาเร็จ ทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ รอคอยคิวได้ ปฏิบัติตามข้อตกลงรวมทั้งอาสาทางาน
ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม “ทาเอง..กินเอง”
เด็กๆ รับฟังวิทยากรจากแม่ครัวห้องอาหารอนุบาลสาธิตละอออุทิศ ถึงขั้นตอนในการทา
และข้อปฏิบัติในความปลอดภัย เด็กๆ แต่ละกลุ่มร่วมกันทาข้าวจี่ตามแผนที่วางไว้ แต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนกลุ่มละ 1 คน ออกไป ก่อไฟเตาถ่าน
จากกิจกรรมดังกล่าว เด็กๆ มีความตั้งใจและตื่นเต้นที่ได้ลงมือปฏิบัติ ตั้งแต่ เตรียมน้าใส่
หม้อนึ่ง ซาวข้าวเหนียวที่แช่น้าไว้ 1 คืน จานวน 2 กิโลกรัม ใส่หวดและยกวางในหม้อนึ่ง ครูได้ช่วย
ยกไปวางบนเตาแก๊ส เด็กๆ ได้จับเวลาในการนึ่ง และเด็กๆ ได้ออกไปจัดเตรียมวัตถุดิบของกลุ่ม
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ตนเองใส่ภาชนะ พร้อมส่งตัวแทนออกไปก่อไฟเตาถ่าน ถือว่าเป็นประสบการณ์สาคัญของเด็กๆ ที่
อาสาออกไปทาหน้าที่ ซึ่งมีแต่เด็กผู้ชายจึงได้ยินการสนทนาในขณะทางานเป็นประเด็นคาถามของ
 น้องภีม
: “แล้วทาไมผู้หญิงไม่ออกมาช่วยก่อไฟเลย”
 น้องด็อจ
: “ก็เพื่อนผู้หญิงต้องอยู่ข้างในเพราะมันร้อน”
ในการก่อไฟเตาถ่านของแต่ละกลุ่มใช้เวลาประมาณ 10 - 15 นาที เพราะเตาของกลุ่มที่ 2
ไม่ติด เด็กๆ ก็มารุมล้อมช่วยเพื่อนเพื่อจะให้ไฟติด ก็มีการแนะนาของเพื่อนเกิดขึ้นทันที
 น้องภีม
: “เอาถ่านออกก่อน”
 น้องภูเขา
: “ก็เอาถ่านที่ติดในเตามาใส่สิ”
(เป็นเตาถ่านที่ติดไฟแล้ว)
 น้องด็อจ
: “ใช่ๆ แล้วใครจะหยิบ”
 น้องอั่งเปา
: “พัดเอาแรงๆ จะติดแล้ว”
 น้องไอซ์
: “ร้อนมากเลย”
 น้องด็อจ
: “ครูเอกติดทุกเตาแล้ว”
เด็กๆ ได้แสดงความคิดแลกเปลี่ยนกันในขณะทางานนาไปสู่การแก้ปัญหาของเด็ก ทาให้ไม่
ล้มเลิ ก ในการก่ อ ไฟเตาถ่ านหลั งจากไฟทุกเตาติดหมด เด็กๆ ทุกคนดีใ จในความส าเร็จที่อ าสา
ออกมาด้วยน้าเหงื่อของแต่ละคนไหลออกมาด้วยอากาศร้อนและความร้อนจากเตาและก็แยกย้ายไป
ล้างหน้าล้างมือกลับเข้าไปหาเพื่อนๆในกลุ่มของตนเพื่อปั้นข้าวจี่ของตนเอง
กิจกรรมการก่อไฟเตาถ่านนี้ทาให้ครูเห็นความคิด ความเพียรพยายาม ความอดทน ความมี
น้าใจและความตั้งใจในการทางานร่วมกันของเด็กๆ ที่อาสาออกมาแสดงความสามารถในการเป็น
ผู้นาของกลุ่ม
เด็กๆ แต่ละกลุ่มพากันยกถาด วัตถุดิบ ที่ได้จัดเตรียมมาพร้อมกับข้าวเหนียวที่ช่วยกันปั้น
และเสียบไม้ มาปิ้งบนเตาอย่างสนุกสนานบางกลุ่มก็ ปั้นเป็นรูป หน้ากระต่าย เป็นต้น

อาสา ก่อไฟ เตาถ่าน

ช่วยกัน ปั้นตามแผนที่วางไว้
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น้องปั้น : ทาข้าวจี่หน้าไส้กรอก

กลุ่ม อมยิ้ม : ปิ้งข้าวจี่

วันที่ 14-16 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม “รสชาติ..สูตรเด็ด”
เด็ ก ชิ มรสชาติ ข้า วจี่ ของตนเองและนาเสนอขั้น ตอนการท า ปัญ หาที่เ กิด ขึ้ น และวิ ธี ก าร
แก้ปัญหา เด็กๆ แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนกันชิมข้าวจี่
ครูและเด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับรสชาติของข้าวจี่ของแต่ละกลุ่มและเปิดโอกาสให้เด็ก
เลือกรสชาติของข้าวจี่ที่เด็กๆ ชอบมากที่สุด เด็กๆ เลือกรสชาติของข้าวจี่ ที่ชอบมากที่สุดผ่านการ
นาเสนอในรูปแบบตาราง เด็กๆ นาข้าวจี่ที่ได้รับเลือกมาช่วยกันกาหนดราคา
จากกิ จ กรรมดังกล่ าว เด็ก ๆ ได้นาเสนอขั้ นตอนการท าข้าวจี่ และปั ญ หาที่ เ กิดขึ้ นพร้อ ม
วิธี ก ารแก้ ปัญ หาและได้ร่ว มกั นชิมรสชาติเ พื่อ คั ดเลื อ กข้าวจี่ที่ชอบมากที่สุ ดผ่ านการนาเสนอใน
รูปแบบบันทึกลงในตาราง พร้อมทั้งช่วยกันกาหนดราคา
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม คาคล้องจอง “ข้าวจี่”
ครูและเด็กๆ ทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับข้าวจี่ และเด็กๆ ร่วมกันแต่งคาคล้องจองโดยครูเป็น
ผู้ขึ้นประโยค ข้าวเอ๋ย.. แล้วเด็กๆ ก็ช่วยกันนึกคามาต่อไปเรื่อยๆ
คาคล้องจอง “ข้าวจี่” (แต่งโดยเด็กๆ อนุบาล 3 และคุณครู)
ข้าวเอ๋ยข้าวจี่
ป้านีปิ้งอยู่บนเตา
นาเกลือเม็ดน้อยน้อยของเรา เอามาโรยให้กลมกล่อม
แล้วเอาไปชุบไข่หอมหอม
ปิ้งปิ้ง ย่างย่าง พร้อมรับประทาน
จากกิจกรรมเด็กๆ ได้ทบทวนถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กๆ ได้ค้นคว้าหาข้อมูล ขั้นตอนใน
การทา เรียนรู้จากวิทยากรและได้ลงมือปฏิบัติ เด็กๆ มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมกันแต่งคาคล้อง
จองข้าวจี่
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คาคล้องจอง “ข้าวจี่” (แต่งโดยเด็กๆ อนุบาล 3 และคุณครู)
หนึ่งปีมีหน
รวมพลบ้านเฮา
สามอย่างคลุกเคล้า
ข้าวเหนียว ไข่ เกลือ
ของดีภาคอีสาน
เทศกาลศาสนา
มาฆบูชา
ปิ้ง ย่าง ข้าวจี่
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม ประโยชน์ของ “ข้าวจี่”
ครูและเด็กๆ ร่วมกันระดมความคิดว่า “ข้าวจี่” มีประโยชน์อย่างไร
 น้องปั้น
: กินเวลาหิว
 น้องแตงโม
: กินเป็นขนมได้เลย
 น้องด็อจ
: กินแทนข้าว
 น้องเบทส์
: กินได้ทุกเวลา
 น้องเอิร์ธ
: มีโปรตีนเพราะชุบไข่ไก่
 น้องภูเขา
: ทาง่ายๆ ไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาน้อย
ฯลฯ
จากกิ จ กรรมเด็ ก ๆ ได้ ร่ว มกั นแสดงความคิ ด ออกมาเพื่ อ หาข้ อ สรุป ว่าข้ าวจี่มี ประโยชน์
อย่างไรในความคิดของเด็กๆ ครูและนักเรียนร่วมสรุปประโยชน์ของข้าวจี่ร่วมกันว่า “เด็กๆ สามารถ
รับ ประทานได้ เ พราะข้ า วจี่ ท ามาจากข้า วเหนี ย วและยั ง ต้อ งน าไปชุ บไข่ ไ ก่ เ พื่ อ เพิ่ม รสชาติ ก็ ใ ห้
สารอาหารโปรตีนเหมือนที่เอิร์ธบอก”
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม โทษ / ผลเสียของ “ข้าวจี”่
ครูและเด็กๆ ร่วมกันระดมความคิดว่า “ข้าวจี่” มีโทษอย่างไร
 น้องน้า
: โดนควันเวลาปิ้ง
 น้องคิตตี้
: มีสีดาๆติด
 น้องคีย์
: เวลาเย็นมันแข็งเคี้ยวยาก
 น้ององุ่น
: ข้างในร้อนมาก
 น้องไอซ์
: นาไปปิ้งไฟบนเตา
ฯลฯ
จากกิจกรรมเด็กๆ ได้ร่วมกันแสดงความคิดออกมาเพื่อหาข้อสรุปว่าข้าวจี่มีโทษและผลเสีย
อย่างไรในความคิดของเด็กๆ ครูและนักเรียนร่วมสรุ ปโทษและผลเสียของข้าวจี่ร่วมกันว่า “เด็กๆ
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สามารถรับประทานได้แต่เด็กๆ ก็ไม่ควรรับประทานบ่อยเนื่องจากผ่านการปิ้งไฟและอาจจะทาให้ติด
คอได้รวมทั้งทาให้ท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อย ถ้าเด็กๆ รับประทานจะต้องดื่มน้าเยอะๆ”
วันที่ 23,26 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม ประติมากรรม “ข้าวจี่ยักษ์”
เด็กๆ ท่องคาคล้ องจอง “ข้าวจี่” และร่วมกันออกแบบข้าวจี่จาลองพร้อ มนาเสนอผลงาน
สมาชิกร่วมกันเลือก การออกแบบข้าวจี่จาลอง ที่อยากทามากที่สุด
เด็กๆ ร่วมกันกาหนดวัสดุ อุปกรณ์ ในการทาข้าวจี่ยักษ์ พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนามาทาข้าวจี่ยักษ์
เด็กๆ ช่วยกันระดมความคิดวางแผนขั้นตอนในการทา ประติมากรรม ข้าวจี่ยักษ์ และแบ่ง
หน้าที่กันทาข้าวจี่ยักษ์ ตามแผนที่ได้วางไว้จะเห็นได้ว่า เด็กๆ แสดงความคิดของตนเองโดยการ
ออกแบบสร้างผลงานให้น่าสนใจเพื่อจัดแสดง
แต่ละกลุ่มช่วยกัน
สร้างประติมากรรมข้าวจี่ยักษ์
จากวัสดุเหลือใช้
สรุปการเรียนรู้ระยะที่ 2
เด็กได้แลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่เกี่ยวกับโครงการกับเพื่อน โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นจาก
การที่เด็กได้กลับไปสนทนากับผู้ปกครอง เด็กบางคนได้ข้อมูลความรู้จากการดู ภาพในหนังสือ และ
อินเตอร์เน็ต แล้วนามาเล่าให้เพื่อนและครูฟัง ครูจึงกระตุ้นความสนใจเด็กโดยการตั้งคาถามจาก
ข้อมูลที่เด็กนามาเล่าและกาลังเป็นที่สนใจในขณะนั้นเพื่อค้นหาคาตอบจากนั้นครูกระตุ้นให้เด็ก
ช่วยกันคิดว่าจะหาคาตอบได้จากไหน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่บอกว่าให้ไปถามครูในโรงเรียน และถาม
แม่ค้าที่ขายของ ดังนั้นเด็กจึงช่วยกันเลือกตัวแทนห้องเพื่อไปถามแล้วนาคาตอบมาเล่า ให้เพื่อนฟัง
จากนั้ นเด็ ก ได้เ รี ยนรู้แ ละเพิ่ ม พู นประสบการณ์ โดยครูเ ป็ นผู้ จัด เตรี ยมกิ จกรรมที่ส อดคล้ อ งและ
เหมาะสมกับความสนใจและพัฒนาการของเด็ก ซึ่งได้บูรณาการทักษะการเรียนรู้ต่างๆ มาให้เด็กได้
ปฏิบัติและฝึกฝนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ขณะที่เด็กเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนั้นเด็กได้ร่วมกันวางแผน
กิจกรรมเพื่อหาคาตอบว่า “ข้าวจี่มาจากไหน” ซึ่งเด็กหลายคนบอกว่าทามาจากข้าวเหนียว บางคน
บอกว่ายังไม่เคยกินเลย ครูจึงกระตุ้นเด็กว่าเราจะรู้ได้อย่างไร เด็กเริ่มเสนอวิธีการหาคาตอบว่าต้อง
ออกไปค้นหาข้อมูล และในที่สุดเด็กทุกคนก็มีความคิดเห็นตรงกันว่าจะออกไปสารวจใกล้ๆ โรงเรียน
ซึ่งเป็นการหาคาตอบที่มีแหล่งข้อมูลของคนในท้องถิ่น นอกเหนือไปจากการดูรูปภาพจากหนังสือ
หรือการสอบถามจากครูและผู้ปกครอง ประการสาคัญคือเป็นการที่เด็กและครูได้วางแผนร่วมกันใน
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การปฏิบัติกิจกรรม เช่น การสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างเด็กและครูว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
และต้องเตรียมอะไรบ้างในการไปทัศนศึกษาตามหาข้าวจี่
บทบาทครู
ครูเป็นผู้วางแผนและจัดเตรียมกิจกรรมให้สอดคล้องและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก คอย
ดูแลเอาใจใส่ ให้กาลังใจเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอยู่ตลอดเวลาและร่วมกันเรียนรู้ไปพร้ อมกับเด็ก
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กทั้งคาพูดและการกระทา ให้เวลาและให้โอกาสเด็กในการเรียนรู้
ตามความสามารถของแต่ละบุคคลตามความสมัครใจ เมื่อเด็กแสดงความคิดเห็นครูจะต้องรับฟัง
ยอมรับความคิดเห็นและคอบอานวยความสะดวกให้เด็กกิจกรรมที่เด็กร่วมกันวางแผนเพื่ อเรียนรู้
เป็นไปอย่างราบรื่น โดยครูจะต้องเป็นผู้ จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์บรรยากาศ และติดต่อ
ประสานงานกับแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอีกทั้ง
เป็นการตอบสนองความต้องการของเด็ก นอกจากนี้ครูจะต้องสังเกต บันทึกสาระการเรียนรู้ ข้อมูล
ในด้านต่างๆ ทบทวนการเรียนรู้ที่ผ่านมา รวมทั้งเชื่อมโยงประสบการณ์ให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
ระยะที่ 3 ระยะสรุปและประเมินโครงการ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรม เนรมิตสู่..นิทรรศการ “ข้าวจี่”
เด็กๆ นาคาถามที่เด็กๆ อยากรู้ไปหาคาตอบเพิ่มเติมและนาคาตอบมาทา Web
เด็กและครูร่วมกันอภิปรายว่ายังมีกิจกรรมไหนที่เด็กๆ ยังไม่ทา เด็กๆ ร่วมกันคิด
แล้วเด็กทากิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว
 ครู
: เราทากิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้วเราจะทาอะไรต่อ
 เด็กๆ
: เอางานทั้งหมดโชว์
 ครู
: วันนี้เรามาช่วยจัดสถานที่ เด็กๆ และครูร่วมกับจัดสถานที่เพื่องานจัด
นิทรรศการ
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555
เด็กๆ และครูร่วมกันแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
 ครู
: วันนี้เรามาแบ่งหน้าที่ว่าใครจะพูดเรื่องอะไร
 ตานานของ...ข้าวจี่
: น้องเอม
 คาถามที่เด็กๆ อยากรู้
: น้องด็อจ และ น้องภีม
 ขั้นตอนการทาข้าวจี่
: น้องแตงโม และ น้อง คีย์
 การเดินทางตามหาข้าวจี่
: น้องข่าหอม และ น้องเดียร์
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 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาข้าวจี่
: น้องอั่งเปา และ น้องนาว
 ส่วนประกอบของข้าวจี่
: น้องปั้น และ น้องเพลง
 ประโยชน์และโทษของข้าวจี่
: น้องกลอง และ น้องเมือง
 คาคล้องจองข้าวจี่
: น้องต้นน้า และ น้องน้า
 พิธีกร
: น้องข่าหอม และ น้องภูเขา
 เด็กๆ ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วเด็กๆ ซ้อมหน้าที่ของตัวเอง
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555
เด็กๆ ซ้อมหน้าที่ที่ตัวเองได้รับและร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมงานวันจัดนิทรรศการ
โครงการ “ข้าวจี่”
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555
นาเสนอนิทรรศการโครงการ “ข้าวจี่” ตามแผนที่วางไว้
ผู้ปกครอง
คุณครูที่สนใจ
เข้าร่วม และชื่นชม
ผลงานนิทรรศการ
โครงการ “ข้าวจี่”
ตามกาหนดการ
สรุปการเรียนรู้ระยะที่ 3
หลังจากที่เด็กๆ ได้ลงมือทากิจกรรมต่างๆ ในระยะที่ 2 เพื่อค้นหาคาตอบของแต่ละข้อมูล
คาถามที่เด็กสนใจแล้ว ครูสังเกตเห็นว่าเด็กๆ เริ่มหมดความสนใจในหัวเรื่องของโครงการที่เรียน
ครูจึงชักชวนเด็กๆ ให้ร่วมกันสรุปการเรียนรู้โดยร่วมกันอภิปรายถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ ของเด็กที่ได้
เรียนรู้จากการทากิจกรรมของโครงการข้าวจี่ จากนั้นครูเชิญชวนเด็กๆ ให้ร่วมกันวางแผนที่จะแสดง
นิทรรศการโดยนาผลงานที่เด็กทาโครงการมาจัดแสดง เด็กแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการจัดตกแต่ง
สถานที่และจัดแสดงผลงานให้เพื่อนๆ และน้องๆ ที่สนใจรวมทั้งครูห้องอื่นและผู้ปกครองเข้าชม
บทบาทครู
ครูร่วมทบทวนและสรุปการเรียนรู้กับเด็ก ร่วมวางแผน อานวยความสะดวกและแจ้งข่าวสาร
กับผู้ปกครองในการจัดแสดงนิทรรศการโครงการข้าวจี่ ครูร่วมประเมินผลการทาโครงการกับเด็ก
และสังเกตความสนใจของเด็กเพื่อเตรียมหาหัวเรื่องในการทาโครงการใหม่ต่อไป
- ปิดโครงการ ..............................................................................................................
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี
ผลโยธิน
อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จังหวัดนนทบุรี

2. อาจารย์ ดร.วรนาท
รักสกุลไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล)

จังหวัดกรุงเทพฯ

3. อาจารย์ศศกมล
บูรัชฏะ
ครูผู้สอนโรงเรียนเกษมพิทยา

จังหวัดกรุงเทพฯ

ผู้เชี่ยวชาญการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรรณ
ข้าราชการบานาญ

ตันติรัตน์ไพศาล
จังหวัดกรุงเทพฯ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา
ปุญญฤทธิ์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จังหวัดกรุงเทพฯ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

จังหวัดกรุงเทพฯ

ประวัติย่อผู้วิจัย
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ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื่อ - ชือ่ สกุล
ภูมิลาเนาเดิม
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

สถานที่ทางานปัจจุบัน

ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2549
พ.ศ.2555

นายสืบศักดิ์ น้อยดัด
6/1 หมู่ 4 ถนน แสงชูโต-ทองผาภูมิ ตาบล ท่าเสา
อาเภอ ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2/47 ถนน อู่ทองนอก ซอย หน้าโรงเรียนมัธยมสาธิต
สวนสุนันทา แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ถนน ราชสีมา แขวง วชิระ เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300 ติดต่อได้ที่ 02-244-5590
พนักงานมหาวิทยาลัย ครูสังกัดโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

