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 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความสนใจใน 
การเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กวัยเตาะแตะ ชาย – หญิง อายุระหวาง 2-3 ป ที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้น
เตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 15 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กวิจัยเปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
แผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย และแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็ก
วัยเตาะแตะ ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67 
ถึง 1.00 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .79 การวิจัยครั้งนี้ใชแผนการทดลองแบบ One – Group 
Pretest – Posttest Design สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ t-test แบบ Dependent Samplecและขนาด
สงผลของโคเฮน (Cohen’s d) 

 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะราย

ดานทุกดานและโดยรวมกอนไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย อยูในระดับไมสนใจ              

(x =10.47)   หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย อยูในระดับสนใจ (x =55.20) และผลการ

เปรียบเทียบพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูรายดานทุกดานและโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังน้ี  ดานการไดยิน (x=11.47) ดานการคิด (x=11.40) ดาน

การเคลื่อนไหวรางกายและสัมผัส (x=11.00) ดานการจําแนกกลิ่นและรส (x=10.87) และดานการ

ใชสายตา (x=10.47)  แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงเสริมใหเด็กวัยเตาะแตะมี
คะแนนพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูรายดานทุกดานและโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
อยางชัดเจนและมีขนาดสงผลตอพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูทุกดานและโดยรวมในระดับมาก 
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The main purpose of this research was to study and compare the levels of 

toddlers’ attention before and after the use of children as researchers learning. The sample 

used in the study was 15 boy and girl toddlers, with 2-3 years of age, who were studying in 

pre-kindergarten in first semester of 2013 academic year at Anvida Kindergarten under 

Office of the Primary Education Commission. The 40 experiments with the use of children 

as researchers learning were carried out within the period of 8 weeks, 5 days a week, and 

30 minutes for each one. The instruments used in the study were plans of children as 

researchers learning and an evaluation form for the toddlers’ attention with the index of 

congruence (IOC) between behavior and objective between 0.67-1.00 and the reliability of 

0.79. The research followed the one-group pretest-posttest design and the data were 

statistically analyzed by using dependent sample t-test and the effect size of Cohen’s d. 

The results of research revealed that the level of toddlers’ attention, both in general 

and in all individual areas, was at the level of uninterested (x =10.47) before the use of 

children as researchers learning and was at the level of interested after the use of children 

as researchers learning (x=55.20). When comparing the toddlers’ attention, it was 

increased with statistical significance at the level of .01 in general and in all individual areas 

of learning by hearing (x=11.47), learning by concepts (x=11.40), learning by body 

movement (x =11.00), learning by tasting and smelling (x =10.87), and learning by using 

eyes (x=10.47). The results showed that the children as researchers learning obviously 

made the scores of toddlers’ attention higher both in general and in all individual areas, and 

the effect size toward their attention was at the high level in both in general and in all 

individual areas.  
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 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ  

ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  

กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆในการ

จัดทําปริญญานิพนธทุกขั้นตอน รวมทั้งใหขอคิดและกําลังใจเปนอยางดีมาโดยตลอด ทําใหปริญญา

นิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยาง

สูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตรจารย ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ และอาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ 

กรรมการในการสอบปริญญานิพนธ ที่กรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณ

ในการทําวิจัย รูถึงคุณคาของงานวิจัยที่จะชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมี

คุณภาพ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยศิริลักษณ  วุฒิสรรพ  อาจารยศิวภรณ  สองแสน และ 

อาจารยมยุรี  ศรีทอง ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆในการ

เขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตรจารย นภดล 

กองศิลป ดร.ปณณวิชญ  ใบกุหลาบ  และอาจารยกณิการ  พงศพันธุสถาพร ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ

ตรวจคุณภาพแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรู 

 ในการรวบรวมขอมูลไดรับความกรุณาจากคณะผูบริหารโรงเรียน คณะครู เจาหนาที่ และ 

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาลอันวิดา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน ที่กรุณาใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการวิจัยเปนอยางดี 

 ขอขอบพระคุณพ่ี นอง เพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัยและทุกทานที่มี

สวนสนับสนุนชวยเหลือ และเปนกําลังใจผลักดันใหปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอขอบพระคุณคุณพอณรงคชัย  คุณแมสุพัฒนา  นายไกรกิติ  ทิพกนก และ นางสาวณัฐฌากรณ  

มะอาจเลิศ  ที่สนับสนุนทุนการศึกษาและใหกําลังดวยดีมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบพระคุณผูที่มี

พระคุณอีกหลายทานที่มิไดกลาวนามในที่นี้ ซึ่งผูวิจัยระลึกถึงเสมอ 

 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ที่

ไดอบรมสั่งสอน เลี้ยงดู ใหความรัก ความอบอุนแกผูวิจัยตลอดจน ครูอาจารยทุกทานทั้งในอดีตและ

ปจจุบันที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกผูวิจัย 

นิรัญชา  ทิพกนก 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

ปญหาสําคัญที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยูในเวลานี้ก็คือปญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทั้งดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ตั้งแตวัยแรกเกิดยังขาดการดูแลเอาใจใสอยาง
จริงจังและตอเน่ือง สภาวะหลายอยางที่ชี้ใหเห็นถึงคุณภาพของเด็กไทยที่กําลังถดถอย ตั้งแตวัยแรก
เกิดจนถึงวัยเรียน ปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาของบุคคล เพราะทั้งรางกาย จิตใจ 
สมองและนิสัยของบุคคลจะสรางและหลอหลอมไดดีในเด็กวัยนี้ ซึ่งเปนวัยพ้ืนฐานแหงชาติที่ตอง
ไดรับการเลี้ยงดูเปนอยางดี ตั้งแตวัยแรกเกิดถึงอายุ 6 ป เด็กวัยนี้จะเกิดการเรียนรูมากที่สุดในชีวิต 
ขวัญชัย สุลัยศรี (2547: 6)เพราะเปนวัยที่รางกายและสมองกําลังเจริญเติบโต ถาเด็กไดรับการเลี้ยง
ดูที่ดีและถูกตองตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวของ เด็กก็จะพัฒนาไดเต็มศักยภาพ 
เพ็ญทิพา อวมมณี (2547) ดังนั้นการวางรากฐานการพัฒนาเด็กดีที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
และดวยการใหการศึกษาที่มีคุณภาพ จุดประกายการเรียนรูที่ดีใหแกเด็ก จะทําใหเราไดกําลังคนรุน
ใหมที่มีความเขมแข็งเปนกําลังสรางสรรคสังคมแหงภูมิปญญา อยางที่ประเทศชาติตองการ 

การศึกษาในรูปแบบเนื้อหาและวิธีการที่ถือปฏิบัติกันในปจจุบันไมสอดคลองกับพัฒนาการ
และความสามารถในการเรียนรูของเด็กการสอนดวยวิธี “บอกหนังสือ” สอนใหเด็ก “ทองจํา” 
นอกจากไมไดกระตุนความสามารถในการเรียนรูของเด็กแลว ยังไมเปนหลักประกันวาเด็ก “รู” จริง 
อันที่จริงทฤษฎีการเรียนรูของคนก็ไดรับการยืนยันเสมอมาวา การเรียนรูดวยการลงมือ คิดเอง ทํา
เอง แกปญหาเอง คือการทําใหคนเรา “เขาใจ”อะไรๆไดดีที่สุด ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนที่ดี
ที่สุด คือการจัดการเรียนการสอนแบบคิดเอง ทําเอง แกปญหาเอง และมีการเชื่อมโยงการเรียนรูกับ
ธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดย “ลองจริง ทําจริง” ฝกใหเด็กเขาใจโลกแหงความ
จริง ฝกใหเด็กมีความอดทน รูจักทํางานรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กวัยเตาะแตะ ซึ่งสอดคลองกับ
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550: 2) กลาววา เด็กวัยเตาะแตะเปนชวงคาบเกี่ยว 1-3 ป มีพัฒนาการ
ทางดานรางกายเจริญขึ้น กลามเนื้อใหญตางๆ แข็งแรงขึ้น ชอบฝกฝน ชวยเหลือตนเอง เปนระยะที่
เด็กเริ่มมีอิสระ ทั้งทางดานรางกายและสังคม ชอบเดินไปเดินมาอยางอิสระจึงเปนชวงสําคัญที่แม
ตองคอยดูแลความเปนอิสระของเด็กอยางใกลชิดใหมีการพัฒนาทุกดานทั้งดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคม สติปญญาและภาษา ผูวิจัยเห็นวา กิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as 
a Researcher) เปนการกระบวนที่สอดคลองและแกไขปญหานี้ได จึงสนใจที่จะจัดการเรียนการสอน
กับเด็กในวัยเตาะแตะ  

 



2 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher)เปนกิจกรรมที่
สงเสริมความถนัดของผูเรียนทุกดาน เปนวิธีการสอนที่ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545)ได
พัฒนาขึ้นโดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู ดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวย
วิธีการวิจัยซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเอง
สนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความ
ถนัดของตน ในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมีการ
วางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนั้น
ลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและ
นําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยาง
ธรรมชาติ มีกระบวนการคนหาความรูที่เชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน โดยเด็ก
ไดเรียนรูคนพบและแกปญหา ตัดสินใจ อยางมีประสิทธิภาพ ในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง 

ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กตามความสนใจและจากประสบการณจริง ซึ่งจะทําใหเด็กวัย
เตาะแตะ เกิดความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้นโดยมีขั้นตอนดังน้ี (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 
2545) ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ เด็กไดอภิปราย พูดคุย ถึงหัวเร่ืองที่
ตองการศึกษารวมกัน ซึ่งจะชวยพัฒนาทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลงความเห็น ขั้นที่ 2 
เด็กคนควาวิจัยหาความรู ในขั้นนี้เด็กจะไดลงมือปฏิบัติจริงและครูกระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบดวย
การตั้งคําถามซึ่งจะชวยสงเสริมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรใหเกิดทั้ง 5 ดาน ไดแก ทักษะการ
สังเกต ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะการลงความเห็น และทักษะการ
พยากรณ ขั้นที่ 3 ประเมินผล เด็กชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําเสนอผลงาน
ใหผูอ่ืนไดเพ่ือฝกฝนทักษะการสื่อความหมายขอมูลใหแกเด็ก 

จากแนวคิดและเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสอดคลอง

กับสิริมา ภิญโญอนันตพงษ กลาวไววา เปนการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 

ดานของการพัฒนาตามคุณลักษณะของเด็กไทยตามอายุและการจัดประสบการณในการเรียนรู

กิจกรรมควรจะจัดทุกวัน (Sirima Pinyoanuntapong. 2013: 327) ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบเด็ก

นักวิจัยเปนขั้นตอนการเรียนรูที่เปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติ ซึ่งเปนการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ 

และตามศักยภาพของแตละบุคคล ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรูแบบ เด็กนักวิจัยนี้สามารถจะพัฒนา

ความสนใจในการเรียนรูได โดยขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ เด็กจะได

อภิปราย พูดคุย หัวเร่ืองที่ตองการศึกษารวมกัน ขั้นที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู ในขั้นน้ีเด็กจะได

ลงมือปฏิบัติจริง ไดสังเกตความเหมือนความตาง รูปรางลักษณะของสิ่งตางๆที่ตองการศึกษา

รวมกัน นอกจากนี้ยังไดฝกฝนการเชื่อมโยงความรูกับทักษะตางๆในชีวิตประจําวัน ขั้นที่ 3 

ประเมินผล เด็กชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําเสนอผลงานของตนเองได 



3 

 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถใหผูที่เกี่ยวของกับเด็กวัย
เตาะแตะใชไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสนใจในการเรียนรูใหกับเด็กวัย
เตาะแตะตอไปได 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มี

ผลตอความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะโดยรวมที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะกอนและหลังการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
 
ความสําคัญของการวิจัย 

ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางปฏิบัติอีกวิธีหน่ึงของครูในการพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะให
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการโดยการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยซึ่งเปนรูปแบบที่
ยึดผูเรียนเปนสําคัญมาประยุกตใชอยางเหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยจะทําใหครูผูสอนไดพัฒนารูปแบบ
การจัดประสบการณใหมๆใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือใหสอดคลองเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา
ในการเสริมสรางพัฒนาการและความสนใจในการเรียนรูของเด็ก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กวัยเตาะแตะชาย-หญิง มีอายุ 2 ป ถึง 3 ป กําลังศึกษา

อยูในชั้นเตรียมอนุบาล ปการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน  ซึ่งมี 3 หองเรียน  จํานวน 60 คน 

 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ เปนเด็กวัยเตาะแตะชาย-หญิง มีอายุ 2 ป ถึง 3 ป 

กําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงายดวยการจับสลาก          
1 หองเรียน จากจํานวน 3 หอง เพ่ือกําหนดเปนกลุมตัวอยาง 
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ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตัวแปรอิสระ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
2. ตัวแปรตาม  ความสนใจในการเรียนรู 

    
ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
การศึกษาในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ทําการ

ทดลองเปนระยะเวลา 8 สัปดาห  สัปดาห 5 วัน วันละ 30 นาที กลุมตัวอยางไดรับการทดลองทั้งสิ้น 
40 ครั้ง  ตามแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  

1. เด็กเตาะแตะ หมายถึง นักเรียนชายและหญิง ที่มีมีอายุ 2 ป ถึง 3 ป กําลังศึกษา อยู
ในชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   
 2.  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 11) ไดพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยขึ้น โดยมีความหมาย คือ การจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย (Children as a Researcher) เปนการสอนที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน 
และแนะแนว ใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปน
ศูนยกลางของการเรียนรูดวยการใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีการซึ่งมีความหมายถึงการใชปญญา ทําให
เกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรูความ
จริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตนในการเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู 
พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวา จะศึกษาคนควาอยางไร มาก
นอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต บันทึก
ขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรู และ นําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และ
แสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรู ที่เปนไปอยางธรรมชาติ มีกระบวนการการคนหาความรูที่
เชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและปญหา ตัดสินใจ
อยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง 

ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ โดยศึกษาความสนใจและความ
ตองการของผูเรียนจากการอภิปราย ซักถาม ในสิ่งที่เด็กตองการเรียนรู 

ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู โดยกําหนดแหลงเรียนรู ศึกษานอกสถานที่ ศึกษา
จากบุคคลที่มีความรู คนควาขีดเขียนสิ่งที่ไดเรียนรู เสนอกิจกรรมที่ตองการเรียนรู 

ขั้นที่ 3 ขั้นการประเมินผล มีการนําเสนอผลงานที่ตนเองเลือกและประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมความสนใจ 



5 

งานวิจัยครั้งนี้ การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มีผลตอ
ความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทการจัดการเรียนรูที่มีผลตอความ
สนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย หมายถึง การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนมีความสําคัญ
เปนศูนยกลางของการเรียนรู ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ  ไดลงมือคนควา  แสวงหา
ความรู เด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ กระบวนการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย ใหเด็กไดมีโอกาสโตตอบ ไดคิด ไดสื่อสาร ไดพูดสนทนาบอยๆ ในการศึกษาครั้งน้ี
ผูวิจัยนํามาปรับใช โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ หมายถึง ครูศึกษาความ
ตองการของผูเรียนโดยการสนทนา  ซักถาม ความอยากรูอยากเห็นของเด็ก จากนั้นครูประมวล
ความคิดเรื่องที่ไดสนทนากับเด็กแลวตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่
เด็กอยากเรียนรูโดยกิจกรรมตองสัมพันธกันกับเร่ืองที่เด็กตองการเรียนรูและสงเสริมความสนใจใน
การเรียนรู 

ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก ครู
พาเด็กไปศึกษาที่แหลงเรียนรูมีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางดําเนินกิจกรรมศึกษา
แหลงเรียนรูเด็กจะไดรับการเรียนรูที่เกิดจากทางสัมผัสของประสาททั้ง 5  โดยระหวางการทํา
กิจกรรมครูจะประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูดวยการรับรูทางสัมผัสของประสาททั้ง 5 
ของเด็กที่มีตอบทเรียนรวมถึงการตั้งคําถามใหเด็กไดลองคิดหาคําตอบและสนทนาโตตอบกับคุณครู 
เพ่ือเปนการเชื่อมโยงความคิดของเด็กจากการเรียนรูทางสัมผัสของประสาททั้ง5 และสื่อสารออกมา
อยางมีความหมาย 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล ลงมือปฏิบัติทําผลงาน  หมายถึง ขั้นที่ครูประเมินพฤติกรรมความ
สนใจในการเรียนรูของเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและการนําเสนอผลงาน
ของเด็ก  

ในแตละขั้นเด็กนักวิจัยจะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม พัฒนาการสิ่งที่เด็กจะเรียนรู การ
แสดงออกอยางเปดเผย การสนทนา การคนควา  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเกิดความสนใจ
ในการเรียนรูในการทํากิจกรรม โดยบูรณาการการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยในกิจวัตรประจําวัน 

3.  ความสนใจในการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมอันเกิด
จากความรูสึกชอบหรือพอใจที่ผูเรียนมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยมุงที่จะทําสิ่งน้ัน
ใหสําเร็จดวยความเพลิดเพลิน ใจจดจอ มุงม่ัน ตั้งใจและพยายามจะทําสิ่งน้ันหรือกิจกรรมนั้นอยู
บอยๆ โดยแบงออกเปน 5 ดาน 

3.1 การใชสายตา หมายถึง การแสดงออกของเด็กในการบอกหรือแสดงความรูสึกชอบ
หรือพอใจจากการมองเห็นความแตกตาง ความเหมือนของสี ขนาด รูปราง การทํางานประสานกัน
ของสายตา กลามเนื้อมือ การลากเสนสื่อความหมาย การจดจําภาพที่มองเห็นและเรียงลําดับ
เหตุการณได  
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3.2 การไดยิน หมายถึง การแสดงออกของเด็กในการบอกหรือแสดงความรูสึกชอบ
หรือพอใจจากการไดยิน ไดฟง รูที่มาของเสียง แยกแยะความเหมือน ความแตกตางของเสียงได ฟง
คําสั่งรูเรื่อง ปฏิบัติตามคําสั่งได  

3.3 การคิด หมายถึง การแสดงออกของเด็กในการบอกหรือแสดงความรูสึกชอบ
หรือพอใจจากการกระบวนการคิดความเปนไปในการจัดหมวดหมู จําแนกประเภทเรียงลําดับได  

3.4 การเคลื่อนไหวรางกายและสัมผัส  หมายถึง การแสดงออกของเด็กในการบอก
หรือแสดงความรูสึกชอบหรือพอใจจากการใชสวนตางๆของรางกายอันเกิดจากการสัมผัสการ
เคลื่อนไหวของกลามเน้ือ รางกาย ลําตัวได  

3.5 การจําแนกกลิ่นและรส หมายถึง การแสดงออกของเด็กในการบอกหรือแสดง
ความรูสึกชอบหรือพอใจจากการสัมผัสจากชิมรสและดมกลิ่นได  

เพ่ือใหความสนใจในการเรียนรูเปนไปตามวัยไดอยางดี ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีสามารถวัด
ไดโดยแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) ตามแนวความคิดของ  

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญโดยผสมผสานวิธีการ

สอนของครู และการเรียนรูของเด็ก ใหเด็กลงมือคนควา แสวงหาความรู คนพบความจริงตามความ

สนใจอยากรูอยากเห็นตามความถนัดของตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย

ที่มีผลตอความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ ดังแสดงในภาพประกอบ 1 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
เด็กวัยเตาะแตะที่ ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิ จัยหลังการทดลองมีการ

เปลี่ยนแปลงในความสนใจในการเรียนรูสูงขึ้น 

ตวัแปรอิสระ 
กิจกรรมการจัดการ

เรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 

ตวัแปรตาม 
ความสนใจในการเรียนรู 

ตวัแปรอิสระ 
กิจกรรมการจัดการ

เรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 

ตวัแปรตาม 
ความสนใจในการเรียนรู 



บทที 2 
เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอหัวขอตอไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการของเด็กวัยเตาะแตะ  
1.1 ลักษณะของเด็กวัยเตาะแตะ 
1.2 พัฒนาการทางรางกายของเด็กวัยเตาะแตะ 
1.3 พัฒนาการทางอารมณของเด็กวัยเตาะแตะ 
1.4 พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัยเตาะแตะ 
1.5 พัฒนาการทางสติปญญา – ภาษาของเด็กวัยเตาะแตะ 
1.6 ทฤษฎีเกี่ยวของดานพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ 
1.7 งานวิจัยเกี่ยวของกับเด็กวัยเตาะแตะ 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสนใจการเรียนรู 
2.1 ความหมายของความสนใจ 
2.2 องคประกอบของความสนใจของเด็ก 
2.3 วิธีการสรางความสนใจของเด็ก 
2.4 ความสนใจของเด็กวัยเตาะแตะ  
2.5 การวัดความสนใจของเด็ก 
2.6 ความหมายของการเรียนรู 
2.7 รูปแบบการเรียนรูของเด็ก 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
3.2 ความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
3.3 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบนักวิจัย 
3.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
3.5 ลักษณะกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
3.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
3.7 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
3.8 ทักษะการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
3.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
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1. เอกสารทีเกียวข้องกบัพฒันาการของเดก็วยัเตาะแตะ 
 เด็กตั้งแตแรกเกิด จนถึงวัยเจริญเติบโต คือ วัยที่พอแมตองใหความเอาใจใสดูแลทั้งรางกาย
และจิตใจ ไมวาจะเปนในเรื่องของของอาหารการกิน การดูแลสุขภาพ การสอนทักษะตางๆ โดยพอแม 
ผูปกครองจะตองเขาใจวาเด็กในแตละวัย แตละอายุ มีความตองการแตกตางกัน โดยอรุณรัศมี ฉายศิลปไชย 
แบงวัยของเด็ก จากพัฒนาการพื้นฐานของเด็กทั่วไป ไวดังน้ี 
 
 วัยทารก  แรกเกิด – อายุ 1 ขวบ 
 วัยเตาะแตะ  อายุ 1 – 3 ขวบ 
 วัยกอนเรียน  อายุ 3 – 4 ขวบ 
 เด็กโต   อายุ 5 – 12 ขวบ 
 
 1.1 ลกัษณะของเดก็วยัเตาะแตะ 
  อุดมลักษณ กุลพิจิตร (2542: 3) กลาววาการพัฒนาเด็กในชวงวัยต่ํากวา 3 ขวบนี้
ความสําคัญอยางมาก การเปลี่ยนแปลงจะเปนไปอยางรวดเร็วมากจนเห็นไดชัดเจนถึงพัฒนาการ
และความสามารถที่เด็กแสดงออก ถาผูใหการเลี้ยงดูเด็กเห็นความสําคัญ มีความเขาใจอยางถูกตอง
ก็จะสามารถจัดประสบการณการเลี้ยงดูเด็กใหตอบสนองตอศักยภาพในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม
เต็มที่  
  ธิดา ภูประทาน (2542: 28) กลาววา วัยเตาะแตะเปนวัยที่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจาก
ไมใชเด็กทารกและเด็กอนุบาลเปนวัยที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ไมหยุดยั้งพรอมที่
จะทดสอบและรับรูทุกสิ่งทุกอยางของโลกใบนี้ 
  โสภาพรรณ รัตนัย (2532: 205) กลาววา วัยเตาะแตะเปนจุดวิกฤตสําหรับพัฒนาการ
ทางรางกาย ความเชื่อม่ันในตนเอง การเรียนรู และความโดดเดี่ยวโดยลําพังเปนตัวของตัวเอง 
  สรุปไดวา เด็กวัยเตาะแตะเปนชวงที่เริ่มปรับตนเองจากทารกมาเปนวัยเด็กตอนตนซ่ึง
เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และสําคัญมากเพราะเด็กในวัยน้ี จะมีการพัฒนาและ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  
 
 1.2 พฒันาการทางร่างกาย 
  เด็กวัย 1 – 3 ป เรียนรูโดยใชทุกสวนของรางกาย การเรียนรูของเด็กสวนใหญ จะเรียนรู
ผานการกระทํามากกวาการคิด เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมอง 
การไดยิน การชิม การดมกลิ่น และการสัมผัส สําหรับเด็กแลวการสัมผัสครอบคลุมหลายดาน ไมเฉพาะ
แตการแตะตองดวยมือเทานั้น แตรวมไปถึงผิวหนังทั่วรางกายดวยปาก และแขนขา (นภเนตร ธรรมบวร; 
และ อารยา สุขวงศ. 2541: 5)  
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เด็กวัยน้ีโดยทั่วไปมักจะแสดงความถนัดในการใชมือขางหนึ่งมากกวาอีกขางหนึ่งแลว
ผูใหการเลี้ยงดูเด็กควรตัดสินใจไดวาเด็กถนัดใชมือขางไหนและปลอยใหเด็กใช เด็กอาจจะใชมืออีก
ขางหนึ่งในการจับชอนบางโอกาสถาเด็กทําเชนน้ันก็ไมเปนอันตราย ผูใหการเลี้ยงดูเด็กควรปลอยให
เด็กไดพัฒนาและใชมืออีกขางที่เด็กถนัด ไมควรพยายามใหเด็กที่ถนัดซายใชและของเลนดวย     
มือขวา รูปแบบทางประสาทวิทยาของเด็กจะพัฒนาตามความถนัดของการใชมือขางที่หยิบสิ่งของ
บอย ๆ การพยายามเปลี่ยนการใชมือจากขางที่ถนัดจะเปนสาเหตุใหเกิดความเครียดทั้งทาง
ประสาทวิทยาและกลามเน้ือ (อุดมลักษณ กุลพิจิตร. 2542: 98-99)  

เด็กในวัยเตาะแตะจะเรียนรูทักษะสําคัญตาง ๆ มากมายเกี่ยวกับการชวยเหลือตนเอง 
อาทิ การควบคุมการขับถาย การรับประทานอาหารดวยตนเอง และการชวยเหลือตนเองในการ
แตงตัว เปนตน วิธีการสอนที่เหมาะสม คือ การเปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมซ้ําๆ กัน เพ่ือฝกทักษะ
ตาง ๆ และชวยใหเด็กเกิดความรูเปนอิสระ รวมถึงการประสบความสําเร็จ ดังนั้น ผูใหญจึงควรมี
ความอดทน รอคอยใหเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง (นภเนตร ธรรมบวร; และ อารยา สุขวงศ. 
2541: 7) 

ตามคูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 (แรกเกิด–3 ป) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(2543: 42) กลาวถึงพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กวัยเตาะแตะ เร่ิมจากยืนไดมาเปนเดิน กระโดด 
เดินขึ้นบันได และสามารถขี่จักรยาน 3 ลอได ดังนั้น เด็กจึงคลองแคลวขึ้นและไมคอยอยูกับที่ 
นอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนไหวที่ละเอียด ไดแก การใชกลามเนื้อมัดเล็ก ๆ คือการใชตาและมือ
ทํางานประสานกัน 

อายุ 1 ป ยืนไดเองชั่วครู (ตั้งไข) และจูงเดินได เริ่มทรุดตัวลงนั่งดวยตนเองไดโดยมีที่
ยืดเกาะ 
  อายุ 1 ป 3 เดือน เดินเองได แตยังไมแข็ง เดินเลี่ยงสิ่งกีดขวางไมเปน 
  อายุ 1 ป 6 เดือน เดินขึ้นบันทึกไดโดยมีคนจูง อาจวิ่งได กระโดดได และยืนกมลงเก็บ
ของแลวลุกขึ้นไดโดยไมลม 
  อายุ 2 ป เดิน วิ่ง จูงมือขึ้นบันได เดินถอยหลัง 
  อายุ 3 ป กระโดดอยูกับที่ได เดินขึ้นบันไดสลับเทา ขี่รถจักรยาน 3 ลอได  
 
  1.3 พฒันาการทางอารมณ์ – จิตใจ 
   เด็กวัย 1 – 3 ป จะพัฒนาความรูสึกตอตนเองทั้งในทางบวกและทางลบ เด็กจะให
ความหมายตอการตอบสนองที่ไดรับจากผูเลี้ยงและเด็กในการสะทอนความมีคุณคาของตนจินตนาการ
ของเด็กจะเพิ่มสูงขึ้นในวัยนี้เด็กจะจริงจังและบางครั้งจะรูสึกกลัว เด็กมักจะไมสามารถพูดในสิ่งที่
ตนเองกลัว เด็กจึงตองการยอมรับและความปลอดภัยจากผูใหการเลี้ยงดู ขณะที่เด็กกําลังอยูในวัย
ชางฝนและจินตนาการ อารมณของเด็กจะสะทอนพฤติกรรมที่ตั้งใจ เด็กวัยนี้มักจะเปลี่ยนแปลง
อารมณงาย บางครั้งอาจจะยิ้มและหัวเราะแลวเปลี่ยนเปนสงเสียงแหลมดังและรองไห พื้นฐานของ
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รูปแบบในการตอบสนองอยางรุนแรง ถูกกระทบโดยอารมณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปน
การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ทวีความรุนแรงขึ้น เด็กที่มักไดรับมีการตอบสนองดวยการใชเสียงดัง
มากอนเม่ือถึงวัยนี้อาจสงเสียงแหลมดัง และใชการตะโกนหรือหัวเราะจนตัวโยกไปมา สวนเด็กที่
ไดรับการตอบสนองในระดับต่ํากวามากอน อาจใชพลังงานมากขึ้นและตอบสนองดวยเสียงที่ดังหรือ
ดวยพฤติกรรมที่คลองแคลวขึ้นกวาเดิม 
  ควบคูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 (แรกเกิด–3ป) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2543: 42-44) กลาวถึงพัฒนาการทางดานจิตใจ อารมณ ของเด็กวัยเตาะแตะไว
ดังน้ี 
  เปนความสามารถในการแสดงความรูสึกและการแสดงออกเชน ความรูสึกผูกพันกับพอ
แม ผูดูแลเด็ก และการสรางสัมพันธภาพกับพอแมและผูอ่ืน เด็กวัยนี้มีอารมณดีใจ โกรธงายกวาในวัย
ทารก เอาแตใจตัวเองโดยไมคํานึงถึงเหตุผลและกาลเทศะ เพราะอยูในวัยชางปฏิเสธและกําลัง
พัฒนาความเปนตัวของตัวเอง ตองการควบคุมสถานการณ เด็กวัยน้ีเริ่มรูจักเลนกับผูใหญและเด็ก
คนอ่ืน เร่ิมรูจักการปรับตัวใหเขากับคนอื่นๆ นอกจากนั้นยังรวมถึงการชวยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจําวัน เชน กินขาว ด่ืมนํ้า ควบคุมการถายอุจจาระ พอแมหรือผูดูและเด็กสามารถสังเกต
อากัปกริยาและการแสดงอารมณตางๆ ของเด็กได ในวัยเตาะแตะอายุ 1–3 ป เด็กมีความรูสึกหลาย
อยางและแสดงอารมณมากกวาในวัยทารก ใชตัวเองเปนศูนยกลางจึงเอาแตใจตนเองและยังสื่อ
ภาษาไดไมเต็มที่จึงมีความคับของใจ ดูเผินๆ จะเห็นวาดื้อรั้น เจาอารมณ ชางปฏิเสธ ตอตานคําสั่ง 
เพราะตองการเปนอิสระซึ่งเด็กจะเรียนรูอารมณ การควบคุมอารมณและการแสดงออกที่เหมาะสม
มากขึ้น อยางไรก็ตามพัฒนาการดานอารมณ ของเด็ก จะกาวหนาเปนลําดับเพียงใดขึ้นอยูกับวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูเปนสําคัญ อารมณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้ไดแก  
  1. โกรธ เด็กวัยนี้รูสึกโกรธไดงาย รูสึกขัดใจเม่ือไมไดสิ่งที่ตองการ 
  2. กลัว เด็กจะกลัวสิ่งเราเปนชนิดๆ ไปตามประสบการณและจินตนาการของตน เชน 
ความมืด เสียงดัง คําขูตางๆ บางครั้งดูเปนความกลัวที่ไมมีเหตุผล 
  3. อิจฉา ริษยา เกิดขึ้นเม่ือเด็กมีความรูสึกวาตนเองดอยกวาผูอ่ืน หรือกําลังจะสูญเสีย
สิ่งที่เปนของตนไปใหแกผูอ่ืน เชน นองหรือพ่ี เด็กจะมีพฤติกรรมแสดงออก เชน รังแกนองเพ่ือเรียกรอง
ความสนใจจากพอแม 
  4. สุข เม่ือพอแมหรือผูดูแลเด็กยิ้มแยมแจมใส และเด็กไดรับการตอบสนองความตองการ
อยางเหมาะสมรอบดานและสม่ําเสมอ จะทําใหเปนเด็กที่มีอารมณแจมใสราเริง หัวเราะ และยิ้มแยม
งาย 
  5. รัก เด็กจะรักคนที่อยูใกลชิดและใหความเอาใจใสดูแล เด็กเรียนรูที่จะรักผูที่ใหความ
สนใจ เขาจึงตองการความใกลชิด สายสัมพันธที่ม่ันคงระหวางเด็กกับพอแมหรือผูดูแลเด็กเปนพื้นฐาน
สําคัญของการพัฒนาดานบุคลิกภาพตลอดชีวิต เด็กที่มีความผูกพันม่ันคงกับพอแมในขวบปแรกจะ
คอย ๆ ลดอาการวิตกกังวล เวลาหางพอแมหรือผูดูแลเด็ก เด็กเริ่มรูจักเลียนแบบและปรับตัวใหเขา
กับผูอ่ืนที่พบเห็น เด็กอายุกอน 2 ป ชอบเลนคนเดียว หรือตางคนตางเลน เลนตุกตา เลนกับสัตวและ
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สิ่งของตาง ๆ ขณะที่เลนก็จะออกคําสั่งหรือพูดกับของเลนน้ันๆ เหมือนกับเปนสิ่งมีชีวิตจริง เม่ืออายุ
ใกล 3 ป จึงเร่ิมเลนกับเด็กคนอื่นได  
 

1.4 พฒันาการทางสงัคม 
  เด็กวัย 1-3 ป ยังคงพัฒนาการความเปนตัวเอง เด็กจะใชคําที่ชี้ชัดวามีความตองการ
แยกออกจากคนทั่วไป เชน (อาจใชชื่อแทนตัว) ของหนู เด็กวัยนี้จะขยายความสัมพันธกับคนอ่ืน 
เด็กจะตระหนักถึงความรูสึกของคนอื่นที่จะสะทอนพฤติกรรมของเด็ก และอาจแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองโดยการหัวเราะ ปลอบโยน หรือรองไห เด็กวัยน้ีจะเลียนแบบพฤติกรรมตนเอง และ 
พฤติกรรมผูอ่ืน เด็กจะพยายามทําใหคนอ่ืนมีความสุขและแสดงพฤติกรรมใหการชวยเหลือผูอ่ืนใน
สถานการณที่เด็กยังคงไมสามารถแบงปนของเลนใหผูอ่ืนไดโดยงาย 
  เด็กวัย 1-3 ป นี้ เร่ิมมีการสรางสัมพันธกับผูอ่ืนมากกวาพอ แม หรือคนเลี้ยง แตยังเลน
กับผูอ่ืนในลักษณะตางคนตางเลนเพราะ ยังมีการยึดเอาตนเองเปนศูนยกลาง (Self Center) อยูจึงมี
พฤติกรรมออกมาในรูปของการเรียกรองความสนใจ ไมรูจักการให การรับ หรือการประนีประนอม 
ชอบเลนลําพัง ถาเขากลุมมักทะเลาะแยงหรือทํารายกันบางครั้ง เด็กจะเริ่มด้ือร้ันทําในสิ่งที่ตรงกัน
ขามกับคําสั่ง ตอตน หรือทํารายทุบตี เตะ กัด ผลักเมื่อถูกขัดเกลา (เกษลดา มานะจุติ. 2529: 27) 
เด็กวัยเตาะแตะมีความตระหนักรูในตัวตน และเริ่มแยกตัวตนออกจากสิ่งแวดลอมที่อยูใกลชิด แต
ยังคงตองการความสนใจจากผูใกลชิด แตในขณะเดียวกัน ก็สามารถแยกตัวออกจากเหตุการณนั้น
มาได ลักษณะของเด็กวัยเตาะแตะเชนนี้ เรียกวา เปนลักษณะของการสรางความเชื่อมั่นและ
สัมพันธภาพ หากไดรับการสงเสริมที่เหมาะสม เด็กก็จะเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง 
 

1.5 พฒันาการทางสติปัญญาและภาษา 
  พัฒนาการทางสติปญญา หมายถึง เปลี่ยนแปลงความสามารถดานความเขาใจเกี่ยวกับ
สิ่งรอบตัวและความสัมพันธระหวางตนเองกับปรากฏการณและสิ่งตางๆ ซึ่งทําใหบุคคลสามารถ
ปรับตัวสรางทักษะใหม ๆ เพ่ิมขึ้นจากความเขาใจและทักษะเดิมมาใชในการแกปญหาได  
  ทิศทางของการพัฒนา เริ่มจากการเขาใจและเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งที่ตนสัมผัส ไดโดยตรง 
หรือรูปธรรมมาเปนการเขาในสัญลักษณ (symbol) และตอมรูจักคิด เขาใจ และแกปญหาเชิงนามธรรม
ได จากการใชตนเองเปนศูนยกลาง (egocentrism) ในการตัดสินความสัมพันธของสิ่งตางๆ มาสูการ
ใชเหตุผล การตั้งสมมติฐาน และการวิเคราะหและสังเคราะหจากขอมูลตาง ๆ ตลอดจนการพิสูจน
สมมติฐานเพื่อหาวิธีการแกปญหาที่เปนไปในรูปแบบตางๆ (นิตยา คชภักดี. 2543: 31)  
  หรรษา นิลวิเชียร (2535: 37) กลาววา เด็กเริ่มพัฒนาทางดานจินตนาการและการมี
เหตุผล จําเหตุการณที่ผานมาได เด็กเรียนรูเกี่ยวกับเวลา แตยังไมเขาใจคําวา วันน้ี เม่ือวาน หรือ
พรุงน้ี สามารถเรียนรูชื่อสีและสามารถบอกสีไดถูกตองหนึ่งหรือสองสี เด็กชอบนับเลข โดยอาศัยการจํา 
อาจจะนับศูนยถึงสามหรือมากกวาแตหลังจากนั้นจะสับสนในดานภาษา เด็กจะเรียนรูคําศัพทเพ่ิมขึ้น 
ประโยชนยาวขึ้น และรูจักเลนภาษา 



12 
 
  การเรียนรูเด็กวัยเตาะแตะจะคอยๆ ใชความคิดในการลองผิดลองถูก การใชความคิดใน
ลักษณะ ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วกวาการลองผิดลองถูกในวัยทารก ซึ่งการเรียนรูของเด็กวัย
ทารกเนนที่การกระทํากับวัตถุ เด็กวัยน้ีไดรับการพัฒนาการยอมรับในวัยทารก ซึ่งการเรียนรูของ
เด็กวัยทารกเนนที่การกระทํากับวัตถุ เด็กวัยน้ีไดรับการพัฒนาการยอมรับ ในความคงอยูของวัตถุ
แลว เด็กเริ่มรูวาวัตถุหรือบุคคลยังคงอยูแมจะมองไมเห็นเด็กรูวา ตัวเด็กเปนสิ่งที่แยกออกจากคนอื่น
และวัตถุอ่ืน ๆ เด็กสามารถเรียนรูจากการเลนโดยใชสัญลักษณ เปนการเลนโดยใชตัวแทนวัตถุ 
ความรูสึกหรือความคิดของเด็ก การเลนแบบใชสัญลักษณ จะสนองหนาที่หลายอยางคือ เด็กสามารถ
ระบายความขัดแยงและแสดงออกในโลกสมมติ เด็กสามารถคนหาความพึงพอใจในความตองการที่
ยังไมไดรับการตอบสนอง เชน เด็กเลนตุกตาเพื่อตอบสนองการเรียกรองความตองการภายในที่จะ
ตองการความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง เชน เด็กเลนตุกตาเพื่อตอบสนองการเรียกรอง
ความตองการภายในที่จะใหมีการดูแลอุมชูมากขึ้นกวาปกติที่ไดรับอยู เด็กสามารถเลนสมมติ เปน
ผูอ่ืนหรือวัตถุตางๆ ดังน้ันการเลนของเด็กจึงสะทอนความเขาใจเกี่ยวกับการแยกผูอ่ืนหรือสิ่งตางๆ 
ออกจากตัวเด็กสามารถเลนสมมติ เปนผูอ่ืนหรือวัตถุตางๆ ดังน้ันการเลนของเด็กจึงสะทอนความ
เขาใจเกี่ยวกับการแยกผูอ่ืนหรือสิ่งตางๆ ออกจากตัวเด็กเองและพยายามเลียนแบบพฤติกรรมที่
เหมือนหรือแตกตางจากพฤติกรรมของตนเอง (อุดมลักษณ กุลพิจิตร. ม.ป.ป.: 109-110) 
  จากที่กลาวมา พอสรุปไดวา พัฒนาการทางสติปญญา จะเร่ิมจากการเขาใจและเรียนรู
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนสัมผัสไดโดยตรง หรือรูปธรรมมาเปนการเขาใจในสัญลักษณ โดยจะคอยๆ ใชความคิด
ในการลองผิดลองถูก และเริ่มพัฒนาทางดานจินตนาการและการมีเหตุผล จากการใชตนเองเปน
ศูนยกลางในการตัดสินความสัมพันธของสิ่งตางๆ มาสูการใชเหตุผล 
 
  พัฒนาการทางภาษา 
  พัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทางสิตปญญามีความเกี่ยวเนื่องกันอยางแยกไมได ทั้งน้ี 
เนื่องจากพัฒนาการทางภาษาถือเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา 
ภาษาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาดานสติปญญา ความคิดตางๆ จะถายทอดผานทางภาษา 
(นภเนตร ธรรมบวร. 2540: 16) เด็กวัย 1-2 ป มีความสามารถในการใชคําศัพท 2 พยางคแลว รูจัก
คําศัพท 20-25 คําเริ่มใชคําวา ของฉัน และเธอ พูดเลียนแบบไดฟงเรื่องสั้นๆ งายๆ ได ชี้อวัยวะได
ถูกตองเม่ือเด็กอายุ 2-3 ป จะใชภาษาในการสื่อความคิดความเขาใจของตนเอง บอกใหคนอ่ืนเขาใจ 
ความตองการของตนเองและพัฒนาความสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน โดยการใชภาษา ชอบพูดคุย 
และเขาใจคําพูดมากขึ้น 
  นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กไว ซึ่งกรรณิการ พวงเกษม (2532: 17-18) ไดสรุปไววา ความรัก ความเอาใจใส และความ
อบอุนที่เด็กไดรับจากบิดา มารดา เปนปจจัยสําคัญในอันที่จะชวยพัฒนาการในดานตางๆ ใหเปนไป
ไดเต็มที่โดยเฉพาะในวัยเด็ก 
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  เนสเซล และคณะ (หรรษา นิลวิเชียร. 2535: 207-208; อางอิงจาก Nesel. 1989) ได
อางถึงผลงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กวาประกอบดวยขั้นตอนตอไปน้ี 
  ขั้นแรกเริ่ม (Prelanguage) เด็กอายุ 1-1 เดือน 
  ขั้นนี้จะมีความสามารถจําแนกเสียงตางๆ ได แตก็ยังไมมีความสามารถควบคุมการออก
เสียง เด็กจะทําเสียงออแอ หรือเสียงที่แสดงอารมณตาง ๆ เด็กจะพัฒนาการออกเสียงขึ้นเรื่อยๆ จน
ใกลเคียงกับเสียงในภาษาจริงๆ มากขึ้นตามลําดับ เรียกวาเปนคําพูดเทียม (Pseudowrd) พอแมที่
ตั้งใจฟงและพูดตอบ จะทําใหเด็กเพิ่มความสามารถในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น 
  ขั้นที่ 1 อายุ 10-18 เดือน 
  เด็กจะควบคุมการออกเสียงคําที่จําได สามารถเรียนรูคําศัพทในการสื่อสารถึงหาสิบคํา   
คําเหลานี้จะเก่ียวของกับสิ่งของสัตว คน หรือเรื่องราวในสิ่งแวดลอม การที่เด็กออกเสียงคําหนึ่งคําหรือ
สองคํา อาจมีความหมายรวมถึง ประโยชนหรือวลีทั้งหมด การพูดชนิดนี้มีชื่อเรียกวา Holophrastic 
Speech 
  ขั้นที่ 2 อายุ 18-20 เดือน  
  การพูดขั้นนี้จะเปนการออกคําสองคําและวลีสั้นๆ มีชื่อเรียกวา Telegraphic Speech 
คลายๆ กับการโทรเลข คือมีเฉพาะคําสําคัญสําหรับสื่อความหมาย เด็กเรียนรูคําศัพทมากขึ้นถึง 
300 คํารวม ทั้งคํากริยาและคําปฏิเสธ เด็กจะสนุกสนานกับการพูดคนเดียวในขณะที่ทดลองพูดคํา 
และโครงสรางหลายๆ รูปแบบ  
  ขั้นที่ 3 อายุ 14-30 เดือน 
  เด็กจะเรียนรูศัพทเพ่ิมขึ้นถึง 450 คํา วลีจะยาวขึ้น พูดประโยคความเดียวสั้นๆ มีคําคุณศัพท
รวมอยูในประโยค 
  ขั้นที่ 4 อายุ 30-36 เดือน 
  คําศัพทจะเพ่ิมขึ้นมากขึ้นถึง 1,000 คํา ประโยคเริ่มซับซอนขึ้น เด็กที่อยูในสิ่งแวดลอม
ที่สงเสริมพัฒนาการทางภาษา จะแสดงใหเห็นถึงความเจริญงอกงามทางดานจํานวนคําศัพท และ
รูปแบบของประโยคอยางชัดเจน  
  ขั้นที่ 5 อายุ 36-54 เดือน 
  เด็กสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในครอบครัวและกับผูคนรอบขางจํานวนคําศัพท
ที่เด็กรูมีประมาณ 2,000 คํา เด็กใชโครงสรางของประโยคหลายรูปแบบ เด็กจะพัฒนาพื้นฐานการ
สื่อสารดวยวาจาอยางม่ันคง และเริ่มตนเรียนรูภาษาเขียน  
  โลแกน และโลแกน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542 ก: 60-62; อางอิงจาก Logan; & Logan. 
1974: 207) ไดแบงพัฒนาการทางภาษาออกเปน 7 ขั้น ดังน้ี 

1. ระยะเปะปะ (Random Stage หรือ Prelinguistic Stage) อายุแรกเกิดถึง 6 เดือน 
ในระยะนี้เปนระยะที่เด็กจะเปลงเสียงตาง ๆ ที่ยังไมมีความหมาย การเปลงเสียงของเด็กก็เพ่ือบอก
ความตองการของเขา และเมื่อไดรับการตอบสนองเขาจะรูสึกพอใจ ตัวอยางเชน เด็กจะรองเมื่อ
ถูกปลอยใหอยูคนเดียว เม่ือรูสึกหิว ฉี่ ฯลฯ หรือเพราะรูสึกเปนสุขที่ไดสงเสียงออกมา 
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   เม่ือเด็กอายุได 6 เดือน จะเริ่มออกเสียง ออ–แอ และเริ่มเปลงเสียงตางๆ ซึ่งไมมี 
ผูใดเขาใจหรือแยกแยะไดนอกจากนักภาษาศาสตร ในชวงนี้จะเปนชวงที่ดีของการสนับสนุนใหเด็ก
พัฒนาการทางการพูดและเด็กที่มีสุขภาพดีทั้งทางกายและใจจะมีโอกาสพัฒนาทางภาษาไดดีกวา
เด็กที่ไมสบาย เจ็บปวย รองไห โยเย 
  2. ระยะแยกแยะ (Jergon Stage) อายุ 6 เดือน ถึง 1 ป หลังจาก 6 เดือน ขึ้นไป และ
เด็กจะรูสึกพอใจที่จะไดสงเสียงและถาเสียงใดที่เอาเปลงออกมาไดรับการตอบสนอง ในทางบวก เขา
ก็จะเปลงเสียงนั้นซ้ําอีกในบางครั้งเด็กจะเลียนเสียงสูงๆ ต่ําๆ ที่มีคนพูดคุยกับเขา 
  3. ระยะเลียนแบบ (Imitation Stage) อายุ 1-2 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะเริ่มเลียนเสียง
ตางๆ ที่เขาไดยิน เชน เสียงของพอแม ผูใหญที่ใกลชิด เสียงที่เปลงออกมาอยางไมมีความหมายจะ
คอย ๆ หายไปและเด็กจะเริ่มรับฟงเสียงที่ไดรับการตอบสนองซึ่งนับวาพัฒนาการทางภาษาจะเริ่มตน
อยางแทจริงที่ระยะนี้ 
  4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อายุ 2-4 ขวบ ในระยะนี้เด็กจะหัดพูด โดย
จะเริ่มจากการหัดเรียกชื่อ คน สัตว และสิ่งของที่อยูใกลตัว เขาจะเริ่มเขาใจถึงการใชสัญลักษณใน
การสื่อความหมาย ซึ่งเปนการสื่อความหมายในโลกของผูใหญ การพูดของเด็กในระยะแรกๆ จะเปน
การออกเสียงคํานามตางๆ เปนสวนใหญ เชน พอ แม พ่ี นอง นก แมว หมา ฯลฯ และคําคุณศัพท
ตางๆ ที่เขาเห็น รูสึกและไดยิน ซึ่งในวัยตาง ๆ เขาจะสามารถพูดไดดังน้ี  
   อายุ 2 ขวบ เด็กจะเริ่มพูดเปนคําโดยจะสามารถใชคํานามได 20% 
   อายุ 3 ขวบ เด็กจะเริ่มพูดเปนประโยคได  
   อายุ 4 ขวบ เด็กจะเริ่มใชคําศัพทตาง ๆ และรูจักการใชคําเติมหนาและลงทายอยาง
ที่ผูใหญใชกัน  
  5. ระยะโครงสราง (Structure Stage) อายุ 4-5 ขวบ ระยะนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาความสามารถ
ในการรับรูและการสังเกต เด็กจะเริ่มเลนสนุกกับคํา แลวรูจักคิดคําและประโยคของตนเอง โดยอาศัย
การผูกจากคําวลี และประโยคที่เขาไดยินคนอ่ืนๆ พูด เด็กจะเริ่มคิดกฎเกณฑในการประสมคํา และ
หาความหมายของคําและวลี โดยเด็กจะเริ่มรูสึกสนุกกับการเปลงเสียง โดยเขาจะเลนเปนเกมกับ
เพ่ือน ๆ หรือสมาชิกในครอบครัว  
  6. ระยะตอบสนอง (Responding) อายุ 5-6 ขวบ ในระยะนี้ความสามารถในการคิด และ
พัฒนาการทางภาษาของเด็กจะสูงขึ้น เขาจะเริ่มพัฒนาภาษาไปสูภาษาที่เปนแบบแผน มากขึ้น และ
ใชภาษาเหลานั้นกับสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว  
   การพัฒนาทางภาษาของเด็กในวัยนี้จะเร่ิมตนเม่ือเขาเขาในชั้นอนุบาลโดยเด็กจะ
เริ่มใชไวยากรณอยางงายได รูจักใชคําเกี่ยวของกับบานและโรงเรียน  

 ภาษาที่เด็กใชในการสื่อความหมาย ในระยะนี้จะเกิดจากสิ่งที่เขามองเห็น และรับรู  
  7. ระยะสรางสรรค (Creative Stage) อายุ 6 ปขึ้นไป ในระยะนี้ไดแกระยะที่เด็กเริ่ม
เขาโรงเรียนเด็กจะเลนสนุกกับคํา และหาวิธีสื่อความหมายดวยตัวเลข เด็กในระยะนี้จะพัฒนา 
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วิเคราะหและสรางสรรคทักษะในการสื่อความหมายโดยใชถอยคําสํานวนการเปรียบเทียบ และภาษาพูด
ที่เปนนามธรรมมากขึ้น และเขาจะรูสึกกับการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดและการเขียน  
  พัฒนาการทางการพูด 
  เบญจมาศ พระธานี (2540: 9-11) ไดสรุปขั้นของพัฒนาการตนการพูดไว ดังน้ี  
  1. เสียงแสดงปฏิกิริยาสะทอน (reflex sounds) อายุ 0-2 เดือน เปนขั้นแรกของการ
เรียนรูภาษาและการพูดเริ่มมีตั้งแตเด็กรองไหตอนแรกคลอด ซึ่งเปนการแสดงถึงการพัฒนาการทํางาน
ของอวัยวะที่ใชในการออกเสียงและหายใจที่จะเปนพ้ืนฐานของการพูดตอไปการรองไหระยะตอมาจะ
แสดงถึงความตองการของเด็กไดหลายอยาง เชน หิว เปยก หรือตกใจ เปนตน  
  2. เสียงออแอ (babbling) อายุ 2 เดือน–2 ป 6 เดือน เปนขั้นที่เด็กสงเสียงดวยความ
พอใจที่ไดเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใชในการพูด โดยจะเลียนแบบเสียงของตัวเองซ้ําๆ เสียงออแอนี้เกิดขึ้น
โดยสัญชาติญาณของความเปนมนุษย จึงพบไดในเด็กทุกคนแมกระทั่งเด็กหูหนวกหูตึง แตการสง
เสียงออแอในเด็กเหลานี้จะไมพัฒนาตอไปตามปกติเพราะไมไดยินเสียงของตัวเอง 
  3. การสงเสียงเพ่ือสื่อความหมาย (socialized vocal play) อายุ 5-6 เดือน เปนขั้นที่เด็กเริ่ม
สงเสียงเพ่ือการสื่อสารกับผูอ่ืนโดยเด็กจะฟงเสียงผูอ่ืนและสงเสียงโตตอบเปนครั้งคราว ขั้นน้ีเปนขึ้น
ที่คาบเกี่ยวกับการสงเสียงออแอ ซึ่งบางครั้งเด็กจะสงเสียงออแอเลนคนเดียวบางครั้งสงเสียงเพ่ือ
โตตอบคนรอบขาง 
  4. คําแรกที่มีความหมาย (the first meaningful word) อายุ 10-18 เดือน เปนขึ้นที่เด็กเริ่ม
เขาใจคําพูดที่เคยไดยินจากการเชื่อมโยงคําพูดกับเหตุการณตางๆ แลวสะสมเปนความรูภายใน เม่ือ
เด็กมีความพรอมเด็กจะเลียนแบบการออกเสียงผูอ่ืน และออกเสียงพูดคํานั้น ไดถูกตองในเวลาตอมา  
  5. วลี ประโยค และภาษาเด็ก (phrases, sentences, and jargon) อายุ 12-24 เดือน เปน
ขั้นที่เด็กเริ่มพูดเปนนําเที่ยว 2 พยางค หรือ คํา 2 คํารวมกันเปนวลี และประโยค ซึ่งมีความซับซอน
มากขึ้นตามอายุ โดยเฉลี่ยเด็กอายุ 1 ป จะพูดวลีหรือประโยคที่ยาว 1 คํา เด็กอายุ 2 ป จะพูดวลี
หรือประโยคที่ยาว 2 คํา เด็กอายุ 3 ป จะพูดวลีหรือประโยคที่ยาว 3 คําและเด็กอายุ 4 ป จะพูดวลีหรือ
ประโยคที่ยาว 4 คํา แตในบางครั้งเด็กจะมีการทดลองใชคําศัพทใหมๆ ซึ่งอาจจะมีลักษณะของการ
หยุดคิด (pause) พูดซ้ําๆ ใชคําเออ อา บอยๆ คลายคนพูดติดอาง (normal disfluency) ลักษณะ
การพูดเชนน้ีเกิดขึ้นไดในชองที่เด็กอายุ 2-6 ป ซึ่งจะคอยๆ หายไปเมื่อเด็กเรียนรูการพูดคําศัพท
ตางๆ มากขึ้น หรือในบางครั้งเองอยากพูดอยากอธิบายบางสิ่งบางอยางแตไมทราบวาจะใชคําศัพท
อะไร เด็กจะใชพยางคที่ไมมีความหมายปนกับพยางคที่มีความหมาย (jargon) การพูดลักษณะเชนน้ี
ควรจะหายไปเมื่อเด็กมีอายุ 2 ป 6 เดือน เพราะเด็กมีการขยายคําศัพทมากขึ้นแลว  
  6. พัฒนาการแปรเสียง เสียง จังหวะ และภาษา (articulation voicerhythm, and 
language development) อายุ 5-7 ป เปนขั้นที่เด็กมีการเรียนรูในการใชเสียงพูดใหถูกตองและมี
การขยายคําศัพทโครงสราง และความซับซอนของประโยคมากขึ้น เด็กจะพัฒนาสิ่งเหลานี้ได
คอนขางสมบูรณใกลเคียงผูใหญราวอายุ 7-8 ป 
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  ศรีเรือน แกวกังวาน (2540: 229-230) ไดกลาววา พัฒนาการทางภาษาพูดตั้งแตวัย
ทารกจนสิ้นสุดระยะวัยเด็กตอนตน มีดังน้ี  
  ขั้นที่ 1 ขั้นปฏิกิริยาสะทอน (reflexive vocalization)  
  การใชภาษาของเด็กในระยะนี้ คือ ตั้งแตคลอดถึงอายุหน่ึงเดือนครึ่ง เปนแบบปฏิกิริยา
สะทอนเทียบเทากับภาษาหรือการสื่อสารความหมายของสัตวประเภทอื่นๆ เสียงนี้เปนไปโดย
อัตโนมัติและไมมีความหมายในขั้นแรก แตเมื่ออายุราวหนึ่งเดือนลวงหนา ทารกอาจเปลงเสียง
ตางกันไดตามความรูสึก เชน ชอบ ไมชอบ งวง หิว ฯลฯ  
  ขั้นที่ 2 ขั้นเลนเสียง (babbling stage) 
  อายุเฉลี่ยของทารกในขั้นน้ี ตอจากขั้นที่ 1 จนถึงอายุราว 8 เดือน อวัยวะในการเปลง
และฟงเสียงของทารก เชน ปาก ลิ้น หู เร่ิมพัฒนามากขึ้น เปนระยะที่ทารกไดยินเสียงผูอ่ืนและเสียง
ตนเอง สนุกและสนใจลองเลนเสียง (vocal play) ที่ตนไดยิน โดยเฉพาะเสียงของตนเอง แตเสียงที่
เด็กเปลงก็ไมมีความหมายในเชิงภาษา ระยะนี้ทารกทุกชาติทําเสียงเหมือนกันหมดแมเสียงที่เด็ก
เปลงยังคงไมเปนภาษาแตก็มีความสําคัญในกระบวนการพัฒนาการพูด เพราะเปนระยะที่เด็กไดลอง
ทําเสียงตางๆ ทุกชนิด เปรียบเสมือนการซอมเสียงซอของนักสีซอกอนการเลนซอที่แทจริง 
  ขั้นที่ 3 ขั้นเลียนเสียง (lalling stage) 
  ระยะนี้ทารกอายุประมาณ 9 เดือน เขาเริ่มสนุกที่จะเลียนเสียงผูอ่ืน นอกจากเลนเสียง
ของตนเองระยะนี้ประสาทรับฟงพัฒนามากยิ่งขึ้นจนสามารถจับเสียงผูอ่ืนพูดไดถี่ถวนยิ่งขึ้นประสาท
ตาจับภาพการเคลื่อนไวของริมฝปากไดแลว จึงรูจักและสนุกที่จะเลียนเสียงผูอ่ืนระยะนี้เขาเลียนเสียง
ของตัวเองนอยลงการเลียนเสียงผูอ่ืนยังผิดๆ ถูกๆ และยังไมสูจะเขาใจความหมายของเสียงที่เปลง
เลียนแบบผูใหญ เด็กหูหนวกไมสามารถพัฒนาทางดานภาษามาถึงขั้นน้ี ขั้นน้ีเปนระยะที่เร่ิมพูด
ภาษาแมของตน 
  ขั้นที่ 4 ขั้นเลียนเสียงไดถูกตองยิ่งขึ้น (echolalia)  
  ระยะนี้ทารกอายุประมาณ 1 ขวบ ยังคงเลียนเสียงผูที่แวดลอมเขา และทําไดถูกตอง
มากยิ่งขึ้นเลียนเสียงตัวเองนอยลง แตยังรูความหมายของเสียงไมแจมแจงนัก 
  ขั้นที่ 5 ขั้นเห็นความหมายของเสียงที่เด็กเลียน (true speech)  
  ระยะนี้ทารกอายุตั้งแต 1 ขวบขึ้นไป ความจําการใชเหตุผล การเห็นความสัมพันธของ
สิ่งที่ทารกไดรูเห็นพัฒนาขึ้นแลว เชน เม่ือเปลงเสียง “แม” ก็รูวา คือ ผูหญิงคนหนึ่งที่อุมชู ดูแคลน 
การพัฒนาขึ้นน้ีเปนไปอยางบังเอิญ (ไมไดจงใจ) แตตอมาจากการไดรับการตอบสนองที่พอใจและไม
พอใจทําหามเรียนความสัมพันธของเสียงกับความหมายกาวหนาสืบไป  
  ในระยะตอนแรก ๆ เด็กพูดคําเดียวกอน ตอมาจึงอยูในรูปของวลีและรูปของประโยค 
ตั้งแตยังไมถูกตองตามหลักไวยากรณไปจนถึงถูกหลักไวยากรณของภาษานั้น ๆ  
  ไนซ (จินตนา เนียมเปย. 2521: 11-12; อางอิงจาก Carmichael. 1960: 522) ไดสรุป
พัฒนาการดานการพูดเปนประโยคดังนี้ 
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  1. ขั้นการพูดเปนคําคําเดียว (Single – Word Stage) ขั้นน้ีเร่ิมเม่ืออายุได 2 ป ต่ําสุด
ระหวาง 4-12 เดือน อายุเฉลี่ยระหวาง 6.6 เดือน  
  2. ขั้นเริ่มพูดเปนประโยค (Early Senmtence Stage) ขั้นน้ีเร่ิมเม่ืออายุระหวาง 13-
27 เดือน อายุ เฉลี่ยระหวาง 18 เดือน ต่ําสุดประมาณ 4-7 เดือน ประโยคในตอนแรกๆ จะไมสมบูรณ 
ประกอบดวย คํานาม กริยา วิเศษณ และคุณศัพท วนคําสรรพนามและสันธาน จะเกิดขึ้นนอยหรือ    
ไมมีเลย 
  3. ขั้นเปนประโยคสั้น ๆ (Shot Sentence Stage) ประโยคประกอบดวยคํา 3-4 คํา 
จะปรากฏในเด็กอายุ 2 ป โดยปกติจะเกิดเม่ืออายุ 3 ป และชาที่สุดประมาณอายุ 4-5 ป ประโยคจะ
เปนประโยคสั้น ๆ หรืองาย ๆ ประกอบดวยคํานามจะขาดคํานําหนานามกริยาชวย กริยารวม คําบุพ
บท และสันธาน ประโยค ประมาณ 20-60 % ยังคงเปนประโยคที่ไมสมบูรณ  
  4. ขั้นเปนประโยคสมบูรณ (Complete Sentence Stage) ประโยคประกอบดวยคํา  
6-8 คํา เกิดขึ้นในระหวางอายุ 3-4 ป เด็กจะสามารถพูดประโยคไดในระดับเดียวกับผูใหญ รูปประโยค
ประกอบดวยคําสรรพนาม บุพบท สันธานและคํานําหนานาม 

 สรุปไดวา พัฒนาการทางภาษาและการของเด็ก เด็กจําเปนตองมีการปฏิสัมพันธทาง
ภาษาอยางสม่ําเสมอ และเด็กตองไดรับการฝกใชอวัยวะในการออกเสียง โดยเริ่มจากเลนเสียงออแอ
อยางไมมีความหมายตอจากนั้นก็จะเปลงเสียง ถาเสียงใดเปลงเสียงแลวไดรับการตอบสนองใน
ทางบวก เด็กจะเปลงเสียงนั้นอีก  
  จะเห็นไดวาผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็กวัยเตาะแตะควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก ซึ่งจะชวยใหเขาใจธรรมชาติของเด็กไดดียิ่งขึ้น และสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการของเด็กแตละคนได  
 

1.6 ทฤษฎีเกียวข้องกบัพฒันาการของเดก็วยัเตาะแตะ 
  พัฒนาการของเด็กวัยเตาะแตะ อุดมลักษณ กุลพิจิตร (2542: 24-35) ไดกลาวไวซึ่งใน
การวิจัยนี้จะนํามาในเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเด็กวัยเตาะแตะดังนี้ 
  พัฒนาการทางบุคลิกภาพ (Personality Development)  
  1. พัฒนาการทางบุคลิกภาพตามทฤษฎีของ ฟรอยด 
  ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) จิตแพทยชาวเวียนนา ไดใชประโยชนจากทฤษฎี
เกี่ยวกับวิวัฒนาการมาเปนการกําหนดขั้นทางพัฒนาการมนุษย ซึ่งจะเปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เปนลําดับตามขอกําหนดทางชีวภาพ 
  ฟรอยด ไดแบงลําดับของพัฒนาการทางบุคลิกภาพมนุษยชวงวัยเด็กตามลําดับ ดังน้ี  
  1) 0 – 1 ป : ขั้นปาก (Oral stage) โดยมีความพึงพอใจเปนแรงจูงใจ 
  2) 2-3 ป : ขั้นทวาร (Aral stage) เริ่มพัฒนาเกี่ยวกับการรูจักตนเองและเริ่มมีการรับรู
ความตองการทางสังคม  
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  3) 3-4 ป : ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic stage) เปนขั้นของการพัฒนาเกี่ยวกับการรับรูทาง
บทบาททางเพศ การยอมรับจากผูอ่ืน และการทดลอง แสดงออกถึงพฤติกรรมที่กาวราวตางๆ  
  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความเปนเอกลักษณ (identity) ของมนุษยในรูปแบบ    
ตางๆ ไมไดเปนที่สนใจกันอยางจริงจังนัก โดยเฉพาะความสําคัญในชวงวัยเด็ก เอกลักษณเฉพาะ
บุคคลเปนลักษณะเฉพาะของมนุษยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากประสบการณการเรียนรูในชีวิต 
ซึ่งเกี่ยวของกับเหตุการณตางๆ ในชีวิตความเปนอยู ซึ่งมีความแตกตางกันหลายรูปแบบตาม
ลักษณะของเอกลักษณที่เกี่ยวกับครอบครัว เชื้อชาติและวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ 
รูปราง หนาตา เพศ และความสามารถทางสติปญญา ขอมูลสวนใหญจากรายงานการวิจัยระบุวา
พ้ืนฐานของความเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคลนี้เร่ิมพัฒนากันตั้งแตระยะแรก ๆ ของชีวิตมนุษย เรา
ทุกคนมีความตระหนักถึงเอกลักษณเฉพาะบุคคลนี้เร่ิมพัฒนากันตั้งแตระยะแรก ๆ ของชีวิตมนุษย
เราทุกคนมีความตระหนักถึงเอกลักษณเฉพาะตน แตนาเสียดายที่มนุษยไมอาจพัฒนาตนเองใหมี
เอกลักษณเฉพาะอยางที่นาชื่นชมไดทุกคน  
 
  1.7 งานวิจยัทีเกียวข้องกบัเดก็วยัเตาะแตะ 
   ลักษณะของเด็กวัยเตาะแตะ 
   โสภาพรรณ รัตนัย (2532: 205) กลาววา วัยเตาะแตะเปนจุดวิกฤตสําหรับพัฒนาการ
ทางรางกายความเชื่อม่ันในตนเอง การเรียนรู และความโดดเดี่ยวโดยลําพังเปนตัวเอง 
   นภเนตร ธรรมบวรและอารยา สุขวงศ (2541: 4) กลาววาพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กในชวงวัยต่ํากวา 3 ขวบมีความสําคัญมากซึ่งความเปลี่ยนแปลงจะเปนไปอยางรวดเร็วและ
เห็นไดอยางชัดเจน ดังน้ัน ถาพอแมหรือบุคลากรผูใหการเลี้ยงดูมีความเขาใจตอพัฒนาการของเด็ก
ก็จะสามารถจัดประสบการณหรือโปรแกรมการเลี้ยงดูใหตอบสนองและเสริมสรางศักยภาพการเรียนรู
ของเด็กไดอยางเต็มที่ไมวาจะเปน พัฒนาการเรียนรูของเด็กไดอยางเต็มที่ไมวาจะเปนพัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและภาษา 
   ธิดา ภูประทาน (2542: 28) กลาววาเด็กวัยเตาะแตะเปนวัยที่มีลักษณะเฉพาะเนื่องจาก
ไมใชเด็กทารกและเด็กอนุบาลเปนวัยที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ไมหยุดยั้งพรอมที่
จะทดสอบและรับรูทุกสิ่งทุกอยางของโลกใหมนี้ 
   บูรตัน แอล.ไวท (คูมือพัฒนาการเด็ก. 2543: 275) กลาววา ไมมีงานใดยิ่งใหญ
และสําคัญเทากับงานสรางเด็ก ขณะที่แกอยูในวัย 0-3 ป ซึ่งชวง 3 ปแรกของชีวิตน้ีเปนชวงที่สําคัญ
สุดสิ่งที่เราจะทําเพื่อใหเด็กไดเติบโตไปเปนผูที่มีความสามารถและใชชีวิตไดอยางมีความสุขคือ การ
สรางเงื่อนไขและสถานการณตาง ๆ เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสที่จะใชศักยภาพ ในตัวเขาออกมาให
ไดมากที่สุด  
   Gestwicki (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545; อางอิงจาก Gestwicki. 1995: 65) กลาววา 
เด็กวัยเตาะแตะเปนวัยแหงการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมมากขึ้น ชอบเลนดวยกัน รองเพลงสั้นๆ หัดเดิน 



19 
 
ยกยายสิ่งของ ชอบไต ชอบปนปาย หัดชวยตัวเอง พัฒนาเหลานี้เปนสิ่งที่ตองใสใจกับความปลอดภัย
และความรูสึกม่ันใจของเด็ก 
 จากที่กลาวมาจึงพอสรุปไดวา เด็กวัยเตาะแตะเปนชวงที่พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วซึ่งสําคัญมากตองการการดูแลอยางถูกตองใกลชิด  
 
2.  เอกสารทีเกียวข้องกบัความสนใจ 
 ความสนใจของเด็กเปนกระบวนการขั้นแรกของการรวบรวมขอมูลจากสิ่งเราที่ตรงกับ
ความตองการของเด็ก ทําใหสภาวะของรางกายและจิตใจ พรอมที่จะรับขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
เปนผลใหเด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความประสงคที่เขารวมกิจกรรมดวยความอยากรู อยาก
เห็น ใจจดจอ มุงม่ัน ที่จะทํากิจกรรมตางๆ อยูเสมอ ตลอดจนทํากิจกรรมดวยความเพลิดเพลินและ
เอาใจใส ซึ่งความสนใจของเด็กเปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจภายในซึ่งผูใหความหมาย
ดังน้ี 
 2.1  ความหมายของความสนใจ 
  ดิวอ้ี (Dewey. 1959: 66) กลาววา ความสนใจ คือ ความรูสึกชอบหรือความพอใจที่
บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แนวคิดในแนวคิดหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมุงม่ันที่จะทํากิจกรรมให
สําเร็จดวยความเพลิดเพลินและพยายามจะทํากิจกรรมนั้นอยูบอยๆ  
  กูด (Good. 1973: 31) กลาววา ความสนใจ หมายถึง ความรูสึกชอบของคนเรา ที่
แสดงตอสิ่งใด สิ่งหน่ึง ซึ่งความรูสึกนี้อาจจะมีชั่วขณะ หรืออาจจะมีถาวรทั้งน้ีขึ้นอยูกับความอยากรู
อยากเห็นของบุคคลนั้น โดยมีอิทธิพลมาจากประสบการณของเขาเอง 
  ปยะนุช ประจักษจิตต (2525: 7) กลาววา ความสนใจในการรับรู คือ สภาวะของรางกาย
และจิตใจที่พรอมจะรับรูขอมูลตางๆ จากสิ่งเราที่ตรงกับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพเปน
กระบวนการขั้นแรกของการรวบรวมขอมูลตางๆ ขึ้นเปนความคิดรวบยอด (Concept) ในกระบวนการ
รับรู และเปนตัวกําหนดความสนใจในการรับรูสิ่งเราตัวหนึ่ง 
  ความสนใจนับเปนคุณลักษณะที่สําคัญ และสงผลตอการเรียนรูของเด็ก ทําใหเกิดการ
เรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  จะเห็นวาความสนใจมีความสําคัญที่ควรปลูกฝงในระดับปฐมวัย เพราะเด็กในระดับ
ปฐมวัยที่พรอมที่จะสนใจทุกอยาง ถาเด็กในวัยนี้มีความสนใจสิ่งใดแลว ก็จะเปนรากฐานสําคัญที่จะ
ทําใหเด็กมีความตั้งใจประกอบกิจกรรมตางๆ อยางมีความมุงม่ัน อันเกิดจากแรงจูงใจภายในและ
นําไปสูการเรียนรูที่ดีในวัยตอไป ทั้งยังสงผลถึงพัฒนาการทุกดานของเด็กอีกดวย 
 2.2 องคประกอบของความสนใจของเด็ก 
  สุชา จันทรเอม และสุรางค จันทรเอม (2518: 73) ไดกลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวของกับ
ความสนใจของเด็กที่ควรทราบ ดังน้ี  
  2.2.1 ความสนใจนั้นเกิดจากความพรอม ความตองการและอิทธิพลของสิ่งแวดลอม 
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  2.2.2 ความสนใจสิ่ งใดสิ่ งหน่ึงเปนเร่ืองของแตละบุคคลโดยเฉพาะ คนเราทุกคน                 
ไมจําเปนตองมีความสนใจใน สิ่งเดียวกันและในระยะเวลาเดียวกัน 
  2.2.3 ความสนใจนั้นมีความสัมพันธอยางสูงกับสุขภาพของรางกาย เด็กจะสนใจสิ่งใด
เปนระยะสั้นหรือยาวขึ้นอยูกับความสมบูรณของรางกาย 
  2.2.4 ความสนใจเฉพาะอยางนั้นอาจเปลี่ยนไปตามวัยและเวลาของแตละบุคคล       
แตแบบแผนของความสนใจคอนขางคงที่ ทําใหสามารถวัดความสนใจของคนในอนาคตได 
  2.2.5 ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับสภาพจิตใจ เชาวนปญญาสูงมักจะสนใจ
หลายๆ อยางในเวลาเดียวกันและเปนเรื่องที่สลับซับซอนมาก 
  2.2.6 ความสนใจมีความสัมพันธอยางสูงกับรากฐานทางประสบการณของเด็ก เด็กจะ
สนใจเรื่องใด เด็กจําเปนตองมีความรูเรื่องน้ันพอสมควร ถาเด็กขาดประสบการณเด็กอาจไมสนใจ
เปนเพียงอยากรูอยากเห็นชั่วครูแลวก็เลิกความสนใจ 
  ชารลส (Charles. 1972: 3-32) กลาวไววา ความสนใจของบุคคลจะเกิดขึ้นไดนั้นตอง
มีกระบวนการหรือพัฒนามาจากขั้นตอนตาง ๆ ดังน้ี  
  ขั้นที่ 1 มีความพอใจ บุคคลจะมีความพอใจตอสิ่งใดนั้นในทางจิตวิทยา ถือวาจะตอง
เกิดจากสิ่งเราที่เหมาะสมมาเราประสาทสัมผัส ไดแก เสียง แสง กลิ่น สัมผัส ฯลฯ การที่ครูกําหนด
วิธีการเราไดอยางเหมาะสมจะทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมตอบสนองตรงตามวัตถุประสงคจึงถือวา
เปนวิธีการที่ดี ทําใหเกิดความพอใจตอกิจกรรมได ดังน้ัน ในขั้นนี้จึงเปนขั้นตอนสําคัญที่ครูจะตอง
วางแผน และกําหนดวิธีการอยางรอบคอบใหเหมาะสมกับบทเรียนและสถานการณการจัด
ประสบการณที่แตกตางกันดวย 
  ขั้นที่ 2 มีความมุงม่ัน เปนพฤติกรรมที่ตอเนื่องจากความพอใจ เม่ือมีความพอใจแลว
ก็จะมุงม่ันที่จะทําใหสิ่งที่เอาใจใสหรือตั้งใจ 
  ขั้นที่ 3 มีความสนใจ เปนพฤติกรรมที่บุคคลกระทํากิจกรรมที่มุงม่ันซ้ําๆ ดวยความสุข
และความพอใจ 
  กระบวนการที่เกิดความสนใจนี้ เปนจุดเริ่มตนในการกระตุนอินทรียใหรับรูสิ่งตางๆ 
เม่ือสิ่งเรามากระทบใหอินทรียเกิดความรูสึก ถาอินทรียสนใจตอสิ่งเรานี้ก็จะเกิดการรับรู โดยสังเกต
และพิจารณาเกี่ยวกับ สิ่งเรานั้น การที่อินทรียมีความสนใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานเทาใด ก็เปนการให
อินทรียไดสังเกต พิจารณาเพื่อรับรูเกี่ยวกับสิ่งน้ันไดมากขึ้น ตอจากนั้นสิ่งที่อินทรียรับรูก็จะเขาสู
ความจําระยะสั้น (Short Term Memory) และถามีการทบทวนอยูเสมอๆ ก็สามารถเก็บขอมูลน้ันอยู
ในความจําระยะยาว (Long Term Memory) เกิดการเรียนรูตอไป (Kapland; others. 1980: 340 – 
341)  
  จะเห็นไดวา ความสนใจมีความสัมพันธกับองคประกอบหลายดาน และมีการพัฒนา
มาเปนขั้นตอน ซึ่งตองอาศัยการรับรูโดยการสังเกตสิ่งเราของอินทรีย การจะปลูกฝงใหเด็กเกิดความ
สนใจในสิ่งใดก็ตาม ครูหรือผูใหญควรคํานึงถึงองคประกอบดังกลาว ทั้งยังตองคํานึงถึงการวางแผน
จัดสิ่งเราที่จะมากระทบอินทรีย เพ่ือใหอินทรียไดสังเกตและเกิดการรับรูตอไป  
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 2.3 วิธีการสรางความสนใจของเด็ก 
  ปยะนุช ประจักษจิตต (2525: 19) กลาววา การทําใหเด็กเกิดความสนใจในการรับรู
ควรกระทําโดย  
  2.3.1 เลือกสิ่งเราที่ตรงกับความสนใจและระดับวุฒิภาวะของเด็ก 
  2.3.2 เร่ิมตนจากสิ่งเราที่ไมซับซอนจนเกินไปแลวคอย ๆ เพ่ิมระดับความยากและ
ซับซอนขึ้นเรื่อยๆ ไมควรใหพรอมกันหลายชนิดจนรับรูในรายละเอียดไมได 
  2.3.3 ไมควรใหสิ่งเราชนิดเดียวซ้ํา ๆ เพราะจะทําใหเกิดพฤติกรรมแบบนิสัย 
  2.3.4 ระยะเวลาของการใหสิ่งเรา ควรนานตอเนื่องกันพอสมควร ไมเปลี่ยนแปลงเร็ว
เกินไปจนรับรูตามไมทัน 
  2.3.5 ในบางครั้งอาจเปลี่ยนสิ่งเราที่มีความซับซอนจากระดับงายไปยากหรือยาก
กลับไปงายสลับกันบาง เพ่ือกระตุนใหเกิดความสนใจอยากรู แตไมควรกระทําบอยครั้งจนเกินไป
หรือเปลี่ยนขามขั้นจากงายมากๆ ไปเปนยากมากๆ เพราะจะทําใหความคิดขากชวง 
  2.3.6 การละเลยไมใหสิ่งเรา เปนผลเสียตอพัฒนาการพอๆ กับการใหสิ่งเรามาก
เกินไป 
  กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 234) ไดเสนอแนะวิธีการสรางความสนใจใหกับผูเรียนไว
ดังน้ี 
  2.3.7 ศึกษาความตองการของผูเรียนสวนใหญเพ่ือจะจัดบทเรียน สภาพหองเรียนและ
สื่อการเรียนตางๆ ใหตรงกับความตองการของผูเรียน 
  2.3.8 สํารวจพื้นที่ทางดานความถนัดของผูเรียน เพ่ือจัดสภาพการเรียนการสอนให
ตรงกับความถนัดนั้น ๆ  
  2.3.9 จัดสภาพการเรียนใหมใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุทาทายความสามารถ
ของผูเรียน พยายามใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนใหมากที่สุด เชน การแสดงความคิดเห็น
การแกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการพยายามสรางใหเกิดสิ่งตื่นตาตื่นใจ สิ่งแปลกๆ ใหมๆ และนํา
สิ่งที่ทันสมัยในยุคนั้นมากลาวดวย 
  2.3.10 การใหการเสริมแรง โดยพยายามใหผูเรียนไดประสบผลสําเร็จในการเรียน
หรือการทํางานนั้นๆ บาง โดยเลือกใหตรงกับความถนัดและความสามารถของเขา จะทําใหเขาสนใจ
สิ่งที่ไดรับมอบหมายใหทํา 
  2.3.11 ชี้ทางหรือใหทราบความกาวหนาในการทํางานทุกระยะของผูเรียน ซึ่งทําให
เขามีความสนใจที่จะทํางานนั้นๆ ตอไป 
  สุมน อมรวิวัฒน และคนอื่นๆ (2534: 183) ไดกลาวถึง ความสนใจการเรียนรูของเด็ก
เกิดขึ้นเม่ือมีสิ่งเรามากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาสิ่งเรานั้นแปลกใหม เด็กจะย่ิงแสดงความสนใจออกมาชัดเจน และเม่ือเด็กไดรับสิ่งเราที่
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ชวยกระตุนใหเด็กเกิดการสังเกต ซักถาม คิดเปรียบเทียบ คิดจําแนกและสัมผัสจัดกระทําหรือ
เลียนแบบมากขึ้น 
  และประสาท อิศรปรีดา (2538: 307) กลาววา การจะทําใหเด็กเกิดความสนใจนั้น ครู
ตองสอนใหสอดคลองกับความสนใจของเด็ก งานแรกของครู คือ จะตองคนควาหาวาเด็กสนใจอะไร 
เม่ือรูวาเด็กสนใจอะไร ครูสามารถนํามาประยุกตใชในการสอนได 
  จะเห็นไดวาการสรางความสนใจในเด็กนั้นสามารถทําไดหลายวิธีแตสิ่งที่จําเปนควร
คํานึงถึงสิ่งเราใหเด็กสนใจ โดยพิจารณาถึงวัย วุฒิภาวะ หลักพัฒนาการ ความแปลกใหมและ
นาสนใจของสิ่งเรา เพ่ือเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจอยากรู 
 2.4 ความสนใจของเด็กวัยเตาะแตะ (1-3 ป) 
  ความสนใจของเด็กวัยเตาะแตะ เด็กจะเรียนรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมโดยการกระทํา 
และการกระทําจะเกิดการรับรู โดยผานทางอวัยวะรับสัมผัสโดยตรง ดังน้ัน ความสนใจของเด็กใน
ระยะนี้จึงสรุปไดดังน้ี 
  2.4.1 สนใจในสิ่งของที่มีสีสดใส ชัดเจน และเคลื่อนไหวได 
  2.4.2 สนใจในสิ่งที่จับตองถนัดมือ มีเสียงดัง เชน กรุงกริ๋ง  
  2.4.3 สนใจผูอยูใกลชิด 
  2.4.4 สนใจการเลนของเลนใหม ๆ แตชวงของการสนใจจะอยูในระยะสั้น 
  ความสนใจในวัยเด็กตอนตนจะเปนความสนใจในสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก พัฒนาการ
ของเด็กวัยนี้ ดีขึ้นกวาวัยทารก เด็กสามารถใชกลามเน้ือตางๆ ไดดี 
  เด็กจะสนใจการเลน ที่มักเลนคนเดียวมากกวาจะเลนกับเพ่ือนเปนกลุม การเลนของ
เด็กนอกจากเลนของเลนแลว เด็กยังชอบสมมติในการเลน เชน เลนเปนแมกับลูก ครูกับนักเรียน 
พอกับแม เปนตน 
  เม่ือเด็กโตขึ้น เด็กตองการที่จะเลนเปนหมูเปนพวกในการเลนกีฬา เพ่ือเด็กจะไดรูจัก
การเลนรวมกัน และรูจักมารยาทในการเลน ความจริงแลวในระยะแรกๆ เด็กจะเลนตุกตาเพื่อสํารวจ
สิ่งตางๆ ในตัวตุกตาเทานั้น เชน เด็กจะดึงแขนตุกตาออก หรือบางทีก็ดูสวนตางๆ เพ่ือจะดูวามันคือ
อะไร ใชทําอะไรไดลาง ตอมาภายหลังเด็กจะใชตุกตาเปนเครื่องเลน เพ่ือเลียนแบบผูใหญ โดย
สมมุติตุกตาใหเปนบุคคลตางๆ ที่เด็กรูจัก เม่ือถึงระยะวัยรุน เด็กจะเปลี่ยนจากการเลนตุกตามาเปน
การเลนเกมตางๆ อยางไรก็ดี เด็กบางคนอาจจะติดตุกตาตัวใดตัวหนึ่งที่ชอบมากทั้งน้ีเพ่ือเพียง
ตองการเก็บไวดูมากกวาที่จะนํามาเลนเหมือนตอนเล็กๆ  
 2.5 การวัดความสนใจของเด็ก 
  การวัดความสนใจสามารถกระทําไดลักษณะตางๆ เน่ืองจากความสนใจเปนแรงผลักดัน     
ที่กระตุนใหบุคคลกระทําการหรือแสดงพฤติกรรมออกมา ถาตองการวัดความสนใจของบุคคลใด   
จะสามารถวัดหรือประเมินไดจากการกระทําในการแสดงพฤติกรรมออกมาของบุคคลนั้น (รวีวรรณ 
อังคนุรักษพันธ. 2523: 25) 
  โพเวลล (Powell. 1963: 337 – 338) เสนอการวัดความสนใจ ดังน้ี  
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  2.5.1 ใชแบบวัดความสนใจ ซึ่งประกอบดวยขอความชุดหนึ่งสําหรับใหแตละบุคคล
แสดงความรูสึกชอบ หรือไมชอบตอขอความตาง ๆ เหลานั้น  
  2.5.2 ใชแบบสอบถามปลายเปด โดยใหผูตอบมีอิสระที่จะตอบคําถามตางๆ ไดตาม
ความรูสึกที่แทจริงของตน 
  2.5.3 ใชการสัมภาษณ ซึ่งผูสัมภาษณสามารถสงัเกตเห็นพฤตกิรรมของผูถกูสัมภาษณ 
  จะเห็นวาวธิีการวัดความสนใจที่กลาวมา สามารถวัดความสนใจของบุคคลไดทุกวธิี 
แตการนําไปใชกับใครในสถานที่ใด ยอมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบุคคลที่นําไปใชสําหรับการศึกษา
ครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจ ทั้งน้ีสามารถใชวัดพฤติกรรมเด็ก ในลักษณะที่เปน
ธรรมชาติมากที่สุด  
 2.6 ความหมายของการเรียนรู 
  บาวเวอร และฮิลการด (Bower; & Hilgard. n.d.) ไดใหความหมายของการเรียนรูไว
วา การเรียนรูเปนขบวนการที่ทําใหพฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเปนผลมาจาก
ประสบการณและการฝกหัด (Bower; & Hilgard. 1981: 2) ซึ่งสอดคลองกับ ศิรินันท เพชรทองคํา
และคนอื่นๆ ไดสรุปความหมายของการเรียนรูไววา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมหรือ
การแสดงออกซึ่งมีผลจากประสบการณหรือการฝกหัด (ศิรินันท เพชรทองคํา; และคนอื่นๆ. 2522: 
73) สวนนงลักษณ สินสืบผล กลาววา การเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลจากการคิด 
การกระทํา การที่ ไดเห็น ไดยิน ไดฟง รูสึก ไดชิม ไดดม ฯลฯ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 
2524: 32)  
  สรุปไดวา การเรียนรูจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการปรับตัวของมนุษย ดังนั้น 
การเรียนรูจึงเปนสาเหตุอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กเกิดการพัฒนาขึ้น 
 2.7 รูปแบบการเรียนรูของเด็ก 
  ฉวีวรรณ จึงเจริญ ไดกลาวถึงรูปแบบการเรียนรูของเด็กเล็กวา เด็กเรียนรูดวยการ
รับรูทางสัมผัสของประสาททั้ง 5 
  2.7.1 การเรียนรูรับรูโดยใชความสามารถในการใชสายตา การมองเห็น ความแตกตาง 
ความเหมือน สี ขนาด รูปราง การทํางานประสานกันของสายตา กลามเน้ือมือ เด็กสามารถลอกแบบ
โดยลากเสน การจดจําภาพที่มองเห็นและเรียงลําดับเหตุการณ 
  2.7.2 การรับรูเรียนรูอันเกิดจากการไดยิน ไดฟง สามารถรูที่มาของเสียง แยกแยะ
ความเหมือน ความแตกตางของเสียงได ฟงคําสั่งรูเรื่อง ปฏิบัติตามคําสั่งได 
  2.7.3 การรับรูเรียนรูดวยมโนทัศน กระบวนการคิดความเปนไป ความสามารถใน 
การจัดหมวดหมู จําแนกประเภท ความสามารถในการคิดหาเหตุผล ความสามารถการเรียงลําดับ 
ความสามารถในการใหเหตุผล 
  2.7.4 การรับรูดวยการใชสวนตางๆ ของรางกายอันเกิดจากการสัมผัสการเคลื่อนไหว
สวนตางๆของกลามเน้ือ รางกาย ลําตัว 
  2.7.5 การรับรูเรียนรูดวยการสัมผัสจากการลิ้ม ชิมรส และ ดม 
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  สรุปไดวา ประสบการณที่เด็กไดจากการเรียนรูดวยรูปแบบการรับรูเรียนรูของ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะคอยๆ ทวีขยายกวางออกไปตามวัยและขั้นของพัฒนาการ 
 
3.  เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องกบัการจดัการเรียนรูแ้บบเดก็นักวิจยั 
 3.1 ทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  3.1.1 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Edward L.Thorndike) เปนทฤษฎีที่กลาวถึง
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (S - Stimulus) กับการตอบสนอง (R-Response) ซึ่งการเรียนรู จะเกิดขึ้น
ไดตองสรางความเชื่อมโยงนั่นคือการลองผิดลองถูก (Trail and Error) และกฎแหงการเรียนรูตาม
ทฤษฎีเชื่อมโยงประกอบดวยกฎ 3 ประการดังนี้ (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 54) 
   3.1.1.1 กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพรอม
ของผูเรียนทั้งทางรางกายและจิตใจ ซึ่งไดแก วุฒิภาวะ และอวัยวะตางๆ ของรางกายรวมถึง ความพึงพอใจ
ที่จะนําไปสูการเรียนรู 
   3.1.1.2 กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การสรางความมั่นคง
ของการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่ถูกตองโดยการกระทําซ้ําบอยๆ ยอมทําใหเกิด
การเรียนรูไดคงทนถาวร 
   3.1.1.3 กฎแหงผลที่ไดรับ (Law of Effect) หมายถึง ผลที่ไดรับเมื่อแสดง 
พฤติกรรมการเรียนรูแลว ถาไดรับผลที่พึงพอใจ ผูเรียนยอมที่จะอยากเรียนรูอีก แตถาไดรับผลที่ไม
พึงพอใจผูเรียนยอมไมอยากเรียนรู และเบื่อหนายตอการเรียนรู 
  3.1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร (Skinner) เม่ือตองการให
อินทรียเกิดการเรียนรูจากสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง เราจะใหผูเรียนเลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยไมบอก
แนวทางการเรียนรู แตเม่ือผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูเองแลวเราจึง “เสริมแรง” พฤติกรรมนั้นๆ 
อีกทันที เพื่อใหผูเรียนรูวาพฤติกรรมที่เขาแสดงนั้นเปนพฤติกรรมการเรียนรูที่ถูกตอง ซึ่งกฎการ
เรียนรูของ สกินเนอร ก็คือ การเสริมแรง (Reinforcement) นั่นคือ การทําใหพฤติกรรมการเรียนรูที่
เกิดขึ้นแลวมีความคงทนถาวรตอไปเรื่อยๆ แบงเปน 2 ประการคือ (เยาวพา เตชะคุปต. 2542: 89)  
   3.1.2.1 การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) คือ การที่อินทรีย
ไดรับสิ่งเราแลวเกิดความพอใจ เชน รางวัล คําชมเชย 
   3.1.2.2 การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ การที่อินทรีย
ถูกนําสิ่งที่ไมพอใจออกไปจากอินทรีย แลวเกิดความพอใจ 
  3.1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 
2545: 36-39) กลาวถึง พัฒนาการทางสติปญญาวา มนุษยมีความสามารถในการสรางความรูผาน
การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งปรากฏในตัวเด็กตั้งแตแรกเกิด ความสามารถนี้คือการปรับตัว 
(Adaptation) เปนกระบวนการที่เด็กสรางโครงสรางตามความคิด (Accommodation) ตามสภาพแวดลอม
เพ่ือใหเกิดความสมดุลในโครงสรางความคิดความเขาใจ (Equilibration) ความสามารถนี้เปนสวนสําคัญ
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ของโครงสรางทางสมอง นอกจากนี้เพียเจต เนนเรื่องการเรียนรูเกิดขึ้นไดเม่ือเด็กมี ปฏิสัมพันธกับ
เพ่ือนและผูใหญในการเขาสังคมนั้นๆ  

 พัฒนาการทางสติปญญาตามทฤษฎีของเพียเจต เปนไปตามลําดับขั้นดังนี้ 
 อายุ 0-2 ป ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) เด็กเรียนรูโดยใช

ประสาทสัมผัส เชน ปาก หู ตาม สิ่งแวดลอมรอบตัว 
 อายุ 2–6 ป ขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Intuitive or Preoperational) เรียนรู

ภาษาพูด สัญลักษณ เครื่องหมาย ทาทางในการสื่อสารความหมาย รูจักสิ่งที่เปนตัวแทน (Representation) 
โครงสรางสติปญญาแบบงายๆ สามารถหาเหตุผลอางอิงไดมีความเชื่อในความคิดของตนเองอยาง
มาก ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ  
   อายุ 7-11 ป ขั้นปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operations) รับรูรูปธรรม
ไดดีใชเหตุผล สรางกฎเกณฑ เห็นความสัมพันธของสิ่งตางๆ เปนนามธรรม 
   อายุ 11-16 ป ขั้นปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal Operations) รูจักคิดหา
เหตุผลมีระบบ คาดคะเน ตั้งสมมุติฐาน แกปญหา พัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ มีความคิด
เทาผูใหญ 
 3.2  สรุปความหมายของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (Children as a Researcher) เปนการสอนที่
ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมินและการแนะแนวใหควบคูกลมกลืนเปนกระบวนการเดียวกัน
ในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู ดวยการใหผูเรียนรูดวยวิธีการ
วิจัยซ่ึงมีความหมายถึงการใชปญญา ทําใหเกิดปญญา ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจ
ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหาความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของ
ตนในเรียนรูเด็กจะไดสรางองคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมีการวางแผน
ลวงหนาวาจะศึกษาคนควาอยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนั้นลงมือ
ดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและนําเสนอ 
รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน และแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาติ 
มีกระบวนการคนหาความรูที่เชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน โดยเด็กไดเรียนรู
คนหาความรูที่เชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน โดยเด็กไดผูเรียนคนพบและ
แกปญหา ตัดสินใจ อยางมีประสิทธิภาพในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง 
 3.3 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  3.3.1 กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน 
  3.3.2 เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรค
ความรูดวยตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนสาํคัญ
และไดลงมือปฏิบัติจริง 
  3.3.3 สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง หองสมุด ภาคสนาม 
สวนสัตว สวนพืช เปนตน 
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  3.3.4 กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณ
โรงเรียนตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด หรือสิ่งที่สะทอนถึงภูมิปญญาในทองถิ่น  
  3.3.5 นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคล ในชุมชน 
ที่เปนผูรูในสาขาวิชา 
  3.3.6 ใชเปนกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอน
อยางตอเน่ือง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน ไดรับการประเมินในสิ่งที่ผูเรียน
และสามารถทําได ถือวาเปนการประเมิน ผลการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  3.3.7 ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและ
ตอบคําถามผูเรียนอยางตอเน่ือง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียน ใหเกิด
การเรียนรูสูงสุดได  
  3.3.8 สามารถนําการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มาเปนหัวขอวิจัยใหครูทําวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนได 
 3.4 กระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
  3.4.1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
   ครูศึกษาธรรมชาติและความตองการของผูเรียนโดยอภิปราย ซักถาม ความอยากรู 
อยากเห็น และความตองการของเด็กในเรื่องที่ตองการเรียนรู จากนั้นสรางแผนที่ความคิด เพ่ือให
เด็กไดเห็นภาพรวมของเรื่องที่ตองการจะเรียนรู และเจาะลึกถึงเร่ืองที่เด็กตองการเรียนรูมากที่สุดครู
เชื่อมโยงสิ่งที่เด็กตองการเรียนรูกับจุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตรเพื่อการวางแผนจัดกระบวนการ
เรียนรูใหมีความตอเนื่อง บูรณาการสาระการเรียนรู และสิ่งที่เด็กตองการ จะเรียนรูใหสัมพันธกัน 
โดยครูเปนผูวางแผนกิจกรรมสนับสนุน สิ่งที่เด็กอยากเรียนรูโดยกิจกรรมสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง
ตามภูมิปญญาทองถิ่น 
  3.4.2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู 
   3.4.2.1 กําหนดแหลงเรียนรู ครูและเด็กรวมกําหนดแหลงเรียนรูจากเรื่องที่เด็ก
ตองการศึกษาซึ่งแหลงเรียนรูอาจจะเปนในหองเรียน สถานที่ตาง ๆ ในโรงเรียนตลอดจนแหลง
เรียนรูภายนอกโรงเรียน (ซึ่งการกําหนดแหลงเรียนรูนี้อาจเชื่อมโยงกับการศึกษาเรื่องในภูมิปญญา
ทองถิ่น) 
   3.4.2.2 ศึกษานอกสถานที่ ครูพาเด็กใหไดรับประสบการณจริงจากแหลงเรียนรู
ที่กําหนดโดยใหนักเรียนมีประสบการณตรงโดยการศึกษานอกสถานที่ อาจเปนการศึกษา ในโรงเรียน 
หรือสถานที่นอกโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ควรใหความรูพ้ืนฐานแกเด็กเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ สราง
ขอปญญาที่จะศึกษาหาความรูตอไป 
   3.4.2.3 การเลือกหัวขอที่จะศึกษา ในระหวางที่ศึกษานอกสถานที่จากแหลง
เรียนรูที่กําหนดแลว ครูกระตุนใหเด็กเลือกเร่ืองที่จะศึกษาตามความสนใจของเด็ก ตั้งประเด็นคําถาม
ในเรื่องที่เด็กสนใจ โดยกระตุนใหเด็กเกิดความสงสัยอยากเรียนอยากรู ทั้งน้ีความสนใจกับคําตอบ
ของเด็กทุกคน เพ่ือใหเด็กอยากเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางกระตือรือรนและเต็มใจ  
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   3.4.2.4 ทําแผนที่ความคิด ครูสรางภาพแผนที่ความคิดจากคําตอบของนักเรียน     
ทุกคนเพื่อใหเด็กไดเห็นภาพรวม และการเชื่อมโยงความคิดของเด็กทุกคนที่อยากเรียนรู  
    3.4.2.4.1 ศึกษาคนควา ขีดเขียนและจดบันทึก ดังน้ี 
     - ใหเด็กเลือกทํากิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจและ
ความถนัดของแตละคน  
     - เด็กคนควาหาความรู คําตอบในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น
จากแหลงความรูที่ครูจัดเตรียม เชน สมุดภาพ หนังสือ การทดลอง 
     - เด็กคนควาหาความรู คําตอบจากแหลงความรูที่บาน  
     - ครูเตรียมแหลงขอมูลทั้งที่เปนสื่อการเรียน ใบความรู ใบงาน 
และวัสดุอุปกรณตางๆ หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเอง ที่มีขอมูลความรู ที่ผูเรียนสามารถเลือกศึกษา 
     - ครู / พอแม บันทึกหลักฐานการคนควาศึกษา ทดลอง ดวย
การเขียนคําพูดสั้นๆ ของเด็ก  
     - เด็กวาดภาพแทนความคิดลงในกระดาษ 
    3.4.2.4.2 สรุปและจัดทําผลงานความรู ครูกระตุนใหเด็กสรุปผลจาก
การศึกษาคนควาในเรื่องน้ัน ๆ ซึ่งเด็กนําเสนอผลการคนควา โดยการพูด ตอบคําถามตลอดจนนํา
ผลงานจากภาพวาดหรืองานที่ประดิษฐขึ้นมาหรือแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน ตลอดจนครูกระตุนใหเพ่ือน
ซักถามแสดงความคิดเห็น และยกยองชมเชยในผลงานของเด็กทุกคน 
    3.4.2.4.3 นําเสนอสืบคนและแสวงหาความรูใหม ครูกระตุนใหเด็กมี
ความภาคภูมิใจในเร่ืองที่ตนเองศึกษา พรอมทั้งสรางแนวคิดใหเด็กนําผลความรูและผลงานที่ศึกษา
ไปใชประโยชนตอไป ซึ่งกระบวนการเรียนรูในขั้นน้ีเปนผลการเรียนรูของเด็กอยางองครวม เด็กเกิด
ความภาคภูมิใจวาตนเองจุดเดนและความสามารถในดานใดบางเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความ
อยากการเรียนรูตอไป  
  3.4.3 การประเมิน  
   3.4.3.1 ขอบเขตของการประเมิน  
    การประเมินผลสําเร็จของการสอนดวยเทคนิคเด็กนักวิจัย เปนการประเมิน
เกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก พฤติกรรมเดนของเด็ก ผลงานของเด็ก
และทักษะการเรียนรูของเด็ก ซึ่งเปนการประเมินที่ครอบคลุมทั้งดานความรู ดานความรูสึก และ
ทักษะการแสดงออกทุกดาน และประเมินตามสภาพจริง โดยมีตัวอยางการประเมิน ดังน้ี 
    3.4.3.1.1 การประเมินการแสดงออกของพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน 
ไดแก พัฒนาการทางดานรางกาย พัฒนาการทางดานสติปญญา พัฒนาการทางดานอารมณและ
จิตใจ และพัฒนาการทางดานสังคม  
    3.4.3.1.2 การสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักวิจัย ไดแก การสังเกต   
การสืบคน การศึกษาคนควาขอความรู การตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น การสื่อความหมาย
กระบวนการ กลุม การวางแผน การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การแกไขขอขัดแยงการคนควาหา



28 
 
คําตอบ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีสวนรวมการแกปญหา การคนควาหาคําตอบดวยเวลาจํากัด 
การสรุปขอความรู การแสดงความคิดเห็นความรูสึก การวิเคราะห ความรับผิดชอบในบทบาท การ
ทํางานรวมกัน มนุษยสัมพันธ การสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน  
    3.4.3.1.3 การแสวงหาความรู นักเรียนมีประสบการณตรงกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นักเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง นักเรียนทํากิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม นักเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการตลอดจนได
แสดงออกอยางชัดเจนและมีเหตุผล นักเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบแกปญหา นักเรียน
ไดฝกฝน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง นักเรียนเลือกทํากิจกรรม ตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของตนเอง นักเรียนเลือกทํากิจกรรม  ตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของตนเองอยางมีความสุข นักเรียนฝกตนเอง ใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน 
นักเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยางตอเน่ือง 
    3.4.3.1.4 ทักษะการเรียนรูของเด็กนักวิจัย ไดแก ความคิดสรางสรรค 
การแกปญหา มีกระบวนการเรียนรู มนุษยสัมพันธ การสื่อความหมาย ความมีวินัย การสังเกต และ
ผูนํา  
    3.4.3.1.5 ผลงานของเด็ก 
  3.4.4 วิธีการประเมิน 
   ใชเทคนิคการประเมินแบบทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ สวนใหญแลว
ใชการประเมินแบบไมเปนทางการ โดยมีเครื่องมือในการประเมินหลากหลาย ไดแก การทดสอบ 
การประเมิน สรางความรูจักนักเรียน การประเมินดวยการพูดคุย การประเมินดวยการสังเกต 
การประเมินสภาพจริงและพอตโฟลิโอ  
 3.5 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  ลักษณะกิจกรรมสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีกิจกรรมหลัก ที่สําคัญ 
คือ  
  3.5.1 การสํารวจแหลงเรียนรู กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็กไดศึกษาแหลงเรียนรู      
ซึ่งอาจเปนแหลงเรียนรูภายในหองเรียนหรือนอกหองเรียน กิจกรรมสํารวจนี้เปนกิจกรรมที่พัฒนาให
เด็กรูจักการแสดงหาขอมูล โดยใชทักษะการสังเกต การใชประสาทสัมผัส การมอง การดู การฟง 
การซักถาม สวนใหญแลวเด็กมักจะสังเกตและใชคําถาม ถามครู ซึ่งในขั้นตอนนี้ในระยะแรกครู
จะตองเปนผูคอยสังเกตกระตุนใหเด็กซักถาม โดยใชคําถาม เชน อะไร ทําไม อยางไร เปนตน  
       3.5.2 การเลือกตัดสินใจเรียนรูเรื่องใหมของเด็ก กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมใหเด็ก         
ไดพัฒนาการตัดสินใจและความเปนตัวของตัวเอง เน่ืองจากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยน้ี เด็กมีโอกาส
ไดเลือกที่จะเรียนรูตามความตองการของเด็ก และครูควรตระหนักใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจใน
เรื่องตอไปน้ี 
   - การเลือกตัดสินใจในหัวขอเร่ืองที่สนใจศึกษา 
   - เลือกกิจกรรมที่จะทํา 
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   - การใชอุปกรณตางๆ 
   - ระยะเวลาในการศึกษาแตละเรื่อง และอ่ืน ๆ  
   โดยสวนมากแลวครูควรใหคําแนะนํากับเด็กในระยะแรก กําหนดเวลา เสนอ
กิจกรรมที่หลากหลายใหเด็กลองทํา รวมทั้งผลงานของเด็ก ทั้งน้ีควรเปดโอกาสเด็กไดมีโอกาสเลือก
มากที่สุด 
  3.5.3 กิจกรรมการสืบคน กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดมีโอกาสคนพบ สิ่งเรียนรู
ใหม โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย การทดลองปฏิบัติจริง การประกอบอาหาร การทํากิจกรรม
ศิลปะตางๆ การวาดภาพ การอานหนังสือ การแสดงบทบาทสมมติ การเลนละคร การประดิษฐ การ
สรางจินตนาการ 
  3.5.4 กิจกรรมสัมพันธกับผูปกครอง เน่ืองจากการเรียนรูดวยวิธีนี้ เด็กๆ มีหัวขอเร่ือง
ที่จะศึกษามากมาย ดังน้ัน คุณครูควรสรางความสัมพันธกับผูปกครอง ขอความรวมมือกับผูปกครอง
ใหชวยเหลือในการสอน ความชวยเหลืออาจออกมาในรูปของ การเชิญผูปกครองเปนวิทยากร การ
พาเด็กออกไปนอกสถานที่ ใหผูปกครองชวยดูและเด็กรวมกัน การบริจาคอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ 
เปนตน ผูปกครองเปนแหลงเรียนรูที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี กิจกรรมผลิตผลงานการจัดแสดง
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สรางความภาคภูมิใจใหกับเด็ก และคุณครูควรจัดกิจกรรมนี่ทุกครั้งหลังจาก
สิ้นสุดการเรียนรูเร่ืองน้ันๆ ผลงานของเด็ก แสดงถึงกระบวนที่เด็กไดเรียนรู ขั้นตอนการทํางานของ
เด็กและแสดงออกถึงความสามารถที่แฝงอยูในตัวเด็กและความพยายามในการเรียนรู ในการจัด
แสดงผลงานนี้ถาครูมีโอกาสควรเชิญผูปกครองเขามารวมชื่นชมในผลงานและเปดโอกาสใหเด็กทุก
คนไดเลาเกี่ยวกับผลงานของตนเอง กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่คุณครูตองจัดแสดงงานของเด็กทุกครั้ง
ที่ใชวิธีการสอนแบบนี้  
 3.6 บทบาทครูในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย  
  3.6.1 ครูตองรูจักเด็กมากขึ้น (Sizing - up) 
  3.6.2 ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา  
  3.6.3 ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น  
  3.6.4 ครูใหโอกาสเด็กในการดําเนินการศึกษา คนหาความรูจากแหลงการเรียนรู 
  3.6.5 ตางๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 
  3.6.6 ครูตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมโดยเนนนักเรียนเปนสําคัญ  
 3.7 ผลของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
      ประโยชนของการใชการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  3.7.1 เด็กไดเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของตน 
  3.7.2 เด็กไดลงมือปฏิบัติและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
  3.7.3 สงเสริมใหเด็กมีทักษะ ดังน้ี ความคิดสรางสรรค (คิดหลากหลาย คิดริเร่ิม 
ไมเลียนแบบ จินตนาการ) ทักษะการแกปญหา (ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง) กระบวนการเรียนรู 
(วางแผน คนควา ปฏิบตัิ ทดลอง) มนุษยสัมพันธ (ความรวมมือ ทํางานกลุม ชวยเหลือแบงปน) การ
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สื่อความหมาย (ถามคําถาม โตตอบ แสดงความคิดเห็น) ความมีวินัย (รับผิดชอบตองาน ตรงตอเวลา 
ซื่อสัตย รอคอย) ทักษะการสังเกต (สนใจ อยากรู ซักถาม) และผูนํา (ผูริเร่ิม ผูให ผูรับ)  
  3.7.4 เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระ 
  3.7.5 เปนเทคนคิการสอน–การเรียน ที่เนนเดก็เปนสําคัญ 
  3.7.6 เปนเทคนคิการประเมินที่เนนเด็กเปนสําคัญ 
  3.7.7 ใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเพ่ือรูจักเด็กมากขึ้น 
  3.7.8 ใชเปนขอมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนของครู 
  3.7.9 เด็กไดทํางานรวมกับเพ่ือน พอ แม และครู 
  3.7.10 เด็กไดวิพากษวิจารณ วิธีการผลงานทั้งของตนและคนอื่น 
  3.7.11 เด็กไดมีโอกาสนําเสนอผลงานที่ตนสนใจ ถนัดเพื่อใชในการประเมิน 
 3.8 ทักษะการเรยีนรูของเด็กนักวิจัย 
  ในการที่ครูปฐมวัยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จากผลของการใชวิธีสอน
แบบนี้เปนการสงเสริมและพัฒนาใหเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาความสามารถที่แสดงถึงพฤติกรรมโดย
มีทักษะดานตาง ๆ ดังน้ี 
  3.8.1 ความคิดสรางสรรค หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการมีความคิด
หลากหลาย ความคิดริเร่ิม พฤติกรรมการไมเลียนแบบ ซึ่งเปนความสามารถของสมองในการคิด
จินตนาการผสมผสานความรูที่ไดรับและประสบการณเดิมในใชในรูปแบบที่แปลกใหมมีลักษณะเฉพาะ
เปนของตนเอง 
  3.8.2 ทักษะการแกปญหา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการตัดสินใจ 
การแกไขขอขัดแยง ซึ่งเปนความสามารถในการแกปญหา ดังน้ี  
   3.8.2.1 ปญหาของตนเองที่ตองแกทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือ
การกระทําของตัวเด็กเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน และจําเปนตองไดรับการแกไขทันที ในชวงเวลานั้น 
เชน ปญหาจากความเจ็บ ความหิว ความกลัว เปนตน  
   3.8.2.2 ปญหาของตนเองที่ไมตองแกไขทันที คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการ
หรือกระทําดวยตัวเด็กเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอื่น แตไมจําเปนตองรีบแกไขทันที เชน ปญหา
ความอยากได ความชอบ เปนตน 
   3.8.2.3 ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน คือปญหาที่เกิดจากความตองการ
หรือการกระทําของตนเองหรือผูอ่ืน โดยมีผลเกี่ยวของซึ่งกันและกันโดยตรง 
   3.8.2.4 ปญหาของผูอ่ืน คือปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการกระทําของ
ผูอ่ืน ปฏิบัติ และทดลอง โดยเด็กไดมีการคิดริเร่ิมดวยตนเองในการทํากิกรรมตางๆ และครูคอย
ชวยเหลือใหคําแนะนํา และกระตุนดวยคําถาม  
  3.8.3 กระบวนการเรียนรู หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ในดานการวางแผน
คนควา ปฏิบัติ และทดลอง โดยเด็กไดมีการคิดริเร่ิมดวยตนเองในการทํากิจกรรมตางๆ และครูคอย
ชวยเหลือใหคําแนะนํา และกระตุนดวยคําถาม 
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  3.8.4 มนุษยสัมพันธ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการใหความรวมมือ 
การทํางานกลุม การชวยเหลือ และมีการแบงปน โดยมีพฤติกรรมในแตละดานเฉพาะ ดังน้ี 
   3.8.4.1 ความรวมมือ ไดแก การที่เด็กทํากิจกรรมรวมกันแลวแสดงออกในดาน
การกระทําหรือคําพูดใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตาง ๆ  
   3.8.4.2 การทํางานกลุม ไดแก การที่เด็กเขารวมกิจกรรมโดยการทํางานเปน
กลุม และปฏิบัติงานภายในกลุมใหสําเร็จลุลวงดวยดี 
   3.8.4.3 การชวยเหลือ ไดแก การที่เด็กจะแสดงพฤติกรรม การแบงปน การ
เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน คอยตักเตือนเม่ือกระทําผิด 
   3.8.4.4 การแบงปน ไดแก การที่เด็กแสดงออกโดยการกระทําหรือคําพูดในการ
แบงหรือใหยืมวัสดุ อุปกรณที่ตนเองครอบครองอยูใหเพ่ือน การรอคอยเพื่อนในการใชวัสดุอุปกรณ  
  3.8.5 การสื่อความหมาย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออก ในดานการฟง การพูด 
การอานและการเขียน โดยมีพฤติกรรมในแตละดาน ดังน้ี 
   3.8.5.1 การฟง ไดแก การรูจักฟงคําสั่ง ความเขาใจในการฟง ปฏิบัติคําสั่งได
ถูกตอง 
   3.8.5.2 การพูด ไดแก การสนทนาโตตอบ การตั้งคําถาม การพูดคุยและการ
พูดแสดงความคิดเห็น  
   3.8.5.3 การอาน ไดแก ความสนใจที่จะฟงครูอานหนังสือ เปดหนังสือนิทาน
อาน พรอมทั้งเลาเรื่องไปดวย สนใจดูหนังสือ รูปภาพ นิทานและอื่น  
   3.8.5.4 การเขียน ไดแก การขีดเขียนตามความพอใจ ขีดเขียนเปนเสนคลาย
ตัวหนังสือ เขียนชื่อของตัวเอง เขียนลอกเลียนแบบคํา 
  3.8.6 ความมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานความรับผิดชอบงาน 
การตรงตอเวลา ความซื่อสัตย และรูจักการรอคอย โดยมีพฤติกรรมในแตละดาน ดังน้ี 
   3.8.6.1 ความรับผิดชอบ ไดแก การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายได 
   3.8.6.2 การตรงตอเวลา ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตรงตอเวลา 
   3.8.6.3 ความซื่อสัตย ไดแก การปฏิบัติงานและกิจกรรมตามขอตกลงไดดวย
ตนเอง 
   3.8.6.4 รูจักรอคอย ไดแก การรูจักปฏิบัติตนตามเหตุการณกอน – หลัง ไมแยง
ชิง 
  3.8.7 ทักษะการสังเกต หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการแสดงความ
สนใจ ความอยากรูอยากเห็น การตั้งคําถาม ซักถามในสิ่งที่สงสัยในขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมและ
ทํางาน 
  3.8.8 ผูนํา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในดานการเปนผูคิดริเร่ิม ผูใหและ
ผูรับโดยมีพฤติกรรมในแตละดาน ดังน้ี 
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   3.8.8.1 ผูคิดริเร่ิม ไดแก การริเร่ิมความคิด การกระทํา โดยการบอกถึงความ
ตองการในการทํากิจกรรม การเลียนแบบ การทําตามคําแนะนําหรือคําขอรองของเพื่อน 
   3.8.8.2 การเปนผูให ไดแก พฤติกรรมที่เด็กแสดงถึงการเขาถึงจิตใจของเพื่อน 
การไมเห็นแกประโยชนสวนตน วางเฉย ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน และมีความเสียสละ 
   3.8.8.3 การเปนผูรับ ไดแก การที่เด็กแสดงพฤติกรรม และการยิ้มแยมแจมใส 
เขาหากันใชคําสุภาพออนหวาน 
 
 การมีสวนรวมของเด็ก ครู และผูปกครอง ในการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 การจัดการเรียนรูเชนน้ี ครูตองประสานใหทั้งเด็กและผูปกครองมีสวนเรียนรูรวมกัน 
บทบาทครู บทบาทของคนทั้งสามกลุม ควรประสานรวมมือกัน ดังน้ี 
 1. บทบาทครู ครูผูสอนควรปฏิบัติตนโดยตองทําความรูจักเด็กแตละคนเพื่อรูความแตกตาง
และความตองการของเด็ก ครูตองเตรียมการเรียนการสอนลวงหนา หาแหลงเรียนรู ที่เหมาะสม และ
พาเด็กศึกษาจากแหลงเรียนรู ครูกระตุนใหเด็กอยากเรียน อยากรู อยากถาม เปดโอกาสใหเด็กใน
การดําเนินการศึกษา คนหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของ
ครู และใหเด็กลงมือปฏิบัติ ผลิตผลพรอมทั้งสงเสริมใหสืบคนเรียนรูตอไป  
 2. บทบาทเด็ก ครูสวนใหญมีความเห็นวาการเรียนการสอนดวยใหเด็กเปนนักวิจัย คนควา
ทําใหเด็กไดลงมือปฏิบัติและสรรคสรางความรูดวยตนเอง เด็กเกิดทักษะตางๆ ดังน้ี ความคิดสรางสรรค 
(คิดหลากหลาย คิดริเร่ิม ไมเลียนแบบ จินตนาการ) ทักษะการแกปญหา (ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง) 
กระบวนการเรียนรู (วางแผน คนควา ปฏิบัติ ทดลอง) มนุษยสัมพันธ (ความรวมมือ ทํางานกลุม 
ชวยเหลือแบงปน) การสื่อความหมาย (ถามคําถาม โตตอบ แสดงความคิดเห็น) ความมีวินัย 
(รับผิดชอบตองาน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย รอคอย) ทักษะการสังเกต (สนใจ อยากรู ซักถาม) และผูนํา 
(ผูริเริ่ม ผูให ผูรับ) 
 3. บทบาทผูปกครอง ครูสวนใหญสรางกิจกรรมสัมพันธกับผูปกครอง เน่ืองจากการเรียนรู
ดวยวิธีนี้ เด็ก ๆ มีหัวขอเร่ืองที่จะศึกษามากมาย ดังน้ัน ครูควรสรางความสัมพันธกับผูปกครอง 
บทบาทของผูปกครองจึงเปนผูคอยชวยเหลือในการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดโดยผูปกครอง
ใหความชวยเหลือในรูปของการเปนวิทยากรพิเศษ การพาเด็กออกไปนอกสถานที่ ชวยครูในการ
ดูแลเด็กรวมกัน การเขารวมชื่นชมในผลงานของเด็กในงานจัดนิทรรศการ การใชเวลาใหความรู ใน
หัวขอที่ครูใหมาถามผูปกครอง การบริจาคอุปกรณและคาใชจายอ่ืน ๆ เปนตน บทบาทของ
ผูปกครองจึงเปรียบเสมือนเปนแหลงเรียนรูที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดีและเปนกําลังใจใหเด็กมี
ความพยายามในการเรียนรู 
 3.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: บทคัดยอ) ศึกษา การพัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและ
การประเมินเนนเด็กเปนสําคัญ (ปที่ 1) กลุมตัวอยาง ครูและนักเรียนชั้นอนุบาล รวมทั้งสิ้น 665 คน 
กลุมตัวอยางครูเปนครูสอนช้ันอนุบาลปที่ 1 และชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวน 15 คน กลุมตัวอยาง นักเรียน
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เปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 และชั้นอนุบาลปที่ 2 จํานวนทั้งหมด 650 คน โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
โรงเรียนวัดเขาวัง โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี และโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐรามสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบวา  
  3.9.1 การเรียนรูของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ทั้ง 3 ดาน ความรู 
ความรูสึก และดานการปฏิบัติ โดยภาพรวม ครูมีคะแนนการรับรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู หลังเขา
รวมโครงการเพิ่มมากขึ้นกอนเขารวมโครงการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  3.9.2 การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยของครูที่เขารวมโครงการ พบวา ลักษณะ
กิจกรรมของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ครูทั้งหมดทุกคนจัดกิจกรรมโดยการใชสื่อที่หลากหลาย
รองลงมามีจํานวนมากเทากัน รอยละ 98.30 จัดกิจกรรมการสอนแบบรายบุคคลใชการสนทนาเปน
กลุม ใชการโตตอบคําถาม และใชเทคนิคการระดมพลังสมอง ที่เหลือมีจํานวนอยูในชวงรอยละ
ประมาณ 80.00 ถึงรอยละ 88.00 ใชการจัดกิจกรรม ใหเด็กคนพบดวยตนเอง ใหเด็กปรึกษาพูดคุย
กับครู ครูสรางสถานการณจําลอง และใหเด็กแสดงบทบาทสมมติ สวนลักษณะกิจกรรมที่ครูใชนอย
ที่สุดคือ ละคร คิดเปนรอยละ 36.70 
  3.9.3 การศึกษาระดับทักษะการเรียนรูของเด็ก จากการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
ผลการวิจัย พบวา เม่ือจําแนกตามระดับชั้น โดยภาพรวมเด็กชั้นอนุบาลปที่ 1 และอนุบาลปที่ 2 มี
ทักษะในการเรียนรูทุกดานอยูในระดับสูง  
  3.9.4 การเปรียบเทียบความแตกตาง และการเปลี่ยนแปลงทักษะการเรียนรูของเด็ก 
ผลการวิจัยพบวา ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการ 8 สัปดาห คะแนนเฉลี่ยรวมทักษะการเรียนรู
ของเด็กในแตละดานทั้ง 8 ดาน คือ ความคิดสรางสรรค ดานทักษะการแกปญหา ดานกระบวนการ
เรียนรู ดานมนุษยสัมพันธ ดานการสื่อความหมาย ดานความมีวินัย ดานทักษะการสังเกต และดาน
ผูนํา มีการเปลี่ยนแปลงจากสัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.01  
  3.9.5 ผลการเรียนรูของเด็กพบวา การแสดงพฤติกรรมเดนของเด็กขณะที่เรียนรู 
ตลอดระยะเวลาการเขารวมโครงการทั้ง 8 สัปดาห เด็กแสดงพฤติกรรมเดนจากการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย คือ เด็กมีทักษะการสังเกต มีการสืบคน มีการคนควาขอความรู ชอบคนหาคําตอบ มีทักษะ
การสื่อความหมาย มีความคิดรางสรรค รูจักแสดงความคิดเห็น–ความรูสึก ตั้งคําถาม ตอบคําถาม  
มีทักษะการทํางานกลุม รูจักการวางแผน ตัดสินใจ แกไขขอขัดแยง รูจักวิเคราะห สรุป รับผิดชอบ
ในบทบาทและมีมนุษยสัมพันธ ประสบการณสําคัญของเด็กขณะเรียนรู โดยภาพรวมเด็กไดรับ
ประสบการณจากการเรียนรูดวยเทคนิคเด็กนักวิจัย อยูในระดับมาก ผลงานสวนใหญอยูในระดับดี
มาก 

กาญจนา สองแสน (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบ
เด็ก นักวิจัยที่มีตอความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา หลังจากการจัดการเรียนรู
แบบเด็ก นักวิจัย เด็กปฐมวัยมีคะแนนความคิดสรางสรรคโดยรวมเฉลี่ยสูงขึ้นกวากอนการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เทากับ 18.5 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 ความคิดสรางสรรคราย
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ดานของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น ดานความคิดริเร่ิมเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.76 ดานความคิดคลองตัวเฉลี่ยสูง
เทากับ 2.25 ดานความคิดยืดหยุนเฉล่ียสูงขึ้นเทากับ 4.23 ดานความคิดละเอียดลออเฉลี่ยสูงขึ้น
เทากับ 8.20 ทุกดานคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 แสดงวา การ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความคิดสรางสรรคสูงขึ้นอยางชัดเจนเนนเด็ก
เปนสําคัญ (ปที่ 1) ผลการศึกษาพบวา 

ชยุดา พยุงวงษ (2551: บทคัดยอ) การศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยที่มีตอทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา กอนและหลัง 
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีระดับทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05 ทั้งโดยรวม (F = 208.810) และรายดานคือ ทักษะการ
สังเกต (F = 29.483) ทักษะการจําแนกประเภท (F = 98.234) ทักษะการสื่อความหมายขอมูล      
(F = 62.897) ทักษะการลงความเห็น (F = 13.113) และทักษะการพยากรณ (F = 13.113) โดยการ
จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรโดยรวมรอยละ 91.7 (Partial 
n2 = .917) และสงผลตอทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรรายดาน คือ ทักษะการสังเกตรอยละ 60.8 
(Partial n2 = .608) ทักษะการจําแนกประเภทรอยละ 83.3 (Partial n2 = .838) ทักษะการสื่อ
ความหมายขอมูลรอยละ 76.8 (Partial n2 = .768) ทักษะการลงความเห็นรอยละ 56.0 (Partial n2 
= .560) และ ทักษะการพยากรณรอยละ 20.8 (Partial n2 = .208) ตามลําดับ แสดงวาการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงเสริมใหทักษะกระบวนวิทยาศาสตรโดยรวมและรายดานมากขึ้นอยางชัดเจน 
  ศิริลักษณ วุฒิสรรพ (2551: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรูแบบเด็ก 
นักวิจัยที่มีผลตอทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา หลังการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมแตกตางจากกอน 
การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05 (F = 198.116) โดยการ
ทดลองครั้งน้ีสงผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมรอยละ 93.4 (Partial n2 = .934) และมี
คาเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรรายดานแตกตางจากกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05 

วริฐา ไมตรีจิต (2552: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัย 
ที่เปนผลมาจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัย เด็กปฐมวัยมีคะแนนความสามารถดานการเขียนโดยรวมเฉลี่ยสูงขึ้นกวากอนการจัดการ
เรียนรูเทากับ 11.67 ( D = 11.67) มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 23.15) และเม่ือพิจารณา
รายดาน เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการเขียนทุกดานเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยขั้นขีดเขี่ยแทนเขียน เฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.00 ขั้นเขียนตั้งชื่อผลงานดวยสัญลักษณ
ตางๆ ตัวเฉลี่ยสูงขึ้น เทากับ 1.93 (t = 12.61) ขั้นเขียนโดยไมมีแบบและกฎเกณฑ เฉลี่ยสูงขึ้น 
เทากับ 2.60 (t = 19.86) ขั้นเขียนโดยการลอกเลียนแบบ เฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 2.40 (t = 18.33) และ 
ขั้นเขียนในรูปของตัวอักษรและภาพวาด ตัวเฉลี่ยสูงขึ้น เทากับ 2.73 (t = 13.25) สรุปวา การ
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จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานการเขียนทั้งโดยรวมและ
รายดานสูงขึ้นอยางชัดเจน 

มยุรี  ศรีทอง (2554: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีตอ
ความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบ เด็ก
นักวิจัยเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ยความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยรวมแตกตางจากกอนการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 (F= 71.536) โดยการทดลองครั้งน้ี
สงผลตอความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยรวมรอยละ 79 (Partial η2 = .790)และมีคาเฉลี่ย
ความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมรายดานแตกตางจากกอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 ทุกดาน ดังน้ี  ดานความรูในการอนุรักษตนไม (F = 13.604) 
ดานความรูในการอนุรักษน้ํา(F = 11.811) ดานความรูในการอนุรักษสัตว  (F = 34.481)  ดาน
ความรูในการอนุรักษอากาศ(F = 21.396)  แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบ  เด็กนักวิจัยมีผลตอ
ความรูในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

 ทัศณียา บัวภา (2554: บทคัดยอ) ศึกษาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ 
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ผลการวิจัยพบวา ความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยราย
ดานทุกดานและโดยรวมกอนไดรับการจัดการเรียนรู แบบเด็กนักวิจัยอยูในระดับปานกลาง          
(x = .49, .58, .51, .64 และ .56) หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยอยูในระดับมาก          
(x  = 1.67, 1.71, 1.71, 1.84 และ 1.73) และคาความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยรายดานมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ี ดานความภาคภูมิใจในตนเองมี  การ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.18คะแนน (t = 14.95) ดานการกลาแสดงความคิดเห็นมี การ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1.13 คะแนน (t = 20.82) ดานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.20 คะแนน (t = 16.84) ดานการกลาแสดงออกมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 1.20 คะแนน (t = 15.32) และความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยรวมมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.18 คะแนน (t = 36.36) แสดงวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย
สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีระดับความเชื่อม่ันในตนเองสูงขึ้นอยางชัดเจน 

 วารุณี  นาวัลย (2555: บทคัดยอ) ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่มีผลตอ
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมกอน  
ระหวาง และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01  
การทดลองในครั้งน้ีสงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดนรวมอยูในระดับรอยละ 99 สวน
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองรายดานทุกดาน  กอน  ระหวางการทดลอง หลังการทดลอง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01  สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองอยูในระดับรอยละ 99,98,98 และ 98 ตามลําดับ 

 รัชนก กอดิษฐ (2555: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยระดับพฤติกรรมโดยรวมและรายดานมีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ P<.05 การทดลองครั้งน้ีสงผลพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับรอยละ 99 สวนพฤติกรรมราย
ดานทุกดานกอน ระหวาง และหลังการทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ P<.05 การทดลองครั้งนี้สงผลตอพฤติกรรมรายดานอยูในระดับรอยละ 98,99 และ 99 
ตามลําดับ 

ลักคณา ทัศวดี (2555: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยที่มีตอมนุษยสัมพันธของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา หลังการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยระดับพฤติกรรมโดยรวมและรายดานมีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ P<.05 การทดลองครั้งน้ีสงผลพฤติกรรมโดยรวมอยูในระดับรอยละ 86 สวนพฤติกรรมรายดาน
ทุกดานกอน ระหวาง และหลังการทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
P<.05 การทดลองครั้งน้ีสงผลตอพฤติกรรมรายดานอยูในระดับรอยละ 58,78,84 และ 80 
ตามลําดับ 
  สรุปไดวา การจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญโดยผสมผสานวิธีการสอนของครู และ
การเรียนรูของเด็ก เนนใหเด็กเปนสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู ดวยการใหเด็กลงมือศึกษา 
คนควา แสวงหาความรู คนพบความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นตามความถนัดของตน      
จึงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการเรียนรู 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
4. แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินงาน 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง มีอายุ 2-3 ป กําลังศึกษาอยู

ในชั้นเตรียมอนุบาล ปการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งมี 3 หองเรียน  จํานวน 60 คน 

 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ เปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง มีอายุ 2-3 ป กําลังศึกษา

อยูในชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลอันวิดา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงายดวยการจับสลาก 1 หองเรียน 
จากจํานวน 3 หอง แลวทําการจับสลากนักเรียนจํานวน 15 คน เพ่ือกําหนดเปนกลุมทดลอง 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
ในการวิจัยครัง้นี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 

1. เครื่องมือทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย 

2. เครื่องมือวดั คือ แบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวยัเตาะแตะ 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

1.1  ศึกษาหลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จากงานวิจัยการ
พัฒนาโครงการเด็กนักวิจัยและการประเมินเด็กเปนสําคัญของ(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2547) ซึ่ง
เปนการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และแนะแนวใหควบคูกลมกลืน
เปนกระบวนการเดียวในชั้นเรียน โดยใหผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางของการเรียนรู และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ศิริลักษณ วุฒิสรรพ (2551) กาญจนา สองแสน (2551) วริฐา ไมตรีจิต (2552)  
ทัศณียา บัวภา (2554) ลักคณา ทัศวดี (2555)  

สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงเสริมเด็กไดเรียนรูสิ่งที่ตนเองสนใจ
และไดมีประสบการณจริงในการแสวงหาความรูดวยตนเอง สงผลตอความสนใจในการเรียนรูของ
เด็กวัยเตาะแตะ 

1.2 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับหลักสูตรและคู มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ของกรมวิชาการ เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดประสบการณใหเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และเขาถึงพ้ืนฐานของการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดยมุงเนนใหครูผูสอน
สงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู 

1.3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนการสรางแผนการ 
จัดประสบการณ มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ หมายถึง ครูศึกษาความ
ตองการของผูเรียนโดยการสนทนา  ซักถาม ความอยากรูอยากเห็นของเด็ก จากนั้นครูประมวล
ความคิดเรื่องที่ไดสนทนากับเด็กแลวตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่
เด็กอยากเรียนรูโดยกิจกรรมตองสัมพันธกันกับเร่ืองที่เด็กตองการเรียนรูและสงเสริมความสนใจใน
การเรียนรู 

ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก 
ครูพาเด็กไปศึกษาที่แหลงเรียนรูมีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางดําเนินกิจกรรมศึกษา
แหลงเรียนรูเด็กจะไดรับการเรียนรูที่เกิดจากทางสัมผัสของประสาททั้ง 5 โดยระหวางการทํากิจกรรม
ครูจะประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูดวยการรับรูทางสัมผัสของประสาททั้ง 5 ของเด็กที่
มีตอบทเรียนรวมถึงการตั้งคําถามใหเด็กไดลองคิดหาคําตอบและสนทนาโตตอบกับคุณครู เพ่ือเปน
การเชื่อมโยงความคิดของเด็กจากการเรียนรูทางสัมผัสของประสาททั้ง5 และสื่อสารออกมาอยางมี
ความหมาย 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล ลงมือปฏิบัติทําผลงาน  หมายถึง ขั้นที่ครูประเมินพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียนรูของเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและการนําเสนอ
ผลงานของเด็ก  
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1.4 นําแผนกิจกรรมการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเสนอผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกตองตามหลักแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนักวิจัย จํานวน 3 ทาน เพ่ือหา
ความสอดคลองของจุดประสงค เน้ือหาการดําเนินกิจกรรม สื่อการเรียน การประเมินผล เพ่ือตรวจ
พิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดังนี้ 

1. อาจารยศิริลักษณ  วุฒิสรรพ   
อาจารยผูสอน  โรงเรียนอนุบาลแพร  
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 

2. อาจารยศิวภรณ  สองแสน   
    อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
3. อาจารยมยุรี  ศรีทอง   

อาจารยผูสอน  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์  
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการตรวจแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวจัิย ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานไดชี้แนะการใช
ภาษาในการเขียนแผน และปรับคําพูดใหเด็กเขาใจงายขึ้น เพ่ือใหเหมาะสมกับวยั โดยภาพรวมการ
เขียนแผนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยใชได 

1.5  ปรับปรุงแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ที่มีความเห็น
ตรงกันอยางนอย 2 ใน 3 ทาน ถือเปนเกณฑที่เหมาะสม 

1.6 นําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทดลองใช (Try out) กับ
เด็กนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2-3 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยางจากหองเรียนนักเรียนชั้นเตรียม
อนุบาล จํานวน 30 คน เพ่ือนํามาปรับปรุงกิจกรรมและระยะเวลาที่ใช เทคนิคตางๆ ใหเกิดความ
ชํานาญในการใชแผนการจัดประสบการณแบบเด็กนักวิจัย  

1.7 นําแผนการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปทําเปนฉบับจริง เพ่ือนําไปใชในกลุมตัวอยาง
ในการทดลอง 

2. การสรางและหาคุณภาพของแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัย
เตาะแตะมีขั้นตอน ดังน้ี 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 
โดยศึกษาจากการวัดและประเมินเด็กแนวใหมของสิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2554) งานวิจัยของ
เบญจะ คํามะสอน (2544) สนอง สุทธาอามาตย (2545) อัญชลี ฉิมพลี (2551) นงลักษณ งามขํา
(2551) ทัศณียา บังภา (2554) เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหา จุดประสงคและรูปแบบของแบบ
ประเมินเพื่อวัดความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ  
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สรุปไดวา ความสนใจมีความสําคัญที่ควรปลูกฝงในระดับวัยเตาะแตะ เพราะเด็กใน
ระดับวัยเตาะแตะพรอมที่จะสนใจทุกอยาง ถาเด็กในวัยนี้มีความสนใจสิ่งใดแลว ก็จะเปนรากฐาน
สําคัญที่จะทําใหเด็กมีความตั้งใจประกอบกิจกรรมตางๆ อยางมีความมุงม่ัน อันเกิดจากแรงจูงใจ
ภายในและนําไปสูการเรียนรูที่ดีในวัยตอไป ทั้งยังสงผลถึงพัฒนาการทุกดานของเด็กอีกดวย  

2.2 นําแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูไปทดลองใช (Try Out) กับเด็ก
วัยเตาะแตะ ชั้นเตรียมอนุบาลที่มีอายุ 2-3 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เปนเวลา 1 สัปดาห 
โดยผูวิจัยทําการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เพ่ือศึกษาความ
ชัดเจนของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงความสนใจในการเรียนรู แลวนํามาปรับปรุงแกไขการประเมิน
ในทุกดานใหรัดกุมสามารถวัดและประเมินผลได 

2.3 นําแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ ไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสม เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา และความเหมาะสมของแบบประเมิน จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารย นภดล กองศิลป  

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายประถม) 

2. อาจารย ดร.ปณณวิชญ  ใบกุหลาบ  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3. อาจารยกณิการ  พงศพันธุสถาพร  

โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ผลการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน

ไดชี้แนะการใชภาษาในการเขียนแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรู เพ่ือใหเหมาะสมกับ

วัย โดยภาพรวมการเขียนแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูใชได 

2.4  นําแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใหปรับปรุงการใช
ภาษาในขอพฤติกรรม รายการพฤติกรรม ปรับเกณฑการใหคะแนน และตรวจสอบขั้นตอนการ
ประเมินไดชัดเจน 

2.5  การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบประเมินพฤติกรรม 
การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาครั้งน้ี ดําเนินการโดยนําเอาแบบประเมิน

พฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานลงคะแนนประเมินวา
ขอความที่แสดงพฤติกรรมที่ประเมินนั้นสอดคลองกับจุดประสงคของการประเมินหรือไม โดยกําหนด
คะแนนเปน +1 , 0 และ -1 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2548: 69) 
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เม่ือ   +1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอน้ัน 
เม่ือ    0 หมายถึง ไมแนในวาขอสอบวัดจุดประสงคขอน้ันหรือไม 
เม่ือ   -1 หมายถึง แนใจวาขอสอบนั้นไมวัดจุดประสงคขอน้ัน 

แลวนําคะแนนที่ไดจากการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาหาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค (IOC : Index of ltem Objective Congruence) ซึ่งตองมีคา IOC 
มากกวาหรือเทากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2548: 1) ซึ่งพบวาแบบประเมินความสนใจใน
การเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะมีคา IOC อยูระหวางตั้งแต 0.67 ถึง 1.00 จํานวน 30 ขอ และปรับ 
แกไขแบบประเมินตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นตรงกันโดยใชเกณฑพิจารณาจาก
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทานใหเหมาะสม โดยการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้พบวา ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานมีความเห็นสอดคลองตรงกัน 

2.6 การหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน 
 หลังจากตรวจสอบคาความเที่ยงตรงแลว ผูวิจัยนําแบบประเมินความสนใจในการ

เรียนรูไปทดลองใชกับเด็กชั้นเตรียมอนุบาล จํานวน 15 คน ของโรงเรียนอนุบาลอันวิดา อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยใชผูสังเกต 1 คน คือ ผูวิจัย โดยการหาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมิน
ความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ คํานวณจากสูตรสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค 
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 165) ซึ่งไดคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินทั้งฉบับเทากับ 0.79 
 
แบบแผนการทดลองและวิธีการทดลอง 

แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองโดยใชอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลองตามแบบ
แผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest Posttest Design (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 15) 

 
ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
 (pretest) (posttest) 
E T1 X T2 

 
เม่ือ E    แทน กลุมทดลอง 

T1   แทน การทดสอบเชงิปฏิบัติปฏิบตักิารรับรูทางประสาทสัมผัสทัง้หากอนการทดลอง 
 X    แทน การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

T2   แทน การทดสอบเชงิปฏิบัติปฏิบตักิารรับรูทางประสาทสัมผัสทัง้หาหลังการทดลอง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
วิธีดําเนินการทดลอง 
การวิจัยครั้งนีดํ้าเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2556 เปนเวลา 8 สัปดาห 

สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 - 30 นาที รวมระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 40 ครั้ง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย 
2. แจงใหผูปกครองรับทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เพ่ือขอความ 

รวมมือในการเปนวิทยากร และสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
3. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยาง และจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมตอ 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
4. ทําการประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะกอนการทดลอง

กับกลุมตัวอยาง (Pretest) เปนเวลา 3 วัน ไดแกจันทร อังคาร พุธ จากนั้นนํามาตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑและเก็บคะแนนไวเปนหลักฐาน 

5. ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยกับกลุมตัวอยางใชเวลา 
8 สัปดาหๆ ละ 5 วันๆ ละ 20 - 30 นาที ชวงกิจกรรมเสริมประสบการณเริ่มเวลา 09.00 – 09.30 น. 
จนสิ้นสุดการทดลองรวมทัง้สิ้น 40 ครั้ง ในการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ  
ขั้นที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู  
ขั้นที่ 3 การประเมินผล 

6. กําหนดการทดลองโดยกําหนดหัวขอเร่ืองในการเรียนรูตามความตองการของเด็กซึ่ง 
อยูในขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจของการจัดการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยปรากฏ 
ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 กําหนดการทดลอง 
 

สัปดาหที่ หัวเรื่องทีเ่ด็กตองการเรยีนรู วันที่ทําการทดลอง
1-2 ตนไมแสนดี วันจันทร – วนัศุกร 

 3-4 ผึ้งแสนนอยขยัน

5-6 ไขดีมีประโยชน

7-8 ผักแสนอรอย

 

โดยมีขั้นตอนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยดังตาราง 3 

 



43 

ตาราง  3  ขัน้ตอนแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) 
 

ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู
ข้ันที่ 1 ทบทวนความรูและเลือก
หัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 30 นาที) 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนเพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับเด็ก 
2. เชิญชวนใหเด็กเสนอเรื่องหรือสรางสถานการณเพ่ือ
กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในสิ่งที่นาสนใจ 
3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหัวเรื่องที่เด็กตองการ
ศึกษาเรยีนรู 
4. เลือกหัวขอที่เด็กตองการจะศึกษารวมกัน 
5. เด็กและครรูวมกันเลาประสบการณเกีย่วกับเรื่องที่
สนใจศึกษาพรอมรวมกันตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบ
รวมกัน 
6. ครูนําหัวขอที่เด็กตองการเรียนรูเชื่อมโยงใหเขากับ
จุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร 
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูที่ชวย
สงเสริมความสนใจในการเรยีนรู 

ข้ันที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ  8 วัน 
วันละ 30-45 นาที) 

1. การสํารวจแหลงเรียนรู (ประมาณ  4 วัน) 
    1.1 พาเด็กศึกษาแหลงเรียนรู และใหเด็กเลือกที่จะ
ศึกษาตามความตองการตามธรรมชาติของเด็ก 
    1.2 ใชคําถามและพูดกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ
ที่จะเรียนรู 
    1.3 ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กถามคําถาม 
    1.4 ครูกระตุนใหเด็กเลาประสบการณที่ไดไป
สํารวจแหลงเรียนรู 
    1.5 ใหเด็กเลาถึงประสบการณที่ไดไปแหลงเรียนรู 
2. การเลือกหัวขอที่จะศึกษา (ประมาณ 1 วัน) 
    2.1 ครูและเด็กรวมกันสนทนาเกี่ยวกบักิจกรรมที่
เด็กๆตองการทํา 
    2.2 ครูทําแผนที่ความคดิจากคําตอบของเด็กทุก
คน เพ่ือเห็นภาพรวม 
3. การศึกษาคนควา ทดลอง ขีดเขียน และจดบันทึก 
(ประมาณ 2 วัน) โดยครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทํา
ตามความสนใจและความถนัดของแตละคน 
4. นําเสนอผลงาน (1 วัน) 
    4.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 
    4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน 
   4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากเรียนรูตอไป 
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N
R

IOC ∑=

ตาราง 3 (ตอ)  
 

 

7. ขณะจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยผูวจัิยทําการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการรวม 

กิจกรรมของเด็กปฐมวัยทุกครั้ง 

8. เม่ือสิ้นสุดการทดลองผูวิจัยไดทําการประเมินความสนใจในการเรยีนรูหลังการทดลอง 

(Posttest) ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน  15 คน  

9. นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับจากการทดลองมาทําการวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิต ิดังน้ี 
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

1.1 คํานวณคาความเที่ยงตรงรายขอดวยการคํานวณความสอดคลองระหวาง 
แบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะกับจุดประสงค  โดยใชสูตร  
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 95) ดังน้ี 
 
 
 
 

เม่ือ  IOC  แทน  คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบประเมินแตละขอกับจุดประสงค 

∑R แทน  ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญในแตละขอ 
N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

 

1.2 การวิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item Analysis) เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกของแบบ

ประเมินความสนใจในการเรยีนรูของเด็กวยัเตาะแตะ โดยใชสตูร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2548: 

14) ดังน้ี 

ขั้นตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 
ข้ันที่ 3 การประเมินผล 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ  1 วัน)  

สรุปและจัดทาํผลงานความรู ( 1 วัน) 

การสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและการ

นําเสนอผลงานของเด็ก  
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n ∑ IT  ∑ I∑T

n∑ I ∑ I n∑T   ∑T
 

 
เม่ือ     แทน  คาอํานาจจําแนกรายขอ 

I  แทน  คะแนนของขอคําถาม 

T  แทน  คะแนนผลรวมของขออ่ืนที่เหลือทุกขอ 

n แทน จํานวนคนในกลุม 

 
 

1.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบประเมินความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค คํานวณจากสูตร α (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 165) 
ดังน้ี 

 

 
k

k 1 1
∑ s
s

 

เม่ือ α แทน  คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด 

  k แทน  จํานวนขอคําถามของเครื่องมือวัด 

s  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

  s  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบัของเครื่องมือวัด 

 
2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

    ใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows ทําการวิเคราะห 

2.1 หาคาเฉลีย่ของคะแนนใชสูตร (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 55) 
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x   
∑ x
N  

 

เม่ือ  x       แทน   คาเฉลี่ย 

  ∑X แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

N แทน  จํานวนเด็กวัยเตาะแตะ 

และใชเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยคะแนนรายดาน(หกคะแนน)และคะแนนรวม(สามสิบคะแนน)เปน

หาระดับ ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 
หมายถึง 

รายขอ รายดาน รวม

1.34-2.00 8.04-12.00 40.20-60.00 สนใจ 

0.67-1.33 4.02-7.98 20.10-39.90 สนใจบางครั้ง

0.00-0.66 0.00-3.96 00.00-19.80 ไมสนใจ 

 

 2.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) โดยใชสูตร

(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 55) 

  

S. D.
n∑ x ∑ x

n n 1
 

 

เม่ือ S        แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

  n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

∑x แทน  ผลรวมคะแนนทั้งหมด 

∑x   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางยกกําลังสอง 

 

2.3 หาคาขอบเขตลางและบนของคาเฉลีย่ประชากรทีช่วงความเชื่อม่ัน 95% โดย

คํานวณจากสตูร CI(Confidence Intervals)(Easton ; & McColl’s.//1998:/online) ดังน้ี  
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n
S.tXCI *±=

 

 

เม่ือ  CI       แทน  ขอบเขตลางและบนของคาเฉลี่ยประชากร 

X       แทน     คาเฉลี่ยคะแนน  

t*   แทน  คาวิกฤตของการแจกแจงแบบ t ที่ df=n-1 

 S แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

 

2.4  หาคาความสมัพันธระหวางคะแนน โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ 
เพียรสัน  

( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
=

2222
XY

YYnXXn

)Y)(X(XYn
r  

 
เม่ือ  rXY       แทน    คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

X        แทน     คะแนนวัดกอนการทดลอง 
Y        แทน     คะแนนวัดหลังการทดลอง 

n  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

และใชเกณฑการแปลผลคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังน้ี 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ หมายถึง 

.80 หรือ สูงกวา สัมพันธกันสูงมาก

.60 ถึง .80 สัมพันธกันสูง

.40 ถึง .60 สัมพันธกันปานกลาง

.20 ถึง .40 สัมพันธกันต่ํา

.20 หรือ ต่ํากวา สัมพันธกันต่ํามาก

 

2.3 ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนทํา 
การทดลองและหลังทําการทดลอง โดยคํานวณจากสูตร t-test แบบ Dependent Samples  
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 99) ดังน้ี 
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n
td =

t  
D
SD

 

 

       เม่ือ           t แทน  SD   SD
√N

  คาที่ใชการพิจารณา t-distribution 

             D แทน  คะแนนความแตกตาง 

N แทน  คาเฉลี่ยคะแนนความแตกตาง 

D       แทน  คาเฉลี่ยคะแนนความแตกตาง 

SD แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง 

 

2.4 หาคาขนาดสงผล(Effect Size) สําหรับ t-test แบบ Dependent Samples  
โดยใชสูตร  Cohen’s d (Cohen. 1988: 19-74) ดังน้ี  

 

    

   เม่ือ   d     แทน    คาขนาดของการสงผลของ Cohen's d 

t  แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-distribution 

n แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

และใชเกณฑการแปลผลคาขนาดของการสงผลตามตารางมาตรฐานของ Cohen's d ดังน้ี 
   เม่ือ    d = 0.2, สงผลนอย 

d = 0.5, สงผลปานกลาง 
d = 0.8, สงผลมาก 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

N        แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

X            แทน       คาเฉลี่ยของคะแนน 

S        แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

D        แทน คาเฉลี่ยของผลตางคะแนนกอนทดลอง และหลังทดลอง 

                   SD        แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเฉลี่ย 

t        แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาจากการแจกแจงของ  

P            แทน คาระดับนัยสําคัญของสถิติ 

      rpre-post  แทน คาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธพหุคูณระหวางกอนการทดลอง 

                                      กับหลังการทดลอง  

      Cohen's d   แทน คาขนาดสงผลของ Cohen’s d 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ

ตอไปน้ี 
ตอนที่ 1 การศึกษาระดับความสนใจในการเรียนรู รายดาน และโดยรวม กอนและหลังการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสนใจในการเรียนรูรายดาน และโดยรวม กอนและ

หลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหระดับความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ ตามลําดับขั้น
ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ    
รายขอ รายดาน และโดยรวม กอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย การวิเคราะห
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ขอมูลสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ
ที่ไดจากการประเมินนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยแยกรายดานและรวมทั้งหมด มาหาคาสถิติพ้ืนฐานไดแก คาเฉลี่ย(    )และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S) คาความคลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ย(SEM) คาขอบเขตลางและ คาขอบเขตบนของ
คาเฉลี่ยประชากรที่ชวงความเชื่อม่ัน 95%  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4 และแยกเปนรายดานและ
โดยรวม ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 5  

 

ตาราง 4 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนความสนใจในการเรียนรูรายขอของเด็กวัยเตาะแตะที่ไดจากการ 
 ประเมินกอนและหลังการจดัการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ความสนใจในการเรียนรู 

กอนทดลอง หลังทดลอง

S  S
ดานการใชสายตา   
1.1 รูจักรูปทรงและสามารถบอกไดอยางนอย 3 รูปทรง (วงกลม 

สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ดาว และหัวใจ) .80 .775 1.33 .488 

1.2 สามารถเปรียบเทียบสิ่งที่พบเห็นไดบาง ตามขนาด และ
จํานวน ไดแก ใหญกวา-เล็กกวา ยาวกวา-สั้นกวา และ
มากกวา-นอยกวา  

.80 .862 1.67 .488 

1.3 รูจักสีและบอกชื่อสีตางๆไดอยางนอย 3 สี 1.13 .743 1.67 .488 

1.4 เลือกหนังสืออานเองโดยเปดดูทีละหนาจากหนาไปหลัง 1.00 .000 2.00 .000 

1.5 ใหความหมายตอลายเสนตางๆที่เขียน .93 .704 1.93 .258 

1.6 เริ่มตนวาดรูปตางๆตามจินตนาการตนเอง 1.27 .458 1.87 .352 

ดานการไดยิน   
2.1 นั่งและตั้งใจฟงนิทานหรือ เรื่องบอกเลาของคุณครูและเพื่อน 1.40 .632 2.00 .000 

2.2 ฟง เขาใจ คําสั่งและปฏิบัติตามได 1.00 .000 2.00 .000 

2.3 สื่อสารดวยวาจาบอกความตองการ เลาเรื่อง หรือตอบคําถาม 1.07 .594 1.93 .258 

2.4 รูจักคําศัพทที่เรียนในหนวยตางๆ .87 .516 1.80 .414 

2.5 สามารถทองคําคลองจอง และรองเพลงที่เรียนได .67 .617 1.80 .414 

2.6 ปฏิบัติตามกฎของหองเรียนไดโดยมีคุณครูเปนผูแนะนํา เชน 
เก็บของเลนและอุปกรณหลังใชงาน ทิ้งขยะในถังที่จัดไว 1.47 .640 1.93 .258 
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ตาราง 4 (ตอ)  
 

ความสนใจในการเรียนรู 

กอนทดลอง หลังทดลอง

S  S
ดานการคิด   
3.1 เริ่มตนจําแนกประเภทและจัดหมวดหมูสิ่งของ 1.20 .561 2.00 .000 

3.2 สามารถคิดแกปญหางายๆในขณะเลน หรือทํางานได .80 .561 1.53 .516 

3.3 ใชความคิดของตนเองในการเลือกสี ผสมสี และระบายสีอยาง
อิสระ 1.07 .258 2.00 .000 

3.4 ใชความคิดของตนเองในการในการเลือกวัสดุตางๆในการตก
แตงงานศิลปะของตนเอง 1.00 .378 2.00 .000 

3.5 นําของเลน หรืออุปกรณตางๆที่พบเห็นมาสรางชิ้นงานตาม
จินตนาการและสามารถนําเสนอผลงานตนเองได 1.07 .704 2.00 .000 

3.6 ชางสังเกต และสามารถบอกถึงสิ่งที่พบเห็น และความ
เปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมได เชน สภาพอากาศ เวลา  1.00 .756 1.87 .352 

ดานการเคลื่อนไหวรางกายและสัมผัส   
4.1 ใชจินตนาการเคลื่อนไหวรางกายใหเขากับจังหวะดนตรี 1.33 .617 1.93 .258 

4.2 ใชจินตนาการในการแสดง หรือทําทาทางตางๆ เชน เดิน
เหมือนชาง กระโดดเหมือนกระตาย บินเหมือนผึ้ง เปนตน 1.53 .640 2.00 .000 

4.3 เลนบทบาทสมมุติตามมุมตางๆ 1.60 .507 2.00 .000 

4.4 สามารถกระโดดขาคูอยูกับที่อยางตอเน่ืองได 1.60 .632 1.93 .258 

4.5 สามารถเลนเครื่องเลนปนปายไดอยางคลองแคลว 1.87 .352 1.93 .258 

4.6 สามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะชา เร็ว ได .60 .507 1.20 .414 

ดานการจําแนกกลิ่นและรส   
5.1 สามารถบอกรสชาติไดอยางนอย 1 รส (หวาน เค็ม เปรี้ยว) .60 .507 1.33 .488 

5.2 สามารถบอกกลิ่นที่ดมได (หอม เหม็น) .73 .458 1.60 .507 

5.3 สามารถบอกกลิ่นที่ชอบจากสิ่งของที่กําหนดได 1.33 .488 2.00 .000 

5.4 สามารถเลือกรสชาติที่ชอบจากอาหารและเครื่องดื่มที่กําหนด
ได 1.27 .458 2.00 .000 

5.5 สามารถดมกลิ่นและเลือกภาพกับกลิ่นที่ดมได .67 .488 1.93 .258 

5.6 สามารถชิมรสและเลือกภาพกับสิ่งที่ชิมได .67 .488 2.00 .000 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา ระดับคะแนนประเมินพฤติกรรมความสนใจในการ
เรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะรายขอเปนดังนี้ 
 กอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กวัยเตาะแตะมีคะแนนการประเมินพฤติกรรม   
1) ดานการใชสายตาทุกขอรายการ อยูในระดับสนใจบางครั้ง  2) ดานการไดยิน สวนใหญเกือบทุก
ขอรายการ อยูในระดับสนใจบางครั้ง มีเฉพาะสองขอรายการ อยูในระดับสนใจ คือ นั่งและตั้งใจฟง
นิทานหรือ เรื่องบอกเลาของคุณครูและเพื่อนและปฏิบัติตามกฎของหองเรียนไดโดยมีคุณครูเปนผู
แนะนํา เชน เก็บของเลนและอุปกรณหลังใชงาน ทิ้งขยะในถังที่จัดไว 3) ดานการคิด ทุกขอรายการ 
อยูในระดับสนใจบางครั้ง  4) ดานการเคลื่อนไหวรางกายและสัมผัส เพียงสองขอรายการอยูในระดับ
สนใจบางครั้ง ที่เหลืออีกสี่ขอรายการอยูในระดับสนใจ 5) ดานการจําแนกกลิ่นและรส ทุกขอรายการ 
อยูในระดับสนใจบางครั้ง 
 หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กวัยเตาะแตะมีคะแนนการประเมิน
พฤติกรรม 1) ดานการใชสายตาเกือบทุกขอรายการ อยูในระดับสนใจ ยกเวนขอเดียวคือรูจักรูปทรง
และสามารถบอกไดอยางนอย 3 รูปทรง  อยูในระดับสนใจบางครั้ง 2) ดานการไดยิน ทุกขอรายการ 
อยูในระดับสนใจ 3) ดานการคิด ทุกขอรายการ อยูในระดับสนใจ  4) ดานการเคลื่อนไหวรางกาย
และสัมผัส เกือบทุกขอรายการ อยูในระดับสนใจ ยกเวนขอเดียวคือสามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะ
ชา เร็ว ได อยูในระดับสนใจบางครั้ง และ5) ดานการจําแนกกลิ่นและรส เกือบทุกขอรายการ อยูใน
ระดับสนใจ ยกเวนขอเดียว คือสามารถบอกรสชาติไดอยางนอย 1 รส (หวาน เค็ม เปรี้ยว) อยูใน
ระดับสนใจบางครั้ง 
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ตาราง 5 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนความสนใจในการเรียนรูแยกรายดาน และโดยรวม ของเด็ก 
 วัยเตาะแตะที่ไดจากการประเมินกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

ความสนใจในการเรียนรู การวัด  S SEM 
ชวงความเชื่อม่ัน 95 %

ขอบเขตลาง ขอบเขตบน
ดานการใชสายตา กอน 5.93 2.76 .72 4.53 7.33

หลัง 10.47 1.36 .35 9.78 11.16
ดานการไดยิน กอน 6.47 1.96 .51 5.48 7.46

หลัง 11.47 1.13 .29 10.90 12.04
ดานการคิด กอน 6.13 2.70 .70 4.77 7.49

หลัง 11.40 .74 .19 11.03 11.77
ดานการเคลื่อนไหวทาง
รางกายและสัมผัส 

กอน 8.53 2.10 .54 7.47 9.59
หลัง 11.00 .76 .20 10.62 11.38

ดานการจําแนกกลิ่นและ
รส 

กอน 5.27 2.19 .57 4.16 6.38
หลัง 10.87 .92 .24 10.41 11.33

รวม กอน 32.33 7.84 2.02 28.36 36.30
หลัง 55.20 3.69 .95 53.33 57.07

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา ระดับคะแนนการประเมินพฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะเปนดังนี้ 
 กอนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กวัยเตาะแตะมีคะแนนการประเมินพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับไมสนใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ10.47 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยประชากรอยูในชวง 6.50-14.44 คะแนน สวนรายดานทุกดานอยูในระดับไมสนใจ เรียง
ตามลําดับดังน้ี  ดานการเคลื่อนไหวทางรางกายและสัมผัส ดานการไดยิน  ดานการคิด ดานการใช
สายตา และดานการจําแนกกลิ่นและรส มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.53,  6.47, 6.13, 5.93, 5.27 คะแนน 
และมีคาเฉลี่ยประชากรอยูในชวง 7.47-9.59,  5.48-7.46,  4.77-7.49,  4.53-7.33, และ 4.16-6.38  
คะแนน 
 หลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กวัยเตาะแตะมีคะแนนการประเมินพฤติกรรม
ความสนใจในการเรียนรูโดยรวมอยูในระดับสนใจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 55.20  คะแนน และมีคาเฉลี่ย
ประชากรอยูในชวง 53.33-57.07 คะแนน สวนรายดานทั้งหาดาน อยูในระดับสนใจ เรียงตามลําดับ
ดังนี้ ดานการไดยิน ดานการคิด ดานการเคลื่อนไหวทางรางกายและสัมผัส ดานการจําแนกกลิ่นและ
รส และดานการใชสายตา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.47, 11.40, 11.00, 10.87, และ 10.47  คะแนน 
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และมีคาเฉลี่ยประชากรอยูในชวง 10.90-12.04, 11.03-11.77,  10.62-11.38, 10.41-11.33  และ  
9.78-11.16 คะแนน 
 เพ่ือใหเห็นเดนชัดผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยรายดานและโดยรวมกอนและหลังการจัด
กิจกรรมมานําเสนอเปนแผนภูมิ ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
 
 

 

ภาพประกอบ  2  แผนภูมิคะแนนเฉลี่ยรายดานและโดยรวมกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูรายดาน
และโดยรวมของเด็กวัยเตาะแตะ กอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูรายดาน
และโดยรวมของเด็กวัยเตาะแตะ กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยแยกรายดานและ
รวมทั้งหมด มาวิเคราะหเปรียบเทียบ และทดสอบความแตกตางเฉลี่ย โดยใช t - test ทดสอบคา
นัยสําคัญทางสถิติ  หาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู โดยใช 
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson) และในกรณีที่พบวาคา t มีนัยสําคัญทางสถิติ จะคํานวณ
คาขนาดสงผล (Effect Size) โดยใชสูตรขนาดสงผลของโคเฮน (Cohen’s d) ปรากฏผลดังแสดงใน
ตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางคะแนนความสนใจในการเรียนรู กอนและหลังการจัดการ 
 เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยจําแนกรายดานและโดยรวม 
 

ความสนใจในการ
เรียนรู 

K D  DS  DS  t df p rpre-post Cohen’s d 

ดานการใชสายตา 6 4.53 2.03 .52 8.65 14 .00 .71 2.23
ดานการไดยิน 6 5.00 1.69 .44 11.46 14 .00 .51 2.96
ดานการคิด 6 5.27 2.28 .59 8.94 14 .00 .66 2.31
ดานการเคลื่อนไหว
รางกายและสัมผัส 

6 2.47 2.13 .55 4.48 14 .00 .14 1.16 

ดานการจําแนก
กลิ่นและรส 

6 5.60 2.29 .59 9.46 14 .00 .09 2.44 

รวม 30 22.87 5.42 1.40 16.33 14 .00 .79 4.22

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวา  
 หลังจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยแลว  เด็กวัยเตาะแตะมีคะแนนพฤติกรรมความ
สนใจในการเรียนรูรายดานทุกดานและโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ตามลําดับดังน้ี  ดานการเคลื่อนไหวรางกายและสัมผัส (D =2.47) ดานการใชสายตา      
( D =4.53)  ดานการไดยิน  ( D =5.00) ดานการคิด ( D =5.27)  และ ดานการจําแนกกลิ่นและรส    
( D =5.60) และ โดยรวม ( D =22.87)   แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสงเสริมใหเด็กวัย
เตาะแตะมีคะแนนพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูรายดานทุกดานและโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นอยางชัดเจน 
 และยังพบอีกวาคะแนนพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรู ระหวางกอนและหลังไดรับการ
จัดการเรียนรูมีความสัมพันธกันต่ํามากเฉพาะ ดานการจําแนกกลิ่นและรส (r=.09) และ ดานการ
เคลื่อนไหวรางกายและสัมผัส (r=.14) ที่มีความสัมพันธกันปานกลางมีดานเดียวคือ ดานการไดยิน 
สวนที่เหลือมีความสัมพันธกันสูงไดแก ดานการคิด (r=.66) ดานการใชสายตา(r=.71) และโดยรวม 
(r=.79)     
 เม่ือพิจารณาถึงขนาดสงผลตอการทดลองจากคา Cohen’s d พบวาการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยมีขนาดสงผลตอพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูทุกดานและโดยรวมในระดับมาก 
เรียงตามลําดับดังนี้ ดานการเคลื่อนไหวรางกายและสัมผัส (d=1.16) ดานการใชสายตา(d=2.23) 
ดานการคิด(d=2.31)  ดานการจําแนกกลิ่นและรส (d=2.44) ดานการไดยิน (d=2.96) และคะแนน
รวม (d=4.22)   



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะที่ไดการจัดการ

เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีจุดมุงหมายในการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาระดับความสนใจในการเรียนรูของเด็ก
วัยเตาะแตะที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย และเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความสนใจในการ
เรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย กอนและหลังการทดลอง 

ขอบเขตของการศึกษาคนควาประชากรที่ใชในการสุมกลุมตัวอยางครั้งนี้ เปนเด็กวัยเตาะแตะ 
ชาย-หญิง ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาล
อันวิดา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 นนทบุรี ซึ่งมี 3 หองเรียน จํานวน 
60 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ เปนเด็กวัยเตาะแตะชาย-หญิง มีอายุ 2-3 ป กําลังศึกษา
อยูในชั้นเตรียมอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556  โรงเรียนอนุบาลอันวิดา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 นนทบุรี ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงายดวยการจับฉลาก 
1 หองเรียน จากจํานวน 3 หอง แลวทําการจับฉลากนักเรียนจํานวน 15 คน เพ่ือกําหนดเปนกลุม
ทดลองตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยตัวตน ไดแก การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ตัวแปรตาม 
ไดแก ความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยและแบบประเมิน
พฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ ดานการใชสายตา ดานการไดยิน ดานการ
คิด ดานการเคลื่อนไหวทางรางกายและสัมผัส และดานการจําแนกกลิ่นและรส ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 30 
ขอ ที่มีความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ .79  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ซึ่ง
ทําการศึกษาวิจัยกับกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับวัยเตาะแตะ โดยผูวิจัยไดดําเนินการทดลองโดย
สรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 สัปดาห จากนั้นทําการประเมิน ดวยแบบประเมิน
พฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ วัดผลกอนทดลองกับกลุมทดลอง และ
ดําเนินการทดลองจนครบ 8 สัปดาห เม่ือสิ้นสุดการทดลอง นําแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะมาทดสอบอีกครั้งและนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะหขอมูล
ดวยวิธีการทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา ความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีระดับความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะโดยรวมมีการ
เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ระดับคะแนนแบบประเมินความสนใจในการ
เรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ กอนและหลังที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย มีคะแนนความ
สนใจในการเรียนรูรวมเฉลี่ยเทากับ 32.33 และ 55.20 ซึ่งอยูในระดับสนใจบางครั้งและสนใจ คะแนน
ดานการใชสายตาเฉลี่ยเทากับ 5.93 และ 10.47 ซึ่งอยูในระดับสนใจบางครั้งและสนใจ คะแนนดาน
การไดยินเฉลี่ยเทากับ 6.47 และ 11.47  ซึ่งอยูในระดับสนใจบางครั้งและสนใจ คะแนนดานการคิด
เฉลี่ยเทากับ 6.13 และ 11.40 ซึ่งอยูในระดับสนใจบางครั้งและสนใจ คะแนนดานการเคลื่อนไหวทาง
รางกายและสัมผัสเฉลี่ยเทากับ 8.53 และ 11.00 ซึ่งอยูในระดับสนใจ คะแนนดานการจําแนกกลิ่น
และรสเฉลี่ยเทากับ 5.27 และ 10.87 ซึ่งอยูในระดับสนใจบางครั้งและสนใจ 

หลังการทดลองการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัย
เตาะแตะมีการเปลี่ยนแปลงดังน้ี คือ กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยเทากับ (X =32.33) และหลังการ
ทดลองคาเฉลี่ยเทากับ (X=55.20) ซึ่งหลังการทดลองเด็กวับเตาะแตะมีคะแนนความสนใจในการ
เรียนรูสูงขึ้นเทากับ 22.87 (D=22.87) แสดงวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย สงเสริมใหเด็กวัย
เตาะแตะมีความสนใจในการเรียนรูสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

อภิปรายผล 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ

และเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัย ปรากฏผลดังน้ี เด็กวัยเตาะแตะที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยพัฒนา
ความสนใจในการเรียนรูสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของ
การวิจัยครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสามารถสงเสริมความสนใจในการ
เรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะใหสูงขึ้นได ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีสามารถอภิปรายผลได
วา 

1. พฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
เด็กนักวิจัยสูงขึ้นหลังจากไดทําการทดลอง เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนรูปแบบ
การสอนที่มีการวางแผนในการจัดการเรียนรูเปนลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน ในขั้นที่ 1 ทบทวนความรู
และเลือกหัวขอเนื้อหาที่สนใจ เด็กจะไดอภิปราย พูดคุย หัวเร่ืองที่ตองการศึกษารวมกัน ขั้นที่ 2 เด็ก
คนควาวิจัยหาความรู ในขั้นน้ีเด็กจะไดลงมือปฏิบัติจริง ไดสังเกตความเหมือนความตาง รูปราง
ลักษณะของสิ่งตางๆที่ตองการศึกษารวมกัน นอกจากนี้ยังไดฝกฝนการเชื่อมโยงความรูกับทักษะ
ตางๆในชีวิตประจําวัน ขั้นที่ 3 ประเมินผล เด็กชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน เพ่ือ
นําเสนอผลงานของตนเองได พบวาขณะทําการทดลองดวยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบเด็ก



58 

นักวิจัยเด็กมีพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูครบทุกดาน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2545) คือ 
ดานการใชสายตา ดานการไดยิน ดานการคิด ดานการเคลื่อนไหวทางรางกายและสัมผัส และ ดาน
การจําแนกกลิ่นและรส ปรากฏวาเด็กมีความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมสูงขึ้น พรอมที่จะรับขอมูลอยาง
มีประสิทธิภาพในทุกๆดาน เปนผลใหเด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความประสงคที่จะเขารวม
กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับฉวีวรรณ จึงเจริญ (2547: 22) ที่กลาววา เด็กเรียนรูโดยการรับรูทางสัมผัส
ของประสาททั้ง 5 การเรียนรูรับรูเกิดจากความสามารถในการใชสายตา การมองเห็น การรับรูและ
เรียนรูเกิดจากการไดยิน ไดฟง การรับรูเรียนรูเกิดจากมโนทัศน กระบวนการคิดความเปนไป การ
รับรูเรียนรูเกิดจากเคลื่อนไหวทางรางกาย การรับรูเรียนรูเกิดจากการลิ้ม ชิมรสและดมกลิ่น สอดคลอง
กับ เพียเจท กลาวถึงขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กอายุ 0-2 ป เรียนรูโดยใชประสาทสัมผัส
และการเคลื่อนไหว เชน ปาก หู ตา ตามสิ่งแวดลอมรอบตัว 

กลาวไดวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยเปนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
พัฒนาระดับความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะไดทุกขั้นตอน เน่ืองจากการจัดการเรียนรู
แบบเด็กนักวิจัยเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติและสรางสรรคความรูดวยตนเอง เด็กได
เกิดทักษะตางๆ อันไดแก ทักษะการสังเกต  การสื่อความหมาย ความคิดสรางสรรค การแกปญหา 
การมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน ความมีระเบียบวินัย การเปนผูนํา และเกิดกระบวนการเรียนรูที่เปน
ขั้นตอน ซึ่งทักษะดังกลาวที่เกิดขึ้นลวนเกิดจากการที่เด็กไดใชสัมผัสของประสาททั้ง 5 อยาง
ครบถวน ตา หู จมูก ปากและรางกาย ดังน้ันเม่ือเด็กไดเกิดการเรียนรูจากทางสัมผัสของประสาททั้ง 
5 ทําใหเด็กเกิดความสนใจในการเรียนรูในการทํากิจกรรมตางๆเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเห็นไดจากการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางของคะแนนความสนใจในการเรียนรูกอนและหลังการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัย จําแนกรายดานโดยเรียงลําดับจากที่มีการพัฒนามากไปหานองดังนี้ 

1.1 ดานการไดยิน มีระดับคะแนนความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมสูงขึ้น คือกอนการ
ทดลองคาเฉลี่ยอยูในระดับสนใจบางครั้งเทากับ 6.47 และหลังการทดลองคาคะแนนอยูในระดับ
สนใจเทากับ 11.47 พบวาในการศึกษาคันควาจากแหลงเรียนรู  ความสนใจในการเรียนรูอันเกิดจาก
การไดยินของเด็กวัยเตาะแตะ ซึ่งสังเกตไดจากการฟงเร่ืองสั้นๆงายๆ ฟงคําสั่งและสามารถปฏิบัติ
ตามคําสั่งตางๆได และสามารถสื่อความคิดความเขาใจอันเกิดจากการไดยินได ซึ่งสอดคลองกับ         
นภเนตร ธรรมบวร (2540: 16) ที่กลาววา เด็กวัย 1-2 ป มีความสามารถในการใชคําศัพท 2 พยางค
แลว รูจักคําศัพท 20-25 คําเริ่มใชคําวา ของฉัน และเธอ พูดเลียนแบบไดฟงเรื่องสั้นๆ งายๆ ได ชี้
อวัยวะไดถูกตองเม่ือเด็กอายุ 2-3 ป จะใชภาษาในการสื่อความคิดความเขาใจของตนเอง บอกใหคน
อ่ืนเขาใจความตองการของตนเองและพัฒนาความสัมพันธทางสังคมกับผูอ่ืน โดยการใชภาษา ชอบ
พูดคุย และเขาใจคําพูดมากขึ้น ดังน้ันการจัดกิจกรรมการสอนที่สงเสริมการไดยิน ไดฟงจะสงผลให
เด็กสามารถมีพัฒนาการในการฟงไดอยางเต็มตามศักยภาพเหมาะสมตามวัย 

1.2 ดานการคิด มีระดับคะแนนความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมสูงขึ้น คือกอนการทดลอง
คาเฉลี่ยอยูในระดับสนใจบางครั้งเทากับ 6.13 และหลังการทดลองคาคะแนนอยูในระดับสนใจเทากับ 
11.40 พบวาเด็กวัยเตาะแตะมีความสามารถในการเขาใจเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวและเช่ือมโยงความสัมพันธ
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ของตนเองกับสิ่งตางๆ เกิดเปนทักษะใหมๆได ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยในทุกขั้นตอน
สามารถพัฒนาเด็กวัยเตาะแตะใหมีทักษะในกระบวนการคิดความเปนไป จัดหมวดหมู จําแนกประเภท 
การเรียงลําดับและการคิดหาเหตุผล ซึ่งสอดคลองกับหรรษา นิลวิเชียร (2535: 37) กลาววา เด็กเริ่ม
พัฒนาทางดานจินตนาการและการมีเหตุผล จําเหตุการณที่ผานมาได เด็กเรียนรูเกี่ยวกับเวลา แตยัง
ไมเขาใจคําวา วันน้ี  เม่ือวาน หรือพรุงนี้ สามารถเรียนรูชื่อสีและสามารถบอกสีไดถูกตองหน่ึงหรือ  
สองสี เด็กชอบนับเลข โดยอาศัยการจํา อาจจะนับศูนยถึงสามหรือมากกวาแตหลังจากนั้นจะสับสน
ในดานภาษา เด็กจะเรียนรูคําศัพทเพ่ิมขึ้น ประโยชนยาวขึ้น และรูจักเลนภาษา 

1.3 ดานการเคลื่อนไหวทางรางกายและสัมผัส มีระดับคะแนนความสนใจในการเรียนรู
เพ่ิมสูงขึ้น คือกอนการทดลองคาเฉลี่ยอยูในระดับสนใจเทากับ 8.53 และหลังการทดลองคาคะแนน
อยูในระดับสนใจเทากับ 11.00  พบวา ในการเรียนรูโดยการเคลื่อนไหวทางรางกายเด็กวัยเตาะแตะ 
สังเกตไดวาเด็กมีความพยายามในการใชรางกายของตนเองทําสิ่งตางเชน การทําทาทางเลียบแบบ
สัตวชนิดตางๆ การชวยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร การเดิน การวิ่ง การกระโดอยาง
อิสรเสรี อยางมีความสุข สนุกสนาน กระตือรือรนในการทํากิจกรรมตางๆที่ใชรางกายเคลื่อนไหว ทํา
ใหเกิดความสนใจในการเรียนรูกิจกรรมนั้นๆอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ นภเนตร ธรรมบวรและ
อารยา สุขวงศ (2541: 7) กลาววาเด็กในวัยเตาะแตะจะเรียนรูทักษะสําคัญตาง ๆ มากมายเกี่ยวกับ
การชวยเหลือตนเอง อาทิ การควบคุมการขับถาย การรับประทานอาหารดวยตนเอง และการ
ชวยเหลือตนเองในการแตงตัว เปนตน วิธีการสอนที่เหมาะสม คือ การเปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรม
ซ้ําๆ กัน เพ่ือฝกทักษะตาง ๆ และชวยใหเด็กเกิดความรูเปนอิสระ รวมถึงการประสบความสําเร็จ 
ดังน้ัน ผูใหญจึงควรมีความอดทน รอคอยใหเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง 

1.4 ดานการจําแนกกลิ่นและรส มีระดับคะแนนความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมสูงขึ้น คือ
กอนการทดลองคาเฉลี่ยอยูในระดับสนใจบางครั้งเทากับ 5.27 และหลังการทดลองคาคะแนนอยูใน
ระดับสนใจเทากับ 10.87  พบวาการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยของเด็กวัยเตาะแตะโดยการลิ้ม
ชิมรส และ ดม นั้น เด็กวัยเตาะแตะมีความอยากรู อยากเห็น อยากสัมผัสและทดลองกิจกรรมตางๆ
ที่ไดจัดขึ้น โดยเรียนรูผานกระทํามากกวาการคิด ซึ่งสอดคลองกับ นภเนตร ธรรมบวรและอารยา 
สุขวงศ (2541: 5) กลาววา เด็กวัย 1 – 3 ป เรียนรูโดยใชทุกสวนของรางกาย การเรียนรูของเด็ก
สวนใหญ จะเรียนรูผานการกระทํามากกวาการคิด เด็กเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัวผานประสาท
สัมผัสทั้ง 5 คือ การมอง การไดยิน การชิม การดมกลิ่น และการสัมผัส สําหรับเด็กแลวการสัมผัส
ครอบคลุมหลายดาน ไมเฉพาะแตการแตะตองดวยมือเทานั้น แตรวมไปถึงผิวหนังทั่วรางกายดวย
ปาก และแขนขา 

1.5 ดานการใชสายตา ระดับคะแนนความสนใจในการเรียนรูเพิ่มสูงขึ้น คือกอนการ
ทดลองคาเฉลี่ยอยูในระดับสนใจบางครั้งเทากับ 5.93 และหลังการทดลองคาคะแนนอยูในระดับสนใจ
เทากับ 10.47 พบวาเด็กวัยเตาะแตะเมื่อไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เด็กมีพัฒนาการใน
การใชสายตาสังเกตสิ่งตางๆรอบตัว โดยแสดงออกอยางสนใจ อยากรูอยากเห็น ซักถามในสิ่งที่สงสัย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับสุมน อมรวิวัฒน และคนอื่นๆ (2534: 183) ไดกลาวถึง 
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ความสนใจการเรียนรูของเด็กเกิดขึ้นเม่ือมีสิ่งเรามากระทบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก ไดแก ตา หู 
จมูก ลิ้น และกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสิ่งเรานั้นแปลกใหม เด็กจะยิ่งแสดงความสนใจออกมาชัดเจน 
และเม่ือเด็กไดรับสิ่งเราที่ชวยกระตุนใหเด็กเกิดการสังเกต ซักถาม คิดเปรียบเทียบ คิดจําแนกและ
สัมผัสจัดกระทําหรือเลียนแบบมากขึ้น 

ผลการวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยสามารถชวยสงเสริม
พฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะไดดี ทั้งน้ีถาเด็กไดรับการสนับสนุนสงเสริม 
และฝกฝนอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห ที่เด็กไดรับการจัด
กิจกรรมอยางตอเนื่องทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรู เพราะเด็ก
ไดลงมือปฏิบัติ ศึกษาจากแหลงเรียนรูทําใหไดประสบการณตรงโดยครูมีบทบาทที่สําคัญในการ
เตรียมความพรอมเด็กและกระตุนใหเด็กเกิดขอสงสัย สังเกต และคิดหาคําตอบจาการสํารวจคนหา
ความรูดวยตนเอง เปนการจัดการเรียนรูใหเด็กมีสวนรวมในการสรางบทเรียน เด็กไดทํากิจกรรมใน
หลายรูปแบบไดพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ ในสถานการณตางๆทําใหบรรยากาศในการ
เรียนเปนไปอยางมีความสุข สนุกสนาน มีความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันผูที่เกี่ยวของ
และผูที่สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ สามารถที่จะศึกษา
และใชแนวทาง ในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กวัยนี้ตอไป 
 
ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะที่ไดรับการจัด
ประสบการณจากการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย พบขอสังเกต ดังน้ี 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไดกําหนดหัวเรื่องละ2 สัปดาห ซึ่งเปนชวง
ระยะเวลาที่เหมาะสมตอการเรียนรูในเรื่องที่เด็กสนใจ ซึ่งทําใหเด็กไดมีสวนรวมในการคิดตัดสินใจ 
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางอิสระ โดยมีคุณครูคอยใหคําปรึกษาชวยเหลือเด็กๆตอนมีปญหาและครู
สังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะในดานการใชสายตา ดานการไดยิน 
ดานการคิด ดานการเคลื่อนไหวทางรางกายและสัมผัส และ ดานการจําแนกกลิ่นและรส วามีการ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น 

2. การพาเด็กออกไปศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ทําใหเด็กสนใจสนุกกับการสังเกต
และจดจําสิ่งที่เรียนรูไดดี 

3. การดําเนินการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง พฤติกรรมของเด็กวัยเตาะแตะมีการ
เปลี่ยนแปลงและมีความแตกตางในทุกๆวัน ทําใหครูตองคิดแกปญหาจากสถานการณตางๆที่เกิด
ขึ้นกับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ เชน คําถามที่คุณครูสรางไวใน
แผนการจัดการเรียนรู อาจจะตองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณที่เด็กกําลังสนใจขณะ
กําลังปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ 
 



61 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. การสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะโดยการจัดการ
เรียนรูแบบเด็กนักวิจัยในแตละสัปดาหจะทําใหเห็นถึงความแตกตางของพฤติกรรมความสนใจใน
การเรียนรูของเด็กในแตละดานชัดเจน 
 2. ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือสนับสนุน กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจใน
การเรียนรู กลาซักถามในสิ่งที่ตนสงสัยหรืออยากรู ครูตองยอมรับฟงความคิดเห็น หรือสิ่งที่สงสัย 
เพ่ือแสวงหาคําตอบในสิ่งที่เด็กสนใจไปพรอมๆ กันกับเด็ก 

3.  การสอนแบบนี้สามารถนําไปสอนในโรงเรียนได ครูสามารถประยุกตเขากับกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
กลางแจง กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี และ กิจกรรมเกมศึกษา 
 
ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ในการสงเสริมทักษะดานอ่ืนๆ
ในเด็กวัยเตาะแตะ เชน ดานระเบียบวินัยในการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑของสังคม ดานการชวยเหลือ
แบงปน เปนตน 
 2. การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย ควรมีการสรางบรรยากาศ การจัดสภาพแวดลอมให
ตรงกับบริบทแวดลอมในชุมชนของตนเอง 
 3. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไปใชควรมีการศึกษาใหเขาใจถึง
หลักการและขั้นตอนในการทํากิจกรรมอยางละเอียดกอนนําไปใช และควรปรับปรุงใหเปนไปตามวัย
และเหมาะสมกับเด็กในทุกระดับชั้น 
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คู่มือการดาํเนินการจดัการเรียนรูแ้บบเดก็นักวิจยั 
ความเป็นมา 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึงความเปนมาของการจัดการเรียนรูแบบเด็ก
นักวิจัยไวดังน้ี การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย เปนการพัฒนามาจากการพัฒนาโครงการเด็ก
นักวิจัยสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการมุงที่สงเสริมพัฒนาครูผูสอนใหใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปน
ศูนยกลาง ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 โดยมุงเนนใหครูผูสอนสงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถสูงสุด เปนคนดี และมีความสุข
ตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักการที่วาทุกคนมีความสําคัญในการเรียนรูและ
พัฒนาได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูและพัฒนาเนนความสําคัญทั้ง
ความรู คุณธรรม และกระบวนการเรียนรูอยางสมดุลกัน การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ ไดเรียนรูประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําไดคิดเปน ทําเปน พัฒนาผูเรียนตาม
ศักยภาพของตนเอง 
 
หลกัการและเหตผุล 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนั้น สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) กลาวไววา เปนการ
จัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมพัฒนาใหผูสอนใชวิธีการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลาง เปนการจัดการ
เรียนการสอนที่สนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุงเนนใหครูผูสอน
สงเสริมใหเด็กมีความรูความสามารถตามธรรมชาติ และศักยภาพของผูเรียนโดยยึดหลักวาทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญเปนศูนยกลางแหง
การเรียนรู จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ไดฝก
ทักษะเนนกระบวนการคิดใหผูเรียนจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน จัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกสถานที่ พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพจัดการประเมินผูเรียนควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

การจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุด คือการจัดการเรียนการสอนแบบคิดเอง ทําเอง แกปญหา
เอง และมีการเชื่อมโยงการเรียนรูกับธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดย “ลองจริง 
ทําจริง” ฝกใหเด็กเขาใจโลกแหงความจริง ฝกใหเด็กมีความอดทน รูจักทํางานรวมกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเด็กวัยเตาะแตะที่จะตองใหมีการพัฒนาทุกดานทั้ง 4 ดาน รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม 
สติปญญาและภาษาซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูในเรื่องที่ตนเองสนใจ ไดลงมือศึกษาคนควา แสวงหา
ความรู ความจริงตามความสนใจอยากรูอยากเห็นและความถนัดของตน ในการเรียนรูเด็กจะไดสราง
องคความรู พรอมกับแกปญหาและคนพบสิ่งใหมๆ ซึ่งมีการวางแผนลวงหนาวาจะศึกษาคนควา
อยางไร มากนอยเพียงใด จากแหลงใด วิธีการอยางไร จากนั้นลงมือดําเนินการศึกษาคนควา สังเกต 
จดจํา บันทึกขอมูล สรุปความรูที่ได จัดทําผลงานความรูและนําเสนอ รวมทั้งนําความรูที่ไดไปสืบคน 
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และแสวงหาความรูตอไป นับเปนการเรียนรูที่เปนไปอยางธรรมชาติ มีกระบวนการคนหาความรูที่
เชื่อถือไดเกิดการเรียนรูเปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน โดยเด็กไดเรียนรูคนพบและแกปญหา ตัดสินใจ 
อยางมีประสิทธิภาพ ในสิ่งที่อยากเรียนรูดวยตนเอง 

 
จุดมุงหมาย 

เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู โดยใหเด็กศึกษาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เลือกประเด็น
ที่ตนเองสนใจ ศึกษาหาความรูดวยตนเอง และจากกิจกรรมที่ครูจัดใหศึกษาหาความรู โดยเนนให
เด็กคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข ใหอิสระเด็กในการเรียนรู การซักถาม 
พูดคุย และการแสดงความคิดเห็น 

 
หลักการของการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง หลักการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยไวดังนี้ 
1. เปนกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูลงมือศึกษาคนควาหาคําตอบสรางสรรคความรูดวย 

ตนเองตามความสนใจอยากรูอยากเห็น จึงเปนวิธีการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและไดลง
มือปฏิบัติจริง 

2. เปนกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมความถนัดของนักเรียนทุกดาน 
3. สามารถจัดการเรียนรูไดทุกสถานที่ อาทิ ในหองทดลอง ภาคสนาม สวนสัตว สวนพืช 

เปนตน 
4. กําหนดแหลงเรียนรูควรเปนแหลงเรียนรูในบริเวณโรงเรียน ใกลบริเวณโรงเรียน 

ตลอดจนสถานที่สําคัญในจังหวัด หรือสิ่งที่สะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่น 
5. นักเรียนสามารถศึกษา ซักถาม จากบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่เปนผูรู 

ในสาขาวิชา 
6. ใชกิจกรรมการประเมินที่สะทอนการเรียนรูของผูเรียนควบคูไปกับการสอนอยางตอเน่ือง

และเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวม ในการประเมิน ไดรับการประเมินในสิ่งที่เรียนและสามารถทํา
ได 

7. ครูสามารถวิเคราะหกิจกรรมระหวางการศึกษาคนควาของผูเรียน ซักถามและตอบ
คําถามผูเรียนอยางตอเน่ือง ถือวาเปนกระบวนการที่รูจักเด็กและสามารถแนะนําผูเรียนใหเกิดการ
เรียนสูงสุดได 
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แนวการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจยั 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง แนวการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 

ประกอบดวย 
 
บทบาทคร ู

1. ครูตองมีหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนเด็กเปนสําคัญโดย
ใหเด็กปฏิบัติ คิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน 

2. ในการสอน ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา ในดานการศึกษาแหลงเรียนรูใหกับเด็ก
ความรูเน้ือหาในเรื่องที่เด็กจะศึกษา รวมทั้งบริบทตางๆ ที่จะเอ้ือครูในการสอนในเรื่องที่เด็กอยาก
เรียนรู 

3. ในการจัดกิจกรรม ครูตองเตรียมกิจกรรมที่หลากหลาย การสอนไมควรวางกฎเกณฑหรือ
ระเบียบแบบแผน ควรสรางบรรยากาศเปนไปอยางธรรมชาติ ใหมากที่สุด สรางความอบอุนใจ
หลีกเลี่ยงการใชคําสั่งโดยไมจําเปน 

4. ในการสอนควรใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ ใหเด็กไดลงมือศึกษา คนควาแสวงหา
ความรูดวยตนเอง 

5. สังเกตความกาวหนา บันทึกขอมูลการเรียนรูของเด็ก 
6. ขณะสอน ครูสงเสริมใหเด็กแสดงความสนใจในเรื่องที่อยากรูอยากเห็น ใชคําถามกระตุน

ใหเด็กแสดงความคิดเห็น ใหโอกาสในการดําเนินการศึกษาคนหาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ
ภายใตการดูแลชวยเหลือแนะนําของครู 

7. สรางบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรม ใหเด็กเรียนอยางมีความสุข เด็กสามารถบอก
เหตุผลของการเรียนรูและสิ่งที่ไดรับที่สําคัญ เด็กๆ จะรูสึกวาสนุก ไมเบื่อและไดความรู ชวยใน
การศึกษาในแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งน้ีการสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและเด็กเปนสิ่งสําคัญ 

8. จัดการเรียนการสอน ตามแผนการสอนที่วางไว ตามขั้นตอนอยางตอเน่ือง 
 
บทบาทเดก็ 

1. รวมกันแสดงความคิดเห็นเสนอหัวขอเร่ืองที่สนใจที่จะเรียนรู 
2. รวมกันวางแผนกับครูในการออกไปศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ 
3. กําหนดกติกาในการทํากจิกรรมและรวมกันปฏิบัตติาม 
4. ศึกษาแหลงเรียนรูหลากหลาย 
5. เลือกประเด็นที่ตนเองสนใจจากแหลงเรียนรู 
6. ศึกษาคนควาดวยตนเอง และจากกิจกรรมที่ครูจัดใหศึกษาหาความรู 
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ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจยั 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) ไดกลาวถึง ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบเดก็ 

นักวิจัย ดังน้ี 
1. ขั้นทบทวนความรูและเลอืกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ 
2. ขั้นเด็กคนควาหาความรู 
3. ขั้นการประเมินผล 

 
ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจยัทีส่งเสริมความสนใจในการเรียนรู้ของเดก็วยั
เตาะแตะ 

การศึกษาครั้งน้ีระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย คือ 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน ไดแก วันจันทร 
วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศกุร วันละ 30-45 นาที ในกิจกรรมเสริมประสบการณผูวิจัย
ไดเนินการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยนํามาปรับใช 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรูและเลือกหัวขอเน้ือหาที่สนใจ หมายถึง ครูศึกษาความ
ตองการของผูเรียนโดยการสนทนา  ซักถาม ความอยากรูอยากเห็นของเด็ก จากนั้นครูประมวล
ความคิดเรื่องที่ไดสนทนากับเด็กแลวตั้งจุดมุงหมายของการเรียนรู วางแผนกิจกรรมสนับสนุนสิ่งที่
เด็กอยากเรียนรูโดยกิจกรรมตองสัมพันธกันกับเร่ืองที่เด็กตองการเรียนรูและสงเสริมความสนใจใน
การเรียนรู 

ขั้นที่ 2 ขั้นเด็กคนควาวิจัยหาความรู หมายถึง กําหนดแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัวเด็ก ครู
พาเด็กไปศึกษาที่แหลงเรียนรูมีประสบการณตรงจากสถานที่จริง ในระหวางดําเนินกิจกรรมศึกษา
แหลงเรียนรูเด็กจะไดรับการเรียนรูที่เกิดจากทางสัมผัสของประสาททั้ง 5  โดยระหวางการทํา
กิจกรรมครูจะประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูดวยการรับรูทางสัมผัสของประสาททั้ง 5 
ของเด็กที่มีตอบทเรียนรวมถึงการตั้งคําถามใหเด็กไดลองคิดหาคําตอบและสนทนาโตตอบกับคุณครู 
เพ่ือเปนการเชื่อมโยงความคิดของเด็กจากการเรียนรูทางสัมผัสของประสาททั้ง5 และสื่อสารออกมา
อยางมีความหมาย 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล ลงมือปฏิบัติทําผลงาน  หมายถึง ขั้นที่ครูประเมินพฤติกรรมความ
สนใจในการเรียนรูของเด็กจากการสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและการนําเสนอผลงาน
ของเด็ก  
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ขนัตอนการจดัการเรียนรูแ้บบเดก็นักวิจยั 
 
จดุมุ่งหมาย 

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ 

 
เนือหา 

การจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย คือการจัดการจัดกิจกรรมใหเด็กมีประสบการณตรง ใน
การปฏิสัมพันธกับบุคคล วัตถุ สิ่งของและสิ่งแวดลอมรอบตัวที่เด็กตองการเรียนรู โดยเด็กจะมีสวน
รวมในการวางแผนการเรียนรู และศึกษาอยางลึกซึ้งตามวิธีการของเด็กเอง โดยมีครูคอยชวยเหลือ
ใหการแนะนํา สงเสริมสนับสนุน การเรียนรูของเด็ก ชื่นชมและใหขอมูลยอนกลับทางบวกในการ
ทํางานของเด็ก 
 
กระบวนการจดักิจกรรม 

กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัยประกอบดวยขั้นตอนการสอนและการ 
ดําเนินกิจกรรมแตละขั้น ซึ่งมี 3 ขั้น ดังน้ี 
 

ข้ันตอนการเรียนรูแบบเดก็นักวิจัย กระบวนการจัดการเรียนรู 

ขั้นที่ 1 ทบทวนความรูและเลือกหัวขอ
เน้ือหาที่สนใจ 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 30 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนเพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับเด็ก 
2. เชิญชวนใหเด็กเสนอเรื่องหรือสรางสถานการณเพ่ือ
กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจในสิ่งที่นาสนใจ 
3. ครูสังเกตและจดบันทึกในหัวเรื่องที่เด็กตองการศึกษา
เรียนรู 
4. เลือกหัวขอที่เด็กตองการจะศึกษารวมกัน 
5. เด็กและครรูวมกันเลาประสบการณเกีย่วกับเรื่องที่สนใจ
ศึกษาพรอมรวมกันตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบรวมกัน 
6. ครูนําหัวขอที่เด็กตองการเรียนรูเชื่อมโยงใหเขากับ
จุดประสงค เน้ือหาในหลักสูตร 
7. ครูวางแผนกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรูที่ชวยสงเสรมิ
ดานความสนใจในการเรียนรู 
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ขั้นที่ 2 เด็กคนควาวิจัยหาความรู 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ  8 วัน วันละ 
30-45 นาท)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที ่3 การประเมินผล 
(ระยะเวลาดําเนินการประมาณ  1 วัน) 

1. การสํารวจแหลงเรียนรู (ประมาณ  4 วัน) 
    1.1 พาเด็กศึกษาแหลงเรียนรู และใหเด็กเลือกที่จะ
ศึกษาตามความตองการตามธรรมชาติของเด็กเพื่อฝกฝน
ดานความสนใจในการเรียนรู 
    1.2 ใชคําถามและพูดกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจที่จะ
เรียนรู 
    1.3 ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กถามคําถาม 
    1.4 ครูกระตุนใหเด็กเลาประสบการณที่ไดไปสํารวจ
แหลงเรียนรู 
    1.5 ใหเด็กเลาถึงประสบการณที่ไดไปแหลงเรียนรู 
2. การเลือกหัวขอที่จะศึกษา (ประมาณ 1 วัน) 
    2.1 ครูและเด็กรวมกันสนทนาเกี่ยวกบักิจกรรมที่เด็กๆ
ตองการทํา 
    2.2 ครูทําแผนที่ความคดิจากคําตอบของเด็กทุกคน 
เพ่ือเห็นภาพรวม 
3. การศึกษาคนควา ทดลอง ขีดเขียน และจดบันทึก 
(ประมาณ 2 วัน) โดยครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดเลือกทําตาม
ความสนใจและความถนัดของแตละคน 
4. นําเสนอผลงาน (1 วัน) 
    4.1 เด็กชวยกันนําเสนอผลงานของตนเอง 
    4.2 ครูกระตุนใหเด็กภาคภูมิใจในผลงาน 
    4.3 ครูกระตุนใหเด็กสนใจอยากเรียนรูตอไป 
สรุปและจัดทาํผลงานความรู ( 1 วัน) 
การสังเกตพฤติกรรม พูดคุย การทําผลงานและการ
นําเสนอผลงานของเด็ก 
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แผนกาํหนดการจดัการเรียนรูแ้บบเดก็นักวิจยั 

สปัดาห ์ วนั เรือง 
การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจยั : กิจกรรมจากความต้องการของเดก็

ขนัตอน หวัข้อย่อย กิจกรรมเดก็นักวิจยั

3 จันทร 
ผึ้ง
นอ

ยแ
สน

ขย
ัน 

ขั้นที่ 1 
ทบทวนความรู
และเลือกหัวขอ
เน้ือหาที่สนใจ 

เลือกเรื่องที่
ตองการเรียนรู 

 

เด็กเลาประสบการณในเรื่องที่ตองการ
เรียนรู สนทนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และกําหนดหัวขอท่ีสนใจเรียนรูรวมกัน 

 อังคาร 

ขั้นที่ 2 
คนควาวิจัยหา

ความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูจักความหมาย
ความสําคัญของ

ผึ้ง 
 

แห
ลง
เรีย

นร
ู 

พูดคุยเกี่ยวกับความหมายของผึ้ง  
 

 พุธ รูจักรูปราง
ลักษณะและ
สวนประกอบ
ตางๆของผึ้ง 

เด็กศึกษาจากหนังสือภาพใน
หองสมุด และผึ้งจําลอง รวมกัน
พูดคุยซักถามถึงสวนตางๆของผึ้ง 

 พฤหัส อาหารและที่อยู
อาศัยของผึ้ง 

เด็กศึกษาจากผึ้งในบริเวณโรงเรียน 
และรังผึ้ง(ของจริง)รวมกันพูดคุย 
ซักถาม แลกเปล่ียนความรูถึงอาหาร 
และที่อยูอาศัยของผึ้ง 

 ศุกร ประโยชนของผึ้ง เด็กศึกษาจากผึ้งจากหนังสือภาพ 
รวมกันพูดคุยซักถามถึงประโยชน
ของผึ้ง 

4 จันทร อาหารที่ทานกับ
น้ําผึ้ง 
 

เด็กศึกษาน้ําผึ้ง(ของจริง) และลงมือ
ปฏิบัติ และรวมกันพูดคุย ซักถามถึง
แหลงที่มาของน้ําผึ้ง โดยใชนิ้วจิ้ม
สัมผัสน้ําผึ้งจากรังผึ้ง พรอมทั้งชิม
น้ําผึ้งและทําขนมปงทาน้ําผึ้ง 
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แผนกาํหนดการจดัการเรียนรูแ้บบเดก็นักวิจยั  ( ต่อ) 

สปัดาห ์ วนั เรือง 
การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจยั : กิจกรรมจากความต้องการของเดก็

ขนัตอน หวัข้อย่อย กิจกรรมเดก็นักวิจยั

 อังคาร นําเสนอกิจกรรม
ที่เด็กตองการ

ปฏิบัติ 

เสนอกิจกรรมที่เด็กตองการเรียนรู 
- วาดผึ้งตามจิตนาการ 
- ใชนิ้วจุมสีน้ําบนรูปผึ้ง 
- ดีดสีน้ําเปนรูปผึ้งดวยแปรงสีฟน 
- ประดิษฐผึ้ง 

 พุธ 

ขั้นที่ 3 
การประเมินผล 

 

ปฏิบัติกิจกรรมที่
ตองการเรียนรู 

เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กเลือกทํา 
- วาดผึ้งตามจิตนาการ 
- ใชนิ้วจุมสีน้ําบนรูปผึ้ง 
- ประดิษฐผึ้ง 

 พฤหัส นําเสนอผลงาน นําเสนอผลงานโดยบรรยายถึงกิจกรรมที่
เด็กแตละคนเลือกปฏิบัติ 

 ศุกร สรุปเรื่องราวที่ได
จากการเรียนรู
รวมกัน 
 

ทบทวนความรู สรุปเรื่องราวที่ไดจากการ
เรียนรูรวมกันโดยการทําแผนผังความคิด
จากประสบการณและผลงานของเด็ก 
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การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจยัเรือง : ผงึน้อยแสนขยนั 
 
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู 
2. เพ่ือใหเด็กศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเองจากแหลงเรียนรู 
3. เพ่ือใหเด็กเกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน และสรางบรรยากาศทีดี่ในการเรียนรู 

 
สาระการเรียนรู้ 

ผึ้งเปนแมลงชนิดหนึ่งมี  6 ขา ตัวของผึ้งแบงออกไดเปน 3 สวน คือ สวนหัว สวนอก และ

สวนทอง สวนหัว เปนที่ตั้งของหนวด ตา และปาก หนวดเปนอวัยวะรับความรูสึกและสัมผัส

โดยเฉพาะการดมกลิ่นแทนจมูก ตา ผึ้งมีตาประกอบใหญ 1 คู ชวยใหมองเห็นไดในระยะไกลและ

เปนบริเวณกวาง สามารถมองเห็นดอกไมสีตางๆ ไดในระยะไกล ปาก ของผึ้งเปนแบบกัดดูดทํา

หนาที่ดูดน้ําหวาน  

 

ขนัตอนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจยั 
ขนัที 1 ขนัทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือหาทีสนใจ 
ครูกระตุนความตองการของผูเรียนโดยการสนทนา ซักถาม หัวขอเน้ือหาที่เด็กสนใจและให

เด็กเลาประสบการณเดิมของตนเองที่เกี่ยวของกับเรื่อง “ผึ้ง” 
ขนัที 2 ขนัเดก็ค้นคว้าหาความรู ้
เด็กศึกษาจากแหลงเรียนรูไดแก ศึกษาของจริงและของเลนจําลอง ไดแก รังผึ้ง น้ําผึ้ง และ

ผึ้ง โดยระหวางทํากิจกรรมครูจะกระตุนใหเด็กมีความสนใจที่สังเกตสิ่งตางๆรวมถึงการตั้งคําถามให
เด็กไดลองคิดหาคําตอบและสนทนาโตตอบกับคุณครู เพ่ือเปนการเชื่อมโยงความคิดของเด็กจาก
การสังเกตและสื่อสารออกมาอยางมีความหมาย จากนั้นเด็กคิดและทํากิจกรรมตามสนใจของตนเอง
พรอมทั้งนําเสนอผลงาน 

ขนัที 3 ขนัการประเมินผล 
ครูและเด็กรวมพูดคุยสนทนาสรุปเร่ืองราวที่ไดเรียนรูในเรื่องผึ้ง ครูสังเกตพฤติกรรม พูดคุย 

การทําผลงานและการนําเสนอผลงานของเด็ก 
 
การประเมินผล 

1. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
2. สังเกตความสนใจในการเรียนรู 
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สปัดาหที์ 3 
ครงัที 1  วนัจนัทร ์
ขนัทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือหาทีสนใจ : กาํหนดหวัข้อ 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจาก

แหลงเรียนรูตางๆ 
 
การดาํเนินกิจกรรม 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนโดยการเลานิทาน แมลงอัปลักษณ
และรวมกันสนทนาเกี่ยวกบัเนื้อหาในนิทาน 

2. ครูและเด็กรวมกันสนทนาเกี่ยวกับแมลงที่เด็กๆรูจัก โดยให
เด็กเลาประสบการณเดิมของตนเองที่ละคน 

3. ครูกระตุนความสนใจของเด็กเกี่ยวกบัเรื่องแมลง ใหเด็ก
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของแมลง 

4. เด็กและครูชวยกันสรุปเกี่ยวกับแมลงและทําแผนผังความคิด
เรื่องแมลงรวมกัน 

5. ใหเด็กๆวาดรปูแมลงดวยสีเทียนตามจินตนาการ  
สือ/วสัดอุปุกรณ์ 

1. นิทาน “แมลงอัปลักษณ” 
2. กระดาษวาดเขียน 
3. สีเทียน 

ครูสรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดย
การเลานิทาน “แมลงอัปลักษณ” 
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 
พรอมสนทนากับเด็ก เกี่ ยวกับ
แ ม ล ง ที่ เ ด็ ก ๆ รู จั ก  จ า ก
ประสบการณเดิม เด็กๆสวนใหญ
จ ะ พู ดคุ ย แสด งคว ามคิ ด เ ห็ น
เกี่ยวกับเรื่อง “ผึ้ง” ในสวนดอกไม
ที่พบในโรงเรียนและสนใจที่จะ
เรียนรูเรื่อง “ผึ้ง” 
 
สรปุ 
   เด็กรวมกันแสดงความคิดเห็น
และตัดสินใจรวมกันวาจะเลือก
หัวขอเร่ือง “ผึ้ง” เพ่ือศึกษารวมกัน 
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สปัดาหที์ 3 
ครงัที 2  วนัองัคาร 
ขนัเดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ : ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน (รูจักผึ้ง) 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจาก

แหลงเรียนรูตางๆ 
 
การดาํเนินกิจกรรม 

1. ครูและเด็กรองเพลง ผึ้งนอยแสนขยัน พรอมทําทาทาง
ประกอบ และรวมสนทนาเกี่ยวกับเน้ือหาในเพลง  

2. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกบัความหมายและความสําคัญของผึ้ง 
3. คุณครูพาเด็กไปสํารวจผึ้งภายในบริเวณโรงเรียน  
4. คุณครูใชคําถามกระตุนใหเด็กมีความตระหนักถึงความสําคัญ

ของผึ้ง โดยใชคําถามดังนี้  
     -    เด็กๆรูไหม วาผึ้งมาจากไหน 
     -    เม่ือเด็กๆเห็นตัวผ้ึงเด็กๆรูสึกอยางไร 
     -    ถาไมมีผึ้งจะเปนอยางไร 
     -    เด็กๆดูซิวา ในบริเวณโรงเรียนของเราที่ไหนมีผึ้งบาง 
    5.   เปดโอกาสใหเด็กและครูนําเสนอขอมูลที่ไปสังเกตมา พุดคุย
ซักถามกัน และกระตุนการเรียนรูเพ่ิมเตมิ เกี่ยวกับความสําคัญของ
ผึ้ง 
    6.   ครูนํารูปภาพแหลงเรียนรูภายในบริเวณโรงเรยีนมาใหเด็ก 
จับคูภาพที่เหมือนกัน เชน ภาพดอกไมสีแดง ดอกไมสีเหลือง ภาพ
ผึ้งบิน ภาพผึ้งเกาะบนดอกไม  จากนั้นรวมรองเพลง “ผึ้งนอยแสน
ขยัน” พรอมทําทาทางประกอบ 
สือ/วสัดอุปุกรณ์ 

1. เพลง “ผึ้งนอยแสนขยัน” 
2. เครื่องเคาะจังหวะ 
3. เกมจับคูภาพ 
 

ครูพาเด็กๆรองเพลง “ผึ้งนอยแสน
ขยัน” พรอมทําทาทางประกอบ
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก
กอนเรียนรูจากแหลงเรียนรู 
จากนั้นครูพาเด็กๆสํารวจแหลง
เรียนรูภายในโรงเรียนและระหวาง
ทํากิจกรรมครูกระตุนใหเด็กทุกคน
ไดแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออกรวมกิจกรรมทุกกิจกรรม 
 
สรปุ 
   เด็กสนใจในการเรียนรูจาก
สิ่งแวดลอมรอบๆตวัและแสดง
ความคิดเห็น เลาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ผึ้งของตนเองได 
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 สปัดาหที์ 3 
ครงัที 3  วนัพธุ 
ขนัเดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ : ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน (ผงึ) 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจาก

แหลงเรียนรูตางๆ 
การดาํเนินกิจกรรม 

1. ครูสรางบรรยากาศในชั้นเรยีนโดยการเลานิทาน ผึ้งจอมขยัน 
เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. ครูนํารูปภาพสวนตางๆของผึ้งใหเด็กๆดูแลวสนทนากบัเด็ก
เกี่ยวกับสวนตางๆของผึ้ง 

3. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกบัการศึกษาแหลงเรียนรูและสราง
ขอตกลงรวมกันกอนไปศึกษาสวนตางๆของผึ้งจําลองที่ครูจัด
ไวในมุมประสบการณ 

4. ครูพาเด็กไปแหลงเรียนรู (มุมประสบการณ)ในบริเวณ
หองเรียน 

5. ใหเด็กศึกษาคนควาตามความสนใจ (ใชแวนขยายสองผึ้งที่
เด็กๆชอบ) 

6. ครูใหเด็กๆบอกสวนประกอบของผึ้งที่เด็กๆสนใจ 
7. เปดโอกาสใหเด็กพูดคุย ซักถาม ขอสงสัยเกี่ยวกบั

สวนประกอบของผึ้ง 
8. ครูใหเด็กๆชวยกันปะติดภาพสวนประกอบของผึ้ง โดยครู

เปนคนอานคาํหรือบอกชื่อสวนประกอบของผึ้งและใหเด็ก
ชวยกันติดใหตรงกับคําสั่งของคุณครู  

สือ/วสัดอุปุกรณ์ 
1. นิทาน “ผึ้งจอมขยัน” 
2. มุมจัดประสบการณ ผึ้ง และแมลงตาง 
3. แวนขยาย 
4. รูปภาพสวนประกอบของผึ้ง 

 
 

ครูสรางบรรยากาศในชั้นเรียนโดย
การเลานิทาน “ผึ้งจอมขยัน” เพ่ือ
เตรี ยมความพร อมให กั บ เด็ ก 
จากนั้นรวมสนทนากันเกี่ยวกับ
ส วนต า งๆของผึ้ ง  โดยครู นํ า
รูปภาพสวนตางๆของผึ้งใหเด็กดู 
กอนไปเรียนรูจากมุมประสบการณ
ภายในหองหอง  โดยให เ ด็กๆ
รวมกันแสดงบทบาทสมมติในการ
สองแมงตางๆและดูสวนตางๆของ
ผึ้งจากของเลนจําลอง  
  โดยครูใชคําถามกระตุนใหเด็ก
สืบคนหาคําตอบจากสิ่งที่ไดเรียนรู
มาจากในชั้นเรียนพรอมทั้งสังเกต
ความสนใจในการเรียนรูของเด็ก
แตละคน  
 
สรปุ 
   เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู
ในการเชื่อมโยงจากสิ่งที่รูกับของ
จริงไดดี 
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สปัดาหที์ 3 
ครงัที 4  วนัพฤหสับดี 
ขนัเดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ : ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน (ประโยชน์ของผงึ) 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจาก

แหลงเรียนรูตางๆ 
 
การดาํเนินกิจกรรม 

1. ครูและเด็กรองเพลง ห่ึง ห่ึง ห่ึง ผึ้งนอยบินหารัง เพ่ือเตรียม
ความพรอมใหกับเด็ก  

2. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกบัการศึกษาแหลงเรียนรูและสราง
ขอตกลงรวมกันในการออกไปศึกษาดูอาหารและที่อยูอาศัยของผึ้ง
ภายในโรงเรียน 

3. ครูพาเด็กไปแหลงเรียนรู (สวน)ในบรเิวณโรงเรียน 
4. ใชคําถามกระตุนใหเด็กๆเกดิการเรียนรูเกี่ยวกับอาหารและที่

อยูอาศัยของผึ้ง โดยมีคําถาม ดังน้ี 
- เด็กๆลองบอกซิวาทําไมผึง้ถึงชอบบินมาเกาะบนดอกไม  
- เด็กๆลองบอกซิวาผึ้งกินอะไรเปนอาหาร 
- บานของผึ้งจะเปนอยาไร 
5. ครูพาเด็กเขามาในหองเรียน และนํารังผึ้ง(ของจริง)มาใหเด็ก

ดูและสัมผัส 
6. เปดโอกาสใหเด็กพูดคุย ซักถาม ขอสงสัยเกี่ยวกบัอาหารและ

ที่อยูอาศัยของผึ้ง 
7. เด็กและครูรวมกันทบทวนเกี่ยวกับอาหารและที่อยูอาศัยของ

ผึ้ง จากนั้นรองเพลง “ห่ึง ห่ึง ห่ึง ผึ้งนอยบินหารัง” พรอม
ทําทาทางประกอบ 

สือ/วสัดอุปุกรณ์ 
1. เพลง “ห่ึง ห่ึง ห่ึง ผึ้งนอยบินหารัง” 
2. เครื่องเคาะจังหวะ 
3. ซีดีเพลง 
4. รังผึ้งของจริง 

ครูพาเด็กๆรองเพลง ห่ึง ห่ึง ห่ึง 
ผึ้งนอยบินหารัง (การเคลื่อนไหว
รางกายและการฟง) เพ่ือเตรียม
ความพรอมใหกับเด็กและเปนการ
เรียนรูเกี่ยวกับที่อยูอาศัยของผึ้ง
จากบทเพลง   จากนั้นสนทนา
ซักถามเก่ียวกับอาหารและที่อยู
อาศัยของผึ้งจากประสบการณเดิม
ของเด็กๆ กอนออกไปศึกษาจาก
แหลงเรียนรู (สวน) ภายในบริเวณ
โรงเรียน โดยครูใชคําถามกระตุน
ใหเด็กเกิดการคิดเชื่อมโยงจากสิ่ง
ที่เรียนรูภายในหองเรียนและของ
จริงที่เด็กๆสามารถสัมผัสได เปด
โอกาสให เ ด็กไดสนทนาพูดคุย
รวมทั้งแสดงความเห็นตางๆของ
ตนเองเกี่ยวกับรังผ้ึงที่ไดเห็นและ
สัมผัส  
 
สรปุ 
   เด็กไดเรียนรูจากประสบการณ
ตรงจากของจริงและคนหาคําตอบ
ในแตละคําถามดวยตนเอง 
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สปัดาหที์ 3 
ครงัที 5  วนัศกุร ์
ขนัเดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ : ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน (ประโยชน์ของผงึ) 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจาก

แหลงเรียนรูตางๆ 
 
การดาํเนินกิจกรรม 
 

1. ครูทบทวนเพลง ห่ึง ห่ึง ห่ึง ผึ้งนอยบินหารัง ใหเด็กๆ
เคลื่อนไหวทาเปนผึ้ง บินอยางอิสระตามเพลง   

2. ครูนําผึ้งจําลองและรังผึ้ง(ของจริง)ใหเด็กๆดู แลวถาม
เกี่ยวกับประโยชนของผึ้ง  

3. ใชคําถามกระตุนใหเด็กๆเกดิการเรียนรูเกี่ยวกับประโยชน
ของผึ้งโดยมีคําถาม ดังน้ี 

- เด็กๆลองบอกซิวา ผึ้ง มีประโยชนอยางไร  
- น้ําผึ้งทานไดไหม มีรสชาติอยางไร 
4. เปดโอกาสใหเด็กพูดคุย ซักถามเกี่ยวกบัประโยชนของผึ้ง  
5. ครูใหเด็กรวมกันชิมนํ้าผึ้งในรังผึ้งและบอกรสชาติทีช่ิม 

สือ/วสัดอุปุกรณ์ 
1. เพลง ห่ึง ห่ึง ห่ึง ผึ้งนอยบินหารัง 
2. เครื่องเคาะจังหวะ 
3. ผึ้งจําลอง 
4. รังผึ้งของจริง 
5. น้ําผึ้ง 

ครูทบทวนเพลง ห่ึง ห่ึง ห่ึง ผึ้ง
นอยบินหารัง อีกครั้งโดยใหเด็กๆ
มีสวนรวมในการเลาเรื่องราวของ
ผึ้งจากที่ไดเรียนรูมา โดยใชผึ้ง
จํ า ล อ ง แ ล ะ รั ง ผึ้ ง ข อ ง จ ริ ง
ประกอบการเลา (ทีละคน) เด็กๆ
สามารถเลาเรื่องราวตางๆไดดี มี
พูดตามกันบาง แตเด็กใหความ
สนใจในการเรียนรูจากสิ่งที่เพ่ือนๆ
เลา  มี เ ด็กบางคนสามารถเล า
เรื่ องราวตอจากเพื่อนที่ เล าได 
จากนั้นครูเปดโอกาสใหเด็กถาม
เกี่ยวกับประโยชนของผึ้ ง และ
จากนั้นใหเด็กๆชิมรสของน้ําผึ้ง
ที่มาจากรังผึ้งเด็กใหความสนใจใน
การเรียนรูและสามารถบอกรสชาติ
ไดถูกตองทุกคน 
 
สรปุ 
   เด็กไดเรียนรูประโยชนของผึ้ง 
และไดฝกความกลาแสดงออกและ
ไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ครบ 
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สปัดาหที์ 4 
ครงัที 1  วนัจนัทร ์
ขนัเดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ : ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน  (ผงึ) 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู  
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเองจาก

แหลงเรียนรูตางๆ 
 
การดาํเนินกิจกรรม 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรยีน ดวยการทายปริศนาคําทาย น้ํา
เหน่ียวๆที่อยูในรังผึ้งคืออะไร ในการเตรยีมความพรอมเด็ก 

2. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกบัอาหารที่ทานกับน้ําผึ้ง โดยใหเด็ก
รวมกันแสดงความเห็นรวมกัน 

3. ครูพาเด็กเตรยีมอุปกรณในการดูทําขนมปงทาน้ําผึ้ง 
4. ครูพาเด็กแนะนําอุปกรณในการทําขนมปงทาน้ําผึ้ง ไดแก 
- ขนมปง 
- จาน 
- ชอน 
- น้ําผึ้ง 
5. ครูแจกอุปกรณใหเด็กๆทีละคน และใหเด็กๆบอกรูปทรงของ

อุปกรณนั้นๆ เชน จานเปนวงกลม ขนมปงเปนสี่เหลี่ยม 
6. เด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับการทําขนมปงทาน้ําผึ้ง โดย

ใหเด็กๆ อธิบายขั้นตอนในการทาํขนมปงทาน้ําผึ้งรวมกัน 
สือ/วสัดอุปุกรณ์ 

1. จาน 
2. ชอน 
3. ขนมปง 
4. น้ําผึ้ง 
 

ครูทายปริศนาคําทายเตรียมความ
พรอม เด็กๆชวยกันตอบคําถาม
น้ํ าผึ้ ง  เ ด็กๆชวยกันจัดเตรียม
อุปกรณในการทําอาหารจากน้ําผึ้ง
ดวยตนเองและสามารถสังเกต
เปรียบเทียบรูปทรงของอุปกรณใน
การทําขนมปงทาน้ําผึ้งได เด็กๆ
ตั้งใจและสนใจในการเรียนรูการ
ทําอาหารจากน้ําผึ้งดวยตนเอง
อยางสนุกสนาน 
 
สรปุ 
   เด็กไดเรียนรูวิธีการอุปกรณของ
ใชในครัวดวยตนเอง พรอมทั้งไดมี
สวนรวมในการลงมือทําอาหารและ
จัดเก็บอุปกรณหลังจากเสร็จแลว
ดวยตนเอง  
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สปัดาหที์ 4 
ครงัที 2  วนัองัคาร 
ขนัเดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ : นําเสนอกิจกรรมทีเดก็ต้องการปฏิบติั 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู  
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการศึกษาหาความรูไดดวยตนเอง

จากแหลงเรียนรูตางๆ 
 
การดาํเนินกิจกรรม 
 

1. ครูพาเด็กๆรองเพลง “ผึ้งนอยแสนขยัน” และสนทนากัน
เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ 

2. ครูกระตุนความสนใจของเด็กในการทํากิจกรรมตางๆที่ได
จัดเตรียมไว 

3. ใหเด็กๆเลือกกิจกรรมเองตามความสนใจ ดังน้ี 
- กิจกรรมประดิษฐผึ้งยัดสําล ี
- กิจกรรมจุมสีน้ําดวยนิ้วลงบนรูปผึ้ง 
- กิจกรรมวาดรูปผึ้งตามจินตนาการ 
- กิจกรรมเปาสีบนรูปผึ้ง 
4. เด็กและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆแตละคน

ตองการทํา โดยการจดบันทึก เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณไดอยาง
ถูกตอง 

สือ/วสัดอุปุกรณ์ 
1. เพลง “ผึ้งนอยแสนขยัน” 
2. เครื่องเคาะจังหวะ 
3. กระดาษ เอ 4 
4. ดินสอ 

เด็กๆรวมรองเพลง “ผึ้งนอยแสน
ขยัน” เพ่ือเตรียมความพรอมและ
ทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับผึ้งดวย
บทเพลง เด็กๆสนุกสนาน สนใจ 
และตั้งใจในการที่จะเรียนรูรวมกัน
กับครูและเพื่อนๆ  ครู ให เ ด็กๆ
ชวยกันคิดกิจกรรมที่จะทํารวมกัน
ตามความสนใจ ดังน้ี 

1. กิจกรรมประดิษฐผึ้ งยัด
สําลี 

2. กิจกรรมจุมสีน้ําดวยน้ิวลง
บนรูปผึ้ง 

3. กิจกรรมวาดรูป ผ้ึงตาม
จินตนาการ 

ครูสังเกตพฤติกรรม /จดบันทึก 
ความสนใจในการตอบคําถามและ
เลือกกิจกรรม  
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สปัดาหที์ 4 
ครงัที 3  วนัพธุ 
ขนัเดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ : ปฏิบติักิจกรรมทีเดก็ต้องการเรียนรู้ 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการทํารวมกับผูอ่ืน 

 
การดาํเนินกิจกรรม 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนโดยการเลนเกมจับกลุมลมเพลม
พัด เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2. แบงกลุมใหเด็กเขากิจกรรมที่เด็กสนใจ 
3. ครูแนะนํากิจกรรมที่เด็กๆไดเลือกไวเม่ือวานมีอะไรบาง 

3.1 กิจกรรมประดิษฐผึ้งยัดสําล ี
3.2 กิจกรรมจุมสีน้ําดวยนิ้วลงบนรูปผึ้ง 
3.3 กิจกรรมวาดภาพผึ้งอิสระ 

4. ครูแนะนํากฎกติการวมกันในการทํากิจกรรม 
5.  เด็กเขารวมทาํกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง 
6. เม่ือหมดเวลาทําสัญญาณใหเด็กชวยกันเก็บของ 
7. เด็กและครูสรปุสิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรมทีละคน 

สือ/วสัดอุปุกรณ์ 
     จัดเตรียมอุปกรณตามกิจกรรมที่เด็กตองการทํา 

 

ครูพาเด็กๆเลนเกมลมเพลมพัด 
เ ม่ื อ จับกลุ ม ได แล วครู แนะนํ า
กิจกรรมและสนทนากฎกติกาใน
การทํากิจกรรม (ทักษะการฟง) 
หลังจากนั้นเด็กๆลงมือทํากิจกรรม
ที่ตนเองสนใจพอไดยินสัญญาณ
หมดเวลาให เ ด็กๆชวยกันเก็บ
อุปกรณ 
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สปัดาหที์ 4 
ครงัที 4  วนัพฤหสับดี 
ขนัเดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ : นําเสนอผลงาน 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีทักษะการสื่อความหมายทางภาษา 
3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออก 

 
การดาํเนินกิจกรรม 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนโดยการเลานิทาน เรื่อง ผึ้งจอม
ขยัน เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2.  ครูนําชิ้นผลงานของเด็กทุกคนมาวางเรยีงใหเด็กบอกชื่อ
กิจกรรมที่ไดทําเม่ือวานวามีอะไรบาง 

3.  ครูใหเด็กออกมาเลาผลงานของตนเองทีละคน 
4. ครูสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรยีนรูของเด็ก 
5. เด็กและครูรวมกันสรุปกิจกรรม 

สือ/วสัดอุปุกรณ์ 
1. ผลงานของเด็ก 
2. นิทาน “ผึ้งจอมขยัน” 
 

เด็กๆฟงนิทานเรื่อง “ผึ้งจอมขยัน” 
อีกครั้ง โดยใหเด็กๆไดมีสวนรวม
ในการเลาเรื่องราว เพ่ือเตรียม
ความพรอมใหกับเด็ก ครูนําชิ้น
ผลงานของเด็กทุกคนและกจิกรรม
ทั้งหมดที่เด็กๆเลือกมารวมเลาถึง
ผลงานและกิจกรรมที่เด็กๆไดเขา
รวมทีละคน 
 
สรปุ 
   เด็กๆสวนใหญสามารถนําเสนอ
ผลงานและเลาเรื่องราวกิจกรรม
ของตนเองไดดี 
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สปัดาหที์ 4 
ครงัที 5  วนัศกุร ์
ขนัการประเมินผล : สรปุเรืองราวทีได้จากการเรียนรู้ร่วมกนั 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนรู้
จดุประสงค ์

1. เพ่ือสงเสริมความสนใจในการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมใหกลาแสดงออก 

 
การดาํเนินกิจกรรม 

1. สรางบรรยากาศในชั้นเรยีนโดยการเคลื่อนไหวตามจังหวะชา 
เร็วอยางอิสระ เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็ก 

2.  เด็กและครูสนทนาเรื่องที่จากการเรียนรู 
3. เด็กและครูรวมกันสรางแผนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่อง ผึ้งแสน

ขยัน รวมกัน 
 
สือ/วสัดอุปุกรณ์ 

1. กระดานไวทบอรด 
2. ปากกาเมจิกเขียนกระดาน 

ครูให เ ด็กๆเคลื่อนไหวรางกาย
ประกอบจังหวะชา เร็วอยางอิสระ 
เ พ่ือเตรียมความพรอมและฝก
ทักษะในการฟงจังหวะและคําสั่ง 
จ าก น้ั น ร ว มกั น ส ร า ง แผนผั ง
ความคิด (Mind map) เกี่ยวกับ
เรื่อง “ผึ้งนอยแสนขยัน” รวมกัน 

 
 

 

 



แผนผังแสดงภาพรวมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัยที่สงเสริมความสนใจในการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ผึ้งนอยแสนขยัน

ขั้นที่ 1 

ทบทวนความรูและกําหนด

หัวขอท่ีสนใจ (1 วัน)

ขั้นที่ 3 

การประเมินผล ( 3 วัน) 

ขั้นที่ 2 

คนควาวิจัยหาความรู 

(6 วัน)

พูดคุยถึงประสบการณเดิม 
สรุปส่ิงที่ไดจากการเรียนรู

รวมกัน 

เสนอและกําหนดหัวขอ

รวมกัน 

บันทึกสิ่งที่ไดจากการ

เรียนรู 

ศึกษาสวนตางๆของผึ้ง 

ปฏิบัติกิจกรรมที่

ตองการทํา 

- ชื่นชมผลงาน 

- เลากิจกรรม 

ศึกษาแหลงเรียนรู 

- มุมหนังสือ 

- มุมจัดประสบการณ 

เสนอกิจกรรมที่ตองการทํา 

- ประดิษฐผึ้งยัดสําลี 

- จุมสีน้ําลงบนรูปผึ้ง 

- วาดรูปผึ้งตามจืนตนา

การดวยสีเทียน ศึกษาจากแหลงเรียนรูของจริง 

- น้ําผึ้ง / รังผึ้ง 
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
เร่ือง  ผ้ึงนอยแสนขยัน 

 
ข้ันที่ 1 ข้ันทบทวนความรูและเลือกหัวขอที่สนใจ 

 

 

 

เด็กๆเลือกเรื่องที่สนใจรวมกันจากการสํารวจสวนในบริเวณโรงเรียน และ ของเลนที่คุณครูนํามาประกอบการเลานิทาน 

ข้ันที่ 2 ข้ันเด็กคนควาวิจยัหาความรู 

 

 

 

 

ข้ันที่ 3  ประเมินผล ลงมือปฏิบัติทําผลงาน 

 

 

 

  

มุมจัดประสบการณ เด็กศึกษาจากหนังสือหองสมุด

วาดภาพผึ้งตามจินตนาการ 

เด็กศึกษาจากของจริง 

จุมสีน้ําลงบนตัวผึ้ง 
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ภาคผนวก ข 
 

- คูมือการใชแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 
- แบบประเมินความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 
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คูมือการใชแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 
(สําหรับเด็กวัยเตาะแตะ 2-3 ป) 

 

ลักษณะทัว่ไปของแบบประเมิน 
1. แบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะนี้ผูวิจัยสรางขึน้เพื่อใช

สําหรับการประเมินความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ ชั้นเตรียมอนุบาล (อายุ 2-3 ป) ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย โดยเปนรายบคุคล 

2. แบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ โดยแบงออกเปน      

3 พฤติกรรม  

 

การตรวจใหคะแนน 
การตรวจใหคะแนนความถกูตองแบบประเมินความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 

มีเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

1. สนใจ  หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพอใจและมีสวนรวมกับสิ่งนั้นเปนระยะ

เวลานานๆดวยตนเอง โดยไมตองรับการกระตุนจากผูอ่ืน ให 2 คะแนน 

2. สนใจบางครั้ง  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความพอใจและมีสวนรวมกบัสิง่นั้น

บางครั้ง หรือไดรับการกระตุนจากผูอ่ืน ให  1 คะแนน 

3. ไมสนใจเลย หมายถึง   พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความไมพอใจ ไมมีสวนรวม หลบหลีก 

หรือ หลีกเลี่ยงกับสิ่งนั้นๆ ให  0  คะแนน 

 

การเก็บคะแนน 
การเก็บคะแนน ผูวิจัยทําการเก็บคะแนนโดยการตรวจใหคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมตาม

สถานการณ และบันทึกคะแนนทันทีเม่ือพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูตรงกับขอใด และชอง

ระดับคะแนนพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูกับชองใด ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองนั้น ถาเกิด

พฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูและชองระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูซ้ําเดิมใหทํา

เครื่องหมาย / เพิ่มลงในชองเดิมตามจํานวนครั้งที่พฤติกรรมซ้ํา 
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วิธีดําเนินการประเมิน 
1. เขียนชื่อผูประเมิน ชื่อนักเรียน วัน เดือน ป ที่รับการประเมิน 

2. ผูวิจัยทําการประเมินความสนใจในการเรยีนรูของเด็กวยัเตาะแตะ 

3. การประเมินใหผูวิจัยทําการประเมินในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ ใชเวลาประเมิน 30 

วินาที เวลาบนัทึกการประเมิน 2 นาที ประเมินเวียนตัง้แตคนที่ 1 ถงึ 15  
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แบบประเมนิพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กวัยเตาะแตะ 
ชื่อ....................................................................ชั้น....................................วัน เดือน ป....................... 
คําชี้แจง : ระดับของพฤตกิรรมความสนใจในการเรียนรูของเด็กเกิดข้ึน ดังน้ี 
                 2 = สนใจ , 1 = สนใจบางครั้ง , 0 = ไมสนใจเลย 

รายการ 
ระดับของพฤติกรรม
2 1 0

1. การเรียนรูโดยใชความสามารถในการใชสายตา  
1.1 รูจักรูปทรงและสามารถบอกไดอยางนอย 3 รูปทรง (วงกลม 

สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ดาว และหัวใจ) 
1.2 สามารถเปรียบเทียบสิ่งที่พบเห็นไดบาง ตามขนาด และจํานวน 

ไดแก ใหญกวา-เล็กกวา ยาวกวา-สั้นกวา และมากกวา-นอยกวา  
1.3 รูจักสีและบอกชื่อสีตางๆไดอยางนอย 3 สี 
1.4 เลือกหนังสืออานเองโดยเปดดูทีละหนาจากหนาไปหลัง 
1.5 ใหความหมายตอลายเสนตางๆที่เขียน 
1.6 เริ่มตนวาดรูปตางๆตามจินตนาการตนเอง 

2. การเรียนรูอันเกิดจากการไดยิน 
2.1 นั่งและตั้งใจฟงนิทานหรือ เรื่องบอกเลาของคุณครูและเพื่อน 
2.2 ฟง เขาใจ คําสั่งและปฏิบตัติามได 
2.3 สื่อสารดวยวาจาบอกความตองการ เลาเรื่อง หรือตอบคําถาม 
2.4 รูจักคําศัพททีเ่รียนในหนวยตางๆ 
2.5 สามารถทองคําคลองจอง และรองเพลงที่เรียนได 
2.6 ปฏิบัตติามกฎของหองเรียนไดโดยมีคุณครูเปนผูแนะนํา เชน เก็บ

ของเลนและอุปกรณหลังใชงาน ทิ้งขยะในถังที่จัดไว 
3. การเรียนรูดวยมโนทัศน 

3.1 เริ่มตนจําแนกประเภทและจัดหมวดหมูสิ่งของ 
3.2 สามารถคิดแกปญหางายๆในขณะเลน หรือทํางานได 
3.3 ใชความคิดของตนเองในการเลือกสี ผสมสี และระบายสีอยางอิสระ 
3.4 ใชความคิดของตนเองในการในการเลือกวัสดุตางๆในการตก

แตงงานศิลปะของตนเอง 
3.5 นําของเลน หรืออุปกรณตางๆที่พบเห็นมาสรางชิ้นงานตาม

จินตนาการและสามารถนําเสนอผลงานตนเองได 
3.6 ชางสังเกต และสามารถบอกถึงสิ่งที่พบเห็น และความ

เปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมได เชน สภาพอากาศ เวลา  
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4. การเรียนรูโดยการเคลื่อนไหวทางรางกาย 
4.1 ใชจินตนาการเคลื่อนไหวรางกายใหเขากบัจังหวะดนตรี 
4.2 ใชจินตนาการในการแสดง หรือทําทาทางตางๆ เชน เดินเหมือน

ชาง กระโดดเหมือนกระตาย บินเหมือนผึ้ง เปนตน 
4.3 เลนบทบาทสมมุติตามมุมตางๆ 
4.4 สามารถกระโดดขาคูอยูกับที่อยางตอเน่ืองได 
4.5 สามารถเลนเครื่องเลนปนปายไดอยางคลองแคลว 
4.6 สามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะชา เรว็ ได 

5. การเรียนรูโดยการลิ้มชมิรส และ ดม 
5.1 สามารถบอกรสชาติไดอยางนอย 1 รส (หวาน เค็ม เปรี้ยว) 
5.2 สามารถบอกกลิ่นที่ดมได (หอม เหม็น) 
5.3 สามารถบอกกลิ่นที่ชอบจากสิ่งของที่กําหนดได 
5.4 สามารถเลือกรสชาติทีช่อบจากอาหารและเครื่องดื่มที่กําหนดได 
5.5 สามารถดมกลิ่นและเลือกภาพกับกลิ่นที่ดมได 
5.6 สามารถชิมรสและเลือกภาพกับสิ่งที่ชิมได 
 

บันทึกพฤติกรรมเพ่ิมเติม............................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

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

ผูประเมิน 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

ค่าดชันีความสอดคล้องของผูเ้ชียวชาญ 
แบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรู้ของเดก็วยัเตาะแตะ 

เน้ือหา ขอ 
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
จํานวน

ผูเชี่ยวชาญ 
IOC 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

 
ดานการใชสายตา 

1 +1 +1 +1 3 3 1
2 +1 +1 +1 3 3 1
3 +1 +1 +1 3 3 1
4 +1 +1 +1 3 3 1
5 +1 +1 +1 3 3 1
6 +1 +1 +1 3 3 1

 
ดานการไดยิน 

1 +1 +1 +1 3 3 1
2 +1 +1 +1 3 3 1
3 +1 +1 +1 3 3 1
4 +1 +1 +1 3 3 1
5 +1 +1 +1 3 3 1
6 +1 +1 +1 3 3 1

 
ดานการคิด 

1 +1 +1 +1 3 3 1
2 +1 +1 +1 3 3 1
3 +1 +1 +1 3 3 1
4 +1 +1 +1 3 3 1
5 +1 +1 +1 3 3 1
6 +1 +1 +1 3 3 1

 
ดานการเคลื่อนไหวรางกาย

และสัมผัส 

1 +1 +1 +1 3 3 1
2 +1 +1 +1 3 3 1
3 +1 +1 +1 3 3 1
4 +1 +1 +1 3 3 1
5 +1 +1 +1 3 3 1
6 +1 +1 +1 3 3 1

 
ดานจําแนกกลิ่นและรส 

1 +1 +1 +1 3 3 1
2 +1 +1 +1 3 3 1
3 +1 +1 +1 3 3 1
4 +1 +1 0 2 3 0.67
5 +1 +1 0 2 3 0.67
6 +1 +1 0 2 3 0.67
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ภาคผนวก ง 
 

รายนามผูเชีย่วชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 

ผูเชี่ยวชาญในดานการตรวจแผนการจัดการเรียนรูแบบเด็กนักวิจัย 
 

อาจารย ศิริลักษณ  วุฒิสรรพ   อาจารยผูสอน 

      โรงเรียนอนุบาลแพร 

      อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร 

อาจารย ศิวภรณ  สองแสน   อาจารยผูสอน 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

      อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

อาจารย มยุรี  ศรีทอง    อาจารยผูสอน 

    โรงเรียนหงสประภาสประสทิธิ ์

อําเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
 

 ผูเชี่ยวชาญในดานการตรวจแบบประเมินพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรู 
ของเด็กวัยเตาะแตะ 

 

ผูชวยศาสตราจารย นภดล  กองศิลป  ผูชวยศาสตราจารย 

      อาจารยผูสอน  ชั้นประถมศกึษา 

      โรงเรียนสาธติ มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 

      กรุงเทพมหานคร 

อาจารย ดร.ปณณวิชญ  ใบกุหลาบ  อาจารยผูสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

      อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

อาจารย กณิการ  พงศพันธุสถาพร  อาจารยผูสอน 

    โรงเรียนสาธติพัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวนิรัญชา   ทิพกนก 

วันเดือนปเกิด   24  ตุลาคม  2524 

สถานที่อยูปจจุบัน  82/583 หมูบานซิเมนตไทย ซอย 15/1  

    แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 

    กรุงเทพมหานคร  10900 

ตําแหนงที่ทํางานปจจุบัน ครูผูสอน 

สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนอนุบาลอันวิดา 

    59/843 ซอย แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 29  

    ตําบลคลองเกลือ  อําเภอปากเกร็ด 

    จังหวัดนนทบรุ ี 11120 

ประวตัิการศึกษา 

  พ.ศ. 2541  มัธยมศึกษาปที่ 6 

    จาก โรงเรียนสตรีนนทบุร ี

  พ.ศ. 2545  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) สาขานาฏศลิปและการละคร 

    จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  พ.ศ. 2557  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

    จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

