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การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายส าคญัเพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบระดบัความเช่ือมัน่ในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยทัง้โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยั ชาย – หญิง อายรุะหว่าง 4 – 5 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้
ปฐมวยัปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จ านวน 15 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั 
วนัละ 30 นาที รวมทัง้สิน้ 40 ครัง้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ แผนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั และแบบประเมิน
ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั ซึ่งมีคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกบัจดุประสงค์ (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .67 การวิจยัครัง้นี ้ใช้แผนการทดลองแบบ One–
Group Pretest – Posttest Design สถิตท่ีิใช้วิเคราะห์ข้อมลูคือ t–test แบบ Dependent Sample 

ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัรายด้านทุกด้านและโดยรวมก่อน
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั อยู่ในระดบัปานกลาง ( =.49,.58,.51,.64และ.56) หลงัได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั อยู่ในระดบัมาก ( =1.67,1.71,1.71,1.84และ1.73) และค่าความเช่ือมัน่ใน
ตนเองของเด็กปฐมวยัรายด้านมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงันี ้  ด้านความ
ภาคภูมิใจในตนเองมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้เฉล่ีย  1.18  คะแนน  (t=14.95) ด้านการกล้าแสดงความ
คิดเห็นมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้เฉล่ีย 1.13  คะแนน  (t=20.82)  ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมมี
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้เฉล่ีย 1.20 คะแนน  (t=16.84)  ด้านการกล้าแสดงออกมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้
เฉล่ีย 1.20  คะแนน  (t=15.32) และ ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัโดยรวม  มีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้เฉล่ีย 1.18  คะแนน (t=36.36) แสดงว่าการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัส่งเสริมเด็กปฐมวยัให้มี
ระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองสงูขึน้อยา่งชดัเจน  
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The purposes of this research were to study and compare the levels of self-confidence of 

preschool children both in general and in individual areas before and after the children as 
researchers learning. The sample used in the study was 15 preschool boys and girls, with 4-5 
years of age, of kindergarten 2 in first semester of 2010 academic year of Pimpa Sub-district 
Child Development Center, Bangprakong District, Chachoengsao Province. The 40 experiments 
were carried out within the period of 8 weeks – 5 days per week, and it took about 30 minutes for 
each one. 

 The instruments used in the study were plans of children as researchers learning and an 
evaluation form about the self-confidence of preschool children with the index of item objective 
congruence (IOC) between 0.67-1.00 and the reliability of .67. The research followed the one 
group pretest-posttest design and the data were analyzed by using dependent sample t-test.  

 The results of study revealed that the self-confidence of preschool children both in 
general and in all individual areas before the children as researchers learning was at the middle 
level (  = .49, .58, .51, .64 and .56) while the self-confidence after the children as researchers 
learning was at the high level (  = 1.67, 1.71, 1.71, 1.84 and 1.73). The self-confidence of 
preschool children in the individual areas was increasingly changed with statistical difference as 
follows. The average change in the area of self-esteem was 1.18 (t=14.95), in the area of opinion 
expression was 1.13 (t=20.82), in the area of adaptation to the environment was 1.20 (t=16.84), 
and in the area of self-expression was 1.20 (t=25.32). The average change of self-confidence of 
preschool children in general was 1.18 (t=36.36). These showed that the children as researchers 
learning could obviously promote the self-confidence of preschool children. 
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ประกาศคุณูปการ 

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ 
ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ กรรมการท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการจดัท าปริญญา
นิพนธ์ทกุขัน้ตอน รวมทัง้ให้ข้อคิดและก าลงัใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จ
ลลุว่งไปได้ด้วยดี ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.กลุยา ตนัติผลาชีวะ และอาจารย์ ดร.สจุินดา ขจรรุ่ง
ศลิป์ กรรมการในการสอบปริญญานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ท าให้ผู้วิจยัได้รับประสบการณ์ใน
การท าวิจยั รู้ถึงคณุคา่ของงานวิจยัท่ีจะชว่ยในการพฒันาการเรียนการสอนให้เป็นไปอยา่งมีคณุภาพ  

ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย์พูลสุข  สุขเสริม อาจารย์ชยุดา พยุงวงษ์ และอาจารย์ศิวภรณ์   
สองแสน ท่ีได้กรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ ในการเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั และขอกราบขอบพระคณุ ดร.ปัณณวิชญ์  ใบกหุลาบ อาจารย์มิ่ง เทพครเมือง 
และอาจารย์จงรัก อว่มมีเพียร ท่ีกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจคณุภาพแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเอง  

ในการรวบรวมข้อมลูได้รับความกรุณาจากนายกเทศมนตรีต าบลพิมพา คณะครูผู้ดแูลเด็ก และ
นกัเรียนชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2 ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีให้ความ
ร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการทดลอง ผู้วิจยัขอขอบคณุไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอขอบพระคณุคณาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวยัทกุท่านท่ีได้อบรมสัง่สอน  ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีดีและมีคณุค่ายิ่งแก่ผู้วิจยั ท าให้ผู้ วิจยัประสบความส าเร็จในการศึกษา ตลอดจนการเป็น
แบบฉบบัให้กบัศษิย์ในด้านงานวิชาการอยา่งไมเ่หน็ดเหน่ือยขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

ขอขอบพระคณุพ่ี น้อง เพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโท สาขาการศกึษาปฐมวยั และทุกท่านท่ีมีส่วน
สนบัสนนุชว่ยเหลือ และเป็นก าลงัใจผลกัดนัให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอขอบพระคุณคุณแม่สมเกียรติ สิงห์ทุย คุณพ่อเดช บัวภา คุณลุงโกมินทร์ ศรีชมพู อาจารย์ 
สุดาวลัย์  นพวิสุทธิสกุล และคุณเอกรัฐ  เรืองขจิต ท่ีสนับสนุนทุนการศึกษาและให้ก าลงัใจด้วยดีมาโดย
ตลอด รวมถึงขอขอบคณุผู้ ท่ีมีพระคณุอีกหลายทา่นท่ีมิได้กลา่วนามในท่ีนี ้ซึง่ผู้วิจยัระลกึถึงเสมอ 

คณุคา่และประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันีข้อมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุบิดา  มารดา ญาติพ่ี
น้อง ตลอดจน ครูอาจารย์ และ ผู้ มีพระคณุทกุทา่นท่ีได้อบรมสัง่สอนผู้วิจยัมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

ทศัณียา  บวัภา 

 

 



สารบัญ 
 

บทที่                                                                                                        หน้า                                                                                                              
      1    บทน า                1 
              ภมูิหลงั              1 
              ความมุง่หมายของการวิจยั            4 
              ความส าคญัของการวิจยั            4 
              ขอบเขตของการวิจยั             4 
               การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง         4 
               ตวัแปรท่ีศกึษา             5 
    ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง           5 
              นิยามศพัท์เฉพาะ             5 
              กรอบแนวคดิการวิจยั        7 
              สมมตฐิานการวิจยั      7 
 
     2   เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง      8 
              เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั        9 
                 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั      9 
                 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั    17    
                 หลกัการพืน้ฐานของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั      17 
                  ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั      18 
                 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั     18 
                    ลกัษณะกิจกรรมของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั    21 
               บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั    22 
               เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั     23 
   เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง      28 
                ความหมายของความเช่ือมัน่ในตนเอง        28            
      ความส าคญัของความเช่ือมัน่ในตนเอง                    29 

 
 



สารบัญ (ต่อ) 
  

บทที่                                                                    หน้า                                                                                                                           
     2 (ต่อ)  
             ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง        30 
                 ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง    35 
              ปัจจยัท่ีสง่เสริมท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง       36                
     งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง        39 
                
 3   วิธีด าเนินการวิจัย           43 
          การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง        43 
          เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั          43 
    การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ          44 
          แบบแผนการทดลองและวิธีด าเนินการทดลอง        47 
          สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์เคร่ืองมือและข้อมลู        58 
 
  4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล    61 
          สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู           61 
          ผลการวิเคราะห์ข้อมลู           61 
 
 5   สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ        66 
          สรุปผลการวิจยั           67 
          อภิปรายผล            67 
         ข้อสงัเกตท่ีได้จากการวิจยั          73       
   ข้อเสนอแนะ             74 
    ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้          74 
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจยั          74 

 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 

บทที่                                                                    หน้า 
 
 บรรณานุกรม            75  
 
 ภาคผนวก              81 

        ภาคผนวก ก              82 

        ภาคผนวก ข           115 

  ภาคผนวก ค          123 
 
 ประวัตย่ิอผู้วิจัย           125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีตาราง 
 

ตาราง                                                                                            หน้า 
                                                                                                                          
       1    แบบแผนการทดลอง           47 
       2   ก าหนดการทดลองรายสปัดาห์    48 
  3   ก าหนดการทดลองรายวนั    49 
       4   ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 3 ขัน้ตอน    55 
       5    คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองรายข้อของเดก็ปฐมวยัท่ีได้จากการ 
   ประเมินก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั     62 

        6    คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองรายด้าน และโดยรวมของเดก็ปฐมวยัท่ีได้ 
   จากการประเมินก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั     63 

         7    ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเอง ก่อนและหลงั 
    การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัจ าแนกรายด้านและโดยรวม    65 
  
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีภาพประกอบ 
 

ภาพประกอบ                                                                            หน้า    
 
 1 กรอบแนวคดิในการศกึษาค้นคว้า          7 
 2 โครงสร้างความคดิและความเข้าใจระหวา่งการซมึซบัประสบการณ์และ 
   การปรับโครงสร้างทางสตปัิญญา         15 
 3 ล าดบัขัน้พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์         16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน า 
 

ภูมิหลัง 

การจดัการศกึษาส าหรับเด็กเป็นกระบวนการพฒันาและสร้างเสริมคณุภาพชีวิตของเด็กให้เป็น
มนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สงัคม สติปัญญา มีความรู้ความสามารถควบคูก่บั
คณุธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ ดงันัน้การท่ีเด็กจะ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพจึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน  
นอกจากการฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถทัง้ในด้านความรู้และทกัษะตา่งๆ แล้วนัน้ การมีบคุลิกภาพ
ความคิดเช่ือถือท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม รวมถึงความสามารถปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปก็มีความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับหลักจิตวิทยาพฒันาการว่า เด็ก
ปฐมวยัตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นระยะท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ เพราะเด็กมีพฒันาการ ทัง้ทางร่างกาย 
อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา เป็นไปอย่างรวดเร็ว พฒันาการด้านตา่ง ๆ ในช่วงนีจ้ะเป็นพืน้ฐานส าคญั
ส าหรับพฒันาการในวยัตอ่ไป และเด็กในวยันีจ้ะง่ายตอ่การปลกูฝังพฤติกรรม และการเรียนรู้สิ่งตา่ง  ๆ 
ดงันัน้ในการพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องพัฒนาตัง้แต่วัยเด็ก 
แนวทางหนึง่คือการพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นคณุลกัษณะท่ีเด็กควรได้รับการส่งเสริม เพราะเป็น
พืน้ฐานส าคญั ของการพฒันาบุคลิกภาพท่ีจะส่งผลให้เด็กมีความเป็นตวัของตวัเอง  กล้าคิด กล้า
แสดงออกสามารถปรับตวัเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  มีความภาคภูมิใจและแก้ปัญหาด้วย
ความรู้สกึท่ีมัน่คง สขุภาพจิตดี มีความสขุ ในการด ารงชีวิต (กรมวิชาการ. 2537: 1)  

อีริคสัน (Erikson) ท่ีกล่าวว่า สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก ถ้าเด็กอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความสขุ ก็จะท าให้เดก็มองโลกในแง่ดี มีความเช่ือมัน่ในตนเองและเกิดความไว้วางใจคน
อ่ืน (ศภุศี  ศรีสคุนธ์. 2539: 1; อ้างอิงจาก Erikson. 1975: 220 – 222) ซึ่งสอดคล้องกบัมาสโลว์ กล่าว
วา่ ความเช่ือมัน่ในตนเองนัน้สามารถปลกูฝังให้เกิดขึน้ได้เพราะคนทกุคนในสังคมมีความปรารถนาท่ีจะ
ได้รับความส าเร็จ มีความภาคภมูิใจในตนเอง ต้องการให้คนอ่ืนยอมรับ นบัถือในความส าเร็จของตนเอง 
ถ้าความต้องนีไ้ด้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอจะท าให้บคุคลนัน้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  (สมจินตนา 
คปุตสนุทร. 2547: 1; อ้างอิงจาก Maslow. 1954 - 411) ซึ่งความเช่ือมัน่ท่ีอยู่ภายในตวัเด็ก จะท าหน้าท่ี
ในการก ากบัความคดิ ความรู้สกึของเดก็ในปัญหาตา่ง ๆ และจะแสดงออกมาในลกัษณะของ พฤติกรรม
ท่ีปรากฏตอ่บคุคลภายนอก ท่ีเรียกว่าบคุลิกภาพ เด็กท่ีมีความเช่ือมัน่จะเป็นคนท่ีมีลกัษณะมัน่คง ไม่
ลงัเลในการตดัสินใจ ไม่วิตกกงัวลตอ่สิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ฟูมฟายหรือกงัวลตอ่สิ่งท่ี
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เกิดขึน้ไปแล้วสามารถท่ีจะปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ใหม่ และเม่ือประเมินว่าตวัเองไม่พร้อม ก็กล้าและ
มั่นใจท่ีจะขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืน ส่วนเด็กท่ีขาดความเช่ือมั่นจะมีลักษณะท่ีตรงกันข้าม ใน
สถานการณ์ท่ีปกติ จะเป็นคนท่ีดนู่าคบหา อ่อนน้อม ไม่มีปากมีเสียงกบัใคร ดเูป็นคนท่ีสามารถเข้ากบั
คนอ่ืนได้ดี แตเ่ม่ือต้องเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ท่ีไม่คุ้นเคย จะเห็นตวัตนท่ีแท้จริงของบคุคลนัน้ คือ มี
อาการทา่ทีลงัเล กระวนกระวายและวิตกกงัวลในสิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ ไม่กล้าท่ีจะตดัสินใจ พร้อมท่ีจะเป็นผู้
ตามมากกว่าท่ีจะยอมรับ บทบาทของความเป็นผู้น าท่ีจะต้องรับผิดชอบในการตดัสินใจ  นอกจากนัน้ 
อาจแสดงการยอมรับผู้ อ่ืนด้วยการให้ผู้ อ่ืนตดัสินใจแทนและท าตามการตดัสินใจของคนอ่ืน  ทัง้ ๆ ท่ี
ตวัเองอาจจะไม่เห็นด้วยกบัการตดัสินใจนัน้ สิ่งท่ีตามมาคือการหมดความสขุในชีวิต เกิดความทกุข์ใน
การต้องท าในสิ่งท่ีตนเองไมเ่ห็นด้วย (ธีรภาพ วฒันวิจารณ์. 2545: 127 – 128) ดงันัน้ในการกิจกรรมการ
เรียนการสอนส าหรับเดก็ปฐมวยัจงึควรจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะกบัวยัความสนใจและวฒุิภาวะของเด็ก
โดยค านงึถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล เปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการคิด จนสามารถพฒันาการนบั
ถือตนเองและความเช่ือมั่นในตนเองให้เกิดขึน้ในเด็กทุกคนซึ่งจะเป็นพืน้ฐานให้เด็กปฐมวัยสามารถ
เรียนรู้ในระดบัท่ีสงูขึน้ได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ  
  การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั (Children as a Researcher) เป็นรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาขึน้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ ได้ด าเนินการวิจยัพัฒนา
รูปแบบขึน้มาจากการพฒันาโครงการเด็กนกัวิจยัส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นการมุ่งส่งเสริมพฒันาครูผู้สอน
ให้ใช้วิธีการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีสนองตอบต่อ
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้ สอนส่งเสริมให้เด็กมีความรู้
ความสามารถสงูสดุ กล้าคิดกล้าท า กล้าแสดงออกมีความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นคนดี และมีความสุข
สามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคมแวดล้อมได้ดี ตามธรรมชาติและศกัยภาพของผู้ เรียนโดยยึดหลกัการว่าทกุ
คนมีความส าคญัในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัเป็นศนูย์กลางแห่ง
การเรียนรู้และพฒันาเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คณุธรรม และกระบวนการเรียนรู้ อย่างสมดลุกนั การ
จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน  โดยให้ผู้ เรียนได้
ตดัสินใจเลือกหวัข้อท่ีตนเองสนใจ เดก็จะเกิดความภาคภูมิใจเม่ือตนเองได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน
และฝึกให้เด็กเกิดทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง 
ฝึกปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ส่งเสริมให้เด็กเกิดทกัษะ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะการ
แก้ปัญหา ทกัษะการสงัเกต กระบวนการเรียนรู้ มนษุยสมัพนัธ์ ความมีวินยั กล้าแสดงออกเช่ือมัน่ใน
ตนเอง การส่ือความหมาย และการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัมี 3 
ขัน้ตอน ดงันี ้ 
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ขัน้ท่ี 1) ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ ขัน้นีค้รูศึกษาธรรมชาติและความ
ต้องการของผู้ เรียนโดยกระตุ้นให้ผู้ เรียนอภิปราย ซกัถามความรู้ เกิดข้อสงสยัอยากรู้อยากเห็น สามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือบอกความต้องการของตนเองให้ครูหรือเพ่ือนรับรู้ได้ ท าให้เด็กปรับตวัเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้ดี กล้าแสดงออกอย่างมัน่ใจ และได้รับการย่อมรับจากผู้ อ่ืนเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเองได้  จากการสร้างแผนท่ีความคิด ซึ่งให้เด็กได้เห็นภาพรวมของเร่ืองท่ีต้องการจะเรียนรู้  ครู
เช่ือมโยงสิ่งท่ีเด็กต้องการเรียนรู้กับจุดประสงค์ เนือ้หาในหลกัสูตร เพ่ือการวางแผนจดักระบวนการ
เรียนรู้ให้มีความตอ่เน่ือง บรูณาการสาระการเรียนรู้ และสิ่งท่ีเดก็ต้องการจะเรียนรู้ให้สมัพนัธ์กนั  

ขัน้ท่ี 2) เดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ ขัน้นีเ้ด็กจะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนัในการก าหนดแหล่ง
การเรียนรู้ ท่ีเดก็ต้องการศกึษา ซึง่แหลง่เรียนรู้อาจจะเป็นในห้องเรียน สถานท่ีตา่งๆ ในโรงเรียนตลอดจน
แหลง่เรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ในการศกึษานอกสถานท่ีนีเ้ด็กจะได้รับประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้
ท่ีก าหนด โดยให้เด็กมีประสบการณ์ตรงโดยการศึกษานอกสถานท่ี  พัฒนาการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน การยอมรับสถานการณ์ใหม่ๆ รับฟังความคิดเห็น
ของผู้ อ่ืน รวมถึงสามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงได้ เด็กได้แสดงออกผ่านการศกึษาค้นคว้าวิจยั โดยการขีด
เขียน จดบนัทกึ พดูคยุซกัถาม และเลือกท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนดัของแตล่ะ
คน เพ่ือค้นหาความรู้ ค าตอบในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็นจากแหล่งความรู้ท่ีครูจดัเตรียม  เช่น สมดุภาพ 
หนงัสือ การทดลอง ใบความรู้ ใบงาน และวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ หรือจากแหล่งความรู้ท่ีบ้าน เด็กได้สรุป
และจดัท าผลงานความรู้ ครูกระต้นให้เด็กสรุปผลจากการศกึษาค้นคว้าในเร่ืองนัน้ๆ ซึ่งเด็กน าเสนอผล
การค้นคว้า โดยการพูด ตอบค าถามตลอดจนน าผลจากภาพวาดหรืองานท่ีประดิษฐ์ขึน้มาหรือ
แลกเปล่ียนกับเพ่ือน ตลอดจนครูกระตุ้นให้เพ่ือนซกัถาม แสดงความคิดเห็น และยกย่องชมเชยใน
ผลงานของเดก็ทกุคน ครูกระต้นให้เดก็มีความภาคภูมิใจในเร่ืองท่ีตนเองศกึษา พร้อมทัง้สร้างแนวคิดให้
เดก็น าผลความรู้และผลงานท่ีศกึษาไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป ซึง่กระบวนการเรียนรู้ในขัน้นีเ้ป็นผลการเรียนรู้
ของเด็กอย่างองค์รวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมีจดุเดน่และความสามารถในด้านใดบ้างเป็น
การกระตุ้นให้เดก็เกิดความอยากเรียนรู้ตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 3) การประเมินผล ขัน้นีเ้ป็นการประเมินผลส าเร็จของการสอนด้วยเทคนิคเด็กวิจยัเป็นการ
ประเมินเก่ียวกบัพฒันาการเรียนของผู้ เรียน การสงัเกตพฤตกิรรมของเด็ก พฤติกรรมเดน่ของเด็ก ผลงาน
ของเดก็ และทกัษะการเรียนรู้ของเดก็ ซึง่เป็นการประเมินท่ีครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และ
ทกัษะการแสดงออกทกุด้าน และประเมินตามสภาพจริง   

จากเหตผุลท่ีกลา่วมา จงึท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ี
มีผลตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั ซึ่งจะส่งผลให้เด็กปฐมวยัมีความเป็นตวัของตนเอง กล้า
ตดัสินใจในสิ่งท่ีเหมาะสม มีความภาคภมูใจในตนเอง กล้าแสดงความคดิเห็น ได้อยา่งมีประสิทธิภาพใน
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ชีวิตจริงของเด็ก เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้ ท่ีสนใจเก่ียวกบัเด็กปฐมวยั  ได้น าผลการศกึษา
ครัง้นีไ้ปใช้ในการจดัการศกึษาท่ีสง่เสริมความเช่ือมัน่ในตนเองให้แก่เดก็ปฐมวยัตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีมุ้่งท่ีจะศกึษาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ
นกัวิจยั โดยมีจดุมุง่หมายเฉพาะดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาระดบัของพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบเดก็นกัวิจยั 

ความส าคัญของการวิจัย 

ผลของการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางส าหรับครู และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย ได้น า
นวัตกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวยั เพ่ือส่งเสริมความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั รวมถึงการส่งเสริมความสามารถด้านอ่ืนๆ 
ของเดก็ปฐมวยัตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างครัง้นี  ้ เป็นเด็กปฐมวยั ชาย – หญิง ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้

ปฐมวยัปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ศนูย์พฒันาเดก็เล็กต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 65 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี  ้เป็นเด็กปฐมวยั ชาย – หญิง ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปฐมวยัปี

ท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง คือเลือกมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 2 ห้องเรียน 
จากนัน้เรียงล าดบัเด็กตามอายจุากมากไปหาอายนุ้อย จ านวน 32 คน แล้วคดัเลือกเด็ก อนัดบัท่ี 1-15 
อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 15 คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรต้น   ได้แก่  การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
ตวัแปรตาม ได้แก่  ความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
การศกึษาในครัง้นี ้ ผู้วิจยัท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ท าการทดลองเป็น

ระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 30 นาที กลุ่มตวัอย่างได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยัรวมทัง้สิน้ 40 ครัง้ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กปฐมวยั ชาย – หญิง อายรุะหว่าง 4 – 5 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้
ปฐมวัยปีท่ี  2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพิมพา อ าเภอ 
บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

2. ความเช่ือม่ันในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น
และสามารถตดัสินใจในการกระท าสิ่งต่าง ๆ กล้าแสดงออกถึงความเป็นตวัตนของตนเองด้วยความ
มัน่ใจ และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่ความเช่ือมัน่ในตนเองออกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้

     2.1 ด้านความภาคภมูิใจในตนเอง คือ ความสามารถในการท าอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตนเอง 
ไมท้่อถอยแม้มีปัญหาหรืออปุสรรค พอใจและยอมรับผลงานการกระท าของตนเอง และมีความสขุเม่ือได้
ท า ถึงสิ่งท่ีท าจะส าเร็จหรือไมส่ าเร็จผลก็ตาม 

    2.2 ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น คือ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของเด็กซึ่ง
สงัเกตได้จากการกล้าพูดแสดงความคิดเห็นและการตอบค าถาม ด้วยถ้อยค าท่ีชดัเจน  สบตาคูส่นทนา
ในขณะท่ีพดู รวมถึงการให้ค าแนะน า ซกัถามข้อสงสยัตา่งๆหรือให้ความชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้ 
     2.3 การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม คือ ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมกบัเพ่ือน มี
มนษุยสมัพนัธ์ การยอมรับสถานการณ์ใหม่ๆ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ปฏิบตัิตามข้อตกลงได้
อยา่งถกูต้อง บอกความต้องการให้ผู้ อ่ืนรับทราบได้ 
                 2.4 การกล้าแสดงออก คือ ความสามารถในการแสดงออกของเด็กซึ่งสงัเกตได้จากการแสดง
ทา่ทางตามค าสัง่ตา่งๆ กล้าทดลองท ากิจกรรมใหม่ๆ  กระตือรือร้นอยากร่วมกิจกรรม  
      การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้แบบประเมินความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวยั วดัพฤติกรรม
ความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวยั 4 ด้าน คือ ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง ด้านการกล้าแสดง
ความคดิเห็น ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านการกล้าแสดงออก 
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3. การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ผสมผสานวิธีการสอนของครู และการเรียนรู้ของเด็ก ให้ควบคู่กลมกลืนเป็นกระบวนการเดียวกนัในชัน้
เรียน โดยเน้นเด็กเป็นส าคญั ด้วยการให้เด็กได้ลงมือศกึษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ ความจริงตามความ
สนใจอยากรู้อยากเห็นและความถนดัของตน การเรียนรู้เด็กจะได้สร้างองค์ความรู้ พร้อมกับแก้ปัญหา
และค้นพบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะศกึษาค้นคว้าอย่างไรมากน้อยเพียงใด  จากแหล่งใด 
วิธีการอยา่งไร จากนัน้ลงมือด าเนินการศกึษาค้นคว้า สงัเกต จดจ า บนัทึกข้อมลู สรุปความรู้ท่ีได้ จดัท า
ผลงานความรู้และน าเสนอ รวมทัง้น าความรู้ท่ีได้ไปสืบค้น และแสวงหาความรู้ตอ่ไป โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

    3.1 ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ คือ ขัน้การวางแผนการสอนท่ีครูศกึษา
ความต้องการของเดก็เป็นส าคญัในการเลือกหวัข้อเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ ด้วยการสนทนา ซกัถาม ความอยาก
รู้อยากเห็นของเด็ก รวมถึงให้เด็กได้เล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเด็กมีความสนใจเพ่ือเด็กจะได้
ตดัสินใจเลือกหวัข้อท่ีตนเองสนใจและแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกต่อสงัคมเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง จากนัน้ครูเป็นผู้วางแผนการจดัการเรียนรู้ โดยสนบัสนนุสิ่งท่ีเด็กอยากเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
สง่เสริมความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ท าให้เดก็เกิดการเรียนรู้เร่ืองนัน้อยา่งลกึซึง้ 

         3.2 ขัน้เด็กค้นคว้าวิจยัหาความรู้ คือ ขัน้การจดักิจกรรมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้ค้นพบ
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการดงันี ้ ครูก าหนดแหล่งเรียนรู้ท่ีใกล้ตวัเด็ก และพาเด็กศกึษาแหล่ง
เรียนรู้จากสถานท่ีจริง ขณะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูกระตุ้นให้เด็กได้พฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง 
โดยการให้เด็กได้แสดงออกร่วมกิจกรรมต่างๆ  เลือกตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง พร้อมทัง้เสนอความ
คิดเห็นของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง จากนัน้ให้เด็กเลือกหวัข้อเร่ืองท่ีต้องการศึกษาจาก
แหลง่เรียนรู้ ตามความสนใจของเดก็ ครูให้เด็กร่วมกนั ขีดเขียน วาดภาพ สร้างสญัญาลกัษณ์ จดบนัทึก
เร่ืองท่ีจะเรียนรู้ จดักิจกรรมให้เด็กศกึษาค้นคว้าหาความรู้และให้เด็กสรุป จดัท าผลงานความรู้และให้
เดก็สืบค้นและแสวงหาความรู้ใหม่ 

    3.3 ขัน้การประเมินผล คือ ขัน้ท่ีครูประเมินเด็กจากการสงัเกตพฤติกรรม การพดูคยุ การจด
บนัทกึ การท าผลงานและการน าเสนอผลงานของเดก็ เพ่ือท าการประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีผลต่อความเช่ือมัน่ใน
ตนเองของเดก็ปฐมวยัดงันี ้

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมตฐิานการวิจัย 

เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั มีระดบัความเช่ือมัน่ในตนเอง ด้านความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น ด้านการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม และด้าน
การกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึน้ ซึง่เป็นพืน้ฐานท่ีดีในการเรียนรู้ทกัษะในด้านตา่งในระดบัตอ่ไป 

 
 
 
 
 

การจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 

ความเช่ือม่ันในตนเอง 
1. ด้านความภาคภมูิใจในตนเอง 
2. ด้านการกล้าแสดงความคดิเห็น 
3. ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 
4. ด้านการกล้าแสดงออก 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจยัในครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตามหวัข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
    1.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

1.2 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
1.3 หลกัการพืน้ฐานของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
1.4 ความส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
1.5 กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
1.6 ลกัษณะกิจกรรมของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
1.7 บทบาทครูในการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
1.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.1 ความหมายและความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.2 ความส าคญัของความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.4 ลกัษณะของเดก็ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.5 ปัจจยัในการสง่เสริมให้เกิด ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 

การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั คือการใช้วิจยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก
สง่เสริมศกัยภาพความสามรถของเด็กให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ซึ่งพฒันารูปแบบการสอนท่ีเน้นเด็ก
เป็นศนูย์กลาง ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการ และศกัยภาพของแตล่ะบคุคลโดย สิริมา 
ภิญโญอนนัตพงษ์ 

1.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย  
1.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของไวก็อตสกี  ้(Vygotsky; อ้างอิงใน Berk & 

Winster. 1995) 
เด็กจะเกิดการเรียนรู้ พัฒนาการสติปัญญาและทัศนคติท่ีเกิดขึน้เม่ือ มีการ

ปฏิสมัพนัธ์และท างานร่วมกนักบัคนอ่ืนๆ เชน่ ผู้ใหญ่ ครู เพ่ือนและบคุคลเหล่านีจ้ะให้ข้อมลูสนบัสนนุให้
เด็กเกิดขึน้ใน Zone of Proximal Development หมายถึง สภาวะท่ีเด็กเผชิญกบัปัญหาท่ีท้าทายแตไ่ม่
สามารถคดิแก้ปัญหาได้โดยล าพงั เม่ือได้รับการช่วยเหลือแนะน าจากผู้ ใหญ่ หรือจากการท างานร่วมกบั
เพ่ือนท่ีมีประสบการณ์มากกว่า เด็กจะสามารถแก้ปัญหานัน้ได้และเกิดการเรียนรู้ขึน้การให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของเด็ก  (Assisted Learning) เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เด็กเม่ือเด็กแก้ปัญหาโดยล าพงัไม่ได้ เป็นการช่วยอย่างพอเหมาะเพ่ือให้เด็กแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง วิธีการท่ีครูเข้าไปมีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กเพ่ือให้การช่วยเหลือกบัเด็กเรียกว่า  Scaffolding เป็น
การแนะน าชว่ยเหลือให้เดก็แก้ปัญหาได้ด้วยตวัเอง โดยการให้ 

1.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปัิญญาของพีอาเจต์ (Jean Piaget) 
พีอาเจต์ กล่าวถึง ทฤษฎีทางด้านพทุธิปัญญา (Cognitive Theory) การสร้าง

ข้อความรู้ (Schemata) ว่าเป็นกระบวนการรับรู้ ความเข้าใจและการคิดของเด็กเม่ือมีวฒุิภาวะ เป็น
กระบวนการท่ีเกิดจากการกระท า 2 กระบวนการ คือ กระบวนการซึมวบัสิ่งใหม่ (Assimilation) และ
กระบวนการปรับความสมดุลของความรู้เดิมและความรู้ใหม่  (Accommodation) ซึ่งการรับ
ประสบการณ์ใหม่เข้าสู่กรอบความรู้ท่ีสอดคล้องกับประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่  แล้วซึมซบัเป็นความรู้ ซึ่ง
การจะซึมซบัหรือไม่ขึน้อยู่กับความรู้และความเช่ือท่ีมีมาก่อนเหมือนกัน  หากความรู้ใหม่สัมพนัธ์กับ
ความรู้เก่าท่ีมีอยู่แล้วเกิดความสมดลุ กรอบความรู้เดิมจะรวมความรู้ท่ีได้รับเข้าไป ทัง้นีก้ารพฒันา
กระบวนการรับรู้จะเป็นไปตามวยัของเดก็ พีอาเจต์ได้แบง่ขัน้พฒันาการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขัน้ คือ  

ขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้การเคล่ือนไหวและสมัผสั (Sensory motor) ตัง้แตแ่รกเกิดถึง 2 ขวบ ซึ่ง
ได้แบง่ขัน้ตอนออกเป็น 6 ขัน้ คือ 
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1.1 ขัน้ปฏิกิริยาสะท้อน Reflex (0 - 1 เดือน) ทารกจะมีพฤติกรรมท่ีเป็นประสาท
อตัโนมตัท่ีิมีตัง้แตแ่รกเกิด เชน่ การดดู เป็นต้น และพยายามปรับเข้ากบัสภาพแวดล้อม โดยมิได้เกิดการ
เรียนรู้ เชน่ ดดูนมจากแม ่ดดูนมจากขวด เป็นต้น 

1.2 ขัน้พัฒนาอวัยวะเคล่ือนไหวด้านประสบการณ์เบือ้งต้น  (Primary Circular 
Reaction) (1 - 3 เดือน) ทารกจะแสดงพฤติกรรมง่ายๆ และซ า้ๆ เช่น ก ามือและเปิดออกซ า้ๆ ซึ่งกระท า
โดยปราศจากจดุมุง่หมาย เดก็จะสนใจสิ่งท่ีเคล่ือนไหว 

1.3 ขัน้พฒันาเคล่ือนไหวโดยมีจดัมุ่งหมาย Secondary Circular Reaction (4 – 6 
เดือน) พีอาเจต์ กล่าวถึงขัน้นีว้่า เป็นขัน้แรกท่ีทารกแสดงพฤติกรรมโดยตัง้ใจและมีจดุมุ่งหมาย  เด็กจะ
แสดงความสนใจตอ่ผลของพฤติกรรม เช่น กระตกุเท้าเพ่ือให้ตุ๊กตาท่ีแขวนสัน่ หรือสัน่ของเล่น เพราะ
ความสนใจในเสียงท่ีเกิดการสัน่ พฤติกรรมในขัน้นีเ้กิดขึน้ซ า้ๆ โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือต้องการเห็นการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตวั 

1.4 ขัน้พฒันาการประสานของอวยัวะ Coordination of Secondary Reaction (7 - 10 
เดือน) ทารกจะเร่ิมแก้ปัญหาอยา่งง่ายๆ โดยใช้พฤตกิรรมในอดีตมาช่วย เด็กวยันีส้ามารถหาสิ่งท่ีซ่อนไว้
ได้ เช่น อาจผลกัหมอนตุ๊กตาท่ีซ่อนอยู่ เด็กมีความเข้าใจเก่ียวกับความมีตวัตนของวตัถุ (Object 
Permanence) เด็กจะเร่ิมรู้ว่าตนเองเป็นอิสระ เด็กจะสามารถแยกสิ่งท่ีตนต้องการและไม่ต้องการออก
จากกัน และสามารถเลียนแบบการเคล่ือนไหวจากผู้ อ่ืน  ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีจ้ะเป็นเคร่ืองมือช่วย
แก้ปัญหาในสิ่งท่ีตนอยากได้ 

1.5 ขัน้พฒันาการความคิดริเร่ิมแบบลองผิดลองถกู Tertiary Circular Reactions (11 
- 18 เดือน) เด็กจะลองพฤติกรรมแบบถกูผิด (Trial and Error) เด็กจะสนใจผลของพฤติกรรมใหม่ๆ มกั
ทดลองท าดหูลายๆ แบบ และสนใจผลท่ีเกิดขึน้ ซึ่งตา่งจากขัน้ Secondary Circular Reaction คือ เด็ก
ไม่เพียงแตท่ าซ า้แต่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ เป็นการทดลองสิ่งแวดล้อมเพ่ือดวู่าเกิดอะไรขึน้
อย่างมีจุดมุ่งหมายและมีความคิดริเร่ิมของการกระท า  ซึ่ง พีอาเจต์ สรุปว่า ความคิดริเร่ิมเป็นสมบตัิท่ี
ส าคญัของเชาว์ปัญญา 

1.6 การเร่ิมต้นของความคิด (Beginning of Thought) ขัน้พฒันาโครงสร้างสติปัญญา
เบือ้งต้น (18 เดือนถึง 2 ขวบ) เด็กสามารถประดิษฐ์วิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความคิดในการแก้ปัญหา 
สามารถเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกบัอีกสิ่งหนึ่ง  และสามารถแก้ปัญหาได้ ในขัน้นีถ้้าเด็กพบ
ปัญหาใหม่ท่ีตนประสบ แตไ่ม่มีวิธีแก้ปัญหามาก่อน เด็กจะประดิษฐ์วิธีใหม่ เป็นการแสดงว่าเด็กเร่ิมใช้
ความคิด ซึ่งในขัน้นี ้พีอาเจต์ สรุปว่า เด็กจะเร่ิมเรียนรู้ความสมัพนัธ์ของสิ่งแวดล้อมและความสามารถ
อนุมานความสัมพันธ์ของเหตุและผลได้  เด็กในขัน้นีส้ามารถท่ีจะมีจินตนาการก่อนท่ีจะเร่ิมแสดง
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พฤตกิรรม เดก็จะเลียนแบบพฤตกิรรมของผู้ ใหญ่ โดยไม่จ าเป็นต้องเห็นตวัอย่างจริงๆ แตเ่ลียนแบบจาก
การจ า 

สรุปว่า ขัน้ Sensory Motor เป็นขัน้ของพฒันาการทางสติปัญญาความคิดก่อนท่ีเด็ก
จะพูดและใช้ภาษาได้ พีอาเจต์ กล่าวว่าสติปัญญาความคิดของเด็กในวยันีแ้สดงออกโดยการกระท า 
(Action) เดก็สามารถแก้ปัญหาได้แม้วา่จะไมส่ามารถอธิบายได้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ก่อนปฏิบตัิการ (Preoperational) (18 เดือน ถึง 7 ขวบ) เป็นวยัก่อนเข้า
โรงเรียนและวยัอนบุาล เด็กวยันีมี้โครงสร้างทางสติปัญญา (Structure) ท่ีจะใช้สญัลกัษณ์แทนวตัถุ
สิ่งของท่ีอยู่รอบๆ ตวัหรือพฒันาการด้านภาษา เร่ิมด้วยการพดูเป็นประโยคและเรียนรู้ค าตา่งๆ เพิ่มขึน้ 
เด็กจะรู้จกัคิดในใจ แตอ่ย่างไรก็ตามความคิดของเด็กก็มีข้อจดัหลายประการ โดยเฉพาะตอนต้นๆ ของ
วยันี ้ มีสิ่งท่ีเด็กวยันีท้ าไม่ได้เหมือนกบัเด็กวยัประถมหลายอย่าง ลกัษณะเชาว์ปัญญาของเด็กวยันีอ้าจ
สรุปได้วา่ 

2.1 เด็กวยันีจ้ะเข้าใจภาษาและทราบว่าของตา่งๆ มีช่ือและใช้ภาษาเพ่ือช่วยในการ
แก้ปัญหาได้ 

2.2 เด็กเลียนแบบผู้ ใหญ่ในเวลาเล่น (Deferred Imitation) หรือเลียนแบบได้โดยตวั
แบบไม่ต้องอยู่หน้า จะเห็นจากการเล่นขายของเด็กหรืออาบน า้ตุ๊กตา หรือเล่นบทบาทสมมติหรือแสร้ง
ท า เช่นเด็กจะเล่นท าเป็นแกล้งนอนหลบั หรือใช้สิ่งตา่งๆ เล่นเป็นแบบจริง เช่น กล่องกระดาษท าเป็น
รถยนต์ 

2.3 ความตัง้ใจทีละอย่างวยันีจ้ึงจะท าให้เด็กมีความคิดบิดเบือน (Distort) จากความ
เป็นจริง โดย พีอาเจต์ ทดลองให้เด็กอายุ 5 ขวบ ดลูกูปัดท าด้วยไม้ โดยในกล่องประกอบด้วยลกูปัดสี
ขาว 20 ลกู และสีน า้ตาล 7 ลกู และถามเด็กว่าลกูปัดสีใดมีมากกว่า เด็กสามารถตอบถกูว่าเป็นสีขาว 
แตถ่ามว่าระหว่างลกูปัดสีขาวกบัลกูปัดทัง้ทัง้หมดอะไรมีมากว่า  เด็กยงัคงตอบสีขาวมีมากกว่า เด็กยงั
ตอบไมไ่ด้วา่ทัง้หมดมีมากกวา่สีขาว เพราะเดก็ไมเ่ข้าใจวา่สีขาวเป็นสว่นหนึง่ของลกูปัด 

2.4 มีการยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง (Egocentrism) ไม่สามารถเข้าใจความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืน หรือไม่ได้เข้าใจว่าผู้ อ่ืนจะคิดอะไร ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดั คือเวลาเด็ก 2 คน วยันีเ้ล่นด้วยกนัและคยุ
กนั ถ้ามองดผูิวเผินจะคิดว่าคยุแลกเปล่ียนความคิดกนั แท้จริงแล้วเด็กตา่งคนตา่งคยุตา่งเล่นความจริง
ของเดก็วยันี ้คือ สิ่งท่ีได้รับรู้ 

2.5 เดก็วยันีไ้ม่สามารถจะท าปัญหาการเรียงล าดบัได้ เช่น ไม่สามารถจะเรียงของมาก
ไปหาน้อย น้อยไปหามากหรือความยาวสัน้ และนอกจากนี ้ เด็กยงัไม่เข้าใจ Reversibility คือ เด็กไม่
สามารถเข้าใจวา่ ถ้า 2 + 2 = 4 แล้ว 4 - 2 = 2 
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2.6 เด็กวยันีจ้ะไม่เข้าใจความคงตวัของสสาร (Conservation) เพราะเด็กวยันีจ้ะใช้
เหตผุลจากรูปร่างท่ีเห็น หรือ States ไม่ใช่การแปลงรูปเป็นอย่างอ่ืน (Transformation) ตวัอย่างท่ีมี
ช่ือเสียงของ พีอาเจต์ ท่ีแสดงถึงพฒันาการทางด้านเชาว์ปัญญาความคิดของเด็กวยันี  ้ได้แก่ การทดลอง
ท่ีใช้แก้ว 2 ใบ ท่ีมีขนาดสงูเทา่กนั แล้วใสน่ า้ลงไปเป็นจ านวนเทา่กนัเพ่ือให้ระดบัน า้ในแก้วสองใบเท่ากนั 
เม่ือเทน า้ลงไปในแก้ว 2 ใบ เป็นปริมาณเท่ากนั เด็กจะตอบว่าเท่ากนั แตเ่ม่ือเทน า้จากแก้วใบหนึ่งไปใส่
แก้วอีกใบท่ีมีความสงูและความกว้างตา่งจากแก้วใบแรก โดยเทน า้ใส่ในแก้วใบท่ี 3 นีจ้นหมด จะได้
ความสงูของน า้ตา่งท่ีกนั เด็กจะตอบไม่ได้ว่าน า้ทัง้สองแก้วเท่ากนัเหมือนเดิมเด็กจะมีความเข้าใจว่าน า้
ในแก้วท่ีสงูกว่ามีปริมาณมากกว่า เด็กมีการตดัสินใจอย่างผิวเผิน จากสิ่งท่ีตนเห็นและรับรู้ ไม่สามารถ
อ้าง (Inferred) จากหลกัฐานขึน้มาประกอบ ไม่สามารถท่ีจะเข้าใจในความคงตวัของของท่ีมีจ านวน
เทา่กนั แม้วา่จะเปล่ียนรูปร่างจ านวนก็ยงัคงเทา่กนัอยู่ 

สรุปขัน้ ขัน้ท่ี 2 เชาว์ปัญญาความคิดของเด็ก Preoperational Stage วยั 18 เดือน ถึง 
7 ขวบ ความคิดของเด็กวยันีข้ึน้อยู่กบัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถท่ีจะใช้เหตผุลอย่างลึกซึง้ แต่
เป็นขัน้ท่ีเด็กเร่ิมใช้ภาษา สามารถท่ีจะบอกช่ือสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตวัเขาและเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั
ของเขา สามารถท่ีจะเรียนรู้ถึงสญัลกัษณ์และใช้สญัลกัษณ์ได้ เดก็วยันีม้กัเล่นบทบาทสมมติ เช่น พดูกบั
ตุ๊กตาเหมือนพดูกบัคนจริงๆ เดก็วยันีมี้ความตัง้ใจทีละอย่าง และไม่สามารถท่ีจะเข้าใจว่าสิ่งท่ีเท่ากนัแม้
จะเปล่ียนรูปร่างหรือแปรสภาพหรือเปล่ียนท่ีวาง ควรจะยงัคงเท่ากนัและยงัไม่สามารถท่ีจะเปรียบเทียบ
สิ่งของมากและน้อย ยาวและสัน้ ได้อย่างแท้จริง และมีการยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง ไม่สามารถท่ีจะ
เข้าใจความคดิของคนอ่ืน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ปฏิบตัิการแบบรูปธรรม (Concrete Operation) อาย ุ7 - 11 ปี พฒันาการ
ทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวยันี  ้แตกตา่งกบัขัน้ Preoperational มาก เด็กวยันีจ้ะสามารถ
ท่ีจะสร้างกฎเกณฑ์ในการแบง่สิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ ถ้าหากแสดงการทดลองเก่ียวกบัน า้ใน
แก้ว 2 ใบท่ีเทา่กนั และเทน า้จากแก้วใบหนึ่งไปในแก้วใบท่ี 3 ท่ีมีขนาดเล็กกว่า เด็กวยันีจ้ะตอบได้ว่าน า้
ยงัคงมีจ านวนเทา่กนั แม้วา่ระดบัน า้จะไมเ่ทา่กนั เดก็วยันีเ้ข้าใจเหตผุลว่า ของท่ีมีขนาดเท่ากนั แม้ว่าจะ
แปรรูปร่างก็ยงัคงมีขนาดเทา่กนัหรือคงตวั 

3.1 การสร้างภาพในใจ (Mental Representation) เด็กวยั 7 - 11 ปี สามารถท่ีจะวาด
ภาพความคิดในใจได้ ซึ่งตรงข้ามกบัเด็ก วยั 2 - 7 ปี ซึ่งไม่สามารถท่ีจะท าได้ ถ้าหากจะถามเด็กอายุ 5 
ขวบ หลงัจากกลบัจากโรงเรียนใกล้ๆบ้านให้บอกทางไปโรงเรียน  เด็ก 5 ขวบจะไม่สามารถบอกได้ แต่
เดก็ 7 - 11 ปี จะสามารถบอกหรืออธิบายหรือเขียนแผนท่ีไปโรงเรียนได้ 
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3.2 ความคงตวัของสสาร (Conservation) เด็กในวยั 7 - 11 ปี สามารถท่ีจะบอกได้ว่า
ของเหลวหรือของแข็งจ านวนหนึ่ง จะมีจ านวนคงท่ีแม้ว่าจะเปล่ียนหรือสถานท่ีวาง เป็นต้น ในการ
ทดลองเก่ียวกบัความคงตวัของสสาร เดก็วยั Concrete Operations จะสามารถตอบได้ 

3.3 การคิดเปรียบเทียบ (Relational Terms) เด็กในวยั Concrete Operations 
สามารถท่ีจะคดิเปรียบเทียบได้ และสามารถท่ีจะเข้าใจวา่สิ่งใดสิ่งหนึ่งจะใหญ่กว่า มากกว่า น้อยกว่าให้
ขึน้อยูก่บัวา่ เปรียบเทียบกบัอะไร เชน่เดียวกบัความมืดและความสวา่ง ขึน้อยู่กบัว่าเปรียบเทียบกบัอะไร 
เข้าใจว่าของต่างๆมีความสมัพนัธ์กันไม่ใช่เป็นสิ่งท่ีสมบูรณ์ในตวั (Absolute) นอกจากนีเ้ด็กวยันีจ้ะ
เข้าใจความหมายของสว่นยอ่ยและสว่นรวม 

3.4 การแบ่งกลุ่มหรือจดัหมู่ (Class Inclusion) เด็กวยั Concrete Operations 
สามารถท่ีจะตัง้เกณฑ์ท่ีจะชว่ยแบง่หรือจดัสิ่งของรอบๆตวัเขาเป็นหมวดหมู่ได้ เช่น เข้าใจว่าจะแบง่สนุขั 
แมว ม้า รวมกนัได้ เพราะเป็นสตัว์ส่ีเท้าเหมือนกนั ถ้าเอาลกูกวาดสีต่างๆกัน เช่น ลกูกวาดห่อด้วย
กระดาษสีเหลือง 8 อนั และลกูกวาดหอ่ด้วยกระดาษสีน า้ตาล 4 อนั และตัง้ค าถามว่า “ลกูกวาดสีเหลือง
มีมากกว่าหรือลกูกวาดสีน า้ตาลมีมากกว่า” เด็กวยันีจ้ะตอบว่า “ลกูกวาดสีน า้ตาล” ซึ่งตรงกันข้ามกบั
เดก็วยั 5 ขวบ 

3.5 การเรียงล าดบั (Serialization and Hierarchical Arrangements) เด็กในวยั 
Concrete Operations สามารถท่ีจะจดัเรียงของตามล าดบั ความหนกั ความยาวได้ เช่น เอาไม้ขนาด
ตา่งๆ กนั และบอกให้เดก็วยันีเ้รียงระดบัตามความยาว เดก็วยันีจ้ะท าได้อยา่งง่ายดาย 

3.6 การคิดย้อนกลบั (Reversibility) เด็กในวยั Concrete Operations สามารถคิด
ย้อนกลบัได้ เชน่ เดก็วยันีค้ดิได้วา่ ถ้า 5 + 7 = 12 หรือ 12 - 7 = 5 เป็นต้น 

สรุป พฒันาการทางเชาว์ปัญญาและความคิดของเด็กอายุระหว่าง  7-11 ปี นบัว่า
เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ในขัน้นี ้ พีอาเจต์ เรียกว่า Concrete Operations เด็กวยันีมี้เชาว์ปัญญาท่ีมี
คณุภาพแตกตา่งจากขัน้ Preoperational คือ สามารถท่ีจะอ้างอิงด้วยเหตผุล และไม่ขึน้กบัการรับรู้จาก
รูปร่างเทา่นัน้ เด็กวยันีส้ามารถแบง่กลุ่มโดยใช้เกณฑ์หลายๆ อย่าง และคิดย้อนกลบั (Reversibility) ได้ 
ความเข้าใจเก่ียวกบักิจกรรมและความสมัพนัธ์ของตวัเลขก็เพิ่มขึน้ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ปฏิบตัิการอย่างเป็นระบบ (Formal Operations) (12 ปีถึงวยัผู้ ใหญ่) ขัน้นี ้
ถือเป็นขัน้สุดยอดทางเชาว์ปัญญาและความคิด เพราะเด็กจะเร่ิมคิดเป็นผู้ ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะ
สิน้สดุลง เด็กสามารถคิดหาเหตผุลนอกเหนือจากข้อมลูท่ีมีอยู่ สามารถท่ีจะคิดอย่างนกัวิทยาศาสตร์
สามารถตัง้สมมตฐิานและทฤษฎีและเห็นว่าความจริงท่ีเห็นด้วยกบัการรับรู้ไม่ส าคญัเท่ากบัความคิดถึง
สิ่งท่ีเป็นไปได้ (Possibility) พีอาเจต์สรุปว่า เด็กวยันีเ้ป็นผู้ ท่ีมีความคิดเหนือกว่าสิ่งปัจจบุนั สนใจท่ีจะ
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สร้างทฤษฎีเก่ียวกบัทกุสิ่งทกุอยา่ง และมีความพอใจท่ีจะพิจารณาเก่ียวกบัสิ่งท่ีไม่มีตวัตน หรือสิ่งท่ีเป็น
นามธรรม 

การพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัมีความส าคญัต่อกระบวนการเรียนรู้  
โดยการพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัจะพฒันาได้เม่ือเด็กได้รับประสบการณ์ตรง  หรือ
ปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งต่างๆ จนสามารถผสมผสานความคิด  ความกล้าแสดงออก เกิดความภาคภูมใจใน
ตนเองน าไปสูพ่ฒันาการทางสตปัิญญาตามล าดบัขัน้พฒันาการ 4 ขัน้ตอนได้อยา่งเหมาะสม 

1.1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ เจอร์ลอม บรูเนอร์ (Jerome Bruner) 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2540: 125 – 126) กล่าวถึง ทฤษฎี

เก่ียวกับแนวคิดของบรูเนอร์ เป็นแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้โดยเช่ือว่า เด็กทุกระดบัชัน้มีการพฒันา
สามารถเรียนรู้เนือ้หาวิชาใดก็ได้ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก  
การเรียนรู้ตามแนวคดิจองบรูเนอร์ แบง่ออกเป็น 3 ขัน้ ดงันี ้

1. ขัน้การเรียนรู้ด้วยการกระท า (Enactive Representation) เป็นขัน้การเรียนรู้ท่ีเกิด
จากประสาทสมัผสั ดตูวัอยา่งและการท าตาม เป็นชว่งตัง้แตเ่กิดจนถึง 2 ขวบ เช่นกรณีท่ีเด็กเล็กนอนอยู่
ในแปลและเขยา่กระดิง่ขณะท่ีเขยา่บงัเอิญกระดิง่ตกข้างแปล เด็กจะหยดุนิดหนึ่งแล้วยกมือขึน้ดู เด็กท า
ทา่ทางประหลาดใจ และเขยา่มือเลน่ตอ่ไปโดยไมมี่กระดิง่นัน้ เพราะเด็กคิดว่ามือนัน้ คือกระดิ่ง และเม่ือ
เขย่ามือเด็กก็จะไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งนัน้แสดงว่าเด็กสามารถถ่ายทอดสิ่งของ  (กระดิ่ง) แทน
ประสบการณ์ด้วยการกระท า ขัน้นีต้รงกบัขัน้ Sensory motor ของเพียเจต ์

2. ขัน้การเรียนรู้ด้วยการลองดแูละจินตนาการ (Iconic Representation) เป็นขัน้ท่ีเด็ก
เรียนรู้ในการมองเห็น และใช้ประสาทสมัผสัตา่งๆ จากตวัอย่างของเพียเจต์ คือ เม่ือเด็กอายมุากขึน้ 2 – 
3 เดือน ท าของเล่นตกข้างเปล เด็กจะมองหาของเล่นนัน้ ถ้าผู้ ใหญ่แกล้งหยิบเอาไปเด็กจะหงุดหงิด 
ร้องไห้ เม่ือมองไม่เห็นของ บรูเนอร์ กล่าวว่าการท่ีเด็กมองหาของเล่นและร้องไห้หรือแสดงอาการ
หงุดหงิดเม่ือไม่พบของแสดงให้เห็นว่า ในวยันีเ้ด็กมีภาพแทนใจ(Iconic Representation) ซึ่งตา่งกบัวยั
ท่ีเด็กคิดว่าการสัน่มือ การสัน่กระดิ่งเป็นของสิ่งเดียวกัน เม่ือกระดิ่งตกหายก็ไม่สนใจแต่ยงัคงสัน่มือ
ตอ่ไปในขัน้นีต้รงกบัขัน้ Concrete Representation ของเพียเจต์ 

3. ขัน้การเรียนรู้โดยการใช้สญัลกัษณ์ (Symbolic Representation) เป็นขัน้ท่ีเด็ก
สามารถจะเข้าใจการเรียนรู้สิ่งท่ีเป็นนามธรรมตา่งๆ ได้ เป็นพฒันาการด้านความรู้ความเข้าใจ เด็ก
สามารถคิดหาเหตผุล และในท่ีสดุจะเข้าใจในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ ขัน้นีต้รงกบัขัน้ Formal Operation 
ของเพียเจต ์
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1.1.4 ทฤษฎีธรรมชาตคิวามเจริญทางสตปัิญญา 

สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550: 55 – 56) ได้กลา่วไว้ดงันี ้
พฒันาการทางสตปัิญญาเป็นสว่นหนึง่ของการเรียนรู้โดย เพียเจต์ พดูถึงพฒันาการ

ทางสตปัิญญาของมนษุย์ไว้วา่ ในการสร้างความรู้ผ่านการปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏอยู่ใน
ตวัเด็กตัง้แต่แรกเกิด ความสามารถนีคื้อ การปรับตวั (Adaptation) เป็นกระบวนการท่ีเด็กสร้าง
โครงสร้างตามความคิด (Scheme) โดยการมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อม 2 ลกัษณะคือ เด็ก
พยายามปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมโดยซึมซบัประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับโครงสร้าง
สติปัญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดลุในโครงสร้างความคิด ความ
เข้าใจ (Equilibration) 

ความสามารถนีเ้ป็นส่วนส าคญัของโครงสร้างทางสมอง นอกจากนี ้ เพียเจต์ เน้น
เร่ืองการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ เม่ือเด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและผู้ ใหญ่ ในการเข้าสงัคมนัน้ๆ อิทธิพลของ
ทฤษฎีนี ้มีบทบาทในการจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็ คือ ให้เด็กเรียนรู้โดยให้โอกาสเด็กในการเล่นส ารวจ 
ทดลอง มีโอกาสเลือกตดัสินใจและแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง ความสามารถทางสติปัญญาของมนษุย์
ในการเรียนรู้ตามแนวคดิของเพียเจต์ ดงัแสดงในภาพแผนผงัปฏิสมัพนัธ์การเรียนรู้ของกระบวนการเกิด
ความสมดุลของโครงสร้างความคิดและความเข้าใจระหว่างการซึมซับประสบการณ์และการปรับ
โครงสร้างทางสตปัิญญา ดงัภาพดงันี ้

 

                                               
 

           
        1.การซมึซบัประสบการณ์                         2.การปรับโครงสร้างสต ิ                              

             การซมึซบั    ความตอ่เนื่องของการรับรู้จาก                  ปัญญา การรับรู้การเปลีย่น         
          ประสบการณ์          ประสบการณ์เดิม                             แปลงและการเจริญเติบโต       การปรับโครง     
             สติปัญญา                                                 สร้าง     

Assimilation                                                                                                          Accommodation 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 2 โครงสร้างความคิดและความเข้าใจระหว่างการซมึซบัประสบการการณ์  
และการปรับโครงสร้างทางสตปัิญญา 

กระบวนการเกิดการสมดลุในโครงสร้างความคดิ 
และความเข้าใจ (Equilibration) 

ความสมดุลของโครงสร้างความคิดและความเข้าใจ (Equilibration) คือความสมดุลระหว่างการ
รับรู้และประสบการณ์เก่าและใหญ่ เป้นกระบวนการคิดเกิดขึน้ตอ่เนื่องตลอดเวลาที่เป็นการรับรู้เร่ืองใหญ่แล้ว
น าไปสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัการรับรู้เดิม ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงในความคิดและความเข้าใจตามมา 
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การเกิดพฒันาการทางสติปัญญาตามทฤษฎีของเพียเจต์อย่างตอ่เน่ืองจากการปะทะ
สมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบัสิ่งแวดล้อม พยายามปรับตวัโดยใช้กระบวนการ 2 อย่าง คือกระบวนการซึม
ซบัประสบการณ์ (Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างสติปัญญา(Accommodation) (สิริมา 
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 56 - 57) 

1. การซึมซับประสบการณ์ (Assimilation) คือกระบวนการท่ีอินทรีย์ได้ดูดซึม
สิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์เดิมของตนเอง ขอบเขตของการดดูซึมนีข้ึน้อยู่กับประสบการณ์เดิมของ
อินทรีย์นัน้ๆ ตวัอย่างเช่น เด็กชายแชมป์ อาย ุ 2 ขวบ เห็นส้มครัง้แรกจะบอกว่า คือลกูบอลเพราะ
ประสบการณ์เดมิของแชมป์รู้จกัวา่ลกูบอลเป็นลกูกลมๆ สีส้ม เม่ือเขาพบสิ่งใหม่คือ ส้ม เขาก็สามารถจะ
รับรู้ได้ตามประสบการณ์เดมิของเขาเทา่นัน้ (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 56) 

2. การปรับโครงสร้างสติปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการควบคูไ่ปกบัการ
ซึมซบัประสบการณ์ เม่ือสิ่งแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสติปัญญาในอินทรีย์จึงต้องมีการ
ปรับปรุงให้สมดลุกับสิ่งแวดล้อม หน่วยท่ีมีการปรับตวันี  ้ เพียเจต์ เรียกว่า สกีมา (Schema) ทัง้นี ้
หมายความว่า สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลช่วยให้เด็กเปล่ียนความคิด  ความเข้าใจและปรับโครงสร้าง
สตปัิญญาให้ตรงกบัสภาพแวดล้อมของเขา (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2550: 57) 

ล าดับขัน้พัฒนาการทางสตปัิญญาของเพียเจต์ 

อาย ุ(ปี) ชัน้ พฒันาการ 
0-2 ประสาทสมัผสัและการ 

เคลื่อนไหว(Sensorimotor) 
เดก็เรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสั เช่น ปาก ห ูตา 
สิ่งแวดล้อมรอบตวั 

2-6 ความคิดก่อนเกิด 
ปฏิบตัิการ(Intuitve or 
Preoperational) 
 

เรียนรู้ภาษาพดู สญัลกัษณ์ เคร่ืองหมาย ท่าทางในการ 
สื่อความหมาย รู้จกัสิ่งท่ีเป็นตวัแทน (Representation) 
โครงสร้างสติปัญญาแบบง่ายๆ สามารถหาเหตผุลอ้างอิงได้มี
ความเช่ือในความคิดของตนอย่างมาก ยดึตวัเองเป็น
ศนูย์กลาง (Egocentric) เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่ 

7-11 ปฏิบตัิการคิดแบบรูปธรรม 
(Concrete Operations) 

รับรู้รูปธรรมได้ดี ใช้เหตผุล สร้างกฎเกณฑ์ เห็น 
ความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ เป็นนามธรรม 

11-16 ปฏิบตัิการคิดแบบ 
นามธรรม (Formal Operations) 

รู้จกัคิดหาเหตผุล มีระบบ คาดคะเน ตัง้สมมตุิฐานแก้ปัญหา 
พฒันาสติปัญญาอย่างสมบรูณ์ มีความคิดเท่าผู้ ใหญ่ 

ภาพประกอบ 3 ล าดบัขัน้พฒันาการทางสตปัิญญาของเพียเจต์ 

ท่ีมา: สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. (2550). ECED 201 การศึกษาปฐมวยั. หน้า 57. 
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จากทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั สรุปได้ว่าการจดัการเรียนรู้
แบบเด็กนกัวิจยั เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ้งเน้นให้ผู้ เรียนน าประสบการณ์เดิมมาบูรณาการกับ
ประสบการณ์ใหม่ ด้วยการใช้กระบวนการคิด สร้างองค์ความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีขัน้ตอน โดยเด็ก
เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง กล้าเสนอความคิดเห็นและแสดงออกในด้านท่ีเหมาะสม  ตดัสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพในสิ่งท่ีอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย  
สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้กล่าวถึงความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก

นกัวิจยั (Children as a Researcher) ไว้ว่าเป็นการใช้วิจยัเป็นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก 
ส่งเสริมศกัยภาพความสามารถของเด็ก เพ่ือน าไปพฒันาเด็กเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัซึ่งพฒันาโดย เป็น
การสอนท่ีผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมินและการแนะแนว ให้ควบคู่กลมกลืนเป็น
กระบวนการเดียวกนัในชัน้เรียน โดยให้ผู้ เรียนมีความส าคญัเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ ด้วยการให้
ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยวิธีการวิจยั ซึง่มีความหมายถึงการใช้ปัญญา ท าให้เกิดปัญญา ซึ่งผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ใน
เร่ืองท่ีตนเองสนใจ ได้ลงมือศกึษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ ความจริงตามความสนใจ อยากรู้อยากเห็น
และความถนดัของตน การเรียนรู้แบบนีเ้ด็กจะได้สร้างองค์ความรู้ พร้อมกบัการแก้ปัญหาและค้นพบสิ่ง
ใหม่ๆ ซึ่งมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะศกึษาค้นคว้าอย่างไร มากน้อยเพียงใด จากแหล่งใด มีวิธีการ
อยา่งไร จากนัน้ลงมือด าเนินการศกึษาค้นคว้า สงัเกต จดจ า บนัทึกข้อมลู สรุปความรู้ท่ีได้ จดัท าผลงาน
ความรู้และน าเสนอ รวมทัง้น าความรู้ท่ีได้ไปสืบค้น และแสวงหาความรู้ตอ่ไป นบัเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นไป
อย่างธรรมชาติ มีกระบวนการค้นหาความรู้ท่ีเช่ือถือได้ เกิดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีล าดบัขัน้ตอน โดย
เดก็ได้เรียนรู้ค้นพบและแก้ปัญหา ตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพในสิ่งท่ีอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1.3 หลักการพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย  
       สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) กล่าวถึงหลกัการพืน้ฐานของการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก

นกัวิจัยไว้ว่า เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมพัฒนาให้ผู้ สอนใช้วิธีการสอนโดยเน้นเด็กเป็น
ศนูย์กลาง เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีสนองตอ่พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 โดย
มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถตามธรรมชาติ และศกัยภาพของผู้ เรียนโดยยึด
หลกัว่าทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัเป็น
ศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้ จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ และความถนดัของ
ผู้ เรียน ได้ฝึกทกัษะเน้นกระบวนการคิด ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุสถานท่ี พฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ จดัการประเมินผู้ เรียนควบคูก่นัไป
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กบักระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ดงันัน้การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั จึงมุ่งเน้น
ศกัยภาพของผู้ เรียนบนพืน้ฐานของสงัคมแบบไทย 

1.4 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย   
      สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์  (2545) กล่าวถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก

นกัวิจยั ไว้ดงันี ้
 1.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมความถนดัของนกัเรียนทกุด้าน 

 1.4.2 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ  สร้างสรรค์
ความรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ อยากรู้อยากเห็น จึงเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั
และได้ลงมือปฏิบตัจิริง 

 1.4.3 สามารถจดัการเรียนรู้ได้ทกุสถานท่ี อาทิ ในห้องทดลอง ห้องสมดุ ภาคสนาม สวน
สตัว์ สวนพืช เป็นต้น 

1.4.4 ก าหนดแหล่งการเรียนรู้ ควรเป็นแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน ใกล้บริเวณโรงเรียน 
ตลอดจนสถานท่ีส าคญัในจงัหวดั หรือสิ่งท่ีสะท้อนถึงภมูิปัญญาในท้องถ่ิน 

1.4.5 นกัเรียนสามารถศกึษา ซกัถามจากบิดามารดา ผู้ปกครองและบคุคลภายในชมุชนท่ี
เป็นผู้ รู้ในสาขาวิชา 

1.4.6 ใช้กิจกรรมการประเมินท่ีสะท้อนการเรียนรู้ของผู้ เรียนควบคู่ไปกับการสอนอย่าง
ตอ่เน่ือง และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ได้รับการประเมินในสิ่งท่ีผู้ เรียนสามารถ
ท าได้ ถือวา่เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

1.4.7 ครูสามารถวิเคราะห์กิจกรรมระหว่างการศกึษาค้นคว้าของผู้ เรียน  ซกัถามและตอบ
ค าถามผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ือง ถือวา่เป็นกระบวนการท่ีรู้จกัเดก็และสามารถแนะน าผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้
สงูสดุได้ 

1.4.8 สามารถน าการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั มาเป็นหวัข้อวิจยัให้ครูท าวิจยัในชัน้
เรียน เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียนได้ 

1.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย  
       สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ ( 2545) กล่าวถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ไว้ 3 

ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อเนือ้หาท่ีสนใจ 
1.1 ครูศกึษาธรรมชาตแิละความต้องการของผู้ เรียนโดยอภิปราย ซกัถาม ความอยากรู้

อยากเห็น และความต้องการของเด็กในเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้ จากนัน้สร้างแผนท่ีความคิดเพ่ือให้เด็กได้
เห็นภาพรวมของเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้ และเจาะลึกถึงเร่ืองท่ีเด็กต้องการเรียนรู้มากท่ีสดุครูเช่ือมโยงสิ่งท่ี
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เด็กต้องการเรียนรู้กับจุดประสงค์ เนือ้หาหลกัสูตร เพ่ือการวางแผนจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีความ
ตอ่เน่ือง บูรณาการสาระการเรียนรู้และสิ่งท่ีเด็กต้องการจะเรียนรู้ให้สมัพนัธ์กนั  โดยครูเป็นผู้ วางแผน
กิจกรรม สนบัสนนุสิ่งท่ีเดก็อยากรู้ โดยกิจกรรมสอดคล้องกบัวิถีชีวิตตามภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ขัน้ตอนท่ี 2 ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ 
2.1 ก าหนดแหล่งการเรียนรู้ ครูและเด็กร่วมก าหนดแหล่งเรียนรู้จากเร่ืองท่ีเด็กต้องการ

ศกึษา ซึ่งแหล่งเรียนรู้อาจจะเป็นในห้องเรียน สถานท่ีตา่งๆในโรงเรียน ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน (ซึง่การก าหนดแหลง่เรียนรู้นีอ้าจเช่ือมโยงกบัการศกึษาเร่ืองในภมูิปัญญาท้องถ่ิน) 

2.2 ศกึษานอกสถานท่ี ครูพาเด็กให้ได้รับประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้ท่ีก าหนด 
โดยให้นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงโดยการศกึษานอกสถานท่ี อาจเป็นการศกึษาในโรงเรียนหรือสถานท่ี
นอกโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนีค้วรให้ความรู้พืน้ฐานแก่เด็ก เพ่ือให้เด็กเกิดความสนใจ สร้างข้อปัญหาท่ีจะ
ศกึษาหาความรู้ตอ่ไป 

2.3 การเลือกหวัข้อท่ีจะศกึษา ในระหวา่งท่ีศกึษานอกสถานท่ีจากแหล่งเรียนรู้ท่ีก าหนด 
ครูกระตุ้นให้เดก็เลือกเร่ืองท่ีจะศกึษาตามความสนใจของเด็ก ตัง้ประเด็นค าถามในเร่ืองท่ีเด็กสนใจ โดย
กระตุ้นให้เดก็เกิดความสงสยัอยากรู้อยากเห็น ทัง้นีค้วรสนใจกบัค าตอบของเด็กทกุคน เพ่ือให้เด็กอยาก
เข้าร่วมในการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นและเตม็ใจ 

2.4 ท าแผนท่ีความคิด ครูสร้างภาพแผนท่ีความคิดจากค าตอบของนักเรียนทุกคน
เพ่ือให้เดก็เห็นภาพรวม และการเช่ือมโยงความคดิของเดก็ทกุคนท่ีอยากเรียนรู้ 

2.5 ศกึษาค้นคว้า ขีดเขียนและจดบนัทกึ ดงันี ้
- ให้เดก็เลือกท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนดัของแตล่ะคน 
- เด็กค้นหาความรู้ ค าตอบในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็นจากแหล่งความรู้ท่ีครู

จดัเตรียม เชน่ สมดุภาพ หนงัสือ การทดลอง 
- เดก็ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบจากแหลง่ความรู้ท่ีบ้าน 
- ครูเตรียมแหล่งข้อมลูทัง้ท่ีเป็นส่ือการเรียน ใบความรู้ ใบงาน และวสัด ุอปุกรณ์

ตา่งๆ หรือศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ท่ีมีข้อมลูความรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกศกึษา 
- ครู/พ่อแม่ บนัทึกหลกัฐานการค้นคว้าศึกษา ทดลองด้วยการเขียนค าพดูสัน้ๆ 

ของเดก็ 
2.6 สรุปและจดัท าผลงานความรู้ ครูกระตุ้นให้เดก็สรุปผลจากการศกึษาค้นคว้าในเร่ือง

นัน้ๆ ซึง่เดก็น าเสนอผลการค้นคว้า โดยการพดู ตอบค าถาม ตลอดจนน าผลงานจากภาพวาดหรืองานท่ี
ประดษิฐ์ขึน้มา หรือแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน ตลอดจนครูกระตุ้นให้เพ่ือนซกัถามแสดงความคิดเห็น และยก
ยอ่งชมเชยในผลงานของเดก็ทกุคน 
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2.7 น าเสนอสืบค้นและแสวงหาความรู้ใหม่ ครูกระตุ้นให้เดก็มีความภาคภูมิใจในเร่ืองท่ี
ตนศึกษา พร้อมทัง้สร้างแนวคิดให้เด็กน าผลความรู้และผลงานท่ีศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่ง
กระบวนการเรียนรู้ในขัน้นีเ้ป็นผลการเรียนรู้ของเด็กอย่างองค์รวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมี
จดุเดน่และความสามารถในด้านใดบ้าง เป็นการกระตุ้นให้เดก็เกิดความอยากเรียนตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้การประเมินผล 
3.1 ขอบเขตของการประเมิน 
      การประเมินผลส าเร็จของการสอนด้วยเทคนิคเด็กนกัวิจยั เป็นการประเมินเก่ียวกบั

พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน การสงัเกตพฤตกิรรมของเด็ก พฤติกรรมเดน่ของเด็ก ผลงานความรู้สึก และ
ทกัษะการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเป็นการประเมินท่ีครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และทกัษะการ
แสดงออกทกุด้าน และประเมินตามสภาพจริง โดยมีตวัอยา่งการประเมินดงันี ้

3.1.1 การประเมินการแสดงออกของพฒันาการเด็กทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ พฒันาการ
ทางด้านร่างกาย พฒันาการทางด้านสติปัญญา พฒันาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ และพฒันาการ
ทางด้านสงัคม 

3.1.2 การสงัเกตพฤติกรรมของเด็กนกัวิจยั ได้แก่ การสงัเกต การสืบค้นการศกึษา
ค้นคว้าข้อความรู้ การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น การส่ือความหมายกระบวนการกลุ่ม การ
วางแผน การตดัสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขข้อขดัแย้ง การค้นคว้าหาค าตอบ การแลกเปล่ียน
ความคดิเห็น การมีสว่นร่วมการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาค าตอบด้วยเวลาจ ากดั การสรุปข้อความรู้ การ
แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก การวิเคราะห์ ความรับผิดชอบในบทบาท การท างานร่วมกัน มนษุย์
สมัพนัธ์ การสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนั 

3.1.3 การแสวงหาความรู้ นกัเรียนมีประสบการณ์ตรงสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นักเรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง นักเรียนท ากิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม นกัเรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ จินตนาการตลอดจนได้
แสดงออกอยา่งชดัเจนและมีเหตผุล นกัเรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบแก้ปัญหา นกัเรียนได้ฝึก
ค้น รวบรวมข้อมลูและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง นกัเรียนเลือกท ากิจกรรมตามความสามารถความ
ถนดั และความสนใจของตนเองอยา่งมีความสขุ นกัเรียนฝึกตนเองให้มีวินยัและรับผิดชอบในการท างาน 
นกัเรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้ อ่ืน ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 

3.1.4 ทกัษะการเรียนรู้ของเด็กนกัวิจยั ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหามี
กระบวนการเรียนรู้ มนษุย์สมัพนัธ์ การส่ือความหมาย ความมีวินยั การสงัเกต และผู้น า 

3.1.5 ผลงานของเดก็ 
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3.2 วิธีการประเมิน 
ใช้เทคนิคการประเมินแบบทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ส่วนใหญ่แล้วใช้

การประเมินแบบไม่เป็นทางการ โดยมีเคร่ืองมือในการประเมินหลากหลาย ได้แก่ การทดสอบการ
ประเมินสร้างความรู้จกันกัเรียน การประเมินด้วยการพดูคยุ การประเมินด้วยการสงัเกต การประเมิน
สภาพจริงและพอตโฟลิโอ 

 

1.6 ลักษณะกิจกรรมของการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย  
สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้แบ่งลกัษณะกิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก

นกัวิจยั ไว้ดงันี ้
1) การส ารวจแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมให้เด็กได้ศกึษาแหล่งการเรียนรู้ซึ่งอาจ

เป็นแหลง่การเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน กิจกรรมส ารวจนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีพฒันาให้เด็กรู้จกั
การแสดงข้อมลู โดยใช้ทกัษะการสงัเกต การใช้ประสาทสมัผสั การมอง การดกูารฟัง การซกัถาม ส่วน
ใหญ่แล้วเด็กมกัจะสงัเกตและใช้ค าถาม ถามครู ซึ่งในขัน้ตอนนีร้ะยะแรกครูจะต้องเป็นผู้กระตุ้นให้เด็ก
ซกัถาม โดยใช้ค าถาม เชน่ อะไร ท าไม อยา่งไร เป็นต้น 

2) การเลือกตดัสินใจเรียนรู้เร่ืองใหม่ของเด็ก กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมให้เด็กได้พฒันาการ
ตดัสินใจและความเป็นตวัของตวัเอง เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยันี  ้ เด็กมีโอกาสท่ีจะ
เรียนรู้ตามความต้องการของเดก็ และครูควรตระหนกัให้เดก็ได้มีโอกาสเลือกตดัสินใจในเร่ืองตอ่ไปนี ้

- การเลือกตดัสินใจในหวัข้อเร่ืองท่ีสนใจศกึษา 
- เลือกกิจกรรมท่ีจะท า 
- การใช้อปุกรณ์ตา่งๆ 
- ระยะเวลาในการศกึษาแตล่ะเร่ือง และอ่ืนๆ 
โดยสว่นมากแล้วครูควรให้ค าแนะน ากบัเด็กในระยะแรก ก าหนดเวลา แสนอกิจกรรมท่ี

หลากหลายให้เดก็ลองท า รวมทัง้ผลงานของเดก็ ทัง้นีค้วรเปิดโอกาสให้เดก็ได้มีโอกาสเลือกมากท่ีสดุ 
3) กิจกรรมการสืบค้น กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้เด็กได้มีโอกาสค้นพบสิ่งเรียนรู้ใหม่ 

โดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การทดลองปฏิบตัิจริง การประกอบอาหาร การท ากิจกรรมศิลปะ
ตา่งๆ การวาดภาพ การอ่านหนงัสือ การแสดงบทบาทสมมติ การเล่นละคร การประดิษฐ์ การสร้าง
จินตนาการ 

4) กิจกรรมสมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยวิธีนี ้เด็กๆมีหวัข้อเร่ืองท่ีจะศกึษา
มากมาย ดงันัน้ คณุครูควรสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง ขอความร่วมมือกบัผู้ปกครองให้ช่วยเหลือ
ในการสอน ความช่วยเหลืออาจออกมาในรูปของการเชิญผู้ปกครองเป็นวิทยากร การพาเด็กออกนอก
สถานท่ี ให้ผู้ปกครองเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี กิจกรรมผลิตผลงานการจดัแสดง 
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กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็ก และคณุครูควรจดักิจกรรมนีท้กุครัง้หลงัจาก
สิน้สดุการเรียนรู้เร่ืองนัน้ๆ ผลงานของเดก็แสดงถึงกระบวนการท่ีเด็กได้เรียนรู้ขัน้ตอนการท างานของเด็ก
และแสดงออกถึงความสามารถท่ีแฝงอยู่ในตวัเด็ก และความพยายามในการเรียนรู้ ในการจดัแสดงผล
งานนีถ้้าครูมีโอกาสควรเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมช่ืนชมในผลงาน  และเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่าเก่ียวกบั
ผลงานของตนเอง กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีคณุครูต้องจดัแสดงงานของเดก็ทกุครัง้ท่ีใช้วิธีการสอนแบบนี ้

1.7 บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย  
     สิริมา   ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) กล่าวถึงบทบาทครูในการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 

ดงันี ้ 
            1. ด้านความรู้ 

         1.1 ครูต้องมีหลกัการและแนวคิดในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นส าคญั  
โดยให้เดก็ปฏิบตั ิคดิเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหา 

         1.2 ครูต้องมีความรู้ในด้านพฒันาการของเด็กทัง้ 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์สงัคม
และสติปัญญา โดยใช้วิธีการสร้างความรู้จกันกัเรียน (Sizing – up) โดยการเป็นนกัสงัเกตท่ีเช่ียวชาญ 
เก่ียวกบัพฤตกิรรมของตวัเดก็ โดยเฉพาะในระยะเร่ิมแรกของระยะเวลาช่วงเปิดเทอมและในช่วงแรกของ
การด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

        1.3 ในการสอน ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ในด้าน การศกึษาแหล่งเรียนรู้ให้กบัเด็ก 
ความรู้เนือ้หาในเร่ืองท่ีเดก็จะศกึษา รวมทัง้บริบทตา่งๆ ท่ีจะเอือ้ครูในการสอนในเร่ืองท่ีเดก็อยากเรียนรู้ 

        1.4 ในการจดักิจกรรม ครูต้องเตรียมกิจกรรมท่ีหลากหลาย การสอนไม่ควรวางกฎเกณฑ์
หรือระเบียบแบบแผน ควรสร้างบรรยากาศเป็นไปอย่างธรรมชาติ ให้มากท่ีสุด สร้างความอบอุ่นใจ 
หลีกเล่ียงการใช้ค าสัง่โดยไมจ่ าเป็น 

2. ด้านการปฏิบตักิารสอน 
 2.1 ครูต้องเตรียมการเรียนการสอนลว่งหน้า 
 2.2 ในการสอนควรใช้วิธีการสอนแบบบรูณาการ 

2.2.1 มีการวางแผนส ารวจ ใช้แหลง่ข้อมลูท่ีใกล้ตวั – ไกลตวั เช่ือมโยงกบัประสบการณ์
ชีวิตจริง และภมูิปัญญาในท้องถ่ิน 

2.2.2 ให้เดก็ได้ลงมือศกึษา ค้นคว้าแสวงหาความรู้ ความจริงด้วยตวัเอง 
2.2.3 เดก็สามารถศกึษา ซกัถามจากบดิามารดา ผู้ปกครองหรือบคุคลในชมุชนได้ 
2.2.4 ใช้วิธีการสอนท่ีมีการประเมินท่ีสะท้อนการเรียนรู้ของเด็กควบคูก่บัการสอนอย่าง

ตอ่เน่ือง 
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2.2.5 เน้นกระบวนการกลุ่ม ท าให้เด็กมีทักษะในการท างานโดยปรึกษา  พูดคุย
แลกเปล่ียนความคดิเห็น และชว่ยเหลือกนั 

3. ขณะสอน ครูส่งเสริมให้เด็กแสดงความสนใจในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็น ใช้   ถามกระตุ้น
ให้เดก็แสดงความคดิเห็น ให้โอกาสเดก็ในการด าเนินการศกึษาค้นหาความรู้จากแหลง่การ 
เรียนรู้ตา่งๆ ภายใต้การดแูลชว่ยเหลือแนะน าของครู 

     4. สร้างบรรยากาศทกุขณะและทกุกิจกรรม ให้เด็กเรียนอย่างมีความสขุ เด็กสามารถบอก
เหตผุลของการเรียนรู้และสิ่งท่ีได้รับท่ีส าคญั เดก็ๆ จะรู้สกึวา่สนกุ ไม่เบื่อและได้ความรู้ ช่วยในการศกึษา
ในแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ทัง้นีก้ารสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและเดก็เป็นสิ่งส าคญั 

5. จดัการเรียนการสอน ตามแผนการสอนท่ีวางไว้ ตามขัน้ตอนอยา่งตอ่เน่ือง 

1.8 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
งานวิจัยในประเทศ 
สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545: บทคดัย่อ) พฒันาโครงการเด็กนกัวิจยั และการประเมินท่ี

เน้นเดก็เป็นส าคญั (ปีท่ี 1) ผลการวิจยัพบวา่ 
1. การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้  แบบเด็กนักวิจัย

ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ของครูเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัทัง้  3 ด้าน คือด้านความรู้
ด้านความรู้สึก และด้านการปฏิบตัิ โดยภาพรวม ครูมีคะแนนความรับรู้เก่ียวการจดัการเรียนรู้หลงัเข้า
ร่วมโครงการเพิ่มมากขึน้ก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 (t = 7.2700) แสดง
วา่ครูท่ีเข้าร่วมโครงการมีการรับรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัในทางท่ีดีขึน้กว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

2. การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัของครูท่ีเข้าร่วมโครงการ ผลการวิจยัพบวา่ 
2.1 ลกัษณะกิจกรรมของการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ครูทัง้หมดทกุคนจดักิจกรรม

ใช้ส่ือท่ีหลากหลาย รองลงมามีจ านวนมากเท่ากนั ร้อยละ 98.30 จดักิจกรรมการสอนแบบรายบคุคล ใช้
การสนทนาเป็นกลุม่ ใช้การโต้ตอบค าถาม และใช้เทคนิคการระดมสมอง ท่ีเหลือมีจ านวนอยู่ในช่วงร้อย
ละประมาณ 80.00 ถึงร้อยละ 88.00 ใช้การจดักิจกรรม ให้เด็กค้นพบด้วยตนเอง ให้เด็กปรึกษาพดูคกุบั
ครู ครูสร้างสถานการณ์จ าลอง และให้เดก็แสดงบทบาทสมมติ ส่วนลกัษณะกิจกรรมท่ีครูใช้น้อยท่ีสดุคือ 
ละคร คดิเป็นร้อยละ 36.70 

2.2 วิธีการปฏิบตัท่ีิส าคญัของการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั โดยภาพรวมครูส่วนใหญ่
มีวิธีการปฏิบตัิการท่ีส าคญัท่ีเหมือน อยู่ในระดบัมาก โดยพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อนัดบัแรก ครูจดั
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีปลกุเร้า จงูใจ ให้เดก็เกิดการเรียนรู้และเอาใจใส่เด็กเป็นรายบคุคล ดแูล
เดก็ทกุคนอย่างทัว่ถึง (X = 7.6000) รองลงมาคือ ครูฝึกเด็กคิดลงมือท าด้วยตนเอง ในการจดัการเรียนรู้
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แตล่ะหวัข้อเร่ืองครูเตรียมทัง้เนือ้หาและวิธีการสร้างสถานการณ์ให้เด็กได้แสดงออกเต็มท่ีในการเรียนรู้  
ใช้ส่ือการสอนเพ่ือกระตุ้นเดก็คดิ แก้ปัญหาและค้นหาความรู้ ใช้แหลง่เรียนรู้หลากหลายทกุครัง้ท่ีสอนฝึก
เด็กมีวินยัตามวิถีวฒันธรรมไทย และฝึกเด็กรู้จกัสงัเกตข้อดี ปรับปรุงของตนเองตามล าดบั และวิธี
ปฏิบตัิท่ีส าคญัของครูท่ีอยู่ในระดบัมากอนัดบัสุดท้าย คือ ครูสงัเกตและประเมินพัฒนาการเด็กอย่าง
ตอ่เน่ือง (X = 7.13) 

2.3 ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ครูมีวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัมี
ล าดบัขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ท่ี 1 การวางแผนจดัการเรียนรู้ ครูสามารถก าหนดระยะเวลาท่ีสอน 2 สปัดาห์/1 
หวัเร่ือง การวางแผนการสอน โดยก าหนดหวัเร่ืองท่ีจะสอน เช่ือมโยงบรูณาการจากประสบการณ์สาระ
การเรียนรู้ การวางแผนการประเมิน และก าหนดวิธีการประเมิน ขัน้ท่ี 2 การให้เด็กค้นคว้าวิจยัหาความรู้ 
ครูได้ด าเนินการก าหนดแหลง่เรียนรู้ พาเด็กศกึษานอกสถานท่ี ให้เด็กเลือกหวัข้อท่ีจะศกึษา รวมทัง้แผน
ท่ีความคิด จดักิจกรรมท่ีหลากหลาย จดัให้เด็กได้แสดงผลงาน กระตุ้นให้เด็กสืบค้นหาความรู้ใหม่ ขัน้ท่ี 
3 การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ในขัน้นีค้รูใช้วิธีการประเมินผล โดยสงัเกตพฤติกรรม ประเมิน
พฤตกิรรม และประเมินผลงานเดก็ 

3. การศึกษาระดบัทกัษะการเรียนรู้ของเด็ก จากการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ผลการวิจยั
พบว่า เม่ือจ าแนกตามระดบัชัน้ โดยภาพรวม เด็กชัน้ปฐมวยัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 และปฐมวยัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 
มีทกัษะทกุด้านอยู่ในระดบัสงูอนัดบัแรกคือ ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ (X = 1.9158) รองลงมาเรียงล าดบัดงันี ้
ด้านความมีระเบียบวินยั ด้านความคดิสร้างสรรค์ ด้านทกัษะการแก้ปัญหา ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้าน
ทกัษะการสงัเกต ด้านผู้น า และมีทกัษะอยูใ่นระดบัสงูเป็นล าดบัสดุท้ายคือ ด้านการส่ือความหมาย (X = 
1.8177) และเม่ือจ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม เด็กเพศชายและเพศหญิง มีทกัษะการเรียนรู้อยู่ใน
ระดบัสงู เม่ือพิจารณาแยกเป็นแตล่ะทกัษะ ทกัษะการเรียนรู้ท่ีอยู่ในระดบัสงูอนัดบัแรก คือ ด้านด้าน
มนษุย์สมัพนัธ์ (X = 1.9158) รองลงมาด้านความมีระเบียบวินยั ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านทกัษะ
การแก้ปัญหา ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทกัษะการสงัเกต ด้านผู้น า และมีทกัษะอยู่ในระดบัสงูเป็น
ล าดบัสดุท้ายคือ ด้านการส่ือความหมาย (X = 1.8177) 

4. การเปรียบเทียบความแตกตา่งและการเปล่ียนแปลงทกัษะการเรียนรู้ของเด็ก  ผลการวิจยั
พบวา่ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 8 สปัดาห์ คะแนนเฉล่ียรวมทกัษะการเรียนรู้ของเด็ก 8 ด้าน 
คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ ด้านการส่ือความหมาย ด้านความมีระเบียบวินยั ด้าน
ทกัษะการสงัเกต ด้านผู้น า มีการเปล่ียนแปลงจากสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6, และ 8 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ P 
< .01 แสดงว่า ทกัษะการเรียนของเด็กทกุด้านตลอดเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการมีการเปล่ียนแปลงเพิ่ม
สงูขึน้ 
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5. ผลการเรียนรู้ของเดก็ ผลการวิจยัพบวา่ 
5.1 การแสดงพฤติกรรมเดน่ของเด็กขณะเรียนรู้ ตลอดเวลาการเข้าร่วมโครงการทัง้ 8 

สปัดาห์ เด็กแสดงพฤติกรรมเดน่จากการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั คือมีทกัษะการสงัเกต มีการสืบค้น มี
การค้นคว้าหาความรู้ ชอบค้นหาค าตอบ มีทกัษะการส่ือความหมาย มีความคิดสร้างสรรค์รู้จกัแสดง
ความคดิเห็น ความรู้สกึ ตัง้ค าถาม ตอบค าถาม มีทกัษะการท างานกลุ่ม รู้จกัการวางแผนตดัสินใจ แก้ไข
ข้อขดัแย้ง รู้จกัวิเคราะห์ สรุป รับผิดชอบในบทบาทและมีมนษุย์สมัพนัธ์ 

5.2 ประสบการส าคญัของการเรียนรู้ จากการประเมินของครู ประสบการณ์ท่ีส าคญัของ
เด็กในสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6, และ 8 รวม 4 ครัง้ โดยภาพรวมของเด็กไดรับการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยเทคนิคเด็กนกัวิจยั อยู่ในระดบัมาก โดยประสบการณ์ท่ีส าคญัท่ีเด็กได้รับการจดัเป็นล าดบัแรก คือ 
เด็กได้ท ากิจกรรมตามความสนใจ ความถนดั อย่างสนกุสนานและมีความสขุ (X = 7.8000) รองลงมา
คือเด็กได้รับประสบการณ์ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง การแก้ปัญหาในเร่ืองท่ีเรียนรู้ได้ปฏิบตัิกิจกรรมท่ี
แปลกใหม่ ได้ฝึกความมีวินยั รับผิดชอบในการท ากิจกรรม ได้ท ากิจกรรมค้นหาข้อมลูด้วยตนเอง ได้ท า
กิจกรรมร่วมมือกบัครู เพ่ือนและผู้ปกครอง ได้ท างานกลุม่ ตามล าดบัและมีโอกาสได้รับประสบการณ์อยู่
ในระดบัมากอนัดบัสดุท้ายคือ ได้ฝึกประเมินคนเองและผู้ อ่ืน (X = 6.8667) 

5.3 ผลงานของเดก็ขณะเรียนรู้ จากการท่ีครูประเมินผลงานของเด็ก โดยภาพรวมผลงาน
ของเด็กส่วนใหญ่อยู่ในระดบังานดีมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นการประเมินตามช่วงสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 
และ 8 ปรากฏว่า ผลงานของเด็กในช่วงสปัดาห์ท่ี 6 ผลงานอยู่ในระดบัดีมากเป็นล าดบัแรก (X = 
1.7574) จ านวนชิน้ผลงานของเด็กเป็นผลงานท่ีวาดภาพด้วยสีเทียนเท่ากับ 3,448 ชิน้ รวมผลงาน
ทัง้หมด 10,128 ชิน้ 

กาญจนา สองแสน (2551: บทคดัย่อ) ผลการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีตอ่ความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั ผลการศกึษาพบว่า หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เด็กปฐมวยัมี
คะแนนความคดิสร้างสรรค์โดยรวมเฉล่ียสงูขึน้กว่าก่อนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  เท่ากบั 18.50 
(D = 18.50) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.01 (t = 10.95) ความคิดสร้างสรรค์รายด้านของเด็ก
ปฐมวยัสงูขึน้ ด้านความคิดริเร่ิม เฉล่ียสงูขึน้เท่ากบั 2.67 (D = 2.67, t = 5.73) ด้านความคิดคล่องตวั
เฉล่ียสงูขึน้เท่ากบั 2.25 (D = 2.25 , t = 11.83) ด้านความคิดยืดหยุ่นเฉล่ียสงูขึน้ เท่ากบั 4.23 (D = 
4.23 ,t= 7.29) ด้านความคิดละเอียดลออเฉล่ียสงูขึน้เท่ากบั 8.20 (D = 8.20 , t = 8.97) ทกุด้าน
คะแนนเฉล่ียสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.01 แสดงว่า การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
สง่เสริมให้เดก็ปฐมวยัมีความคดิสร้างสรรค์สงูขึน้อยา่งชดัเจน 
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กวีณา  จิตนพุงศ์ (2551: บทคดัย่อ) ศกึษาความสามารถการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  ผลจากการวิจยัพบว่า หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัเด็ก
ปฐมวัยมีค่าเฉล่ียความสามารถการแก้ปัญหาโดยรวมแตกต่างจากก่อนการจัดการเรียนรู้แบบเด็ ก
นกัวิจัยอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p< .05 (F = 6.471) โดยการทดลองครัง้นีส้่งผลต่อ

ความสามารถการแก้ปัญหาโดยรวมร้อยละ 21.2 (Partial η2 = .212) และมีคา่เฉล่ียความสามารถการ
แก้ปัญหารายด้านแตกต่างจากก่อนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
p <. 05 ทกุด้านคือ ด้านการแก้ปัญหาตนเอง (F=12.000) ด้านการแก้ปัญหาตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน 
(F = 1.670) โดยการทดลองครัง้นีส้่งผลความสามารถการแก้ปัญหาตนเองร้อยละ  33.3 และ
ความสามารถการแก้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืนร้อยละ 6.5 ตามล าดบั แสดงว่าการจดัการเรียนรู้แบบ
เดก็นกัวิจยั ชว่ยให้ความสามารถการแก้ปัญหาโดยรวมและรายด้านเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน 

ชยดุา พยงุวงษ์ (2551: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั
ท่ีมีตอ่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ผลการศกึษาพบว่า ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย มีระดบัทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p<.05 ทัง้โดยรวม (F = 208.810) และรายด้านคือ ทกัษะการสงัเกต (F = 
29.483) ทกัษะการจ าแนกประเภท (F = 98.234) ทกัษะการส่ือความหมายข้อมลู (F = 62.897) ทกัษะ
การลงความเห็น (F = 24.182) และทกัษะการพยากรณ์ (F = 13.113) โดยการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก

นกัวิจยัสง่ผลตอ่ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยรวมร้อยละ  91.7 (Partial η2 = .917) และส่งผลตอ่ 

ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์รายด้าน คือ ทกัษะการสงัเกตร้อยละ 60.8 (Partial η2 = .608) ทกัษะ

การจ าแนกประเภทร้อยละ 83.8 (Partial η2=.838) ทกัษะการส่ือความหมายข้อมูลร้อยละ 76.8 

(Partial η2 = .768) ทกัษะการลงความเห็นร้อยละ56.0 (Partial η2 = .560) และ ทกัษะการพยากรณ์

ร้อยละ20.8 (Partial η2 = .208) ตามล าดบั แสดงว่าการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัส่งเสริมให้ทกัษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์โดยรวมและรายด้านมากขึน้อยา่งชดัเจน 

พลูสขุ สขุเสริม (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีต่อ
ความสามารถทางการพดูของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่า ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยั มีระดบัคะแนนความสามารถทางการพดูของเดก็ปฐมวยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั p<.05 ทัง้โดยรวม (F=283.526) และรายด้าน คือ ด้านการพดูค าศพัท์ (F=155.290) ด้านการพดู
เป็นประโยค (F= 96.571) และด้านการพดูเป็นเร่ืองราว (F=145.065) โดยการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก

นกัวิจยัส่งผลตอ่ความสามารถทางการพดูโดยรวมร้อยละ 92.2 (Partial η2 = 0.922) และส่งผลต่อ

ความสามารถด้านการพดูค าศพัท์ร้อยละ 86.6 (Partial η2= 0.866) ด้านการพดูเป็นประโยคร้อยละ 

80.1 (Partial η2 = 0.801) และ ด้านการพดูเป็นเร่ืองราวร้อยละ 85.8 (Partial η2 = 0.858) ตามล าดบั 
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ทิติลดา พิไลกุล (2551: บทคดัย่อ) ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่าก่อนการทดลองและช่วงการทดลองการจดัการ
เรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั มีระดบัคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั p<.05 ทัง้โดยรวม (F=914.54) และรายด้านคือ ด้านการช่วยเหลือ (F = 139.60) ด้าน
การแบง่ปัน (F = 171.40) ด้านการร่วมมือ (F = 127.05) โดยการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัส่งผลตอ่
พฤติกรรมทางสงัคมโดยรวมร้อยละ 98 (Partial = .98 ) และส่งผลตอ่พฤติกรรมทางสงัคมรายด้าน คือ 
ด้านการช่วยเหลือร้อยละ 88,(Partial = .88) ด้านการแบง่ปันร้อยละ 90, (Partial = .90) และด้านการ
ร่วมมือร้อยละ 87 (Partial = .87) ตามล าดบั 

ศิริลกัษณ์ วฒุิสรรพ์ (2551: บทคดัย่อ) การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัท่ีมีผลตอ่ทกัษะ
พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ผลการศกึษาพบว่า หลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัเด็ก
ปฐมวยัมีคา่เฉล่ียทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมแตกตา่งจากก่อนการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P<.05 (F=198.116) โดยการทดลองครัง้นีส้่งผลตอ่ทกัษะ

พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมร้อยละ 93.4 (Partial η2 = .934) และมีคา่เฉล่ียทกัษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตร์รายด้านแตกตา่งจากก่อนการ จดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั P<.05 ทกุด้านคือ ด้านการจ าแนกประเภท (F=116.630) ด้านการเปรียบเทียบ (F=232.563) 
ด้านการรู้คา่จ านวน 1–10 (F=137.351) และด้านการเพิ่ม - การลดภายในจ านวน 1 – 10 (F=31.132) 
และโดยการทดลองครัง้นีส้่งผลต่อทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการจ าแนกประเภทร้อยละ  89.3 

(Partial η2 = .893) ด้านการเปรียบเทียบร้อยละ 94.3 (Partial η2 = .943) ด้านการรู้คา่จ านวน 1–10 

ร้อยละ 90.8 (Partial η2 = .908) และด้านการเพิ่ม - การลดภายในจ านวน 1 – 10 ร้อยละ 69.0 (Partial 

η2 = .690) ตามล าดบั 
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย

พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบเด็กวิจัยสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้สอดคล้องกับ
พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สงัคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสม เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเอง
สนใจและมีความถนดั และเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดอย่างอิสระ กระตุ้น
ให้เด็กได้แสดงออก ส่งเสริมการกิจกรรมกลุ่ม เด็กจึงเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเองเม่ือได้ร่วมกิจกรรม ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงน าการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจยัมา
บรูณาการกบักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองในเดก็ปฐมวยั 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเช่ือม่ันในตนเอง 

2.1 ความหมายของความเชื่อม่ันในตนเอง 
กรมวิชาการ (2537: 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นคณุลกัษณะท่ี

ส าคญัยิ่งท่ีจะช่วยให้คนเราสามารถท าสิ่งต่างๆ ประสบความส าเร็จ ช่วยให้คนเรามีความเป็นตวัของ
ตวัเองกล้าคิดกล้าแสดงออก ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ท าสิ่งตา่งๆ ด้วยความมัน่ใจ
ยอมรับผลท่ีเกิดขึน้ด้วยความพอใจและภาคภูมิใจ สามารถเผชิญกบัเหตกุารณ์ตา่งๆและแก้ปัญหาด้วย
ความรู้สกึท่ีมัน่คงอนัเป็นคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีสขุภาพจิตดี มีความสขุในการด ารงชีวิต 

พิมพิกา คงรุ่งเรือง (2542: 12) กล่าวว่า ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง บคุลิกภาพของ
บคุคลท่ีมีความรู้สึกนึกคิดท่ีดีตอ่ตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเป็น
ตวัของตวัเอง รวมทัง้จดัการแก้ปัญหาและปรับตวัอยู่ในสงัคมด้วยความรู้สึกท่ีมัน่คง  เพ่ือสขุภาพจิตท่ีดี 
และการด ารงชีวิตอยา่งมีความสขุ 

วารุณี เจริญรัตนโชติ (2543: 18) กล่าวว่า ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง บคุลิกภาพส่วน
หนึ่งของบคุคลในการกล้าคิดกล้าแสดงออก กล้าตดัสินใจ และมีความมัน่ใจในการกระท าสิ่งๆ ยอมรับ
ผลท่ีเกิดขึน้ด้วยความพอใจและภาคภมูิใจ 

เมทินี ดา่นยงัอยู่ (2544: 9) กล่าวว่า ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการ
กล้าแสดงออกของเด็กด้วยความมัน่ใจ ซึ่งสงัเกตได้จากท่าทาง การกระท า การกล้าแสดงความคิดเห็น
หรือภาษาของเด็ก และใช้ชีวิตร่วมกบัสงัคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความเช่ือมัน่ในตนเองนัน้ จะเกิดขึน้
ด้วยการสร้างบรรยากาศให้เดก็ได้พฒันาอยา่งอิสระและอบอุน่ใจ 

ธีรภาพ วฒันวิจารณ์ (2545: 127) ได้กล่าวว่า ความเช่ือมัน่เป็นสิ่งท่ีอยู่ภายในตวัเรา โดยจะ
ท าหน้าท่ีก ากับความคิดและความรู้สึกของเราในปัญหาต่าง  ๆ และจะแสดงออกมาในลกัษณะของ
พฤตกิรรมท่ีปรากฏตอ่บคุคลภายนอก ซึง่ก็คือสิ่งท่ีเรียกกนัวา่บคุลิกภาพ 

แสงเดือน จธูารี (2546: 10) กลา่วา่ ความเช่ือมัน่ในตนเองหมายถึงบคุลิกภาพของบคุคลท่ีมี
ความเป็นตวัของตวัเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก ปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ท าสิ่งตา่งๆ 
ด้วยความมั่นใจ มีความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ และแก้ปัญหาด้วย
ความรู้สกึท่ีมัน่คง 

สมจินตนา คปุตสนุทร (2547: 9) กลา่ววา่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง ความสามารถใน
การกล้าพดู กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ขีอ้าย ไม่ประหม่า มีจิตใจมัน่คงภาคภูมิใจใน
ตนเองมัน่ใจ ในความคิดของตนเอง และพร้อมท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน กล้าตดัสินใจ โดยไม่
ลงัเลไม่วิตกกงัวล กล้าเผชิญตอ่ความจริง รู้จกัการปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดได้แก่ พ่อแม ่
ครู ผู้ เลีย้งด ู ต้องรู้จกัแสดงพฤติกรรมในการยอมรับความรู้สึก ความคิดเห็น ให้ก าลงัใจ ให้ค าชมเชย
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ในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมกบัเหตกุารณ์ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท่ีดี มีความเช่ือมัน่ในตนเองและ
ผู้ อ่ืน จนสามารถพฒันากลายเป็นบคุลิกภาพเฉพาะตน 

อญัชลี  ฉิมพลี (2551: 8)  กล่าวว่า ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง บคุลิกของบคุคลท่ีมี
ความกล้าหาญในการแสดงออก กล้าเผชิญกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ และตดัสินใจด้วยความมัน่ใจ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปรับตวั เข้ากบัสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้
อยา่งมีความสขุ 

จากเอกสารดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่า  ความเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง ความรู้สึก
ภาคภมูิใจในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถตดัสินใจในการกระท าสิ่งตา่ง  ๆ กล้าแสดงออก
ถึงความเป็นตวัตนของตนเองด้วยความมัน่ใจ และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

2.2 ความส าคัญของความเชื่อม่ันในตนเอง 
มาสโลว์ (Maslow. 1954: 411) ได้กล่าวว่า คนทกุคนในสงัคมมีความปรารถนาท่ีจะได้รับ

ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self – Esteem) และต้องการให้คนอ่ืนยอมรับนบัถือใน
ความส าเร็จของตนด้วย ถ้าความต้องการนีไ้ด้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ จะท าให้บคุคลนัน้มีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมีคา่ มีความสามารถและมีประโยชน์ตอ่สงัคม แตถ้่าความต้องการนีถ้กู
ขดัขวางจะท าให้เกิดความรู้สกึวา่มีปมด้อยหรือเสียความภาคภมูิใจในตนเอง 

เมทินี ดา่นยงัอยู ่(2544: 10) กลา่ววา่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความส าคญัและจะเกิดขึน้ได้
เม่ือเดก็ได้รับความส าเร็จจากการปฏิบตักิิจกรรมหรือกระท าสิ่งตา่งๆ อยู่เสมอ บคุคลยิ่งประสบผลส าเร็จ
มากเท่าไร ย่อมท าให้มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้เท่านัน้ เม่ือบคุคลมีความเช่ือมัน่ในตนเองเขาจะ
รู้สึกว่าตนเองไม่อยู่ในอ านาจของคนอ่ืนได้ด้วย ผู้ ท่ีมีความเช่ือมัน่จะมีลกัษณะของบคุคลท่ีมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ 

แสงเดือน จธุารี (2546: 10) กลา่ววา่ ความเช่ือมัน่ในตนเองมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิต
ของบุคคลในสงัคม เน่ืองจากบคุคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง จะประสบความส าเร็จทัง้ทางด้านการ
เรียนพฒันาสงัคมและประเทศชาติ 

สมจินตนา   คปุตสนุทร (2547: 10) กล่าวว่าความเช่ือมัน่ในตนเองมีความส าคญัอย่างยิ่ง
ส าหรับมนษุย์ทกุคนเน่ืองจากความเช่ือมัน่เป็นรากฐานของความกล้าท่ีจะลงมือกระท าสิ่งตา่ง  ๆ ด้วย
ตนเอง ซึง่ผลท่ีตามมาจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้เพราะประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จะเป็น
บทเรียนส าหรับการตดัสินใจในครัง้ตอ่ ๆ ไป แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้ต้องได้รับแรงผลกัดนัจากบคุคลรอบข้างท่ีเด็ก
ไว้วางใจ ในการให้ความชว่ยเหลือสนบัสนนุ ให้กล้าแสดงออกและกระท าในสิ่งท่ีตนเองเช่ือมัน่ว่าถกูต้อง
จนประสบความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  คือ กล้าแสดงออก 
มีความเป็นตวัของตวัเอง สามารถปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมและด ารงตนอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
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อญัชลี  ฉิมพลี (2551: 15) กล่าวว่าความเช่ือมัน่ในตนเองมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิต
ของบคุคลในสงัคม บคุคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองจะเป็นบคุคลท่ี กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตดัสินใจ
และกล้าเผชิญตอ่ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ตามความมัน่ใจ ดงันัน้ เราจึงควรปพืูน้ฐานความมัน่ใจ
ให้กบัเด็กปฐมวยัซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความรับผิดชอบ ในหน้าท่ีการงาน
ของตน สามารถประสบผลส าเร็จ ปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมและอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

จากเอกสารข้างต้น  สรุปได้ว่าความเช่ือมัน่ในตนเองมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด ารงชีวิตของมนษุย์ในการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมสงัคม  เม่ือบคุคลมีความเช่ือมัน่ในตนเองจะท า
ให้บุคคลนัน้มีความมั่นใจต่อการกระท าสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมกล้าคิดกล้าแสดงออกเลือกและ
ตดัสินใจตอ่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตนเองดงันัน้หากเด็กปฐมวยัได้รับการจดักิจกรรมการเรียนท่ีกระตุ้นให้
เด็กได้พัฒนาระดับความเช่ือมั่นของตนเองเด็กจะมีความมั่นใจกล้าท่ีจะซักถามเม่ือมีข้อสงสัยหรือ
เสนอแนะบอกความต้องการของตนเองให้ผู้ อ่ืนรับรู้ได้สามารถแก้ปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆได้อย่าง
มัน่ใจและเหมาะสม 

2.3 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความเช่ือม่ันในตนเอง 
2.3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอย์ (Sigmund Freud) 

ซิกมนัด์ ฟรอยด์ เป็นจิตแพทย์ทางด้านรักษาโรคประสาทได้ให้ความส าคญัของเด็กวยั 
5 ปีแรกของชีวิต ซึ่งเป็นวยัท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวิต เขาเช่ือว่าวัยนีเ้ป็นรากฐานของพฒันาการด้าน
บคุลิกภาพ และบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดเด็กท่ีสดุ คือ แม่จะเป็นผู้ มีอิทธิพลอย่างสงูตอ่บคุลิกภาพ
และสขุภาพจิตของเด็กนอกจากนัน้ ได้พฒันาทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฒันาการของเด็กตัง้แตแ่รกเกิด จนถึง
วัยรุ่นโดยให้ช่ือว่าทฤษฎีพัฒนาการทางเพศ (Psychosexual Development) ซึ่งทฤษฎีนีเ้ช่ือว่า
พฒันาการทางบคุลิกภาพของเด็กแต่ละคนจะขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงทางชีวภาพของร่างกาย  โดย
ร่างกายจะเปล่ียนแปลงบริเวณแห่งความพึงพอใจเป็นระยะๆ ในช่วงอายตุา่งๆ กันและถ้าบริเวณแห่ง
ความพึงพอใจตา่งๆ นีไ้ด้รับตอบสนองเต็มท่ี เด็กจะมีพฒันาการท่ีดีและสมบรูณ์แตใ่นทางตรงกนัข้าม 
ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองเต็มท่ีก็จะท าให้เกิดการสะสมปัญหาและแสดงออกเม่ือเด็กโตขึน้  (สิริมา 
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 42 – 44) แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ความพอใจอยู่บริเวณปาก (Oral) อยู่ในวยัอายุ 0 – 1 ปี เด็กจะมีความ
สนใจบริเวณปาก ปากน าความสขุเม่ือได้ดดูอาหาร สนองความต้องการของความหิว ถ้าไม่ได้รับการ
ตอบสนองก็อาจจะท าให้เกิดความคบัข้องใจ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้ความพอใจอยูท่ี่บริเวณทวารหนกั (Anal) อยู่ในวยัอายุ 1 – 3 ปี เป็นระยะท่ี
เก่ียวข้องกบัการขบัถ่าย เด็กเกิดการเรียนรู้การขบัถ่าย ถ้าเด็กไม่ถกูบงัคบัจะเกิดความพอใจ ไม่ขดัแย้ง 
ไมเ่กิดความตงึเครียดทางอารมณ์ 
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้ความพอใจอยู่ท่ีอวยัวะเพศ (Phallic) อยู่ในวยัอายุ 3 – 6 ปี เป็นระยะท่ี
เก่ียวข้องกบัอวยัวะสืบพนัธ์ เด็กเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็นสภาพร่างกายท่ีแตกตา่งไปตามเพศ
เดก็จะเรียนรู้บทบาททางเพศของตน โดยเลียนแบบบทบาทพ่อแม่ของตน ต้องการความรัก ความอบอุ่น
จากพอ่แม ่

ขัน้ท่ี 4 ขัน้ก่อนวยัรุ่น (Latency) อยู่ในวยัอายุ 6 – 11 ปี เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมสนใจ
สงัคมเพ่ือนฝูง พลงัต่างๆ ในขัน้ท่ี 3 ยังแฝงอยู่ไม่ปรากฏออกมา เด็กจะพยายามปรับตวัให้มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับคุคลอ่ืน ๆ 

ขัน้ท่ี 5 ขัน้วยัรุ่นอยูใ่นวยัอายุ 13 – 18 ปี (วยัผู้ ใหญ่) เป็นขัน้ท่ีเด็กมีความสนใจในเพศ
ตรงข้ามมากขึน้ และเป็นจดุเร่ิมต้นความรักระหวา่งเพศ 

   2.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน (Erikson) 
อิริคสนั (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 46 – 49) ได้สร้างทฤษฎีขึน้มาโดยเน้น

ความส าคญัของเด็กปฐมวยัว่าเป็นวยัท่ีก าลงัเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตวั  ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแปลกใหม่และน่า
ต่ืนเต้นส าหรับเดก็ บคุลิกภาพจะสามารถพฒันาได้ดีหรือไมข่ึน้อยู่กบัว่าแตล่ะช่วงของอายเุด็กประสบสิ่ง
ท่ีพงึพอใจตามขัน้พฒันาการตา่งๆ ของแตล่ะวยัมากเพียงใด ถ้าเดก็ได้รับการตอบสนองตอ่สิ่งท่ีตนพอใจ
ในช่วงอายุนัน้เด็กก็จะมีพฒันาการทางบุคลิกภาพท่ีดี และเหมาะสมรวมถึงพัฒนาครอบคลุมถึงวัย
ผู้ ใหญ่ด้วย ซึ่งพฒันาการของมนษุย์มี 8 ขัน้ แตส่ าหรับปฐมวยัมีเพียง 4 ขัน้ จึงขอกล่าวเฉพาะ 4 ขัน้ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ท่ี 1 ความเช่ือใจหรือขาดความเช่ือใจ (Trust versus mistrust) อยู่ในวยัแรกเกิด – 1 
ปี เด็กมีความสมัพนัธ์กบัแม่ หรือผู้ เลีย้งด ู เน่ืองจากทารกจะพฒันาความรู้สึกว่าตนเป็นท่ียอมรับและ
สามารถให้ความเช่ือใจเป็นมิตรแก่คนอ่ืน วิธีการอบรมเลีย้งดขูองพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการอุ้ม การให้
อาหาร หรือวิธีการเลีย้งดตูา่ง ๆ จะส่งผลไปสู่บคุลิกภาพของความเป็นมิตร เปิดเผย และเช่ือถือไว้เนือ้
เช่ือใจตอ่สภาพแวดล้อมและบคุคลตา่ง ๆ ถ้าเด็กไม่ได้รับความรักและความอบอุ่นอย่างเพียงพอ เด็กก็
จะพฒันาบคุลิกภาพของความตระหน่ีตวัปกปิดไมไ่ว้วางใจและมกัมองโลกในแง่ร้าย 

ขัน้ท่ี 2 การควบคมุด้วยตนเองหรือ สงสยั / อาย (Autonomy versus doubt or shame) 
อยูใ่นวยัอาย ุ2 – 3 ปี เดก็มีความสมัพนัธ์กบัพ่อแม่ ผู้ เลีย้งด ูเน่ืองจากเด็กวยันีเ้ร่ิมเรียนรู้ท่ีจะช่วยตนเอง
สามารถควบคมุตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตวัได้ เด็กจะสามารถท างานง่าย ๆ เหมาะสมกบัวยัของเด็ก
ให้ส าเร็จด้วยตนเอง เช่น การหยิบอาหารเข้าปาก เดิน วิ่ง หรือเล่นของเล่น ซึ่งถ้าพ่อแม่บงัคบัหรือห้าม
ไม่ให้เด็กกระท าสิ่งใดด้วยตนเอง หรือเข้มงวดเกินไปจึงท าให้เด็กเกิดความสงสยัในความสามารถของ
ตนเองเกิดความละอายในสิ่งท่ีตนกระท า ซึ่งจะท าให้เด็กรู้สึกว่าตนไม่สามารถท าอะไรได้อย่างถกูต้อง
และได้ผลเกิดความยอ่ท้อชอบพึง่ผู้ อ่ืน 
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ขัน้ท่ี 3 การริเร่ิม หรือ รู้สึกผิด (Initiative versus guilt) อยู่ในวยัอายุ 3 – 6 ปี เด็กมี
ความสมัพนัธ์กบัครอบครัว เน่ืองจากขัน้พฒันาความคิดริเร่ิม หรือความรู้สึกผิด (Sense of VS. of Guilt) 
เด็กจะมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนสิ่งต่าง  ๆ รอบตวัเอง เด็กมีการเลียนแบบผู้อยู่ใกล้ชิดหรือ
สิ่งแวดล้อมท่ีตนรับรู้ เด็กเร่ิมเรียนรู้และยอมรับคา่นิยมของครอบครัวและสิ่งถ่ายทอดสู่เด็ก  ถ้าเด็กไม่มี
อิสระในการค้นหาก็จะส่งผลไปสู่ความคบัข้องใจท่ีไม่สามารถเรียนรู้ในสิ่งท่ีตนอยากรู้  ซึ่งจะส่งผลต่อ
จิตใจของเดก็และความรู้สกึผิดตดิตวั 

ขัน้ท่ี 4 การประสบความส าเร็จ ความขยนัหมัน่เพียรหรือรู้สึกด้อย (Mastery versus 
inferiority) อยู่ในวยัอายุ 6 – 12 ปี เด็กมีความสมัพนัธ์กบัครอบครัว เน่ืองจากเด็กในวยันีต้้องการ
ก าลงัใจเพ่ือทุม่เทขยนั จนเกิดความส าเร็จ ชอบการแขง่ขนัร่วมกบัเพ่ือนกบักลุม่ 

   2.3.3 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Need Gratification) 
อบัราฮมั มาสโลว์ นกัจิตวิทยาคนหนึ่งในกลุ่มทฤษฎีท่ีเน้นการมองความเป็นมนษุย์ 

หรือมนุษย์มีศกัยภาพ (Human Potential theory) เขาเช่ือว่ามนุษย์มีคณุภาพนัน้เน่ืองมาจาก มี
ความคิด ความรู้สึกความรู้ตระหนกัและการแสวงหาสิ่งท่ีดีงาม ค้นหาเป้าหมายของชีวิตให้ได้รับสิ่งท่ีมี
ความหมายต่อตน ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นความสามารถในการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในตวัของมนุษย์ท าให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่รอดได้ (existence) (Sprintall. 1998) และมนษุย์ทกุคนมีความต้องการแสวงหาสิ่งแปลก
ใหม่ท่ีจะสนองความต้องการให้แก่ตนเองทัง้สิน้ ลกัษณะท่ีมีคณุภาพของมนษุย์ลกัษณะนีจ้ดัเป็นความ
ต้องการของมนษุย์เรียงเป็นล าดบัขัน้จากขัน้ต ่าสดุไปขัน้สงูสดุ แบง่เป็น 5 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ความต้องการตอบสนองร่างกาย (Physiological needs) ได้แก่ อาหาร น า้ 
อากาศอณุหภมูิ การนอนหลบั การขบัถ่าย เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 2 ความต้องการความปลอดภยั (Safety needs) ได้แก่ ความรู้สึกมัน่คง การ
ได้รับการปกป้อง ความมัน่คงจากครอบครัว ปลอดภยัจากความวิตกกงัวล การหลีกเล่ียงอนัตราย ความ
เจ็บป่วยตา่ง ๆ ความต้องการกฎหมายคุ้มครอง 

ขัน้ท่ี 3 ความต้องการความรัก (Love needs) ได้แก่ ความต้องการความรัก อยากให้
ตนเป็นท่ีรัก มีการยอมรับตนเอง ตัง้แตก่ลุม่ครอบครัว กลุม่เพ่ือน กลุม่สงัคม กลุม่ท างาน เป็นต้น 

ขัน้ท่ี 4 ความต้องการได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน (Esteem needs) ได้แก่ ความ
ต้องการให้ผู้ อ่ืนมายกยอ่ง การได้รับการยอมรับจากเพ่ือน กลุม่คน และความภาคภมูิใจ 

ขัน้ท่ี 5 ความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization needs) ได้แก่ ความ
ต้องการสงูสดุของบคุคล กระท าสิ่งตา่ง ๆ ได้ตามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้ และตามความสามารถพิเศษของ
ตน 

 



33 
 

มาสโลว์ แบง่ความต้องการของมนษุย์ออกเป็น 2 อยา่ง คือ 
1. ความต้องการขัน้ต ่าท่ีต้องได้รับการตอบสนอง ขาดไม่ได้ ต้องการตอบสนองจาก

ปัจจยัภายนอก ประกอบด้วย ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภยัและมัน่คง ความ
ต้องการความรักและเป็นเจ้าของ และความต้องการได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน ส าหรับเด็กปฐมวยัเป็นวยั
ต้องได้รับการดแูล เอาใจใส่ ต้องการให้พ่อแม่ ดแูลทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และ
สตปัิญญา ซึง่เดก็ชว่งนีต้้องการขัน้นีม้าก 

2. ความต้องการขัน้สงูเพ่ือพฒันาตน คือ ความต้องการท่ีจะเจริญเติบโตหรือพฒันา
เต็มท่ีตามศกัยภาพของตน เป็นคนท่ีสมบูรณ์ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคม และสติปัญญา 
ดังนัน้มนุษย์เราจะมีความต้องการขัน้สูงได้ก็ต้องมีความต้องการขัน้ต ่าครบเสียก่อน  (สิริมา  
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 24 –26; อ้างอิงจาก Maslow Feeney. 1987) 

มาสโลว์ มองเห็นวา่ความต้องการจะพฒันาความต้องการในขัน้สงูจะเกิดขึน้ถ้าความ
ต้องการขัน้ต ่าได้รับการตอบสนอง และการท่ีคนตระหนกัถึงความสามารถของตนเองวา่สามารถท าอะไร
ได้หรือไมไ่ด้ จะน าไปสูค่วามมัน่ใจในตนเอง และน าไปสูก่ารกล้าตดัสินใจ และกล้าเส่ียงเม่ือให้อิสระใน
การเลือกเขาจะเลือกเดนิไปข้างหน้า ซึง่ผู้ มีบทบาทส าคญัในการตอบสนองความต้องการเพ่ือพฒันาให้
เดก็เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์คือ พอ่แม่ ครู ส าหรับในโรงเรียนซึง่เป็นสถานท่ีจดัการเรียนการสอนนัน้ การ
พฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ควร จดับรรยากาศในห้องเรียนให้มีลกัษณะผ่อนปรนไมต่งึเครียด
ให้เดก็มีความรู้สกึวา่เป็นสถานท่ีปลอดภยั แสดงให้เดก็เห็นวา่ได้รับความสนใจและเป็นสว่นหนึง่ของ
ห้องเรียน กระตุ้นให้เดก็มีสว่นร่วมในการเรียนโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พดูแสดงความคิดเห็นจดั
ประสบการณ์เรียนเพ่ือชว่ยให้เดก็ประสบความส าเร็จ (พรรณี ช.  เจนจิต.  2 5 2 8 :  2 3 5  –  2 6 0 ) 

     2.3.4 ทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung ‘ Personality 
Theory) 

คาร์ล กสุตาฟ จงุ มีความเช่ือในเร่ืองของจิตไร้ส านึกซึ่งสะสมมาแตอ่ดีต (Collective 
Unconscious) หรือประสบการณ์ในจิตไร้ส านึก (Personal Unconscious) เน้นว่าชาติพนัธ์หรือชาติ
ก าเนิดเป็นจดุเร่ิมต้นของบคุลิกภาพ และพฒันาการของบคุลิกภาพเร่ิมจากการปฏิสนธิไปตลอดจนชัว่
ชีวิต ส าหรับความรู้สึกทางเพศจะมีบทบาทส าคญัก่อนอายุ 5 ขวบ และจะมีบทบาทส าคญัสงูสดุในช่วง
วยัรุ่น บคุลิกภาพในช่วงวยัรุ่นนัน้จะพฒันาไปในแบบตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัออกไป คาร์ล กสุตาฟ จงุ ได้
แบง่ลกัษณะบคุลิกภาพของบคุคลเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ลกัษณะของบุคลิกภาพแบบเก็บตวั (Introvert) มีลกัษณะไม่สนใจสิ่งแวดล้อม
เทา่กบัตนเอง ชอบคดิชอบท าอะไรเงียบๆ คนเดียวไม่ชอบเข้าสงัคม อารมณ์อ่อนไหวง่าย เก็บความทกุข์
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ไว้กบัตนเอง ไม่มีความมัน่ใจในตนเอง หากบคุคลมีลกัษณะดงักล่าวมากจะมีโอกาสเกิดความผิดปกติ
ทางจิต ทางอารมณ์ และมีผลกระทบตอ่บคุลิกภาพได้มาก 

2. ลกัษณะบคุลิกภาพแบบเปิดเผย (Extrovert) มีลกัษณะตรงกนัข้ามกบัพวกเก็บตวั
สนใจสิ่งแวดล้อม ชอบเข้าสงัคม เปิดเผย มีเพ่ือนมาก ไม่ชอบเก็บความทกุข์ไว้กบัตนเอง ไม่มีความ
มัน่ใจในตนเอง หากบคุคลมีลกัษณะดงักลา่วมากจะมีโอกาสเกินความผิดปกติทางจิต ทางอารมณ์ และ
มีผลตอ่บคุลิกภาพได้มาก  

ลกัษณะบคุลิกภาพทัง้ 2 แบบท่ีกล่าวมานัน้ ไม่สามารถจะแยกกนัได้อย่างเด็ดขาด 
เพราะคนส่วนมากมีลกัษณะบคุลิกภาพแบบกลางๆ (Ambient) ก า้กึ่งระหว่างเก็บตวั และแบบเปิดเผย 
ซึ่งบคุลิกภาพท่ีพอเหมาะสามารถปรับตวัอยู่ได้ในสงัคม อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนัน้ยงัเน้นว่าการ
พฒันาของบุคลิกภาพมีเป้าหมายสูงสุด คือ ให้บุคคลเข้าใจตนเองเพ่ือจะได้พฒันาตนเองได้โดยไม่
หยดุยัง้และมีเร่ืองของพนัธุกรรมเป็นตวัท่ีมีบทบาทส าคญั ซึง่ท าหน้าท่ีเป็นพืน้ฐานของสญัชาติญาณและ
สืบเผา่พนัธุ์ (ลกัขณา สริวฒัน์. 2544: 141 – 142) 

2.3.5 ทฤษฎีโครงร่างบูรณาการแห่งบุคลิกภาพของคลอสแมร์และริพเพิล 
(Klausmeier & Ripple) 

เชิดศกัดิ์ โฆวาสินธุ์. 2516: 5 – 6 : อ้างอิงจาก Klausmeier & Ripple. 1971: 557 
คลอสแมร์และริพเพิล (Klausmeier & Ripple , 1971: 557) กล่าวว่า บคุลิกภาพของมนษุย์ท่ีแสดง
พฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของบุคคลนัน้เป็นไปตามโครงร่างบูรณาการซึ่งแสดงรายละเอียด
โครงร่างเรียงตามล าดบัได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความเจริญทางร่างกายหรือสขุภาพ 
2. พฤตกิรรมทกัษะ หรือ ความสมัพนัธ์ของระบบกล้ามเนือ้ 
3. ความสามารถทางด้านการคดิ 
4. ความสามารถด้านการปรับตวั 
5. อดุมคต ิหรือ มโนภาพแหง่ตน 

อิทธิพลของโครงร่างบูรณาการแห่งบุคลิกภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมของมนุษย์นัน้คลอส
แมร์ แยกกลา่วถึงแตล่ะด้านตามล าดบั ดงันี ้ด้านสขุภาพและพฤติกรรมทกัษะ (Health & Psychomotor 
Skills) กล่าวว่า ความบกพร่องในด้านหนึ่งด้านใดหรือหลาย ๆ ด้านของพฤติกรรมทกัษะอาจก่อให้เกิด
การขดัขวางบรูณาการทางบคุลิกภาพของบคุคล การท่ีบคุคลไม่สามารถใช้หรือแสดงทกัษะทางร่างกาย 
(Psychical Skill) อาจเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้บคุคลมีพฤติกรรมไปทางก้าวร้าวหรือในทางท่ีขดัตอ่ความ
ต้องการของสงัคมได้ ดงันัน้การศกึษาบุคลิกภาพจึงต้องค านึงถึงลกัษณะทางกายภาพ สขุภาพ และ
ทกัษะในด้านการใช้ความสมัพนัธ์ของระบบกล้ามเนือ้ของบคุคลด้วย 
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บุคลิกภาพทางด้านความสามารถในการคิด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ 
เช่นเดียวกับท่ีสุขภาพและพฤติกรรมทักษะท่ีมีอิทธิพลต่อบูรณาการของบุคลิกภาพ  เพราะผู้ ท่ีมี
ความสามารถในด้านการคิดสูงย่อมท่ีจะเรียนรู้ได้ดี และสามารถปรับตวัสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าผู้ ท่ีมี
ความสามารถทางด้านการคิดต ่าบคุลิกภาพทางด้านการปรับตวันัน้ท่ีมีผลตอ่บรูณาการแห่งบคุลิกภาพ
เพราะว่าการรับรู้ของบุคคลนัน้ขึน้อยู่กับการประสบผลส าเร็จ  ในการแก้ปัญหาอนัเป็นผลจากการท่ี
บคุคลน ากลวิธีตา่งๆ ของตนมาใช้เม่ือประสบภาวะอนัก่อให้เกิดข้อขดัแย้ง ซึ่งกลวิธีตา่งๆ เหล่านีจ้ะสรุป
รวมเป็นบคุลิกภาพของเขาในการปรับตวั 

บคุลิกภาพทางด้านมโนภาพแห่งตนหรือทางด้านทศันคติ มโนภาพแห่งตน เป็นสิ่งท่ี
บคุคลแต่ละคนอ้างถึงตนเอง หรือเป็นความคิดส่วนตวัของเขาท่ีมีต่อบุคลิกภาพของเขา เป็นผลรวม
ทัง้หมดของความหมายของทศันคติ และความรู้สึกท่ีตวัของเขาเองมีอยู่ ซึ่งพฒันาขึน้มาตามล าดบัเม่ือ
บุคคลสามารถยกตนออกจากข้อก าหนดของสภาพแวดล้อม ซึ่งจะพฒันาไปสู่ความมัน่คงตามวัยท่ี
เพิ่มขึน้ของบคุคลและบคุลิกภาพของบคุคลทางด้านทศันะคติ และความรู้สึกของบคุคลจะเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งช้า ๆ หรือไมเ่ปล่ียนแปลงไปตามเวลาท่ีเปล่ียนไป 

จากทฤษฏีตา่งๆ ทีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั จะเห็นได้ว่าเป็นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกหวัเร่ืองท่ีตนเองสนใจ สามารถน า
ความรู้จากประสบการณ์เดมิเข้ามาบรูณาการกบัประสบการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เด็กมีอิสระในการ
แสดงความคดิเห็นในมมุมองของตนเอง แสดงออกถึงเอกลกัษณ์บคุคล เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขัน้ตอน  
เด็กสามารถปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองพร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4 ลักษณะของเดก็ที่มีความเช่ือม่ันในตนเอง 
โรเจอร์ (Roger) และมาสโลว์ (Maslow) เห็นว่า ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กนัน้เกิดจาก

ความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เก่ียวกบังาน ถ้าเด็กได้รับรู้ว่าประสบการณ์ท่ีเขาได้รับนัน้ท าให้เขามีคา่ มี
ความส าคญัเป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน และคนอ่ืนมีความรู้สึกท่ีดีต่อเขา เด็กก็จะมีความรู้สึกนึกคิดท่ี
เก่ียวกับตนในทางท่ีดี และความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนในทางท่ีดีนีจ้ะเป็นตวัก าหนดให้เด็กแสดง
ลกัษณะและพฤตกิรรมท่ีเรียกวา่ เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง (ประดนินัท์ อปุรนยั. 2526: 37 – 38) 

วารุณี เจริญรัตนโชติ (2543: 21) กล่าวว่า เด็กท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองจะเป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้สึกนึกคิดท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบ ชอบอิสระ มี
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี และสามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคมได้เหมาะสม 

ธีรภาพ วฒันวิจารณ์ (2545: 127) กล่าวว่า คนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองจะเป็นคนท่ีมี
ลกัษณะมัน่คง ไม่ลงัเลในการตดัสินใจ ไม่วิตกกงัวลตอ่สิ่งท่ียงัไม่เกิดขึน้ ในขณะเดียวกนัก็ไม่ฟูมฟาย
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หรือกังวลตอ่สิ่งท่ีเกิดขึน้ไปแล้ว สามารถปรับตวัเข้ากับสถานการณ์ใหม่ และเม่ือประเมินว่าตนเองไม่
พร้อมก็กล้าและมัน่ใจท่ีจะขอความชว่ยเหลือจากผู้ อ่ืน 

สมจินตนา คปุตสนุทร (2547: 15) กล่าวว่า เด็กท่ีความมัน่ใจในตนเองจะเป็นเด็กท่ี กล้า
พดู กล้าแสดงออก กล้าคิดและปฏิบตัิในสิ่งท่ีตนเองเห็นว่าดีแล้วถูกต้องแล้ว มีบุคลิกภาพท่ีเปิดเผย
แสดงความเป็นตวัของตวัเอง รู้จกัปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ง่าย ในขณะเดียวกนัก็พร้อมท่ีจะ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างมีเหตผุล และพร้อมขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนท่ีตนเองมัน่ใจว่า
จะท าสิ่งนัน้ๆ ได้ดีกวา่ตน เพ่ือให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสิทธิภาพสงูสดุ 

อญัชลี  ฉิมพลี (2551: 16) กล่าวไว้ว่า เด็กท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองจะเป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะ 
กล้าพดู กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น มีเหตผุล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า 
สามารถเผชิญกบัเหตกุารณ์ตา่งๆ และแก้ปัญหาได้ ดงันัน้ เราจึงควรปลกูฝังความมัน่ใจในตนเองให้เกิด
ขึน้กับเด็กปฐมวยั ซึ่งจะส่งผลให้เป็นคนท่ีมีบคุลิกภาพท่ีดี มีความเช่ือมัน่ในตนเองมีความรับผิดชอบ 
สามารถท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

จากเอกสารดงักล่าวสรุปได้ว่า  เด็กท่ีแสดงออกถึงความเช่ือมั่นในตนเองโดยการกล้า
แสดงออกในสิ่งท่ีเหมาะสม  กล้าพดูซกัถามและโต้ตอบแสดงออกถึงความเป็นตวัตนของตนเอง  เลือก
และตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัตวัเองได้  สามรถท ากิจกรรมและปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้เป็น
ผู้น าและผู้ตามท่ีดีให้ความชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้ตามศกัยภาพ 

2.5 ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เดก็เกิดความเช่ือม่ันในตนเอง 
ฟรอยด์ (ศรีวรรณ มากช.ู 2521: 12; อ้างอิงจาก Freud. 1965: 26 – 29) ได้เน้นถึง

ความส าคญัของการปลกูฝังบคุลิกภาพในวยัเด็กเล็กมากท่ีสดุ โดยได้กล่าวว่าในช่วง 1 – 5 ปีแรก ของ
ชีวิตเป็นชว่งท่ีส าคญัท่ีสดุของการพฒันาบคุลิกภาพ การอบรมเลีย้งดเูด็กและการกระท าตวัอย่าง ให้แก่
เด็กเป็นสิ่งส าคญัมาก เพราะเด็กจะเลียนแบบบิดา มารดา และผู้ ใกล้ชิด นอกจากนัน้การท่ีเด็กจะมี
ความเช่ือมัน่ในตนเองก็ตอ่เม่ือได้รับความรักความสนใจจากพ่อ แม่ ได้รับการส่งเสริมให้แสดงความ
คิดเห็นและมีอิสระในการตดัสินใจ ส่วนเด็กท่ีขาดความเช่ือมัน่ในตนเองนัน้ก็มีสาเหตมุาจากพ่อ แม ่
ควบคมุให้ปฏิบตัิตนอยู่ในขอบเขตท่ีพ่อ แม่ เห็นชอบ ท าให้เด็กขาดอิสระท่ีจะคิด หรือตดัสินใจ ด้วย
ตนเอง เม่ือพบกบัปัญหาก็ไม่สามารถตดัสินได้ เพราะไม่เคยฝึกการแก้ปัญหามาก่อน (สมุาลี วงศ์ปลกู
แก้ว. 2526: 19) จากการศกึษาของ เฮอร์ลอค (Hurlock. 1964: 661) พบว่า ผลการอบรมเลีย้งดเูด็กโดย
วิธีประชาธิปไตยคือให้ความรักความสนใจและเห็นความส าคญัของเด็ก  จะท าให้เด็กมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง มีเพ่ือนมากเป็นมิตร ซ่ือสตัย์ คล่องแคล่ว ร่าเริงมีอารมณ์มัน่คง มีความคิดริเร่ิมพึ่งตนเองได้ 
สามารถเผชิญชีวิตด้วยความมัน่ใจ และท าให้เดก็รู้จกัรับผิดชอบ ส่วนการอบรมเลีย้งดแูบบอตัตาธิปไตย 
หรือแบบให้ท าตามกฎอย่างเคร่งครัดจะท าให้เด็กขาดความรู้สึกปลอดภัย  ขาดความคิดริเร่ิม ความ
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เช่ือมัน่ในตนเองของเด็กจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตวัเด็ก บุคคลผู้ เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก คือ พ่อ แม่ ครู และบคุคลท่ีเด็กรู้จกัซึ่งบคุคล
เหล่านีเ้ป็นผู้ ท่ีมีส่วนในการสร้างประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมให้กบัเด็กอย่างมาก  ดงันัน้ สิ่งแวดล้อม
ทางบ้าน สิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมทางสงัคมจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมความเช่ือมัน่
ในตนเองของเดก็ได้เป็นอยา่งดี (ประดนินัท์ อปุรมยั. 2526) ดงันี ้

ครอบครัวกับการส่งเสริมความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ 
สถาบนัครอบครัว มีความส าคญัและมีอิทธิพลตอ่การพฒันาบคุลิกภาพของเด็ก แตล่ะคน

เพราะเดก็มกัจะเลียนแบบพฤตกิรรมของผู้ใหญ่ท่ีเด็กใกล้ชิดเสมอ การท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมออกมาแล้ว
เป็นท่ียอมรับของบคุคลในครอบครัว จะท าให้เด็ก มีความเช่ือมัน่ในตนเองและเกิดการเรียนรู้ท่ีจะแสดง
พฤติกรรมนัน้ๆ อยู่เสมอจนกลายเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของเด็ก นอกจากนีป้ระเพณี ความเช่ือ คา่นิยม
ในสงัคม ศาสนา ก็เป็นสิ่งท่ีเด็กได้รับการถ่ายทอด โดยผ่านทางครอบครัวทัง้สิน้ (กวินทร์ ธรรมนตุ. 
2522) 

ครูกับการส่งเสริมความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ 
การส่งเสริมความเช่ือมัน่ในตนเองให้กบัเด็ก นอกจากสถาบนัครอบครัวแล้ว สถาบนัทาง

การศกึษาก็เป็นอีกสถาบนัหนึ่ง ท่ีมีส่วนในการส่งเสริมความเช่ือมัน่ในตนเองให้กบัเด็ก ครูก็ควร สร้าง
บรรยากาศ ท่ีช่วยให้เด็กทกุคนรู้สึกอบอุ่นเม่ืออยู่กบัครู ด้วยการแสดงความเป็นมิตรกบัเด็ก พดูคยุกับ
เดก็อยา่งเป็นกนัเอง อดทนท่ีจะฟังเขาพดูอยา่งตัง้ใจ เปิดโอกาสให้เดก็แสดงออกอย่างเต็มท่ี และยอมรับ
ในความสามารถของเดก็ท่ีมีอยูต่า่งกนัโดยไมเ่ปรียบเทียบความสามารถของเด็กคนใดคนหนึ่งกบัเด็กคน
ท่ีมีความสามารถเหนือกว่า  แต่ควรยกย่องหรือชีใ้ห้เห็นว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันต่างก็มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะตา่งกัน เด็กแต่ละคนควรแสดงความสามารถของตนให้เต็มท่ี (แจ่มจนัทร์ 
เกียรตกิลุ. 2531: 23 - 24) 

เพื่อนกับการส่งเสริมความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ 
เพ่ือนมีส่วนในการส่งเสริมหรือบัน่ทอนความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กเช่นกัน เพราะเม่ือ 

เด็กเร่ิมออกจากบ้านมาสู่โรงเรียน หรือออกจากบ้านไปสู่ชมุชน มีการพบปะกบัเด็กรุ่นราวคราวเดียวกนั 
อิทธิพลของเพ่ือนจะเข้ามามีบทบาทกบัการมีความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กมากขึน้  เพราะเด็กจะติด
เพ่ือนท่ีอยู่ในวยัเดียวกัน มีความคิดอ่านใกล้เคียงกนั และมีรสนิยมคล้ายคลึงกัน ดงันัน้ ปฏิกิริยาท่ี
เพ่ือนๆ แสดงกบัเด็กในเชิงยอมรับหรือปฏิเสธ ก็จะมีผลตอ่ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกบัตนเองของเด็กท่ีจะ
สง่ผลตอ่ไปถึงการมีหรือไมมี่ ความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ด้วย (เลขา ปิยะอจัฉริยะ. 2524: 37 – 279) 

ผู้ใกล้ชิดและบุคคลท่ีเดก็รู้จักกับการส่งเสริมความเช่ือม่ันในตนเอง 
ส าหรับในสงัคมไทยนัน้ ผู้ ใกล้ชิดกบัเด็กนอกเหนือจากพ่อแม่ ได้แก่ ปู่  ย่า ตา ยาย หรือ

ญาติสนิทท่ีพ่อแม่เลีย้งดเูด็ก บคุคลเหล่านี ้ถ้ายิ่งมีโอกาสใกล้ชิด หรือเลีย้งดเูด็กอยู่เป็นเวลานานเท่าใด 
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ก็ยิ่งมีอิทธิพลตอ่การมีหรือไม่มี ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กได้มากเท่านัน้ นอกจากนี ้ บคุคล ท่ีเด็ก
รู้จกัก็มีผลตอ่การส่งเสริมหรือบัน่ทอนความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก  กล่าวคือ บคุคลท่ีมีน า้ใจ เม่ือพบ
เด็กยิม้แย้มเป็นกนัเองมากกว่าจะท าหน้าตาดดุนั หรือคอยส ารวจความบกพร่องของเด็กอยู่เสมอ ย่อม
ท าให้เด็กเกิดความกล้าท่ีจะเข้าไปมีความสมัพันธ์ใกล้ชิด ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลท่ีเด็กรู้จกัมี
ลกัษณะตรงกนัข้ามกบัท่ีกลา่วมาข้างต้น ถึงแม้วา่เดก็จะมีความเช่ือมัน่ในตนเองอยู่บ้าง ท่าทีท่ีได้รับจาก
บคุคลคนแปลกหน้าก็อาจบัน่ทอนความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กลงได้ และถ้าเด็กมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองน้อยอยู่แล้ว ท่าทีดงักล่าวจะยิ่งท าให้เด็กขาดความเช่ือมั่นในตนเองมากขึน้  (นภาลักษณ์  
รุ่งสวุรรณ. 2534) 

การส่งเสริมความเช่ือมัน่ตนเองในเด็กปฐมวยันัน้ สถาบนัครอบครัวมีบทบาทส าคญัในการให้
ความรักความอบอุน่ ความสนใจ ก าลงัใจ ความเอือ้อาทรจากพ่อแม่และบคุคลใกล้ชิด รวมทัง้ให้โอกาส
เด็กกระท าสิ่งต่าง ๆ ได้ส าเร็จตามวัยและวุฒิภาวะ สถาบนัการศึกษาก็เป็นอีกสถาบนัหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากนั เพราะเป็นส่วนส าคญัในการจดัเตรียมสภาพแวดล้อมบรรยากาศให้
เอือ้ต่อการเรียนรู้ รวมทัง้จดัเตรียมกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้ฝึกฝนจนเกิดเป็นความช านาญและประสบ
ผลส าเร็จในกิจกรรมนัน้ ๆ อยา่งสม ่าเสมอและเต็มตามศกัยภาพ โดยการให้ความรัก ความเมตตาความ
เป็นกลัยาณมิตร เปิดโอกาสให้เดก็ได้คดิ ได้แสดงออกอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ให้เวลาและก าลงัใจแก่เด็กเม่ือ
เด็กล้มเหลว เพราะปัจจยัตา่ง ๆ เหล่านีจ้ะหล่อหลอมเช่ือมโยงรวมกันเป็นพลงัผลกัดนัให้เด็กประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งเป็นรากฐานในการพฒันาตนเองให้เป็นผู้ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  นัน่คือ การเป็นบคุคลท่ี
กล้าพดู กล้าคิด กล้าแสดงออก มีบคุลิกภาพท่ีเปิดเผย มองโลกในแง่ดี และรู้จกัการปรับตวัเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมได้อยา่งมีความสขุ (สมจิตนา  คปุตสนุทร. 2547: 17) 

สภาพแวดล้อมทางครอบครัว การให้ความรักความอบอุ่น การอบรมเลีย้งดขูองพ่อ แม่ การ
จดัประสบการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีโรงเรียนและชมุชนท่ีเด็กอาศยัอยู่ มีอิทธิพลตอ่การพฒันาบคุลิกภาพและ
ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กทัง้สิน้ ดงันัน้ พ่อแม่ ครู และผู้ ใกล้ชิดจึงควรให้ความรักความอบอุ่น ให้
โอกาสเด็กได้แสดงออกอย่างอิสระมีความเป็นตวัของตวัเอง  อนัเป็นผลตอ่การพฒันาและส่งเสริมความ
เช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ได้เป็นอยา่งดี (อญัชลี  ฉิมพลี. 2551: 19)  

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่  ส าหรับการส่งเสริมความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยันัน้ต้อง
ประกอบด้วยหลายปัจจยัด้วยกนัคือ  1.ปัจจยัด้านครอบครัว เน่ืองจากครอบครัวและบคุคลในครอบครัว
เป็นปัจจยัแรกท่ีมีผลตอ่บคุลิกภาพของเด็ก ทัง้ด้านการส่งเสริมพฒันาการท่ีเหมาะสม และการเป็นตน
แบบท่ีให้แก่เดก็การรวมถึงให้ความรักความอบอุน่และการเอาใจใส่ก่อให้เด็กเกิดความมัน่ใจในตวัเองได้ 
2.ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม สงัคมหรือสภาพแวดล้อมท่ีเด็กต้องเผชิญในแตล่ะวนั มีผลตอ่การพฒันา
บุคลิกภาพท่ีท าให้เด็กเกิดความมั่นใจหรือหวาดกลวั 3.ปัจจยัด้านการศึกษา การจดัการศึกษาและ
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วิธีการสอนของครูเป็นส่วนหนึ่งท่ีเด็กจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้  4.ปัจจยัด้านบคุคลแวดล้อม  
เช่น  ครู  เพ่ือน  เป็นต้น  ครูหรือเพ่ือนญาติให้โอกาสเด็กได้แสดงออกให้ก าลงัใจเป็นต้น   ซึ่งสิ่งตา่งๆนี ้
เดก็จะต้องได้รับการตอบสนองท่ีเหมาะสมในทกุๆด้าน ปัจจยัตา่งๆนีส้่งผลตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเองของ
เดก็ทัง้สิน้ 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับความเช่ือม่ันในตนเอง 
งานวิจัยต่างประเทศ 
นักการศึกษาต่างประเทศหลายท่านได้ท าการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับความเช่ือมั่นใน

ตนเอง ของเดก็ปฐมวยัไว้ในทศันะคตท่ีิแตกตา่งกนั กลา่วคือ 
โบว์แมนและแมททิว (ประดินนัท์ อปุรมยั. 2526: 39; อ้างอิงจาก Bowman & Mathews. 

1960) ของแมกซ์  (Maxwell. 1960) ได้สรุปตรงกนัวา่ลกัษณะบคุลิกภาพท่ีส าคญัอย่างหนึ่งส าหรับเด็กท่ี
ประสบความส าเร็จในการเรียน คือ การท่ีเด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ใน ปี ค.ศ. 1949 บารุช (Baruch. 
1949: 4 – 5) ได้ศกึษาพบว่า ผู้น าจะต้องมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
วินัยท าให้บุคคลอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุข  วินัยจะเกิดขึน้กับบุคคลท่ีอยู่ในสังคมได้ด้วยความ 
สงบสขุ 

เพนเตอร์ (Painter. 1968: 7650 – 8) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถในการ
จงูใจกบัความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัเรียนชายระดบัมหาวิทยาลยั พบว่า ระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองมี
ความสมัพนัธ์โดยตรงกับความสามารถในการจูงใจ กล่าวคือ คนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูง จะมี
ความสามารถในการจงูใจและมกัจะได้เป็นผู้น า และจากงานวิจยัของ ชอร์แบน (Shoban. 1950: 148) 
ศกึษาพบว่า บิดามารดาท่ีเข้มงวดกบับตุร จะท าให้บตุรขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ขาดความกล้าแสดง
ความคดิเห็น ไมก่ล้าตดัสินใจ 

แรดเก (Radke. 1964: 369) พบว่าบตุรจากครอบครัวท่ีพ่อแม่ยอมรับจะมีลกัษณะเช่ือมัน่
ในตนเอง เป็นท่ียอมรับของสงัคม ให้ความร่วมมือกบัเพ่ือนฝงู ไว้ใจในตนเองและมีความรับผิดชอบสงู 

มสุเสน (Mussen. 1969: 261) ศกึษาพบวา่พ่อแม่ท่ีให้โอกาสและได้รับการสนบัสนนุความ
ต้องการในด้านความอยากรู้อยากเห็น จะท าให้เด็กมีความเป็นตวัของตวัเอง พึ่งตนเองได้ มีความคิด 
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตดัสินใจ กล้าพดู กล้าแสดงออก สามารถเผชิญสถานการณ์ใหม่ โดยไม่วิตก 
กงัวล และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ดกัเกอร์ (Dugger. 1969: 1817 – A) ได้ท าการศกึษาเร่ืองความเป็นผู้น าพบว่าผู้น าท่ีมี
ความเช่ือมัน่ในตวัเองสงูและมีความสามารถในการแสดงออกและแมน  (Man. 1969: 152 – 174) ได้
สรุปผลการวิจยัของเขาว่าส าหรับลกัษณะความเป็นผู้น ามีความสมัพนัธ์อย่างสูงกับลกัษณะ แสดงตวั
ความสามารถในการปรับตวั ไมมี่ความวิตกกงัวล  
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กวัร์ (Goor. 1974: 3514 – A) พบวา่เดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงู มีความเช่ือมัน่ในตนเอง
สงูจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาสงู กล้าแสดงออกในความคิดเห็นใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาได้ดีกว่า
ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ต ่าอีกด้วย 

งานวิจัยในประเทศ 
นกัการศกึษาในประเทศหลายท่านได้ท าการศกึษาและวิจยัเก่ียวกบัความเช่ือมัน่ในตนเอง

ของเดก็ปฐมวยัไว้ในทศันะ กลา่วคือ 
พิมพิกา คงรุ่งเรือง (2542: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาลกัษณะพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง

ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม การเคล่ือนไหว และจงัหวะแห่งการเรียนรู้ของไฮ/สโคป ซึ่ง
ประกอบด้วยวสัดท่ีุหลากหลายการได้กระท าสมัผสั การเปิดโอกาสให้เด็กเลือก การใช้ภาษา ของเด็ก 
และการสนบัสนนุของผู้ ใหญ่ โดยแบง่เป็นการวิจยั 3 ระยะ โดยใช้ปริมาณของปัจจยัตาม แกนแห่งการ
เรียนรู้ของโฮ/สโคป แตกตา่งกันโดยในระยะท่ี 1 ใช้การสนบัสนุนของผู้ ใหญ่มากท่ีสดุเพ่ือให้เด็กเกิด
ความไว้วางใจ รองลงมาคือการเลือกการกระท าวสัด ุและปัจจยัท่ีใช้น้อยท่ีสดุ คือ การใช้ภาษา ระยะท่ี 2 
ยังคงใช้การสนับสนุนของผู้ ใหญ่มากท่ีสุด  เพ่ือกระตุ้นให้เด็กคิดริเร่ิมท่ีปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
รองลงมาคือ การเลือกกระท า วสัดแุละการใช้ภาษาโดยใช้ในปริมาณท่ี เทา่ๆ กนั และในระยะท่ี 3 ใช้การ
เลือกภาษาของเด็กการกระท าและวสัดใุนปริมาณเท่าๆ กัน เพ่ือให้เด็กเลือกและตดัสินใจด้วยตนเอง 
เม่ือสิน้สุดการวิจยัพบว่าเด็กมีความเช่ือมัน่ในตนเองสูงขึน้  โดยมีระยะเวลาสมัพนัธ์กบัปริมาณการใช้
ปัจจยัตามแกนแหง่การเรียนรู้ของไฮ/สโคป 

วารุณี เจริญรัตนโชติ (2543: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาแนวโน้มและอตัราการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์แบบปฏิบตัิการทดลอง
พบวา่ 

1. เดก็ปฐมวยัตลอดชว่งเวลาท่ีได้รับการจดัประสบการณ์แบบปฏิบตัิการทดลอง  เม่ือเทียบ
กบัก่อนการทดลองมีแนวโน้มและอตัราการเปล่ียนแปลงระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยตลอดช่วงเวลาการจดัประสบการณ์แบบปฏิบตัิการทดลองเด็กปฐมวยัมี
แนวโน้มและอตัราการเปล่ียนแปลงระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองสูงกว่าก่อนการจดัประสบการณ์แบบ
ปฏิบตักิารทดลอง 

2. เด็กปฐมวยัท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองสูงและต ่า ตลอดช่วงเวลาท่ีได้รับการจดั
ประสบการณ์แบบปฏิบตัิการทดลอง เม่ือเทียบกบัก่อนการทดลองมีแนวโน้มและอตัราการเปล่ียนแปลง
ระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 โดยเด็กปฐมวยัท่ีมีระดบัความเช่ือมัน่
ในตนเองสงูและต ่ามีแนวโน้มและอตัราการเปล่ียนแปลงระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองสงูกว่าก่อนการจดั
ประสบการณ์แบบปฏิบตักิารทดลอง 
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เมทินี ดา่นยงัอยู่ (2544: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาแนวโน้มและอตัราการเปล่ียนแปลงความ
เช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยัท่ีเกิดจากการจดัประสบการณ์การเล่นสมมตุิ พบว่าเด็กปฐมวยัก่อนการ
จดัประสบการณ์ และระหวา่งการจดัประสบการณ์การเล่นสมมตุิ ในแตล่ะช่วงสปัดาห์ มีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองโดยเฉล่ียรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั  .001 และเม่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ระหว่างช่วงสปัดาห์ พบว่า คะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองโดยเฉล่ียรวมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
เพิ่มขึน้ นอกจากนัน้เม่ือวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัแยกเป็นรายด้าน
ได้แก่ การกล้าแสดงออกเป็นตวัของตวัเอง การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ความภาคภูมิใจในตนเอง
พบว่า คะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองทัง้ 3 ด้าน มีการเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ีสอดคล้อง การ
วิเคราะห์แบบคะแนนรวมทัง้หมด ซึง่เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .001 

สมจินตนา   คปุตสนุทร (2547: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาและเปรียบเทียบระดบัความเช่ือมัน่ใน
ตนเองในช่วงระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนัและแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการกล้าแสดงออก ด้านการเป็น
ตวัของตวัเอง ด้านการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจดัประสบการณ์
การละเล่นพืน้บ้านของไทย ก่อนการจดัประสบการณ์และระหว่างการจดัประสบการณ์ในแต่ละช่วง
สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์และระหว่างการจัดประสบการณ์
การละเล่นพืน้บ้านของไทยในแตล่ะช่วงสปัดาห์ มีความเช่ือมัน่ในตนเองโดยเฉล่ียรวมแตกตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p<.01 และมีการเปล่ียนแปลงของคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก
ปฐมวยั ด้านการกล้าแสดงออกด้านการเป็นตวัของตวัเอง และด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 
เพิ่มขึน้ตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั p<.01 

อญัชลี  ฉิมพลี (2551: บทคดัย่อ)  ได้ศกึษาและเปรียบเทียบระดบัความเช่ือมัน่ในตนเอง
โดยรวมและแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการกล้าแสดงออกเป็นตวัของตวัเอง ด้านการปรับตวัเข้ากับ
สภาพแวดล้อม ด้านความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
เดินเร่ืองก่อนการจัดประสบการณ์และระหว่างการจัดประสบการณ์ในแต่ละช่วงสัปดาห์ พบว่าเด็ก
ปฐมวยัก่อนการจดักิจกรรมและระหว่างการจดักิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองในแต่ละช่วงสปัดาห์ มี
ความเช่ือมัน่ในตนเองโดยเฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  p < .05 ทัง้โดยรวม (F = 
788.57) และด้านการกล้าแสดงออก (F = 288.74) ด้านการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม (F = 
2337.14) และด้านความภาคภูมิใจในตนเอง (F = 2229.29) โดยการจดักิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง
สง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเองโดยรวมร้อยละ 98% (P = .98) และส่งผลตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเอง ราย
ด้านร้อยละ 95.4 , 99.4 , และ 99.4 ตามล าดบั 

จากเอกสารงานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือมัน่ในตนเอง
ของเด็กปฐมวยันัน้ แสดงให้เห็นว่าความเช่ือมัน่ในตนเองสามารถพฒันาให้เกิดขึน้ได้ในตวับคุคล  ซึ่งมี



42 
 

ความส าคญัต่อพฤติกรรมของเด็กปฐมวยั อนัจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออก 
แสดงความคิดเห็นอนัเป็นตวัตนของตนเองได้ สามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
จากการอบรมเลีย้งดขูองผู้ปกครอง สิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมพฒันาการบคุลิกภาพ และการได้รับการจดั
การศกึษาท่ีเหมาะสมตัง้แตป่ฐมวยั สิ่งตา่งๆ นีจ้ะส่งผลให้เด็กปฐมวยัมีบคุลิกภาพ และทศันคติท่ีดี เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความกล้าแสดงออกท่ีบ่งบอกถึงตวัตนของตวัเองแสดงความคิดเห็นท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการ ประสบผลส าเร็จ และด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 

ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยัผู้วิจยั ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
4. แบบแผนการทดลองและวิธีด าเนินการทดลอง 
5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการสุ่มกลุ่มตวัอย่างครัง้นี  ้ เป็นเด็กปฐมวยั ชาย – หญิง ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ชัน้

ปฐมวยัปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 65 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี  ้เป็นเด็กปฐมวยั ชาย – หญิง ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปฐมวยัปี

ท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง คือเลือกมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 2 ห้องเรียน 
จากนัน้เรียงล าดบัเด็กตามอายจุากมากไปหาอายนุ้อย จ านวน 32 คน แล้วคดัเลือกเด็ก อนัดบัท่ี 1-15 
อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปี เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 15 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก

นกัวิจยั ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ 
1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
2. แบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั 
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การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั ด าเนินการตามล าดบัขัน้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศกึษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

1.1 ศกึษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกันกัวิจยัจาก
งานวิจยัการพฒันาโครงการเด็กนกัวิจยัและการประเมินเด็กเป็นส าคญั เพ่ือพฒันากระบวนการเรียนรู้
ของเด็กน าไปสู่การพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัอย่างเหมาะสมเต็มศกัยภาพ (สิริมา 
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2547) 

1.2 ศกึษาหลกัสตูรและคูมื่อหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช  2546 ของกรมวิชาการ 
เพ่ือบรูณการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนและตรงตามหลกัสตูร 

1.3 ศึกษาแนวคิด และหลกัการจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการสอน
รวมถึงเทคนิคในการสอนต่าง ๆ ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคญั ตลอดจนแนวทางการจดักิจกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวยัชัน้ปีท่ี 2 ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ 

2. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ซึ่งมีขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัประสบการณ์ 
ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ ครูศึกษาธรรมชาติและความ
ต้องการของผู้ เรียนโดยอภิปราย ซกัถาม ความรู้อยากเห็น และความต้องการของเด็กในเร่ืองท่ีต้องการ
เรียนรู้ จากนัน้สร้างแผนท่ีความคดิ เพ่ือให้เดก็ได้เห็นภาพรวมของเร่ืองท่ีต้องการจะเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ เช่น ก าหนดแหล่งเรียนรู้ ศกึษานอกสถานท่ี ค้นคว้าขีด
เขียนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ สรุปผล และน าเสนอผลงาน 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การประเมินผล เป็นการประเมินเก่ียวกบัพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน การสงัเกต
พฤติกรรมของเด็ก ผลงานความรู้สึก และทกัษะการเรียนรู้ของเด็ก ครอบคลมุทัง้ด้านความรู้ ด้าน
ความรู้สกึ และทกัษะการแสดงออกทกุด้าน และประเมินตามสภาพจริง 

3. น าแผนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจยัเสนอผู้ เช่ียวชาญทางด้านการศึกษาเด็กปฐมวัย  
เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องตามหลกัการทฤษฎีแนวคิดและรูปแบบการจดักิจกรรมเด็กนกัวิจยั จ านวน 3 
ทา่น ดงันี ้

1) อาจารย์พลูสขุ  สขุเสริม     ครู คศ. 1 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน สงักดัส านกั
การศกึษาเทศบาลเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย  

2) อาจารย์ชยดุา  พยงุวงษ์      ครู คศ. 1 โรงเรียนอนบุาลทนาพรวิทยา จงัหวดัชลบรีุ 
สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ เขต 3 
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3) อาจารย์ศวิภรณ์  สองแสน      อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศกึษาศาสตร์ ม.ราชภฏัเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

 4. ปรับปรุงแผนการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีความเห็นตรงกนั
อยา่งน้อย 2 ใน 3 ทา่น ถือเป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  

5. น าแผนการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัไปทดลองใช้ (Try Out) กบันกัเรียนชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2 อาย ุ4 
– 5 ปี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจากห้องเรียนนักเรียนชัน้ปฐมวยัศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 30 คน เพ่ือน ามา
ปรับปรุงภาษาและระยะเวลาท่ีใช้ ให้เกิดความช านาญในการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบเด็ก
นกัวิจยั 

6. น าแผนการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัไปท าเป็นฉบบัจริง เพ่ือน าไปใช้ในกลุ่มตวัอย่างในการ
ทดลอง 

แบบประเมินความเชื่อม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 

การสร้างแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั ด าเนินการตามล าดบัขัน้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษาทฤษฎีเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั  ด้าน
การสงัเกตพฤติกรรม การบนัทึกพฤติกรรม จากวารสารการศกึษาปฐมวยัเร่ือง “เด็กไม่กล้าแสดงออก” 
(กลุยา ตนัตผิลาชีวะ. 6 (2) 2545: 50) ทฤษฎีพฒันาการของ อิริคสนั (1975) 

2. ศกึษาแบบประเมินของ วีรพงศ์ บญุประจกัษ์ (2545) สมจินตนา คปุตสนุทร (2547) และ 
อญัชลี  ฉิมพลี (2551) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเอง  และได้ท าการ
สงัเกตความเช่ือมัน่ของเด็กชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2 อายรุะหว่าง 4 - 5 ปี เป็นเวลา 1 สปัดาห์ แล้วน ามาสร้าง
เกณฑ์ประเมิน ให้ครอบคลมุพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง ได้แก่ ด้านความภาคภูมใจ
ในตวัเอง ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น ด้านการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม และด้านการกล้า
แสดงออก จ านวน 16 ข้อ โดยสร้างแบบประเมินคา่ก าหนดตวัเลข 3 ระดบั (Numerical Rating Scales) 

3. น าแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองไปทดลองใช้ (Try Out) กบัเด็กปฐมวยัปีท่ี 2 ท่ีมีอายุ
ระหว่าง 4 – 5 ปี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน เป็นเวลา 1 สปัดาห์ โดยผู้วิจยัท าการสงัเกต และ
บนัทึกพฤติกรรมจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  เพ่ือศกึษาความชดัเจนของพฤติกรรมท่ี
เด็กแสดงออกถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การประเมินในทกุด้านให้รัดกุม
สามารถวดัและประเมินผลได้ 

4. น าแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องและความเหมาะสม เพ่ือแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา และความเหมาะสมของ
แบบประเมิน จ านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
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1) ดร.ปัณณวิชญ์  ใบกหุลาบ      นกัวิชาการ 6 คณะครุศาสตร์ ส านกังานคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม 
จงัหวดัพิษณโุลก 

2) อาจารย์มิ่ง  เทพครเมือง      อาจารย์ฝ่ายวัดผลการศึกษาแห่งโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) 

3) อาจารย์จงรัก  อว่มมีเพียร     ครูช านาญการ โรงเรียนวดัเกาะกลอย จงัหวดัระยอง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขต
พืน้ท่ีการศกึษา ระยองเขต 1  

5. น าแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
มาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยให้ปรับปรุงการใช้ภาษาในข้อพฤติกรรม  รายการ
พฤตกิรรม ปรับเกณฑ์การให้คะแนน และตรวจสอบขัน้ตอนการประเมินได้ชดัเจน 

6. การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงของแบบประเมิน 
      การแสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาครัง้นี  ้ ด าเนินการโดยน าเอาแบบประเมินความ
เช่ือมัน่ในตนเองท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่นลงคะแนนประเมินวา่ข้อความท่ีแสดงพฤติกรรม
ท่ีประเมินนัน้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ของการประเมินหรือไม่ โดยก าหนดคะแนนเป็น +1, 0 และ -1 
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2548: 69) 

   เม่ือ  +1 หมายถึง แนใ่จวา่ข้อสอบวดัจดุประสงค์ข้อนัน้ 
   เม่ือ    0 หมายถึง ไมแ่นใ่จวา่ข้อสอบวดัจดุประสงค์ข้อนัน้หรือไม่ 
   เม่ือ   -1 หมายถึง แนใ่จวา่ข้อสอบไมว่ดัจดุประสงค์ข้อนัน้ 

แล้วน าคะแนนท่ีได้จากการลงความเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้  3 ท่าน มาหาดชันีความสอดคล้องระหว่าง
พฤติกรรมกบัจดุประสงค์ (IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งต้องมีคา่ IOC มากกว่า
หรือเท่ากบั 0.5 (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ 2548: 1) ซึ่งพบว่าแบบประเมินความเช่ือมั่นในตนเองของ
เด็กปฐมวยัมีคา่ IOC อยู่ระหว่างตัง้แต ่0.67  ถึง 1.00 จ านวน 12 ข้อ และปรับแก้ไขแบบประเมินตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัโดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ  2 
ใน 3 ท่านให้เหมาะสม โดยการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญในการศกึษาวิจยัครัง้นีพ้บว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 
ทา่นมีความเห็นสอดคล้องตรงกนั 

7. การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน 
         หลงัจากตรวจสอบค่าความเท่ียงตรงแล้ว ผู้วิจยัน าแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองไป
ทดลองใช้กบัเด็กชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2 จ านวน 15 คน ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง 
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จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยใช้ผู้สงัเกต 1 คน คือ ผู้วิจยั โดยการหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินความ
เช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั ค านวณจากสูตร α ( บุญเชิด 
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2526: 165) ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมินทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.67 

 แบบแผนการทดลองและวิธีด าเนินการทดลอง 

แบบแผนการทดลอง 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ผู้วิจยัได้
ด าเนินการทดลองโดยการทดลองกลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One – group Pretest – 
Posttest Design) บอร์กและกอลล์ (Borg; &Gall. 1981: 221-229; Borg; & Gall. 1979: 222-223) 
ตามตาราง 1 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุม่ สอบก่อน 
(Pretest) 

ทดลอง สอบหลงั 
(Posttest) 

E T1 X T2 

เม่ือ  E  แทน กลุม่ทดลอง 
T1 แทน การประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองก่อนการทดลอง 
X  แทน การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  
T2  แทน การประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองหลงัการทดลอง 

วิธีด าเนินการทดลอง 

1. ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง คือเลือกมา 1 ห้องเรียน จาก
จ านวน 2 ห้องเรียน จากนัน้เรียงล าดบัเด็กตามอายจุากมากไปหาอายนุ้อย จ านวน 32 คน แล้วคดัเลือก
เดก็ อนัดบัท่ี 1-15 เป็นกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 15 คน 

2. แจ้งข้อมลูขา่วสารในการจดัการเรียนการสอนแบบเด็กนกัวิจยัให้ผู้บริหาร  ผู้ปกครองนกัเรียน
กลุม่ตวัอย่างทราบถึงกระบวนการด าเนินการจดักิจกรรม  และบทบาทของผู้ปกครองตอ่การส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเดก็ ตามแนวการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

3. สร้างความคุ้นเคยกบักลุม่ตวัอยา่งเป็นเวลา 1 สปัดาห์ ก่อนการทดลอง 
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4. ท าการประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั (Pretest) ก่อนการทดลองกับกลุ่ม
ตวัอย่าง เป็นเวลา 3 วนั ได้แก่ วนัจนัทร์ องัคาร พธุ จากนัน้น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และเก็บ
คะแนนไว้เป็นหลกัฐาน 

5. ก าหนดการทดลอง โดยก าหนดหวัข้อเร่ืองในการเรียนรู้ตามความต้องการของเด็กซึ่งอยู่ในขัน้
ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจของการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ปรากฏดงัแสดงใน
ตาราง 2 

6. ด าเนินการท าลองในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 
เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 วนั วนัละ 30 นาที ช่วงเวลา 9.30 – 10.00 น.รวมทัง้สิน้ 40 ครัง้ 
ดงัท่ีปรากฏในตาราง 2 ก าหนดการทดลอง ตาราง 3 ก าหนดการทดลองรายวนัและตาราง 4 ขัน้ตอนการ
จดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 
ตาราง 2 ก าหนดการทดลองรายสปัดาห์ 
 

สัปดาห์ที่ หัวเร่ืองท่ีเดก็ต้องการเรียนรู้ 
วันท่ีท าการทดลอง 

เวลา 09.30 น. – 10.00 น. 
1-2 บ้านแสนรัก 

จนัทร์,องัคาร,พธุ, 
พฤหสับดี,ศกุร์ 

3-4 สวนสตัว์ในฝัน 
5-6 ข้าวดีมีประโยชน์ 
7-8 ผลไม้แสนอร่อย 

 
*หมายเหต ุหวัเร่ืองท่ีปรากฏในตารางเกิดขึน้จากความสนใจของเดก็ 
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ตาราง 3 ก าหนดการทดลองรายวนั 

สัปดาห์
ที่ 

วัน 
หัว
เร่ือง 

หัวเร่ืองย่อย 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 

แบบเดก็นักวิจัย 
1 
 
 
 

จนัทร์ 

บ้า
นแ
สน
รัก

 

- เลือกหวัเร่ืองท่ี
ต้องการเรียนรู้ 

ขัน้ที่1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อ
เนือ้หาท่ีสนใจ โดยการอภิปรายซักถาม 
บรรยายประสบการณ์เดิมร่วมแสดงความ
คิดเห็นและลงมติเลือกเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ คือ
เ ร่ื อง  บ้านแสน รัก   แ ล้ วส ร้า งแผน ท่ี
ความคิด เ พ่ื อใ ห้ เด็ก เห็นภาพรวมใน
การศกึษาค้นคว้า 
 

องัคาร - ความหมายและ
ความส าคญัของบ้าน 

ขัน้ที่  2 ค้นคว้าวิจยัหาความรู้เร่ืองบ้าน
แสนรัก ตามหวัเร่ืองยอ่ยท่ีเดก็สงสยั ดงันี ้
- ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการเสนอความ
คดิเห็น และรับฟังความต้องการของผู้ อ่ืน 
- ให้เดก็เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
สนใจและถนดัของแต่ละคนคน  ส่งเสริม
ให้เด็กปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
 - ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบในเร่ืองท่ีอยาก
รู้อยากเห็นจากแหล่งความรู้ท่ีครูเตรียม 
เช่น สมดุภาพ หนงัสือ การทดลอง อย่าง
มัน่ใจ 
 - เดก็ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบด้วยตวัเอง 
จากแหล่งความรู้ท่ีบ้าน และบคุคลอ่ืนโดย
เน้นให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง เม่ือ
ท ากิจกรรม 
 

พธุ - ประโยชน์ของบ้าน 
พฤหสับดี - การจ าแนกประเภท

บ้าน (บ้านไม้, บ้าน
ปนู) 

ศกุร์ - ลกัษณะบ้าน (ชัน้
เดียว, สองชัน้) 

2 
 
 
 
 
 
 
 

จนัทร์ - การดแูลบ้าน 
องัคาร - เสนอกิจกรรมท่ี

ต้องการเรียนรู้ 
พธุ - ปฏิบตัติามกิจกรรม

ท่ีต้องการเรียนรู้ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

สัปดาห์
ที่ 

วัน 
หัว
เร่ือง 

หัวเร่ืองย่อย 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 

แบบเดก็นักวิจัย 
2 (ตอ่) พฤหสับดี 

บ้า
นแ
สน
รัก

 

- น าเสนอผลงาน 
 

ขัน้ที่  3 ประเมินผล ทบทวนความรู้ 
อภิปราย แสดงความคดิเห็นเร่ืองราว    
เ ก่ียวกับบ้านแสนรัก โดยเด็กและครู
ร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้จากเร่ืองท่ีศึกษา
ค้นคว้า ครูกระตุ้นให้เด็กมีความมัน่ใจและ
ภาคภูมิใจในเร่ืองท่ีตนเองศึกษา และให้
การเสริมแรงด้วยการชมเชย เพ่ือให้เด็ก
กล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงออกถึง
ตวัตนของตนเองอยา่งมัน่ใจ 
 

ศกุร์ - สรุปเร่ืองราวท่ีได้
จากการเรียนรู้ 

3 
 
 
 

จนัทร์ 

สว
นส
ตัว์
ใน
ฝัน

 

- เลือกหวัเร่ืองท่ี
ต้องการเรียนรู้ 

ขัน้ที่1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อ
เนือ้หาท่ีสนใจ โดยการอภิปรายซักถาม 
บรรยายประสบการณ์เดิมร่วมแสดงความ
คิดเห็นและลงมติเลือกเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ คือ
เร่ือง สวนสัตว์ในฝัน  แล้วสร้างแผนท่ี
ความคิด เ พ่ื อใ ห้ เด็ก เห็นภาพรวมใน
การศกึษาค้นคว้า 
 

องัคาร - ความหมายและ
ความส าคญัของสวน
สตัว์ 

ขัน้ที่  2 ค้นคว้าวิจัยหาความรู้เร่ืองสวน
สัตว์ในฝัน ตามหัวเร่ืองย่อยท่ีเด็กสงสัย 
ดงันี ้
- ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการเสนอความ
คดิเห็น และรับฟังความต้องการของผู้ อ่ืน 
- ให้เดก็เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
สนใจและถนดัของแต่ละคน ส่งเสริมให้
เดก็ปรับตวัเข้ากบั 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

สัปดาห์
ที่ 

วัน 
หัว
เร่ือง 

หัวเร่ืองย่อย 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 

แบบเดก็นักวิจัย 
3 (ตอ่) พธุ 

สว
นส
ตัว์
ใน
ฝัน

 

- ประโยชน์ของสวน
สตัว์ 

สภาพแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 
 - ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบในเร่ืองท่ีอยาก
รู้อยากเห็นจากแหล่งความรู้ท่ีครูเตรียม 
เช่น สมดุภาพ หนงัสือ การทดลอง อย่าง
มัน่ใจ 
 - เดก็ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบด้วยตวัเอง 
จากแหล่งความรู้ท่ีบ้าน และบคุคลอ่ืนโดย
เน้นให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง เม่ือ
ท ากิจกรรม 

พฤหสับดี - ลกัษณะของสวน
สตัว์ 

ศกุร์ - ชนิดของสตัว์ 
4 จนัทร์ - การปฏิบตัิตวัในสวน

สตัว์ 
องัคาร - เสนอกิจกรรมท่ี

ต้องการเรียนรู้ 
พธุ - ปฏิบตัติามกิจกรรม

ท่ีต้องการเรียนรู้ 
พฤหสับดี - น าเสนอผลงาน ขัน้ที่  3 ประเมินผล ทบทวนความรู้ 

อภิปราย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั เร่ือง 
สวนสตัว์ในฝัน โดยเด็กและครูร่วมกนัสรุป
ความรู้ท่ีได้จากเร่ืองท่ีศึกษาค้นคว้า ครู
กระตุ้นให้เด็กมีความมัน่ใจและภาคภูมิใจ
ในเร่ืองท่ีตนเองศกึษา และให้การเสริมแรง
ด้วยการชมเชย เพ่ือให้เด็กกล้าแสดงความ
คิดเห็น และแสดงออกถึงตวัตนของตนเอง
อยา่งมัน่ใจ    

ศกุร์ - สรุปเร่ืองราวท่ีได้
จากการเรียนรู้ 

5 
 
 
 

จนัทร์ 

ข้า
วดี
มีป

ระ
โย
ชน์

 

- เลือกหวัเร่ืองท่ี
ต้องการเรียนรู้ 

ขัน้ที่1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อ
เนือ้หาท่ีสนใจ โดยการอภิปรายซักถาม 
บรรยายประสบการณ์เดิมร่วมแสดงความ
คิดเห็นและลงมติเลือกเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ คือ
เร่ือง ข้าวดีมีประโยชน์  แล้วสร้างแผนท่ี
ความคิด เ พ่ื อใ ห้ เด็ก เห็นภาพรวมใน
การศกึษาค้นคว้า 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

สัปดาห์
ที่ 

วัน 
หัว
เร่ือง 

หัวเร่ืองย่อย 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 

แบบเดก็นักวิจัย 
5 (ตอ่) องัคาร 

ข้า
วดี
มีป

ระ
โย
ชน์

 

- ความส าคญัของข้าว ขัน้ที่ 2 ค้นคว้าวิจยัหาความรู้เร่ืองข้าวดีมี
ประโยชน์ ตามหัวเร่ืองย่อยท่ีเด็กสงสัย 
ดงันี ้
- ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการเสนอความ
คดิเห็น และรับฟังความต้องการของผู้ อ่ืน 
- ให้เดก็เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
สนใจและถนดัของแต่ละคน ส่งเสริมให้
เด็กปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
 - ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบในเร่ืองท่ีอยาก
รู้อยากเห็นจากแหล่งความรู้ท่ีครูเตรียม 
เช่น สมดุภาพ หนงัสือ การทดลอง อย่าง
มัน่ใจ 
 - เดก็ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบด้วยตวัเอง 
จากแหล่งความรู้ท่ีบ้าน และบคุคลอ่ืนโดย
เน้นให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง เม่ือ
ท ากิจกรรม 

พธุ - ประโยชน์ของข้าว 
พฤหสับดี - ลกัษณะของต้นข้าว 
ศกุร์ - ชนิดของข้าว 

6 จนัทร์ - การปลกูข้าว 
องัคาร - เสนอกิจกรรมท่ี

ต้องการเรียนรู้ 
พธุ - ปฏิบตัติามกิจกรรม

ท่ีต้องการเรียนรู้ 

พฤหสับดี - น าเสนอผลงาน ขัน้ที่  3 ประเมินผล ทบทวนความรู้ 
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง 
ข้าวดีมีประโยชน์ โดยเด็กและครูร่วมกัน
สรุปความรู้ท่ีได้จากเร่ืองท่ีศึกษาค้นคว้า 
ค รูก ระตุ้ น ใ ห้ เ ด็ ก มี ความมั่น ใจ และ
ภาคภูมิใจในเร่ืองท่ีตนเองศึกษา และให้
การเสริมแรงด้วยการชมเชย เพ่ือให้เด็ก
กล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงออก
อยา่งมัน่ใจ    
 

ศกุร์ - สรุปเร่ืองราวท่ีได้
จากการเรียนรู้ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

สัปดาห์
ที่ 

วัน 
หัว
เร่ือง 

หัวเร่ืองย่อย 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 

แบบเดก็นักวิจัย 
7 จนัทร์ 

ผล
ไม้
แส
นอ
ร่อ
ย 

- เลือกหวัเร่ืองท่ี
ต้องการเรียนรู้ 

ขัน้ที่1 ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อ
เนือ้หาท่ีสนใจ โดยการอภิปรายซักถาม 
บรรยายประสบการณ์เดิมร่วมแสดงความ
คิดเห็นและลงมติเลือกเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ คือ
เร่ือง ผลไม้แสนอร่อย  แล้วสร้างแผนท่ี
ความคิด เ พ่ื อใ ห้ เด็ก เห็นภาพรวมใน
การศกึษาค้นคว้า 

องัคาร - ประโยชน์และโทษ
ของผลไม้ 

ขัน้ที่  2 ค้นคว้าวิจยัหาความรู้เร่ืองผลไม้
แสนอร่อย ตามหัวเร่ืองย่อยท่ีเด็กสงสัย 
ดงันี ้
- ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการเสนอความ
คดิเห็น และรับฟังความต้องการของผู้ อ่ืน 
- ให้เดก็เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามความ
สนใจและถนดัของแต่ละคน ส่งเสริมให้
เด็กปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม 
 - ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบในเร่ืองท่ีอยาก
รู้อยากเห็นจากแหล่งความรู้ท่ีครูเตรียม 
เช่น สมดุภาพ หนงัสือ การทดลอง อย่าง
มัน่ใจ 
 - เดก็ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบด้วยตวัเอง 
จากแหล่งความรู้ท่ีบ้าน และบคุคลอ่ืนโดย
เน้นให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง เม่ือ
ท ากิจกรรม 
 

พธุ - ช่ือผลไม้ 
พฤหสับดี - รูปร่าง ลกัษณะของ

ผลไม้ 
ศกุร์ - การรับกินผลไม้แต่

ละชนิด 
8 จนัทร์ - รสของผลไม้ 

องัคาร - เสนอกิจกรรมท่ี
ต้องการเรียนรู้ 

พธุ - ปฏิบตัติามกิจกรรม
ท่ีต้องการเรียนรู้ 

 

 



54 
 

ตาราง 3 (ตอ่) 

สัปดาห์
ที่ 

วัน 
หัว
เร่ือง 

หัวเร่ืองย่อย 
ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 

แบบเดก็นักวิจัย 
 

8 (ตอ่) 
 

พฤหสับดี 
ผล
ไม้
แส
นอ
ร่อ
ย 

 
- น าเสนอผลงาน 

 
ขัน้ที่  3 ประเมินผล ทบทวนความรู้ 
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ือง 
ผลไม้แสนอร่อย โดยเด็กและครูร่วมกัน
สรุปความรู้ท่ีได้จากเร่ืองท่ีศึกษาค้นคว้า 
ค รูก ระตุ้ น ใ ห้ เ ด็ ก มี ความมั่น ใจ และ
ภาคภูมิใจในเร่ืองท่ีตนเองศึกษา และให้
การเสริมแรงด้วยการชมเชย เพ่ือให้เด็ก
กล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงออก
อยา่งมัน่ใจ    
 

ศกุร์ - สรุปเร่ืองราวท่ีได้
จากการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

ตาราง 4 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 3 ขัน้ตอน 
 
ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเด็ก

นักวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 
ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อ
เนือ้หาท่ีสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ท่ี 2 
ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ 
 

1.1 จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อธรรมชาติและความต้องการของ
ผู้ เรียน โดยอภิปรายซกัถามความอยากรู้อยากเห็น และความ
ต้องการของเดก็ในเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้  
1.2 สร้างสถานการณ์หรือใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้
แสดงออกโดยการ ตอบอภิปราย ซกัถาม แสดงความคิดเห็น 
เลา่ประสบการณ์เดมิ 
1.3 สร้างแผนท่ีความคดิเพ่ือให้เด็กเห็นภาพรวมเร่ืองท่ีต้องการ
จะเรียนรู้ 
1.4 ครูเช่ือมโยงสิ่งท่ีเด็กต้องการเรียนรู้กบัจุดประสงค์ เนือ้หา
ในหลกัสตูร เพ่ือการวางแผนจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีความ
ต่อเน่ือง  บูรณาการสาระการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับการเกิด
ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก โดยครูตัง้ค าถามกระตุ้นให้เด็ก
เกิดข้อสงสยัและคดิวางแผนหาค าตอบด้วยตนเอง 
 
2.1 ครูและเด็กร่วมก าหนดแหล่งเรียนรู้จากเร่ืองท่ีเด็กต้องการ
เลือก ซึ่งแหล่งเรียนรู้อาจเป็นในห้องเรียน สถานท่ีต่างๆ ใน
โรงเรียน นอกโรงเรียนก็ได้ 

2.2 ศกึษานอกสถานท่ี ครูพาเดก็ให้ได้รับประสบการณ์จริงจาก
แหลง่เรียนรู้ท่ีก าหนด โดยให้นกัเรียนมีประสบการณ์ตรง ซึ่งครู
คอยกระตุ้นให้นกัเรียนร่วมกิจกรรม และแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง   
2.3 เลือกหวัข้อท่ีจะศกึษา ในระหว่างท่ีศกึษานอกสถานท่ีจาก
แหล่งการเรียนรู้ท่ีก าหนดแล้ว ครูกระตุ้นให้เด็กเลือกเร่ืองจะ
ศกึษาตามความสนใจของเดก็ ตัง้ประเดน็ค าถาม 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย กระบวนการเรียนรู้ 
 จากเร่ืองท่ีเด็กสนใจ โดยกระตุ้นให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม

ต่างๆ อย่างมัน่ใจ กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นของ
ตน เ อ ง  ภาคภู มิ ใ จ ในตน เ อ ง  และป รับตัว เ ข้ า กับ
สภาพแวดล้อมได้อยา่งเหมาะสม 
2.4 ท าแผนผงัความคิดของเด็กตามหวัข้อท่ีเด็กสงสยั ครู 
พดูคยุประเด็นในหวัข้อกับเด็กเพ่ือช่วยกนัหาค าตอบ โดย
ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้คิดเพ่ือให้เกิดค าตอบเพ่ือพัฒนา
ความเช่ือมัน่ในตนเองให้แก่เดก็ในด้านตา่งๆ 

2.5 จดักิจกรรมให้เดก็ได้ท ากิจกรรมกลุม่ ดงันี ้
      - ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการเสนอความคิดเห็น และ
รับฟังความต้องการของผู้ อ่ืน 
      - ให้เด็กเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและ
ถนดัของแตล่ะคน 
      - ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็น
จากแหล่งความรู้ท่ีครูเตรียม เช่น สมดุภาพ หนงัสือ การ
ทดลอง อยา่งมัน่ใจ 
      - เด็กค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบด้วยตวัเอง จากแหล่ง
ความรู้ท่ีบ้าน และบคุคลอ่ืนโดยเน้นให้เด็กเกิดความมัน่ใจ
ในตนเอง เม่ือท ากิจกรรม 
      - ครูเตรียมแหลง่ข้อมลูท่ีเป็นส่ือการเรียน ใบความรู้ ใบ
งาน และวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ หรือศนูย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ท่ีมีข้อมลูความรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกท่ีจะศกึษา 
      - ผู้ปกครอง บนัทึกหลกัฐานการค้นคว้าทดลอง ด้วย
การขีดเขียนค าพดูสัน้ๆ ของเดก็ 
      - เดก็บนัทกึการเรียนรู้ จากการศกึษาค้นคว้า 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการเรียนรู้แบบเด็ก
นักวิจัย 

กระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ท่ี 3 
ขัน้การประเมินผล 

 
 
 
 

2.6 สรุปและจดัท าผลงานความรู้ ครูกระตุ้นให้เด็กสนทนา
โต้ตอบ ตัง้ค าถามและตอบค าถาม สรุปผลจากการศึกษา
ค้นคว้าในเร่ืองนัน้ๆ ซึ่งเด็กน าเสนอผลการค้นคว้า โดยการ
พดู ตอบค าถาม ตลอดจนน าผลงานจากภาพวาดหรืองานท่ี
ประดิษฐ์ขึน้มา หรือแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน ตลอดจนครูกระตุ้น
ให้เพ่ือนซกัถามแสดงความคิดเห็น และยกย่องชมเชยใน
ผลงานของเดก็ทกุคน 
2.7 ให้เด็กได้น าเสนอสืบค้นและแสวงหาความรู้ใหม่ ครู
กระตุ้นให้เด็กมีความภาคภูมิใจในเร่ืองท่ีตนศกึษา พร้อมทัง้
สร้างแนวคิดให้เด็กน าผลความรู้และผลงานท่ีศึกษาไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ในขัน้นีเ้ป็นผลการ
เรียนรู้ของเด็กอย่างองค์รวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจว่า
ตนเองมีจุดเด่นและความสามารถในด้านใดบ้าง  เป็นการ
กระตุ้นให้เดก็เกิดความอยากเรียนตอ่ไป 
 
         ประเมินผลส าเร็จของการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเด็กนกัวิจยั โดยเด็กและครูร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้จาก
เร่ืองท่ีศึกษาค้นคว้า ครูกระตุ้นให้เด็กมีความมั่นใจและ
ภาคภมูิใจในเร่ืองท่ีตนเองศกึษา และให้การเสริมแรงด้วยการ
ชมเชย เพ่ือให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงออกถึง
ตวัตนของตนเองอยา่งมัน่ใจ    

 
* หมายเหต ุระยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอนการด าเนินการขึน้อยูก่บัความสนใจของเดก็ 

7. เม่ือสิน้สุดการทดลองผู้วิจยัท าการประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัหลงัการ
ทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบประเมินชดุเดียวกบัการประเมินก่อนการทดลอง 

8 .  น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองไปท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
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สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์เคร่ืองมือและข้อมูล 

 ผู้ วิจัยได้น าข้อมูล ท่ีได้รับจากการทดลองวัดความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยของกลุ่ ม
ทดลองมาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิต ิดงันี ้

1. สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
1.1 หาความเท่ียงตรงของแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเอง ของเด็กปฐมวยัด้วยการใช้

ดชันีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กบัพฤติกรรม โดยค านวณจากสตูร (บุญเชิด ภิญโญอนนัต
พงษ์. 2526: 89) 

 

     IOC =    
 

 

 
เม่ือ       IOC แทน คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งแบบประเมินแตล่ะข้อ                                             

กบัจดุประสงค์ 

       แทน ผลรวมของคะแนนจากผู้ เช่ียวชาญ 
     N แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
 
 

1.2 การวิเคราะห์ข้อค าถามรายข้อ (Item Analysis) เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบ
ประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั โดยใช้สตูร rItem-Total (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2548: 
14) ดงันี ้ 
 

 
     








][ ][ 2222 TTnIIn

TIITn
               Total-Itemr  

  

เม่ือ rItem-Total แทน คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ 
  I แทน คะแนนของข้อค าถาม 
  T แทน คะแนนผลรวมของข้ออ่ืนท่ีเหลือทกุข้อ 
  n แทน จ านวนคนในกลุม่ 
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1.3 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย สูตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั ค านวณจากสตูร α ( บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2526: 165) ดงันี ้

 
 
 

              

















2

t

2

i

S

S
1

1K

K  

 

เม่ือ   แทน คา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั 
  K แทน จ านวนข้อค าถามของเคร่ืองมือวดั 
  2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะข้อ 
2

tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบัของเคร่ืองมือวดั 
 
 
 

 2. สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
   ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for windows ท าการวิเคราะห์ 

        2.1  หาคา่เฉล่ียของคะแนน  ใช้สตูร  (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 55)  
 
 
 

             
n

X
   X


  

 
 
 

    เม่ือ    X  แทน คา่เฉล่ีย 

      X แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 
      N แทน จ านวนเด็กปฐมวยั 
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 2.2 หาคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) โดยใช้สตูร 
(บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2521: 55)  
 

           
 1nn

XXn
S.D.

22






   

 

    เม่ือ S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
      N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 

      ΣX แทน ผลรวมคะแนนทัง้หมด 

       ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัอยา่งยกก าลงัสอง 
 

  2.3 ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียก่อนท าการ

ทดลองและหลงัท าการทดลอง โดยค านวณจากสตูร t - test แบบ  Dependent Samples  

(บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์. 2521: 99) ดงันี ้  

   
 

          
D

S

D
     t      

           เม่ือ    
N

S
S D

D
  

 
   และ t แทน คา่ท่ีใช้ในการพิจารณา  t - distribution 
     D แทน คะแนนความแตกตา่ง 
     N แทน จ านวนข้อ 

          D  แทน คา่เฉล่ียคะแนนความแตกตา่ง 
     

D
S  แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตา่ง 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 N       แทน      จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
                 แทน      คา่เฉล่ียของคะแนน  
            S        แทน      คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

D   แทน คา่เฉล่ียของผลตา่งคะแนนก่อนทดลอง และหลงัการทดลอง 
     แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเฉล่ีย 

 t         แทน      คา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณาจากการแจกแจงของ t 
P        แทน      คา่ระดบันยัส าคญัของสถิติ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอมูลในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดบั
ตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 การศกึษาระดบัความเช่ือมัน่ในตนเอง รายข้อ รายด้าน และโดยรวม ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองโดยรวมและรายด้าน ก่อนและหลงัการ
จดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ระดบัคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั ตามล าดบัขัน้ 
ดงันี ้

 

 

 



62 
 

ตอนที่ 1 การศกึษาระดบัความเช่ือมัน่ในตนเอง รายข้อ รายด้าน และโดยรวม ก่อนและหลงัการจดัการ
เรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

 ผู้ วิจัยน าคะแนนแบบประเมินความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้จากการประเมิน
นักเรียนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน ทัง้ก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย มา
ค านวณหาคา่เฉล่ีย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน แยกเป็นรายข้อปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 5  และแยก
เป็นรายด้าน และโดยรวม ปรากฏผลดงัแสดงในตาราง 6 

ตาราง 5 คา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองรายข้อของเด็กปฐมวยัท่ีได้จากการประเมิน
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
คา่สถิตพืิน้ฐาน 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

  SD   SD 
ดา้นความภาคภูมิใจในตนเอง     

1.1 ปฏิบตัิกิจกรรมได้ส าเร็จด้วยตนเองอย่างมัน่ใจ .53 .52 1.67 .49 
1.2 แสดงออกถงึความสนกุสนาน ดีใจ ร่าเริงเมื่อท ากิจกรรม .53 .64 1.67 .49 
1.3 ตดัสินใจท าสิ่งตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง .40 .51 1.67 .49 

ดา้นการกลา้แสดงความคิดเห็น     

2.1  บอกความต้องการของตนเองหรือตอบค าถามให้ผู้อื่นได้รับทราบ
ด้วยความมัน่ใจ 

.73 .59 1.67 .49 

2.2 ให้ค าแนะน า หรือให้ความช่วยเหลือเพ่ือนได้ .33 .49 1.60 .51 
2.3 แสดงความกระตือรือร้นอยากร่วมกิจกรรม .67 .49 1.87 .35 

ดา้นการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดลอ้ม     

3.1 ปฏิบตัิตามข้อตกลงได้อย่างเหมาะสม .73 .46 1.80 .41 
3.2 สามารถเป็นทัง้ผู้น าและผู้ตามได้ในการท ากิจกรรมตา่งๆ .40 .51 1.60 .51 
3.3 รับฝังความคิดเห็นของผู้อื่น .40 .51 1.73 .46 

ดา้นการกลา้แสดงออก     

4.1 สบตาคูส่นทนา หรือผู้ชมในขณะท่ีร่วมกิจกรรม .80 .41 1.93 .26 
4.2 ร่วมสนทนาหรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าท่ีชดัเจน .47 .52 1.73 .46 
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมัน่ใจไมป่ระมาท ไมอ่าย ไมเ่คอะเขิน .67 .49 1.87 .35 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 พบว่า ระดบัคะแนนแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก
ปฐมวยัเป็นดงันี ้

ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจยั ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีคะแนนรายข้อ
เฉล่ีย  อยู่ในระดบัปานกลางทัง้สามข้อ (.53, .53, .40) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน .507 ถึง .640  ด้านการ
กล้าแสดงความคิดเห็น มีคะแนน ข้อ 2.2 (ให้ค าแนะน า หรือให้ความช่วยเหลือเพ่ือนได้) อยู่ในระดบั
น้อย (.33) ส่วนอีกสองข้ออยู่ในระดับมาก (.67-.73) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .49 ถึง .59 ด้านการ
ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม มีคะแนน ข้อ 3.1 (ปฏิบตัติามข้อตกลงได้อยา่งเหมาะสม) อยู่ในระดบัมาก 
(.73)  สว่นอีกสองข้อ อยูใ่นระดบัปานกลาง (.40, .40) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน .46 ถึง .51 ด้านการกล้า
แสดงออก มีคะแนน ข้อ 4.2 (ร่วมสนทนาหรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าท่ีชดัเจน) อยู่ในระดบัปานกลาง 
(.47) สว่นอีกสองข้อ อยูใ่นระดบัมาก (.80, .67)  มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 ถึง .52 

หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั  ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย ราย
ข้ออยู่ในระดบัมาก  เท่ากนัทัง้สามข้อ (1.67) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากนัทัง้สามข้อ (.49)  ด้านการ
กล้าแสดงความคิดเห็น มีคะแนนเฉล่ีย ทัง้สามข้ออยู่ในระดบัมาก (1.60-1.87) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
.35  ถึง .51 ด้านการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม มีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก  ทัง้สามข้อ  (1.60-
1.80 ) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .41 ถึง .51 ด้านการกล้าแสดงออก มีคะแนนเฉล่ีย อยู่ในระดบัมาก ทัง้
สามข้อ (1.73-1.93) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  .26   ถึง .46 

ตาราง 6  คา่สถิตพืิน้ฐานของคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองแยกรายด้าน และโดยรวม ของเด็ก ปฐมวยัท่ี
ได้จากการประเมินก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
คา่สถิตพืิน้ฐาน 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

  SEM SD   SEM SD 
ด้านความภาคภมูิใจในตนเอง .49 .10 .40 1.67 .10 .38 
ด้านการกล้าแสดงความคดิเห็น .58 .07 .27 1.71 .08 .31 
ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม .51 .08 .31 1.71 .09 .33 
ด้านการกล้าแสดงออก .64 .09 .37 1.84 .07 .28 
ความเช่ือมัน่ในตนเองโดยรวม .56 .05 .18 1.733 .05 .19 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 พบว่า ระดบัคะแนนแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็ก
ปฐมวยัเป็นดงันี ้

ก่อนได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั    มีคะแนนด้านความภาคภูมิใจในตนเองเฉล่ีย  อยู่
ในระดบัปานกลาง (.49)  มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน .40  มีคะแนนด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น เฉล่ีย  
อยูใ่นระดบัปานกลาง (.58) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน .27 มีคะแนนด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 
เฉล่ีย  อยู่ในระดบัปานกลาง (.51) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .31 มีคะแนนด้านการกล้าแสดงออก เฉล่ีย  
อยู่ในระดบัปานกลาง (.64) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .37 มีคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองโดยรวมเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (.56) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน .18 

หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั มีคะแนนด้านความภาคภูมิใจในตนเองเฉล่ีย อยู่ใน
ระดบัมาก (1.67) มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 มีคะแนนด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น เฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก (1.71)  มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  .33   มีคะแนน ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม เฉล่ีย  
อยูใ่นระดบัมาก (1.71) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน .31 มีคะแนนด้านการกล้าแสดงออก เฉล่ีย  อยู่ในระดบั
มาก (1.84) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน .28 มีคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก 
(1.73) มีคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน .19  

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

 ผู้วิจยัน าคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเอง แยกแตล่ะด้าน และคะแนนรวมทัง้ฉบบั ของเด็กปฐมวยั
ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัมาวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  หาคา่
ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียและความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคะแนนความแตกต่างก่อนและ
หลงั  แล้วท าการทดสอบโดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample ปรากฏดงัแสดงในตาราง 6 และหาคา่
สหสมัพนัธ์ คะแนนระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั ปรากฏดงัแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนความเช่ือมั่นในตนเอง ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัจ าแนกรายด้าน และโดยรวม 

 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง ทดสอบ   S.D.       t sig 

ด้านความภาคภมูิใจใน
ตนเอง 

ก่อน .49 .40 
-1.18 .08 -14.95 .00 

หลงั 1.67 .38 

ด้านการกล้าแสดงความ
คดิเห็น 

ก่อน .58 .27 
-1.13 .05 -20.82 .00 

หลงั 1.71 .31 

ด้านการปรับตวัเข้ากบั
สภาพแวดล้อม 

ก่อน .51 .31 
-1.20 .07 -16.84 .00 

หลงั 1.71 .33 

ด้านการกล้าแสดงออก 
ก่อน .64 .37 

-1.20 .08 -15.32 .00 
หลงั 1.84 .28 

ความเช่ือมัน่ในตนเอง
โดยรวม 

ก่อน .56 .18 
-1.18 .03 -36.36 .00 

หลงั 1.73 .19 

 

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 พบวา่ หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ความเช่ือมัน่ใน
ตนเองของเดก็ปฐมวยัรายด้านมีการเปล่ียนแปลงดงันี ้ ด้านความภาคภูมิใจในตนเองมีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มขึน้เฉล่ีย  -1.18  คะแนน  ซึ่งเพิ่มมากขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั p<.01 (t=-14.95, 
sig=.00) ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็นมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้เฉล่ีย  -1.13  คะแนน  ซึ่งเพิ่มมาก
ขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p<.01 (t=-20.82, sig=.00) ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม
มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้เฉล่ีย  -1.20 คะแนน  ซึ่งเพิ่มมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p<.01 
(t=-16.84, sig=.00)  ด้านการกล้าแสดงออกมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้เฉล่ีย -1.20  คะแนน  ซึ่งเพิ่ม
มากขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p<.01 (t=-15.32, sig=.00) และ ความเช่ือมัน่ในตนเองของ
เด็กปฐมวยัโดยรวม  มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้เฉล่ีย -1.18  คะแนน  ซึ่งเพิ่มมากขึน้อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั p<.01 (t=-36.36, sig=.00) แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัส่งเสริม
เดก็ปฐมวยัมีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูขึน้อยา่งชดัเจน 

 
 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวัยท่ีได้การจดัการเรียนรู้แบบ
เดก็นกัวิจยั มีจดุมุง่หมายในการวิจยัคือ เพ่ือศกึษาของความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั และเพ่ือเปรียบเทียบระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั ก่อนแลหลงัการทดลอง 

ขอบเขตของการศกึษาค้นคว้าประชากรท่ีใช้ในการสุม่กลุม่ตวัอยา่งครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยั ชาย – 
หญิง ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
พิมพา อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา สงักดัส านกังานเทศบาลต าบลพิมพา จ านวน 2 ห้องเรียน 
จ านวน 65 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี  ้ เป็นเด็กปฐมวยั ชาย – หญิง ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ชัน้
ปฐมวยัปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2553 ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กต าบลพิมพา อ าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง คือเลือกมา 1 ห้องเรียน จากจ านวน 2 ห้องเรียน 
จากนัน้เรียงล าดบัเด็กตามอายจุากมากไปหาอายนุ้อย จ านวน 32 คน แล้วคดัเลือกเด็ก อนัดบัท่ี 1-15 
อายรุะหว่าง 4 – 5 ปี เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 15 คน เพ่ือใช้เป็นกลุ่มทดลองตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วยตวัต้น ได้แก่ การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ตวัแปรตาม ได้แก่ ความเช่ือมัน่ในตนเอง
ของเดก็ปฐมวยั 

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยและแบบประเมินความ
เช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น ด้าน
การปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านการกล้าแสดงออกท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 12 ข้อ ท่ีมีความ
เช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .67  

ในการศึกษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง  (Quasi Experimental Design) ซึ่ง
ท าการศึกษาวิจยักับกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนระดบัปฐมวัย โดยผู้ วิจยัได้ด าเนินการทดลองโดยสร้าง
ความคุ้นเคยกบักลุม่ตวัอยา่งเป็นเวลา 1 สปัดาห์ จากนัน้ท าการประเมิน ด้วยแบบประเมินความเช่ือมัน่
ในตนเองของเด็กปฐมวยั วดัผลก่อนทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง และด าเนินการทดลองจนครบ 8 สปัดาห์ 
เม่ือสิน้สุดการทดลอง น าแบบประเมินความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวยัมาทดสอบอีกครัง้และน า
ข้อมลูท่ีได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติ 
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สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจยัครัง้นี ้พบว่า ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบเดก็นกัวิจยั มีระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัโดยรวมเพิ่มมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั p<.01 ระดบัคะแนนแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั มีคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองรวมเฉล่ียเท่ากบั  .56 และ1.73 
ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัมาก คะแนนด้านความภาคภูมิใจในตนเองเฉล่ียเท่ากบั .49 และ1.67 
ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลางและระดบัมาก คะแนนด้านการกล้าแสดงความคิดเห็นเฉล่ียเท่ากับ .58 และ 
1.71 ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัมาก คะแนนด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมเฉล่ียเท่ากบั 
.51 และ 1.71 ซึ่งอยู่ในระดบัปานกลางและระดบัมาก คะแนนด้านการกล้าแสดงออกเฉล่ียเท่ากบั .64 
และ1.84 ซึง่อยูใ่นระดบัปานกลางและระดบัมาก 
 หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย ความเช่ือในตนเองของเด็กปฐมวัยมีการ
เปล่ียนแปลงดังนี ้คือ ก่อนการทดลองค่าเฉล่ียเท่ากับ ( =.56) และหลังการทดลองค่าเฉล่ียเท่ากับ 
( =1.73) ซึง่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมีคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองโดยรวมเฉล่ียสงูขึน้เท่ากบั -1.18 
(  =-1.18) ซึ่งเพิ่มมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p<.01 แสดงว่า การจดัการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยั สง่เสริมให้เดก็ปฐมวยัมีความเช่ือมัน่ในตนเองสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

อภปิรายผล 

การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาระดบัการพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวัย 
และเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลงัได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยั ปรากฏผลดงันี ้ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัพฒันาความเช่ือมัน่ใน
ตนเองสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานของการวิจยัครัง้นี ้แสดง
ให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัสามารถส่งเสริมความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัให้
สงูขึน้ได้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีส้ามารถอภิปรายผลได้วา่ 

1. เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัมีคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองสูงขึน้
หลังการทดลอง เน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยเป็นการจัดการสอนท่ีท าให้เด็กได้
ตระหนกัถึงความสามารถของตนเองว่าสามารถท าอะไรได้หรือไม่ได้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง กล้า
แสดงความคิดเห็น สามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมรอบตวัได้อย่างเหมาะสม และกล้าแสดงออก
อยา่งอิสระท าให้บรรยากาศในชัน้เรียนเป็นไปอยา่งสนกุสนานเพลิดเพลิน เด็กมีความกระตือรือร้นอยาก
เข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกบั สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2550: 55 – 56) ได้กล่าวไว้ว่าพฒันาการทาง
สติปัญญาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ สอดคล้องกบั เพียเจต์ กล่าวถึงพฒันาการทางสติปัญญาของ
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มนษุย์ไว้ว่า ในการสร้างความรู้ผ่านการปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม  ซึ่งปรากฏอยู่ในตวัเด็กตัง้แตแ่รก
เกิด ความสามารถนีคื้อ การปรับตวั (Adaptation) เป็นกระบวนการท่ีเด็กสร้างโครงสร้างตามความคิด 
(Scheme) โดยการมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัสิ่งแวดล้อม 2 ลกัษณะคือ เด็กพยายามปรับตวัให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมโดยซึมซับประสบการณ์  (Assimilation) และการปรับโครงสร้างสติปัญญา 
(Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดลุในโครงสร้างความคิด  ความเข้าใจ 
(Equilibration)  

กล่าวได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถพฒันา
ระดบัความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัได้ทุกขัน้ตอน เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจัย
เป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคดิ ในการเสนอหวัข้อเร่ืองท่ีเด็กสนใจจะเรียนรู้ เด็กจะ
ตดัสินใจเลือกหวัข้อท่ีตนเองสนใจ เกิดการปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนตลอดเวลาระหว่างท ากิจกรรมเน่ืองจาก
เด็กได้แรกเปล่ียนความคิดเห็นกันตลอดเวลา เด็กได้แสดงออกในการท ากิจกรรมการสืบค้นวิจัยหา
ความรู้และปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่อยู่เสมอจากการเรียนรู้นอกสถานท่ี และเม่ือเด็กจดบนัทึก
เร่ืองราว ขีดเขียน วาดภาพ สร้างหรือทดลอง ซึง่เป็นผลงานของเดก็ท าให้เดก็เกิดความภาคภูมิใจชิน้ของ 
และภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความสุข สนุกสนาน ร่าเริงและกระตือรือร้นในการค้นคว้าวิจยัหาความรู้
ใหม่ๆ  เกิดความเช่ือมัน่ในตนเองมีความพร้อมในการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ หรือทกัษะด้านอ่ืนใน
ระดบัท่ีสูงขึน้ได้อย่างเต็มศกัยภาพ ซึ่งเห็นได้จากเม่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างของคะแนน
ความเช่ือมัน่ในตนเองก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั จ าแนกรายด้านโดยเรียงล าดบั
จากด้านท่ีมีการพฒันามากไปหาน้อยดงันี ้

1.1 ด้านการกล้าแสดงออก มีระดบัคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองเพิ่มสงูขึน้ คือก่อนการทดลอง 
คา่เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .64 และหลงัการทดลองคา่คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากับ 
1.84 พบว่าในการศกึษาศกึษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ ความสามารถในการแสดงออกของเด็กปฐมวยั
ซึ่งสงัเกตได้จากการแสดงท่าทางตามค าสัง่ตา่งๆ กล้าทดลองท ากิจกรรมใหม่ๆ กระตือรือร้นอยากร่วม
กิจกรรม เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัสามารถส่งเสริมความเช่ือมั่นในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย ด้านการกล้าแสดงออกได้ทุกขัน้ตอน เด็กจะได้ร่วมท า กิจกรรมต่างๆ ในการค้นคว้าวิจัยหา
ความรู้ ได้แสดงออกถึงความเป็นตวัเอง กระตือรือร้นอยากท ากิจกรรม ด้วยความมัน่ใจไม่ประมาท ไม่
อายหรือเคอะเขิน แสดงท่าทางสนกุสนาน ร่าเริง ซึ่งสอดคล้องกบักลุยา ตนัติผลาชีวะ (2543: 53) ท่ี
กล่าวว่า การท่ีครูกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้แสดงออกด้วยการให้อิสระแก่ผู้ เรียนในการคิดและการท ากิจกรรม 
ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึน้ ดงันัน้การจดักิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมจะส่งผลให้เด็ก
สามารถพฒันาการได้เตม็ตามศกัยภาพ 
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1.2 ด้านการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม มีระดบัคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองอยู่ในระดบั
เพิ่มขึน้ คือ ก่อนการทดลองคา่คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เท่ากบั .51 และหลงัการทดลอง คา่
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากบั 1.71 พบว่าเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมกบั
เพ่ือนได้ มีมนุษยสมัพนัธ์ ยอมรับสถานการณ์ใหม่ๆ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงได้อย่างถกูต้อง บอกความต้องการให้ผู้ อ่ืนรับทราบได้ ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัใน
ทุกขัน้ตอนสามารถพัฒนาเด็กปฐมวยัให้สามารถปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คือ 
เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ท ากิจกรรมใหม่ๆอยู่เสมอ ได้พบปะกับวิทยากรหลายท่าน
ท่ีมาให้ความรู้ในหวัเร่ืองท่ีเดก็เลือก ซึง่ใน 2 สปัดาห์ แรกเด็กบางส่วนยงัไม่สามารถพฒันาด้านนีไ้ด้ดีนกั 
แต่เม่ือเร่ิมเขาสปัดาห์ท่ี 3 เด็กส่วนใหญ่ก็แสดงท่าทางสนุกสนานอยากเรียนรู้ กระตือรือร้นท่ีจะได้ท า
กิจกรรมใหม่ ร่าเริงเม่ือได้ออกไปแหล่งเรียนรู้ใหม่ สามารถปฏิบตัิตามกติกาของกลุ่มได้ สอดคล้องกับ 
อารี เกษมรัติ (2531: 20) ท่ีกล่าวว่า ความเช่ือมัน่ในตนเองเป็นลักษณะหนึ่งของบุคลิกภาพท่ีมี
ความส าคญัยิ่งในการด าเนินชีวิต การปพืูน้ฐานความเช่ือมัน่ในตนเองให้เกิดขึน้กบัเด็ก จะช่วยให้เด็ก
กล้าคิดกล้าท าสิ่งตา่ง ๆ ด้วยความมัน่ใจ และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมหรือ เหตกุารณ์
ตา่ง ๆ ได้อยา่งมีความสขุ 

1.3 ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น มีระดบัคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองอยู่ในระดบัเพิ่มขึน้
เป็นอนัดบัสาม คือ ก่อนการทดลองค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางเท่ากบั .58 และหลงัการทดลอง
คา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากเท่ากบั 1.71 พบว่า ในการแสดงความคิดเห็นของเด็กปฐมวยัมีการพฒันาเพิ่ม
มากขึน้ ซึง่สงัเกตได้จากการกล้าพดูแสดงความคิดเห็นและการตอบค าถาม ด้วยถ้อยค าท่ีชดัเจน  สบตา
คูส่นทนาในขณะท่ีพดู รวมถึงการให้ค าแนะน า ซกัถามข้อสงสยัตา่งๆหรือให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้ ซึ่ง
ในด้านนีเ้ด็กจะเกิดการพฒันาการกล้าแสดงได้ในทุกขัน้ของการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั แต่ครู
จะต้องมีสว่นส าคญัในการเปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ รับฟัง และกระตุ้นให้เด็ก
ข้อสงสยัและซกัถามในหวัเร่ืองท่ีเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจยัหาความรู้ใหม่ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับ มุสเสน  
(Mussen. 1969: 216) ท่ีกล่าวว่า พ่อแม่ท่ีให้โอกาสและได้รับการสนบัสนนุความต้องการในด้านความ
อยากรู้อยากเห็น จะท าให้เด็กมีความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง พึ่งตนเองได้ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด 
กล้าตดัสินใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถเผชิญสถานการณ์ใหม่ โดยไม่วิตกกงัวล และมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ดงันัน้เด็กควรได้รับการส่งเสริมอย่างตอ่เน่ืองจากบคุคลรอบข้าง  เพ่ือท่ีเด็กเหล่านัน้จะ
ได้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ส าคัญติดตัวต่อไป  อันจะเป็นพืน้ฐานท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ 
ความก้าวหน้าในชีวิต ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจในการศกึษาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั  
สามารถศกึษาและใช้เป็นแนวทางในการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกบัพฒันาการ 
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ความสนใจตามวัยและวุฒิภาวะ ตลอดจนระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวยัตอ่ไป 

1.4 ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง มีระดบัคะแนนความเช่ือมัน่ในตนเองในระดบัเพิ่มขึน้น้อย
ท่ีสุด คือ ก่อนการทดลองค่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลางเท่ากับ .49 และหลงัการทดลองค่า
คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 1.67 พบว่า เด็กปฐมวยัจะได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในขัน้ท่ี 
2 และขัน้ท่ี 3 คือเม่ือเด็กได้พฒันาทกัษะตา่ง ๆ ท ากิจกรรมด้วยตนเอง โดยได้รับการกระตุ้นจากครูและ
เพ่ือนคอยชีแ้นะ เด็กค้นหาค าตอบจากปัญหาตา่ง ๆ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง อย่างสนกุสนาน 
พึงพอใจในการกระท าของตนเอง เด็กจึงจะเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง เม่ือสามารถ
ท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ได้ด้วยตนเอง โดยไมท้่อถอยแม้มีปัญหาหรืออปุสรรค พอใจและยอมรับผลงานการ
กระท าของตนเอง ภูมิใจและมีความสขุเม่ือได้ท า ถึงสิ่งท่ีท าจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จผลก็ตาม สอดคล้อง
กบัมาสโลว์ (Maslow. 1954: 80 – 97) ท่ีกล่าวว่า มนษุย์ทกุคนมีความต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีคา่ 
ประสบความส าเร็จ ให้ผู้ อ่ืนเห็นว่าตนมีความสามารถต้องการได้รับการยกย่องจากผู้ อ่ืน  ถ้าความ
ต้องการนีไ้ด้รับการตอบสนองจะท าให้มีความมั่นใจในตนเอง  ดงันัน้การเปิดโอกาสให้เด็กน าเสนอ
เร่ืองราวของตนให้ผู้ อ่ืนได้รับทราบ ท าให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีตอ่เร่ืองราวของตน และการให้เด็กมีโอกาส
ประสบความส าเร็จจากการท ากิจกรรม จงึสง่ผลตอ่ความภาคภมูิใจในตนเองในท่ีสดุ 

การพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั เม่ือได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั มี
การเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ตามล าดบั ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบนกัวิจยัเป็นการสอนโดยยึด
เดก็เป็นศนูย์กลางตามสภาพจริง เป็นวิธีการสอนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างครูและนกัเรียน เน้น
ให้เดก็สร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง เดก็มีสว่นร่วมในการสร้างบทเรียน ได้ท ากิจกรรมท่ีหลายรูปแบบ เด็ก
ได้พฒันากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกทกัษะซ า้ ๆ ในสถานการณ์ตา่ง ๆ ท าให้บรรยากาศใน
การเรียนเป็นไปอย่างสนกุสนาน เพลิดเพลิน มีความสขุ มีความกระตือรือร้น เกิดรู้จกัพึ่งพาตนเอง กล้า
คิด กล้าตดัสินใจ กล้าพดู กล้าแสดงออก สามารถเผชิญสถานการณ์ใหม่ได้โดยไม่วิตกกงัวล ก่อให้เกิด
ความเช่ือมัน่ในตนเอง 

ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวัยจะได้รับการพัฒนาหากเด็กได้รับประสบการณ์ หรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสมต่อเน่ืองตามล าดบั จากการวิจยัพบว่า เม่ือจ าแนกรายด้านของความเช่ือมั่นใน
ตนเองของเด็กปฐมวยัโดยรวม กลุ่มตวัอย่างมีความเช่ือมัน่ในตนเองทกุด้านสงูขึน้ ได้แก่ ด้านการกล้า
แสดงออก (  =1.84) ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น ( =1.71) ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 
(  =1.71) และด้านความภาคภูมิใจในตนเอง (  =1.67) ตามล าดบัคะแนนเฉล่ียรวมความเช่ือมัน่ใน
ตนเองของเด็กปฐมวยั ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง (r=.69, sig=.004) ด้านการกล้าแสดงความ
คิดเห็น  (r=.74, sig=.002) ความเช่ือมัน่ในตนเองโดยรวม (r=.77, sig=.001) ก่อนและหลงัจากการ
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จัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย มีความสัมพันธ์ กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี p<.01 ส่วน ด้านการ
ปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อม (r=.63, sig=.013) ด้านกล้าแสดงออก (r=.59, sig=.021) ก่อนและ
หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั มีความสมัพนัธ์ กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี p<.05 แสดง
ว่า ความเช่ือมัน่ในตนเองทกุด้าน ตลอดระยะเวลาการทดลองมีการเปล่ียนแปลงสงูเพิ่มขึน้ เม่ือได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 

2. ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั มีการพฒันา
เพิ่มสูงขึน้เน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย ซึ่งพัฒนาขึน้โดยรองศาสตราจารย์  
ดร.สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ มีลกัษณะเป็นกิจกรรมการสอน การสนทนา การโต้ตอบค าถาม และใช้
เทคนิคการระดมสมอง ให้เด็กค้นพบด้วยตนเอง ให้เด็กปรึกษาพดูคยุกบัครู ครูสร้างสถานการณ์จ าลอง
ศกึษาค้นคว้าวิจยัหาความรู้ โดยมีล าดบัตามขัน้ตอนดงันี  ้ ขัน้ท่ี 1) การวางแผนจดัการเรียนรู้ก าหนด
ระยะเวลาท่ีสอน 2 สปัดาห์ / 1 หวัเร่ือง เช่ือมโยงบรูณาการประสบการณ์ สาระการเรียนรู้ ขัน้ท่ี 2) การ
ให้เด็กค้นคว้าวิจยัหาความรู้ ครูได้ก าหนดแหล่งเรียนรู้ พาเด็กศึกษานอกสถานท่ี ให้เด็กตัง้ค าถามท่ี
สงสยัเป็นหวัข้อในการเรียนรู้ตอ่ไป จดักิจกรรม ให้เด็กช่ืนชมและแสดงผลงานกระตุ้นให้เด็กสืบค้นและ
แสวงหาความรู้ใหม่ ขัน้ท่ี 3) การประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ในขัน้นีค้รูใช้วิธีการประเมินผล โดยการ
สงัเกตพฤติกรรม ประเมินพฤติกรรม และประเมินผลงานเด็ก จากผลการวิจยัพบว่า เด็กท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัมีความเช่ือมัน่ในตนเองเพิ่มขึน้ในระดบั .01 อย่างมีนยัส าคญั โดยการให้
ผู้ เรียนได้ศกึษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตวัเอง ตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั ได้แก่ 

ขัน้ท่ี 1 ทบทวนความรู้ เลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ ในขัน้นีค้รูได้ศกึษาหวัข้อเร่ืองให้เด็กได้เรียนรู้
ในสปัดาห์แรก แตใ่ห้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกหวัเร่ือง เช่น ครูตัง้ค าถามเก่ียวกบัธรรมชาติหวัเร่ืองการ
เรียนรู้ แล้วให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการพดู โดยครูตัง้ค าถามให้เด็กได้พูดแสดงความคิดเห็นออกมา 
“เด็ก ๆ คิดว่าอะไรบ้างท่ีอยู่ในสวนสตัว์” ค าตอบของเด็กท่ีได้มา คือ นก ลง เสือ สิงโต กวาง หน ูต้นไม้ 
ก้อนหิน ต้นหญ้า และดอกไม้ เป็นต้น หลงัจากนัน้ครูก็จงูใจให้เด็กพดูสนทนาเก่ียวกบัหวัเร่ืองท่ีพดูอกมา
และเลือกหวัข้อท่ีสนใจอยากจะศกึษามากท่ีสดุ คือเร่ือง สวนสตัว์ เด็กๆช่วยกนัตัง้ช่ือหวัข้อท่ีจะศกึษาว่า 
สวนสตัว์ในฝัน เดก็ก็จะได้มีสว่นร่วมและรู้ว่าสปัดาห์นีจ้ะศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัอะไร ซึ่งสอดคล้องกบั โร
เจอร์ (Roger) และมาสโลว์ (Maslow) เห็นวา่ ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กนัน้เกิดจากความรู้สึกนึกคิด
และการรับรู้เก่ียวกบังาน ถ้าเด็กได้รับรู้ว่าประสบการณ์ท่ีเขาได้รับนัน้ท าให้เขามีคา่ มีความส าคญัเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ อ่ืน และคนอ่ืนมีความรู้สึกท่ีดีตอ่เขา เด็กก็จะมีความรู้สึกนึกคิดท่ีเก่ียวกบัตนในทางท่ีดี 
และความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนในทางท่ีดีนีจ้ะเป็นตวัก าหนดให้เด็กแสดงลักษณะและพฤติกรรมท่ี
เรียกวา่ เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง (ประดนินัท์ อปุรมยั. 2526: 37 – 38) 
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ขัน้ที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ ขัน้นีค้รูจะพาเด็กไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้เด็กมี
ประสบการณ์ตรง อาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้  ในการท ากิจกรรมนัน้
เดก็ลงมือปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆ ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้สนบัสนนุให้ค าปรึกษา ได้แก่ การออกไปส ารวจ
บริเวณโรงเรียน เช่นการออกไปส ารวจสตัว์ชนิดตา่งๆ ท่ีอยู่ภายในโรงเรียน การออกไปทศันศกึษานอก
สถานท่ีเช่น ชมุชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน เรียนรู้จากการเชิญวิทยากรมาสาธิตและให้ความรู้แก่เด็ก 
หรือการศกึษาจากของจริง หรือวสัดจุ าลอง หนงัสือ รูปภาพภายในห้องเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะได้
ใช้ทกัษะการสงัเกต ใช้ประสาทสมัผสั การด ูการได้ยิน โดยระหว่างการศกึษาจากแหล่งเรียนรู้นีค้รูต้อง
กระตุ้นให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น แสวงหาค าตอบด้วยตนเอง  กล้าแสดงออก และปรับตวัเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เม่ือเด็กสามารถท ากิจกรรมตา่งๆ ได้ด้วยตนเองและได้รับการยอมรับ
จากผู้ อ่ืนเด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ท าให้ขณะร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เด็กจะรู้สึก
สนุกสนาน มีความกระตือรือร้น สนใจ สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันกับเพ่ือน  เล่า
ประสบการณ์เดมิของตนเองให้ผู้ อ่ืนฟัง ซึง่สอดคล้องกบักบัแนวคิดของ ดิวอี ้(กลุยา ตนัติผลาชีวะ. 2547
ก: 97; อ้างอิงจาก Dewey.1859 – 1952) ท่ีว่า การเรียนรู้เกิดจากการกระท า (Learning by doing) 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สมจิตนา คปุตสนุทร (2547: 15) คือ เดก็ท่ีความมัน่ใจในตนเองจะเป็นเด็ก
ท่ีกล้าพดูกล้าแสดงออก กล้าคดิและปฏิบตัใินสิ่งท่ีตนเองเห็นวา่ดีแล้วถกูต้องแล้ว มีบคุลิกภาพท่ีเปิดเผย
แสดงความเป็นตวัของตวัเอง รู้จกัปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมตา่งๆ ได้ง่าย ในขณะเดียวกนัก็พร้อมท่ีจะ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างมีเหตผุล และพร้อมขอความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนท่ีตนเองมัน่ใจว่า
จะท าสิ่งนัน้ๆ ได้ดีกวา่ตน เพ่ือให้งานท่ีได้รับมอบหมายประสิทธิภาพสงูสดุ  

ขัน้ที่ 3 ประเมินผล ในการประเมินครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ประเมินกลุ่มตวัอย่างจากการสงัเกต
พฤตกิรรมเดก็จะมีความกระตือรือร้นในการท่ีจะศกึษาค้นคว้าและลงมือปฏิบตัิกบัชิน้งานท่ีตนเองสนใจ  
และน าเสนอบอกเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัตนเองและชิน้งานของตนเองได้ ด้วยลกัษณะกระบวนการ ขัน้ตอน 
การจัดการเรียนรู้ของเด็กนักวิจัย ท าให้เด็กเกิดปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม  

ในการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2547: 85 – 86) ได้กล่าวไว้ว่า 
การให้ครูจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัเป็นการมุ่งแสวงหารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องและเอือ้
ตอ่การปฎิรูปการศกึษา ท่ีมีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามหมวด 4 แนวการจดั
การศกึษาท่ีมุ่งเน้นปฏิรูปการเรียนรู้เน้นผู้ เรียนส าคญัท่ีสดุ โดยในมาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า “การจดัการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคญัท่ีสดุ” คือการจดัการเรียนรู้ให้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสดุ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้คิดเอง ปฏิบตัิเอง โดยครูมีการวางแผน
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ร่วมกบัผู้ เรียน กระตุ้น ให้ก าลงัใจ อนัเป็นแมบ่ทส าคญัตอ่การปฏิรูปให้ครูปฏิบตัิการสอนแบบผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง ซึง่วิธีการจดัการเรียนรู้แบบนีค้รูสามารถน ามาใช้หลอมรวมเป็นวิธีการสอนปกติในชัน้เรียนใน
การจดัการเรียนการสอนได้ทกุวนัและตลอดไป อนัน าไปสูก่ารสอนให้ครูแบบพึง่พาตนเอง 

ผลการวิจยัในครัง้นี ้ แสดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัสามารถส่งเสริมให้เด็ก
เกิดความเช่ือมั่นในตนเองเพิ่มสูงขึน้ เพราะเด็กได้ลงมือปฏิบตัิ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ท าให้ได้
ประสบการณ์ตรงโดยครูมีบทบาทท่ีส าคญัในการเตรียมความพร้อมเด็กและกระตุ้นให้เด็กเกิดข้อสงสยั  
สงัเกต และคดิหาค าตอบจากการส ารวจค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นการจดัการเรียนรู้ให้เด็กมีส่วนร่วม
ในการสร้างบทเรียน เด็กได้ท ากิจกรรมในหลายรูปแบบได้พฒันากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ใน
สถานการณ์ตา่ง ๆ ท าให้บรรยากาศในการเรียนเป็นไปอย่างสนกุสนาน เพลิดเพลิน มีความสขุ มีความ
กระตือรือร้น เกิดความภาคภมูิใจในตนเอง เดก็จงึกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึน้ สามารถแสดงความคิดเห็น
และตอบค าถามแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัเพ่ือนหรือผู้ อ่ืนได้มากขึน้  

ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 

1. การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัเกิดการพฒันาความเช่ือมัน่
ในตนเองได้ทุกขัน้ตอน เด็กมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม เน่ืองจากได้มีส่วนร่วมในการคิด
ตดัสินใจ ลงมือปฏิบตัด้ิวยตนเองอย่างอิสระ ท าให้เด็กได้สนกุกบัการได้คิดจินตนาการโดยไม่จ ากดั เด็ก
จึงได้เรียนรู้อย่างมีความสขุ เป็นผลให้เด็กร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ การด าเนินกิจกรรมในระยะแรก 
เด็กยงัไม่คอ่ยกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือกล้าแสดงออกมากนกั  เม่ือด าเนินกิจกรรมผ่านไป 2 – 3 
สปัดาห์จะเห็นได้วา่เดก็หลายคนกล้าพดู กล้าแสดงออกอยา่งมัน่ใจมากขึน้ ซึ่งอาจเกิดจากเด็กได้รับการ
เสริมแรง 

2. การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและวิทยากรในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยัท าให้เด็กได้เรียนรู้ ซกัถามข้อสงสยั ได้รับค าตอบท่ีเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องจากผู้ ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์จริง และเป็นการสง่เสริมความสมัพนัธ์ดีระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน 

3. ครูมีบทบาทส าคญัในการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ครูต้องคอยอ านวยความสะดวก
จดัหาแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเด็ก และต้องเป็นสิ่งท่ีเด็กสนใจ ต้องสงัเกตพฤติกรรมของเด็กรวมถึง
ประเมินการเรียนรู้ของเดก็วา่ตรงตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่  

4. การด าเนินกิจกรรมแตล่ะครัง้ พฤติกรรมของเด็กมีการเปล่ียนแปลงและมีความแตกตา่งกนั
ตลอดเวลา ท าให้ครูต้องคิดแก้ปัญหาให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมของเด็ก เช่น ค าถามท่ีครูเตรียมไว้ใน
แผนการจดักิจกรรม อาจต้องปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรมของเดก็ในขณะปฏิบตักิิจกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. ครูเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัท่ีกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 

ควรต้องสังเกตพฤติกรรมของเด็กรวมทัง้กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ  การซกัถามหรือแสดงความ
คดิเห็นเม่ือเกิดข้อสงสยั สามารถค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเองรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจ ครูต้องยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของเดก็และเรียนรู้สิ่งเหลา่นัน้ไปพร้อมๆ กบัเดก็ 

2. การเลือกหวัข้อท่ีจะศึกษา ในระหว่างท่ีศกึษานอกสถานท่ีจากแหล่งเรียนรู้ท่ีก าหนด ครู
กระตุ้นให้เด็กเลือกเร่ืองท่ีจะศกึษาตามความสนใจของเด็ก  ตัง้ประเด็นค าถามในเร่ืองท่ีเด็กสนใจ โดย
กระตุ้นให้เดก็เกิดความสงสยัอยากรู้อยากเห็น ทัง้นีค้วรสนใจกบัค าตอบของเด็กทกุคน เพ่ือให้เด็กอยาก
เข้าร่วมในการเรียนรู้อยา่งกระตือรือร้นและเตม็ใจ 

3. การศกึษาค้นคว้าในแตล่ะเร่ืองเดก็อาจจะสนใจเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากหวัข้อท่ีเด็กได้เลือกไว้ 
ครูต้องคอยตะล่อมให้เด็กกลบัเข้ามาสู่หวัข้อท่ีได้เลือกไว้ และไม่เร่งเวลาเด็ก บางครัง้ต้องมีการยืดหยุ่น
เวลาออกไป 

4. การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัต้องอาศยัความร่วมมือจากผู้ปกครองรวมทัง้หน่วยงานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เดก็ได้ศกึษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลาย โดยสามารถจดัการเรียนรู้ได้
ทกุสถานท่ี เช่น ห้องเรียน ห้องสมดุ สวนพืชในโรงเรียน บริเวณโรงเรียนสถานท่ีๆ อยู่รอบๆ โรงเรียน 
สถานท่ีหรือสิ่งท่ีสะท้อนถึงภมูิปัญญาในท้องถ่ิน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
1. ควรมีการศกึษาวิจยัการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ในส่งเสริมพฒันาการ หรือทกัษะด้าน

อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง เช่น ความมีวินยัในตนเอง การคิดวิจารณญาณ 
ความร่วมมือ ด้านภาษา เป็นต้น 

2. การน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเด็กวิจยัไปใช้ควรมีการศึกษาให้เข้าใจถึงหลกัการและ
ขัน้ตอน อยา่งละเอียดเพ่ือการน าไปใช้ให้ถกูต้องเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั หรือระดบัชัน้อ่ืนๆตอ่ไป 

3. การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั ควรเพิ่มเวลาในแต่ละวนั เน่ืองจากพอเด็กปรับตวัและ
คุ้นเคยกบักิจกรรมแล้ว เดก็จะเกิดความสนกุสนานและมีความสนใจนานขึน้ 
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คู่มือการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 

ที่มีต่อความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 

ความเป็นมา 
 การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีพฒันาขึน้ โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ ได้ด าเนินการวิจยัพัฒนารูปแบบขึน้มาจากการพัฒนา
โครงการเด็กนกัวิจยัส าหรับเด็กปฐมวยั เป็นการมุ่งท่ีส่งเสริมพฒันาครูผู้สอนให้ใช้วิธีการสอนโดยเน้น
เด็กเป็นศนูย์กลาง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีสนองตอบตอ่พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความสามารถสงูสดุ  เป็นคนดี และมีความสขุ 
ตามธรรมชาติและศกัยภาพของผู้ เรียนโดยยึดหลกัการว่าทุกคนมีความส าคญัในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัเป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้และพฒันาเน้นความส าคญัทัง้
ความรู้ คณุธรรม และกระบวนการเรียนรู้ อย่างสมดลุกนั การจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน ได้ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 
ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น ส่งเสริมให้เด็กเกิดทกัษะ ด้านความคิด
สร้างสรรค ์ทกัษะการแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้ มนษุยสมัพนัธ์ ความมีวินยั ทกัษะการสงัเกต การส่ือ
ความหมาย และการเป็นผู้น า รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัมี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ท่ี 1) ขัน้
ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ ขัน้ท่ี 2) เดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ ขัน้ท่ี 3) การประเมินผล 

การท าวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัต้องการศกึษาความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั  จึงได้น ารูปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัมาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวยั 

หลักการและเหตุผล 
การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยันัน้ สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) กล่าวไว้ว่า เป็นการ

จดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมพฒันาให้ผู้สอนใช้วิธีการสอนโดยเน้นเด็กเป็นศนูย์กลาง  เป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีสนองตอ่พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนส่งเสริมให้เด็ก
มีความรู้ความสามารถตามธรรมชาติ และศกัยภาพของผู้ เรียนโดยยึดหลกัว่าทกุคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัเป็นศนูย์กลางแห่งการเรียนรู้ จดัเนือ้หา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดัของผู้ เรียน ได้ฝึกทกัษะเน้นกระบวนการคิด
ให้ผู้ เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น จดัการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุสถานท่ี 
พัฒนาผู้ เรียนตามศกัยภาพจัดการประเมินผู้ เรียนควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสม 
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 การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั สามารถท าได้หลากหลายวิธี 
ซึ่งวิธีการหนึ่งท่ีสามารถจดัให้กบัเด็กได้คือ การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
ผสมผสานวิธีการสอน การเรียน การประเมิน และแนะแนว ให้ควบคูก่ลมกลืนเป็นกระบวนการเดียวใน
ชัน้เรียน โดยให้ผู้ เรียนมีความส าคญัเป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้ ด้วยการกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิด จาก
ประสบการณ์จริง เลือกหัวข้อเร่ืองและเลือกแหล่งเรียนรู้ท่ีเด็กสนใจ แล้วด าเนินการสืบค้นตามความ
สนใจของเด็กผ่านประสาทสมัผสัทัง้ห้า ตามความต้องการตามธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก จากนัน้ลง
มือด าเนินการศกึษาค้นคว้าสงัเกตจดจ าบนัทึกข้อมลู สรุปความรู้ท่ีได้จดัท าผลงานความรู้และน าเสนอ 
รวมทัง้น าความรู้ท่ีได้ไปสืบค้นแสวงหาความรู้ตอ่ไปนบัเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นไปอย่างธรรมชาติ ส่วนครูมี
บทบาทส าคญัในการสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกในเร่ืองของการจดัเตรียมสภาพแวดล้อม  และ
แหล่งข้อมลูการเรียนรู้ เตรียมส่ืออปุกรณ์ท่ีหลากหลาย ใช้ค าถามกระตุ้นเด็กได้คิดอย่างสร้างสรรค์ใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้ก าลงัใจ ยอมรับในความคิดและการแสดงออกของเด็ก ในการกระท าดงักล่าว
จะท าให้เดก็รู้สกึอบอุน่ กล้าคดิกล้าท า มีความเช่ือมัน่ในการท างานและความสามารถของตนเอง 
 การศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้น าการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั มาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมี
ความสขุ 

จุดมุ่งหมาย 
 เพ่ือส่งเสริมความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ได้แก่ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความกล้าแสดงความคิดเห็น ความกล้าตดัสินใจ ความกล้าแสดงออก ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยั 

หลักการของการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้กลา่วถึงหลกัการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยัไว้ดงันี ้
 1. เป็นกิจกรรมเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนเป็นผู้ลงมือศกึษาค้นคว้าหาค าตอบสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจอยากรู้อยากเห็น จึงเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและได้ลงมือปฏิบตัิ
จริง 

2. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมความถนดัของนกัเรียนทกุด้าน 
3. สามารถจดัการเรียนรู้ได้ทกุสถานท่ี อาทิ ในห้องทดลอง ห้องสมดุ ภาคสนาม สวนสตัว์สวน

พืช เป็นต้น 
4. ก าหนดแหล่งเรียนรู้ควรเป็นแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน ใกล้บริเวณโรงเรียนตลอดจน

สถานท่ีส าคญัในจงัหวดั หรือสิ่งท่ีสะท้อนถึงภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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5. นกัเรียนสามารถศกึษา ซกัถาม จากบิดามารดา ผู้ปกครองและบคุคลในชมุชนท่ีเป็นผู้ รู้ใน
สาขาวิชา 

6.ใช้กิจกรรมการประเมินท่ีสะท้อนการเรียนรู้ของผู้ เรียนควบคูไ่ปกบัการสอนอย่างตอ่เน่ือง  และ
เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วม ในการประเมิน ได้รับการประเมินในสิ่งเรียนและสามารถท าได้ 

7. ครูสามารถวิเคราะห์กิจกรรมระหว่างการศกึษาค้นคว้าของผู้ เรียน  ซกัถามและตอบค าถาม
ผู้ เรียนอย่างตอ่เน่ือง ถือว่าเป็นกระบวนการท่ีรู้จกัเด็กและสามารถแนะน าผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้สงูสดุ
ได้ 

แนวการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
 สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545) ได้กล่าวถึง แนวการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย 

ประกอบด้วย 
บทบาทครู 
1. ครูต้องมีหลกัการและแนวคดิในการจดัการเรียนรู้เน้นเดก็เป็นส าคญั โดยให้เด็กปฏิบตัิคิดเป็น 

ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
2. ในการสอน ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า ในด้านการศกึษาแหล่งเรียนรู้ให้กบัเด็กความรู้

เนือ้หาในเร่ืองท่ีเดก็จะศกึษา รวมทัง้บริบทตา่งๆ ท่ีจะเอือ้ครูในการสอนในเร่ืองท่ีเดก็อยากเรียนรู้ 
3. ในการจดัการเรียนรู้ ครูต้องเตรียมกิจกรรมท่ีหลากหลาย การสอนไม่ควรวางกฎเกณฑ์หรือ

ระเบียบแบบแผน ควรสร้างบรรยากาศเป็นไปอย่างธรรมชาติให้มากท่ีสดุ สร้างความอบอุ่นใจหลีกเล่ียง
การใช้ค าสัง่โดยไมจ่ าเป็น 

4. ในการสอนควรใช้วิธีการสอนแบบบรูณาการ ให้เด็กได้ลงมือศกึษา ค้นคว้าแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

5. สงัเกตความก้าวหน้า บนัทกึข้อมลูการเรียนรู้ของเดก็ 
6. ขณะสอนครูสง่เสริมให้เด็กแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็น ใช้ค าถามกระตุ้นให้

เดก็แสดงออก ให้โอกาสเดก็ในการด าเนินการศกึษาหาความรู้จากแหลง่การเรียนรู้ตา่งๆ ภายใต้การดแูล
ชว่ยเหลือแนะน าของครู 

7. สร้างบรรยากาศทุกขณะและทุกกิจกรรม ให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข เด็กสามารถบอก
เหตผุลของการเรียนรู้และสิ่งท่ีได้รับท่ีส าคญั เด็กๆ จะรู้สึกว่าสนุก ไม่เบื่อ และได้ความรู้ ช่วยใน
การศกึษาในแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ ทัง้นีก้ารสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูและเดก็เป็นสิ่งส าคญั 

8. จดัการเรียนการสอน ตามแผนการสอนท่ีวางไว้ ตามขัน้ตอนอยา่งตอ่เน่ือง 
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บทบาทเดก็ 
1. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอหวัข้อเร่ืองท่ีสนใจท่ีจะเรียนรู้และทบทวนความรู้  ร่วมกัน

วางแผนกบัครูในการออกไปศกึษาแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
2. ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง ทัง้จากแหล่ง

เรียนรู้ท่ีครูจดัเตรียมไว้ให้ และหาค าตอบจากแหลง่เรียนรู้ท่ีบ้าน 
3. รวบรวมค าตอบท่ีศกึษาค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ น ามาพดูสนทนาแลกเปล่ียนกบัครูและ

เพ่ือนๆ 
4. คดิกิจกรรมท่ีตนเองชอบและถนดั ตามหวัข้อท่ีศกึษาเรียนรู้ จากนัน้ลงมือปฏิบตั ิ
5. รวบรวมความคิดรวบยอดท่ีได้ศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเองมาจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายบนัทึก

เป็นภาพวาดออกมาจากความรู้ท่ีได้เรียนรู้ในแตล่ะหวัเร่ืองออกมาแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 

สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2545) ได้กล่าวถึงขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 3 
ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้เดก็ค้นคว้าหาความรู้ 
ขัน้ท่ี 3 ขัน้การประเมินผล 
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ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัยท่ีส่งเสริมความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 

 การศกึษาครัง้นีใ้ช้ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั จ านวน 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 
5 วนัได้แก่ วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสับดี และวนัศกุร์ วนัละ 30 - 45 นาที ในการจดัการเรียนรู้ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบนกัวิจยัใน 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

 ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ หมายถึง ครูศกึษาความต้องการของ
ผู้ เรียนโดยการสนทนา ซกัถาม ความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก รวมถึงการเล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีต้องการศึกษาเพ่ือเด็กจะได้ฝึกฝนการกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็น สามารถปรับตวัเข้ากัน
สภาพแวดล้อมได้อยา่งเหมาะสม ภาคภมูิใจในความเป็นตวัของตวัเอง  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้เด็กค้นคว้าวิจยัหาความรู้ หมายถึง ก าหนดแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใกล้ตวัเด็ก ครูพาเด็กไป
ศกึษาท่ีแหล่งเรียนรู้มีประสบการณ์ตรงจากสถานท่ีจริง ในระหว่างด าเนินกิจกรรมศกึษา ท่ีแหล่งเรียนรู้
เด็กจะได้ฝึกฝนพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง ทัง้ 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง ด้านการ
กล้าแสดงความคิดเห็น ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ด้านการกล้าแสดงออก  โดยระหว่างท า
กิจกรรมครูจะกระตุ้นให้เดก็แสดงความคดิเห็น รวมถึงการตัง้ค าถามให้เด็กได้ลองคิดหาค าตอบ จากนัน้
ให้เดก็เลือกหวัข้อท่ีจะศกึษาจากแหลง่เรียนรู้ โดยครูกระตุ้นให้เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก 
จากนัน้ครูท าแผนท่ีความคิดจากค าตอบของเด็กทุกคนเพ่ือเช่ือมโยงความคิดของเด็กทุกคน  เม่ือเห็น
ภาพรวมแล้วครูจดักิจกรรมให้เด็กได้เลือกตามความสนใจ หลงัจากนัน้จึงให้เด็กสรุปและจดัท าผลงาน
ความรู้และให้เดก็สืบค้นและแสวงหาความรู้ใหม่ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ประเมินผล หมายถึง ขัน้ท่ีครูประเมินเด็กจากการสงัเกตพฤติกรรม พดูคยุ การท า
ผลงานและการน าเสนอผลงานของเดก็ เพ่ือท าการประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
ที่มีต่อความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 

จุดมุ่งหมาย 
1. เพ่ือสง่เสริมและพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั 
2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามความสนใจ ศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองส่งเสริม

พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญา 

เนือ้หา 
การจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยัเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นศนูย์กลางของการ

เรียนรู้ ผู้ เรียนเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ลงมือศกึษาค้นคว้าหาความรู้ท่ีสงสยั
โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กมีความมัน่ใจในตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก 
ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม เกิดความภาคภูมใจในตนเอง ในการเรียนรู้แบบเด็ก
นกัวิจยัทกุขัน้ตอน 

กระบวนการจัดกิจกรรม 
กระบวนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมให้ เด็กได้

พฒันาความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั มีขัน้ตอน 3 ขัน้ ดงันี ้
 

ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
แบบเดก็นักวิจัย 

กระบวนการเรียนรู้ 

ขัน้ท่ี 1 
ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อ
เนือ้หาท่ีสนใจ 
(ระยะเวลาด าเนินการ 
ประมาณ 1 วนั) 

 
 
 
 
 

1.1 ครูศึกษาจัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อธรรมชาติและความ
ต้องการของผู้ เรียน โดยอภิปรายซกัถามความอยากรู้อยากเห็น 
และความต้องการของเดก็ในเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้  
1.2 ครูสร้างสถานการณ์หรือใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้
แสดงออกโดยการ ตอบอภิปราย ซกัถาม แสดงความคิดเห็น 
เลา่ประสบการณ์ 
1.3 ครูสร้างแผนท่ีความคิดเพ่ือให้เด็กเห็นภาพรวมเร่ืองท่ี
ต้องการจะเรียนรู้ 
1.4 ครูเช่ือมโยงสิ่งท่ีเด็กต้องการเรียนรู้กับจดุประสงค์ เนือ้หา
ในหลกัสตูร เพ่ือการวางแผนจดักระบวนการเรียนรู้ให้มีความ
ตอ่เน่ืองบรูณาการ สาระการเรียนรู้ให้สมัพนัธ์กบัการเกิด 
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ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
แบบเดก็นักวิจัย 

กระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 

ขัน้ท่ี 2 
ขัน้เดก็ค้นคว้าวิจยัหาความรู้ 
(ระยะเวลาด าเนินการ 
ประมาณ 6 วนั) 

 

ความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั โดยครูตัง้ค าถามกระตุ้น
ให้เดก็เกิดข้อสงสยัและคดิวางแผนหาค าตอบด้วยตนเอง 
 

2.1 ครูและเด็กร่วมก าหนดแหล่งเรียนรู้จากเร่ืองท่ีเด็กต้องการ
เลือก ซึ่งแหล่งเรียนรู้อาจเป็นในห้องเรียน สถานท่ีต่างๆใน
โรงเรียน นอกโรงเรียนก็ได้ 

2.2 ศึกษานอกสถานท่ี ครูน าเด็กให้ได้รับประสบการณ์จริง
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีก าหนดโดยให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง 
ซึ่งครูคอยกระตุ้ นให้นักเรียนร่วมกิจกรรม และแสดงความ
คดิเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัตนเอง   
2.3 เลือกหวัข้อท่ีจะศกึษา ในระหว่างท่ีศกึษานอกสถานท่ีจาก
แหล่งการเรียนรู้ท่ีก าหนดแล้ว ครูกระตุ้นให้เด็กเลือกเร่ืองจะ
ศกึษาตามความสนใจของเด็ก ตัง้ประเด็นค าถามจากเร่ืองท่ี
เด็กสนใจ โดยกระตุ้นให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมตา่งๆ อย่างมัน่ใจ 
กล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นของตนเอง ภาคภูมิใจใน
ตนเอง และปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้อยา่งเหมาะสม 
2.4 ท าแผนผังความคิดของเด็กตามหัวข้อท่ีเด็กสงสยั  ครู 
พดูคยุประเดน็ในหวัข้อกบัเด็กเพ่ือช่วยกนัหาค าตอบ โดยครูใช้
ค าถามกระตุ้นให้คดิเพ่ือให้เกิดค าตอบเพ่ือพฒันาความเช่ือมัน่
ในตนเองให้แก่เดก็ในด้านตา่งๆ 

2.5 จดักิจกรรมให้เดก็ได้ท ากิจกรรมกลุม่ ดงันี ้
    - สง่เสริมให้เดก็เรียนรู้จากการเสนอความคดิเห็น และรับ 
ฟังความต้องการของผู้ อ่ืน 
   - เดก็เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและถนดั 
   - ค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบในเร่ืองท่ีอยากรู้อยากเห็นจาก
แหล่งความรู้ท่ีครูเตรียม เช่น สมดุภาพ หนงัสือ ทดลองท าสิ่ง
ใหมอ่ยา่งมัน่ใจ 
   - เด็กค้นคว้าหาความรู้ ค าตอบด้วยตวัเอง จากแหล่งความรู้
ท่ีบ้าน และผู้ อ่ืนโดยเน้นให้เดก็เกิดความนัน่ใจในตนเอง  



90 
 

ขัน้ตอนการเรียนรู้ 
แบบเดก็นักวิจัย 

กระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ท่ี 3 
ขัน้การประเมินผล 

(ระยะเวลาด าเนินการ 
ประมาณ 3 วนั) 

   - ครูเตรียมแหล่งข้อมลูท่ีเป็นส่ือการเรียน ใบความรู้ ใบงาน 
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมี
ข้อมลูวามรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกท่ีจะศกึษา 
   - ผู้ปกครอง บนัทึกหลกัฐานการค้นคว้าทดลอง ด้วยการขีด
เขียนค าพดูสัน้ๆ ของเดก็ เดก็บนัทกึการเรียนรู้ จากการค้นคว้า  
2.6 สรุปและจดัท าผลงานความรู้ ครูกระตุ้นให้เด็กสนทนา
โต้ตอบ ตัง้ค าถามและตอบค าถาม สรุปผลจากการศึกษา
ค้นคว้าในเร่ืองนัน้ๆ ซึ่งเด็กน าเสนอผลการค้นคว้า โดยการพดู 
ตอบค าถาม ตลอดจนน าผลงานจากภาพวาดหรืองานท่ี
ประดิษฐ์ขึน้มา หรือแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน ตลอดจนครูกระตุ้น
ให้เพ่ือนซักถามแสดงความคิดเห็น และยกย่องชมเชยใน
ผลงานของเดก็ทกุคน 
2.7 ให้เด็กได้น าเสนอสืบค้นและแสวงหาความรู้ใหม่  ครู
กระตุ้นให้เด็กมีความภาคภูมิใจในเร่ืองท่ีตนศึกษา พร้อมทัง้
สร้างแนวคิดให้เด็กน าผลความรู้และผลงานท่ีศึกษาไปใช้
ประโยชน์ตอ่ไป ซึง่กระบวนการเรียนรู้ในขัน้นีเ้ป็นผลการเรียนรู้
ของเด็กอย่างองค์รวม เด็กเกิดความภาคภูมิใจว่าตนเองมี
จดุเดน่และความสามารถในด้านใดบ้าง เป็นการกระตุ้นให้เด็ก
เกิดความอยากเรียนตอ่ไป 
 

ประเมินผลส าเร็จและสรุปการจดัท าผลงานความรู้  
1. เดก็และครูร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากเร่ืองท่ีศกึษา 
2. ครูกระตุ้นให้เด็กมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในเร่ืองท่ี
ตนเองศึกษา และให้การเสริมแรงด้วยการชมเชย เพ่ือให้เด็ก
กล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงออกถึงตัวตนของตนเอง
อยา่งมัน่ใจ 

* หมายเหต ุ ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจยั เน้นให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง และ
ระยะเวลาในแตล่ะขัน้ตอนการด าเนินการขึน้อยูก่บัความสนใจของเดก็ 
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
ที่มีต่อความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 

เร่ือง : บ้านแสนรัก 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 

- ด้านความภาคภมูิใจในตนเอง 

- ด้านการกล้าแสดงความคดิเห็น 
- ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 

- ด้านการกล้าแสดงออก 

2. เพ่ือให้เดก็ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้ 

3. เพ่ือให้เดก็เกิดความสนกุสนาน และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู้ 

เนือ้หา 
 บ้านเป็นท่ีอยู่อาศยัของสมาชิกในครอบครัว  เป็นท่ีรวมของความรักและความอบอุ่น  ท าให้เรา
ปลอดภัย  กันแดด  และกันฝนให้เราได้  บ้านแต่หลงัประกอบด้วยตวับ้าน  หลังคา  ประตู  หน้าต่าง  
และห้องต่างๆ  ภายในบ้าน ซึ่งประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิด เช่น  ห้องนอน  ห้องน า้  ห้องนั่งเล่น  
ห้องครัว  วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างบ้านมีหลายประเภท  เช่น  ไม้  ปนู  ดิน  ในบริเวณบ้านของเราจะมี
บ้านของเพ่ือนบ้านท่ีอยูใ่กล้กนัและตา่งชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั 

ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหวัข้อเนือ้หาท่ีสนใจ 
ครูศกึษาความต้องการของผู้ เรียนโดยการอภิปราย สนทนา  ซกัถาม แสดงความคิดเห็น หวัข้อ

เนือ้หาท่ีเดก็สนใจโดยให้เดก็เลา่ประสบการณ์เดมิในหวัข้อเร่ืองท่ีเดก็ต้องการเรียนรู้ 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้เดก็ค้นคว้าหาความรู้ 
เด็กศกึษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง บ้าน ได้แก่  ศึกษาค้นคว้าจากส่ือ 

หรือหนงัสือตา่งๆ ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้สถานท่ีจริง เรียนรู้จากบคุคลท่ีมีความรู้เก่ียวข้อง ซึ่งระหว่าง
ศกึษาแหล่งเรียนรู้เด็กร่วมสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซกัถามและตอบค าถาม จากนัน้เด็กคิดและ
ท ากิจกรรมตามความสนใจของตนเองพร้อมทัง้น าเสนอผลงาน  
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้การประเมินผล 
เดก็พดูคยุสนทนาสรุปเร่ืองราวท่ีได้เรียนรู้ในเร่ืองบ้านและวาดรูปสรุปเร่ืองราวท่ีตนเองได้เรียนรู้  

ครูสงัเกตพฤติกรรม สนทนา พดูคยุแสดงความคิดเห็น การร่วมกิจกรรมตา่งๆ การท าผลงานและการ
น าเสนอผลงานของเดก็ท่ีแสดงความเป็นตวัตนของเดก็ 

การประเมินผล 
1. สงัเกตจากการสนทนาพดูคยุ 
2. สงัเกตการร่วมกิจกรรม 
3. ผลงาน 
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ก าหนดการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัย เร่ือง : บ้านแสนรัก 

 

สัปดาห์ 
เวลาท าการ
ทดลอง 

9.00 น.-9.30 น. 
เร่ือง 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย 

ขัน้ตอน หัวข้อย่อย 
บรรยากาศการเรียนรู้ 

แบบเด็กนักวิจัย 

1 

จนัทร์ 

บ้า
นแ
สน
รัก

 
ขัน้ท่ี 1 
ทบทวน

ความรู้และ
เลอืกหวัข้อ
เนือ้หาที่สนใจ 

- เลือกหวัเร่ืองท่ี
ต้องการเรียนรู้ 

ก าหนดหวัข้อเร่ือง 
- อภิปราย ซกัถาม บรรยาย 
ประสบการณ์เดมิในเร่ืองที่
ต้องการเรียนรู้ 

องัคาร 

ขัน้ท่ี 2 
ค้นคว้าวจิยั
หาความรู้ 

- ความหมายและ
ความส าคญัของ
บ้าน 

แห
ลง่
เรีย

นรู้
 

ศกึษาจากแหลง่เรียนรู้
ในบริเวณโรงเรียน 

- สงัเกต บอกลกัษณะ
และความแตกตา่งของ
บ้านพกัครู ท่ีอยูใ่น
บริเวณโรงเรียน 

พธุ 

- ประโยชน์ของบ้าน ศกึษาจากหนงัสอืตา่งๆ 
- บรรยาย อภิปราย 
ซกัถามเร่ืองที่ได้เรียนรู้ 
- สว่นประกอบของบ้าน 

พฤหสั 

- การจ าแนก
ประเภทบ้าน (บ้าน
ไม้, บ้านปนู) 

ศกึษาจากแหลง่เรียนรู้
ในชมุชน 
- สงัเกต บอกลกัษณะ
และความแตกตา่งของ
บ้านแตล่ะหลงั 

ศกุร์ 

- ลกัษณะบ้าน (ชัน้
เดียว, สองชัน้) 

ศกึษาจากวิทยากร 
- สงัเกต บรรยายวิธีการ
ท าบ้าน 
- สาธิตการท าบ้าน
จ าลอง 
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สัปดาห์ 
เวลาท าการ
ทดลอง 

9.00 น.-9.30 น. 
เร่ือง 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย 

ขัน้ตอน หัวข้อย่อย 
บรรยากาศการเรียนรู้ 

แบบเด็กนักวิจัย 

2 

จนัทร์ 

บ้า
นแ
สน
รัก

 

 - เสนอกิจกรรมที่
ต้องการเรียนรู้ 

เสนอกิจกรรมทีเ่ด็กต้องการ
เรียนรู้ 
- เสนอกิจกรรมที่เดก็ต้องการ
เรียนรู้ 
 

องัคาร 
- ปฏิบตัิกิจกรรมที่
ต้องการเรียนรู้ 
 

ปฏิบตัิกิจกรรมที่ต้องการ
เรียนรู้ 
- ปฏิบตัิกิจกรรมที่เดก็เลอืก 

พธุ 
- น าเสนอผลงาน น าเสนอผลงาน 

- บรรยายถึงกิจกรรมทีเ่ด็กแต่
ละคนเลอืกปฏิบตั ิ

พฤหสั 

ขัน้ท่ี 3 
การประเมินผล 

- ทบทวนความรู้ ทบทวนความรู้ 
- สรุปเร่ืองราวที่ได้จากการ
เรียนรู้ร่วมกนั 

ศกุร์ 

- สรุปเร่ืองราวที่ได้จาก
การเรียนรู้ 

- วาดภาพบ้านแสนรัก ใน
จินตนาการ จากการศกึษา
ค้นคว้า และการแลกเปลีย่น
ความคิด 

 

หมายเหต ุ: หวัเร่ืองทัง้ 2 สปัดาห์มาจากเด็กเลือกเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ 
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ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบเดก็นักวิจัยที่มีต่อ 
ความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย เร่ือง : บ้านแสนรัก 

สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  1  วันจันทร์ 
ขัน้ทบทวนความรู้และเลือกหัวข้อเนือ้หาท่ีสนใจ : ก าหนดหัวข้อ 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. สง่เสริมเดก็ให้เลา่ประสบการณ์เดมิของตนเอง 
3. แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้ 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
  สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนโดยการร้องเพลง “แมงมมุลาย”  
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัเดก็ 
ขัน้สอน 
1. ครูสนาทนาเร่ืองสิ่งตา่งรอบตวั  โดยให้เด็กเสนอเร่ืองท่ีเด็ก
สนใจท่ีจะเรียนรู้ 
 2.เด็กและครูสนทนากันถึงเร่ืองบ้าน  และได้ข้อสรุปเลือก
หวัข้อเร่ือง  “บ้าน” 
3.เด็กและครูร่วมกันทบทวนความรู้เก่ียวกับบ้านเพ่ือน ามา
วางแผนในการศกึษาค้นคว้าตอ่ไป 
4.ครูและเด็กจดัท าแผนผงัความรู้ ตามความคิดของเด็ก และ
ร่วมกนัวาดภาพระบายสี 
ขัน้สรุป 
1. ให้เดก็เรียนรู้ค าวา่  “บ้าน” 
2. ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปประโยชน์ของบ้าน   
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. เพลง “แมงมมุลาย” 
2. เคร่ืองเคาะจงัหวะ 

 

ครูสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน
โดยการร้องเพลง “แมงมมุลาย”  
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กบัเดก็
พร้อมสนทนากบัเด็กเก่ียวกบัสิ่ง
ตา่งๆ รอบตวั ท่ีเดก็มี
ประสบการณ์ เดมิและสนใจท่ี
จะเรียนรู้ เด็กสว่นใหญ่จะพดูคยุ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง 
“บ้าน” ของตนเอง และสนใจท่ี
จะเรียนรู้เร่ือง “บ้าน” 
      
สรุป   
   เด็กร่วมกนัแสดงความคดิเห็น
และตดัสินใจร่วมกนัวา่จะเลือก
หวัข้อเร่ือง “บ้าน” เพ่ือศกึษา
ร่วมกนั 

 



96 
 

เพลง “แมงมุมลาย” 
  
  แมงมมุลายตวันัน้ ฉนัเห็นมนัซมซานเหลือทน 
 วนัหนึง่มนัถกูฝน ไหลหลน่จากบนหลงัคา 
 พระอาทิตย์สอ่งแสง น า้แห้งเหือดไปลบัตา 
     มนัรีบไตข่ึน้ฟ้า           หนัหลงัมาท าตาลกุวาว 

วิชยั  น้อยเสนีย์ 
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สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  2  วันอังคาร 
ขัน้ค้นคว้าหาความรู้ : ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในบริเวณโรงเรียน 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมเดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. สง่เสริมเดก็ค้นคว้าเก่ียวกบับ้านหาค าตอบด้วยตนเอง 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
1.  ครูสนทนาทกัทายกบัเดก็และชกัชวนให้ศกึษาแหลง่เรียนรู้
บริเวณรอบๆโรงเรียน 

2.  เดก็แนะน าและแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบับ้านท่ีนกัเรียน
เห็นในบริเวณโรงเรียนวา่มีท่ีใดบ้าง 
ขัน้สอน 
1. ครูให้นักเรียนเตรียมตัวส าหรับการส ารวจแหล่งเรียนรู้
บริเวณโรงเรียน 
 2.เดก็และครูสนทนากนัถึงเร่ืองบ้านพกัครูท่ีอยู่ภายในบริเวณ
โรงเรียน  เด็กบอกความแตกต่างของบ้านท่ีอยู่ในโรงเรียน
และนอกโรงเรียน 
3.ครูใช้ค าถามกระตุ้นให้เดก็สนใจในการเรียน และสนใจท่ีจะ
สนทนาโต้ตอบ แสดงความคดิเห็นร่วมกบัเพ่ือน 
-บ้านท่ีนกัเรียนมีลกัษณะอยา่งไร 
-บ้านทัง้หมดในโรงเรียนมีก่ีหลงั 
-บ้านประกอบด้วยชิน้สว่นอะไรบ้าง 
-บ้านท่ีนกัเรียนเห็นเหมือน หรือแตกตา่งจากบ้านของนกัเรียน
หรือไม ่อยา่งไร 
ขัน้สรุป 
1. ครูกระตุ้นเด็กร่วมกิจกรรมและช่วยกนัแสดงความคิดทุก
คนในเร่ืองลกัษณะและความแตกตา่งของบ้านท่ีพบเห็น 
 
 

เดก็เรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ใน
โรงเรียนโดยเดก็เลือกทิศทางและ
ต าแหนง่ท่ีจะไปเรียนรู้ร่วมกนัซึง่
เรียงจากบ้านหลงัท่ีหา่งจาก
ห้องเรียนมากท่ีสดุแล้วคอ่ยเดนิ
กลบัมาหาบ้านท่ีอยูใ่กล้ห้องเรียน
ระหวา่งท ากิจกรรมครูกระตุ้นให้
เดก็ทกุคนได้แสดงความคดิเห็น
และแสดงออกร่วมกิจกรรมทกุ
กิจกรรม 
      
สรุป   
   เด็กเรียนรู้การแสดงความ
คดิเห็นของตนเองตอ่ผู้ อ่ืนและรู้
จะยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน
เชน่กบั 
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การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
2. เดก็วาดภาพและบนัทกึบ้านท่ีตนเองพบเห็น   
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. กระดาษ 100 ปอนด์ กระดาษ A4 สีเมจิก  สีเทียน 
2. บ้านบริเวณโรงเรียน 
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สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  3  วันพุธ 
ขัน้ค้นคว้าหาความรู้ : ศึกษาจากหนังส่ือต่างๆ 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมเดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. สง่เสริมเดก็ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 
3. สง่เสริมเดก็ได้ร่วมกิจกรรมทกุคน 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
ครูสนทนาเก่ียวกบัการสืบค้นด้วยตนเองจากหนงัสือตา่งๆ

ทัง้ในห้องเรียนและในห้องสมดุพร้อมกบัเลา่นิทานเร่ือง  
“บ้านของจกุ” 
ขัน้สอน 
1.  ครูสนทนากบัเดก็เก่ียวกบัเนือ้เร่ืองในนิทาน  และบ้านของ 
เดก็ๆ เชน่ 
 1.1 สถานท่ีตัง้ของบ้านอยูท่ี่ไหน 
 1.2 สมาชิกภายในบ้านมีใครบ้าง 
 1.3 ถ้าเดก็ไมมี่บ้านจะเป็นอยา่งไร 
2. เด็กๆ ค้นคว้าหาความรู้เร่ืองบ้านจากหนงัสือตา่งๆ แล้วน า
สิ่งท่ีได้มาสนทนาแลกเปล่ียนกนั 
3. ครูน าภาพบ้าน  และภาพชิน้สว่นส าหรับจดัสวนมาให้ 
เดก็ๆ ชว่ยกนัตดิบนกระดาน แมเ่หล็กหรือกระดานผ้าส าลี 
ขัน้สรุป 
1.  ให้เดก็เรียนรู้สนทนาแลกเปล่ียนความคดิเห็น เร่ือง “บ้าน” 
2.  ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปประโยชน์ของบ้าน   
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1.  หนงัสือนิทานเร่ือง  “บ้านของจกุ” 
2.  กระดานแมเ่หล็กส าหรับตดิภาพ 
3.  ภาพชิน้สว่นบ้าน 

ครูบอกแหลง่เรียนรู้อีกแหง่
หนึง่ ท่ีเดก็สามารถสืบค้นหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง คือ หนงัสือ 
โดยนกัเรียนสามารถหาหนงัสือ
ได้จากห้องสมดุของโรงเรียน
และแนะน าหนงัสือนิทานเร่ือง  
“บ้านของจกุ”แล้วเลา่นิทานเร่ือง
ดงักลา่วให้นกัเรียนฟังเม่ือฟังจบ
ครูจงึใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้
นกัเรียนร่วมกนัสืบค้นหาค าตอบ
พร้อมทัง้สงัเกตความตัง้ใจของ
เดก็แตล่ะคน 
      
สรุป   
   เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง
ในการแสดงความคิดเห็นการ
แสดงออกเกิดความภาคภมูิใจ
ในตนเองและร่วมกิจกรรม
ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้
อยา่งเหมาะสม 

 



100 
 

นิทาน เร่ือง “บ้านของจุก” 
 

 บ้านของจุกมีต้นไม้เยอะแยะ  ทัง้ต้นเล็กต้นใหญ่  หลังบ้านจุกมีสระบวั  มีดอกบัวออกดอก

สวยงาม  จกุชอบว่ิงเลน่ใต้ต้นไม้  หรือในป่าข้างบ้าน  วนัหนึ่งจกุวิ่งเล่นอยู่ในป่า  จกุได้พบปลาทองนอน

ดิน้อยูก่ลางทางเดนิ  ปลาทองร้องให้ชว่ย  จกุเห็นก็สงสาร  จงึน าปลาทองไปปล่อยในสระบวัหลงับ้านจกุ  

ก่อนท่ีปลาทองจะจากไป  ปลาทองบอกว่าเป็นปลาทองวิเศษ  มาทดลองว่าจุกเป็นเด็กดีมีใจเมตตา

หรือไม ่ และจะตอบแทนความดี  จงึมอบเรือใบ  พร้อมบอกว่า  หากจกุต้องการอะไรก็ขอได้จากเรือล านี ้ 

จกุอยากทอ่งเท่ียวไปทกุหนทกุแหง่  เรือใบจงึลอยขึน้พาจกุไปเท่ียวรอบๆ บ้าน  ชมธรรมชาติและลอยขึน้

บนฟ้า  จุกพบเมฆด าจึงถามว่า  ท่านคือเมฆใช่หรือไม่  ท าไมจึงด าและสกปรก  “เราลอยมาจากเมือง

หลวง  เมืองหลวงท าให้เราตวัด าสกปรก”  จกุอยากรู้จึงบอกให้เรือใบไปเท่ียวเมืองหลวง  เมืองหลวงมี

ความวุ่นวาย  รถติดยาวเป็นแพ  ควันด าคลุมเมือง  อากาศเสีย  เสียงดงั  หนวกหู  ร้อน  ไม่มีต้นไม้

เขียวๆ ไมเ่ห็นป่า  ไมมี่สวนเหมือนบ้านจกุ  จกุได้พบเพ่ือนในเมืองหลวง  เพ่ือนๆ ไมมี่ใครชอบอากาศเสีย

และควันด า  ทุกคนอยากมีบ้านท่ีมีต้นไม้มาก  อยากวิ่งเล่นใต้ต้นไม้หรือสนามหญ้ากว้าง  แต่บ้านท่ี

เพ่ือนๆ อยากมีมนัเหมือนบ้านจกุ  จกุอยากพาเพ่ือนมาท่ีบ้าน  แตเ่รือล าเล็กนัง่ได้คนเดียว  จกุบอกว่าจะ

เอาเรือใหญ่มารับทุกคนวนัหลัง  เรือพาจุกกลบับ้าน  จุกรู้สึกรักบ้านของจุกขึน้เยอะ  จุกรัก ต้นไม้  รัก

สนามหญ้าสีเขียว  รักอากาศสดช่ืนท่ีบ้าน  อากาศท่ีสดช่ืนท าให้จกุเป็นเดก็แข็งแรง 

สญัญา  ริมวงัตระกลู 
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สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  4  วันพฤหัสบดี 
ขัน้ค้นคว้าหาความรู้ : ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมเดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. สง่เสริมเดก็ค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง 
3. สง่เสริมเดก็ได้เรียนรู้แหลง่เรียนรู้จากชมุชนของตนเอง 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนด้วยการทกัทาย และทอ่งค า

คล้องจอง “บ้าน” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้กบั
เดก็ 
ขัน้สอน 
1.  ครูพาเด็กๆ ออกไปส ารวจบ้านต่างๆ ในชุมชนรอบๆ
โรงเรียนพร้อมกับให้เด็กๆบอกลกัษณะ  และความแตกต่าง
ของบ้านแตล่ะหลงั 
2. เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาพูดคุยซักถาม  ข้อสงสัย
ระหวา่งเดก็กบัเดก็ และระหวา่งเดก็กบัคนในชมุชน 
3. เดก็ชว่ยกนัตัง้ค าถามท่ีสงสยัเก่ียวกบับ้านท่ีพบเห็น 
4. สร้างแผนภมูิความคดิเก่ียวกบัข้อสงสยัของเดก็ 
ขัน้สรุป 
1. ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างมัน่ใจส่งเสริมพฤติกรรมการ
กล้าแสดงออกการแสดงความคดิเห็น 
2. ให้เด็กค้นคว้าหาค าตอบของค าถามในแต่ละค าถาม
ร่วมกนัพฒันาไปสูค่วามเช่ือมัน่ในตนเองของแตล่ะบคุคล 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. กระดาษบรุ๊ฟแผน่ใหญ่,สีเมจิก 
2. ค าคล้องจองบ้าน 

ครูทกัทายสร้างบรรยากาศ
และเตรียมความพร้อมให้กบั
เดก็ 
สนทนาซกัถามเก่ียวกบับ้าน

ในชมุชนท่ีเดก็ได้พบเห็นถึง
ลกัษณะและความแตกตา่งของ
บ้านแตล่ะหลงั 
เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนา

พดูคยุกนัร่วมทัง้แสดงความ
คดิเห็นตา่งๆ 
      
สรุป   
   เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากสถานท่ี
จริงและค้นหาค าตอบในแตล่ะ
ค าถามด้วยตนเองซึง่เป็นการท า
กิจกรรมกบัเพ่ือนโดยแสดงเป็น
แผนภมูิความคิดร่วมกนัทัง้เดก็
และครู 
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ค าคล้องจอง “บ้าน” 
  
  บ้านสร้างจากวสัดมุากมาย ปนู  อิฐ  ดนิ  หิน  ทราย  ไม้  ใบหญ้า 
 ชว่ยให้บ้านแข็งแรงให้ความอบอุน่กายา เราสร้างบ้านขึน้มาเป็นท่ีพกัอาศยัเอย 

ธนวรรณ  กิตตมิานะพนัธ์ 
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สัปดาห์ที่  1 
ครัง้ท่ี  5  วันศุกร์ 
ขัน้ค้นคว้าหาความรู้ : ศึกษาจากวิทยากร 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2.เพ่ือสง่เสริมการสืบค้นและการค้นคว้าหาความรู้จากวิทยากร 
3. สง่เสริมให้เดก็ได้ท ากิจกรรมร่วมผู้ อ่ืน 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนด้วยการร้องเพลง “บ้าน” เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้กบัเดก็ 
ขัน้สอน 
   ครูน าตวัอยา่งบ้านจ าลองมาแสดงให้นกัเรียนดโูดยใช้ผ้า
คลมุ แล้วให้เดก็ทายว่าคืออะไรเพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
เดก็ 
1.  ครูแนะน าวิทยากรจากชมุชนท่ีจะมาบรรยายเก่ียวกบัส่วน
ตา่งๆ ของบ้านและสาธิตการท าบ้านจ าลอง 
2. วิทยากรบรรยายพร้อมกบัสาธิตการท าบ้านจ าลอง 
3. เปิดโอกาสให้เด็กได้สนทนาพูดคยุซกัถาม ข้อสงสยักับ
วิทยากร 
ขัน้สรุป 
1.  เดก็ร่วมกนัสรุปขัน้ตอนการสร้างบ้าน สิ่งท่ีได้เรียนรู้ 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. เพลงบ้าน 
2. ไม้ไอศครีม 
3. เล่ือยฉล ุ
4. กาวทาไม้ 
5. สีน า้ 
 

ระหวา่งวิทยากรสาธิตวิธีการ
ท าบ้านจ าลองเด็กให้ความ
สนใจและตัง้ใจเรียน 
เม่ือวิทยากรเปิดโอกาสให้เด็ก

ถามเดก็ก็ตา่งแยง่กนัยกมือ
ซกัถามข้อสงสยัของตนเอง 
วิทยากรขออาสาสมคัรในการ

ประกอบชิน้สว่นของบ้าน
นกัเรียนก็ยินดีท่ีและให้ความ
ร่วมมือกบัวิทยากรทกุคน 
      
สรุป   
   เด็กได้เรียนรู้ขัน้ตอนในการ
สร้างบ้านจากวิทยากรพร้อมทัง้
ได้ค าตอบท่ีสนใจและสงสยั 
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เพลง “บ้าน”  

  บ้านน่ีหรือคือท่ีอาศยั  จะเล็กหรือใหญ่ไมใ่ชส่ิ่งส าคญั 
 กระทอ่มเรือนแพหรือวงัใหญ่โตนัน้ 
 ถ้าหากตา่งรักกนับ้านนัน้จะเป็นสขุเอง 
 มงแซะ  มงแซะ  แซะมง  ตะลุม่ ตุ้ม มง (ซ า้) 

กิตยิวดี  บญุซ่ือ 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  6  วันจันทร์ 
ขัน้ค้นคว้าหาความรู้ : เสนอกิจกรรมท่ีเดก็ต้องการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. เพ่ือสง่เสริมการสืบค้นและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. สง่เสริมให้เดก็ได้แสดงความคดิเห็น 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนด้วยการร้องเพลง “บ้านเรือน

เคียงกนั” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้กบัเดก็ 
ขัน้สอน 
1.  ครูและเด็กร่วมกนัทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ตา่งๆ 
2. เด็กๆร่วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมท่ีเด็ก
ต้องการจะท า 
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างแผนภูมความคิดท่ีเด็กต้องการ
เรียนรู้ 
ขัน้สรุป 
1.  เดก็ร่วมกนัสรุปกิจกรรมท่ีต้องการจะเรียนรู้ 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. เพลงบ้านเรือนเคียงกนั 
2. กระดาษบรุ๊ฟแผน่ใหญ่,สีเมจิก 

 

เดก็แตล่ะคนตา่งเสนอกิจกรม
ท่ีตนเองสนใจท่ีจะท าโดยมี
ค าตอบท่ีเหมือและสอดคล้องใน
เร่ืองเดียวกนัหลายหวัข้อดงันี ้

1.สร้างบ้านจ าลองด้วยไม้
ไอศครีม 

2.สร้างบ้านจ าลองด้วย
กระดาษ 

3.สร้างบ้านจ าลองด้วยแป้ง
โดว์ 

4.สร้างบ้านจ าลองด้วยเศษผ้า 
      
สรุป   
   เด็กแสดงความคดิเห็นถึง
เหตผุลสว่นตวัในการเสนอ
กิจกรรมท่ีตนเองต้องการเรียนรู้ 
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เพลง “บ้านเรือนเคียงกัน” 
  

  บ้านเรือนเคียงกนั ทกุวนัพบหน้า 
 รู้จกักนัมา เพราะบ้านใกล้กนั 
 เพ่ือนบ้านแสนดี มีน า้ใจชว่ยเหลือ 

อบอุน่ใจทกุเม่ือ เพ่ือนบ้านช่วยเหลือกนั 

                                                                  บงกช  นกัเสียง 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  7  วันอังคาร 
ขัน้ค้นคว้าหาความรู้ : ปฏิบัตกิิจกรรมท่ีเดก็ต้องการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. เพ่ือให้เด็กสามารถปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 
3. สง่เสริมให้เดก็ได้ท ากิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนด้วยการทอ่งค าคล้องจอง 

“เล่ือยไม้ไสกบ” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้กบั
เดก็ 
ขัน้สอน 
1. ครูแนะน ากิจกรรมให้เดก็ฟังวา่มีกิจกรรมอะไรบ้าง 
2. แบง่กลุม่ให้เดก็เข้ากิจกรรมท่ีเดก็สนใจ 

-สร้างบ้านจ าลองด้วยไม้ไอศครีม 
-สร้างบ้านจ าลองด้วยกระดาษ 
-สร้างบ้านจ าลองด้วยแป้งโดว์ 
-สร้างบ้านจ าลองด้วยเศษผ้า 

3. ครูแนะน ากตกิาในการร่วมกิจกรรม 
4. เดก็เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ 
5. เม่ือหมดเวลาเดก็แตล่ะกลุม่ชว่ยกนัเก็บอปุกรณ์ 
ขัน้สรุป 
1.  เดก็แตล่ะกลุม่สรุปกิจกรรมท่ีท า 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. ค าคล้องจอง “เล่ือยไม้ไสกบ” 
2. อปุกรณ์ส าหรับสร้างบ้านจ าลองจากไม้ไอศครีม,กระดาษ
,ดนิเหนียวและเศษผ้า 

เดก็สนกุสนานกบัการท า
กิจกรรมภายในกลุม่และ
สามารถปฏิบตัิตามข้อตกลงได้
ทกุกลุม่โดยเดก็ตา่งเสนอ
ความคดิออกแบบบ้านจ าลอง
ในแบบของตนเองจนต้องลอง
ผิดลองถกูกนัอยูห่ลายรอบจึงจะ
สร้างบ้านของกลุม่ได้ส าเร็จ 
      
สรุป   
   เด็กสามารถปฏิบตักิิจกรม
ร่วมกนัภายในกลุม่ได้กล้าแสดง
ความคดิเห็นแสดงออกมีความ
มัน่ใจในตวัตนของตนเองมาก
ขึน้รวมถึงรับฟังและยอมรับ
ความคดิเห็นของผู้ อ่ืนได้ 

 



108 
 

ค าคล้องจอง “เล่ือนไม้ไสกบ” 
 

  เล่ือยไม้ เล่ือยไม้ไสกบ นบัไม้ให้ครบ 
 จะไปสร้างบ้าน ไหนตะป ูไหนค้อน เอามาตอกโป้งโป้ง 
 ชา่งแสนส าราญ สร้างบ้านน้อยน้อย ให้น้องฉนัอยู่ 
 เชิญคณุยา่  คณุปู่  มาพกันานนาน 

                                                                                      ศรีนวล  รัตนสวุรรณ 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  8  วันพุธ 
ขัน้ค้นคว้าหาความรู้: น าเสนอผลงาน 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. เพ่ือให้เดก็กล้าแสดงออก 
3. สง่เสริมให้เดก็รู้จกัรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
สร้างบรรยากาศในชัน้เรียนด้วยการร้องเพลง “คนสร้าง

บ้าน” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้กบัเด็ก 
ขัน้สอน 
1. นกัเรียนแตล่ะกลุ่มส่งตวัแทนของกลุ่มมาจบัสลาก เพ่ือหา
กลุม่ท่ีจะออกมาน าเสนอผลงานเป็นอนัดบัท่ี 1-4 
2. เด็กๆออกมาน าเสนอผลงานของกลุ่มจากอันดบัท่ี 1-4
ตามล าดบั 
3. ครูเปิดโอกาสให้เพ่ือนต่างกลุ่มสอบถามและเสนอความ
คดิเห็นเก่ียวกบัผลงานของกลุม่ท่ีน าเสนอ 
ขัน้สรุป 
1.  เดก็และครูสรุปกิจกรรมร่วมกนั 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. เพลง “คนสร้างบ้าน” 
2. ผลงานของเด็ก 

เดก็ออกมาเล่าเก่ียวกบั
กิจกรรมในกลุม่ของตนเองว่าท า
อะไรบ้างและเกิดอะไรขึน้ในการ
ท ากิจกรรมการลองผิดลองถกูท่ี
กวา่ได้ผลงานออกงานให้ชมโดย
ครูสง่เสริมให้เด็กได้ร่วมท า
กิจกรรมทกุคนในการซกัถาม
การแสดงความคดิเห็นหรือการ
ให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนตา่งกลุ่ม
โดยสนบัสนนุให้เด็กรู้จกัช่ืนชม
ผู้ อ่ืนอยา่งจริงใจ 
      
สรุป   
   เด็กสามารถน าเสนอผลงาน
ของตวัเองได้พร้อมทัง้รับฟังและ
ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน
ได้ 

 

 

 

 



110 
 

เพลง “คนสร้างบ้าน” 
  
  มีไม้กระดาน  กระเบือ้งมงุหลงัคา  มีเสาเอามาไมร่อช้าสร้างบ้านเรา 
 มีค้อน ตะป ู ตีตอกปังมิเบา  มีกบเล่ือยแตง่เสาแตง่กระดานตามต้องการ 
 มีเงิน  มีเล่ือยมีไม้  ยงัไมเ่ป็นบ้าน  แรงงานของคนซิสร้างทกุสิ่งสรรค์ได้เกรียงไกร 
 ผู้ใช้แรงงานสร้างโลกโสภา  แรงเหง่ือและแรงงาน  เป็นบ้านอาศยัมา  ควรมองเห็น 
 คา่แหง่แรงงานกรรมกร  ฮยุ  ฮยุ  เลฮยุ  ฮยุ  ฮยุ  ฮยุ 

 ไมท่ราบนามผู้แตง่ 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  9  วันพฤหัสบดี 
ขัน้ประเมินผล : ทบทวนความรู้ 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. เพ่ือให้เดก็กล้าแสดงออกแสดงความคดิเห็น 
3. สง่เสริมให้เดก็รู้จกัยอมรับในตนเองภาคภมูิใจในตนเอง 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
ครูสนทนาทกัทายเด็กและชกัชวนให้เดก็ๆร้องเพลง “บ้าน

ของฉนั” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้กบัเดก็ 
 
ขัน้สอน 
1. เดก็และครูร่วมกนัทบทวนเก่ียวกบักิจกรรมท่ีได้เรียนรู้ เร่ือง
บ้านแสนรัก 
2. ครูให้เด็กออกมาเล่าความประทับใจของตนเองท่ีมีต่อ
กิจกรรมตา่งๆ หน้าชัน้เรียนทีละคน 
 
ขัน้สรุป 
1.  เดก็และครูสรุปกิจกรรมร่วมกนั 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 
1. เพลง “บ้านของฉนั” 
 

เดก็ทกุคนออกมาเลา่สิ่งท่ี
ตนเองประทบัใจในกิจกรรม
ตา่งๆท่ีผา่นมาซึง่เดก็ทกุคน
สามารถออกมาพดูถึงความรู้สกึ
ของตนเองได้บางคนก็พดูสัน้ๆ
บางคนก็เลา่ยาวบางคนก็เล่าวน
ไปวนมา 
      
สรุป   
เดก็แสดงพฤตกิรรมท่ีบง่บอกถึง
การมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
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เพลง “บ้านของฉัน” 
  
  บ้านของฉนั บ้านของฉนันัน้มีหลายคน 
 ทกุคนเป็นพ่ีน้องกนั เอาวา่ไชยา  บาเล 
 เอาวา่ไชยา  บาเล มีน้องมีพ่ีของฉนั 

 วิชยั  น้อยเสนีย์ 
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สัปดาห์ที่  2 
ครัง้ท่ี  10  วันศุกร์ 
ขัน้ประเมินผล : ทบทวนความรู้ 

การจดัการเรียนรู้ สถานการณ์ 
จุดประสงค์ 
1. เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เกิดพฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง 
2. เพ่ือให้เดก็กล้าแสดงออกแสดงความคดิเห็น 
3. สง่เสริมให้เดก็รู้จกัยอมรับในตนเองภาคภมูใจในตนเอง 
 
การด าเนินกิจกรรม 
ขัน้น า 
ครูทกัทายเดก็และสนทนากบัเดก็เก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ

เร่ืองบ้านแสนรัก 
 

ขัน้สอน 
- ครูให้เดก็ๆวาดภาพบ้านแสนรักของตวัเอง 
- จดัแสดงผลงานของเดก็ภายในห้องเรียนในชว่งกิจกรรมแล้ว
ให้เพ่ือนในชัน้เรียนอ่ืนเข้าดไูด้ 
ขัน้สรุป 
- ครูให้เดก็น าภาพของตนเองกลบับ้านแล้วน าไปให้ผู้ปกครอง
พร้อมทัง้บอกเลา่กิจกรรมท่ีตนเองได้เรียนรู้ 
 
ส่ือ/วัสดุอุปกรณ์ 

1. เพลง “บ้านของฉนั” 
2. กระดาษA4 
3. สีเทียน 

 

เดก็ทกุคนตัง้ใจวาดภาพบ้าน
แสนรักของตวัเองอยา่งเตม็
ความสามารถ 
      
สรุป   
เดก็ๆสรุปเร่ืองบ้านแสนรัก
ร่วมกนั 
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แผนผังแสดงภาพรวมการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่ส่งเสริม 
ความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

     บ้านแสนรัก 
 

บ้านไม้ บ้านปนู        ช่ืนชมผลงาน เลา่กิจกรรม 

             

      

         

นิทาน          บ้านไม้ไอศครีม บ้านกระดาษ 

                บ้านแป้งโดว์ 

       บ้านเศษผ้า  

บ้านในชมุชน           สาธิตวิธีการท า 

           แนะน าอปุกรณ์ 

 

ขัน้ท่ี1 

ทบทวนความรู้และก าหนด

หัวข้อที่สนใจ (1 วัน) 

ขัน้ท่ี3 

การประเมินผล (3 วัน) 

ขัน้ท่ี2 

ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ (6 วัน) 

พดูคยุถงึประสบการณ์

เดิม 

สรุปสิง่ที่ได้จากการเรียนรู้

ร่วมกนั 

เสนอและก าหนดหวัข้อ

ร่วมกนั 

บนัทกึสิง่ที่ได้จากการ

เรียนรู้ 

 

ศกึษาลกัษณะของบ้าน 

ศกึษาจากหนงัสอืตา่งๆ 

ปฏิบตัิกิจกรรม 
ที่ต้องการท า 

ศกึษาจากวิทยากร 

เสนอกิจกรรมทีต้่องการ

เรียนรู้ 

ศกึษาจากแหลง่เรียนรู้ใน

ชมุชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

- คูมื่อการใช้แบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั 
- แบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการใช้แบบประเมนิความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 
(ส าหรับเดก็ปฐมวัย 4-5 ปี) 

ลักษณะท่ัวไปของแบบประเมิน 
1.แบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยันีผู้้วิจยัสร้างขึน้เพ่ือใช้ส าหรับการประเมิน

ความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น 
ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม ด้านการกล้าแสดงออก ของเด็กชัน้ปฐมวยัปีท่ี 2 (อาย ุ4 - 5 ปี) ท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั โดยเป็นการประเมินรายบคุคล 

2.แบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยัประกอบด้วยค าถาม 4 ด้าน ดงันี ้
1. พฤตกิรรมด้านความภาคภมูิใจในตนเอง  3 พฤตกิรรม 
2. พฤตกิรรมด้านการกล้าแสดงความคดิเห็น  3 พฤตกิรรม 
3. พฤตกิรรมด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 3 พฤตกิรรม 
4. พฤตกิรรมด้านการกล้าแสดงออก   3 พฤตกิรรม 

การตรวจให้คะแนน 
การตรวจให้คะแนนความถูกต้องแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยัของเด็ก

ปฐมวยัของเดก็ปฐมวยั มีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
1. มาก หมายถึง พฤตกิรรมท่ีกล้าแสดงออก กล้าลงมือกระท า หรือกล้าตดัสินใจโดยทนัทีไมรี่รอ

แสดงความมัน่ใจและถกูต้องในการท ากิจกรรมอยา่งรวดเร็วด้วยตนเองให้ 2 คะแนน 
2. ปานกลาง หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออก กล้าลงมือกระท า หรือกล้าตดัสินใจด้วยความ

ลงัเล คิดตรึกตรองนาน แสดงความไม่มัน่ใจในการกระท ากิจกรรม หรือได้รับการกระตุ้นจากผู้ อ่ืนให้ 1 
คะแนน 

3. น้อย หมายถึง พฤตกิรรมท่ีแสดงออกหรือตดัสินใจช้า ไม่แสดงออก ไม่กล้าท า แสดงความไม่
มัน่ใจ หลบหลีก หรือหลีกเล่ียงให้ 0 คะแนน 

การเก็บคะแนน 
การเก็บคะแนน ผู้วิจยัท าการเก็บคะแนนโดยการตรวจให้คะแนนจากการปฏิบตัิกิจกรรมตาม

สถานการณ์ และบนัทึกคะแนนทนัทีเม่ือพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเองตรงกบัข้อใด  และช่องระดบั
คะแนนพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเองตรงกับช่องใด ให้ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องนัน้ ถ้าเกิด
พฤตกิรรมความเช่ือมัน่ในตนเองและชอ่งระดบัคะแนนพฤติกรรมความเช่ือมัน่ซ า้เดิมให้ท าเคร่ืองหมาย / 
เพิ่มลงในชอ่งเดมิตามจ านวนครัง้ท่ีพฤตกิรรมซ า้ 
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วิธีด าเนินการประเมิน 
1. เขียนช่ือผู้ประเมิน ช่ือนกัเรียน วนั เดือน ปี ท่ีรับการประเมิน 
2. ผู้วิจยัท าการประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั 
3. การประเมินให้ผู้ วิจยัท าการประเมินในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ใช้เวลาประเมิน 30 

วินาที เวลาบนัทกึการประเมิน 2 นาที ประเมินเวียน ตัง้แตค่นท่ี 1 ถึง คนท่ี 15 
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1. ค าอธิบายเก่ียวกับแบบประเมินความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 
ด้านความภาคภูมิใจในตนเอง 

 
ข้อ รายการพฤตกิรรม 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1.  ปฏิบตัิกิจกรรมได้ส าเร็จ
ด้วยตนเองอยา่งมัน่ใจ 

ปฏิบตัิกิจกรรมได้
ส าเร็จด้วยตนเอง
โดยรวดเร็ว 

ไมส่ามารถปฏิบตัิ
กิจกรรมได้ด้วย
ตนเองต้องคอยให้
เพ่ือนหรือครู
แนะน า 
 

ปฏิเสธการท า
กิจกรรม 

2.  แสดงออกถึงความ
สนกุสนาน ดีใจ และมี
ความสขุเม่ือท ากิจกรรม 

ร่วมกิจกรรมด้วย
ความสขุ ยิม้ 
หวัเราะ มีความ
กระฉบักระเฉง 

ร่วมท ากิจกรรมเมื่อ
ได้รับแรงเสริมจาก
ครู ได้รับการ
กระตุ้นจากเพ่ือน 
 

นัง่เฉยๆ ไมร่่วม
กิจกรรม 

3.  กล้าตดัสินใจท าสิ่ง
ตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง 

 

แก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองโดยไมรี่รอ
เพ่ือให้ตนสามารถ
ร่วมท ากิจกรรมตอ่
ได้ 

ไมส่ามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้ต้องคอยให้
เพ่ือนชว่ยเหลือ
หรือครูบอก 
  

หยดุการร่วมท า
กิจกรรมและหนัไป
สนใจเร่ืองอ่ืน 
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2. ค าอธิบายเก่ียวกับแบบประเมินความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 
ด้านการกล้าแสดงความคิดเหน็ 

 
ข้อ รายการพฤตกิรรม 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1.  บอกความต้องการของ
ตนเองหรือตอบค าถาม
ให้ผู้ อ่ืนได้รับทราบด้วย
ความมัน่ใจ 
 

พดูและบอกเหตผุล
ถึงสิ่งท่ีตนเอง
ต้องการหรือท าได้
ด้วยตนเอง 

พดูได้แตเ่บา/ ครู
หรือเพ่ือนต้องให้
ก าลงัใจ 

ไมพ่ดู ไมบ่อก 

2.  ให้ค าแนะน า หรือให้
ความชว่ยเหลือเพ่ือนได้ 

เดก็ใช้ค าพดูหรือ 
ทา่ทาง บอก
แนะน าเพ่ือน ขณะ
ร่วมมือกนัท า
กิจกรรม 

ร่วมกิจกรรมแตท่ า
ไมเ่ตม็
ความสามารถของ
ตนเอง ต้องการแรง
เสริมจากครูเพ่ือน
ชีแ้นะ 
 

สา่ยหน้า โบกมือไม่
กล้าร่วมกิจกรรม 

3.  แสดงความกระตือรือร้น
อยากร่วมกิจกรรม 

แสดงตวัวา่พร้อมท่ี
จะร่วมกิจกรรม
ทนัทีด้วยตนเอง 

ท าตามเพื่อน 
มองดเูพ่ือนแล้วท า
ตาม หรือครูให้แรง
เสริม 
 

ไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
สนใจเร่ืองอ่ืน 
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3. ค าอธิบายเก่ียวกับแบบประเมินความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 
ด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

 
ข้อ รายการพฤตกิรรม 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1.  ปฏิบตัิตามข้อตกลงได้
อยา่งเหมาะสม 

ร่วมกิจกรรมตัง้แต ่
ต้นจนจบด้วย
ความสนใจ ตัง้ใจ
ด้วยตนเอง 
 

ร่วมกิจกรรมเมื่อ 
ได้รับการกระตุ้น 
จากคนรอบข้าง 

เหมอ่ลอย 
ไมส่นใจร่วม
กิจกรรม 

 

2.  สามารถเป็นทัง้ผู้น า 
และผู้ตามได้ในการท า
กิจกรรมตา่งๆ 

เป็นผู้น าในการท า
กิจกรรม หรือท า
กิจกรรมตามค าสัง่
ของผู้ อ่ืนได้ 
 

การท ากิจกรรมจะ
ช้ากวา่ผู้ อ่ืน 

นัง่เฉยๆ ไมส่นใจ
กิจกรรม 

3.  รับฟังความคดิเห็นของ
คนอ่ืน 

รับฟัง อยา่งตัง้ใจ
เม่ือผู้ อ่ืนแสดง
ความคดิเห็น  
 

รับฟังเป็นบางชว่ง 
และหนัหน้าไปทาง
อ่ืน 

ไมส่นใจ และท า
กิจกรรมอยา่งอ่ืน 
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4. ค าอธิบายเก่ียวกับแบบประเมินความเช่ือม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 
ด้านการกล้าแสดงออก 

 
ข้อ รายการพฤตกิรรม 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1.  สบตาคูส่นทนา หรือ
ผู้ชมในขณะท่ีร่วม
กิจกรรมได้ 

สบตาครูและบคุคล 
อ่ืนๆ ในขณะท่ีพดู 
หรือตอบค าถาม 
 

ไมย่อมสบตาครู 
และเพ่ือนๆ 
ในขณะท่ีพดู 

นัง่เฉยๆ ก้มหน้าไม่
ร่วมกิจกรรม 

2.  ร่วมสนทนาหรือตอบ
ค าถามด้วยถ้อยค าท่ี
ชดัเจน 

 

พดูด้วยเสียงดงัฟัง 
ชดั ท ากิจกรรมด้วย 
ความ 
กระฉบักระเฉง 
คลอ่งแคลว่ 
 

พดู เสียงท่ีเบา 
แสดงความไม ่
มัน่ใจ หรือต้องให้ 
ครูหรือเพ่ือนชว่ย 

 

รวมกลุม่กบัเพ่ือน 
ปฏิเสธการร่วม 
กิจกรรม 

 

3.  เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
ความมัน่ใจ ไมป่ระมาท 
ไมอ่าย ไมเ่คอะเขิน 

แสดงตวัวา่พร้อมท่ี 
จะร่วมกิจกรรม
ทนัทีด้วยตนเอง 

 

ท าตามเพื่อน 
มองดเูพ่ือนเม่ือ 
เห็นวา่เพ่ือนท าได้ 
จงึท าตาม ครูต้อง 
ให้แรงเสริม 
 

สนใจเร่ืองอ่ืน 
โดยหนัไปคยุกบั
เพ่ือน 
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แบบประเมินความเชื่อม่ันในตนเองของเดก็ปฐมวัย 

ช่ือผู้ประเมิน....................................................ช่ือนกัเรียน.............................................................  
ชัน้ปฐมวยัปีท่ี..........2..........วนัท่ี..............เดือน..............................................พ.ศ. 2553 

พฤตกิรรมความเชื่อม่ันในตนเอง 

ระดับคะแนน 
หมาย
เหตุ 

มาก 
2 

ปานกลาง 
1 

น้อย 
0 

1. ด้านความภาคภมูิใจในตนเอง 
1.1 ปฏิบตัิกิจกรรมได้ส าเร็จด้วยตนเองอย่างมัน่ใจ 
1.2 แสดงออกถงึความสนกุสนาน ดีใจ และมีความสขุเม่ือท า

กิจกรรม 
1.3 ตดัสินใจท าสิ่งตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง 

2. ด้านการกล้าแสดงความคิดเห็น 
2.1 บอกความต้องการของตนเองหรือตอบค าถามให้ผู้อื่น

ได้รับทราบด้วยความมัน่ใจ 
2.2 ให้ค าแนะน า หรือให้ความช่วยเหลือเพ่ือนได้ 
2.3 แสดงความกระตือรือร้นอยากร่วมกิจกรรม 

3. ด้านการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 
3.1 ปฏิบตัิตามข้อตกลงได้อย่างเหมาะสม 
3.2 สามารถเป็นทัง้ผู้น าและผู้ตามได้ในการท ากิจกรรมตา่งๆ 
3.3 รับฝังความคิดเห็นของผู้อื่น 

4. ด้านการกล้าแสดงออก 
4.1 สบตาคูส่นทนา หรือผู้ชมในขณะท่ีร่วมกิจกรรม 
4.2 ร่วมสนทนาหรือตอบค าถามด้วยถ้อยค าท่ีชดัเจน 
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความมัน่ใจ ไมป่ระมาท ไมอ่าย ไม่

เคอะเขิน 

    

 

บนัทกึพฤติกรรมเพ่ิมเติม............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

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

           ผู้ประเมิน 



          
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจแผนการจดัการเรียนรู้แบบเดก็นกัวิจยั 
และแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กปฐมวยั 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 
1. รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจแผนการจดัการเรียนรู้แบบเด็กนกัวิจยั 

1) อาจารย์พลูสขุ  สขุเสริม     ครู คศ. 1 โรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน สงักดัส านกั
การศกึษาเทศบาลเมืองหนองคาย จงัหวดัหนองคาย  

2) อาจารย์ชยดุา  พยงุวงษ์      ครู คศ. 1 โรงเรียนอนบุาลทนาพรวิทยา จงัหวดัชลบรีุ 
สงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ เขต 3 

3) อาจารย์ศวิภรณ์  สองแสน      อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศกึษาศาสตร์ ม.ราชภฏัเชียงราย  จงัหวดัเชียงราย 

2.  รายนามผู้ เช่ียวชาญตรวจแบบประเมินความเช่ือมัน่ในตนเองของเดก็ปฐมวยั  

1) ดร.ปัณณวิชญ์  ใบกหุลาบ      นกัวิชาการ 6 คณะครุศาสตร์ ส านกังานคณบดีคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม 
จงัหวดัพิษณโุลก 

2) อาจารย์มิ่ง  เทพครเมือง      อาจารย์ฝ่ายวัดผลการศึกษาแห่งโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร  
(ฝ่ายประถม) 

3) อาจารย์จงรัก  อว่มมีเพียร     ครูช านาญการ โรงเรียนวดัเกาะกลอย จงัหวดัระยอง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขต
พืน้ท่ีการศกึษา ระยองเขต 1  

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 

ช่ือ – สกุล     นางสาวทศัณียา  บวัภา 
วัน เดือน ปี เกิด    06 มกราคม 2526 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน    373/5 หมู ่2 ต าบลศรีประจนัต์ อ าเภอศรีประจนัต์ 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ  72140 
ต าแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน  นกัวิชาการศกึษา 3 
สถานที่ท างานปัจจุบัน  ส านกังานเทศบาลต าบลพิมพา  อ าเภอบางปะกง  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24180 
ประวัตกิารศึกษา 

พ.ศ.2544    มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
จากโรงเรียนศรีประจนัต์ “เมธีประมขุ”    
อ าเภอศรีประจนัต์ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

พ.ศ.2546   ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู 1 ปี  
    จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
พ.ศ.2548  วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) วิชาเอก วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

(การสง่เสริมสขุภาพเดก็) 
จากมหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรีุ 

พ.ศ.2554  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั 
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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