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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดรับการใชชุดการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ  และเปรียบเทียบความสามารถใน
การทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใชชุดการจัดประสบการณการเรียนรูแบบ
โครงการ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย สังกัดเทศบาล
เมืองสองพ่ีนอง อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม
แบบแบงกลุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) ชุดการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ  
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชชุดการจัด
ประสบการณการเรียน รูแบบโครงการ  โดยภาพรวมอยูในระดับดี 
 2. ผลการศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย หลังการใชชุดการ
จัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการสูงกวากอนการใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ  
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 
คำสำคัญ :  ความสามารถในการทำงานเปนกลุม การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
                     เด็กปฐมวัย 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to: 1) study the group working ability of the 

preschool children by using the learning experience project approach; and 2) compare 

the group working ability of the preschool children, before and after using the learning 

experience project approach. Samples were 30 the preschool children of Tessaban 2 

Amnuaywit under The City of Songphinong, Suphanburi Province. The instruments were:  

1) learning experience project approach; 2) group working observation  form behavior of 

the preschool children in group working. The data were analyzing with percentage mean, 

standard deviation and t – test dependent. 

 The findings of this research showed: 

 1)  The findings of the preschool children in group working by using the set of 

the experience in  learning project approach was overall at good level. 

 2)  The result of ability of the preschool children in group working had higher 

posttest scores than pretest scores at the level of .05 significance              

 

Keywords:  group  working  ability, project approach, preschool  children.  

 

บทนำ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545: 18) ไดระบุเก่ียวกับลักษณะของ 

การทำงานในสภาพสังคมปจจุบันไววา จำเปนตองอาศัยการทำงานรวมกัน หรือทำงานเปนกลุม 
(Group Work) ทั้งนี้เพราะวา การทำงานคนเดียวมักจะไดผลนอย เน่ืองจากมีขอจำกัดในเรื่องของ

กำลังสติปญญา จึงทำใหการทำงานกลุมมีบทบาทมากขึ้น ซึ่งการทำงานเปนกลุมนั้นจะตองพึ่งพา

อาศัยกันและกัน แบงหนาท่ีความรับผดิชอบ ตองยอมรับในศักยภาพของคนอ่ืน ๆ มกีารทำงานรวมกัน

โดยมีจิตสำนึกตอสวนรวมและมีทักษะความสามารถในการทำงานอยางมีแบบแผน นอกจากน้ี 
ผลงานท่ีเกิดจากการทำงานเปนกลุมอยางมีขั้นตอน ยอมทำใหงานน้ันบรรลุจุดมุงหมายไดเปน 

อยางดี นอกจากน้ันการทำงานกลุมยังชวยใหเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันจึงเปนการพัฒนาใหเกิด

ความเจริญงอกงามในทุกดาน สอดคลองกับ กาญจนา ไชยพันธ (2549: 3) กลาววา การท่ีบุคคลมา
รวมกันเพ่ือศึกษาประสบการณของกลุมหลาย ๆ ฝาย ศึกษาพฤติกรรมความเปนผูนำ ผูตาม 

ความคิด ฝกปฏิสัมพันธระหวางบุคคล  และมีการศึกษาจากประสบการณ  โดยผูศึกษาจะตองเขาไป

มีสวนรวมในประสบการณการเรียนรูที่จัดขึ้น คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546: 152) การจัดการเรียน 

การสอนในเด็กปฐมวัยหรือนักเรียนในวัยอนุบาลก็เชนเดียวกัน ควรจะนำกิจกรรมกลุมมาชวยสงเสริม
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การเรียนรูแกเด็กอนุบาลในทุก ๆ ดาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักเรียนทำงานรวมกัน

เปนกลุมเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนบรรลุตามคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังท่ี อาภรณ ใจเที่ยง 
(2550: 100) ไดกลาววา การฝกใหนักเรียนทำงานเปนกลุมมีความสำคัญ เพราะเปนการฝก 
เปนประชาธิปไตย ฝกการเปนผูนำ ผูตาม ฝกการแสดงความคิดเห็น ฝกการตัดสินใจ ฝก 
ความรับผิดชอบในการทำงาน ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ ความมีน้ำใจ ฝกมารยาทการพูดและการฟง 
สอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2547: 143) ซึ่งกลาววา การเปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูการทำงาน
กลุมที่ดีจะชวยใหนักเรียนเกิดทักษะทางสังคม และขยายขอบเขตของการเรียนรูใหกวางขวางข้ึน 
นอกจากน้ีการทำงานกลุมยังชวยสงเสริมใหผูเรียนมีพฤติกรรมท่ีดี เพราะเปนการจัดกระบวนการ
สอนที่เนนทักษะการทำงานกลุมที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเขารวม
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูของตนเอง ทำใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและสามารถนำความคิดท่ีได
จากการเรียนรูไปใชในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงการทำงานกลุมชวยพัฒนาผูเรียน ท้ังในดานสรางสัมพันธภาพ 
และประสิทธิภาพในการทำงานกับผูอื่นชวยในการฝกทักษะทางสังคม เชน การใหการยอมรับ  
การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ความรับผิดชอบ การรูจักสิทธิหนาท่ีของตนเอง และมีความสามารถ
ทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางดี แตปรากฏวาปญหาการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน การทำงาน 
รวมกันเปนกลุมของเด็กยังทำไดนอย   
 ชอลดา ขวัญเมือง (2541: 136) กลาววา สภาพการเรียนการสอนท่ีเปนความจริง พบวา 
ผูเรียนในหองไมสามารถทำงานรวมกันได ขาดการเปนผูนำ ผูตาม ขาดความสามัคคี ไมกลาแสดงออก 
ไมคอยชวยเหลือในการทำงานรวมกัน ผลงานที่ปรากฏไมสรางสรรคและไมเปนท่ีนาพึงพอใจ 
(กรมวิชาการ, 2534: 83) ดังที่ กรมวิชาการ, 2539: 11 ซึ่งกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายวิธีทำใหนักเรียนสนใจบทเรียนซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็กไดพัฒนา
ไปอยางเหมาะสม  ผูวิจัยจึงมีความสนใจรูปแบบการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน 
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการคิดหา
คำตอบในเรื่องนั้น ๆ โดยครูผูสอนคอยใหคำแนะนำและใหคำปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด 
ซึ่งสอดคลองกับมาลัย สิงหะมา (2542: 6) ไดกลาววา การสอนแบบโครงการเปนการสอนโดยใช
เทคนิควิธีการหลายรูปแบบมาผสมผสานรวมกันระหวางการทำงานกลุม การสอนคิด การสอน 
แกปญหา การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบรวมกันคิด ทั้งน้ีมุงหวังใหนักเรียนเรียนรู
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจอยากรูอยากเรียนของนักเรียน โดยผูเรียนจะเปนผูลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือคนหาคำตอบดวยตนเอง สรุปความรูไดดวยตนเองโดยครูสนับสนุนใหผูเรียน
ศกึษาคนควาเพ่ิมเตมิ ทัง้น้ี วรนาท รกัสกุลไทย (2551: 26) ไดกลาววา การจัดประสบการณการเรียนรู
แบบโครงการเปนการเรียนการสอนท่ีเนนใหเด็กเรียนรูอยางละเอียดลึกซึ้งในเรื่องใกลตัวและเปนเรื่อง
ที่นาสนใจสำหรับเด็ก การเรียนรูแบบน้ีเปนการบูรณาการใหเด็กไดใชทักษะตาง ๆ ที่มีอยางเหมาะสม
และเรียนรูเพ่ิมเติม เด็กจะสนุกสนานกับการเรียนรู และความสำเร็จในการทำงาน เขาใจและจดจำ
เร่ืองท่ีเรียนรูไปไดนาน เด็กเรียนรูที่จะต้ังคำถามเพ่ือแสดงออกถึงความสงสัยของตนเองและเรยีนรูวา
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คำตอบของคำถามหรือขอสงสยัเหลาน้ัน เขาสามารถหาไดจากแหลงเรียนรูหลาย ๆ แหง เด็กสามารถ
สืบคน สำรวจไดเองโดยไมตองถามหรือหวังวาครูจะเปนผูใหคำตอบไดในทุกเร่ือง ครูจะเปนผูชี้แนะ 
และเปนท่ีปรึกษาในการทำโครงการ ดังท่ี นภเนตร ธรรมบวร (2542: 205) ไดกลาววา จาก 
ความสำคัญของรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการที่ไดกลาวมาจะพบไดวา  
การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการสามารถชวยใหเด็กไดมีโอกาสใชทักษะท่ีมีอยูและเพ่ิม
ความชำนาญในทักษะน้ันย่ิงข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นความสามารถภายในตัวเด็กและความสนใจของเด็ก
จากงานหรือกิจกรรมที่เด็กไดทำ และการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการยังสงเสริมใหเด็ก
รูจักการตัดสินใจวาควรทำอะไร และผูใหญควรใหความยอมรับในความตองการของเด็กท่ีมี 
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูเปน ผูแนะนำและเด็กเปนผูตัดสินใจ และลงมือกระทำ
ดวยตนเอง โดยเปดโอกาสใหเด็กไดคิด วางแผน และลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุมอยางอิสระ  
ซึ่งในปจจุบันครูไดนำการจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบตางๆ มาใชเพ่ือพัฒนาเด็ก   
 ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนครูสอนนักเรียนช้ันอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย สังกัด
เทศบาลเมืองสองพ่ีนอง อำเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเล็งเห็นความสำคัญในการทำงาน
รวมกันเปนกลุมของเด็กปฐมวัย จากสภาพปญหาดังกลาวจึงควรปรับปรุงแกไขผูเรียนโดยปลูกฝง
และใหความรูความเขาใจในการทำงานกลุม ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสรางทักษะ 
การทำงานกลุมที่ดีวิธีหน่ึง คือ การจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เพราะเปนการสอน 
ที่ชวยเสริมการเรียนท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและฝกปฏิบัติการทำงานเปนกลุม และจากรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ 2 (พ.ศ. 2549-2553)  
ของโรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย ในมาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต ระดับคุณภาพพอใช สวนขอเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพภายนอก คือใหสถานศึกษาจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ  
เพ่ือใหมาตรฐานนี้มีระดับการประเมินท่ีสูงขึ้นในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบ 3 ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนำวิธีตามแนวการจัดประสบการณการเรียนรู 
แบบโครงการมาเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวยัตอไป     
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชชุด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังใช
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
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วิธีดำเนินการ 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 4-5 ป ที่ศึกษาอยูในระดับ
ชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย สังกัดเทศบาลเมืองสองพ่ีนอง อำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 4 หองเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 120 คน   
 2.  กลุมตวัอยาง คือ เด็กปฐมวยัอายุระหวาง 4-5 ป ทีศ่กึษาอยูในระดับชัน้อนบุาลปที ่1/1 
จำนวน 1 หองเรียน มีจำนวนนักเรียน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบแบงกลุม (cluster sampling 
technique) โดยแบงเปน 4 กลุม/หอง จับฉลากมา 1 กลุม/หอง มีพ้ืนฐานความรูใกลเคียงกัน และอยู
ในสิ่งแวดลอมเดียวกัน 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา   
 ตัวแปรตน  คือ  การสอนโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการทำงานเปนกลุม ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน คือ 
1) การรวมมือ  2) การชวยเหลือแบงปน  3) ความรับผิดชอบในหนาท่ี  และ 4) การเปนผูนำ ผูตาม 

 ระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการเรียนรูโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการระยะ
เวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 30 นาที โดยทำการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2554 
 รูปแบบการทดลอง   
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยมีกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและ
หลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design)  (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 
2538: 249)         

     เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 
                  1.  ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
                  2.  แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 1.  ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
     1.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการจาก
เอกสารท่ีเก่ียวของ 
     1.2  สรางชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการท่ีประกอบดวย 3 ระยะ คือ 
1) ระยะเร่ิมตนโครงการ  2) ระยะพัฒนาโครงการ  3) ระยะรวบรวมสรุปโครงการ ดังน้ี 
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    ระยะที่  1  เริ่มตนโครงการ 
    เปนระยะท่ีครูสังเกต/สรางความสนใจในเร่ืองท่ีจะเรียนรูใหเกิดข้ึนในตัวเด็ก แลว
ตกลงรวมกันเลือกหัวเร่ืองเพ่ือทำการศึกษาอยางลุมลึกตอไป ในระยะน้ีมีขั้นตอนซึ่งจะเกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติอยู 2 ขั้นตอนใหญ ๆ คือ 
    1) การสังเกตหรือสรางความสนใจของเด็ก เม่ือครูสังเกตเห็นวาเด็กสนใจใน
เรื่องราวใด ครูจะนำเรื่องราวนั้นมาอภิปรายรวมกับเด็ก ใหเด็กเปนผูเลือกวาจะศึกษาหรือเรียนรู 
เร่ืองใด แลวกำหนดเร่ืองนั้นใหเปนหัวขอโครงการ 
    2) การรวมกันกำหนดหัวเร่ืองของโครงการ โดยนำเร่ืองที่เด็กสนใจมาอภิปราย
รวมกัน ใหเด็กมีการแลกเปล่ียน นำเสนอความรูเดิมเก่ียวกับหัวเร่ืองของโครงการ 
    ระยะที่ 2  พัฒนาโครงการ 
    เด็กกำหนดหัวขอคำถามหรือประเด็นปญหาท่ีเด็กอยากรูเก่ียวกับเร่ืองท่ีกำหนด
เปนหัวขอโครงการ แลวต้ังสมมติฐานมาตอบคำถามเหลาน้ัน ทดสอบสมมติฐานดวยการลงมือ
ปฏิบัติ จนพบคำตอบดวยตนเอง ในระยะน้ีมีขั้นตอนท่ีจะเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติตามกระบวนการ 
แกปญหาอยู 4 ขั้นตอน คือ 
    1) กำหนดปญหาท่ีจะศึกษา ขั้นน้ีครูตองมีบทบาทชวยแนะนำเด็ก ๆ ใหเลือก
ประเด็นปญหาท่ีไมงายหรือยากจนเกินไป 
    2) เด็กต้ังสมมติฐานเบื้องตน โดยใชความรูเดิมที่มีอยู ครูควรชวยกระตุน 
ความคิดของเด็กใหขยายคำตอบ และจัดทำปายแสดงเร่ืองราวของการทำโครงการของเด็กแสดงไว
ในหองเรียน 
    3) เด็กตรวจสอบสมมติฐานเบื้องตน ครูเตรียมอุปกรณ สถานท่ีและสิ่งอำนวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ เพ่ือใหเด็กไดดำเนินการทดสอบสมมติฐานของเขา ครูถายภาพข้ันตอนการทำงาน 
บันทึกคำพูดเก่ียวกับการทำงานของเด็กไว 
    4) เด็กสรุปขอความรูจากผลการตรวจสอบสมมติฐาน 
    ระยะที่ 3  รวบรวมสรุปโครงการ 
    เปนข้ันตอนสุดทายของโครงการท่ีเด็กคนพบคำตอบของปญหาแลว และเด็กได
แสดงใหเห็นวาสิ้นสุดความสนใจในหัวเร่ืองของโครงการเดิม และหันเหความสนใจออกไปสูเรื่องใหม   
มีการจัดแสดงผลงานตลอดโครงการ และเชิญผูอื่นมาชมดวย เชน เพ่ือน ผูปกครอง ฯลฯ 
  1.3 นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการท่ีสรางเสร็จเรียบรอยแลว เสนอตอ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการตามคำแนะนำ
ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
   1.4 นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน  
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และสอบถามความคิดเห็นในการปรับปรุง 
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โดยพิจารณาจากคาดัชนีความสอดคลอง (IOC = Index of Item Objective Congruence) ระหวาง
จุดประสงคการเรียนรู เน้ือหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ และการวัดผลประเมินผล ไดคาดัชนี
ความสอดคลองมีชวงคะแนนระหวาง 0.67-1.00   
   1.5 ปรับปรุงชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ตามคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 
   1.6 นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการที่แกไขปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1/3 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งน้ี 
เพ่ือหาความเหมาะสมของเวลา กิจกรรมการเรียนรู เน้ือหาสาระ สือ่การเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 
   1.7  นำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1/1 ที่เปนกลุมตัวอยาง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 2 
อำนวยวิทย จำนวน 30 คน   
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย  
    2.1 ศึกษาหลักการและวิธีการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ 
    2.2 สรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 
จำนวน 1 ชุด โดยประเมินดานการรวมมือ การชวยเหลือแบงปน ความรับผิดชอบในหนาท่ี การเปน
ผูนำ ผูตาม โดยสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย ซึ่งมี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 3 ระดับ   
      2.3  เสนอแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 
แกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ปรับปรุงแกไขแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงาน
เปนกลุมของเด็กปฐมวัย ตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
    2.4 เสนอแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 
แกผูเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของขอคำถาม และหาคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงคในการถาม ที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00  
   2.5 หาความเช่ือมั่นของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุม
ของเด็กปฐมวัย โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบสังเกตพฤติกรรมมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เทากับ .967   
                การเก็บรวบรวมขอมูล 
            ในการดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมลูผูวิจยัไดดำเนินการทดลองมีขัน้ตอน ดงัน้ี  
                1. สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนการใช 
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
                  2. จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยนำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ มีการจัด
ประสบการณแบบโครงการ ประกอบไปดวย ระยะของโครงการ 3 ระยะใหญ ๆ คือ ระยะท่ี 1 เร่ิมตน
โครงการ ระยะท่ี 2 พัฒนาโครงการ ระยะท่ี 3 รวบรวมสรุปโครงการ ไปใชกับนักเรียนช้ันอนุบาล- 
ปที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาล 2 อำนวยวิทย ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 ระยะเวลา 6 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน ใชเวลาวันละ 30 นาที ระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ ถึงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 
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                 3.  สังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย หลังจากใชชุด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
               4. เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด กอนนำมาวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 
                  การวิเคราะหขอมูล   
                  ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
                  1. การวิเคราะหคะแนนความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยคาเฉล่ีย 
(  ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีเกณฑในการแปลความหมายคะแนนพฤติกรรม
ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ ดังน้ี 
  คาเฉล่ีย 2.51 – 3.00 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมความสามารถใน 
           การทำงานเปนกลุม อยูในระดับ ดี 
  คาเฉล่ีย 1.50 – 2.50 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมความสามารถใน 
           การทำงานเปนกลุม  อยูในระดับ  พอใช 
  คาเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมความสามารถใน 
           การทำงานเปนกลุม อยูในระดับ ปรับปรุง 
             ควรมีการสงเสริมความสามารถในการ 
           ทำงานเปนกลุม 
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังใช
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ   
 
ผลการวิจัย  
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหคาเฉลีย่สวนเบีย่งแบนมาตรฐานและระดบัความสามารถ
ในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 
 ผลการวิเคราะหความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุด
ประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ดังตารางท่ี  1 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงแบนมาตรฐานและระดับความสามารถในการทำงานเปนกลุมของ 
 เด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ n = 30 

 
 

   
 x  S.D.  x  S.D.  

 
 

 
   

1.60 
1.54 
1.64 
1.60 

.21 

.21 

.20 

.18 

 
 
 
 

2.70 
2.67 
2.66 
2.77 

.22 

.17 

.15 

.15 

 
 
 
 

2 
3 
4 
1 

 1.59 .13  2.70 .09   

X 
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 จากตารางท่ี 1 แสดงวา หลงัการใชชดุประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ โดยภาพรวม 

อยูในระดับดี (   = 2.70) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับดีทุกดาน เรียงลำดับจากมาก

ไปหานอยดังนี้ ดานการเปนผูนำ ผูตาม ดานการรวมมือ ดานการชวยเหลือแบงปน และดาน 

ความรับผิดชอบในหนาท่ี ตามลำดับ 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของ

เด็กปฐมวัยกอนและหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ   

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 

กอนและหลังใชโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ ดังตารางท่ี  2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 

 กอนและหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ 

                                                                                                                                                       

 จากตารางที่ 2 แสดงวา ผลการศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็ก

ปฐมวัยหลังใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการสูงกวากอนใชชุดประสบการณการเรียนรู 

แบบโครงการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 หลังจากนำชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรม 

ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยไปทดลองใชและไดประเมินผลการทดลอง 

ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงาน 

เปนกลุมของเด็กปฐมวัยแลวผู วิจัยไดนำผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลพิจารณาปรับปรุง 
ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการทำงาน 

เปนกลุมของเด็กปฐมวัยท้ังในดานเน้ือหาและรายละเอียดท่ีเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน  

เพ่ือใหไดชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถ 

ในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยท่ีมีลักษณะสมบูรณ พรอมนำไปใชพัฒนาความสามารถ 

ในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยตอไป   

X 

 
 

x  S.D.      D  
  

t p 

 20 12.86 .73 
4.73 0.143 33.03* .00 

 20 17.60 .72 
P < .05 

D
S

n = 30 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมโดยใชชุดประสบการณ

การเรียนรูแบบโครงการของเด็กปฐมวัย นำมาอภิปรายผลได ดังน้ี 

 1. จากผลการศึกษาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัยโดยใช 

ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ โดยภาพรวมอยูในระดับดี ไดแก ดานการเปนผูนำ ผูตาม 

ดานการรวมมือ ดานการชวยเหลือแบงปน และดานความรับผิดชอบในหนาท่ีตามลำดับ ที่เปนเชนน้ี

แสดงใหเห็นวา ความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย ดานการเปนผูนำ ผูตามสูงท่ีสุด 

ซึ่งครูใหโอกาสเด็กเปนผูควบคุมการสนทนาหรือการทำกิจกรรม  แลวครูเปนผูตามเพราะโดยท่ัว ๆ ไป

แลวครูมักจะเปนผูควบคุมกำกับอยูเสมอ โดยเฉพาะในเวลาท่ีครูถามคำถาม ตัวคำถามของครูจะ

เปนตัวคอยควบคุมเด็กไปในตัว ครูพยายามเปดโอกาสใหเด็กเปนฝายควบคุมกำกับบาง วิธีการก็คือ

เมื่อเกิดการสนทนาครูเปนฝายยอมรับและสนับสนุนขอมูลของเด็กเพ่ือใหเด็กเปนผูนำในการสนทนา

ในครั้งน้ัน ซึ่งสอดคลองกับวัฒนา มัคคสมัน (2550: 67) กลาววา ครูกับเด็ก ๆ ผลัดกันเปนผูนำ 

ผูตาม ในบรรยากาศของการเรียนการสอนตามรูปแบบโครงการน้ี ครูกับเด็ก ๆ จะผลัดกันเปนผูสอน 

ผลัดกันเปนผูเรียน ผลัดกันเปนผูพูดและผูฟง ผลัดกันเปนผูนำ ผูตาม เพราะการท่ีเด็กตองเปนผูตาม

ตลอดเวลาจะทำใหเขาไมมีโอกาสท่ีจะพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง หรือฝกการตัดสินใจ

ดวยตนเองและเรียนรูจากผลการตัดสินใจนั้น แตเมื่อเด็ก ๆ และครูผลัดกันเปนผูนำ และผูตามแลว

บรรยากาศของความไววางใจการเคารพซ่ึงกันและกัน และความปรารถนาท่ีจะเรียนรูจะเกิดข้ึน ครู

กับเด็กจะรับฟงความเห็นของกันและกัน เด็ก ๆ จะมีความรูสึกมั่นคง เปนอิสระสามารถคิดริเริ่ม

สรางสรรครับรูถึงความสามารถและขอจำกัดของตนเอง ครูกับเด็ก ๆ สามารถผลัดกันเปนผูนำ 

และผูตาม ดังงานวิจัยของเสาวนีย รื่นสุข (2552: 58-59) ไดศึกษาพฤติกรรมความรวมมือ 

ของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดกิจกรรมเปนกลุม พบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดกิจกรรมและระหวาง 

จัดกิจกรรมในแตละสัปดาห มีพฤติกรรมความรวมมือโดยเฉล่ียรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01   
 2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังใช

ชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ พบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการใชชุดประสบการณการเรียนรู

แบบโครงการมีความสามารถในการทำงานเปนกลุมหลังการใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบ
โครงการสูงกวากอนการใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ สอดคลองกับผลงานวิจัยของ

สุดาพร วิชิตชัยชาคร (2551: 87) ไดศึกษาผลการจัดประสบการณแบบโครงการท่ีมีตอพัฒนาการ

ของพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยท่ีมี
ความตองการพิเศษในหองเรียนรวมหลังจากไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ มีพฤติกรรม

ดานสังคมโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ ดานการยอมรับ และดานการแบงปน 
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สงูขึน้อยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 สอดคลองกับผลงานวิจยัของศิรนิาถ บวัคล่ี (2549: 77-79) 

ไดกลาววา เด็กปฐมวัยมีความสามารถโดยใชการจัดประสบการณแบบโครงงาน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับดี หลังการจัดประสบการณแบบโครงงานสูงกวากอนการจัดประสบการณแบบโครงงาน และ

เด็กมีความตั้งใจกระตือรือรนในการศึกษาคนควา มีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ไดรับ

มอบหมาย มีการวางแผนการทำงานและสรุปผลงานกลุม มีโอกาสแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน  

มปีฏิสมัพนัธกันระหวางเด็กกับเด็ก และเด็กกับคร ูสอดคลองกับ จริาภรณ ศริทิวี (2541: 14) ไดกลาววา 

การทำงานกลุมชวยใหเกิดการรวมมือในการทำงาน สงผลกอใหเกิดการชวยเหลือกัน การเปนผูนำ 

ผูตาม การรับผิดชอบ การตัดสินใจ การแกปญหาขอขัดแยง ทั้งนี้เน่ืองมาจากชุดประสบการณ 

การเรียนรูแบบโครงการเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนการเรียนรู

ที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเรียนรูสิ่งที่ตนสนใจอยางลุมลึก เด็กไดแสดงความคิดเห็นท่ีจะเลือกเรียน

ในหัวเร่ืองที่เด็กสนใจและใกลตัว เด็กมีสวนรวมในการชวยคิดและเลือกทำกิจกรรม อันนำไปสู

กระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย ไดลงมือปฏิบัติจริงในการคนควาหาคำตอบจากสื่อ วัสดุ และ

แหลงความรูที่เปนของจริง ไดใชความคิดตามความเขาใจในประสบการณจากการเรียนรูนั้น 

ซึ่งเปนความรูที่เกิดข้ึนภายใน และเปนกระบวนการเรียนรูที่มีความหมายตอตัวเด็ก มุงพัฒนาเด็ก 

ใหพัฒนากระบวนการคิด สามารถลงมือปฏิบัติงานและแกปญหาได และเสริมสรางการเห็นคุณคา

ในตนเองของเด็กโดยผานกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหเด็กเลือกท้ังกิจกรรมท่ีจะทำเอง รวมท้ังเลือกวิธีการ

ในการปฏิบัติเอง ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสำคัญเปนอยางย่ิงในการจัดสภาพแวดลอมที่กระตุนใหเด็กได

คิด เลือก และทำในส่ิงท่ีสอดคลองกับความตองการ และสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก กิจกรรม 

ที่ครูเตรียมใหเด็กเลือกจึงตองเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ และพัฒนาการของเด็ก 

นอกจากน้ันครูจะเปนบุคคลสำคัญท่ีกระตุนใหเด็กคิดและทำในส่ิงใหมที่ทาทายความสามารถเด็ก 

รวมทั้งเปนผูคอยชวยเหลือแนะนำใหเด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนประสบผลสำเร็จ อันจะใหนำไปสู

ความภาคภูมิใจของเด็กและครูจะเปนผูมีบทบาทสำคัญในการฝกการทำงานกลุมของเด็ก ซึ่งในการ
ศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัย พบวา กิจกรรมและลำดับขั้นตอนในการเรียนรูทั้ง 3 ระยะของการทำกิจกรรมแบบ

โครงการ “ตนไม” น้ัน พัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย โดยใชจัดประสบการณ

การเรียนรูแบบโครงการ  
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 
  1.1  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดใชชุดประสบการณการ

เรียนรูแบบโครงการ ครูตองใหโอกาสและเวลาในการปรับตัวของเด็ก ใหเด็กทำงานเปนกลุมสอดคลองกับ

อายุของเด็กและส่ิงท่ีเด็กควรรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอยางหลากหลายตามความเหมาะสม

กับบริบททางสังคมของเด็ก 
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  1.2  การจัดเตรียมส่ือและอุปกรณในจัดกิจกรรมโดยใชชุดประสบการณการเรียนรู

แบบโครงการ  ตองมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนเด็กท่ีทำกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือเปนการสงเสริม

พัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย 

  1.3 การใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการ เปนการสงเสริมการเรียนรู 

โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหเด็กไดรับประสบการณอยางหลากหลาย ครูควรจัดสภาพแวดลอม 

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู คนควา ทดลอง และคนหาคำตอบโดยใหเหมาะสมกับเร่ืองท่ีเรียนรู สภาพแวดลอม 

โดยใหเด็กพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมของนักเรียนได 

 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุม 

กับวิธีสอนอ่ืน ๆ ในเน้ือหาเดียวกัน เพ่ือจะไดเปนการสงเสริมและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป  

  2.2  ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุม โดยใชรูปแบบ

การเรียนการสอนอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงการ เชน การเรียนการสอน

แบบไฮสโคป และการเรียนการสอนแบบเดินเร่ือง 

  2.3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูบูรณาการการเรียนรูกับ

นวัตกรรมอื่น ๆ เชน การพัฒนาการคิดแกปญหาสำหรับเด็กปฐมวัย 

 

สรุป 

 การพัฒนาความสามารถในการทำงานเปนกลุมโดยใชชุดประสบการณการเรียนรูแบบ

โครงการของเด็กปฐมวัย เปนการจัดประสบการณการเรียนรูแบบโครงการที่มุงสงเสริมการเรียนรูจาก

การศึกษาคนควาอยางลึกซึ้ง จากเร่ืองที่เด็กสนใจและเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกทำกิจกรรมตาง ๆ 

ตามความสนใจ เด็กไดรวมมือกันวางแผนกำหนดแนวทางการเรียนรู และใชระยะเวลาตามความ

ตองการของเด็ก เปนการสงเสริมความสามารถในการทำงานกลุมของเด็กปฐมวัย อยางมีความสุข 

โดยมีครูเปนผูชวยเหลืออำนวยความสะดวกกระตุนใหคิดและเปนผูรวมงานไปพรอมกับการสังเกต
พฤติกรรมความสามารถในการทำงานเปนกลุมของเด็กปฐมวัย 
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