บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ผู้รายงาน ได้ศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีหลักการ เกี่ยวกับการ
ประเมินโครงการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
1. การประเมินโครงการ
1.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
1.2 ความสาคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ
1.3 รูปแบบการประเมินโครงการ
1.4 ประเภทของการประเมินโครงการ
1.5 รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model)
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2.1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย หลักการ
2.2 จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี
2.3 สาระการเรียนรู้ กาหนดเป็น 2 ส่วนคือ ประสบการณ์สาคัญ สาระ
ที่ควรเรียนรู้
2.4 หลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
3. แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
3.1 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
3.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
3.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม การมีส่วนร่วมของเด็กปฐมวัย
3.4 ทฤษฏีการรับรู้ จิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบโครงการ
4.1 แนวคิด หลักการของการสอนแบบโครงการ
4.2 ความหมายของการสอนแบบโครงการ
4.3 ลักษณะสาคัญของการสอนแบบโครงการ
4.4 เทคนิควิธีการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการ
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยภายในประเทศ
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
7. กรอบแนวคิดในการประเมิน

1. การประเมินโครงการ
1.1 ความหมายของการประเมินโครงการ
ความหมายของการประเมินโครงการ นักวิชาการ นักการศึกษา นักประเมิน หลายท่าน
ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการ ดังนี้
พิสณุ ฟองศรี (2551 : 68) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง
กระบวนการตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยนาสารสนเทศ จากการ
วัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดทาโครงการ ทดลองหรือนาร่อง ปรับเปลี่ยน
ระงับ ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ
คณินนุช พิจิตรนรการ (2550 : 16) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า
หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแล้วนามาประมวล วิเคราะห์ผล
และนาผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจปรับปรุงโครงการหรือควรจะดาเนินงาน
ต่อไปหรือไม่อย่างไร
แววตา พฤกษา (2550 : 54) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง
กระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง แล้วนาไปวิเคราะห์
เทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ว่า ได้ผลมากน้อยเพียงใด และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่ของผู้บริหารโครงการ
ธรรมพร แข็งกสิการ (2549 : 14) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง
กระบวนการให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งสามารถนามาใช้ในการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถนาไปใช้ในการตัดสิน เกี่ยวกับการดาเนินโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ประชุม รอดประเสริฐ (2547 : 74) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการดาเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชี้
ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้น อย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไข
โครงการนั้น เพื่อดาเนินงานต่อไปหรือจะยุติการดาเนินงานโครงการนั้นสาหรับความหมายต่าง ๆ นั้น
สาราญ มีแจ้ง (2544 : 20) เสนอแนวคิดว่า การประเมินโครงการทางการศึกษา เป็น
การติดตามผลงาน เพื่อตรวจสอบว่างานได้ดาเนินไปอย่างไร เป็นการป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วง
แต่ละตอนดาเนินการผิดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
และทาให้การดาเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้มากยิ่งขึ้น
เสนาะ กลิน่ งาม (2542 : 195) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบ
และวัดสิ่งที่แผนได้กาหนดไว้ในขั้น ของการวางแผน และเมื่อนาแผนไปดาเนินการแล้วสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามที่กาหนดและคาดหมายไว้เพียงใด โดยนาเอาผลที่วัดได้มา
พิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแผนที่กาหนดไว้ จึงจะทาให้รู้ได้ว่าสิ่งที่แผนต้องการกับผลที่เกิดขึ้น
จริงนั้นตรงกันหรือแตกต่างกันเพียงใด ด้วยเหตุอะไรบ้าง เป็นเหตุผลจากปัจจัยภายนอกหรือภายใน
ของแผนอะไร
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2541 : 2) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า
กระบวนการในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการดาเนินโครงการ และพิจารณาบ่งชี้ให้
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ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงโครงการนั้น
เพื่อดาเนินงานต่อไป หรือยุติการดาเนินงานโครงการนั้น
รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 17) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริง
และเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้การตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร
สุขแก้ว คาสอน (2540 : 57) กล่าวว่า การประเมินโครงการว่า เป็นกระบวนการรวบรวม
ข้อสนเทศเกี่ยวกับโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยมีการรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ระเบียบ เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2540 : 117) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการและสารนิเทศ
ในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
จากความหมายการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้ น การประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแล้วนามาประมวล วิเคราะห์ผล และนาผล
ที่ได้มาเป็นแนวทางประกอบในการตัดสินใจปรับปรุงโครงการเพื่อให้การดาเนินการตามโครงการ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ความสาคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ
ความสาคัญของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการเป็นกลยุทธ์สาคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการโครงการ เพราะ
เป็นการตรวจสอบขั้นตอนการดาเนินงานที่ปฏิบัติอยู่และผลสาเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้น ดังที่นักการศึกษา นักประเมินได้กล่าวถึงความสาคัญของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้
พิสณุ ฟองศรี (2551 : 36) ได้สรุปความสาคัญของโครงการไว้ดังนี้
1. เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะนาไปสู่ ปรากฏการณ์ ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น
ในอนาคตอย่างมีระบบ โดยมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆไว้
2. ทาให้การกาหนดลาดับชั้นของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทาให้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ และมีประสิทธิผล
3. ท าให้ เ กิ ด การประสานระหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง านหรื อ หน่ ว ยงานในการปฏิ บั ติ
ที่เกี่ยวข้องไม่ให้กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้าซ้อนกัน
4. ทาให้เกิดการประเมินผลอย่างมีขั้นตอน และมีคุณภาพที่ดี ทาให้ได้สารสนเทศ
จากการประเมินที่เป็นประโยชน์
ถวัลย์ มาศจรัส และเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ (2547 : 200-201) ได้สรุปว่าการประเมิน
โครงการมีความสาคัญ 7 ประการ ดังนี้
1. สร้ า งสรรค์ โ ครงการที่ มี คุ ณ ภาพ โครงการต่ า งๆ มี จ านวนมากหากน ามาปฏิ บั ติ
ทุกแผน/โครงการ คงจากันไม่ไหว ไม่ทันเวลา จึงต้องมีการกลั่นกรองโครงการที่ มีอยู่ที่พอทาได้
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การประเมิน จะมีค วามส าคั ญมากที่ จ ะช่ว ยให้ เ กิ ด การวิ เคราะห์ ตั ดสิ น ใจในความเป็น ไปได้ ข อง
โครงการ ทาให้ได้โครงการที่มีคุณภาพเมื่อดาเนินการแล้วเกิดประโยชน์คุ้มค่า
2. ป้องกัน แก้ไขปัญหาอุปสรรคได้ดี เมื่อเริ่มต้นโครงการ หากมีการประเมิน สภาพปัญหา
ที่อาจเป็นข้อจากัดของการทางาน จะทาให้คาดการณ์ได้ว่าปัญหาอุปสรรคใดอาจเกิดขึ้นได้ ทาให้
สามารถหาแนวทางที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้น และในระหว่างที่ปฏิบัติงานตามแผน หากมี
การประเมินอย่างต่อเนื่อง จะทาให้ทราบผลสาเร็จและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้ นได้ในทุกขั้นตอน
ทาให้ทราบว่ามีอะไร สิ่งใดเกิดขึ้น เกิดขึ้นเพราะเหตุใด ผู้รับผิดชอบสามารถนาสิ่งที่เป็นผลสาเร็จ
เป็ น สิ่ ง ที่ ดี ไ ปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการท างานต่ อ ไป และสิ่ ง ใดที่ เ ป็ น ปั ญ หาหรื อ สิ่ ง ใดไม่ มี
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบก็ ส ามารถที่ จ ะขจั ด หรื อ หาแนวทางแก้ ไ ข เพื่ อ ให้ โ ครงการด าเนิ น ไปสู่ เ ป้ า หมาย
อย่างราบรื่นและเกิดผลดี
3. บริ หารงานอย่างมีคุณภาพ การประเมินทาให้ผู้ บริหารทราบข้อมูล ต่าง ๆ ของการ
ทางานกับข้อมูลที่เป็นผลสาเร็จและความล้มเหลว ข้อมูลที่เป็นส่วนเสริมงานและส่วนผลักดันให้งาน
ตกต่า ทาให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาใคร่ครวญ ตัดสินใจสั่งการในการดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
4. ใช้ทรั พยากรให้ เกิดประโยชน์อย่างประหยัด กระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิภ าพ
มุ่งหวังที่จะใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มีผลงานที่ออกมาได้ผลมากกว่าทรัพยากรที่ลงทุนไปการประเมิน
ช่วยให้ทราบว่าโครงการนั้น ใช้ทรัพยากรไปมากน้อยเท่าไร และผลงานที่ออกมามีปริมาณคุณค่า
มากน้อยเพียงไร คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ และสมควรที่จะทาต่อไปหรือไม่
5. ทาให้ทราบผลการปฏิบัติงาน งานทุกชนิดเมื่อได้ไปแล้วผู้ปฏิบัติทุกคนย่อมต้องการที่จะ
ทราบผลการทางานนั้ น ต้ องการทราบความก้ าวหน้ าว่ างานที่ไ ด้ท าไปแล้ ว มีสิ่ งใดที่ เพิ่ มขึ้ นมา
ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเมื่อสิ้นสุดการทางานแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไร มีผลดี
สั มฤทธิ์ผ ล มีป ริ มาณมากพอคุ้มกับสิ่ งที่ป้อนเข้า ไปหรือไม่ การประเมินจะช่ว ยให้ ทราบถึงผล
การปฏิบัติงาน เพื่อนาไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่าเดิม
6. ก่อให้ เกิดการพัฒ นา การพัฒนาถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้แก่
องค์การ บุคคล และสังคม โครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ นั้นมุ่งที่จะให้เกิดการพัฒนาต่อองค์การ
ต่อบุ คคลและสั งคมทั้ งนั้ น การประเมิ นโครงการจะช่ว ยให้ เกิดการวิเคราะห์ พิจารณาแนวทาง
การพัฒ นาที่ดี และเมื่อ ทาโครงการแล้ ว มี สิ่ งใดที่ต้ องได้รั บการพัฒ นาที่ดีที่ สุ ด ซึ่ งก็ต้ องอาศั ย
การประเมินที่มีคุณภาพ
7. ผลการรายงานน่าเชื่อถือ การรายงานการประเมินโครงการ เป็นภาระหน้าที่อ ย่างหนึ่ง
ของผู้รับผิดชอบงานที่ต้องทาเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหน่วยเหนือทราบ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนต่อไป
รายงานที่น่ าเชื่อถือ มีเหตุมีผ ล จึงจะสามารถชี้แจง จูงใจให้ โ ครงการกระทาต่อไปได้รับการ
สนับสนุน การที่จะทาให้รายงานโครงการถูกต้องน่าเชื่อถือได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยการประเมิน
เข้ามาช่ว ย เพื่อให้ ได้ข้อมูล มาวิเคราะห์ ตัดสิ นคุณค่าของงานที่กระทาลงไปว่าดีห รือไม่อย่างไร
อันจะทาให้ผู้รับผิดชอบระดับสูงพิจารณาตัดสินใจสนับสนุนโครงการนั้นต่อไป
สาราญ มีแจ้ง (2544 : 6) ได้สรุปความสาคัญของโครงการไว้ดังนี้
1. ช่วยให้แผนมีความชัดเจน
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2. ช่วยให้การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยให้แผนมีความเป็นไปได้สูง
4. ช่วยให้ทราบทรัพยากรดาเนินงานในแผน
5. การควบคุมแผนงานทาได้ง่ายและไม่ซับซ้อน
แอนเดอร์สันและบอล (Anderson & Ball, 1978) อ้างถึงในรัตนะ บัวสนธ์ 2540 :
18-19) ได้อธิบายบทบาทและประโยชน์ของการประเมินโครงการในด้านวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไว้ 6
ประการ คือ
1. เพื่อช่วยในการตัดสินใจนาโครงการไปใช้ ซึ่งได้แก่ การประเมินว่า โครงการที่จัดทา
ขึ้นนั้น มีความจาเป็นมากน้อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือคุ้มค่ากับ
เงินทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงไร โครงการเป็นที่ต้องการสาหรับกลุ่มเป้าหมายหรือจะได้รับการ
สนับสนุนแค่ไหนรวมทั้งขนาดและขอบเขตการนาโครงการไปใช้กว้าง หรือแคบ เป็นต้น ข้อมูลจาก
การประเมินเหล่านี้จะช่วยในการนามาประมวลสรุปตัดสินใจ สาหรับผู้บริหารหรือแหล่งทุนที่จะ
ตัดสินใจอนุมัติการนาโครงการดังกล่าวไปดาเนินการใช้ต่อไป
2. เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการโดยต่อเนื่องต่อไป หรือการ
ขยายโครงการและการรับรองโครงการ ซึ่งได้แก่ การประเมินภายหลังจากโครงการได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นไปแล้ว (ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้) เป็นการประเมินเพื่อจะรู้ว่า โครงการดังกล่าวยังมีความ
จาเป็นต้องจัดให้มีอยู่อีกต่อไปหรือไม่ ผลที่ได้จากการดาเนินโครงการได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับทุน
ที่สูญเสียไปมากน้อยเพียงใด และโครงการที่ดาเนินการไปนั้น ก่อให้เกิดผลข้างเคียง (Side Effects)
ทั้งทางบวกและทางลบหรือไม่
3. เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินเมื่ อ
โครงการได้มีการนาไปดาเนินการใช้ระยะหนึ่ง หรือเป็นการประเมินในช่วงการดาเนินโครงการ ทั้งนี้
โดยทาการประเมิน เพื่อที่จะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการอันได้แก่
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อที่จะรู้ว่า วัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้
นั้น เมื่อมีการดาเนินโครงการไปชั่วขณะหนึ่ง มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ หรือได้รับ
การยอมรับสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใด
3.2 เนื้อหาของโครงการ เป็นการพิจารณาว่า เนื้อหาสาระหรือกิจกรรมต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้ในโครงการมีความครอบคลุมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ลาดับ
ขั้น ตอนของกิ จ กรรมเป็ น ไปตามล าดับ ที่ จะเอื้อ ต่ อ การบรรลุ วั ต ถุป ระสงค์ข องโครงการเพีย งไร
นอกจากนั้น ก็ยังพิจารณาอีกว่า เนื้อหาสาระของโครงการดังกล่าวมี ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ภูมิหลัง กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากโครงการมากน้อยเพียงใด
3.3 วิธีการดาเนินโครงการ โดยพิจารณาว่า โครงการที่กาลังดาเนินการอยู่นั้น
มีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการเป็นจานวนเท่าไร ครบหรือไม่ครบตามที่กาหนดไว้ โครงการมีผู้ร่วมงาน
เพียงพอหรือไม่เท่าไร โครงการมีการดาเนินงาน หรือดาเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ร่วมโครงการได้รับการเสริมแรง หรือการสร้างแรงจูงใจอย่างไรทานองนี้ เป็นต้น
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3.4
สภาวะแวดล้อมของโครงการ หมายถึง การพิจารณาเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเมืองหรือทางการบริหารของผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการว่า ให้การ
สนับสนุนการดาเนินโครงการหรือไม่ อย่างไร สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานในโครงการมีลักษณะ
เช่นไรขัดแย้งกันหรือไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่จะดาเนินการต่อไปเพียงใด ทรัพยากรสนับสนุนอื่นๆ ที่
จาเป็นต่อการดาเนินโครงการมีเพียงพอมากน้อยเพียงใด ตลอดกระทั่งการยอมรับหรือให้การ
สนับสนุนและการต่อต้านของสาธารณะที่มีต่อโครงการเป็นไปในทิศทางใด เหล่านี้ เป็นต้น
4. เพื่อที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้ความสนั บสนุนโครงการจากแหล่งต่างๆ ซึ่ง
ได้แก่ การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหล่งเงินทุน รวมทั้งนักวิชาชีพ
อื่นๆ โดยต้องการรู้ว่า แหล่งดังกล่าวนี้มีแหล่งใดบ้างให้การสนับสนุนโครงการอย่างแท้จริง เมื่อมีการ
ดาเนินโครงการอยู่ในขณะนั้น
5. เพื่อที่จะได้รับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางต่อต้านโครงการจากแหล่งต่างๆ
ในทางตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการในข้อที่สี่ นอกจากเราจะต้องการรู้ถึง
แหล่งที่ให้การสนับสนุนโครงการแล้ว ในการดาเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม บางครั้งโครงการ ดังกล่าว
นั้น ก็จะได้รับการขัดขวางต่อต้าน ทาให้การดาเนินโครงการไม่อาจเป็นไปได้โดยสะดวก และ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นการรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อพิจารณาว่าแหล่งใดบ้างที่ขัดขวางโครงการจึงเป็นสิ่งจาเป็น ทั้งนี้เพื่อจะได้
หาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดาเนินโครงการให้มีความเป็นไปได้โดยสะดวกต่อไป
6. เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพื้นฐานต่างๆ ซึ่งหมายถึง การได้รับ
ความรู้ ค วามเข้ าใจในพื้น ฐานอื่ น ที่ นอกเหนื อจากความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บโครงการที่ทาการ
ประเมิน แต่ทว่ามีผลต่อโครงการ ได้แก่ พื้นฐานด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา และ
ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
ประโยชน์ของการประเมินโครงการ
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, (2549 : 93-94) ให้ความเห็นว่า การประเมินโครงการจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารโครงการ 4 ประการ ดังนี้
1. การประเมินเป็ นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้จะไม่
สามารถประกั น ผลสั ม ฤทธิ์ ขั้ น สู ง สุ ด ของโครงการได้ แต่ ก็ ส ามารถจะรั บ รองคุ ณ ภาพของการ
ให้บริการในระดับหนึ่งได้ ด้วยเหตุนี้องค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการต่างๆ จานวนมาก จึงเห็นความ
จาเป็นที่ต้องใช้วิธีประเมินโครงการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็ นที่น่าเชื่อถือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งจากประชาชนทั่วไปด้วย
2. การประเมินช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ดาเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อการกุศล เช่น โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส
จากการประเมิน โครงการดั งกล่ าว ย่อมทาให้ ทราบว่า ทุนที่ได้รับ การสนับ สนุนจากโครงการนี้
มีจานวนเพียงพอหรือไม่ เด็กนักเรียนที่เข้ารับบริการจากโครงการประเภทนี้ มีความรู้สึกพึงพอใจ
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หรือไม่พึงพอใจในด้านใดบ้าง ทั้งนี้เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาส
ต่อ ๆ ไป
3. การประเมินช่วยให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าสาหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
อาทิ หน่วยงานที่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนโครงการ เช่น สานักงบประมาณ
แผ่นดิน เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณให้แก่โครงการใดๆ ทางสานัก
งบประมาณแผ่ น ดิน ก็มักจะขอข้อมูล สารสนเทศที่เป็นผลการประเมินจากหน่ว ยงาน ซึ่งจัดทา
โครงการเหล่านั้นไปประกอบการพิจารณาด้วยเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรเงินงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดคาวิพากษ์วิจารณ์ และสอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริง
4. การประเมิ น ช่ ว ยชี้ ใ ห้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของแต่ ล ะโครงการตามล าดั บ ก่ อ นหลั ง
โดยสามารถจะทราบได้ ว่า โครงการใดมีความจาเป็นเร่ง ด่ว นกว่า กัน ทั้ งนี้เ พื่อ ช่ว ยแก้ปั ญหา
ในการคัดเลือกโครงการ ตลอดจนช่วยลดความกดดันจากอานาจทางการเมือง อันเนื่องมาจาก
โครงการมีจานวนมาก (ทั้งจากการขยายโครงการและโครงการที่ต่ อเนื่อง) แต่เงินทุนสนับสนุน
มีจานวนจากัด ดังนั้นการประเมินโครงการต่าง ๆ อย่างมีระบบและครบทุกขั้นตอนจะทาให้ได้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่า โครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การ
สนับสนุนก่อน และโครงการใดควรจะให้การสนับสนุนในลาดับถัด ไป เป็นต้น ตัวอย่างที่ค่อนข้าง
ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือ การที่สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการแหล่งน้าขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคไว้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถชี้ชัดได้ว่า
ท้องถิ่นใดมีความเดือดร้อนหรือมีความต้องการในเรื่องนี้มากเป็นอันดับที่ 1, 2 และ3 ตามลาดับ
ข้อมูลทานองนี้ เมื่อนามาพิจารณาร่วมกับ ข้อมูลอื่น ๆ ของโครงการ ก็ย่อมจะเป็นสารสนเทศ
ที่สาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้า
ของท้องถิ่น ใดตามลาดับ ก่อนหลั งได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการของประชาชน
ผู้ประสบปัญหาอย่างแท้จริง
ณรงค์ นันทวรรธนะ (2547 : 128-129) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้
ดังนี้
1. ช่วยให้แผนมีความชัดเจน โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหา
ต่างๆ ร่วมกัน
2. ช่ ว ยให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามแผนเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยให้ จั ด และใช้
ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานรวมทั้งมีรายละเอียดขั้นตอน ๆ ในการใช้ได้ชัดเจน
3. ช่วยลดความซ้าซ้อนตามภารกิจของหน่วยงานย่อยในองค์การซึ่งจะส่งผลให้ลด
หรือขจัดความขัดแย้ง ทาให้บุคลากรมีความสามัคคีเพราะได้ป ฏิบัติงานที่เหมาะสมกับภารกิจ ตาม
ความรู้ความสามารถ
4. สร้างความมั่นใจให้ทั้งฝ่ายจัดทาและฝ่ายปฏิบัติตามแผน
5. สามารถควบคุ ม แผนได้ ง่ า ย เพราะมี ก ารจั ด แยกงานออกเป็ น ส่ ว นๆ
ตามลักษณะเฉพาะ
สาราญ มีแจ้ง (2544 : 21) ยังได้สรุปว่า การประเมินโครงการทางการศึกษาให้คุณค่า
7 ประการดังนี้
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1. ช่วยชี้ให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการดาเนินงานนั้นเหมาะสมและเป็นไปได้เพียงใด การ
ดาเนินงานหรือโครงการใดๆ จะต้องมีการกาหนดจุดประสงค์ของการดาเนินงาน การประเมินจะ
เป็นตัวช่วยชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการนี้และการดาเนินงานเน้นมีความเป็นไปได้
เพียงใด
2. ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การประเมินโครงการนั้น
นอกจากประเมินส่วนอื่นๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าได้ดาเนินงานไปแล้วได้ผลตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
3. กระตุ้น ให้ มีการเร่ งรัดปรับปรุงการดาเนินงาน การประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้
ผู้ดาเนินงานมีการเร่งรัดและปรับปรุงการดาเนินงานเมื่อพบข้อบกพร่องในการดาเนินงาน
4. ช่วยให้มองเห็นข้อบกพร่องในการดาเนินงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะใช้เป็นหลักในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานการประเมินการดาเนินงานทุกขั้นตอนจะทาให้พบข้อบกพร่อง
5. ช่วยควบคุมการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิ ภาพ ซึ่งจะเป็นการลดความ
สู ญ เปล่ า ในการใช้ ท รั พ ยากร ผู้ ด าเนิ น งานบางคน บางครั้ ง มั ก ไม่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ ดี แ ละ
เต็มความสามารถ ซึ่งการประเมินจะช่วยควบคุมการดาเนินงานให้มีคุณภาพได้
6. ช่วยให้ข้อสนเทศแก่ผู้บริหารในด้านการดาเนินงานผู้บริหารต้องการทราบข้อมูลทุกแง่
ทุกมุมของผลจากการประเมิน ซึ่งผู้บริหารจะได้นาไปพิจารณาวินิจฉัยและตัดสินใจสั่งการได้ถูกต้อง
7. ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดวิธีการดาเนินงาน ที่เหมาะสมในครั้งต่อๆ ไป
การประเมินผลโครงการที่ดาเนินในปัจจุบันจะทาให้ทราบถึงข้อดี และข้อบกพร่องต่างๆ
ของวิธีการดาเนินงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขที่จะดาเนินโครงการประเภทนี้ต่อไป
สมคิด พรมจุ้ย (2542 : 30) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ดังนี้
1. ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ
ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
2. ช่วยทาให้การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนิน
โครงการ
4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จ และความล้มเหลวของโครงการเพื่อนาไปใช้ใน
การตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะดาเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการดาเนิน
โครงการต่อไป
5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร
6. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเอง จะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการดาเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และ
พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กล่าวโดยสรุป การประเมินโครงการเป็นเครื่องมือสาคัญในการตรวจสอบจุดเด่น จุดด้อย
ปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา ทาให้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนการดาเนินงานต่างๆ ได้ทันเวลา
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และยังสามารถสร้างความเข้าใจการดาเนินงานต่างๆ ให้ แก่ผู้เกี่ยวข้ องได้รับรู้ผ ลการปฏิบัติงาน
ที่เกิดขึ้นด้วย
1.3 รูปแบบการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการ สามารถจัดแบ่งได้หลายแบบ มีผู้แบ่งประเภทของการประเมินไว้
มากมายในลักษณะต่างๆกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงการนั้นๆ ผู้รายงาน ได้รวบรวมการแบ่งประเภทของ
การประเมินที่นิยมใช้เป็นแนวทางในการประเมินโครงการจาก นักการศึกษา นักวิชาการ
นักประเมินพอสรุปได้ดังนี้คือ
สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์ (2544 : 114 – 115) ให้ความเห็นว่า การประเมินโครงการแบ่งได้
หลายประเภท ตามแต่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง ซึ่งได้สรุปการแบ่งประเภทของการ
ประเมินออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้คือ
1. แบ่งตามหลักยึดในการประเมินค่า
1.1 การประเมินค่าตามอุดมการณ์ของโครงการ (Goal – Based Evaluation) เป็น
การประเมินผลที่ได้ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
โดยทราบก่อนการประเมินว่า
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง
1.2 การประเมินค่าซึ่งอิส ระจากอุดมการณ์ของโครงการ (Goal – Free
Evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยไม่ทราบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้
มีอะไรบ้าง
2. แบ่งตามลาดับเวลาที่ประเมิน
2.1 การประเมินก่อนนาโครงการไปปฏิบัติ
2.2 การประเมินขณะโครงการดาเนินอยู่
2.3 การประเมินหลังจากกิจกรรม หรือโครงการสิ้นสุดลงแล้ว
3. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน
3.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า (formative
evaluation)
3.2 การประเมินเพื่อสรุปผลเรียกว่าการประเมินรวมสรุป (summative
evaluation)
4. แบ่งตามสิ่งที่ถูกประเมิน
4.1 การประเมินสภาวะแวดล้อม หรือการประเมินบริบท (context evaluation)
4.2 การประเมินปัจจัย หรือตัวป้อน (input evaluation)
4.3 การประเมินกระบวนการ (process evaluation)
4.4 การประเมินผลผลิต (product evaluation)
5. แบ่งตามรูปแบบการประเมินเป็นหลัก
5.1 การประเมินที่มุ่งตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงค์
5.2 การประเมินที่มุ่งเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
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5.3 การประเมินที่มุ่งนาผลไปช่วยตัดสินใจ
6. แบ่งตามความแท้จริงของการประเมิน
6.1 การประเมินเทียม (pseudo evaluation) ซึ่งแบ่งย่อยเป็นการประเมิน
ประเภทที่ถูกควบคุมโดยการเมือง และประเภทที่เกี่ยวกับการเมือง
6.2 การประเมินกึ่งแท้กึ่งเทียม (quasi evaluation) ซึ่งมุ่งประเมินคุณค่าของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งไม่อาจวัดคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งอื่นได้
6.3 การประเมินแท้จริง (true evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งใด สิ่ง
หนึ่งได้ถูกต้อง ซึ่งมักเป็นการประเมินเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะหรือรับรองคุณวุฒิ การประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินความต้องการ หรือ ความจาเป็น และการประเมินเพื่อวางนโยบาย
จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544 : 199) แบ่งรูปแบบการประเมินออกเป็น 6 รูปแบบ
ดังนี้
1. การประเมินที่เน้นจุดหมายของโครงการ
2. การประเมินที่เน้นการจัดการ
3. การประเมินที่เน้นผู้รับบริการ
4. การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
5. การประเมินโดยมีฝ่ายตรงข้าม
6. การประเมินตามธรรมชาติและการประเมินแบบมีส่วนร่วม
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2542 : 63) ได้แบ่งกลุ่มรูปแบบการประเมินออกเป็น
2 กลุ่มใหญ่คือ
1. กลุ่มรูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินใจ (decision oriented evaluation) ใช้
การประเมินที่เป็นระบบ โดยมีขั้นตอนการประเมินที่ครบวงจร ซึ่งให้สารนิเทศเพื่อการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม
2. กลุ่มรูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินคุณค่า (value oriented evaluation)
นักประเมินกลุ่มนี้เห็นว่า การประเมินเป็นการให้คุณค่า โดยให้ความสาคัญกับผลผลิตที่เกิดจาก
โครงการทั้งหมดรวมทั้งสามารถตัดสินคุณค่าได้อย่างเหมาะสมและตรงตามผลการประเมินที่แท้จริง
ไม่ว่าผลการประเมินจะเป็นดังที่คาดหวังหรือไม่ก็ตาม รูปแบบการประเมินโครงการเป็นกรอบ หรือ
แนวความคิดสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน ซึ่งมีนักวิชาการทางด้าน
การประเมินได้เสนอกรอบความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้มีหลายรูปแบบ รูปแบบการประเมิน
โดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม สมคิด พรมจุ้ย (2542 : 42) คือ
1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Objective Based Model) เป็น
รูปแบบที่เน้นจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก โดยดูว่าผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler),
ครอนบาค (Cronbach) และเคิร์กแพททริค (Kirkpatrick)
2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgmental Evaluation Model)
เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ สาหรับกาหนดและวินิจฉัย
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คุณค่าและโครงการนั้น ๆ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของสเต็ค (Stake) , สคริฟเวน (Scriven) และ
โปรวัส (Provus)
3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation
Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อช่วย
ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ รูปแบบการประเมินของเวลช์
(Welch) ,สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และอัลคิน (Alkin) กล่าวโดยสรุปประเภทของการประเมิน
โครงการนั้นนักวิชาการและนักประเมินแต่ละท่านได้แบ่งประเภทของการประเมินที่แตกต่างกันไปแต่
อาจจะพิจารณาได้จากจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการเป็นหลัก ตลอดจนเป้าหมายของการ
ประเมินและวิธีการที่จะนามาใช้ในการประเมินโครงการ
สาหรับในการวิจัยโครงการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปฐมวัย โรงเรียน
อนุบาลกาญจนบุรี ในครั้งนี้ ผู้รายงาน จะทาการประเมินความก้าวหน้าที่มีรูปแบบที่เน้นการ
ตัดสินใจ เพราะเป็นโครงการที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและโครงการกาลังดาเนินการอยู่ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการให้ดีและเหมาะสมยิ่งขึ้น แนวคิดและทฤษฎีในการประเมินมีหลาย
รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีจุดเด่น จุดด้อยและข้อจากัดในการใช้แตกต่างกัน ดังนั้นในทางปฏิบัติการ
ประเมิน โครงการ ต้องพิจ ารณาถึงสภาวะแวดล้ อมและวัตถุประสงค์ของการประเมิ นตลอดจน
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการใช้รูปแบบนั้นๆ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการประเมิน ซึ่ง
แนวคิดและรูปแบบการประเมินที่ได้นาไปใช้ในการประเมินโครงการที่สาคัญ และผู้วิจัยได้ เลือก
นาเสนอในที่นี้ ทั้งหมด 9 รูปแบบ มีดังนี้
1. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler’s Rationale and Model of
Evaluation)
2. แนวคิดและรู ปแบบการประเมินของครอนบาค (Cronbach’s Concepts and
Model)
3. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสคริพเวน (Scriven’s Evaluation Ideologies
and Model)
4. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสเตค (Stake’s Concepts and Model of
Evaluation)
5. แนวคิดการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation)
6. แนวคิดการประเมินของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation)
7. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเคอร์ก แพตทริค (Kerkpatrick’s Model)
8. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)
9. แนวคิดและรูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ (Hammond’s Concepts and
Model of Evaluation)

18

แนวคิด หลักการ และโมเดลการประเมิ นของไทเลอร์ (Tyler,s Rational and Model of
Evaluation)
แนวคิดการประเมินในระดับชั้นเรียน โดยมีลาดับขั้นการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนควรเกิด
พฤติกรรมใดหรื อสามารถทาสิ่ งใดได้บ้าง วั ตถุ ประสงค์ควรมีจุดเน้นที่ การกาหนดพฤติกรรมซึ่ ง
สังเกตเห็นได้ชัดเจน ที่เรียกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ขั้ น ที่ 2 ก าหนดเนื้ อ หาที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ งเรี ย นรู้ ซึ่ ง เมื่ อ เรี ย นรู้ แ ล้ ว จะก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1
ขั้นที่ 3 หารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาซึ่งผู้เรียนจะต้อง
เรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2
ขั้นที่ 4 หามาตรการในการตรวจสอบหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ว่าผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ข้อใด และมีวั ตถุประสงค์ข้อใดที่ผู้เรียนยังไม่เกิดการ
เรียนรู้
โดยสรุป การประเมินตามความเห็นของไทเลอร์ หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้เรียน
สามารถทาได้จริงหลังจากจัดการเรียนการสอนแล้ว กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งกาหนดไว้ก่อน
การจัดการเรียนการสอนนั้น ๆ
จากแนวคิดพื้นฐานด้านหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนการสอน
ดังกล่าว ไทเลอร์ได้เสนอโมเดลการประเมิน เรียกว่า “Tyler , s Goal Attainment Model” ซึ่ง
เป็นโมเดลที่ยึดจุดมุ่ งหมายเป็นหลักในการประเมินความสาเร็จของโครงการ โดยการตรวจสอบ
ผลผลิตของโครงการว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
แนวคิด หลักการ และโมเดลการประเมินของครอนบาค (Cronbach , s Concepts and
Model)
รูปแบบการประเมินของ Cronbach เน้นในเรื่องประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน Cronbach เห็นว่าการประเมินโดยใช้แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ยังไม่เหมาะสม
เพียงพอ ที่จะน าผลการประเมินนั้นไปปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบของ Cronbach เหมาะที่จะ
นามาใช้ในการประเมิน โครงการประเภทฝึกอบรมที่มีจุดมุ่งหมายของการประเมิน 3 ประการ คือ
1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตร การประเมินโครงการจะนาไปสู่การตัดสินใจว่าวัสดุการเรียน
การสอนของโครงการฝึกอบรมที่ใช้อยู่น่าพอใจหรือไม่ มีส่วนใดที่ต้องแก้ไข
2. เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับตัวบุคคล การประเมินจะทาให้ทราบถึงความต้องการของผู้เข้ารับ
การอบรม เพื่ อ น ามาใช้ ป ระกอบในการวางแผนการสอน การคั ดเลื อ กและการจั ด กลุ่ ม ผู้ เ รี ย น
ตลอดจนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียน
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3. เพื่ อ จั ด ระบบในการบริห ารงานงานฝึ ก อบรม การประเมิ น จะท าให้ ทราบว่ า ระบบ
การบริหารงานของฝ่ายฝึกอบรมดีแล้วหรือยัง วิทยากรหรือผู้สอนแต่ละคนมีประสิทธิภาพหรือไม่
ครอนบาค มีความเห็นว่า การประเมินไม่ควรใช้การทดสอบอย่างเดียว ควรมีมาตรการอื่น
ประกอบด้วย โดยได้เสนอแนวทางการประเมินเพิ่มเติม 4 แนวทางคือ
1. การศึกษากระบวนการ (process studies) ได้แก่การศึกษาภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียน เช่นการที่นักเรียนทาแบบฝึกหัดไม่ถูกต้อง การสังเกตผลการใช้สื่อ การซักถามนักเรียนขณะ
ดาเนินการสอนหรือขณะให้ทากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ สามารถนามาเป็นข้อมูล เพื่อการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาได้อย่างดี
2. การวัดศักยภาพของผู้เรียน (proficiency measurement) ครอนบาคให้ความสาคัญ
ต่อคะแนนรายข้อมากกว่าคะแนนจากแบบทดสอบทั้ งฉบับ ให้ ความส าคัญต่อการสอบเพื่อวั ด
สมรรถภาพของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอนมากกว่าการสอบปลายภาคหรือปลายปี
3. การวัดทัศนคติ (attitude measurement) เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนส่วน
หนึ่งที่มีความสาคัญ การวัดทัศนคติทาได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และ
อื่นๆ
4. การติดตามผล (follow-up studies) เป็นการติดตามผลการทางาน หรือเลือกศึกษาใน
สาขาต่างๆ รวมถึงการให้บุคคลที่เรียนในระดับขั้นพื้นฐานที่ผ่านมาแล้ว ประเมินข้อดีและข้อจากัด
ของวิชาต่างๆ ว่าควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชาต่อไป
สรุ ป แนวคิดของครอนบาค คือ การประเมินที่เหมาะสมต้องพิจารณาหลายด้านทั้ง 4
แนวทางที่กล่าวมา ครอนบาคได้เสนอโมเดลในการประเมินชื่อ “Cronbach,s Goal & Side Effect
Attainment Model” เพื่อนามาใช้สาหรับการประเมินโครงการด้านการเรียนการสอน โดยเน้นว่ า
การประเมินโครงการด้านการเรียนการสอนนั้น ไม่ควรประเมินเฉพาะจุดมุ่งหมาย แต่ควรประเมิน
หรือตรวจสอบผลข้างเคียงของโครงการร่วมด้วย หน้าที่สาคัญของการประเมินโครงการด้านการเรียน
การสอนคือ การค้นหาข้อบกพร่องของโครงการ เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
การออกแบบโครงการและการประเมิ น แนวคิ ด และรู ป แบบการประเมิ น ของสคริ พ เวน
(Scriven’s Evaluation Ideologies and Model)
สคริ พเวน ได้ก าหนดความหมายของการประเมิ น “การประเมิน เป็น กิจ กรรมที่
เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล การตัดสิน เลือกใช้เครื่องมือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และการ
กาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ในการประเมิน ” และมีความพยายามที่จะสร้างแนวคิดและรูปแบบการ
ประเมินที่ผสมผสานแนวคิดของไทเลอร์และครอนบาคเข้าด้วยกัน โดยได้จาแนกประเภทของการ
ประเมินออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. การประเมินยึดเป้าหมายของหลัก เป็นการประเมิน ที่ใช้เป้าหมายของโครงการ
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าการดาเนินการนั้นบรรลุเป้าหมายของโครงการหรือไม่ โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 2 ระยะ คือ
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1.1 การประเมินระหว่างดาเนินการ (formative evaluation) มีเป้าหมาย
ของการประเมินเพื่อหาข้อดี ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินโครงการ เพื่อนาไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการดาเนินการโครงการระยะต่อไป
1.2 การประเมินผลรวม (summative evaluation) มีเป้าหมาย คือ ผลผลิต
ที่เกิดขึ้นเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดคุณค่าความสาเร็จของโครงการ ที่จะสามารถนาไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันให้ประสบผลสาเร็จเป็นอย่าง
ดี
2. การประเมินที่ไม่ยึดเป้าหมายเป็นหลัก เป็นการประเมินที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลผลิต
ที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายเท่านั้น แต่จะนาผลกระทบอื่น ๆ มาร่วมพัฒนาในการตัดสินคุณค่าด้วยระบบ
คุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่สามารถรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
จากกลุ่มเป้าหมายที่มีความซับซ้อน ดังนั้นการประเมินตามแนวทางนี้ควรที่จะมีการออกแบบการ
ประเมิน ให้มีความยืดหยุ่ นในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มีคุณค่า อันจะช่วยส่งเสริมให้การประเมิน
โครงการมีประสิทธิภาพ ในส่วนที่จะใช้ข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่า แต่มี
ความยุ่งยากที่เกิดขึ้น คือ การพิจารณาอย่างครอบคลุมในการดาเนินการโครงการใด ๆ ที่ตัวชี้วัด
เกณฑ์และเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินจะระบุเป็นแนวทางที่ชัดเจนได้ค่อนข้างยาก
นอกจากนี้ สคริพเวนได้จาแนกการประเมินตามสิ่งที่ประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การประเมินคุณค่าภายใน (intrinsic evaluation) เป็นการประเมินคุณค่าของสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ จุดประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา หรือประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ เป็นต้น
ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า การประเมิ น วิ ธี ก ารนี้ เ ป็ น การประเมิ น เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม
ดาเนินการโครงการ
2. การประเมินความคุ้มค่า (payoff evaluation) เป็นการประเมินในส่วนที่ผลของ
การดาเนินโครงการมีต่อผู้รับบริการจากโครงการ
แนวคิด และรู ปแบบการประเมินของสเตค (Stake’s Concepts and Model of
Evaluation)
โรเบอร์ต อี สเตค (Robert E. Stake) ได้พัฒนารูปแบบการประเมินโดยใช้แนวคิด
ของครอนบาค และสคริฟเวน เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติในการประเมินของ สเตค ถือว่า เป็นรูปแบบ
หนึ่งที่นักประเมิน นามาประยุ กต์ใช้อย่างกว้างขวางในการประเมินโครงการ การประเมินตาม
ความเห็นของ สเตค หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อนาไปสู่การ ตัดสินคุณค่าของโครงการ จุดมุ่งหมายของการประเมินมีอยู่ 2 ประการ คือ เพื่อ
ต้องการได้ข้อมูลต่างๆ ที่นามาบรรยายเกี่ยวกับโครงการนั้น และเพื่อต้องการได้ข้อมูลต่างๆ
ที่สามารถนามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของโครงการ
แนวคิดการประเมินของอัลคิน (Alkin’s Concept of Evaluation)
“การประเมิน” ตามความหมายของอัลคิน คือ กระบวนการคัดเลือก การประมวลผล
ข้อมูล และการจัดระบบสารสนเทศ ที่มีประโยชน์เพื่อนาเสนอข้อมูลต่อผู้มีอานาจการตัดสินใจ
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หรือใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางในการเลือกการดาเนินโครงการ ซึ่งอัลคิน ได้จาแนกการ
ประเมินตามจุดประสงค์ของการใช้ผลการประเมินเป็น 5 ส่วนได้แก่
1. การประเมินระบบ เพื่อกาหนดจุดประสงค์ของโครงการ เป็นการประเมินก่อนเริ่มดาเนิน
โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. การประเมินการวางแผนโครงการ เป็นการประเมินเพื่อหาแนวทาง หรือวิธีการที่จะ
ส่งเสริมให้การดาเนินการโครงการให้บรรลุจุดประสงค์
3. การประเมินระหว่างการดาเนินการ เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาการดาเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดให้หรือไม่ หรือการดาเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ควรจะเป็นมากหรือน้อย
เพียงใด
4. การประเมิน เพื่อพัฒ นางาน เป็นการประเมินเพื่อแสวงหารู ปแบบ แนวทาง หรือ
ข้อเสนอแนะในการที่จะส่งเสริมให้โครงการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การประเมิ น เพื่อรั บ รองผลงาน ขยายหรือ ปรั บเปลี่ ย นโครงการ เป็ นการประเมิ น
หลั ง จากสิ้ น สุ ด โครงการ เพื่ อ ตรวจสอบผลผลิ ต กั บ จุ ด ประสงค์ ข องโครงการ และประมวลผล
ข้อเสนอแนะเพื่อรับรอง ปรับเปลี่ยนหรือขยายโครงการต่อไป
อัลคิน ได้นาเสนอแนวคิดการประเมินเป็นระบบ คือ เริ่มต้นตั้งแต่การประเมินจุดประสงค์
จนกระทั่งการประเมินเพื่อปรับปรุงโครงการ ที่เป็นแนวคิดพื้นฐานของการประเมินโครงการแต่ยัง
ขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทาให้การเผยแพร่ยังอยู่ในวงแคบ ๆ เท่านั้น
แนวคิดการประเมินของโพรวัส (Provus’s Discrepancy Evaluation)
โพรวัส ได้กล่าวถึงความหมายของการประเมินว่า เป็นการกาหนดเกณฑ์ มาตรฐาน และการ
ค้นหาช่องว่างระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดข้อบกพร่องของโครงการ
และนารูปแบบการประเมินความสอดคล้องที่เป็นกระบวนการของการเปรียบเทียบความแตกต่างของผล
การปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่กาหนดขึ้นทุกขั้นตอน จะมีการพิจารณาความแตกต่างระหว่างสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง แก้ไขการดาเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งโพรวัสได้จาแนกขั้นตอนของการประเมินโครงการประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การบรรยายโครงการ เพื่อศึกษารายละเอียดของโครงการที่ต้องการ ประเมิน ได้แก่
ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
2. การประเมินการดาเนินการของโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าการดาเนินของโครงการเป็น
อย่างไร และมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินการ
3. การประเมินกระบวนการของโครงการ เพื่อตรวจสอบการดาเนินการของโครงการว่าได้
บรรลุจุดมุ่งหมายในแต่ละส่วนมากหรือน้อยเพียงใด
4. การประเมินผลผลิตของโครงการ เพื่อตรวจสอบผลผลิตที่เกิดขึ้นตามจุดมุ่งหมายของ
โครงการ

22

5. การประเมิ นค่าใช้จ่ ายและผลกาไรเพื่ อเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลที่ได้รับว่ามี ความ
สมเหตุสมผลกันมากหรือน้อยเพียงใด
แนวคิดและรูปแบบการประเมินของเคอร์ก แพตทริค (Kerkpatrick’s Model)
เคอร์ก แพตทริค ได้นาเสนอแนวคิดของการประเมินโครงการฝึกอบรม ว่า “การฝึกอบรมเป็น
การให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการฝึกอบรมควรจะได้มี
การประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อที่จะให้ทราบว่า การจัดการฝึกอบรมตามขั้นตอน ที่กาหนดไว้มี
ประสิทธิผลเพียงใด”
โดยเคอร์ก แพตทริคได้กาหนดแนวทางของการประเมินโครงการฝึกอบรม จาแนกออกเป็น 4
ลักษณะดังนี้
1. ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
ความรู้สึก หรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมิน
2. ประเมินการเรียนรู้ (learning evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู้และ
ทักษะที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการประเมิน
3. ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Behavior Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลจาก เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
4. ประเมินผลลัพธ์ (Resulfs Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าผลจาก
การ อบรมก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทั้ ง ต่ อ ตนเองและต่ อ หน่ ว ยงานของตนเองอย่ า งไร โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น
แนวคิดและรูปแบบการประเมินซิบป์ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model)
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นกระบวนการของ
การระบุ หรือกาหนดข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนามาจัดทา
ให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ เพื่อนาเสนอสาหรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ
ต่อไป
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เสนอรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า CIPP Model ย่อมาจาก
คาว่า Context-Input-Process-Product ซึ่งเน้นการนาการประเมินไปใช้เพื่อการตัดสินใจเลื อก
ทางเลือกต่าง ๆ โดยมีแนวคิดพื้นฐาน ดังแผนภูมิที่ 2.1 คือ

23

การดาเนินกิจกรรม
ของโครงการ

การตัดสินใจ

การประเมินโครงการ

แผนภูมิที่ 2.1 ความคิดพื้นฐานการประเมินของสตัฟเฟิลบีม Stufflebeam

สตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam) ได้จาแนกขั้นตอนของการประเมิน เป็น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กาหนด หรือระบุข้อมูลที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์และจัดการสารสนเทศ เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
แนวคิดและรูปแบบการประเมินของแฮมมอนด์ (Hammond’s Concepts and Model of
Evaluation)
แฮมมอนด์ ได้ น าเสนอแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การประเมิ นโปรแกรมการศึ กษา โดยเน้ นหนั ก
ทางด้านโครงการนวัตกรรมในระดับท้องถิ่น แนวคิดที่สาคัญจากโมเดลการประเมินของ แฮมมอนด์
ก็คือ การชี้ประเด็นที่ว่า ในการจัด การเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ปลายทาง คือ ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมทั้งสามส่วนที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งได้แก่ พุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสัยนั้น ย่อมมีความจาเป็นที่ผู้ดาเนินการจะต้องคานึงถึงมิติที่สาคัญในอีกส่วนควบคู่กัน
ไป คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสถาบัน นอกจากนั้น การประเมินยังมีจุดเน้น
ส าคั ญที่ก ารกาหนดและการวัด ผลตามวัตถุ ประสงค์เชิ งพฤติก รรม โดยใช้ ผ ลการประเมิน เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนขององค์กรศึกษา
รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมของผู้เรียน
การประเมินตามแนวคิดและโมเดลการประเมินของแฮมมอนด์นับว่าเป็นการประเมินอย่างมี
ระบบและมีความสาคัญทางการศึกษา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การประเมินมักจะอิงนิยามของการ
วัดผลแต่เพียงอย่างเดียว จึงไม่ครอบคลุมทุกมิติ แต่การประเมินตามโมเดลของแฮมมอนด์ นับว่า
เป็นโมเดลที่สมบูรณ์ เอื้อต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา และสามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเชิงระบบ
สาหรับการตัดสินคุณค่าทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ถึงแม้โมเดลการประเมินของแฮมมอนด์ จะมี
ความซับซ้อนและยากต่อการนาไปใช้ แต่ในปัจจุบัน ถ้านักการศึกษา ครู นักจิ ตวิทยา นักบริหาร
รวมทั้งนักประเมินผลทางการศึกษาได้ให้ความสนใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยร่วมกันประเมิน
เป็นคณะ (team evaluation) ภายใต้การสนับสนุนของผู้รับผิดชอบทางการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยเชื่อ
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ว่า โมเดลการประเมิ น ของแฮมมอนด์ มี ค วามส าคั ญ และน่ า จะมี ก ารน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั น อย่ า ง
แพร่หลายในวงการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม
1.4 ประเภทของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการจ าแนกออกได้ห ลายประเภท โดยเฉพาะการประเมินโครงการ
ทางด้านสังคมนั้น นักวิชาการ นักประเมิน ได้เสนอแนวคิดไว้ ดังนี้
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2549 : 96-98) เสนอแนวคิดการประเมินโครงการบริการ
สังคมแยกได้ 4 ประเภท ได้แก่ การประเมินความต้องการที่จาเป็น การประเมินกระบวนการ
การประเมินผลผลิต และการประเมินประสิทธิภาพ สาระสาคัญของการประเมินทั้ง 4 ประเภท
มีดังนี้
1. การประเมินความต้องการที่จาเป็น
ในการวัดและประเมินความต้องการที่จาเป็นนั้น ก่อนดาเนินโครงการใด ๆ ก็จะต้องมี
การวางแผนของโครงการนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบคาถามต่าง ๆ ได้
ตรงตามความต้องการที่แท้จริง ในปัจจุบันนักประเมินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อการ
ประเมิน และเชื่อว่า การวางแผนโครงการจาเป็นต้องจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินโครงการ
นั้น ๆ ก่อนนาโครงการไปสู่ขั้นปฏิบัติ ทาให้นักวางแผนที่ดีต้องมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความ
ต้องการที่จาเป็นอย่างถูกต้อง โดยอาศัยเทคนิคซึ่งสามารถวัดและประเมินความต้ องการที่เหมาะสม
ในเชิงปริมาณ รวมทั้งอาจใช้เทคนิคอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการประเมินความต้องการได้ เช่น การใช้
ข้อมูลจากระเบียนสะสมที่มีอยู่ หรือการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่ เป็นต้น
2. การประเมินกระบวนการ
แนวคิดหลักของการประเมินกระบวนการก็คือ เมื่อ โครงการได้รับการพัฒนาและเริ่ม
ดาเนินการแล้ว นักประเมินต้องย้อนกลับไปทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอีกครั้ง เพื่อ
ตรวจสอบว่าโครงการนั้นๆ ได้ปฏิบัติไปตามทุ กขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ และได้จัดกิจกรรม
เพื่อให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายตรงตามที่กาหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การประเมินกระบวนการของ
โครงการเช่นนี้ ถ้าจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการตรวจสอบความพยายามของโครงการว่า ได้
ดาเนินการไปอย่างครบถ้วนและตรงตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอนหรือไม่
3. การประเมินผลผลิต
นั ก ประเมิน มั ก จะเน้ น การประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ข องโครงการจากการประเมิ น ผลผลิ ต
โดยตรงของโครงการนั้นๆ ซึ่งความจริงแล้วเป็นการยากที่จะระบุ “เหตุ” หมายถึงปัจจัยนาเข้าใน
ระหว่างการดาเนินโครงการกับ “ผล” ที่เกิดตามมาของโครงการ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการจัด
โครงการพัฒนานิสัยการอ่านสาหรับเยาวชนท้องถิ่น ปรากฏว่ามีคาถามที่น่าสนใจคือ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีนิสัยรักการอ่านมากกว่าผู้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่
2. มีหลักฐานหรือไม่ ที่แสดงว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการอ่านมากขึ้น
คาถามข้างต้นเป็นคาถามที่ดีและมีเหตุผล แต่ก็ยากที่จะชี้ชัดลงไปในการตอบคาถามที่
เกีย่ วกับผลผลิตของโครงการโดยตรง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอาจจะมีอิทธิพลจากตัวแปรอื่นๆ
25

เข้ามาเกี่ยวข้องได้ เช่น สภาพแวดล้อมของผู้รับบริการ เป็นต้น
ดังนั้น การประเมินผลผลิตของโครงการที่สาคัญ ก็คือ นักประเมินจะต้องแสดงแนวทาง
ในการวัดผลสาเร็จของโครงการให้ น่าเชื่อถือ มีการวัดที่แม่นยาตรงกับความเป็นจริง และมีความ
คงที่ ส าหรั บ วิ ธีก ารวัด อาจต้ อ งใช้ ก ารออกแบบตามวิธี วิ จั ยที่ ซั บ ซ้อ น คล้ ายกั บ การออกแบบ
โครงการวิจัยเชิงทดลอง ส่วนการกาหนดความสาเร็จของโครงการ ยังมีความเห็นแตกต่างกันตาม
กลุ่มของผู้เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุน บุคลากรของโครงการ และผู้รับบริการ ซึ่ง
แต่ละกลุ่มมีระดับของการยอมรับความสาเร็จที่ต่างกันไป ดังนั้น นักประเมินจึงต้องหาตัวบ่งชี้
ที่สามารถเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มและมีความเป็นไปได้สาหรับการประเมินผลผลิตด้วย
4. การประเมินประสิทธิภาพ
การประเมิน โครงการโดยทั่ ว ไป ในประเทศไทยที่ผ่ า นมา ยั งจ ากัด อยู่ แต่ เพี ยงการ
ประเมินผลผลิต โดยมุ่งที่จะทราบความสาเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อ
ประกอบการตัด สิ น ใจของผู้ ให้ บ ริ ก ารหรื อผู้ ใ ห้ ทุนในการยุติห รือขยายโครงการ แต่ ในปั จจุ บั น
นักประเมิน และผู้บริห ารโครงการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินประสิ ทธิภาพของ
โครงการด้วย โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จาเป็นสาหรับโครงการบริการทั่วไป เพราะ
จะช่ว ยเสริมให้ โ ครงการเหล่ านั้น สามารถดาเนินการอย่างสอดคล้ องกับสภาวการณ์ของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือโครงการที่เป็นตัวกาหนดเกณฑ์
สาคัญสาหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
โดยไม่จาเป็ น การดาเนิ นโครงการบริการสั งคมนั้น จะไม่มุ่งแต่เพียงความสาเร็จของโครงการ
เท่านั้น แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิ งของประสิทธิภาพด้วย ตามปกติ การประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการมักจะเริ่มจากคาถามต่างๆ กัน เช่น
1. ความสาเร็จของโครงการนั้น ๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่
2. ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่
3. โครงการนี้มีผลผลิตสูงกว่าโครงการอื่นๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่ และเพราะเหตุใด
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 93-94) แบ่งประเภทการประเมิน ดังนี้
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท คือ ประเมิน
เพื่อปรับปรุงพัฒนา เรียกว่า การประเมินความก้าวหน้า เป็นการประเมินขณะโครงการหรือกิจกรรม
นั้นกาลังดาเนินอยู่ ซึ่งสามารถนาผลประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้นอย่างทันท่วงที และ
การประเมินเพื่อตัดสินผล เป็นการประเมินเพื่อบ่งชี้ระดับสัมฤทธิ์ผลของงานหรือโครงการ เป็นการ
ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว
2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินที่ยึดเป้าหมาย
ของโครงการหรืองานที่เป็นเกณฑ์ ซึ่งเรียกว่า goal-bassed evaluation การประเมินตามแนวนี้
ก็คือ นาผลการวัดมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโครงการ ส่วนอีก
ประเภทหนึ่ ง เป็ น การประเมิ น ที่ เ ป็ น เป้ า หมายของโครงการ เป็ น การประเมิ น ตามแนวทางที่
ผู้ประเมินผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งผลโดยตรงและผลโดยอ้อมของโครงการ ตลอดจนการประเมินผล
กระทบทั้งในทางบวกและทางลบของโครงการ
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3. แบ่งตามลาดับเวลาที่ประเมิน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ระยะ การประเมิน
ก่อนนาโครงการไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนงานโครงการก่อนเสนอ
เพื่อขออนุมัติให้ดาเนินกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า การวิเคราะห์โครงการ ระยะที่สอง คือ การ
ประเมินขณะดาเนินงานหรือโครงการ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการผลการประเมินใน
ระยะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดาเนินงาน และระยะสุดท้ายคือ การประเมินเมื่อเสร็จ
สิ้ น โครงการ เป็ น การประเมิ น ผลลั พธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นทั้ งหมดเมื่อ สิ้ น สุ ด โครงการและหลั งจากสิ้ น สุ ด
โครงการไประยะหนึ่ง กระบวนการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุดโครงการไประยะหนึ่ง เรียกว่า
กระบวนการติดตามผล
อุทัย บุญประเสริฐ (2543 : 15) ได้เสนอประเภทของการประเมินโครงการ โดย
คานึงถึงช่วงระยะเวลาการดาเนินโครงการเป็นหลักเรียกว่า วงจรของโครงการ (project life
cycle) โดยแบ่งได้ 3 ประเภท สาระสาคัญมีดังนี้
1. การประเมินก่อนการดาเนินงาน (pre – evaluation) เป็นการประเมินเพื่อการ
ตัดสินใจในการกาหนดและเลือกทาโครงการ ซึ่งมักจะใช้ในการพิจารณาเรื่องต่อไปนี้
1.1 ความเหมาะสมของการทาโครงการ โดยพิจารณาจากการศึกษาวิเคราะห์
ปั ญ หา และความจ าเป็ น ของการท าโครงการ (need assessment) และความเป็ น ไปได้
(feasibility) ทั้งนี้ ต้องคานึ งถึงความเป็นไปได้ทางเทคนิควิชาการ ความพร้อมในการบริห าร
โครงการและงบประมาณสนับสนุน เป็นต้น
1.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ (rate of return) ได้แก่ การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลตอบแทนที่ได้รับ (cost / benefit analysis) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับ
อัตถะประโยชน์ (cost / utility analysis) เป็นต้น เพื่อพิจารณาว่าการทาโครงการนั้นให้ผลคุ้มค่า
ต่อการลงทุนหรือไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาในแง่เศรษฐกิจ แต่สาหรับโครงการทางด้านการศึกษาจะ
เป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลที่ได้รับมากกว่าคานึงถึงผลกาไร เพราะผลตอบแทนของ
โครงการทางการศึกษาวัดออกมาในรูปของตัวเงินค่อนข้างยาก
2. การประเมินในระหว่างการดาเนินการ (implementation evaluation in
process) เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินระหว่างปฏิบัติงานโครงการ เพื่อ
ตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ หากมีปัญหาจะได้สามารถแก้ไขได้
ทันท่วงที เพื่อให้การดาเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินหลังการดาเนินงาน (post–evaluation) เป็นการประเมินผลหลัง
การปฏิบัติงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว เป็นการพิจารณาเพื่อตอบคาถามในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 การดาเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
3.2 มีผลพลอยได้ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์บ้างหรือไม่
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1.5 รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP Model)
ดี.แอล สตัฟเฟิลบีม (D. L. Stufflebeam) ได้เสนอรูปแบบการประเมินเรียกว่า
“CIPP Model” ซึ่งเป็นตัวย่อของ Context, Input, Process และ Product การประเมินมี
จุ ด มุ่ง หมาย เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล สารสนเทศเพื่ อประโยชน์ใ นการตั ด สิ น ใจหาทางเลื อ กที่
เหมาะสม องค์ประกอบ 4 ด้าน ของ CIPP Model มีสาระสาคัญดังนี้ ถวั ลย์ มาศจรัส
และเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ (2547, หน้า 215-217)
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation) เป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผลที่ช่วยกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ความต้องการ ข้อจากัด และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการ
ตัดสินใจในการทาโครงการ
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (input evaluation) เป็นการประเมินข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจัยเบื้องต้นว่าจะมีส่วนช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ การประเมินเกี่ยวข้อง
กับอัตรากาลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มีศักยภาพเป็นการประเมินที่ศึกษาถึงความสามารถของ
หน่วยงานในการจัดทาโครงการ ศึกษาถึงยุทธวิธีที่จะใช้ทาให้โครงการบรรลุ
3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินการดาเนินการ
ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในโครงการทุกขั้นตอน ประเมินกระบวนการ 3 ประการ คือ
1. เพื่อหาและทานายข้อบกพร่องของการดาเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้
2. เพื่อรวบรวมสารนิเทศสาหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน
3. เพื่อเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อดูความสาเร็จ
ระหว่างการปฏิบัติตามโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ
สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)ได้นาเสนอแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจและ
ประเภทของการประเมินกับการตัดสินใจ ดังแผนภูมิที่ 2.2
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ประเภทของการประเมิน
ประเภทการตัดสินใจ
ประเมินสภาวะแวดล้อม
(Context Evaluation)

เลือก/ปรับวัตถุประสงค์

ประเมินปัจจัยเบื้องต้น
(Input Evaluation)

เลือกแบบ/กิจกรรม/
ปรับเปลี่ยนปัจจัยเบื้องต้น

ประเมินกระบวนการ
(Process Evaluation)

ปรับปรุงแผนหรือ
กระบวนการทางาน

ประเมินผลผลิต
(Product Evaluation)

ปรับปรุง/ขยาย/ล้มเลิก/
ยุติโครงการ

แผนภูมิที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการประเมินและการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม
ที่มา สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544 : 168)
จากแผนภูมิที่ 2.2 จะเห็นว่า การใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ CIPP Model
ในการประเมินโครงการเป็นรูปแบบการประเมินที่ครอบคลุ ม วัตถุประสงค์ ปัจจัย กระบวนการ
ตลอดจนผลผลิตของโครงการ ซึ่งผลการประเมินสามารถนาไปเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
นาไปใช้ในการตัดสินใจในการปรับปรุงโครงการ ทาให้โครงการมีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ( 2545, หน้า 184-194) กล่าวว่า การประเมินแบบ CIPP Model
ไม่ใช่เป็ นการประเมิน แต่เพียงแต่ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์เท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินเพื่อให้ ได้
รายละเอียด เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะการประเมินผลโครงการประชุม ซึ่ง
มีลักษณะเป็น การประเมินความก้าวหน้าเพื่อบ่งชี้ จุดเด่น จุดด้อย ของการประชุมเพื่อนาผลไป
ปรับปรุงกิจกรรม แผนการประชุมได้ทันท่วงที และมีการประเมินรวมสรุป หลังโครงการประเมิน
สิ้นสุดลง แล้วบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของโครงการประชุมที่เหมาะสม กรอบความคิดการประเมินแบบ
CIPP Model จึงเป็นที่นิยมใช้เพราะนักประเมินจะได้ข้อดี ข้อบกพร่อง และประสิทธิภาพของ
โครงการที่จะประเมินได้เป็นอย่างดี ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็น
แบบจาลองที่เข้าใจง่าย สะดวกในการปฏิบัติ จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง
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มโนทัศน์เบื้องต้นของรูปแบบ CIPP Model นั้นประเภทของการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
จาเป็นต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน สตัฟเฟิลบีมได้จาแนกการตัดสินใจและการ
ประเมินเพื่อการบริหารและการวางแผนไว้ 4 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (contex evaluation) เป็นการประเมินสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม นโยบายทางการศึกษา นโยบายทางการเมือง ความต้องการของสังคม ปัญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนปรัชญาทางการศึกษา ซึ่งจะนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจวางแผน
กาหนดนโยบาย กาหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมกับโครงการ
2. การประเมินตัวป้อน หรือปัจจัยนาเข้า (input evaluation) เป็นการตรวจสอบความ
พร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณหรืออื่น ๆ โดยจะนาไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจวางโครงการ หรือหาวิธีการที่จะดาเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
ซึ่งเป็นวิธีการหรือยุทธวิธีที่เป็นไปได้กับทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่
3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินขณะดาเนินงานเพื่อ
ระบุจุดเด่นจุดด้อยของแนวทางที่เลือกใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการบริหาร กระบวนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ หลังจากนาแผนไปปฏิบัติจริง เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการต่าง ๆ ให้
เหมาะสมได้ทันท่วงทีขณะที่ดาเนินงานนั้นกาลังกระทาอยู่เพื่อให้สามารถดาเนินการตามจุดมุ่งหมาย
ทีก่ าหนดไว้ด้วยดี
4.การประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินหลังจากการดาเนิน
โครงการสิ้นสุดลงแล้ว เพื่อเป็นการตัดสินคุณค่า ผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าในการดาเนินงานนี้ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ กาหนดไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง
จะช่วยให้ผู้บริหารนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะปรับปรุงโครงการ หรือให้ดาเนินการโครงการ
ต่อไปหรือยุบเลิกโครงการนั้น ๆ ไปเลย
วิธีการประเมินตามรูปแบบการประเมินโครงการของ สตัฟเฟิลบีม จะต้องมีการประเมิน
4 ด้าน คือ
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (context evaluation: C) เป็นรูปแบบพื้นฐานของ
การประเมิน โดยทั่ว ๆ ไป ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาหลักการและเหตุผลที่จะนาไปใช้ในการกาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเน้นด้านสภาพแวดล้อม ความต้องการและเงื่อนไขที่เป็นจริงต่าง ๆ
เกี่ย วกั บ สภาพแวดล้ อ ม นอกจากนั้ นยั งช่ ว ยในการวิ นิจ ฉัย ปัญ หาเพื่อ ให้ ได้ ข้อ มูล พื้น ฐานที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การวินิจฉัยปัญหา และการพัฒนาวัตถุประสงค์ เป็นผลให้เกิดการปรับปรุง
โครงการใหม่ วิธีการประเมิน สภาวะแวดล้ อม เริ่มจากการวิเคราะห์ ค วามคิดหลั ก เพื่อกาหนด
ขอบเขตการศึกษาจากข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อค้นหาสิ่งที่ยัง ขาดอยู่ จากนั้นใช้ทั้งข้อมูล เชิงประจักษ์
และความคิดหลักร่วมกันประกอบกับการใช้ทฤษฎีและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตัดสินว่าปัญหา
เบื้องต้นที่ต้องได้รับการแก้ไขมีอะไรบ้าง
2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation: I) มีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดหา
ข้อมู ล เพื่อใช้ใ นการตั ดสิ น วิธี การของการใช้ทรั พยากรต่า ง ๆ เพื่อให้ ก ารด าเนินโครงการบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ สิ่งที่ทาการประเมินได้แก่ ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัด
โครงการ ยุทธวิธีที่ใช้เพื่อให้บ รรลุจุดมุ่งหมายของโครงการ วิธีที่ใช้ในการดาเนินการ ตลอดจน
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การได้รับ ความช่ว ยเหลือต่าง ๆ เช่นหน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ และ
อุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น สิ่งสาคัญของการประเมินปัจจัยเบื้องต้นคือ ผลของการประเมินจะต้องให้
ข้อสนเทศที่ทาให้ทราบว่าจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกหรือไม่ ในการบรรลุจุดมุ่งหมาย
จะต้องใช้วิธีการอะไร จะใช้ของเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือใช้วิธีที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ และจะใช้แบบแผน
การดาเนินงานอย่างไร
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation: P) มีบทบาทสาคัญในการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบและผู้ดาเนินการทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเริ่มปฏิบัติ
หลังจากที่โครงการได้รับอนุมัติและลงมือปฏิบัติตามโครงการแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมิน
3 ประการคือ เพื่อหาข้อบกพร่องของโครงการในระหว่างที่มีการปฏิบัติ เพื่อหาข้ อมูลต่าง ๆ ที่จะ
นามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้
จากการดาเนินโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation: P) มีจุดมุ่งหมายไม่เพียงแต่เพื่อ
ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการเท่านั้น แต่รวมถึงการประเมินผลผลิ ตระหว่างดาเนิน
โครงการด้ ว ยวิ ธี ก ารประเมิ น ผลผลิ ต จะต้ อ งก าหนดจุ ด มุ่ ง หมายในลั ก ษณะที่ เ ป็ น นิ ย าม
เชิงปฏิบัติการ กาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลการวัดที่ ได้กับ
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ก่อนแล้ว
ทั้งนี้ได้จาแนกการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารโครงการเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1. การตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (planning decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้
ข้อมูลจากการประเมินสภาพแวดล้ อมที่ได้นาไปกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้สอดคล้องกับ
แผนการดาเนินการ หรือเรียกว่าเป็นผลที่คาดหวัง
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง (structuring decisions) เป็นการตัดสินใจที่ ใช้
ข้อมูลจากปัจจัยเบื้องต้นที่ได้นาไปใช้ในการกาหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนของการ
ดาเนินโครงการ หรือเรียกว่าวิธีการที่คาดหวัง
3. การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ (implementing decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้
ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
และปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือเรียกว่าวิธีการที่เกิดขึ้นจริง
4) การตัดสินใจเมื่อสิ้นสุดโครงการ (recycling decisions) เป็นการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูล
จากการโอกาสต่อไป หรือเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจริง
พิสณุ ฟองศรี (2552 : 8) กล่าวถึง รูปแบบ CIPP มีประเด็นการประเมิน 4 ประเภท
คือ บริบท (Context) ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) โดย
รู ป แบบนี้ มี จุ ดเด่ น ที่ ส าคั ญ หลายประการ คื อ ประเมิ น ได้ กั บโครงการในทุ ก ประเภท ทุ ก ขนาด
ประเมินได้ครอบคลุมเพราะประเมินทั้ง คิด ทา ได้
รัตนะ บัวสนธ์ (2540 : 111) แบบจาลองซิปป์ (CIPP Model) จะประเมินในด้านต่างๆ
ดังนี้ คือ
1. การประเมินสภาวะแวดล้อม (context evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการวางแผนในการกาหนดวัตถุประสงค์
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2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (input evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงสร้างเพื่อกาหนดรูปแบบของโครงการ
3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจในด้านการ
ประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการดาเนินการของโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (product evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดู
ผลสาเร็จของโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินโครงการแบบซิปป์ (CIPP) มีดังต่อไปนี้
1. ประเมินบริบท การประเมินสภาพแวดล้อมเป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินโดย
ทั่วๆ ไป เป็นการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งเหตุผล เพื่อช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมความต้องการ และเงื่อนไขที่เป็นจริงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง กับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ยังช่วยในการวินิจฉัยปัญหาเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การประเมินสภาพแวดล้อมนี้มีลักษณะเด่นๆ ที่สาคัญมากมาย จัดเป็นการ
วิเคราะห์ขนาดใหญ่ (macro analytic) เป็นตัวกาหนดขอบเขตของการประเมิน การบรรยายและ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญ
สาหรับการบรรลุเป้าหมาย การประเมินสภาวะแวดล้อมทาให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
โดยอาศัยการวินิจฉัย และการจัดเรียงลาดับปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการของที่ประชุม และ
สถานการณ์
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า เป็นการจัดหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินความเหมาะสม
ของแผนงานต่างๆ ที่จัดขึ้น โดยดูว่าข้อมูลนั้นจะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่
ซึ่งมักจะประเมินในด้านต่าง ๆ คือ
2.1 ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ
2.2 ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.3 การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการดาเนินไปได้ เช่น
หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ ผลที่ได้จากการประเมินปัจจัยนาเข้า
คือ การวิเคราะห์รูปแบบของวิธีการที่ใช้ในรูปของราคาและกาไรที่จะได้รับ โดยการประเมินในด้าน
อัตรากาลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มีศักยภาพแต่ถ้าเป็นการประเมิน ด้านการศึกษา ผลกาไร
อาจจะอยู่ในรูป ตัวเลขก็ได้ การประเมินปัจจัยนาเข้านี้จะช่วยให้ข้อมูลที่จะตัดสินใจได้ว่า ควรตั้ง
วัตถุประสงค์เชิง ปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากาลังเท่าใด วางแผนและดาเนินการอย่างไร ซึ่งจะแตกต่าง
จากการประเมิน สภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า การประเมินปัจจัยนาเข้าเป็นการทาเฉพาะกรณีๆ และ
วิเคราะห์ภายในโครงการเท่านั้น รูปแบบของคาถามที่ใช้ถามมีมากมาย เช่น วัตถุประสงค์จะกาหนด
วิธีดาเนินการได้หรือไม่ และจะประสบผลสาเร็จหรือไม่ วิธีการที่กาหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่จะดาเนินการกับยุทธวิธีที่เลือกมาอย่างไร ฯลฯ คาถามต่างๆ เหล่านี้แสดงถึง
ความสาคัญของการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนาเข้า เพื่อที่จะได้เป็นตัวกาหนดยุทธวิธีเพื่อให้การ
ดาเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยคาถามที่จะใช้มีระดับกว้างๆ และคาถามเฉพาะ
3. การประเมินกระบวนการดาเนินงานของโครงการ เมื่อแผนดาเนินการได้รับการ
อนุมัติและลงมือทาการประเมินกระบวนการจาเป็นต้องได้รับการเตรียมการเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ
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แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ดาเนินการทุกลาดับขั้น การประเมินกระบวนการมีวัตถุประสงค์ใหญ่อยู่ 3
ประการ คือ
3.1 เพื่อหาและทานายข้อบกพร่องของกระบวนการ หรือการดาเนินการตาม
ขั้นตอน ที่วางไว้
3.2 เพื่อรวบรวมสารนิเทศสาหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน
3.3 เพื่อเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ มี 3 วิธี คือ
1. แสดงให้เห็นหรือกระตุ้นเตือนถึงศักยภาพของทรัพยากรที่ทาให้เกิดความล้มเหลว
ในโครงการ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งต่อไปนี้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มบุคลากรและนักศึกษา
วิธีการสื่อสาร การให้เหตุผล ความเข้าใจและเห็นพ้องกันในวัตถุประสงค์ของแผนการโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องในแผนการนั้น และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนการ ความเพียงพอของแหล่งทรัพยากร
อุปกรณ์อานวยความสะดวก บุคลากร ปฏิทินการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. เกี่ยวกับการวางโครงการและการตัดสินก่อนการวางแผน โดยผู้อานวยโครงการ
ระหว่างการดาเนินโครงการนั้น ตัวอย่างการตัดสินก่อนวางแผน เช่น ในโครงการพัฒนาแบบสอน ซึ่ง
มีความจาเป็นจะต้องเลือกโรงเรียนอย่างเจาะจง สาหรับเข้าร่วมโครงการทดลองใหม่ๆ ของแบบสอบ
ผู้ตัดสินใจจะสามารถจัดเตรียมวางโครงการล่วงหน้าได้ดีเมื่อมีโรงเรียนมาให้เลือกแต่ตัวเลือกเหล่านี้
จะยังไม่มีจนกว่าจะมีรายชื่อของโรงเรียนที่จะสอบถามไป เมื่อโรงเรียนได้รับการติดต่อแล้ว จึงจะมี
การตัดสินเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีความเต็มใจร่วมในการทดลองแบบสอบ ดังนั้น ผู้พัฒนาแบบสอบจึง
ต้องเลือกโรงเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการตามแบบสุ่มตัวอย่างมากที่สุด (แบบการสุ่มจะได้รับ
การตัดสินใจเลือกวิธีการมาก่อน) และเขาต้องกาหนดตารางเฉพาะในการบริหารแบบสอบถามใน
การทดลองตามรูปแบบของแบบสอบ ดังนั้น ในโครงการส่วนใหญ่สถานการณ์จึงต้องตัดสิ นใจจึงต้อง
มีจ านวนมาก และนี้ เป็ น เครื่ องแสดงความที่ชั ดเจนถึงความต้อ งการข้อมูล จากการประเมิ น
กระบวนการ
3. ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ จะบอกลักษณะสาคัญใหญ่ๆ ของโครงการร่าง
โครงการ เป็นต้นว่า มโนทัศน์ที่ต้องการสอน และปริมาณของการอภิปรายที่จะมีในความหมายนี้เพื่อ
บรรยายว่า เกิดอะไรขึ้นจริงๆ สารนิเทศนี้จะให้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ว่าทาไมวัตถุประสงค์จึง
บรรลุหรือไม่บรรลุ ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสาคัญของการประเมินกระบวนการ มี 4 อย่าง คือ
1. การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็มเวลา
2. เครื่องมือที่เป็นสื่อในการบรรยายกระบวนการ
3. การร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอระหว่างนักประเมินกระบวนการ และบุคลากรใน
โครงการ หรือในแผนงานเอง
4. การปรับปรุงโครงการประเมินอยู่เป็นนิจศีล
และ จาเนียร สุขหลาย และคณะ (2544 : 223-231) ได้อธิบายการประเมินด้านต่างๆ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation) การประเมิน
สภาวะแวดล้อม เป็นรูปแบบพื้นฐานของการประเมินโดยทั่ว ๆ ไป เป็นการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่ง
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เหตุผลเพื่อช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมความต้องการ และเงื่อนไขที่เป็นจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้
ยังช่วยในการวินิจฉัยปัญหา เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อ การตัดสินใจ การประเมิน
สภาวะแวดล้อมนี้มีลักษณะต่าง ๆ ที่สาคัญมากมาย จัดเป็นการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ (macro
analytic) เป็นตัวกาหนดขอบเขตของการประเมิน การบรรยาย และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญสาหรับ การบรรลุ เป้าหมาย การ
ประเมินสภาวะแวดล้อมทาให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ โดยอาศัยการวินิจฉัยและการ
จัดเรียงลาดับปั ญหาให้ส อดคล้องกับความต้องการของที่ประชุมและสถานการณ์วิธีการประเมิน
สภาวะแวดล้อมมี 2 วิธี คือ
1. Contingency mode
Contingency mode เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อม เพื่อหาโอกาสและ
แรงผลักดันจากภายนอกระบบ (opportunities and pressure outside of the immediate
system) เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนาส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น โดยใช้การสารวจปัญหาภายใน
ขอบเขตที่กาหนดอย่างกว้างๆ เช่น การสารวจงานวิจัยและวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง การประเมินค่านิยม
ของชุมชน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจ สถิติประชากร ฯลฯ การสารวจ
ปัญหาเหล่านี้ ทาให้สามารถที่จะคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนโครงการ
ต่อไป คาถามที่ใช้ในการประเมิน สภาวะแวดล้อมแบบ Contingency Mode คือ คาถามประเภท
“ถ้า……แล้ว”
2. Congruence mode
Congruence mode เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริง
(actual result) กับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การประเมินแบบนี้ทาให้เราทราบว่า วัตถุประสงค์ใดบ้างที่
ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การประเมินสภาวะแวดล้อมจะได้มาซึ่งข้อมูล
พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับระบบ เพื่อประโยชน์สาหรับผู้บริหาร ในทางปฏิบัติสถาบันการศึกษาควรจะ
ได้มีการประเมินสภาวะแวดล้อม เพื่อที่จะให้ได้มาทั้งข้อมูลที่เป็น Contingency mode and
Congruence modeการกาหนดเป้าหมายและคุณค่าของระบบ จาเป็นต้องมีการตรวจสอบเพื่อดูว่า
บรรลุเป้าหมายหรือไม่ต้องใช้วิธีแบบ Congruence mode แต่ในสภาพของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความต้องการของบุคคล และสถานที่จะเป็นตัวหลักของการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น จึงควรใช้วิธีประเมินแบบ Contingency mode โดยใช้คาถามแบบ “ถ้า…แล้ว” เพื่อตัดสิน
ว่า เป้าหมายและนโยบายเดิมนี้ ควรจะได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ดังนั้น ในการประเมินสภาวะ
แวดล้อมโดยทั่วไป ควรจะใช้การประเมินทั้ง 2 แบบ เพราะCongruence mode จะเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์ในขณะที่ Contingency mode เป็นไปเพื่อการปรับปรุงใน
การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดทิศทางของหน่วย
ที่จะประเมิน เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับนโยบายและการตัดสินใจในการบริหารของระบบ ดังนั้น จึง
ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างนักประเมินกับผู้บริหาร นักประเมินจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
การตัดสินใจในปัจจุบัน และข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการที่ต้องการใช้ เพื่อการตัดสินใจในอนาคตให้แก่
ผู้บริหาร
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2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการจัดหาข้อมูล เพื่อใช้ในการ
ตัดสินความเหมาะสมของแผนงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น โดยดูว่าข้อมูลนั้น จะมีส่วนช่วยให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ ซึ่งมักจะประเมินในด้านต่าง ๆ คือ
1. ความสามารถของหน่วยงาน หรือตัวแทนในการจัดโครงการ
2. ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้โครงการดาเนินไปได้ เช่น
หน่วยงานที่จะช่วยเหลือ เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ ผลที่ได้จากการประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น คือ การวิเคราะห์รูปแบบของวิธีการที่ใช้ใน รูปของราคาและกาไร (cost and
benefit) ที่จะได้รับ โดยการประเมินในด้านอัตรากาลัง เวลา งบประมาณ วิธีการที่มีศักยภาพ แต่ถ้า
เป็นการประเมินด้านการศึกษา ผลกาไรอาจจะไม่อยู่ในรูป ตัวเลขก็ได้ การประเมินปัจจัยเบื้องต้นนี้
จะช่วยให้ข้อมูลที่จะตัดสินใจได้ว่า ควรตั้งวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติอย่างไร ใช้อัตรากาลังเท่าใด
วางแผนงานและดาเนิน การอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากการประเมินสภาวะแวดล้อมในแง่ที่ว่า
การประเมินปัจจัยเบื้องต้นเป็นการทาเฉพาะกรณีนั้น ๆ และวิเคราะห์ภายในโครงการเท่านั้น
3. การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เมื่อแผนดาเนินการได้รับ
การอนุมัติและลงมือทา การประเมินกระบวนการจาเป็นต้องได้รับการเตรียมการ เพื่อให้ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ดาเนินการทุกลาดับขั้น การประเมินกระบวนการมี
วัตถุประสงค์ใหญ่อยู่ 3 ประการ คือ
1. เพื่อหาและทานายข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการดาเนินการตามขั้นตอน
ที่วางไว้
2. เพื่อรวบรวมสารนิเทศสาหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน
3. เพื่อเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัตติ า่ ง ๆ ที่เกิดขึ้น
ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสาคัญของการประเมินกระบวนการมี 4 อย่าง คือ
1. การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็มเวลา
2. เครื่องมือที่เป็นสื่อในการบรรยายกระบวนการ
3. การร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอระหว่างนักประเมินกระบวนการกับบุคลากรใน
โครงการหรือในแผนงาน
4. การปรับปรุงโครงการร่างการประเมินอยู่เป็นนิจ ศีลในการรวบรวมสารนิเทศ
นักประเมินกระบวนการต้องใช้วิธีการทั้งที่มีแบบแผนและไม่มีแบบแผน เช่น การวิเคราะห์ปฏิกิริยา
การบันทึกอย่างอิสระภายหลังสิ้นสุดการดาเนินงานในแต่ละวัน การสัมภาษณ์ การจัดอันดับ บันทึก
รายวันของเจ้าของโครงการ วิธีการ Semantic differential บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
การปรับปรุงช่วยงานของ PERT และ Suggestion boxes นอกจากตัวแปรที่สาคัญตามทฤษฎีแล้ว
ผู้ประเมินกระบวนการยังอาจจะค้นหาเหตุ หรือกรณีอื่นที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม แต่เป็นเหตุการณ์ที่มี
ความสาคัญต่อกระบวนการ ดังนั้น ผู้ประเมินจึงต้องใช้เครื่องมือใด ๆ เท่าที่จะหาได้ เพื่อไปถึงสิ่งที่
แสดงให้เห็นปัญหาอย่างแท้จริงคุณค่าของการประเมินกระบวนการไม่ได้อ ยู่ที่ความสัมพันธ์กับการ
ประเมินอื่น ๆ เท่านั้น แต่อยู่ที่
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1. การประเมินกระบวนการขึ้น อยู่กับผลประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม และ
การประเมินปัจจัย คือ ถ้าสามารถประเมินสภาวะแวดล้อมและปัจจัยได้ดีมาก ผู้จัดการโครงการก็มี
ความมั่นใจมากขึ้น ในการเลือกการดาเนินการ และถ้าปรากฏความขัดแย้งน้อยก็ต้องมี การประเมิน
กระบวนการมากขึ้น นั่นคือ ถ้าการกาหนดวัตถุประสงค์และการวางโครงการคลุมเครือ โครงการนั้น
อาจจะเป็นหัวข้อของปัญหาและบางครั้งก็เป็นเหตุแห่งความล้มเหลว ซึ่งการประเมินสภาวะแวดล้อม
และปัจจัยจะช่วยชี้ให้เห็นและแก้ปัญหาแล้วตั้งแต่ต้น พอถึงการทาตามกระบวนการจาเป็นที่จะต้อง
มีข้อมูลย้อนกลับโดยต่อเนื่องเกี่ยวกับว่า ทาอย่างไรโครงการนั้น จึงจะทาหน้าที่ได้สมบูรณ์ที่สุด
ดังนั้น การประเมินกระบวนการจึงจาเป็นที่สุด
2. การประเมินกระบวนการมีความสาคัญมากกว่าการประเมินผลผลิตในระยะแรก
ของการกาหนดแผนงาน แต่แนวโน้มนี้จะกลับกันถ้าโครงร่างของการพัฒนาแผนงานอาศัยการสารวจ
น้อยลง แต่มีโครงร่างที่แน่นอนมากขึ้น การประเมินกระบวนการและการประเมินผลผลิตจะขึ้น
ต่อกันและกัน คือ การประเมินกระบวนการจะเข้าไปมีส่วนในการแปลความสิ่งที่เกิดขึ้น และ
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจะไม่สามารถตกลงใจได้ โดยไม่ทราบว่า กระบวนการนั้น ให้ผล
อย่างไรบ้างการตัดสินออกแบบโครงร่างใหม่ หรือระเบียบปฏิบัติในกระบวนการใหม่ จึงต้องอาศัย
สารนิเทศจากการประเมินผลผลิตเข้ามาร่วมด้วย
โดยสรุป ภายใต้การประเมินกระบวนการสารนิเทศจะถูกวิเคราะห์รวบรวมและนาเสนอ
เท่าที่ผู้ดาเนินโครงการต้องการสารนิเทศนั้น อาจจะบ่อยทุกวันถ้าจาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ระยะแรก ๆ ของโครงการ ทั้งนี้ การประเมินนี้ ไม่เพียงแต่ให้สารนิเทศที่ต้องการแก่ผู้ตัดสินใจ ในการ
คาดคะเนล่วงหน้า และการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาเท่านั้น แต่ยังต้องบันทึกสารนิเทศของกระบวนการ
สาหรับแปลความหมายของความสาเร็จของโครงการด้วย
4. การประเมินผลผลิต (product evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดและแปล
ความหมายของความสาเร็จ ไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดวัฏจักรของโครงการเท่านั้น แต่ยังมีความจาเป็นยิ่ง
ในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการด้วยระเบียบวิธีทั่ว ๆ ไปของการประเมินผลผลิต จะรวมสิ่งต่อไปนี้
เข้าไว้ด้วยกัน คือ การดูว่า การกาหนดวัตถุประสงค์นั้น นาไปใช้ได้หรือไม่ เกณฑ์ในการวัดที่สัมพันธ์
กับ วัตถุประสงค์ของการทากิจกรรมคืออะไร เปรียบเทียบผลที่วัดมาได้กับมาตรฐานสั มบูรณ์
(absolute criteria) หรือมาตรฐานสัมพันธ์ (relative criteria) ที่กาหนดไว้ก่อน และทาการแปล
ความหมายถึงเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยอาศัยรายงานจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัย และ
กระบวนการร่วมด้วยเกณฑ์นั้น อาจเป็นได้ทั้ง instrumental criteria หรือ congruence criteria
ซึง่ seriven ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของเกณฑ์ทั้งสอง ดังนี้
1. Instrumental Criteria จะสัมพันธ์กับความสาเร็จที่อยู่ในระดับปานกลาง และมี
ส่วนช่วยให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ในที่สุด เช่น ก่อนที่แบบสอบจะถูกสร้างขึ้น รูปแบบของ
แบบสอบและคาถามจานวนมากในแบบสอบนั้น จะต้องได้รับการจัดทาขึ้นก่อน
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2. Congruence Criteria จะเป็นเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องต้นที่ถูกกาหนดไว้
การระบุเกณฑ์ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ ตัดสินใจ การประเมินมีความหมายเพียงส่วนที่เป็นการ
ประเมินผลผลิตเท่านั้นถึงแม้ว่าจะมีการประเมินแบบอื่นที่ต่างจากการประเมินผลผลิต แต่การ
ประเมิ น เหล่ า นี้ ก็ยั ง คงมี ความสั ม พัน ธ์ ค ล้ า ยคลึ ง กั นมากทั้ ง การประเมิ น สภาวะแวดล้ อม และ
การประเมินผลผลิต จะประเมินสิ่งที่มอี ยู่ว่าบรรลุเป้าหมายใดอย่างมีระบบ โดยที่การประเมินสภาวะ
แวดล้ อมจะพิจารณาระบบโดยส่ ว นรวม และการประเมินผลผลิตจะพิจารณาความพยายาม
เปลี่ยนแปลงในระบบ ดังนั้น การประเมินสภาวะแวดล้อม จึงแสดงที่สิ่งจาเพาะในรูปที่การ
ประเมินผลผลิตจะนาไปใช้ในภายหลัง การประเมินปัจจัยและการประเมินผลผลิต สามารถที่จะแยก
ให้เห็นได้ง่าย สาหรับการประเมินปัจจัยจะเกิดขึ้น ก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ และ
การประเมินผลผลิตจะเกิดขึ้นในระหว่างและหลังโครงการ ในขณะที่การประเมินสภาวะแวดล้อม
กาหนดสิ่ ง จ าเพาะส าหรั บ การประเมินผลผลิ ต การประเมินปัจจั ยก็แ สดงสิ่ งจาเพาะส าหรั บ
การประเมินกระบวนการการตัดสินใจโดยใช้การประเมินปัจจัยเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะสาหรับ
การวางแผนการประเมินผลผลิต ขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในการประเมินปัจจัย คือ การประเมิน
ความเหมาะสมของกระบวนการ ที่เลือก และแผนการประเมินผลผลิต ซึ่งสามารถประยุกต์เข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติได้การประเมินผลผลิตจะสืบสาวสิ่งที่มีอยู่ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์
ไปแล้วหรือกาลังจะบรรลุ แต่การประเมินกระบวนการจะประเมินสิ่งที่มีอยู่ว่า ระเบียบการนั้น ได้รับ
การกระทาไปตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ การประเมินทั้ง 2 ชนิด จะให้ข้อมูลย้อนกลับสาหรับการควบคุม
และพัฒนาการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติในกระบวนการ การประเมินกระบวนการทาให้สามารถ
ลงความเห็นได้ว่า การนาระเบียบปฏิบัติไปทาจริงนั้น ตรงหรือไม่กับแบบที่วางไว้และการประเมินผล
ผลิต ช่วยให้ ตกลงใจได้ว่าวัตถุป ระสงค์นั้นบรรลุ หรือไม่ ในการตัดสินว่า ระเบียบปฏิบัตินั้น
ควรดาเนินต่อไป โดยมีการแก้ไขหรือว่าจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ถึงแม้จะเพิ่มหน้าที่ในการ
ควบคุมโครงการเข้ามาด้วยการประเมินทั้งสองก็ยังคงอานวยความสะดวกและช่วยอธิบายถึงผลที่ได้
จากโครงการอยู่การที่การประเมิ นผลผลิตว่า วัตถุประสงค์นั้น มีผลสัมฤทธิ์หรือไม่การประเมิน
กระบวนการจะแสดงให้เห็นถึงรากฐานสาหรับการแปลความหมายเหตุผลสาหรับสิ่งที่ได้มานั้น คือ
ถ้าไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ก็จาเป็นจะต้องรู้ว่า ระเบียบปฏิบัติที่ตั้งใจไว้นั้น ได้ถูกนาไป
ปฏิบัติจริงหรือไม่ และถ้าปรากฏผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ก็มีความจาเป็นที่จะต้องมีคาบรรยาย
ถึงระเบียบปฏิบัติที่ทาให้เกิดผลเช่นนั้น การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย
ในโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ให้ดียิ่งขึ้น
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
2.1 ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความ
เข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
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เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 หน้า 3) หลักการ เด็กปฐมวัยมีสิทธิที่จะ
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้การศึกษา
แก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็ก มีโอกาสพัฒนาตนเอง ตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล
และเต็มตามศักยภาพ โดยกาหนดหลักการ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 5)
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท
2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ โดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความสุข
5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก
2.2 จุดหมาย มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สาหรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกาหนด
จุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 31)
1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน
3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวและรักการออกกาลัง
กาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
2.3 สาระการเรียนรู้
2.3.1 สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ใช้เป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ซึ่งจาเป็นต่อการ
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พัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือ
กระบวนการและคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้สาหรับเด็กปฐมวัย จะเป็น
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่ที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวเด็ก มีโอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจาวัน และเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ จะไม่เน้น
เนื้อหาการท่องจา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะหรือกระบวนการจาเป็นต้องบูรณาการ ทักษะที่สาคัญ
และจาเป็นสาหรับเด็ก เช่น ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา
ทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ขณะเดียวกันควรปลูกฝังให้เด็กเกิด เจตคติที่ดี มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ เช่น ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมี
คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย สาระการเรียนรู้กาหนดเป็น 2 ส่วน คือ ประสบการณ์สาคัญ
และสาระที่ควรเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 35)
2.3.2 ประสบการณ์สาคัญ ประสบการณ์สาคัญเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนา
เด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ช่วยให้เด็กเกิดทักษะที่สาคัญสาหรับ
การสร้างองค์ความรู้ โดยให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุ สิ่งของ บุคคลต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกันด้วย ประสบการณ์สาคัญมีดังนี้
2.3.2.1 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ การทรงตัวและ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การรักษาสุขภาพ และการรักษาความ
ปลอดภัยในกิจวัตรประจาวัน
2.3.2.2 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ ดนตรี
สุนทรียภาพ การเล่น คุณธรรมจริยธรรม ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน
2.3.2.3 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ การเรียนรู้ทางสังคม
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การเล่นการทางานร่วมกับผู้อื่น การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือ
ปฏิบัติ มีโอกาสได้รับรู้ความรู้สึก ความสนใจ ความต้องการของตนเองและผู้อื่น การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การแก้ปัญหาในการเล่น และการปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่
2.3.2.4 ประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้แก่ การคิดการใช้
ภาษา การสังเกตการจาแนก การเปรียบเทียบ จานวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่ ระยะ) เวลา การรับรู้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 36-38)
สรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเรียนรู้อย่างบูรณาการ ต้องให้เด็กเกิด
การรั บรู้ หลังจากน าสาระการเรียนรู้ มาจัดประสบการณ์ให้เด็กตามลาดับความง่ายไปหายาก
เหมาะสมพัฒนาการเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ใหม่เกิดการรับรู้ สอดคล้องกับพัฒนาการ
และความสนใจของเด็กปฐมวัย
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2.4 หลักการและแนวทาง การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
2.4.1 หลักการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ครู คือ ผู้วางแผนและจัดการเรียนการสอน เป็นผู้สื่อหลักสูตรของชาติสู่การปฏิบัติ
โดยยึ ด เด็กเป็ น ศูน ย์ กลางในการพัฒ นากิจกรรม เพื่อ ให้ การเรียนการสอนสอดคล้ องกับเด็ ก
ในขณะเดียวกันครูต้องทาหน้าที่เป็นตัวกระตุ้น ให้เด็กเกิดการรับรู้ สนับสนุนและสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยการใช้คาถาม การสร้างบรรยากาศที่ดี การมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นหัวใจ
สาคัญของประสบการณ์จะพบว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ความสาคัญกับการพัฒนาสังคม
พัฒนาความเชื่อมั่น ความเป็นวิชาการการคิด การใช้ภาษาและความพร้อมในการเรียนของ
เด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ส่งเสริม
พัฒนาการ มีหลักการจัดประสบการณ์ ดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 39-40) กาหนดหลักการ
จัดประสบการณ์ ดังนี้
จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง เน้นเด็ก
เป็นสาคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และบริบทของสังคมที่เด็ก
อาศัยอยู่ จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสาคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิตใช้การประเมิน
พัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ให้ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กการจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก การจัดวัสดุอุปกรณ์ สื่อจาลอง
สื่อจากธรรมชาติอื่นๆที่มีลักษณะและคุณสมบัติเหมาะสมในอันที่จะเป็นสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ เด็ก
ทากิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นั้น เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการจัด
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน
โดยเด็กได้รับประสบการณ์จากการเล่น การลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มุ่งปูพื้นฐานที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ของประสบการณ์นั้น ๆ โดยเน้นที่ต้องจูงใจ เร้าความสนใจของเด็กปฐมวัย ไม่ซ้าซาก
จัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้
ทักษะ การรับรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สื่อการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือ
เทคนิคการสอนของครู เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ทาให้เด็กเข้าใจสิ่งที่เรียนมากขึ้น
สามารถถ่ายโยงความคิดความเข้าใจ จากการได้รับรู้ทางตา ได้สัมผัสลงมือทา ร่วมกับการมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู สื่อการเรียนรู้ จะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อสื่อการ
เรียนรู้นั้นนามาใช้อย่างมีความหมาย มีจุดประสงค์ ตรงกับความต้องการ การเรียนรู้ของเด็ก เด็ก
ถ่ายทอดสื่อไปสู่สัญลักษณ์ที่มีความหมายสาหรับเด็กช่วยสนับสนุนพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม
อารมณ์จิตใจ และสติปัญญาให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม หรือการเล่น
ต่างทาให้เด็กพัฒนาทักษะกลไกของร่างกาย การแสดงออก การสร้างสรรค์ ซึ่งเด็กสามารถสร้าง
ความรู้ รับรู้ผ่านกิจกรรมที่ได้กระทานั้น เมือ่ เด็กได้ สัมผัสกับสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ สื่อจึงเป็นแกนของ
การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสาหรับเด็กปฐมวัย (Morrison 2000, อ้างถึงใน กุลยา ตันติผลาชีวะ 2547 : 97)
สรุปหลักการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัย ส่งเสริมพัฒนาการรับรู้ ครู มีความสาคัญต่อ
การพัฒนาเด็กอย่างมาก ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก ผู้บอกความรู้ มาเป็นผู้อานวยความสะดวก ใน
การจัดสภาพแวดล้อม เตรียมสื่อ สถานการณ์ ประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็ก ครูเป็น
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ผู้สนับสนุนชี้แนะและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก เด็กเป็นผู้ลงมือทาและค้นพบด้วยตนเอง ดังนั้นครูต้อง
ยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแลรับผิดชอบก่อน เพื่อวางแผน สร้าง
สภาพแวดล้อม และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสม โดยใช้เทคนิควิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการความพร้อมให้เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
2.4.2 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 40)
กล่าวว่า จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับ
พัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะ
การเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ คือ เด็กได้ลงมือกระทา เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้เคลื่อนไหว สารวจ
เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ คือ
บูรณาการทั้งทักษะและสาระการเรียนรู้ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ
ลงมือกระทา และนาเสนอความคิด โดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน อานวยความสะดวก และเรียนรู้
ร่วมกับเด็ก จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุขและเรียนรู้การทากิจกรรม แบบร่วมมือในลักษณะ
ต่าง ๆ กัน จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ใน
วิถีชีวิตของเด็ก จัดประสบการณ์ที่ส่ งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจาวัน
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริ ย ธรรม ให้ เป็น ส่ ว นหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และที่เกิดขึ้นในสภาพจริง
โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการวางแผนการ
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ จัดทาสารนิทัศน์
ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กรายบุคคล นามาไตร่ตรองและใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็ก การวิจัยในชั้นเรียนแนวทางการจัด ประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
ต้องคานึงถึงสิ่งสาคัญ ดังนี้ การจัดประสบการณ์ต้องเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความต้องการ
และความสนใจของเด็ก ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของเด็ก สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น เพื่อให้
เด็กได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน สภาพเศรษฐกิจ อุปกรณ์ควรเป็นอุปกรณ์
ที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นไม่จาเป็นต้องซื้อมาทั้งหมด อาจนาวัสดุในท้องถิ่นมาดัดแปลงทาเป็นสื่อการสอน
เพื่อให้การจัดประสบการณ์ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ครูต้องศึกษาแนวการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก
วัย 4 -5 ปี ในวัยนี้เด็กจะชอบเล่นกับเพื่อนอายุเท่า ๆ กัน ชอบเล่นรวมกลุ่มเล็ก ๆ มากกว่ากลุ่มใหญ่
ชอบเลือกกิจกรรมและเตรียมเครื่องเล่นของตนเอง ดังนั้นครูควรให้โอกาสเด็กโดยปรึกษากันว่าจะทา
อะไรดี ครูต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อม เช่น กระดาษ สี กรรไกร ดินน้ามัน เป็นต้น สาหรับให้เด็ก
ได้เลือกเล่นหาประสบการณ์ด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้แนะนาสาหรับเด็กบางคนที่ควรสร้างเสริม
พัฒนาการด้านสังคมของเด็ก ให้เล่นเข้ากลุ่ม ขณะที่เด็กเล่นใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์กับเด็กมาก
ที่สุด เพื่อให้เด็กได้รับรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า การมีส่วนร่วมความ
รับผิดชอบ การค้นคว้า ทดลองอย่างอิสระ รู้จักแก้ปัญหา สร้างนิสัยที่ดีและรู้จักตัดสินใจ เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการความพร้อมทุกด้านอย่างองค์รวม เด็กสามารถพูดคุยเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจ จึง
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ควรจัดเวลาให้เด็กได้เล่าเรื่องสั้น ๆในขณะฟังนิทานให้เด็กดูภาพ พูดคาคล้องจอง บทกลอนที่ไพเราะ
พร้อม ๆ กัน ลักษณะเด็กวัยนี้มีอารมณ์ขัน หัวเราะง่าย ในขณะเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ครูจะต้องคานึงถึง
ความต้องการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม ให้เด็กรับรู้และมีส่วนร่วม ขณะจัดกิจกรรมการ
สอน ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (เยาวพา เดชะคุปต์ 2547 : 119, 123) ลักษณะการจัดประสบการณ์
เนื่องจากเด็กมีความสามารถไม่เท่าเทียมกันทุกคน จึงควรจัดกิจกรรมที่เปิดกว้างให้เด็กได้ทาตาม
ความสามารถของตน ซึ่งกิจกรรมควรมีหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การทดลอง พาไปทัศนศึกษา สารวจ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ควรจัดให้มีความสมดุล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเด็กที่จาเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้
การจัดประสบการณ์มีจุดมุ่งหมาย เด็กได้มีพัฒนาการและการเจริญเติบโต ที่เหมาะสม บูรณาการ
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา การนอนหรือพักผ่อน
แนวการจัดประสบการณ์ทางภาษาและประสบการณ์สาคัญ ในการพัฒนาสติปัญญาด้านทักษะทาง
ภาษาอย่างองค์รวม ด้านร่างกาย ได้แก่ พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก ด้านอารมณ์ ได้แก่ การ
ฟังนิทาน เรื่องราว คาร้อยกรองที่สนุกสนาน การเล่นบทบาทสมมติ ฟังนิทาน การสร้างสรรค์ผลงาน
เป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ด้านสังคม ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์กับ บุคคลและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจาวันการเล่น ทางาน เรียนร่วมกับผู้อื่น การแสดงออกทางความคิดเห็น แสดงความพึง
พอใจ ยอมรับผลงานของตนเองและผู้อื่น ด้านสติปัญญา ได้แก่ การเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ทักษะทางภาษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กในการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง พฤติกรรม
เด็กมีสมาธิในการฟังสามารถเล่าย้อนกลับหรือจับใจความสาคัญของสิ่งที่ฟัง ตอบคาถามได้ ปฏิบัติ
ตนให้มีมารยาท ในการฟัง การพูด พูดได้ชัดเจนคล่องแคล่ว มีท่าทางในการพูดที่เหมาะสมมั่นใจ ใช้
ถ้อยคาได้เหมาะสมกับวัย พูดแสดงความคิดเห็น และพูดตรงตามที่ถามและตรงประเด็นที่กาหนด
ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม (จักรพรรดิ จิตมณี และจิตราวดี จิตมณี 2546 หน้า 19
- 20) การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กจะเรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ตรงหรือ
การลงมือปฏิบัติ การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็ก ครูเป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กจะเป็นผู้ลงมือทา และค้นพบด้วย
ตนเอง ครู จ ะต้องยอมรั บ และเห็ นคุณ ค่า รู้จักและเข้าใจเด็กแต่ ล ะคน การวางแผนสร้า ง
สภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม ครูต้อง
พัฒนาตนเอง ปรับปรุงเทคนิคการจัดประสบการณ์ต่างๆ (นันทิยา น้อยจันทร์ 2548 : 125)

3. แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการของเด็ก จะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จากง่ายไปสู่ความซับซ้อน พัฒนาการของเด็ก
แต่ละคนมีอัตราแตกต่างกันในแต่ละด้าน ประสบการณ์ทเี่ ด็กได้รับจะเป็นองค์ความรู้ ซึ่งต้องเกิดจาก
การเล่นหรือการทากิจกรรม การรับประสบการณ์ จากการสังเกตการพูด การฟัง การใช้ความคิด
ขณะสัมผัส สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของเด็ก การแนะนาและอานวยความสะดวกจากครู
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เพื่อให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ สิ่งแวดล้อม เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากเรียนรู้ เพราะการ
เรียนรู้เป็นกระบวนการตามระดับการรับรู้ และพัฒนาการตามวัย ให้เด็กแสดงออกอย่างอิสระ เน้น
เด็กเป็นปัจเจกบุคคล ตามแนวคิดของ เพลโต (Plato) ปรัชญาชาวกรีกที่ต้องคานึงถึงพัฒนาการทาง
ปัญญาและความสามารถในการควบคุมอารมณ์ สังคมของเด็ก ซึ่งต่อมาพัฒนาการจัดการศึกษาที่
เน้นเด็กเป็นสาคัญนั่นเอง (กุลยา ตันติผลาชีวะ 2547 : 13) พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กแบ่งได้
เป็น 3 ระยะ คือ วัยเด็กตอนต้นหรือวัยเด็กปฐมวัยอายุ 2- 6 ปี วัยเด็กตอนกลาง อายุ 6-10 ปี และ
วัยเด็กตอนปลาย อายุ 10-12 ปี ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย ดังนี้ สุชา
จันทน์เอม (2543 : 37-45) กล่าวว่า ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้ คือ อยากเป็นอิสระอยากเป็นตัวของ
ตัวเอง อยากช่วยตัวเอง ชอบปฏิเสธ และหัวดื้อ นอกจากนี้ยังเรียกลักษณะเด็กปฐมวัยตาม
พัฒนาการแตกต่างกัน คือ วัยก่อให้เกิดปัญหา (Problem Age or Troublesome Age) เด็กวัยนี้มี
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา นอกเหนือจากปัญหาการดูแลทางด้านร่างกาย เช่น ต้องการเป็นตัวของ
ตัวเอง ต้องการอิสระ ต้องการทาอะไรที่บางครั้งเกินขอบเขตที่ตนเองทาได้ เด็กวัยนี้จึงเป็นคนสอน
ยาก ดื้อดึง ไม่เชื่อฟังขัดขืน โมโหโทโส อิจฉาริษยา วัยที่ชอบเล่นของเล่น (The Toy Age) เด็กวัยนี้
ชอบเล่นของเล่นมาก ความสนใจของเล่นจะลดลงหลังจากเด็กเข้าโรงเรียนชั้นที่โตแล้ว วัยก่อนเข้า
โรงเรียน (The Pre-school Age) เด็กวัยนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนแต่บางส่วนอยู่ในโรงเรียนเด็ก
เล็ก (Nursery School) บางส่วนอยู่ในโรงเรียนอนุ บาล (Kindergarten School) วัยก่อนการ
รวมกลุ่ม (Pre-gange Age) พัฒนาการส่วนใหญ่ของเด็กวัยนี้ ขึ้นอยู่กับ เรื่องการปรับตัวให้คุ้นกับ
สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อเตรียมให้เข้าสู่สังคมนอกครอบครัวต่อไป
วัยชอบสารวจ (The Exploratory Age) เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัว ว่ามี
อะไรบ้าง จะบังคับมันอย่างไร ถ้าสัมผัสจับต้องจะรู้สึกอย่างไร จะมีส่วนเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร เด็ก
จึงชอบซักชอบถาม ต้องการคาตอบตลอดเวลา จนเรียกได้ว่า เป็นวัยชอบถาม (The Questioning
Age) วัยแห่งการเลียนแบบ (Creative Age) เด็กวัยนี้ชอบเลียนแบบผู้ที่โตกว่า เช่น เลียนแบบคาพูด
กิริยาท่าทาง และนิสัยใจคอของผู้ใหญ่ วัยสร้างสรรค์ (Creative Age) วัยนี้จะสังเกตพบการแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่กาลังเล่นอยู่ ซึง่ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีดังนี้
1. พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical Development) พัฒนาการของวัยเด็กตอนต้น
เป็นไปอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ส่วนสูงน้าหนัก การกินอาหาร การขับถ่าย การนอนหลับ
กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว เด็กจะเปลี่ยนแปลงตามช่วงอายุและวุฒิภาวะ ดังนั้น ความสามารถ
เมื่อเด็กอายุ 6 ปี จึงจะสามารถใช้มือใช้ตาประสานงานกันดีขึ้น
2. พัฒนาการทางอารมณ์ (Emotional Development) เด็กจะมีอารมณ์มั่นคงเพียงใด
ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูเป็นส่วนสาคัญ การรู้จักรอคอย และการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็ก
แยกได้ ดังนี้ ความโกรธ เด็กบางคนเรียนรู้จากประสบการณ์ วิธีที่จะได้ชนะที่เร็วและง่ายที่สุด คือ
การแสดงอารมณ์โกรธ เช่น โกรธตัวเอง บุคคลต่าง ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัว สิ่งแวดล้อม เช่น ร้องไห้ กรี๊ด
กระทืบเท้า ลงนอนกับพื้น ทาร้ายตนเอง กระโดดกวนใจ หน้างอไม่พูดจา แต่เมื่อพ้นวัยนี้ไปแล้ว เด็ก
จะเริ่มควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีขึ้น ความกลัว เด็กกลัวสัตว์ กลัวถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว กลัวความมืด
ระยะแรก ๆ เด็กกลัว แทบทุกอย่าง ต่อมาเด็กจะเลือกกลัวสิ่งเร้าเป็นชนิดไป ตามประสบการณ์ที่เด็ก
ได้รับ ในที่สุด ความหวาดกลัว บุคคล สิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ที่ไม่คุ้นก็จะหายไป เมื่อเด็กได้
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เรียนรู้และใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งขึ้น ความอิจฉาริษยา เด็กจะรู้สึกว่าตนเองด้อยกว่าผู้อื่น หรือกาลัง
สูญเสียสิ่งที่เป็นของตน ไปให้ผู้อื่น พฤติกรรมนี้แสดงออกเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่ ดังนั้น
ผู้ให้การอบรมเลี้ยงดูเด็กควรให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กโดยเท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันมิให้เด็กเกิด
ความรู้สึกน้อยใจหรือมีปมด้อย อันเป็นสาเหตุให้เกิดอารมณ์อิจฉาขึ้น ความอยากรู้อยากเห็น เด็กเริ่ม
รู้จักใช้เหตุผล ซักถาม ตามความต้องการของตัวเอง มีความสงสัยสิ่งต่าง ๆ ไม่สิ้นสุด และถามจนกว่า
จะได้คาตอบที่กระจ่างแจ้ง ดังนั้นผู้ใหญ่ ครูจึงควร ให้เด็กค้นหาคาตอบและจัดประสบการณ์ให้เด็ก
เรียนรู้เหมาะกับวัยความร่าเริงหรือความดีใจ เด็กได้รับการตอบสนองความต้องการทันทีและ
สม่าเสมอ มักจะเป็นเด็กที่มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริง หัวเราะและยิ้มแย้มง่าย เด็กจะชื่นชอบเมื่อมีผู้ใหญ่
สนใจ เด็กมักจะแสดงอาการร่าเริงด้วยการยิ้ม หัวเราะ หรือกระโดดโลดเต้น ความรัก เด็กเรียนรู้ที่จะ
ผูกใจรักผู้ที่ให้ความเอาใจใส่ ใกล้ชิดเขา เด็กจะรักตนเองก่อนและจะรักบุคคล รักสัตว์ รักของเล่นที่
ถูกใจ รักสถานที่ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว พฤติกรรมที่แสดงออกจากประสบการณ์ที่เด็กประทับใจ
3. พัฒนาการสังคม (Social Development) เด็กวัยนี้เริ่มรู้จักคบเพื่อน รู้จักเล่นกับเพื่อน
รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน ๆ การปรับตัวของเด็กจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดู สังคม
เด็กจะขยายจากครอบครัวไปสู่สังคมนอกบ้านและโรงเรียน เด็กที่อยู่ในครอบครัวเป็นประชาธิปไตย
จะปรั บ ตัว ให้ เข้ากับ สิ่ งแวดล้อม สั งคมภายนอกบ้านได้ดี เด็กจะเริ่มรู้จักประพฤติตนตาม
ความต้องการของสังคม เช่น การยอมรับฟังเพื่อน ๆ การรู้จักแบ่งปัน การให้ความช่วยเหลือสัตว์คน
ที่เล็กกว่า ส่วนมากเด็กที่แสดงออกจะเป็นเด็กเฉลียวฉลาด
4. พัฒนาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) สติปัญญาของเด็กแสดงออก
ให้เห็นชัด เมื่อเด็กเริ่มรู้จักแยกตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะเป็นพัฒนาการทางด้าน
กล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส แสดงความคิดออกมาโดยการพูด ทาท่าทางต่าง ๆ เด็กจะสามารถพูด
และทาตามสิ่งที่เข้าใจได้มากขึ้น มีความอยากรู้อยากเห็นและสนใจสิ่งรอบๆ ตัว เลียนแบบสิ่งที่อยู่
ใกล้ตัว ครูหรือ ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็ก ใช้การสังเกตพฤติกรรมด้วยความละเอียดและเต็มไปด้วยความรัก
จะพบว่าเด็กช่วงแรกไม่อาจแยกตัวตนออกจากสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิด การพัฒนาทางสติปัญญาขึ้น
ปัจจัยสาคัญในการพัฒนาทางสติปัญญาและความคิดคือ การที่คนมีการปะทะ สัมผัสปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่เกิด ทาให้เด็กรู้จักตัวตนและสามารถแยกตัวตนออกจากสิ่งแวดล้อมได้
สรุปได้ว่า พัฒนาการของเด็กแต่ละคนต่างกัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆหลายอย่าง
เด็กต้องเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและสภาพแวดล้อม แต่บนพื้นฐานเด็กทุกคน
ต้องการที่จะรับรู้และเรียนรู้ ดังนั้นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทาด้วยตนเอง สามารถ
ดูดซับประสบการณ์ต่าง ๆ ช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดของชีวิตคือช่ วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ
เพราะวัย นี้ เป็ น วัย ที่ มีความเฉลี ย วฉลาด การเรียนรู้กาลั งก่อตัว ขึ้นในตัว ของเด็ก การเตรีย ม
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการรับรู้ให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างอิสระ มีความปลอดภัย บรรยากาศที่มีเสรีภาพ
ประสานระเบียบวินัยที่มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมออกแบบวางแผน ลงมือทาด้วยความ
สนใจค้นหาคาตอบตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยแรงเสริมเด็กได้เลือกตามต้องการของตนเอง ก่อให้เกิด
การรับรู้และพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพแต่ละบุคคล เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม
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3.2 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เป็นวัยแห่งธรรมชาติของการเรียนรู้ เด็กสามารถสังเกตและ
สะสมประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ถ้ามีวิธีการสอนที่ถูกต้องสอดคล้องกับวัยและวุฒิภาวะของ
เด็ก เด็กจะสามารถเรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาได้รวดเร็วยิ่ง ขึ้น ซึ่งเด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้จากการ
สัมผัสการเห็นตัวแบบ การซึมซับประสบการณ์โดยเฉพาะการทางานคือการเล่นของเด็ก ซึ่งการสอน
และฝึกอบรมเด็กอย่างถูกต้องจะเป็นตัวเสริมพัฒนาการเด็กได้เต็มศักยภาพนักการศึกษาหลายท่าน
ค้นพบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545 : 23-25) กล่าวว่า การสัมผัส ในช่วง
ขวบแรกของชีวิต สัมผัสมีความหมายต่อการเรียนรู้มาก เด็กจะรับและส่งถ่ายความรู้สึกจากสิ่งที่
สัมผัสไปสู่การคิดและการเรียนรู้ การสัมผัสไม่ว่าทางกายหรือความรู้สึกจะทาให้เด็กซึมซับสู่การ
เรียนรู้ Piaget ให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กจากการสัมผัสมาก ตามขั้นพัฒนาการกาหนด
ในช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงของการพัฒนาการทาง พุทธิปัญญา จากการสัมผัส เรียกว่า Sensorimotor
stage การเรียนรู้ในช่วงปฐมวัยนี้เป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเรียนรู้
แบบนามธรรมมากขึ้น เมื่ออายุ 7 ปีไปแล้ว Montessori เป็นผู้นาการศึกษาปฐมวัยที่พัฒนาแนวคิด
การสอนเด็ก โดยผ่าน การสัมผัสสู่การรับรู้และการเรียนรู้ด้วยการสร้างอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งสามารถนามาใช้ได้ถึงปัจจุบัน การรับรู้ด้วยการสัมผัสเป็นกิจกรรมทางปัญญาอัน ดับแรก
ที่เด็กใช้เพื่อ ทาความเข้าใจ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และโลกรอบตัว เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ได้จาก
การได้ฟัง ได้เห็นบ่อย ๆ (Gilly and Gilly 1980 : 51) การเลียนแบบ Albert Bandura เชื่อว่า
พฤติกรรมของคนและการแสดงออกเกิดมาจากการได้เลียนแบบตัวอย่างที่ผู้นั้ นเห็น ได้สังเกต ลอง
ปฏิบัติตาม และจาสิ่งที่ผู้ใหญ่กระทาแล้วนามาทดลอง หากได้รับการยอมรับเด็กจะแสดงพฤติกรรม
หรือกระทาสิ่งนั้นต่อไป การเลียนแบบของเด็กนี้ไม่ได้เลียนแบบทุกอย่างที่เห็น เด็กจะเลือกเฉพาะที่
ตนสนใจเท่านั้น สิ่งที่เด็กเลียนแบบมีทั้งจากการได้เห็น ได้ฟัง ได้ยิน แต่การได้เห็นต้นแบบมีอิทธิพล
สูงกว่า เทคนิคการสร้างให้เด็กเรียนรู้จากการเลียนแบบ อาจทาได้ ดังนี้ (Morrison 1996 p 298299) 1) แสดง ครูแสดงให้เด็กได้เห็นว่า มุมเรียนรู้ต่าง ๆ อยู่ที่ใด มีวิธีการจัดเก็บอย่างไร 2) สาธิต
ครูสาธิตการจัดเก็บสิ่งของในมุ มเรียนรู้ต่าง ๆ และให้เด็กจัดหมวดหมู่ของเล่น จัดเก็บเข้าที่เดิม ครู
สังเกตติดตามการกระทาของเด็ก 3) ต้นแบบ ครูใช้พฤติกรรมที่ต้องการให้เป็นต้นแบบอย่าง
สม่าเสมอ สาหรับการให้เด็กเห็นและทาตามและ 4) การนิเทศติดตามและสังเกต เป็นกระบวนการ
ทบทวน ยืนยัน ดารงไว้และช่วยเหลือเพื่อให้เกิดผล หากเด็กไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ครูต้องหา
แนวทางแก้ไขการเรียนรู้จากการเลียนแบบของเด็ก เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยการสังเกตพฤติกรรม
ของบุคคลอื่นมาสู่การคิดทบทวน การลองกระทา และการประเมินด้วยตัวเด็กเอง การให้เด็กเห็น
ตัวอย่างที่ถูกต้องมีความหมายกับเด็กมาก ผู้ใหญ่ต้องให้ความสนใจการเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบของ
เด็กปฐมวัยให้มาก ตามแนวคิดของ Bandura เชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์ หรือแนวคิดของคนเกิด
มาจากการเห็นตัวแบบที่ได้รับมาขณะที่สนใจและพอใจ แล้วรับและถ่ายแบบนั้นมาเป็นบุคลิกตน
หรือการกระทาของตน เด็กปฐมวัยเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบจากการสังเกตเห็นการกระทาของผู้ใหญ่
ที่ใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ หรือครู จากพฤติกรรมที่แสดงออกให้ เด็กเห็น การเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบนี้
เกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แต่พบมากในช่วงอายุ 2- 7 ปี
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3.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก
Vygotsky (Berk and Winsler 1995 อ้างถึงใน วัฒนา มัคคสมัน 2550 : 34)
กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้ พัฒนาสติปัญญาและทัศนคติขึ้น
เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์และทางานร่วมกันกับคนอื่น ๆ เช่น ผู้ใหญ่ ครู เพื่อน บุคคลเหล่านี้จะให้ข้อมูล
สนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์และการทางานร่วมกันนั้น โดยการเรียนรู้ของเด็ก
จะเกิดขึ้น ใน Zone of Proximal Development (ZPD) หมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิญกับปัญหา
ที่ท้าทายแต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยลาพัง เมื่อได้รับการช่วยเหลือแนะนาจากผู้ใหญ่หรือจาก
การทางานร่วมกับเพื่อนที่มีประสบการณ์มากกว่า เด็กจะสามารถแก้ปัญหานั้นได้ และเกิดการ
เรียนรู้การให้ความช่วยเหลือแนะนาในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของเด็ก (assisted learning)
เป็นการให้การช่วยเหลือเด็กเมื่อเด็กแก้ปัญหาโดยลาพังไม่ได้ เป็นการช่วยอย่างพอเหมาะ เพื่อให้เด็ก
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง วิธีการที่ครูเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กเรียกว่า
Scaffoldingเป็นการแนะนาช่วยเหลือให้เด็กแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยให้การแนะนา (Clue) การช่วย
เตือนความจา(Reminders) การกระตุ้นให้คิด (Encouragement) การแบ่งปัญหาที่สลับซับซ้อนให้
ง่ายลง (Breakingthe Problem Down Into Step) การให้ตัวอย่าง (Providing and Example)
หรือสิ่งอื่น ๆ ที่จะช่วยเด็กแก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ความช่วยเหลือ (Scaffolding) มี
ลักษณะ ดังนี้
เป็นกิจกรรมการร่วมกันแก้ปัญหา เข้าใจปัญหาและ มีวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน บรรยากาศ
ที่อบอุ่นและการตอบสนองที่ตรงกับความต้องการ รักษาสภาวะแห่งการเรียนรู้ของเด็ก และ
สนับสนุนให้เด็กควบคุมตนเองในการแก้ปัญหา ครูจึงมีหน้าที่ในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เด็ก
เกิดการรับรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองและให้คาแนะนาด้วยการอธิบาย สาธิต และให้เด็กมีโอกาสทางาน
ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนที่มีความสามารถมากกว่า ครู มีหน้าที่กระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาหรือ
วิธีการอื่น ๆ เช่น การวาด การเขียน การทางานศิลปะหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อเป็นการจัดระบบ
ความคิดของเด็กเองให้โอกาสเด็กแสดงออกตามวิธีการต่าง ๆ ของเด็กเอง เพื่อครูจะได้รู้ว่าเด็ก
ต้องการจะทาอะไร Hidebrand (1991 p 38-40, อ้างถึงใน นันทิยา น้อยจันทร์ 2548 : 131-133)
กล่าวถึงพัฒนาการ 10 ด้าน ที่ส่งผลต่อการรับรู้และเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ดังต่อไปนี้
1. สร้างเสริมการเรียนรู้อย่างอิสระ หมายถึง การเปิดโอกาสให้เด็กใช้ความคิด
ความสามารถของตนเอง ผู้ใหญ่เป็นเพียงผู้สนับสนุนเด็ก ด้วยการให้ประสบการณ์ให้คาชี้แนะ ให้
โอกาสเด็กเรียนรู้ตามความต้องการอย่างเหมาะสม ด้วยการวางแผน การสอน จัดเตรียมอุปกรณ์
และสื่อการสอนที่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้ ได้คิด ได้เลือก ได้ทาด้วยตนเอง ครูดาเนินกิจกรรม
ประสบการณ์โดยให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ เรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง อย่างน้อยในเรื่องกิจวัตร
ประจาวันและรู้จักการแก้ปัญหา
2. เรียนรู้การแบ่งปันและการให้ความรัก เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่เน้นตนเองเป็นศูนย์กลาง
รักตนเอง ครูต้องสอนเด็กให้เรียนรู้ การให้ การแบ่งปัน และการรักบุคคลอื่นนอกจากครอบครัว ครู
สร้างเด็กให้เรียนรู้การรักผู้อื่น ด้วยการให้ความรักแก่เด็ก สร้างให้เด็กรู้สึกมั่นใจ ให้เด็กเรียนรู้
การเล่นและการทางานกับเพื่อน เพือ่ ความเข้าใจการแบ่งปัน
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3. เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น เมื่อเด็กต้องออกจากสิ่งแวดล้อมของครอบครัว มาอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ครูต้องจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมความรู้สึกที่ดี และมีความสุขเด็กควรได้
เรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น รวมทั้งเป็นการปูพื้นฐานคุณธรรมให้เด็กมีจิตใจดี มีความอดทน
ฝึกหัดนิสัยที่ถูกต้อง มีระเบียบเป็นคนมองโลกในแง่ดี
4. เรียนรู้การควบคุมวินัยในตนเอง พัฒนาการควบคุมตนเอง รู้จักนาตนเองหรือกากับ
ตนเอง ด้วยการอธิบายให้เหตุผล เมื่อเด็กเข้าใจถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง พฤติกรรมการควบคุมตนเอง
ของเด็กจะดีขึ้น การจัดประสบการณ์ให้เด็กฝึกตัดสินใจ และสร้างความเชื่อมั่น จะช่วยเด็กได้มาก
ส่งผลต่อการสร้างพื้นฐานทางอารมณ์ที่ดี เด็กได้เรียนรู้การควบคุมอารมณ์ ซึ่งเป็นการสร้างความ
ฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็ก
5. เรียนรู้บทบาทความเป็นคน เด็กปฐมวัยต้องได้รับการสอนและประสบการณ์
การเรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน สังคม ไม่ใช้เฉพาะแต่กับครอบครัวของตน
เช่น การวางตัวตามบทบาทหน้าที่ทางสังคม การมีส่วนร่วมในการสร้างความสงบและสันติให้กับ
สังคมการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาวัฒนธรรมประเพณี ที่นิยม
6. เรียนรู้ที่จะเข้าใจร่างกายตนเอง หมายถึง การสร้างให้เด็กรู้จักการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง การป้องกันโรคติดต่อ และการออกกาลังกาย แผนการสอนของครูต้อง เอื้อต่อการส่งเสริม
ร่างกาย ให้แข็งแรง และการรู้จักดูแลสุขภาพควบคู่กันไป
7. เรียนรู้การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก การสอนครูต้องกระตุ้นให้เด็ก
ใช้ทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก กล้ามเนื้อมือกับตาให้สัมพันธ์กัน เด็กควรมีกิจกรรม
เคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นกลางแจ้ง รวมทั้งการมีกิจกรรมสร้างสรรค์ ปั้น ตัด ฉีก แปะ ร้อยเชือก
วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นการใช้กล้ามเนื้อเล็กด้วย
8. เรียนรู้และเข้าใจข้อจากัดของโลกภายนอก การมาโรงเรียนเป็นการขยายโอกาสของ
เด็กจากครอบครัวสู่สังคม ซึ่งมีเงื่อนไขและความแตกต่างจากบ้าน ครูต้องพัฒนาความเฉลียวฉลาด
ของเด็กในการเรียนรู้โลก ด้วยการกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากเรียนรู้ คิดใช้เหตุผลใช้ข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนการจัดประสบการณ์ของครูต้อง
ให้เด็กเข้าใจ มีประสบการณ์ทางสังคมด้วยการทางานกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรู้จักสังคมส่วนรวม
จากบ้าน โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติและโลก
9. เรีย นรู้ หนั งสือเพื่อเข้าใจโลกใหม่ของผู้อื่น ภาษาเป็นสิ่ งช่วยให้ เด็กรู้หนังสื อ
รู้สิ่งแวดล้อม เกิดมโนทัศน์ใหม่ ๆ เกิดความคิดใหม่ ๆ ครูต้องสอนให้เด็กรู้จักใช้ภาษา เพื่อการสื่อสาร
ค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้โลกใหม่ สิ่งต่าง ๆ ให้มาก ครูต้องวางแผนการสอน ด้วยการพัฒนาให้เต็ม
ศักยภาพของเด็ก อาจเริ่มจากวาดภาพ เรียนรู้คาจากสิ่งที่คุ้นเคย ทดลองจากการฝึกเขียนลากทับจุด
การเขียน ด้วยตนเอง การเรียนรู้หนังสือของเด็กปฐมวัย เป็นการเรียนรู้ ที่เป็นธรรมชาติ เมื่อเด็ก
มีความพร้อม ที่จะเรียนรู้ จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
10. เรียนรู้พัฒนาการความรู้สึกที่ดีต่อโลกภายนอก พ่อแม่ ครู ควรเป็นผู้สร้าง
มโนทัศน์ และความรู้สึกที่ดีให้แก่เด็ก ด้วยการจัดประสบการณ์ที่ดี มีความสุขทั้งที่บ้านและโรงเรียน
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็ก รักโรงเรียน รักธรรมชาติ ถ้าสิ่งแวดล้อมดี
มีความหมายน่าสนใจเด็กจะมีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีทั้งต่อตนเองและสังคม พร้อมที่จะรับรู้
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และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความสามารถดังกล่าวการให้ความรู้แก่เด็ก
ปฐมวัย ต้องกระตุ้นให้เด็กรับรู้ ได้คิดได้สัมผัส การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นทักษะกระบวนการ และสัมผัส เพื่อให้เด็กเกิดประสบการณ์บรรลุ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้องการ เพราะเด็กเรียนรู้จาก การเลียนแบบ การทดลอง การเชื่อม
ประสบการณ์ เด็กจะเรียนรู้จากกิจกรรมที่สนใจเป็นสาคัญ
3.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการของเปียเจท์
(Piaget’s Theory of Cognitive Development)Piaget (1952, อ้างถึงใน สุชา
จันทน์เอม 2542 : 33-34) กล่าวว่า ความคิดหรือสติปัญญา หมายถึง การที่บุคคลสามารถปรับตัว
เองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถดัดแปลงความคิดและการแสดงออกของตนได้ดี ซึ่งเป็นผลมา
จากกระบวนการ 2 ชนิด คือ
1. การรับ (Assimilation) เป็นกระบวนการที่เด็กรับเอาประสบการณ์ต่าง ๆ มา
เป็นประสบการณ์เฉพาะตน ทาให้เด็กมีพฤติกรรมต่อสิ่งใหม่ ๆ ตามประสบการณ์ของตน
2. การเก็บและปรุงแต่ง (Accomodation) เป็นกระบวนการในการปรับความเข้าใจ
หรือประสบการณ์เดิมให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของ
ตนเองให้เหมาะสม Piaget แบ่งพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ ความคิด หรือสติปัญญา
ออกเป็น 4 ระยะคือ
1) ระยะของการใช้ร่างกายและประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) อายุ 0-2
ปี ในขั้นนี้ พฤติกรรมของเด็กอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็นส่วนใหญ่ เช่น การมอง การไขว่คว้า
พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นลักษณะปฏิกิริยาสะท้อน มีพฤติกรรมน้อยมากที่แสดงออกถึงความ
เข้าใจ เพราะเด็กยังไม่สามารถแยกตนเองออกจากสิ่งแวดล้อมได้ ตัวตนของเด็กยังไม่ได้พัฒนา
จนกว่าเด็กจะได้รับประสบการณ์ ทาให้ได้พัฒนาตัวตนขึ้นมาแล้วเด็กจึงสามารถแยกแยะสิ่งต่าง ๆ
ได้ จนกระทั่งเด็กอายุมากขึ้นจึงจะเริ่มแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ รับรู้เท่าที่สายตามองเห็น หยิบจับ สิ่ง
ที่อยู่ใกล้ตัว เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะค่อยๆ เข้าใจสภาพแวดล้อมและเริ่มสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น
2) ระยะของการเริ่มมีความคิดความเข้าใจ (Pre-operational Period) อายุ 2-7 ปี
เด็กยังไม่สามารถใช้สติปัญญากระทาสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ระยะนี้ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นคือ
2.1) ขั้นก่อนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) อายุ 2- 4 ปี ในระยะนี้ เด็ก
พัฒนาการทางด้านการใช้ภาษา รู้จักใช้คาสัมพันธ์กับสิ่งของ สิ่งแวดล้อมรอบตัวมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ แต่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่มีเหตุผล เด็กชอบเล่นสมมติ โดยสร้างเป็นจินตนาการ
เช่น ให้ตุ๊กตาเป็นเด็กจริง ๆ หรือสมมติให้ของเล่นเป็นสิ่งมีชีวิต เด็กระยะนี้อยู่ในระยะของโลกแห่ง
จินตนาการ
2.2) ขั้นการคิดแบบสหัสญาณ (Intuitve Thought) อายุ 4 – 7 ปี ในระยะนี้เด็ก
พัฒนาทางด้านมีเหตุผลมากขึ้น แต่การคิดยังออกมาในลักษณะการรับรู้มากกว่าความรู้ความเข้าใจ
เด็กจะพัฒนาการรับรู้อย่างรวดเร็ว สามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นหมวดหมู่ ทั้งที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงและแตกต่างกัน ในขั้นนี้เด็กมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ เชื่อตัวเองโดยไม่ยอมเปลี่ยน
ความคิด หรือเชื่อในเรื่องการทรงภาวะเดิมของวัตถุ (Conservation) ซึ่งเปียเจท์ เรียกว่า Principle
of invariance เช่น เมื่อเด็กรับรู้เกี่ยวกับขนาดและน้าหนักของวัตถุทรงกลมแล้ว เมื่อให้เด็กทาเป็น
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แท่งยาว เด็กจะบอกว่าทาไม่ได้ เพราะแท่งยาวจะต้องใช้จานวนวัสดุที่มีปริมาณมากกว่าเดิม เป็นต้น
เด็กปฐมวัย เป็ น วัย แห่ งธรรมชาติของการเรียนรู้ เด็กสามารถสั งเกตและสะสมประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ถ้ามีวิธีการสอนที่ถูกต้องสอดคล้องกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กด้วยแล้ว เด็กจะ
เรียนรู้และพัฒนาสติปัญญาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้จากการลงมือทา การสัมผัส
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเห็นตัวแบบ การเรียนรู้จากการเลียนแบบของเด็กเป็นกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่นมาสู่การคิดทบทวน การลองกระทา และการประเมินด้วยตัว
เด็กเอง การให้เด็กเห็นตัวอย่างที่ถูกต้องมีความหมายกับเด็กมาก ผู้ใหญ่ต้องให้ความสนใจการเรียนรู้
ด้วยการเลียนแบบของเด็กปฐมวัยให้มาก ตามแนวคิดของ Longstreet and Shane (1993 :135)
กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จะทาให้คนสะสมประสบการณ์ และรับ
ข้อความรู้จากประสบการณ์นั้นสู่การเรียนรู้ ประกอบด้วยกระบวนการ 2 กระบวนการใหญ่ ๆ คือ
กระบวนการซึมซับ ( Assimilation ) เป็นกระบวนการ นาข้อมูลที่ได้สัมผัสจากประสบการณ์แล้ วซึม
เข้าสู่ กรอบความรู้เดิมที่มีอยู่ หากข้อมูล ที่รับใหม่ ไปสอดคล้ องกับความรู้เดิมจะปรับเข้าสู่
กระบวนการรับความรู้ (Accommodation) ด้ว ยการคิดวิเคราะห์เกิดเป็นหน่วยความรู้ใหม่
(Schema) การซึมซับประสบการณ์โดยเฉพาะจากการทางาน คือการเล่นของเด็ก ซึ่งการสอนและ
ฝึกฝนอย่างถูกต้องจะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้เต็มศักยภาพ เพราะเด็กปฐมวัยจะ
เรียนรู้จากการกระทาและการเล่น (Learning Through Doing and Playing) เด็กปฐมวัยจะทา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดซ้า ๆ ชอบเลียนแบบ และหาแนวทางให้กับการกระทาของตนเอง เด็กเล็ก ๆ จะทาสิ่ง
ต่าง ๆ ซ้าแล้วซ้าอีก และหาทางพัฒนาสิ่งที่ทา หรือไม่ก็เลียนแบบจากผู้ที่เขาเห็นว่าเก่ง เด็กปฐมวัย
ชอบค้นหา ปฏิบัติ ทดลอง เปรียบเทียบ และหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ ชอบแยกแยะ
หาวิธีการและหาข้อสรุปต่าง ๆ เมื่อเด็กเผชิญปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ จะทดสอบ ทดลอง และหา
ประสบการณ์จากสิ่งที่ได้เห็นได้ยิน สัมผัสและปรับปรุงความคิด ของตนเองโดยอาศัยผลจาก
ประสบการณ์ที่เก็บไว้ในสมอง หรือแสดงออกโดยการกระทาเป็นการรับรู้ของเด็กปฐมวัย (เยาวพา
เดชะคุปต์ 2542 : 71) การเรียนรู้ไม่ใช่พัฒนาการ แต่การเรียนรู้ของเด็กต้องสร้างเสริมด้วยการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งต่าง ๆ รอบตัว สิ่งแวดล้อม สถานที่แหล่งเรียนรู้ นั่นคือการช่วยให้เด็กแก้ข้อ
สงสัย ในตนจะช่วยให้เด็กรับรู้และเรียนรู้ได้มากขึ้น (Morrison 1998 : 79) การที่ผู้ใหญ่มีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมกับเด็ก พูด บอก สั่งสอนเด็ก จะช่วยให้เด็กเกิดความรู้ ความเข้าใจ และรับรู้การกระทา
อย่างมีเหตุผล การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เป็นผลที่เกิดมาจากมีปฏิสัมพันธ์ การได้คิด
ได้ฟังได้พูด ได้ลงมือทาจากประสบการณ์ของเด็ก วุฒิภาวะเป็นองค์ประกอบร่วมของการเรียนรู้ที่
สาคัญอย่างหนึ่ง เพราะวุฒิภาวะจะเป็นตัวช่วยให้ เด็กมีลาดับของการเรียนรู้ เช่น เมื่อเด็กโตขึ้นเด็ก
จะเพิ่มการเรียนรู้มากขึ้น จากความสามารถรับรู้สิ่งใหม่ได้กว้างขวาง การสอน การบอกจะช่วยลด
ระยะเวลาของการเรียนรู้ให้สั้นขึ้น และมีฐานข้อมูลความรู้ที่เพิ่มขึ้นได้รวดเร็ว ดังนั้นการสอนและ
การฝึกเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการสร้างการเรียนรู้ แม้ว่าคนจะสามารถเรียนรู้ได้เอง โดยธรรมชาติก็
ตาม แต่การพัฒนาคนให้ มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาที่รวดเร็ว ต้องอาศัยการ
ได้รับความรู้เบื้องต้นที่มี การคัด การกรอง การคิดค้นมาแล้ว เช่น การใช้ทฤษฎีต่างๆ ขยายการ
เรียนรู้บนพื้นฐานความพร้อม ทางวุฒิภาวะของเด็ก ยิ่งการสอนนั้นตรงกับความต้องการและความ
สนใจของเด็กด้วยการสอนจะให้ผลเต็มที่ แนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เด็กคิด
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เด็กได้สนุกกับการเรียนตามวิถีธรรมชาติเด็กจึงจะเรียนรู้ได้มาก จากการสัมผัส การสังเกตต้นแบบ
และการเล่นจึงเป็นสื่อหลักและหัวใจของการสอนเด็กปฐมวัย (กุลยา ตันติผลาชีวะ 2545 : 25)
Landreth Caterine (1972 : 35-153, อ้างถึงในเยาวพา เดชะคุปต์ 2542 : 72) ได้เสนอการเรียนรู้
ของเด็ก ครูควรมีความเข้าใจถึงแต่ละช่วงของพัฒนาการว่า สามารถเรียนรู้อะไรได้ ทั้งนี้เพื่อช่วย
ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ในรูปแบบการเรียนของเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการ
“ก้าวหน้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ” (From – to – To Process) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กัน 17 ประการ ที่ทาให้เด็กปฐมวัยเกิดการรับรู้และเรียนรู้ ดังนี้
1) รับรู้การใช้ประสาทสัมผัสเพื่อเรียนรู้การแยกประเภทและการเรียนรู้สัญลักษณ์
2) รับรู้สิ่งที่เป็นไปโดยธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้การควบคุมการสร้างความสัมพันธ์การหา
แนวทางของตน และการเลียนแบบในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3) รับรู้พัฒนาการออกเสียงอ้อแอ้เพื่อเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
4) รับรู้การอ่านภาพที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อเรียนรู้การอ่านหนังสือ
5) รับรู้การขีดเขียนเพื่อเรียนรู้การเขียนหนังสือสื่อความหมายความคิดของตน
6) รับรู้การได้รับประสบการณ์เพื่อเรียนรู้การศึกษาข้อมูล
7) รับรู้สิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์เพื่อเข้าใจเรียนรู้สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
8) รับรู้เกี่ยวกับสัตว์และพืชเพื่อเรียนรู้ระบบของร่างกายและระบบนิเวศวิทยา
9) รับรู้การลากเส้นการแต้มสี ละเลงสี เพื่อเรียนรู้การวาดภาพตามจินตนาการ
10) รับรู้การทาสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือง่าย ๆ และการพัฒนาทักษะใน
การสร้างงานฝีมือ
11) รับรู้จากการเขย่าและโยกตัวไปสู่เรียนรู้การเต้นรา
12) รับรู้จากการฮัมเพลงได้เรียนรู้การร้องเพลง
13) รับรู้การได้ยินเนื้อเพลงเพื่อเรียนรู้การฟังเพลง
14) รับรู้ตระหนักถึงความต้องการของผู้อื่น เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
15) รับรู้การได้รับการดูแลจากผู้อื่นเพื่อเรียนรู้การดูแลตนเองให้ปลอดภัย
16) รับรู้ที่จะเป็นสมาชิกของบ้าน โรงเรียน เพื่อเรียนรู้การเป็นสมาชิกของชุมชน
17) รับรู้สิ่งที่เป็น ”ของฉัน” เพื่อเรียนรู้การรู้สึกว่า “ฉันเป็นใคร”กระบวนการรับรู้และ
เรียนรู้ที่สัมพันธ์กันจาก 17 ประการดังกล่าว เด็กปฐมวัยรับรู้และเรียนรู้ได้ดีจากความต้องการบางสิ่ง
บางอย่าง ซึ่งเรื่องที่เด็กปฐมวัยต้องการ ได้แก่ ต้องการประสบความสาเร็จ ต้องการทราบระดับ
ความสามารถของตนและต้องการทราบว่าทาอะไรได้บ้าง ต้องการยอมรับและทาสิ่งที่ตนสนใจ
ชอบสังคม ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขารู้จักและเรียนรู้สิ่งที่ทาให้พ่อแม่พอใจ ต้องการเป็นเหมือนคน
ที่เขารัก เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้จากการเลียนแบบบุคคลที่เขารักการเรียนรู้เด็กต้องสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ก่อน เพราะการเรียนรู้จากความตั้งใจจะมีผลดี ครูมีส่วนสาคัญในการกาหนดสิ่งที่ควรให้ความสนใจ
และเกิดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ประสบการณ์หลาย ๆประสบการณ์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะมี
ส่วนขยายความสนใจให้กว้างขึ้น คาถามที่เหมาะกับเวลาและสถานการณ์ช่วยเร้าความสนใจให้เกิด
การรับรู้ของเด็ก (Landreth 1972, อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์ 2547 : 70)
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สรุป การรับรู้และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เกิดจากการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การสอนเพราะการเรียนระดับปฐมวัย ต้องใช้วิธีการ สื่อที่หลากหลาย และบูรณาการทั้งความรู้และ
การเสริมสร้างพัฒนาการ ทักษะทางภาษาไปพร้อมกัน ครูจึงต้องคัดสรรกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องธรรมชาติของเด็กปฐมวัยและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นตามวัย จัดการเรียนการสอน
ที่สามารถสร้างสรรค์การเรียนรู้ และผ่านการกระทา ให้เด็กได้รับประสบการณ์และเก็บข้อมูลในการ
เรียนรู้จากการเล่น กิจวัตรประจาวันอย่างต่อเนื่อ งและซ้าๆ บ่อยๆ เสริมสร้างพัฒนาการทักษะ
ทางภาษาเพื่อ การสื่อสาร จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เป็นเครื่องมือให้
เด็กใช้ในการเรียนรู้และสนองความต้องการของตนเองในการสื่อความหมาย ความรู้สึกนึกคิดของตน
ให้ผู้อื่นรับรู้ สิ่งที่ตนสนใจใคร่รู้และบอกสิ่งที่ต้องการได้ถูกต้อง เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ ทางภาษา
จากการที่ได้ฟังและมีโอกาสได้พูดกับผู้อื่น เป็นประสบการณ์ใหม่ที่พึงพอใจและพร้อมจะเรียนรู้
โดยมีสิ่งเร้า เช่น ดูภาพ ฟังเพลง และดูภาพจากหนังสือนิทาน ประสบการณ์ทางภาษาโดยเฉพาะ
การฟัง การพูดมีความสาคัญต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ เพราะเมื่อเด็กได้
ฟังเพลง ฟังนิทาน ฟังการพูดคุยเด็กจะมีความสนใจและรู้จักการรับฟัง การตอบและถามคาถาม
ของเด็ก เด็กจะมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี ครูสามารถสอนสิ่งต่าง ๆ ให้เด็กเข้าใจการกระทาถูกต้อง
ตามเหตุและผลเป็นการวางพื้นฐานของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและความคิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งมี
ความส าคั ญ ต่ อ พั ฒ นาการการรั บ รู้ แ ละการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ปฐมวั ย อย่ า งยิ่ ง พ่ อ แม่ แ ละครู จึ ง
เป็นสิ่งแวดล้อม ที่สาคัญที่สุดแก่เด็ก ดังนั้นจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีทักษะต่าง ๆ ตลอดจนความ
เข้าใจที่เด็กได้รับจากการเล่นสนุก การทากิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจและ
สนุกสนานในการเรียนรู้ เมื่อเด็กมีพื้นฐานที่ดี ในการเรียนรู้ ย่อมเกิดความมั่นใจมีความเข้าใจองค์
ความรู้และพัฒนาการด้านการใช้เหตุผล ดังนั้นการยกตัวอย่าง การจัดเตรียมสิ่งแวดล้ อมและ
สถานการณ์ให้เด็กมีความสนใจอยากค้นหาสิ่ง ที่สนใจ การเล่นเชิงสารวจ เรียนรู้ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว อาศัยทราย น้า ความจุ ปริมาตร การลอยตัว เด็กต้องการค้นให้พบว่า“อะไรจะ
เกิด ถ้า...” เด็กจะพยายามเรียนรู้ ทดลอง สังเกต และวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยยึดถือเอาจากการตั้ง
ข้อสังเกตของตนเองเป็นหลัก การให้โอกาสเด็กสนุกสนานกับประสบการณ์ที่สัมผัสจับต้องได้จริงๆ
จะช่วยส่งเสริมแนวคิดทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการให้เด็ก การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในเวลาอันเหมาะสม เมื่อเด็ก มีความพร้อมสนใจใคร่รู้ การให้โอกาสเด็กพูดคุย ตอบและถาม
คาถาม ได้รับความสนุกสนาน จากการทากิจกรรมย่อมเกิดประโยชน์ต่อเด็ก (รัจนา เรียบเรียง
2543 : 45)
สรุปได้ว่า ปัจจัย หลักในการพัฒ นาเด็กให้มีคุณภาพตามที่ต้องการคือ ตัวครู ซึ่งมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเพียง 2 ส่วน คือ คุณภาพของตัวครูเอง และคุณภาพการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของครู คุณลักษณะพื้นฐานของความเป็นครู คือ ต้องมีความรัก ศรัทธาในอาชีพครู
เมตตาและเอาใจใส่ลูกศิษย์เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับผู้ปกครองและ
ชุมชนได้ดี แต่สิ่งสาคัญที่สุดคือ ครูต้องมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ต่อยอด
ความรู้) อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ความสาคัญกับประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกศิษย์ เป็นอันดับแรก
บนความเชื่อที่ว่า “เด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ ” การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ครูต้องส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
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ดังนั้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูมืออาชีพ จึงต้องคานึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ให้ เ ด็กได้เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ตรงสม่าเสมอและต่อ เนื่ องเพื่อ ให้ เ ด็ก มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะในการดารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติ กรรมที่พึงประสงค์ อย่างยั่งยืน พร้อมที่จะ
เจริญเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นที่
ยอมรับของสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป
3.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม การมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางสังคมเป็นกระบวนการที่เด็กเรียนรู้พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ หรือต้องการ
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากค่านิยมของครอบครัวและสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ Gordon and Browne (1985 :
344) Boulton – lewis and Catherwood (1994 : 277) กล่าวว่าการเรียนรู้ทางสังคม เกิดจาก
การเลียนแบบด้วยการซึมซับสารสนเทศเก็บไว้ในตนเมื่อสังเกตเห็นภาวะ การกระทาอันเป็นตัวอย่าง
จากบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ พ่อแม่ บุคคล ในครอบครัว เพื่อนเมื่อเด็กอยู่บ้าน เด็กเรียนรู้พฤติกรรม
ทางสังคมจากพ่อแม่ คนใกล้ชิด เพื่อนบ้าน เมื่อเข้าโรงเรียนการได้พบเพื่อน พบครู ประกอบกับ
การทากิจกรรมที่โรงเรีย นทาให้รู้ สังคม ได้กว้างขวางขึ้นพฤติกรรมทางสังคมที่เด็กได้รับจะถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมใหม่ เด็กจะมีพัฒนาการทางสังคมดีสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในทาง
ที่ถูกต้อง และมีมนุษยสัมพันธ์ เรียนรู้ที่จะตอบสนองพฤติกรรมทั้งทางบวกและทางลบ การเรียนรู้
พฤติกรรมที่เหมาะสม กับสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างเป็นระบบกระบวนการปรับตัวทางสังคม
(Socialization Process) เด็กปฐมวัยเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม บริบท
แรกที่เด็กสัมผัสคือ บุคคลในครอบครัว เมื่อเข้ากลุ่มเพื่อนได้เห็นพฤติกรรมผู้อื่น เห็นบทบาท
ทางสังคม เด็กก็รับการหล่อหลอมและพัฒนาทักษะทางสังคม การเล่นเป็นทางหนึ่งของการเรียน
อันเป็นศิลปะทางสังคมของเด็ก (Morrison 1998 : 201) เด็กเรียนรู้สังคมจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด การมี
ความสัมพันธ์กับคนอื่นทาให้เด็กเรียนรู้ความร่วมมือ การปฏิเสธ การรับการแบ่งปัน การสื่อสาร และ
แสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม ปรับตัวต่อการ
คาดหวัง ของครู เพื่อน พ่อแม่ รับรู้สิทธิและความรู้สึกของผู้อื่น แต่ละช่วงอายุของ เด็กจะแสดง
ทักษะ ทางสังคมอย่างมีความหมาย โดยพัฒนาจากตนเองเป็นศูนย์กลางสู่สังคมแวดล้อมภายนอก
รอบตัวเด็ก เด็กปฐมวัยเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการเล่นแบบร่วมมือ รับรู้ที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่น
และข้อตกลง จาแนกความรู้สึกความแตกต่างของตนเองกับผู้อื่น รู้จักการแบ่งปันและรอคอย มีความ
เป็นมิตร กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมที่จะเล่นกับเพื่อน มีสังคมภายนอกกลุ่มพัฒนาการ
เล่นและทากิจกรรมกลุ่ม ดังนั้นการรับรู้กฎระเบียบของสังคม การเล่นตามกติกา การเข้ากลุ่ม
การเล่นเกม จะสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้กฎของสังคม การยอมรับมติเสียงข้างมาก มีผลต่อการพัฒนา
บุคลิกที่ดีเมื่อโตขึ้น ครูสามารถจั ดกิจกรรมให้เด็กแสดงความคิด ความรู้สึกจากสิ่งที่พบหรือ
ประสบการณ์ที่มี ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รู้จักมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พืชและสัตว์ กิจกรรมที่เปิดกว้าง
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก ได้เรียนรู้ ธรรมชาติ สิ่งต่าง ๆ รอบตัว บุคคล สถานที่ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก
มีจุดประสงค์ ให้เด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเองทั้งที่อยู่ใกล้ตัว และอยู่ในชุมชนจนถึงโลกรอบตัว
(Jackman 1997: 287)การเรียนรู้ทักษะทางสังคม เหตุการณ์ และการดารงไว้ซึ่งคุณภาพสังคม
ประกอบด้วยบ้าน โรงเรียน ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของครอบครัว ชุมชน มนุษย์กับ
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สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช ที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปฏิบัติต่อกันเพื่อการอนุรักษ์แบบยั่งยืน กลวิธี
ที่จะให้เด็กคือ การให้เด็กรู้จักระดมความคิด จูงใจให้เด็กทางานร่วมกัน ตระหนักถึงความรู้ จริยธรรม
และค่านิยมต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Fortson and Reift 1995, อ้างถึงใน กุลยา ตันติผลาชีวะ
2547 : 132)
3.3.1 การจัดลาดับขั้นการเล่นตามการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็ก
Piaget (1970 p 703) กล่าวว่า การเล่นส่งเสริมพัฒนาการทางสังคมความสัมพันธ์
ระหว่างการเล่นและพัฒนาการทางสังคมของเด็ก โดยธรรมชาติแล้วเด็กมีแรงจูงใจมีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลรอบข้าง การที่เด็กได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกัน จะช่วยให้พฤติกรรมการยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลางของเด็ก (egocentric) ลดน้อยลงและตระหนักในบุคคลรอบข้างเพิ่มขึ้น Eliason &
Jenkins (1994 : 28) กล่าวว่า การเล่นตามลาพังของเด็กถือว่ามีคุณค่าแต่ในทางการศึกษาปฐมวัย
การเล่น หมายถึง รวมกลุ่มกับเพื่อน ในการเล่น เด็กเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นา และผู้ตาม ผู้ให้และผู้รับ
รวมถึงการคานึงถึงความรู้สึกของบุคคลอื่น นภเนตร ธรรมบวร (2546 : 135-139) กล่าวว่า
นักการศึกษาบางท่านได้แบ่งระดับการเล่นของเด็กตามการมีส่วนร่วมทางสังคม ดังนี้
1. การเล่นลาพัง (Solitary Play) ในการเล่นชนิดนี้ เด็กจะเล่นตามลาพังหรือเป็น
อิสระจากบุคคลรอบข้าง โดยปราศจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น นักการศึกษา Parten (1932
อ้างถึงใน Waite - Stupiansky 1997 : 37-38) กล่าวว่า การเล่นตามลาพังเป็นการเล่นที่
ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้เพราะมีการจากัดความต้องการทางสังคม และต้องใช้สมาธิอย่างสูงก็เป็นได้ เช่นการ
ที่เด็กวัย 5 ปีต่อตัวต่อพลาสติกเป็นรูปเครื่องบินตามแบบที่ตนออกแบบ เป็นต้น หัวใจสาคัญของ
การเล่นชนิดนี้คือ เด็กจะมุ่งสมาธิอยู่เฉพาะที่การเล่นของตนเองเพียงลาพังเท่านั้น ในขณะที่กาลังเล่น
เด็กอาจมีการใช้ภาษาในการพูดกับตนเอง
2. พฤติกรรมการเฝ้าดู (Onlooker Behavior) หมายถึง เด็กที่เฝ้ามองดูเพื่อน ขณะที่
เพื่อนกาลังเล่น เด็กกลุ่มนี้จะยังไม่พร้อม หรือไม่เต็มใจที่เข้าไปเล่นในกลุ่มกับเพื่อน ขณะเดียวกัน
อาจเป็นเด็กซึ่งเรียนรู้การเล่นจากการเฝ้ามองเพื่อนก็ได้
3. การเล่นคู่ขนาน (Parallel Play) การเล่นเกิดขึ้นเมื่อเด็กตั้งแต่ 2 คนขึ้น ไปเล่นอยู่
ใกล้ ๆ กัน โดยเด็กจะแบ่งของเล่น หรือวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นกับเพื่อน หรือเล่นตามลาพัง
โดยนั่งเล่นใกล้ ๆ กับเพื่อน แต่อยู่ในลักษณะต่างคนต่างเล่น โดยของเล่นที่เล่นอาจเป็น ชนิดเดียวกัน
หรือมีลักษณะใกล้เคียงกัน ขณะกาลังเล่น เด็กอาจมีการสนทนา พูดคุยกัน เลียนแบบการเล่นของกัน
และกัน หรือเฝ้าดูกันอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามเด็กจะไม่มีการเล่นด้วยกัน
4. การเล่นแบบไม่กาหนดบทบาท (Associative Play) ถือเป็นพื้นฐานของการเล่น
รวมกลุ่ม โดยเด็กจะเล่นในกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่ใช่กิจกรรมเดียวกัน มีการแบ่งปันของเล่น
และพูดคุยกันเกี่ยวกับการเล่น เด็กแต่ละคนจะเล่นตามที่ตนต้องการ
5. การเล่นร่วมกัน (Cooperative play) เป็นการเล่นทางสังคมที่มีความซับซ้อนที่สุด
เด็ก จ าเป็ น ต้ องใช้ความพยายามในการประสานความสั มพั นธ์ใ นระหว่ างการเล่ นเริ่มตั้ งแต่ การ
แบ่งของเล่นกับเพื่อน การเล่นบทบาทต่าง ๆ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามกติกาการเล่น นอกจากนั้น
ความต้องการของสมาชิกแต่ละคน จะได้รับการประนีประนอม เพื่อให้การเล่นคงอยู่และดาเนิน
ต่อไป เนื้อหาของการสนทนา พูดคุย จะมุ่งเน้นที่การเจรจา การอธิบายในการเล่น ผู้นาในการเล่น
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จะเปลี่ยนไปโดยขึ้นอยู่กับเกมการเล่น ดังนั้นเด็กแต่ละคนจะมีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะ
ตนเอง
3.3.2 บทบาทของครูในการส่งเสริมการเล่นของเด็ก
Billman and Sherman (1996, อ้างถึงใน นภเนตร ธรรมบวร 2546 : 143–
153) กล่าวว่า บทบาทของครูในการเล่นของเด็ก เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึง
ประสบการณ์และความรู้เดิมของเด็ก การส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ การสังเกตเพื่อ
เข้าไปมีส่วนร่วม การถามคาถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ รวมถึงการทาหน้าที่ประเมิน
สถานการณ์ในเวลาเดียวกันว่าเมื่อไรควรใช้คาถามชนิดใดกับเด็ก เมื่อไรควรเสริมอุปกรณ์ใหม่ ๆ
เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสขยายการเรียนรู้ต่อไป โดยคานึงถึงอายุและพัฒนาการของเด็กเป็นสาคัญ
สิ่งแวดล้อมที่ครูจัดเตรียมให้เด็ก ต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย และสะดวกสบาย เพื่อเด็กจะสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆได้ ครูมีหน้าที่ให้กาลังใจ ยอมรับความคิดเห็นของเด็ก รวมถึงให้เสรีภาพแก่เด็ก
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพของตน การบูรณาการหลักสูตร สาระการเรียนรู้ผ่านการเล่น
ถือเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจาก การเล่นมีความสาคัญต่อพัฒนาการ
ของเด็ก โดยช่วยให้เด็กได้แสดงออกสิ่งที่เด็กเห็น คิด และรู้สึก การเล่นเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เด็ก
ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ สนองตอบความอยากรู้อยากเห็น ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความมั่นใจ
ในตนเอง รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ขณะที่เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น เด็กจะได้รับ
ความสนุกสนานจากการเรียนรู้ ควบคุมและกาหนด ทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดซึ่งจะคงอยู่กับเด็กไปตลอดชีวิต ดังนั้นบทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการจากการเล่น ดังต่อไปนี้
1. การบูรณาการหลักสูตร การเรียนการสอนผ่านการเล่น ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กให้เป็นธรรมชาติ เพราะในการเล่น ความรู้จะไม่ถูกแบ่งเป็นรายวิชาย่อย ๆ แต่ความรู้จะมี
ลักษณะเป็นองค์รวม และมีความสัมพันธ์กัน
2. การส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กผ่านการเล่น Vygotsky (1978, อ้างถึงใน
นภเนตร ธรรมบวร 2546 : 143) กล่าวว่า สถานการณ์การเล่นที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี
จะเป็นเสมือนตัวที่คอยกระตุ้น และท้าทายให้เด็กพัฒนากระบวนการคิดไปสู่ขั้นที่ซับซ้อนมากขึ้น
ขณะที่เด็กเลือกวัสดุ อุปกรณ์การเล่น แสวงหาปัญหา รวมถึงการพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. การสื่อสารให้พ่อแม่และบุคคลอื่น เห็นคุณค่าในการเล่นของเด็ก นักการศึกษา
Waite-Stupianky (1997, อ้างถึงใน นภเนตร ธรรมบวร 2546 : 144) พบว่า เด็กเล็กๆ
การเล่นและการเรียนแยกจากกันไม่ได้ ในการเล่นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น เด็กจะใช้กระบวนการคิด
ทั้งหมดของตน เพื่อแก้ปัญหา โดยไม่ต้องมีการเสริมแรงจากภายนอก กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง หรือสนุกสนานกับการได้กระทา
4. ครูต้องเป็นแบบอย่าง นักการศึกษา Manning and Sharp (1986) ; Zeece and
Graul (1991, อ้างถึงใน นภเนตร ธรรมบวร 2546 : 144) กล่าวว่า การเล่นจะมีประโยชน์และเป็น
ผลดีกับเด็กมากขึ้น ถ้าผู้ใหญ่มีส่วนร่วมในการเล่น ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และวัสดุ
อุปกรณ์ในการเล่นสาหรับเด็กแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ครูจาเป็นต้องกระตุ้นให้เด็กถาม
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คาถาม ในขณะเดียวกันก็อธิบายสิ่งที่เด็กสังเกตเห็น หรือเกิดข้อสงสัย การเป็นแบบอย่างในการเล่น
สาหรับเด็กถือว่ามีความสาคัญมาก เด็กมักต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยริเริ่มการเล่นสาหรับตนหรือมีส่วน
ร่วมในการเล่น
5. จัดเตรียมสิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และให้เวลาแก่เด็กในการเล่น บทบาทของผู้ใหญ่
และครู มีผลต่อความรู้สึก ความคิดและพฤติกรรมของเด็ก สิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสาคัญมากต่อการ
เล่นของเด็ก เพราะจะช่วยกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็กตัดสินใจ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
อย่างองค์รวม Zeece and Graul (1991 : 146-150) ได้เสนอแนะวิธีการที่ครูสามารถใช้เพื่อ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในการเล่นที่มีประสิทธิภาพสาหรับเด็ก ดังนี้
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นที่หลากหลาย การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเล่น
สาหรับเด็กควรประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น เกม หนังสือนิทานขณะเดียวกัน ก็ควร
มีจานวนที่เพียงพอกับเด็ก
2. ของเล่นควรวางอยู่ในที่ที่เด็กสามารถหยิบจับได้สะดวกด้วยตนเองควรจัดชั้นวางที่มี
ขนาดพอเหมาะที่เด็กจะสามารถหยิบจับได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิด
ความรู้สึกว่า ตนสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเล่น ซึ่งจะเรียนรู้การพัฒนาความเป็น ตัวของ
ตัวเองในที่สุด
3. ควรส่งเสริมการเล่นที่หลากหลาย เด็กจะสนุกกับกิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย ซึ่งจะ
เรียนรู้ขั้นของพัฒนาการที่สูงขึ้น อุปกรณ์มุมศิลปะ อุปกรณ์มุมบทบาทสมมุติ มุมธรรมชาติ ควรให้
สัมพันธ์กับประสบการณ์ในชีวิตจริงของเด็ก
4. ควรให้เวลาแก่เด็กอย่างเพียงพอในการเล่น เด็กเล็ก ๆ ต้องการระยะเวลาที่ต่อเนื่อง และ
ยาวนานพอสมควรในการเล่น ทั้งนี้เด็กต้องจัดองค์ประกอบการเล่น เริ่มกิจกรรมการเล่นของตน
5. ไม่ควรตั้งกฎเกณฑ์ หรือข้อจากัดในการเล่นของเด็กมากเกินไป ถ้าครูต้องการฝึกให้เด็ก
เป็นผู้มีเหตุผล และเป็นตัวของตัวเองในการเล่น ควรเปิดโอกาสให้เด็กกาหนดกติกาการเล่น ของ
ตนเอง คิดและแก้ปัญหา อันอาจเกิดขึ้นระหว่างการเล่นด้วยตนเอง
6. ใช้การเล่นในการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กในขณะที่เด็กเล่นเพราะเด็กใช้
ทักษะทั้ง 4 ด้านได้แก่ ทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในการเล่น
ครูสามารถใช้การสังเกตและจดบันทึก วิธีการที่เด็กใช้ในการแก้ปัญหา บันทึกคาพูดที่เด็กใช้ขณะเล่น
เพื่อดูพัฒนาการทางภาษา พัฒนาการทางอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม จะช่วยให้ครูเข้าใจและเห็น
ภาพพจน์ตลอดถึงพัฒนาการของเด็กอย่างองค์รวม
สรุป อิทธิพลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือ เล่นเป็นการเรียนรู้ การจัดเตรียม
สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่หลากหลาย เหมาะสมพัฒนาการของเด็ก
ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการสอนและตรงกับความสนใจ ให้เด็กเรียนรู้จากการสัมผัส สิ่งของ เหลือใช้
ที่อยู่รอบตัวเด็กจากสื่อธรรมชาติ สร้างเสริมทักษะการแก้ปัญหาให้กับเด็ก ได้กระตุ้นจินตนาการและ
การคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นของเล่น ออกแบบวิธีการเล่น ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กที่ได้
ลงมือทาและค้นพบคาตอบที่ต้องการด้วยตัวของเด็กเอง การมีส่วนร่วมทางานในกระบวนการกลุ่ม
เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
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3.4 ทฤษฏีการรับรู้ พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
การรับรู้ตามความเชื่อของนักการศึกษา กลุ่มมนุษยนิยม มีความเชื่อว่า พฤติกรรมมนุษย์
เป็นผลมาจากจิตใจที่อยู่ภายในร่างกายของตน จิตใจมนุษย์ย่อมมีความต้องการ มีความรู้สึก มี
แรงจูงใจ การกระทาของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากจิตใจที่อยู่
ภายในด้วย การสนับสนุนให้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพ มีวิธีดาเนินการดังนี้ 1) ให้
เด็กเผชิญปัญหา 2) ครูจัดบรรยากาศในลักษณะให้เสรีภาพแก่เด็ก 3) ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ
ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 4) ยอมรับผลผลิตและคุณภาพที่เกิดขึ้นให้ขวัญและกาลังใจ ตลอดจนความ
เชื่อมั่นของเด็กทั้งรายบุคคลและกลุ่ม แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มีมาแต่เดิมและการ
เลือกสรรที่จะรับรู้เป็นสาคัญ กล่าวถึง วิธีการพัฒนาเด็กให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมเกิดการรับรู้ได้เต็ม
ศักยภาพของตนเองไว้ดังนี้
1. การมีส่วนเกี่ยวข้อง (Personal Involvement) ทั้งในด้านความรู้และด้านอารมณ์ใน
กระบวนการเรียนรู้
2. การริเริ่มด้วยตนเอง (Self-Ubutuated) มีความรู้สึกว่าต้องการที่จะค้นพบนั้นมาจาก
ภายในตัวของเด็กเอง
3. การมีผลกว้างขวาง (Pervasive) กระบวนการเรียนรู้มีผลอย่างกว้างขวางต่อพฤติกรรม
ความรู้สึกและบุคลิกลักษณะของตัวเด็ก
4. ประเมินผลโดยเด็กปฐมวัย (Evaluated by the Learner) เด็กย่อมต้องการสิ่งที่
ตอบสนองความต้องการของตนเอง
5. สาระสาคัญคือความหมาย (Essence is Meaning) เมื่อเด็กได้เรียนโดยประสบการณ์
ความหมายของการเรียนรู้ ย่อมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ทั้งหมดของเขาเอง บุคคลที่
พัฒนาตนเองไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ ยอมรับสภาพความ
เป็นจริง ยอมรับตนเองและผู้อื่น มีความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง มุ่งแก้ปัญหาสารวจ
ความตั้งใจและมองผู้อื่น ตั้งใจและสนใจเข้าร่วมกิจกรรมควบคุมตนเองจัดการอารมณ์เพื่อรับรู้ผู้อื่น
มีประสบการณ์กว้างขวาง มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว
แนวการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักการของมนุษยนิยม ครูผู้สอนควร
คานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ให้ความสนใจต่อเด็กได้ใช้ประสบการณ์เดิม อันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการรับรู้
1) เห็นความสาคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของมนุ ษย์ เช่น การสร้างสรรค์ การ
เห็นคุณค่า และการพัฒนาตนให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
2) ยึดมั่นต่อการเลือกปัญหาเพื่อการศึกษาและค้นคว้าอย่างลุ่มลึก ให้ได้คาตอบ
ตามความเป็นจริง เน้นที่สาระสาคัญกระบวนการมากกว่าผลผลิต
3) มีความห่วงใยต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพ
ที่มีอยู่ในตัวเอง สามารถค้นพบความเป็นจริงของตนเองสู่ผู้อื่นได้
ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2553 : 19-23) กล่าวถึง แนวคิดความเชื่อทฤษฎีการรับรู้ของ
นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยม มีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนจากส่วนรวมใช้ประสบการณ์เดิม เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการแก้ปัญหา การรับรู้ด้วยการหยั่งเห็น วิธีการเรียนการสอนจึงต้องเน้นให้เด็ก
มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ เพราะจะทาให้สามารถมองเห็นวิธีแก้ปัญหาได้โครงสร้างการ
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รับรู้ภายในสมองของคนเรา เริ่มจากเด็กรับสิ่งเร้าแล้วบันทึกสิ่งที่ได้รับนั้นไว้ในสมอง ในช่วงเวลาอัน
สั้น ประมาณ 3-4 นาที แล้วเลือนหายไป ส่วนที่จะคงอยู่ในสมองได้นานไปกว่านั้น ผู้รับสิ่งเร้าจะต้อง
มีความตั้งใจ ทาให้เกิดการรับรู้อย่างเลือกสรรขึ้นมาได้ ส่วนที่เหลือก็จะลบเลือนไปจนหมด ลักษณะ
การรับรู้จึงมีขั้นตอนตามช่วงระยะ ดังนี้
การรับรู้อย่างเลือกสรร เป็นขั้นตอนของการมองสิ่งต่างๆ อย่างพินิจพิเคราะห์และจัดรวม
สิ่งที่เหมือนกันไว้เป็นกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็ละส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
การเก็บความจาระยะสั้น สิ่งเร้าที่แปลความหมายแล้วจะเข้าไปเก็บอยู่ในความจาช่วง
สั้นและจะอยู่ได้ในเวลาจากัด ประมาณ 20 วินาที สมองจะทบทวนสิ่งที่รับรู้ ซึ่งเรียกว่า การซ้อมช่วย
ในการแปลงสิ่งที่รับรู้เป็นรหัส (Encoding) รหัสนี้จะเป็นข้อมูลป้อนเพื่อเก็บไว้ในความจาช่วงยาว
การเข้ารหัส (Encoding) ช่วงสาคัญของการรับรู้ คือ ข้อมูลจากความจาช่วงสั้นจะเข้าสู่
ความจาช่วงยาว กระบวนการนี้เรียกว่า “การเข้ารหัส” ข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นความคิดรวบยอด
(มโนทัศน์) จะไม่คงอยู่ในลักษณะเดิม เช่นรูปร่าง สี และรายละเอียดต่างๆจะย่อสิ่งที่มีความหมาย
เก็บไว้ในความจาช่วงยาว
การเก็บความจา (Storage) ข้อมูลเมื่อเข้ารหัสแล้วจะนาไปเก็บไว้ในความจาช่วงยาว
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เก็บนี้ อาจจะนาออกมาใช้ไม่ได้ ด้วยเหตุบางประการ เช่น เกิดความสับสนระหว่าง
ความจาใหม่กับความจาเก่า หรืออาจจะเป็นด้วยวิธีการเรียกข้อมูลไม่ดี
การเรียกข้อมูล (Retrieval) การรับรู้ที่จัดว่าเป็นการเรียนรู้จริงนั้น สิ่งที่เรียนไว้แล้วจะต้อง
เรียกออกมาได้จากความจาช่วงยาว ต้องมีเครื่องชี้แนะทั้งจากภายนอก หรือจากความทรงจา
เรื่องราวสถานการณ์ของตัวเด็กเอง กระตุ้นการตอบสนองการกระทาของเด็กต่อไป
กลไกการตอบสนอง (Response Generator) ในการตอบสนองนั้นจะมีคาสั่งของกลไก
ภายในสมองว่า จะตอบสนองอย่างไร เช่น คาพูด การเคลื่อนไหวร่างกาย กล้ามเนื้อเล็ก มีจังหวะ
เวลาการตอบสนองอย่างไร เช่น การแสดงออกทางสีหน้า อารมณ์ความรู้สึก การพูด
การกระทา (Performance) ขั้นสุดท้ายของการรับรู้คือการกระทา เป็นกิจกรรมที่แสดง
ออกมาให้สังเกตได้ เช่น การอธิบาย การเขียน การบอก การสรุป การอ่าน
การป้อนกลับ (Feedback) การรับรู้ที่ดูเหมือนต้องการปิด “วงจร” ซึ่งตั้งต้นจากกระตุ้น
ด้วยสิ่งแวดล้อมภายนอกมาจนถึง การกระทาสิ่งที่จะเชื่อมโยงวงจรนี้คือ เหตุการณ์สถานการณ์ที่
กระทาด้วยตัวเด็กเอง ทาให้ทราบผลความสาเร็จหรือไม่ อันเป็นการเสริมแรงสู่การเรียนรู้ การรับรู้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงเกี่ยวข้องกับด้านเจตพิสัย อาจไม่เกิดขึ้นทันทีทันใด จาเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการสั่งสมและพัฒนา เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ส่งเสริม สนับสนุนและเอื้อ
ให้เด็กเกิดการพัฒนาในสิ่งที่ปฏิบัติตนดีงามต่อเนื่อง ทาให้พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนแปลงไปใน
แนวทางที่พึงประสงค์ จากการรับรู้จนกลายเป็นเรียนรู้มีลักษณะนิสัยที่ติดอยู่ภายในตัวของเด็กอัน
เป็ น พื้น ฐานการเป็น มนุ ษย์ ที่สมบู รณ์มีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สู งขึ้น การรับรู้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ Anderson and Bourke (2000 อ้างถึงใน วิษณุ ทรัพย์สมบัติ 2554 :
13-15) มีพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก กล่าวไว้ดังนี้
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1. ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึกชอบ หรือพอใจของเด็กที่มีต่อการทางาน
และองค์ประกอบเหล่านั้นตอบสนองความต้องการได้ เด็กจะเกิดความพึงพอใจในงานมากขึ้นมุ่งมั่น
อุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้งานของตนบรรลุผล
2. เจตคติ (Attitudes) เป็นลักษณะความรู้สึกชื่นชม ชื่นชอบ หรือไม่ชื่นชอบ ซึ่งเป็น
ความรู้สึกทั้งทางบวกและทางลบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับครู เพื่อน กิจกรรมการเรียน
การสอนสภาพแวดล้อม
3. ความสนใจ (Interests) เป็นความรู้สึกที่มีขอบเขตหรือช่วงระยะจากระดับสูงของ
การกระตุ้น และลดต่าลงมา หรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุสิ่งของกับระดับความสนใจ
4. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นความต้องการภายในที่แน่วแน่และมุ่งมั่น ที่จะให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ หรือปฏิบัติตนด้วยความชอบต่อกิจกรรมนั้น ๆ ด้วยความตั้งใจ คิดวางแผนลงมือทา
เพื่อค้นหาความสาเร็จ ด้วยกระบวนการกลุ่ม รายบุคคล ตามที่คาดหวัง
5. ค่านิยม (Values) เป็นรูปแบบความคิดตัดสินและประเมินค่าสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์
เหมาะสม ถูกต้อง ดีงามควรยึดถือปฏิบัติร่วมกันโดยสมาชิกส่วนใหญ่ร่วมกันตัดสิน
6. ความชื่นชอบ (Preferences) เป็นความปรารถนาหรือความอยาก ที่จะเลือกหรือไม่
เลือก เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่สั่งสมโดยใช้ระยะเวลาของแต่ละบุคคล จนกลายเป็น
ความชื่นชอบ
7. มโนทัศน์แห่งตนเอง (Self-concept) เป็นผลรวมทั้งหมดของคุณลักษณะประจาตัว
ของเด็ก ทั้งความสามารถ ค่านิยม เจตคติ พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นสิ่งอธิบายว่าเป็นอย่างไร
เป็นการสะท้อนให้ได้ประเมินตนเอง รู้จักตนเอง เพิ่มความเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น
8. การควบคุมตน (Locus of control) เป็นสิ่งที่แสดงความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลการ
รับรู้ที่ดีก่อให้เกิดการปฏิบัติตนที่ดีงาม ปรากฏเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สรุป คุณลักษณะและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเด็ก
เมื่อมีความพึงพอใจ ความสนใจ แรงจูงใจ เจตคติ ค่านิยม และความชื่นชอบ การแสดงออก
พฤติกรรม ที่ปรากฏอย่างเป็นเหตุเป็นผล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นตัวกระตุ้นให้เด็ก
รับรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้ลงมือปฏิบัติจริงก่อให้เกิดการเรียนรู้ มีความพร้อมพัฒนาตนเองได้
เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล บรรลุเป้าหมายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

4. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบโครงการ
4.1 แนวคิด หลักการของการสอนแบบโครงการ
ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ” (Katz and
Chard 2000 : 179) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่
หลักสูตรที่จัดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือของประเทศอิตาลี ที่ชื่อว่า
Reggio Emilia ภายใต้การนาของ Loris Malaguzzi กลุ่มผู้ปกครอง ครู และชุมชน จุดเด่นของ
โรงเรียนนี้คือ การสนับสนุนของชุมชน และการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชาวเมืองเรกจิโอ เอ
มีเลีย ถือว่า การศึกษาของเด็กปฐมวัยเป็นส่วนสาคัญที่สุดของชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการ
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สนับสนุน ด้านงบประมาณอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันชุมชนจะมีบทบาทในการเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ของโรงเรียนด้วย ส่วนผู้ปกครองก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางนโยบายของโรงเรียน การพัฒนาเด็ก
การวางหลักสูตร และการประเมินผล โรงเรียนอนุบาลในเมืองเรกจิโอเอมีเลีย เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลายในกลุ่มนักการศึกษาปฐมวัยทั้งในกลุ่มของประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา และทั่ว
โลกในแง่ที่ว่า สามารถจัดสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและกายภาพให้กับเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่าง
เหมาะสม เด็กมีทักษะ ในการแก้ปัญหา โดยสามารถแสดงคาตอบที่พบผ่านสื่อที่หลากหลาย และครู
มีความสามารถในการสังเกตและเข้าใจในสิ่งที่สังเกตเห็น ผ่านกระบวนการทางานร่วมกับเด็ก
(Edwards, Gardini and Forman 1993, อ้างถึงใน นภเนตร ธรรมบวร 2546 : 203) แนวคิด
เกี่ยวกับการสอนแบบโครงการ เด็กศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียดของ
เรื่องนั้น ๆ จนพบคาตอบที่ต้องการ เป็นเรื่องที่เด็กเป็นผู้เลือกเองตามความสนใจประเด็นที่ศึกษาก็
เป็นประเด็นที่เด็กตั้งคาถามขึ้นเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับ
เรื่องที่ศึกษานั้น โดยการเปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกตอย่างใกล้ชิด จากแหล่งความรู้เบื้องต้น ใช้
ระยะเวลาที่ยาวนานพอเพียงต่อความสนใจของเด็ก เพื่อที่จะให้เด็กได้ค้นพบคาตอบ และคลี่คลาย
ความสงสัยใคร่รู้ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ให้เด็กได้ประสบกับความสาเร็จและความล้มเหลว
ในวิธีการแสวงหาความรู้ตามวิธีการของเด็กเอง เมื่อเด็กค้นพบคาตอบแล้ว เด็กจะนาความรู้ใหม่ที่ได้
นั้นมาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของเด็กเอง อาจเป็นงานเขียน งานวาดภาพระบายสี
การสร้างแบบจาลอง การเล่นสมมุติ ละคร การทาหนังสือเล่มเล็กหรือรูปแบบอื่น ๆเพื่อนาเสนอ
ความรู้ต่อเพื่อนๆ และคนอื่น ๆ อันจะแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของกระบวนการศึกษาของตนเอง
และเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จนั้น (วัฒนา มัคคสมัน 2550 : 38)
สรุป แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ เป็นบรรยากาศภายใต้ความเป็น
มิตร มีอิสระเสรี ให้ความสาคัญแก่เด็กเท่าเทียมกันทุกคน สร้างความรู้สึกมั่นคง กล้าคิด กล้าแสดง
กล้าลงมือทา ครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ เป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ในห้องเรียน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม ในเรื่องราวที่เป็น
ความสนใจและท้าทายความสามารถของเด็ก ให้โอกาสเด็กได้ค้นพบและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
กับสิ่งของ เรื่องราว สถานที่ บุคคล และเหตุการณ์ต่างๆ ตามวิธีการของแต่ละบุคคล ครูเป็นผู้ให้
ข้อมูลย้อนกลับในทางบวก คอยแนะนาช่วยเหลือให้เด็ก ได้ประสบผลสาเร็จในการทากิจกรรม
หลักการของการสอนแบบโครงการ เด็กได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกลงไปในรายละเอียด
ของเรื่องนั้น ด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาของเด็กเอง จนพบคาตอบที่ต้องการ เรื่องที่ศึกษา
กาหนดโดยเด็กเอง เกิดจากข้อสงสัยหรือปัญหาของตัวเด็กเอง เด็กจะได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่อง
ที่ศึกษาโดยการสังเกตอย่างใกล้ชิด จากแหล่งความรู้เบื้องต้น ระยะเวลาในการเรียนรู้เพียงพอตาม
ความสนใจของเด็ก ผลการค้นพบอาจจะได้รับความสาเร็จหรือความล้มเหลวตามกระบวนการ
แก้ปัญหาของเด็ก สิ่งที่ได้รับความรู้ใหม่จากกระบวนการศึกษาและการแก้ปัญหาของเด็กเป็นสิ่งที่
เด็กใช้กาหนดประเด็นศึกษาขึ้นใหม่ หรือใช้ปฏิบัติกิจกรรมที่เด็กต้องการ เด็กได้นาเสนอกระบวนการ
ศึกษาและผลงานต่อบุคคลอื่น ครูมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์อื่น ๆ เพื่อ
จัดระบบความคิดและสนับสนุนให้เด็ก ใช้ความรู้ ทักษะที่มีอยู่คิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง (วัฒนา
มัคคสมัน 2550 : 39)
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สรุปได้ว่า การสอนแบบโครงการสามารถพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้
ความสามารถกระบวนการคิดของตนเอง ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
กระบวนการ ออกแบบวางแผนและร่วมคิดร่วมทากับเพื่อน ๆ และครู ในบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยรัก
และเข้าใจ มีอิสระและเงื่อนไขที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน ทาให้เห็นคุณค่าในตนเอง เรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืนมีพัฒนาการความพร้อมทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเด็กปฐมวัยจัดว่าเป็นช่วงเวลา
ของการพัฒนาทางความคิด สติปัญญามากที่สุด การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีจากการเล่นสนุก และจาก
การใช้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจาวัน เด็กต้องอาศัยประสบการณ์ที่จับต้องมองเห็นได้
จริงท้าทายและน่าสนใจด้วยความรู้สึกกระตือรือร้น เด็กจะค้นพบเรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รอบตัวในขณะที่กาลังเล่นสนุกหรือช่วยงานซักล้าง การจัดประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความรักและ
ความรู้สึกผ่อนคลาย พ่อแม่ และครูจึงต้องช่วยสนับสนุนให้กาลังใจและช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการใน
ชีวิตประจาวันให้เด็กเกิดความรู้ ความคิดขั้นพื้นฐาน ตลอดจนความเข้าใจอันลึกซึ้งจากความสนใจ
ต้องการค้นหาคาตอบของเด็กในเรื่องตนที่ต้องการ Guzdial, M. (1998 : 47-71, อ้างถึงใน ทิศนา
แขมมณี 2552 : 138-140) กล่าวว่า หลักการ การใช้โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็น
กิจกรรมที่มีบริบทจริง เชื่อมโยงอยู่ ดังนั้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงสัมพันธ์กับความเป็นจริง สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง จึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็ก การให้เด็กทาโครงการหรือ
โครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าสู่กระบวนการสืบสอบ (Process of Inquiry) ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เ ด็ กต้ องใช้ ก ารคิด ขั้ นสู งที่ ซับ ซ้ อนขึ้น ดัง นั้ นจึ งเป็ นช่ องทางที่ดี ในการพัฒ นา
กระบวนการทางสติปัญญาของเด็ก การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการช่วยให้เด็กได้ผลิตงานที่
เป็นรูปธรรมออกมา ผลผลิต ที่แสดงออกถึงความรู้ความคิดของเด็กนี้ สามารถนามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนและวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลการวิจัยทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ได้ชี้
ชัดว่า การเรียนรู้จะพัฒนาขึ้นหากความรู้และทักษะต่าง ๆ สามารถแสดงออกให้เห็นได้อย่างชัดเจน
แสดงผลงานต่อสาธารณชน สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการทางานให้เด็กได้ ซึ่งแรงจูงใจ
จะมีผลต่อความใส่ใจ ความกระตือรือร้น และความอดทน ในการแสวงหาความรู้ การศึกษาความรู้
และการใช้ความรู้ การให้เด็กทาโครงการหรือโครงงาน นอกจากจะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะ
กระบวนการในการ สืบสอบและการแก้ปัญหาแล้ว ยังสามารถช่วยดึงศักยภาพต่าง ๆที่มีอยู่ในตัวของ
เด็กออกมาใช้ประโยชน์ด้วย นิยามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นหลัก คือ การจัด
สภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้เด็กได้ร่วมกันเลือกทาโครงการที่ตนสนใจ โดยร่วมกัน
สารวจ สังเกต และกาหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการทาโครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้
ที่จาเป็นและลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จนได้ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ จึงเขียน
รายงานและนาเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วนาผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาอภิปราย
แลกเปลี่ ย นความรู้ ความคิด เห็ น และสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด
ตัวบ่งชี้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเรียนรู้เป็นหลัก บทบาทครูและเด็กร่วมกันเรียนรู้
โดยครูและเด็กมีการอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน เด็กมีการลงมติเลือกปัญหาที่ตนสนใจจัดทาเป็น
โครงการ ครูทาหน้าที่ชี้แจงทาความเข้าใจกับเด็กถึงวัตถุประสงค์ในการทาโครงการความคาดหวังต่อ
การทาโครงการ วิธีการและกระบวนการในการดาเนินการ บทบาทของทุกคนที่ร่วมโครงการ เด็ก ๆ
มีการร่วมกันศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะทาจากแหล่งความรู้ ที่หลากหลาย ร่วมกันวางแผนจัดทา
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โครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสาคัญของประเด็นปัญหาที่จะจัดทาเป็นโครงการ
วัตถุประสงค์ กระบวนการ หรือขั้นตอนในการดาเนินงาน แหล่งทรัพยากรและวัสดุต่าง ๆที่ต้องการ
บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่ร่วมโครงการ เครื่องมือ เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่ายที่ต้องการความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินงานโครงการเรียนรู้ การประเมินผลโครงการและการอภิปรายผลการ
เรียนรู้ ครูมีบทบาทบันทึกความคิดเห็นที่เด็กพูด ให้คาปรึกษาแนะนา ให้ความรู้ที่จาเป็นต่อการทา
โครงการตามความจาเป็น และความต้องการ ของเด็ก เด็กและครูร่วมกันดาเนินการตามโครงการ
แผนงานที่ได้กาหนด จนกระทั่งสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้ ครูมีบทบาทเป็นผู้อานวยความสะดวก
ติดตามการทางานของเด็ก ให้คาแนะนา และให้ความช่วยเหลือตามความจาเป็น ให้แรงเสริมตาม
โอกาสสมควร เด็กและครูร่วมกันนาผลงานออกมาแสดง ชี้แจงและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์ผลงาน แลกเปลี่ยนกัน เด็กปรับปรุงผลงานและรายงานโดยการพูด อธิบายและจัดทา
ชิ้นงาน ครูบันทึกข้อมูลการสังเกตพฤติ กรรมขณะเด็กทากิจกรรม บันทึกคาพูด สรุปผลการเรียนรู้ที่
ได้รับจากการทาโครงการ การวัดประเมินผลทั้งทางด้านผลผลิตและกระบวนการ คือชิ้นงานที่ได้จาก
การทาโครงการ และเนื้อหาความรู้ที่ได้เรียนรู้ กระบวนการและทักษะต่างๆ ที่เด็กได้พัฒนาและมี
เจตคติที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (กุลยา ตันติผลาชีวะ 2545 : 80)
สรุป ในด้านการศึกษาปฐมวัย โครงงาน คือ การสร้างผลงานที่สนใจด้วยการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง อาจมาจากการเรียนการสอนแบบโครงการ เด็กได้ ลงมือทาและมีผลผลิตจากการเรียน
นั้น ๆ การจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการ มุ่งเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งใน
ด้านการค้นคว้าหาความรู้ การปฏิบัติและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยครูเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในการจัดสภาพแวดล้อมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ให้เด็กพัฒนาทักษะการคิด
พัฒนาการด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เด็กเรียนรู้กระบวนการทางานกลุ่มเล็ก ๆ มีปฏิสัมพันธ์
กับครู เพื่อน ๆ สื่อการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ร่วมกันรับผิดชอบงาน ค้นหาคาตอบที่ต้องการได้ ด้วยตนเองเป็นความสาเร็จของสมาชิกในกลุ่ม
เน้นการแก้ปัญหา นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ จัดเป็นโครงการเรียนรู้
4.2 ความหมายของการสอนแบบโครงการ
Katz and Chard (2000 : 175 - 176) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบโครงการเป็น
การผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็ก โครงการเป็นการศึกษาในทางลึก ในหัวข้อหรือหน่วยการเรียนที่เด็กหรือเด็กปฐมวัยให้ความ
สนใจการศึกษานั้นอาจทาโดยเด็กทุกคนในชั้นเรียนหรือโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ ภายในชั้นเรียน หรือ
ในบางครั้งอาจทาโดยเด็กคนใดคนหนึ่งในชั้นเรียนก็ได้ ถึงแม้ว่า หัวข้อหรือหน่วยการเรียนจะเป็นสิ่ง
ที่เด็กทั้งชั้นให้ความสนใจ แต่ในการศึกษาทางลึกมักกระทาโดยเด็กกลุ่มเล็ก ๆ หรือเป็นรายบุคคล
ในหัวข้อย่อยซึ่งสัมพันธ์กับหน่วยการเรียนนั้น ๆ หัวใจสาคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการ คือการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อหน่วยการเรียนมากกว่าการพยายามตอบคาถามของครู
ด้วยเหตุนี้ ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของการเรียนรู้แบบโครงการ คือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือก
เรียนหน่วยการเรียนหรือหัวข้อที่ตนสนใจ กาหนดคาถามที่ตนอยากรู้เพื่อค้นหาคาตอบ เปิดใจกว้าง
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ต่อสิ่งที่ตนค้นพบรวมตลอดถึงรับผิดชอบต่องานที่ตนได้รับมอบหมาย กระบวนการในการค้นหา
คาตอบต่อคาถามที่ตนต้องการรู้นั้น ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะที่หลากหลาย ทั้งทางด้านสติปัญญา
และสังคม ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ เด็กจาเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยน
และอภิปรายประสบการณ์ของตน ในส่วนที่สัมพันธ์กับหน่วย การเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล วาดรูป
เก็บร่องรอยชิ้นงาน ทางานศิลปะ และใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อ การจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงการ ถือเป็นการบูรณาการความรู้สาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปะเป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
รวมถึงการสังเกต การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดเด็ก การทดลอง และการสะสม
เก็บวัสดุต่าง ๆ เป็นแฟ้มสะสมผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ สาหรับเวลาที่ใช้ในการศึกษาแต่ละ
โครงการนั้น ขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่อง อายุและความสนใจของเด็ก อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ หรือเพียง
หนึ่งสัปดาห์ ยืดหยุ่นได้เพื่อความเหมาะสมและค้นหาคาตอบที่ต้องการ
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2549 : 7 – 9) กล่าวว่า ความหมาย โครงงานทางการศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการดาเนินการศึกษาค้นคว้า และจัดกระทาเพื่อหาคาตอบ ในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่เด็กปฐมวัยสนใจ โดยตัวเด็กปฐมวัยเองเป็นผู้ศึกษาและหาคาตอบจากการค้นคว้า ทดลอง
และปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบที่เป็นข้อความที่ต้องการ และมีผลงานเกิดขึ้น สาหรับการศึกษา
ปฐมวัย โครงงานคือการสร้างผลงานที่สนใจด้วยการศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง อาจมาจากการเรียน
การสอนแบบโครงการหรือพัฒนาขึ้นมาเองก็ได้ เด็กได้ลงมือทาและมีผลผลิตจากการเรียนนั้น ๆ
ที่มาของโครงงาน การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กพัฒนาโครงงานนั้น มาได้ 2 กรณี กล่าวคือ
พัฒนามาจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ กับพัฒนามาจากความสนใจของเด็กเอง ดังนี้
กรณีที่ 1 โครงงานที่มาจากการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
การเรียนการสอนแบบโครงการ มีส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโครงงานมาก ทั้งนี้ การจัดการเรียน
การสอนแบบโครงการมี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่ง โครงการผลิตหรือโครงการวัสดุ (Material
Project) เป็นโครงการเกี่ยวกับการผลิต เช่น หัตถศึกษา กสิกรรม เกษตรกรรม ศิลปกรรม หรืองาน
ผลิตอื่น ๆ รูปแบบที่สอง โครงการเรียนรู้ (Leaning Project) เป็นการเรียนในวิชาสามัญที่เรียนกัน
แต่เน้นโครงการพัฒนาการแก้ปัญหา การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ โครงการเหล่านี้ได้แก่ โครงการ
สารวจ (Explorative project) โครงการแสดง (Play Project) เช่น กีฬา ละคร โครงการทักษะและ
การเรียน โครงการเรียนรู้จะเน้นด้านการค้นคว้าการศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อฝึกฝนเด็ก
ให้เรียนรู้การค้นคว้ารวมถึงการเรียนรู้แก้ปัญหาข้อบกพร่ องในตัวเด็กปฐมวัยด้วย รูปแบบที่สาม
โครงการสติปัญญาหรือแก้ปัญหา (Intellectual or problems project) เป็นโครงการที่เน้น
การแก้ปั ญหา กระตุ้น ให้ เด็กปฐมวัยพยายามทาให้ เ กิดความส าเร็จในโครงการของตนให้ ไ ด้
ชื่อโครงการที่กาหนดจะต้องให้เหมาะกับระดับเด็ กปฐมวัยพอที่เขา จะแก้ปัญหาได้ เพื่อเป็นการ
เสริมแรงให้เด็กปฐมวัย ได้รู้จักการใช้สติปัญญาและการคิด การเรียน การสอนแบบโครงการ ช่วยให้
เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สาหรับชั้นปฐมวัย การเรียน
แบบโครงการเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ แสวงหาความรู้จากการสืบค้น ด้วยการเริ่มต้นจากสิ่งที่เด็ก
สนใจไปสู่การค้นคว้าที่ลุ่มลึก เพื่อหาคาตอบที่ต้องการ เด็กจะได้เรียนรู้ด้วยการวางแผนการเรียน
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และค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จากการเรียนแบบโครงการนี้จะเรียนรู้การพัฒนางานย่อยที่เด็กต้องการ
ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติ ที่สามารถจัดทาเป็นโครงงานได้ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
กรณีที่ 2 โครงงานที่มาจากความสนใจของเด็ก ถ้าครูใช้รูปแบบการสอนอื่นที่ไม่ใช่การสอน
แบบโครงการ ครูก็สามารถพัฒนาโครงงานขึ้นมาได้ จากความสนใจของเด็กโดยตรงได้เช่นกัน ทั้งนี้
ครูอาจกาหนดเป็นประสบการณ์สาคัญ ที่ต้องการให้เด็กเรียนรู้แต่ละเดือนหรือแต่ละภาคเรียน
ลักษณะของโครงงานอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับ กิจวัตรประจาวัน เช่น วิธีการทาอาหารว่าง การแปรงฟัน
ถูกวิธี การจัดทาผลิตภัณฑ์ เช่น ทาตุ๊กตาของเล่นเอง การทดลองเพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา เช่น
การทาน้าสละสองสีแนวใหม่ การค้นหาคาตอบในโครงงานวิทยาศาสตร์ เช่น การทดลองทาฝนการ
ค้นหาคาตอบในโครงงานจริยธรรม เช่น การเป็นเด็กดี หรือการค้นหาคาตอบในโครงการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น การทาขนมครกโบราณ แนวทางการจัดการเรียนการสอนโครงงาน เป็นกิจกรรมที่
ต่อเนื่องใช้เวลา สาหรับเด็กปฐมวัยให้ครูจัดโครงงานเป็นแต่ละวัน ตามขั้นตอนของการดาเนิน
โครงงาน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาความรู้พื้นฐาน 2) การวางแผนงาน 3) การปฏิบัติตามแผน
4) การศึกษาเสริมประสบการณ์และ 5) การสรุปผลโครงงาน
สรุป การเรียนการสอนแบบโครงการจุดเริ่มต้นโดยครูขอความเห็นจากเด็กให้ช่วยกันระดม
สมอง บอกครูว่าสนใจเรียนรู้เรื่องอะไรก่อน และใช้มติประชาธิปไตยเสียงส่วนมาก ของห้องเรียนเป็น
ข้อตกลงในการเรียนรู้ และร่วมกันวางแผนโครงการเรียนรู้ กาหนดจุดประสงค์และขอบเขต
ที่ต้องการศึกษา ครูเป็นผู้ช่วยเด็กในการเขียนสิ่งที่เด็กพูดเป็นผังมโนทัศน์ จากประเด็นที่ครูเสริมแรง
และกระตุ้นด้วยคาถามปลายเปิดให้เด็กแสดงความคิดเห็น ความสนใจของเด็กว่าต้องการเรียนรู้อะไร
ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ของเด็กจะได้จากการฟัง การพูด ครูจดบันทึกสิ่งที่เด็กพูด เด็กจะได้สังเกต
สัญลักษณ์ คาต่าง ๆ ที่ครูเขียนและสิ่งที่เด็กพูดนั้นในผังมโนทัศน์ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางภาษาได้อย่างบูรณาการ สอดคล้องธรรมชาติของเด็กปฐมวัย โอกาสทางการศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนให้เด็กจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้เด็กปฐมวัยได้รับโอกาส
ในการเริ่มต้นชีวิตการเรียนรู้ได้ดี เด็กเล็ก ๆ มีกาลังและความสามารถในการรับรู้ที่ยิ่งใหญ่ พ่อแม่ ครู
และผู้ใกล้ชิดเด็กต่างก็มีส่วนร่วมในการเติบโตของเด็กและเป็นกาลังใจ ในการให้เด็กพยายามเรียนรู้
จนตระหนักได้ว่าเด็ก ๆ ทาได้ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว เด็กก็จะมีความสุขที่ได้เรียนรู้และก้าวไปสู่
มนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปลูกฝัง อบรม เลี้ยงดูตามกระบวนการธรรมชาติให้
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้
4.3 ลักษณะสาคัญของการสอนแบบโครงการ
การเรียนการสอนแบบโครงการ มุ่งให้เด็กได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ตรงกับ สิ่งต่าง ๆ
ทั้งที่เป็นบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ เพื่อที่เด็กจะได้สร้างองค์ความรู้จากการ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
เหล่านั้น ครูควรจัดหนังสือ นิทาน บัตรคา บัตรภาพ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
โครงการไว้ในห้องเรียน รวมทั้งจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการของเด็ก
ด้วยการติดตามผลงานของเด็ก ภาพถ่าย ติดป้ายแสดงเรื่องราว (Documentation Board) การทา
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โครงการของเด็ก ครูส ามารถขอความร่ว มมือจากผู้ ปกครองที่จะส่ งเอกสารหรือสิ่ งของต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการมาจัดแสดงในห้องเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์
กับสิ่งเหล่านั้น การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนจะเป็นเรื่องราวของการศึกษาค้นคว้า ผลงาน
การทางานตามโครงการของเด็ก ห้องเรียนจึงจัดให้สอดคล้องกับเรื่องโครงการที่เด็กต้องการศึกษา
ค้นคว้า หรือใช้แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ จัดกิจกรรม ให้เต็มไปด้วยความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะ
การเรียนรู้ของเด็ก ๆ เกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายใน ตัวเด็กเอง ครูจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วยการสังเกต ค้นหา ความสนใจ ความสามารถจุดเด่นของเด็ก ๆ (วัฒนา
มัคคสมัน 2550 : 43) กระบวนการจัดประสบการณ์ ตามลักษณะสาคัญของการสอนแบบโครงการ
สาหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยระยะของโครงการ 3 ระยะใหญ่ ๆ ซึ่งวัฒนา มัคคสมัน (2550 :
46, 50, 57) กล่าวว่า
ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ กาหนดหัวข้อของโครงการขึ้นจากความสนใจของเด็กทั้งกลุ่ม
หรือเด็กส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยสังเกตคาพูดและการกระทาต่าง ๆ ของเด็กในระบบการเรียน
การสอนตามปกติ เมื่อเห็นว่าเด็กมีความสนใจเป็นพิเศษเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงนาเรื่องนั้นมาอภิปราย
ร่วมกับเด็ก สร้างข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน ครูจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความรู้เดิม
เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นหัวข้อโครงการมากน้อยเพียงใด เช่น การพูดคุยสนทนา การวาดภาพระบายสี
การเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เคยมีเกี่ยวกับหัวข้อโครงการ นามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเพื่อน ๆ
นาเสนอผลงานโดยการรายงานผลงานของตนเองและจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ สรุปผลการเรียนรู้ โดยครู
ใช้คาถามกระตุ้นให้เด็กคิดออกแบบวางแผนการศึกษาอย่างลุ่มลึกต่อไป
ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ เป็นขั้นตอนที่เด็กกาหนดปัญหาที่จะศึกษา ตั้งสมมุติฐานและ
ลงมือทดสอบ หรือออกไปศึกษาความรู้เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ตามประเด็นคาถามภายใต้
หัวข้อโครงการ ขั้นตอนนี้มุ่งให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับสิ่งของ เหตุการณ์บุคคล หรือสถานที่
ที่เป็นแหล่งความรู้เบื้องต้น ครูเป็นผู้จัดโอกาสให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับ แหล่งเรียนรู้อย่าง
ใกล้ชิด มีโอกาสสังเกต สัมผัสจับต้อง หรือใช้ประสาทสัมผัสทั้งมวล ในการศึกษาอย่างละเอียด
เพื่อให้ได้ความรู้ที่จะตอบคาถามหรือตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเด็กได้ความรู้ที่ต้องการแล้ว
ครูเตรียมกิจกรรมให้นาเสนอความรู้ที่ได้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปั้นดินน้ามัน การวาดภาพ
ระบายสี การสร้างสิ่งของจาลอง การทาแผนภูมิภาพ การเล่นสมมุติ การทดลอง หรือนาความรู้ที่ได้
นั้นมาตั้ง ประเด็นคาถามใหม่ กาหนดเป็นปัญหาแล้วดาเนินการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา ผ่านการ ตั้งสมมุติฐานขึ้นใหม่ ดาเนินการตรวจสอบ เพื่อแสวงหาความรู้อย่างลุ่มลึกและ
ละเอียดในประเด็นใหม่ต่อไป
ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป จากการเฝ้าสังเกตและบันทึกภาพ บันทึกคาพูดและพฤติกรรม
เด็กอย่างละเอียดและต่อเนื่อง ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะทาให้เห็นการพัฒนาการศึกษาค้นคว้า
ของเด็ก และครูจะสังเกตเห็นว่าเด็ก ค่อยๆ ลดความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงการ และ
หันเหความสนใจไปสู่เรื่องอื่นด้วยตัวเด็กเอง นั่นคือเวลาที่จะนาเด็กเข้าสู่ขั้นตอนรวบรวมและสรุป
เป็นขั้นตอนที่เด็กรวบรวมผลงานที่ได้ศึกษาตลอดโครงการ ประเมินผลงานตนเองและเลือกผลงาน
ที่จะนาเสนอให้กับบุคคลอื่นได้เห็นผลสาเร็จ จากการทางานของเขา ในขณะเดียวกันเมื่อเด็กสนใจ
เรื่องราวอื่นจะเป็นการบอกครูถึงความสนใจของเด็กในหัวข้อโครงการใหม่ที่จะศึกษาต่อไป
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สรุป ขั้นตอนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบโครงการ ระยะที่ 1 เริ่มต้นโครงการ
สังเกตความสนใจของเด็ก ร่วมกันกาหนดหัวข้อโครงการ ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ เด็กกาหนด
ปัญหาที่จะศึกษา ตั้งสมมุติฐานเบื้องต้น ทดสอบสมมุติฐานเบื้องต้น เมื่อตอบปัญหาได้ก็สรุป
ข้อความรู้แต่ถ้าตอบปัญหาไม่ได้ก็แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ตั้งสมมุติฐานใหม่กาหนดประเด็นปัญหา
ใหม่เพื่อดาเนินการทดสอบสมมุติฐานและตรวจสอบผลการทดสอบสมมุติฐานใหม่จนสามารถสรุ ป
ข้อความรู้ที่สงสัยและต้องการศึกษาได้ ระยะที่ 3 รวบรวมสรุป เมื่อเด็กสิ้นสุดความสนใจ ร่วมกัน
นาเสนอผลงานและรายงานผลงานด้วยกระบวนการจัดแสดงนิทรรศการ นาเสนอผลงานที่ได้ขณะจัด
กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ งานเดี่ยว งานกลุ่ม จากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเด็ก บันทึกคาพูด
และพฤติกรรมเด็กขณะจัดกิจกรรมของครู ผลงานที่เกิดจากการดาเนินการตามโครงการเรียนรู้หัวข้อ
ที่กาหนดไว้ เด็กได้พูด ได้ฟังการนาเสนอของเพื่อน ๆ แต่ละกลุ่ม แสดงวิธีการทางานใหม่ ๆ ยอมรับ
ฟังคนอื่น ๆ ได้พูดอธิบายผลงานของตนให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องราวการทางานของตนเอง เด็กสามารถ
จัดเก็บนิทรรศการความรับผิดชอบงานที่มอบหมายได้
4.4 เทคนิควิธีการของครูในการจัดกิจกรรมการสอนแบบโครงการ
ทิศนา แขมมณี (2552 : 139-140) กล่าวว่า นิยามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงการเป็นหลัก คือ การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน โดยให้เด็กปฐมวัยได้ร่วมกันเลือกทา
โครงการที่ตนสนใจ โดยร่วมกัน สารวจ สังเกต และกาหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการทา
โครงการร่วมกัน ศึกษาหาข้อมูลความรู้ที่จาเป็น และลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ จนได้
ข้อค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แล้วจึงเขียนรายงานและนาเสนอต่อสาธารณชน เก็บข้อมูล แล้วนา
ผลงานและประสบการณ์ทั้งหมดมาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและสรุปผลการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมด บทบาทและเทคนิควิธีการของครูจะต้องมีตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
1) ครูและเด็กปฐมวัยร่วมกันอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน เด็กปฐมวัยมีการเลือกปัญหา
ที่ตนสนใจที่จะจัดทาโครงการ
2) ครูทาความเข้าใจกับเด็กปฐมวัยถึงวัตถุประสงค์ ความคาดหวังต่อโครงการวิธีการและ
กระบวนการในการดาเนินการ รวมทั้งบทบาทของเด็กปฐมวัยและผู้สอน
3) เด็กปฐมวัยร่วมกันศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะทา จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
4) เด็กปฐมวัยมีการร่วมกันวางแผนการจัดทาโครงการ วัตถุประสงค์ กระบวนการขั้นตอน
การดาเนินงาน แหล่งวัสดุที่ต้องการ บทบาทหน้าที่ของผู้ร่วมโครงการ เครื่องมือ เวลา ความรู้
และทักษะที่จาเป็นต่อการดาเนินการ การประเมินผลโครงการ การอภิปรายผลการเรียนรู้ โดยครู
เป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนา ให้ความรู้ที่จาเป็นต่อการทาโครงการตามความจาเป็น
5) เด็กปฐมวัยมีการดาเนินงานตามแผนที่ได้กาหนดไว้ จนกระทั่งสามารถผลิตชิ้นงาน
ผลงานออกมา โดยครูมีบทบาทอานวยความสะดวก ติดตามการทางานของเด็กปฐมวัย ให้คาแนะนา
ช่วยเหลือตามความจาเป็น ให้แรงเสริมเพื่อเสริมต่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
6) เด็กปฐมวัยและครูผู้สอนร่วมกันนาผลงานจัดแสดง ชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ทา
เพื่อปรับปรุงผลงาน และแก้ไข สรุปผลการเรียนรู้
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7) มีการนาผลงานแสดงต่อ สาธารณชนและเก็บข้อมูล การประเมินผลด้านผลผลิตจาก
ชิ้นงาน และเนื้อหาความรู้จากกระบวนการทักษะต่างๆ ที่ได้พัฒนาในการทางานร่วมกัน เชื่อมโยง
ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน เงื่อนไขสาคัญที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ ให้เกิดผล
ตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการสอน ประกอบด้วย โอกาสที่ครูจะใช้รูปแบบการสอนแบบโครงการ
จะเกิดขึ้นภายใต้สภาพการเรียนการสอนตามปกติ เมื่อครูสังเกตเห็นว่าเด็กมีความสนใจในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดเป็นพิเศษ และต้องการจะศึกษาเรื่องนั้นอย่างลุ่มลึกต่อไป โดยมุ่งความสนใจของเด็กเป็นหลัก
เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องที่ตนสนใจในวิธีการของตนเอง ดังนั้นครูและเด็กร่วมกันวางแผนและ
กาหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ จัดกลุ่มเด็กจานวนกลุ่มละ 5-7 คน
เพราะเป็นขนาดกลุ่มที่เด็กสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
ทาให้เกิดการศึกษาอย่างลุ่มลึกขึ้น ลักษณะสาคัญของครูคือต้องยอมรับเด็กโดยแท้ เชื่อมั่นว่าเด็ก
สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ครูแสดงบทบาทเป็นผู้ฟังที่ดี ให้เข้าใจถ่องแท้ถึงความต้องการ
ความสนใจของเด็ก และจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กร่วมเรียนรู้ไปกับเด็ก กาหนดเวลา
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม วันละ 15- 60 นาที แล้วแต่ความสนใจของเด็กในกิจกรรมนั้น ๆ
(วัฒนา มัคคสมัน 2550 : 62) เทคนิควิธีการและบทบาทครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงการสาหรับเด็กปฐมวัย ครูควรมีลักษณะตามที่ วัฒนา มัคคสมัน (2550 : 67-81) กล่าวว่า
1) ครูกับเด็ก ๆ ผลัดกันเป็นผู้นา หรือผู้ตาม ในบรรยากาศของการเรียนการสอนครูกับ
เด็ก ๆ จะผลัดกันเป็นผู้สอน ผลัดกันเป็นเด็กปฐมวัย ผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง ผลัดกันเป็นผู้นา ผู้ตาม
เพราะการที่เด็กต้องเป็นผู้ตามตลอดเวลาจะทาให้ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาความสามารถในการควบคุม
ตนเอง หรือฝึกการตัดสินใจด้วยตนเอง และเรียนรู้ผลการตัดสินใจนั้น แต่เมื่อเด็ก และครูผลัดกันเป็น
ผู้นา ผู้ตามแล้ว บรรยากาศของความไว้วางใจ การเคารพซึ่งกันและกัน และความปรารถนาที่จะ
เรียนรู้จะเกิดขึ้น ครูกับเด็กจะรับฟังความเห็นของกันและกัน เด็กจะมีความรู้สึกมั่นคง เป็นอิสระ
สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รับรู้ถึงความสามารถและข้อจากัดของตนครูใช้เทคนิควิธีการ ใช้
พฤติกรรมนาจากเด็ก คอยสังเกตพฤติกรรมเด็กที่แสดงออกมาและเข้าร่วมสนับสนุนความคิดนั้น เล่น
กับเด็กภายใต้การนาของเด็ก เป็นการกระตุ้นความเป็นผู้กระตือรือร้นตามธรรมชาติของเด็ก ๆ ให้
พัฒนาขึ้นโดยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์การเล่นของเด็กตามความคิดและการนาของเด็ก เรียนรู้จาก
เด็ก การสื่อความหมายจากท่าทางและการเล่นในวิถีชีวิตที่เด็กเคยมีประสบการณ์ เช่น การพูดคา
คล้องจองกับการเล่นเป่ายิงฉุบ ยา อย่า หญ้า และให้เด็กเป็น ผู้ควบคุมการสนทนาหรือการทา
กิจกรรม ครูเป็นฝ่ายยอมรับสิ่งที่เด็กพูดและสนับสนุนข้อมูลเด็กเพื่อให้เด็กเป็นผู้นาการสนทนา
2) ใช้จุดเด่นของเด็กจุดประกายแรงจูงใจภายในตัวเด็ก ครูเป็นผู้สร้างบรรยากาศให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยการสังเกต ค้นหาความสนใจ ความสามารถและความสามารถพิเศษ
เด่น ๆ ของเด็ก ให้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมตามความต้องการของตน ความเชื่อพื้นฐานเด็ก จะ
สามารถทาได้ดีด้วยตัวเด็กเอง เมื่อสิ่งที่เขาทาสอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาการตนเอง
วิธีการช่วยเหลือเด็กให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ใช้จุดเด่นของเด็กมาเป็นแรงจูงใจในการทากิจกรรม ครูสังเกต
สิ่งที่เด็กสนใจ เมื่อมีโอกาสครูจะร่วมสนทนาเพื่อเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ และนาสิ่งที่เด็กทาได้ดีแสดงให้
เพื่อน ๆรับรู้ ครูพิจารณาสถานการณ์จากมุมมองของเด็ก เด็กยังมีทักษะในการทางาน ที่ยังต้อง
พัฒนา ดังนั้นครูต้องคอยสังเกตว่าเด็กต้อ งการทาอะไร และสนับสนุนสิ่งนั้น มองข้ามความผิดพลาด
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ของเด็กไปบ้างเพื่อให้เด็กเรียนรู้และฝึกฝนตนเองจนเกิดทักษะ ครูควรสนทนาถึงสิ่งที่เด็กสนใจกับ
ผู้ปกครองและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยนาเอาจุดเด่นของเด็กมาเป็นข้อสนทนา ให้เห็นความสามารถ
ของเด็ก ครูควรใช้จุดเด่นและความสนใจของเด็กเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมสาหรับเด็กคนนั้น ๆ และ
กลุ่มนั้น ๆ ที่มีความต้องการเช่นเดียวกัน นาข้อมูลที่สังเกตได้มาวางแผนการจัดกิจกรรมสาหรับเด็ก
และจัดกลุ่มให้เด็กได้มีโอกาสทางานร่วมกัน มีทักษะในการทางานและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในสิ่งที่สนใจสิ่งเดียวกัน
3) สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างครูกับเด็ก มีความเคารพซึ่งกันและ
กัน ดูแลห่วงใยกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน จะก่อให้เกิดบรรยากาศของการ
เรียนรู้ เด็กจะเกิดความรู้สึกไว้วางใจครู เป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการเล่นและทางาน อย่าง
สร้างสรรค์ คิดริเริ่ม ครูให้โอกาสในการเป็นผู้นา การเห็นอกเห็นใจแบ่งปันของเล่น อาหาร ความ
มั่นใจในตนเอง เด็กทาถูกต้องเสมอตามวัยและธรรมชาติของเด็ก ถ้าทาผิดคือไม่รู้ ดังนั้นครูจึงมี
เทคนิควิธีการโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็ก สนับสนุน กระตุ้น สนใจ เด็กทุกคนให้ประสบ
ผลสาเร็จ ตอบสนองความสนใจของเด็กอย่างเอาใจใส่ ชมเชยอย่างจริงใจต่อสิ่งที่เด็กทา ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่เด็กอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา ฟังคาพูดของเด็กอย่างระมัดระวังและทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งนั้น เพื่อสนองตอบเด็กได้ตรงกับสิ่งที่เด็กกาลังคิดและกาลังทาอยู่ โดยการทวนคาของเด็ก
เพื่อให้เด็กมั่นใจว่าครูรับฟังสิ่งที่เด็กพูด ทาให้เด็กเรียนรู้และพัฒนาความคิดของตนต่อไป ถ่ายทอด
ออกมาเป็นคาพูดให้ครูเข้าใจตนเองได้ ถามคาถามและตอบอย่างง่าย ๆ ตรง ๆ ไม่อ้อมค้อม ครูควร
รอฟังคาตอบของเด็กด้วยความอดทนและรออย่างตั้งใจฟังคาตอบเด็ก
4) สนับสนุนการเล่นของเด็กเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ การเล่นมีความหมายต่อเด็ก
นอกจากสนุกสนานแล้ว เด็กยังมีโอกาสที่จะทดลอง รู้จักเด็กคนอื่น ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่ม
การเคารพสิทธิของผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ขยายความรู้ในระดับกว้างของตนเอง อธิบายและ
แสดงออกพัฒนาความสนใจของตนเรียนรู้ความเป็นตัวของตัวเอง การที่ครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
เล่นของเด็กเป็นการส่งเสริมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพราะจะเป็นการตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก การเล่นคือการทางานของเด็ก คือการเรียนรู้ของเด็ก ครูเป็น
ผู้สนับสนุนให้เด็กได้เล่นตามวิธีการหลากหลาย เพื่อให้เด็กได้พัฒนาและแสดงพฤติกรรมลงมือทางาน
ใหม่ ๆตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง ทางานได้เองโดยลาพัง เสนอความคิด ใหม่ ๆ ถามคาถามเพื่อความ
เข้าใจปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกได้เหมาะสม พูดถึงตัวเอง
และผู้อื่นในทางที่ดี ทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี ยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและชื่นชมผลงานของตนเองและผู้อื่น
5) ช่วยเด็กแก้ปัญหาความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้งกันของเด็กเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา เพราะต่างยึดความต้องการของตนเอง และความสนใจของตนเองเป็นใหญ่ วิธีการคือใช้การ
แก้ปัญหาร่วมกัน ช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการทางสังคม ครูใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งโดย
สอบถามความจริงอย่างจริงจังและอดทน ใจเย็นและหยุดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายก่อน นาคู่กรณีมา
เจรจาตกลงกัน ให้เด็กเห็นผลการกระทาของตน ยอมรับผิดและรู้จักขอโทษให้อภัยกันและกัน
6) คอยสังเกตและบันทึกคาพูด พฤติกรรม การกระทาของเด็ก เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ครูสังเกตเห็นจากการกระทาของเด็ก การพูดคุยกับเพื่อน ๆ และคนอื่น ๆ การที่ครูพูดคุย
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สนทนากับเด็กเอง คาพูดและการแสดงออกของเด็กจะสะท้อนความสนใจใคร่รู้ของเด็กพื้นความรู้
เดิมของเด็ก คุณลักษณะเฉพาะตัวของเด็ก ควรนามาเก็บไว้ในแฟ้มสะสมข้อมูลส่วนตัวเด็กเพื่อ
ตรวจสอบพัฒนาการของเด็ก ที่เปลี่ยนแปลงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ รวมถึงความสนใจของเด็กรายบุคคล
สรุ ป เทคนิ ควิธีการและบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการสอนแบบ
โครงการ โดยผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเลือกกิจกรรมรวมทั้งเลื อกวิธีการปฏิบัติด้วยตนเอง
ดังนั้น บทบาทของครูในการจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เด็กได้คิด เลือก และทาในสิ่งที่สอดคล้อง
กับความต้องการ และพัฒนาการของเด็ก ครูจึงมีหน้าที่จัดเตรียมกิจกรรม สื่อ วัสดุอุปกรณ์
สถานการณ์ ให้เด็กเลือกทา กระตุ้นให้เด็กคิดและทาในสิ่งใหม่ ที่ท้าทายความสามารถของเด็ก
รวมทั้งเป็นผู้คอยช่วยเหลือแนะนาให้เด็กสามารถปฏิบัติกิจกรรมจนประสบผลสาเร็จ อันจะเรียนรู้
ความภาคภูมิใจของเด็ก การสร้างบรรยากาศของการเรียนการสอนที่เป็นมิตร ให้ความเคารพ
ยอมรับ เด็กทุกคน ใช้เหตุผลและการยอมรับข้อคิดเห็น ยอมรับข้อผิดพลาดและจัดการกับ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้การมีปฏิสัมพันธ์ครูกับเด็ก สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก ตรวจสอบช่วยเหลือ กระตุ้นในรายที่จาเป็นส่งเสริมจุดเด่น
5. โครงการ
โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
แผนงาน
การบริหารงานวิชาการ
สนองกลยุทธ์ สพป. กจ.1 ข้อที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ข้อที่ 1
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบ
นางวิภาวัลย์ สีแป้น นางสาวณัฏฐ์ชนินาถ วทัญญู
ลักษณะงาน/โครงการ
ใหม่
ระยะเวลาดาเนินงาน
พฤษภาคม 2555 – เมษายน 2556
............................................................................................................................. .................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เป็นการวางพื้นฐานของความพร้อมใน 4 ด้าน กล่าวคือ
พัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสังคม เป็นพื้นฐานสาคัญในการ
เรียนต่อระดับประถมศึกษา ความพร้อมดังกล่าวจาเป็นจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการมีส่วนร่วมวางพื้นฐานความพร้อมให้กับผู้เรียนร่วมกัน
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โรงเรียนจึงให้ความสาคัญของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย จึงได้จัดทาโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย
2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เชื่อมต่อการจัดประสบการณ์
2.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน
2.4 เพื่อพัฒนาครูในระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและเจตคติ ในการ
จัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมสาหรับนักเรียนปฐมวัย
3. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
การบริหารจัดการในด้านต่างๆยึดหลักของความพอประมาณ ปลูกฝังให้นักเรียนรู้
เรื่องของความพอประมาณในทุกกิจกรรม
ความมีเหตุผล
การให้ความสาคัญกับนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นเหตุผลสาคัญในการวางพื้นฐาน
สาหรับการเรียนในระดับประถมศึกษา กิจกรรมต่างๆของนักเรียนครูต้องสอนเรื่องการให้เหตุผล
แบบง่ายๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อน ผู้ปกครอง
การมีภูมิคุ้มกัน
ถ้าบริหารจัดการให้นักเรียนในระดับปฐมวัย มีการพัฒนาความพร้อมตามวัย ถือเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันในด้านต่างๆให้กับนักเรียน โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
เงื่อนไขความรู้
หลักการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในระดับปฐมวัย
บทบาทของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในการมีส่วนร่วมกับการทางานของโรงเรียน
ทักษะการสอนการคิดในระดับเด็กอนุบาล (รู้จักคิด)
เงื่อนไขคุณธรรม
น่าเอ็นดู รู้จักคิด มีจิตสาธารณะ
น่าเอ็นดู คือการประพฤติปฏิบัติตน การแต่งกาย การแสดงออกด้านต่างๆ
มีจิตสาธารณะ คือการคิดถึงส่วนรวม มีจิตใจเอื้ออาทร ช่วยเหลือ แบ่งปัน
นาสู่มิติทางสังคม
ทักษะทางสังคม ทีต่ ้องอยู่ร่วมกัน ใน 4 ภาคี คือ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
นาสู่มิติทางเศรษฐกิจ
การร่วมมือกันประหยัดวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจัดประสบการณ์ทุกกิจกรรม
นาสู่มิติวัฒนธรรม
การใช้ชีวิตร่วมกัน นักเรียนรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ การตรงต่อเวลา
นาสู่มิติทางสิ่งแวดล้อม
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น การประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง
ฯลฯ ส่งเสริมให้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
4. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
4.1.1.นักเรียนในระดับปฐมวัย ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
4.1.2. คณะครูบุคลากรในฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ร้อยละ 100
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
4.1.3. ห้องเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
ระดับปฐมวัย
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4.2.1. นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการความพร้อมทุกด้านอย่างสมดุลและเต็ม
ศักยภาพ
4.2.2. นักเรียนระดับปฐมวัย สามารถแสดงผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ
Project Approach และ Brain Based Learning (BBL)
4.2.3. นักเรียนระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจดารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามวัย
4.2.4. คณะครูฝ่ายปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้หลักการเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมสามารถนาไปพัฒนาความพร้อมของนักเรียนในระดับปฐมวัย
4.2.5. ห้องเรียนระดับปฐมวัย จานวน 12 ห้อง มีบรรยากาศที่เร้าความสนใจ
มีระเบียบเอื้อต่อการเรียนรู้
4.2.6. ผู้ปกครองเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยทุกด้าน
5. การดาเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

1.แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนา 16 พ.ค. 55
คุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
2. คณะกรรมการประชุมวางแผนการ
20 พ.ค. 55
ดาเนินงาน
2.1 พัฒนาครูปฐมวัย
20 พ.ค.55 - 31 มี.ค.56
2.2 ตั้งกรรมการเครือข่าย
2.3 พัฒนาประสบการณ์ความพร้อม
2.4 พัฒนาห้องเรียน
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งบประมาณ
50,000

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
นายเสกสรรค์
เห็นประเสริฐ
น.ส.ณัฐชนินาถ
วทัญญู

2.5 นาเสนอนิทรรศการ
3. นิเทศติดตามผลการทางาน
4. สรุปและประเมินผล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัด
1.ผลพัฒนาความพร้อมของนักเรียนในระดับปฐมวัย
2. แผนการจัดประสบการณ์ของครู
3. ห้องเรียนในระดับปฐมวัย
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเครือข่าย

เกณฑ์
-ร้อยละ 80
-ร้อยละ 100
-ร้อยละ 100
-ร้อยละ 80

7. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
1.ผลพัฒนาความพร้อมของนักเรียน
ในระดับปฐมวัย
2. แผนการจัดประสบการณ์ของครู
3. ห้องเรียนในระดับปฐมวัย
4. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
เครือข่าย

วิธีการวัดประเมินผล
ตรวจผลพัฒนาความพร้อม
ตรวจแผนการจัดประสบการณ์
ตรวจผลงานสภาพจริง
สังเกตพฤติกรรม
สัมภาษณ์ครูประจาชั้น

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบประเมินพัฒนาการ
แบบประเมินแผนการจัด
ประสบการณ์
แบบประเมินห้องเรียนดีเด่น
แบบประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนในระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาความพร้อม ครูในระดับปฐมวัยได้รับการ
พัฒนา ห้องเรียนในระดับปฐมวัยมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาความเป็นเลิศครบ
ทุกด้าน และสามารถแข่งขันได้รับรางวัลในเวทีระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
จะเห็ นได้ว่า การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย เป็น
โครงการที่มีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน จึงถือว่าเป็นโครงการที่มีความสาคัญในการพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ให้มีศักยภาพมากขึ้น
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6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยในประเทศ
การศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ผู้รายงานได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
เปลว ปุริสาร (2543) ได้ศึกษา ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 2) แผนการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ ผลการวิจัยพบว่า หลังจากที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
แล้วทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
สมสุดา มัธยมจันทร์ (2544) ได้ศึกษา เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโครงการในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน พบว่า ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูมีบทบาทในการกระตุ้น การให้คาปรึกษาการ
ให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนมีความสอดคล้องกับโครงการ
ที่กาลังเรียนอยู่ การวัดประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลาย
อุลัย บุญโท (2544) ได้ศึกษา พฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนวการสอนโครงการ โดยทาการทดลองกับเด็กอายุ 5- 6 ปีชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านหยวก อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี จานวน 15 คน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าเด็ก
ปฐมวัยก่อนจัดประสบการณ์และระหว่างจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนโครงการในแต่ละสัปดาห์
มีพฤติกรรม ความเชื่อมั่นในตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัย
พฤตกรรมความเชื่อมั่นในตนเองระหว่างการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนโครงการในแต่ละ
สัปดาห์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์
ปัทมา ศุภกาเนิด (2545) ได้ศึกษา พฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ด้านสังคมของเด็กปฐมวัยโดยเฉลี่ยรวมและแยกเป็นรายที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แบบสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 2) แผนการจัดประสบการณ์
แบบโครงการ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนการจัดประสบการณ์แบบโครงการและระหว่างการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการในแต่ละสัปดาห์มีพฤติกรรมด้านสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมด้านสังคมในแต่ละสัปดาห์สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์
อัจฉราภรณ์ เชื้อกลาง (2545) ได้ศึกษา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์จากการใช้กิจกรรม มุ่งเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และเล่ น ตามมุ ม วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งมี แ บบแผน ผลการวิ จั ย พบว่ า เด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์ จ ากการใช้ กิ จ กรรมมุ่ ง เน้ น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์จ ากการใช้ กิจ กรรม มุ่ง เน้ นทั กษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ แ ละเล่ นตามมุ ม
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วิทยาศาสตร์ อบ่ างมีแบบแผน มี ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ สู งกว่า เด็กปฐมวัย ที่ได้รั บ
ประสบการณ์ จากการใช้กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์และเล่นตามมุมวิทยาศาสตร์แบบ
ปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
อาพวรรณ์ เนียมคา (2546) ได้ศึกษา ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความสามารถทาง
คณิ ต ศาสตร์ แ ละเปรี ย บเที ย บความสามารถทางคณิ ต ศาสตร์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการ ก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ เครื่องมือที่ใช้คือ
1) แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์
ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน หลั งการทดลองมี
ความสามารถ ทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการทดลอง และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบโดยจาแนกรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกด้าน
ศุภวารี ศรีนวล (2547) ได้ศึกษา การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความพร้อมของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการโดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80และเพื่อเปรียบเทียบทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ศึกษาประสิ ทธิผลของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
ความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนบ้านพนมไพร สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแผนการจัดประสบการณ์
แบบโครงการ แบบทดสอบวัดทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ และแบบสังเกตพัฒนาการของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ที่พัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ80.86/91.36 มี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.74 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนและความพร้อมหลังเรียนเพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กิ่งแก้ว ค่ายไธสง (2548) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบความพร้อมทั้ง 4 ด้านของนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงการและแบบจิกซอว์ มีความมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดประสบการณ์แบบ
โครงการและแบบจิกซอว์ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 เปรียบเทียบความพร้อมทั้ง 4 ด้านของ
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดประสบการณ์แบบโครงการและแบบจิกซอว์ และเพื่อศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของการเรียน ด้วยการจัดประสบการณ์แบบจิกซอว์ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จานวน 2
ห้องเรียน จานวนนักเรียน 60 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แผนการจัด
ประสบการณ์ จานวน 16 แผน แบบทดสอบย่อยจานวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดความพร้อมทางด้าน
สติปัญญา จานวน 16 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Independent Samples) ผลของการวิจัย พบว่า 1)
แผนการจัดประสบการณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 แบบโครงการและแบบจิกซอว์มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.40/80.73 และ 82.36/80.52 ตามลาดับ ส่วนด้านการประเมินความพร้อมทั้ง 4 ด้าน
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่าการจัดประสบการณ์แบบโครงการสูงกว่าแบบจิกซอว์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีดัชนีประสิทธิผลด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ที่เรียนด้วยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.5259 และการจัดประสบการณ์แบบ
จิกซอว์ มีค่าเท่ากับ 0.5219 นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 53.59 และ
52.19 ตามลาดับ
ทิพย์มณี เลขาขา (2549) ได้ศึกษา สาระการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบโครงการ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสาระการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชาย-หญิง อายุ
ระหว่าง 4 - 5 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 จานวน 21 คน ของโรงเรียน
เซนต์ไมเกิ้ล กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้สาระการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงการ เป็นเวลา 9 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ แบบบันทึกและวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่าง กรอบการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เพื่อ
ดาเนินการจัดการเรียนรู้และบันทึกสาระการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริงของกลุ่มตัวอย่างในห้องเรียนขณะทา
กิจ กรรม แล้ ว วิเคราะห์ ส าระการบัน ทึกที่รวบรวมตามกรอบของหลั กสู ต รการศึก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2546 ผลการวิจัยพบว่า สาระการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ
มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นหลักสูตร
แกนกลางประกอบด้วยสาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์สาคัญโดย 1) สาระที่ควรเรียนรู้ที่เกิดจาก
สถานการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ ซึ่งเป็นการริเริ่มร่วมกันระหว่างเด็กและผู้วิจัย นาไปสู่เนื้อหา
การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงในห้องเรียนอย่างเชื่อมโยงกับสาระที่ ควรเรียนรู้ทั้ง 4 สาระ ตามที่ระบุใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 2) ประสบการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นจริงขณะที่เด็กปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการเป็นประสบการณ์ต่างๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
อารมณ์ -จิ ตใจ สั งคมและสติปั ญญาซึ่ งเป็ นไปตามสาระที่ ร ะบุใ นหลั ก สู ต รการศึ กษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2546 การศึกษาครั้งนี้ แม้ว่าจะเกิดขึ้นตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
เด็กปฐมวัยทั้ง 12 ข้อ แต่ยังไม่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ทั้งหมด
อารีย์ บุญฤทธิ์ (2549) ได้ศึกษา เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
ประสบการณ์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พบว่า
1. คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัดประสบการณ์
เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
2. คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์เน้น
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ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ และได้รับการจัดประสบการณ์ ตามหลั กสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลังได้รับการจัดประสบการณ์
เน้ น ทั กษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ เมื่ อจ าแนกเป็น รายด้า น ได้แ ก่ ความคิ ดคล่ องแคล่ ว
ความคิดละเอียดละออ และความคิดริเริ่ม สูงกว่ากลุ่มที่จัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ
นิตยพรรณ เฉกไพชยนต์ (2549) ได้ศึกษา เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสม เพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกตและการสื่อ
ความหมายของเด็กอนุบาล พบว่า หลังการทดลองเด็กกลุ่มทดลองใช้โปรแกรมมีคะแนนทักษะ
การสังเกตและการสื่อความหมายสูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสื่อประสมในเด็กอนุบาล พบว่า การใช้กล้องจุลทรรศน์
กล้องดิจิตอล กล้องวิดีทัศน์การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้พรินเตอร์ การใช้สแกนเนอร์ เด็กสามารถใช้
สื่อประสมได้แม้ระยะแรกจะไม่คล่องเมื่อจบการทดลองโปรแกรม เด็กทุกคนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและคล่ อ งแคล่ ว ผลการสอบถามความพอใจในการเรี ย นแบบโครงการโดยใช้
เทคโนโลยีสื่อประสม พบว่า เด็กชอบเรียนแบบโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสมมาก เพราะ
เรียนแล้วสนุก ได้ความรู้และได้ใช้เทคโนโลยีสื่อประสมประเภทต่าง ๆ ด้วยตนเอง และพบว่า
เด็กอยากเรียนแบบโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสื่อประสมอีก
นิตยา บุญเมือง (2550) ได้ศึกษา เรื่อง ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ
ที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการก่อนและหลังการ
ทดลอง มีพฤติกรรมทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวม และ
รายด้าน คือ ด้านการร่วมมือ กล้าคิดและกล้าแสดงออก การทากิจกรรมร่วมกัน การช่วยเหลือและ
การแบ่งปัน โดยพฤติกรรมทางสังคมแตกต่างกัน หลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แบบปกติก่อนและหลังการทดลอง
มีพฤติกรรมทางสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยพฤติกรรมทางสังคม
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง
3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติหลังการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รั บการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการมี
พฤติกรรมทางสังคมสูงกว่าเด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ
สุดาพร วิชิตชัยชาคร (2551) ได้ศึกษา ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อ
พัฒ นาการของพฤติ ก รรมด้ า นสั งคมของเด็ก ปฐมวั ย และเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษใน
ห้องเรียนร่วม มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อพัฒนาการของ
พฤติ ก รรมด้ า นสั ง คมของเด็ ก ปฐมวั ย และเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษในห้ อ งเรี ย นร่ ว ม
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวัยชายและหญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเกษมพิทยา สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการ
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การศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) 1 ห้องเรียน จากจานวน 2 ห้องเรียน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนร่วม
ระหว่างเด็กปฐมวัยปกติจานวน 12 คน และเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษจานวน 3 คน และจัด
ให้เด็กได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน เฉลี่ย
วันละ 45 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ และ
แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์มาจากการดาเนินการ
วิจัยแบบ Single subject design กับแบบ one Group Time – Series เข้าด้วยกัน โดยมีผู้สังเกต
จานวน 2 คน ด้วยค่าความเชื่อมั่นของผู้สังเกต RAI = 0.96 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค์ IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดย การทดสอบ
นัยสาคัญโดยการใช้การทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed –Rank Test
ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยปกติและเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียนร่ วมหลังจาก
ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีพฤติกรรมด้านสังคมโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
ช่วยเหลือ ด้านการยอมรับ และด้านการแบ่งปัน สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551) ได้ศึกษา เรื่อง ผลการประเมินโรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ ปีการศึกษา 2550 พบว่า โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบมีผลการประเมินตาม
ระดับคุณภาพ องค์ประกอบที่ 2 การใช้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก
เมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ทุกตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยบูรณาการผ่านการเล่นและการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีโรงเรียน
ที่อยู่ในระดับคุณภาพดีมากสูงสุด ร้อยละ 89.07 รองลงมาคือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 มีการประเมินผล
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ เด็ก ร้อยละ 84.92
และตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้อยละ 70.27 อภิปรายผล
การจัดสภาพแวดล้อมมุมประสบการณ์ มีความสาคัญต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็ก
สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เด็ก มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ สร้างปฏิสัมพันธ์กับสื่อของเล่น
และเพื่อน ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กในการเรียนรู้
บุญศรี ใหม่คามิ (2553 ) ได้ศึกษา เรื่อง การเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์ ตาม
แนวการสอนแบบโครงการกับปกติ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พบว่า
1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการและแบบปกติ ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.10/84.21 และ 81.35/80.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์ ตามแนวการสอนแบบ
โครงการและแผนการจั ด ประสบการณ์ แบบโครงการและแบบปกติ มี ค่า เท่า กับ 0.6136 และ
0.6000 แสดงว่า เด็กมีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 61.36 และร้อยละ 60.00 ตามลาดับ
3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ มี
พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกายและพั ฒ นาด้ า นสติ ปั ญ ญา สู ง กว่ า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยแผนการจั ด
ประสบการณ์แบบโครงการแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ
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พัสน์นันท์ ศรีทราไชย (2553) ได้ศึกษา ผลการจัดประสบการณ์ ตามแนวการสอน
แบบโครงการเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า
1. แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการเพื่อพัฒนาความคิด
รวบยอดทางวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ระดั บ ปฐมวั ย ปี ที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
82.78/84.63
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการ
เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ระดับปฐมวัยปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ
0.7009 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 70.09
3. นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2 มีคะแนนฉลี่ยของความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโครงการเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความคงทนความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ หลังจากเรียนไปแล้ว 4
สัปดาห์ ได้ร้อยละ 99.56 ของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 4 สัปดาห์ ไม่
แตกต่างกัน
ปราณี อรัญกูล (2555) ได้ศึกษา การจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการส่งเสริมการรับรู้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์
การสอน
แบบโครงการส่งเสริมการรับรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชั้น
อนุบาลปีที่ 2 โดยหาประสิทธิภาพของชุดการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการ ที่พัฒนาขึ้นตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ
โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ปีการศึกษา 2554 จานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม อย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือชุดการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการ เพื่อส่งเสริมการรับรู้คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ของเด็กปฐมวัยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ การวิจัย
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาชุดการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน หาค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 แบบประเมินผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์การรับรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการ
ตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผล มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ .52-.78 ค่าอานาจจาแนก
(r) ตั้งแต่ .50 - .87 และหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rtt) = .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่าประสิทธิภาพเครื่องมือชุดการจัดประสบการณ์การสอนแบบโครงการเพื่อส่งเสริม
การรับรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ E1/E2
= 80.52/86.43
2. การเปรียบเทียบการรับรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการจัดประสบการณ์การสอนแบบ
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โครงการมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.2 งานวิจัยต่างประเทศ
งานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย ได้มีผู้ศึกษาไว้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
DeMarie and Ethridge (2006 : 101) ได้ศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ด้วยโครงการเล่าประสบการณ์โดยใช้ภาพถ่ายประกอบ พบว่า การที่ครอบครัวจะทราบว่าเด็กทา
อะไรที่โรงเรียน เป็นสิ่งทีย่ าก เพราะเมื่อถามคาถามกับเด็กว่า “ทาอะไรที่โรงเรียน” เด็กจะตอบเพียง
ว่า “เล่นหรือไม่รู้” ซึ่งมันยากที่จะให้ครอบครัวเข้าใจได้ว่าเด็กเรียนอะไรในแต่ละวัน จึงได้มีการ
ทดลองเปรียบเทียบการเล่าประสบการณ์ของเด็ก โดยใช้ภาพถ่ายประกอบและไม่ใช้ภาพถ่าย
ประกอบ ผลปรากฏว่า เด็กที่เล่าประสบการณ์โดยใช้ภาพถ่ายประกอบสามารถเล่าเรื่องราวต่าง ๆ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้เรียนในโรงเรียน ได้ดีกว่าเด็กที่เล่าเรื่องราวโดยไม่มีภาพถ่ายประกอบ ทั้งนี้เด็ก
เป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์กิจกรรมนั้น ๆ ด้วยตัวเด็กเอง เป็นภาพถ่ายที่เด็กกาลังทากิจกรรม จะ
แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาเห็นคุณค่า เช่นเด็กชอบกิจกรรมที่ทา เพื่อนที่ร่วมกิจกรรมด้วยกัน เป็นต้น
Williams. (1999 : 751) ได้ศึกษา เรื่อง การจัดทาเอกสารการเรียนรู้และวิธีการประเมิน
การสอนแบบโครงการซึ่งในการเรียนแบบโครงการ คือ การให้เด็กได้มีโอกาสศึกษาเรื่องตนเองสนใจ
อย่างลุ่มลึกลงไป ซึ่งวิธีการสอนแบบเก่าที่ใช้เด็กเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นเด็กจะไม่เกิด
ความรู้ตามที่ครูกาหนดนั้น ซึ่งต่างจากการสอนแบบโครงการเพราะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่าน
โครงการที่ตัวเองสนใจ นับว่าการสอนแบบโครงการช่วยให้เด็กสามารถเห็นความรู้ได้จริง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัย ผู้วิจัยได้ศึกษา การประเมินโครงการในรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) 4 ด้าน ได้แก่
ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ดังนี้
การประเมิ น โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึ ก ษา ในระดั บ
ป ฐ ม วั ย โ ร ง เ รี ย น
อนุบาลกาญจนบุรี

การประเมินโครงการ
โดยใช้รูปแบบซิปป์
(CIPP Model) 4 ด้าน
คือ
1. ด้านบริบท
2. ด้านปัจจัยนาเข้า
3. ด้านกระบวนการ
4. ด้านผลผลิต
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ผลการประเมิ น การ
ป ร ะ เ มิ น โ ค ร ง ก า ร
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึ ก ษาในระดั บ
ป ฐ ม วั ย โ ร ง เ รี ย น
อนุบาลกาญจนบุรี

แผนภูมิที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
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