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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค@เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ@ตามแนวคิดการ
เรียนรูIโปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็กปฐมวัยโดยการวิจัย
และพัฒนา ประกอบดIวย 4 ขั้นตอนคือ 1) ศึกษาและวิเคราะห@ขIอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนารูปแบบ
การจัดประสบการณ@  3) ทดลองใชIรูปแบบการจัดประสบการณ@ แบบแผนที่ใชIในการทดลอง
ประกอบดIวย 3 ลักษณะคือ  1. แบบกําหนดกลุ[มควบคุม ทดสอบก[อนและหลัง 2. แบบกลุ[มเดียว 
ทดสอบก[อนและหลังต[อเนื่องตามเวลาที่กําหนด 3. แบบกําหนดกลุ[มควบคุม ทดสอบก[อนและ
หลังต[อเนื่องตามเวลาที่กําหนด กลุ[มตัวอย[างเป\นครูปฐมวัย จํานวน 2 คน และเด็กปฐมวัย      
ช้ันอนุบาล 3 จํานวน 30 คน ของโรงเรียน จิระศาสตร@วิทยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส[งเสริมการศึกษาเอกชน ระยะเวลาการจัดประสบการณ@ 12 สัปดาห@ และ 4) การประเมิน
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ@ โดยทําการวิเคราะห@ขIอมูลเชิงปริมาณดIวย         
ค[ารIอยละ ค[าเฉลี่ย ค[าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค[าที และขIอมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
วิเคราะห@เนื้อหา เครื่องมือการวิจัย ประกอบดIวย รูปแบบการจัดประสบการณ@ แบบประเมิน
ความคิดเห็นของครูปฐมวัย แบบทดสอบและ แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย 
 ผลการวิจัยพบว[า 1) เด็กปฐมวัย มีความสามารถทางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@   
หลังการจัดประสบการณ@สูงกว[าก[อนการจัดประสบการณ@ อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01       
2) เด็กปฐมวัยที่ไดIรับการจัดประสบการณ@ตามรูปแบบการจัดประสบการณ@ มีความสามารถทาง 
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ หลังการจัดประสบการณ@สูงกว[าเด็กปฐมวัยที่ ไม[ไดI รับ         
การจัดประสบการณ@ อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) เด็กปฐมวัยที่ไดIรับการจัด
ประสบการณ@  มีความสามารถทางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@มีพัฒนาการสูงขึ้นอย[างเป\น
ลําดับ และมีความคงทนของพฤติกรรมในระยะติดตามผลการจัดประสบการณ@ 4) ความคิดเห็น
ของครูปฐมวัยที่มีต[อรูปแบบการจัดประสบการณ@ มีความเหมาะสม และอยู[ในระดับมาก  
 คําสําคัญ : การพัฒนารูปแบบ การจัดประสบการณ@ตามแนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ  
เชาวน@ปMญญา เชาวน@อารมณ@ เด็กปฐมวัย 

 
                                                 
1 สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร@ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to the develop of the pro-active experience based 
conceptual model to enhance intelligence and emotional quotient for preschool children. This 
research and development (R and D) was conducted in 4 phases : Phase 1) Study and 
analysis of basic data; Phase 2) Design and Development of the model ; Phase 3) 
Implementation of the model, which were implemented by the research method with 
control-group pretest–posttest design ,one-group interrupted time-series design and 
control-group interrupted time-series design among the participants of 2 preschool teachers 
and 30 preschool children from K3 of early childhood classes of Jirasartwitthaya School, 
Office of the Private Education Commission for 12 weeks ;andPhas4) Evaluation of the 
model’s effectiveness, in which the quantitative data were analyzed in terms of percentage, 
average mean, standard deviation, and t-test whereas the qualitative ones were analyzed 
by the method of content analysis. In this R and D, the instruments were 1) the Model 2) the 
evaluation test of the teachers’ opinions and views 3) the test of intelligence quotient and 
emotional quotient capability and 4) the behavioral observation form of the preschool children 
in the intelligence quotient and emotional quotient. 
 The research results revealed as follows : 1) The preschool children to develop 
intelligence quotient and emotional quotient capability had significantly higher intelligence 
quotient and emotional quotient capability than before provision of experiences provided at 
the statistical significance level .01.  2) The preschool children to develop intelligence quotient 
and emotional quotient capability had significantly higher intelligence quotient and emotional 
quotient capability than those who did not at the statistical significance level .05.  3) The 
preschool children to develop intelligence quotient and emotional quotient capability had 
respectively higher development, there was the retention of the preschool children’s 
behavior of intelligence quotient and emotional quotient capability. 4) The preschool teachers 
who used the experience based model viewed that the experience based model was 
suitable at the greater activity level and consistency with and practical in performance. 
 Keywords : Model  Development, Pro-Active Experience Based Conceptual, Intelligence 

Quotient,  Emotional Quotient, Preschool Children 
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บทนํา 
 เด็กทุกคนเกิดมาพรIอมกับความฉลาด        
ซึ่งความฉลาดมิใช[เป\นเพียงความสามารถทาง
ปMญญาดIานคณิตศาสตร@และภาษา ดังท่ี เฮาวาร@ด 
การ@ดเนอร@ (Howard Gardner) กล[าวถึง ในทฤษฎี
พหุปMญญาว[า เชาวน@ปMญญาของเด็กมีไดIหลายดIาน 
ไดIแก[ เชาวน@ปMญญาดIานภาษา เชาวน@ปMญญาดIาน
ตรรกะและคณิตศาสตร@ เชาวน@ปMญญาดIานมิติ 
เชาวน@ปMญญาดIานดนตรี เชาวน@ปMญญาดIาน
ร[างกายและการเคลื่อนไหว เชาวน@ปMญญาดIาน
มนุษย@สัมพันธ@ เชาวน@ปMญญาดIานการเขIาใจตนเอง 
และ เชาวน@ ปMญ ญาดI านการ เขI าใจธรรมชาติ           
(อาร@มสตรอง โธมัส. 2546: 14-18) และจากการ
เปลี่ยนแปลงและการเจริญกIาวหนIาทางวิทยาการ 
เทคโนโลยี และสังคม ทําใหIมีการยอมรับกันว[า 
การมีชีวิตท่ีมีความสุขและประสบผลสําเร็จไม[ใช[
เ พี ย ง อ า ศั ย เ ช า ว น@ ปM ญ ญ า  ห รื อ ไ อคิ ว  ( IQ: 
Intelligence Quotient) เพราะชีวิตตIองการทักษะและ
ความสามารถในหลายดIาน โดยเฉพาะเชาวน@
ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ท่ีเป\นองค@ประกอบร[วม
สําหรับการประสบผลสําเร็จในชีวิต (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข. 2548: 12-13) จึงทําใหI  
ทุกฝ�ายใหIการยอมรับและสนับสนุนใหIมีการพัฒนา
ความฉลาดท่ีมีอยู[หลายดIาน โดยเฉพาะเชาวน@
ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ ท่ีมีอยู[ ในตัวบุคคล      
ใหIแสดงออก โดยเร่ิมตIนพัฒนาต้ังแต[เด็กปฐมวัย    
ซึ่งเป\นวัยท่ีเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทุกดIาน    
ดIวยสมองท่ีมีการเจริญเติบโตสูงสุด ซึ่งเด็กควร
ไดIรับการส[งเสริมและพัฒนาในสิ่งท่ีเหมาะสม  
หากผ[านพIนช[วงน้ีไปโอกาสน้ันจะไม[หวนคืนมา 
(นิตยา  คชภักดี. 2543: 23-25) 
 เด็กปฐมวัยจําเป\นตIองไดIรับการเสริมสรIาง
เชาวน@ปMญญาควบคู[กับ เชาวน@อารมณ@ (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข. 2548: คํานํา) การเสริมสรIาง    
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัย 

นับ เป\ นแนว คิ ด สํ า คัญของการพัฒนาบุคคล                 
ท่ีสอดคลIองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห[งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีเนIนคน
เป\นศูนย@กลางของการพัฒนา คือ มุ[งการพัฒนาคนใหI 
มีคุณภาพเป\นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
ใหIม่ันคง และสามารถแข[งขันกับประเทศต[างๆ    
ในโลกไดIต[อเนื่องดIวยการพัฒนาความสามารถ 
สติปMญญา และจิตใจ ใหIพรIอมสําหรับการพัฒนา
ป ร ะ เ ท ศ สู[ สั ง ค ม ฐ า น ค ว า ม รูI  ( สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติ. 
2554:ฉ-ช) การพัฒนาเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@
ท่ีเหมาะสม ช[วยทําใหIเด็กไดIรับการเสริมสรIาง
พัฒนาการ และการเ รียนรูI อย[างมีความสุข 
ส า ม า รถ นํ า ม า ใ ชI ป ร ะ โ ย ชน@ ใ นก า ร เ รี ยน รูI          
การปรับตัว และการมีชีวิตท่ีประสบผลสําเร็จ 

 จากรายงานสภาวะเชาวน@ปMญญาและ 
เชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัยโดยหน[วยงาน      
ซึ่งประกอบดIวยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) และ (2554) สํานัก
ประเมินผลการจัดการศึกษา และสํานักเลขาธิการสภา
การศึกษา (2552: 124-125) ประกอบกับรายงาน
ความกIาวหนIาการจัด การเรียนรูI ระดับเด็กปฐมวัย 
ป�  2551-2552 ( สํ า นักงานเลขา ธิการสภา
การศึกษา. 2552: บทสรุปผูIบริหาร)  ไดIใหIขIอมูล  
ท่ีสอดคลIองกันว[า เด็กอายุ 3-5 ป� กําลังประสบ
ปMญหาเกี่ยวกับเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@        
ท่ีมีแนวโนIมลดลง โดยเฉพาะเชาวน@ปMญญาอยู[ใน
ระดับท่ีตํ่ากว[าเกณฑ@ขององค@การอนามัยโลก   
โดยมีสาเหตุสําคัญจากการท่ีเด็กขาดการไดIรับ 
การกระตุIนและส[งเสริมในวัยท่ีเหมาะสม ประกอบ
กับสภาพแวดลIอม อาหาร และการจัดการศึกษา
ยังสามารถส[งเสริมใหIเด็กไดIรับการพัฒนาเชาวน@
ปMญญาอย[างเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันเชาวน@
อารมณ@ของเด็กท่ีลดลงก็เป\นส[วนทําใหIเชาวน@
ปMญญาลดลงตามมา เนื่องจากเชาวน@ปMญญา   
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และเชาวน@อารมณ@ ควรตIองไดIรับการพัฒนาควบคู[
กันไป หากขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึงย[อมทําใหIการพัฒนาเด็ก
เป\นไปอย[างไม[เต็มศักยภาพ (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข. 2548: คํานํา)  
 การเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@
อารมณ@นับเป\นส[วนสําคัญสําหรับการเรียนรูIของเด็ก 
สิ่งเหล[าน้ีสามารถพัฒนาใหIเกิดขึ้นไดI หากเด็กไดIรับ
การดูแลและเอาใจใส[ดIวยวิธีการท่ีสอดคลIองกับ
ธรรมชาติ เป�ดโอกาสใหIเด็กไดIมีปฏิสัมพันธ@กับ
สิ่งแวดลIอมอย[างอิสระ และเลือกเรียนรูIไดIดIวย
ตนเองตามความสนใจ แนวทางในการเสริมสรIาง
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัย
ดังกล[าว มีความสอดคลIองกับ แนวคิดการเรียนรูI
โปรแอคทีฟ (Pro-Active Learning) ท่ีกําหนดว[า 
“เด็กทุกคนเป\นเด็กฉลาดไดIในทุกดIานโดยเฉพาะ
ความฉลาดทางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ 
ห า ก เ ด็ ก ไ ดI รั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รูI แ ล ะ                
จัดสภาพแวดลIอมท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงวิธีการ
เรียนรูIของเด็กแต[ละคนท่ีแตกต[างกันไป โดยใหI
อิสระแก[เด็กในการเลือกและปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความสนใจ ใหIเด็กไดIแสดงออกตามศักยภาพ  
และเป�ดโอกาสใหIเด็กไดIมีปฏิสัมพันธ@กับสิ่งแวดลIอม 
ซึ่งทําใหIเด็กไดIรับการพัฒนาและส[งเสริมความรูI 
ประสบการณ@ และทักษะใหม[ของเด็กแต[ละคน
ออกมา ผูIวิจัยจึงไดIนําแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development : R & D)        
มาประยุกต@และพัฒนาเป\นรูปแบบการจัดประสบการณ@
ตามแนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสรIาง
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็ก
ปฐมวัย เพื่อใหIผูIสอนระดับปฐมวัยไดIนําไปใชIเป\น
แนวทางในการจัดประสบการณ@ เพื่อเสริมสรIาง
เ ช า ว น@ ปM ญ ญา แล ะ เช าว น@ อ า รม ณ@ ไ ดI อย[ า ง            
มีประสิทธิภาพต[อไป 

 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห@ขIอมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ของเด็ก
ปฐมวัย 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ@ 
ตามแนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสรIาง    
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการใชIรูปแบบการ  
จัดประสบการณ@ตามแนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ
เพื่อเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@
สําหรับ เด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค@ย[อยดังน้ี 
 3.1 เปรียบเทียบเชาวน@ปMญญาและ
เชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัยท่ีไดI รับการจัด
ประสบการณ@ตามรูปแบบการจัดประสบการณ@ตาม
แนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสรIางเชาวน@
ปMญญาและเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็กปฐมวัยก[อนและ
หลังการจัดประสบการณ@ 
 3.2 เปรียบเทียบเชาวน@ปMญญาและ
เชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัยท่ีไดI รับการจัด
ประสบการณ@ตามรูปแบบการจัดประสบการณ@ตาม
แนวคิดการเรียนรูI โปรแอคทีฟเพื่อเสริมสรIางเชาวน@
ปMญญาและเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็กปฐมวัย และเด็ก
ปฐมวัยท่ีไม[ไดIรับการจัดประสบการณ@ ตามรูปแบบ
การจัดประสบการณ@ตามแนวคิดการเ รียนรูI      
โปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@   
อารมณ@สําหรับเด็กปฐมวัยก[อนและหลังการ     
จัดประสบการณ@ 
 3.3 เปรียบเทียบเชาวน@ปMญญาและ
เชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัย ท่ีไดIรับการจัด
ประสบการณ@ตามรูปแบบการจัดประสบการณ@ตาม
แนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟเพื่อเสริมสรIางเชาวน@
ปMญญาและเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็กปฐมวัย       
4 ระยะ คือ ก[อนการจัดประสบการณ@ หลังการจัด
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ประสบการณ@ คร้ังท่ี 1 หลังการจัดประสบการณ@ 
คร้ังท่ี 2 และระยะติดตามผลการจัดประสบการณ@ 
 3.3 ศึกษาความคิดเห็นของครูปฐมวัยท่ีมี
ต[อรูปแบบการจัดประสบการณ@ตามแนวคิดการ
เรียนรูIโปรแอคทีฟเพื่อเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและ
เชาวน@อารมณ@สําหรับเด็กปฐมวัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุJมตัวอยJาง 

 1 .  ประชากร  ท่ี ใชI ใ นการวิ จั ยค ร้ัง น้ี    
ไดIแก[ เด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป� กําลังเรียนช้ัน
อนุบาล 3 ของโรงเรียนจิระศาสตร@วิทยา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส[งเสริมการศึกษาเอกชน
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ภาคเรียนท่ี 1 ป�การศึกษา 2555 จํานวน 10 
หIองเรียนๆ ละ 30 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 300 คน
 2 .  ค รูปฐม วัย  ผูI ปฏิ บั ติการสอน ช้ัน 
อนุบาล 3 ของโรงเรียนจิระศาสตร@วิทยา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส[งเสริมการศึกษาเอกชน  
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
ภาคเรียนท่ี 1 ป�การศึกษา 2555 จํานวน 10 
หIองเรียนๆ ละ 1 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 10 คน 
 กลุ[มตัวอย[าง ท่ีใชIในการวิจัยคร้ังน้ี ไดIแก[ 
 1. เด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ป� กําลังเรียน    
ช้ันอนุบาล 3 ของโรงเรียนจิระศาสตร@วิทยา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาส[งเสริมการเอกชน
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค
เรียนท่ี 1 ป�การศึกษา 2555 จํานวน 2 หIองเรียน
ไดIมาโดยสุ[มอย[างง[าย แบ[งเป\นเด็กปฐมวัยท่ีไดIรับ
ก า รจั ด ปร ะ ส บก า ร ณ@ ต า ม รูปแ บบก า รจั ด
ประสบการณ@  1 หIองเรียน และเด็กปฐมวัยท่ีไม[ไดI
รับการจัดประสบการณ@ 1 หIองเรียน จํานวนเด็ก
ปฐมวัย 30 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 60 คน 

 

 2. ครูปฐมวัย ผูIปฏิบัติการสอนช้ันอนุบาล 
3 แบ[งเป\นหIองเรียนครูปฐมวัยท่ีจัดประสบการณ@     
1 ค น  แ ล ะ หI อ ง เ รี ยน ค รู ปฐ ม วั ย ท่ี ไ ม[ ไ ดI จั ด
ประสบการณ@ 1 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 2 คน  

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย  

 1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัด

ประสบการณ@ตามแนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ 
(PAL) ประกอบดIวย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1 . 1  ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ รI อ ม              
(P : Preparing) ประกอบดIวย  

1 . 1 . 1  ก า ร ส รI า ง แ ร ง จู ง ใ จ 
(Motivation)  

1 .1 .2 การใชIคํ าถามหลัก (Key 
Questions) 
 1.2 การปฏิบัติ (A : Action) 
ประกอบดIวย       

1.2.1 ก า รปฏิ บั ติ อ ย[ า ง อิ ส ร ะ 
(Freedom) 

1.2.2 การปฏิบัติอย[างมีทางเลือก 
(Choice) 
 1 . 3  ก า ร สะทI อนผลการเ รี ยน รูI                   

(L : Learning Reflection) ประกอบดIวย 

1 .3 . 1  การแลก เปลี่ ยน เ รียน รูI 
(Sharing) 

1.3.2 การสรุปวิธีการนําไปใชIใหI
เกิดประโยชน@ (Applying) 

 2. ตัวแปรตาม คือ เชาวน@ปMญญาและ

เชาวน@อารมณ@ของปฐมวัย ประกอบดIวย
ความสามารถ ดังน้ี 

2.1 เชาวน@ ปM ญญา ประกอบดI วย 
ความสามารถ 3 ดIาน  

2.1.1 การคิดเชิงเหตุผล 
2.1.2 การแกIปMญหา 
2.1.3 การสื่อสาร 
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 2.2 ประกอบดIวย ความสามารถ 3 ดIาน 
2.2.1 การตระหนักรูIอารมณ@ของตน 

 2.2.2 การแสดงความรับผิดชอบ 
 2.2.3 การอยู[ร[วมกับผูIอื่น 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ผูIวจิัยต้ังสมมติฐานของ
การวิจัย ดังน้ี 
 1.  เด็กปฐมวัยท่ีไดIรับการจัดประสบการณ@
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ@ มีเชาวน@ปMญญา
และเชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัย หลังการจัด
ประสบการณ@สูงกว[าก[อนการจัดประสบการณ@ 
 2. เด็กปฐมวัยท่ีไดIรับการจัดประสบการณ@ 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ@ มีเชาวน@ปMญญา
และเชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัย ก[อนและหลัง
การจัดประสบการณ@สูงกว[าเด็กปฐมวัยท่ีไม[ไดIรับ
การจัดประสบการณ@ 
 3. เด็กปฐมวัยท่ีไดIรับการจัดประสบการณ@
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ@ มีเชาวน@ปMญญา
และเชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัย 4 ระยะ คือ 
ก[ อ น ก า ร จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ@  ห ลั ง ก า ร จั ด
ประสบการณ@ คร้ังท่ี 1 หลังการจัดประสบการณ@ 
คร้ังท่ี 2 และระยะติดตามผลการจัดประสบการณ@ 
มีพัฒนาการสูงขึ้นอย[างเป\นลําดับ และมีการคงทน
ของพัฒนาการเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@
ของของเด็กปฐมวัย ในระยะติดตามผลการจัด
ประสบการณ@ 
 4. ครูปฐมวัยมีความคิดเห็นท่ีมีต[อรูปแบบ
การจัดประสบการณ@ว[า มีความเหมาะสมอยู[ใน
ระดับมาก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยการสรIางรูปแบบการจัด
ประสบการณ@ตามแนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ
เพื่อเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@
สําหรับ เด็กปฐมวัย มี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห@ขIอมูล
พื้นฐาน (Analysis : A) นํามาใชIเป\นแนวทางใน  
การกําหนดและตรวจสอบนิยาม พฤติกรรมบ[งช้ี        
และแนวทางการพัฒนาเชาวน@ปMญญาและเชาวน@
อารมณ@ของเด็กปฐมวัย 
 ขั้ นตอน ท่ี  2 พัฒนา รูปแบบการจั ด
ประสบการณ@ ตามแนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ 
เพื่อเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 ขั้นตอนท่ี 3 ทดลองใชIรูปแบบการจัด
ประสบการณ@ ตามแนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ 
เพื่อเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยใชIแบบแผนการวิจัยแบบ
แผนการวิจัย ประกอบดIวย 3 แบบ ดังน้ี  
 1.  แบบแผนการวิจั ยแบบกลุ[ม เดียว 
ทดสอบก[อนและหลังการจัดประสบการณ@ (One-
Group Pretest-Posttest Design)  
 2. แบบแผนการวิจัยกําหนดกลุ[มควบคุม 
ทดสอบก[อนและห ลังการจัดประสบการณ@ 
(Control-Group Pretest-Post Design) 
         3. แบบแผนการวิจัยกําหนดกลุ[มควบคุม 
ทดสอบก[อนและหลังการจัดประสบการณ@ต[อเนื่อง
ตามเวลาท่ีกําหนด(Control-Group Interrupted 
Time-Series Design) (Creswell. 2003 : 169) 
 ขั้นตอนท่ี 4 ประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดประสบการณ@ 

 การวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิเคราะห@ขIอมูลประกอบดIวย การ
วิเคราะห@ขIอมูลเชิงปริมาณดIวยค[ารIอยละ ค[าเฉลี่ย 
ส[วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค[าที และ
การวิเคราะห@ขIอมูลชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห@
เนื้อหา 
 

 
 



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 36 มกราคม - มิถุนายน  2556 

    Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 36 January – June , 2013 

 

35 
 

ผลการวิจัย 
 1. จากการศึกษาและวิเคราะห@ขIอมูล
พื้นฐานพบว[าความสามารถทางเชาวน@ปMญญา 
หมายถึง ความสามารถทางสติปMญญาของเด็ก
ปฐมวัยในการคิดและการเรียนรูI ประกอบดIวย 
ความสามารถ 3 ดIาน คือ การคิดเชิงเหตุผล    
การแกIปMญหาและ การสื่อสาร และ ความสามารถ
ทางเชาวน@อารมณ@ หมายถึง พฤติกรรมและ    
การตัดสินใจของเด็กปฐมวัยท่ีแสดงออกถึง     
การตระหนักรูIอารมณ@ของตนเอง การควบคุม
อารมณ@ จากการสรIางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูIอื่นใน
การอยู[ร[วมกันอย[างมีความสุข ประกอบดIวย 
ความสามารถ 3 ดIาน คือการตระหนักรูIอารมณ@
ของตนเอง การแสดงความรับผิดชอบ และ     
การอยู[ร[วมกับผูIอื่น  

2. รูปแบบการจัดประสบการณ@ตาม
แนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสรIาง
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็ก
ปฐมวัย หมายถึง  กระบวนการจัดการเรียน     
การสอนโดยการเตรียมความของเด็กดIวยการ
สรIางแรงจูงใจ และการใชIคําถามกระตุIนการเรียนรูI
ของเด็กสู[กิจกรรมการลงมือปฏิบัติอย[างอิสระและ     
มีทางเลือก แลIวนําผลการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูIและสรุปถึงการนําไปใชIใหIเกิดประโยชน@   
จนไดIขIอคIนพบว[าเป\นวิธีการท่ีสามารถเสริมสรIาง
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัย 
(PAL)  ประกอบดI วย 3  ขั้ นตอน ดั ง น้ี ขั้ น ท่ี  1       
การเตรียมความพรIอม (P : Preparing)ประกอบดIวย
การสรIางแรงจูงใจ (Motivation) และการใชIคําถาม
หลัก (Key Questions) ขั้นท่ี 2 การปฏิบัติ          
(A : Action) ประกอบดIวยการปฏิบัติอย[างอิสระ 
(Freedom) และการปฏิ บั ติอย[างมีทางเลือก 
(Choice) ขั้นท่ี  3 การสะทIอนผลการเรียนรูI             
(L : Learning Reflection)ประกอบดIวยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูI (Sharing) และการสรุปวิธีการ
นําไปใชIใหIเกิดประโยชน@ (Applying) 

3. ความสามารถทางเชาวน@ปMญญาและ   
เชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัยท่ีไดI รับการจัด
ประสบการณ@ ก[อนและหลังการจัดประสบการณ@ 
แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. ความสามารถทางเชาวน@ปMญญาและ
เชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัย ระหว[างเด็กปฐมวัย
ท่ีไดIรับการจัดประสบการณ@และเด็กปฐมวัยท่ีไม[ไดI
รับการจัดประสบการณ@หลังการจัดประสบการณ@ 
แตกต[างกันอย[างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

5. ความสามารถทางเชาวน@ปMญญาและ
เชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัยพบว[า เด็กปฐมวัยท่ี
ไดI รับการจัดประสบการณ@ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ@ 4 ระยะ คือ ก[อน การจัดประสบการณ@ 
หลังการจัดประสบการณ@ คร้ังท่ี 1 หลังการจัด
ประสบการณ@ คร้ังท่ี 2 และระยะติดตามผลการจัด
ประสบการณ@ สรุปผลโดยรวม พบว[า มีคะแนนเฉลี่ย
ของพัฒนาการสูงขึ้นอย[างเป\นลําดับ และมีการ
ค ง ท น ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง       
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัย 
ในระยะติดตามผล 

6. ความคิดเห็นของครูปฐมวัยท่ีมีต[อ
รูปแบบการจัดประสบการณ@มีผลการประเมิน
โดยรวมมีเหมาะสมอยู[ในระดับมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ@  
ตามแนวคิดการเรียนรูIโปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสรIาง
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งผลการวิจัยสรุปว[ารูปแบบการจัด
ประสบการณ@มีความเหมาะสมอยู[ในระดับมาก 
สามารถนําไปใชIในการเสริมสรIางเชาวน@ปMญญา
และเชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัยไดIอย[างมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  เ นื่ อ ง จ า ก เ ป\ น รู ป แ บ บ               
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การจัดประสบการณ@ ท่ีมีความสอดคลIองกับ
ธรรมชาติและความตIองการของเด็กปฐมวัย    
การ เป�ด โอกาสใหI เ ด็ก ไดI มีมี ปฏิ สัม พันธ@ กั บ
สิ่งแวดลIอม การปฏิบัติอย[างอิสระและมีทางเลือก
ในสิ่งแวดลIอมท่ีทIาทาย และเอื้อต[อการเรียนรูI    
ซึ่งสอดคลIองกับแนวคิด เพียเจท@ (Piaget) ท่ีกล[าว
ว[า พัฒนาการเชาวน@ปMญญาของเด็กเกิดจากการท่ี
เด็กไดIมีปฏิสัมพันธ@กับสิ่งแวดลIอม ซึ่งเกิดจากซึม
ซับประสบการณ@และปรับโครงสรIางทางเชาวน@ปMญญา
ของเด็ก    (พรรณทิพย@  ศิริวรรณบุศย@. 2551 : 
39-40    และสุรางค@  โคIวตระกูล. 2554 : 48-
49) ประกอบกับการจัดกิจกรรมท่ีเด็กไดIโอกาส
เลือกอย[างอิสระ ทําใหIเด็กเกิดความสบายใจ ซึ่ง
ส[งผลไปถึงความสําเร็จและความสุขในการจัด
กิจกรรมและการอยู[ร[วมกับผูIอื่น สามารถจัดการ          
กับอารมณ@ของตนเองไดI   (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข .  2545  อI า ง อิ งจาก 
Goleman. 1995, Daneil Goleman, Richard 
Boyatzis and Annie Mxkec. 2550 : 4-5) ซึ่งเป\น
วิ ธีการท่ีเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@
อารมณ@ไดIอย[างเหมาะสม 
 2.  ผลการประเมินประสิทธิผลของ
รูปแ บบกา รจั ด ปร ะ ส บกา รณ@ ต าม แ นว คิ ด        
การเรียนรูIโปรแอคทีฟเพื่อเสริมสรIางเชาวน@ปMญญา
และเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็กปฐมวัย 
 2.1 การเปรียบเทียบความสามารถ
ทางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ ของเด็ก
ปฐมวัยท่ีไดIรับการจัดประสบการณ@ตามรูปแบบ
การจั ดประสบการณ@ ก[ อนและห ลังการจั ด
ประสบการณ@สามารถอภิปรายไดIว[า รูปแบบการ
จัดประสบการณ@ ท่ีใหIเด็กไดIพัฒนาเชาวน@ปMญญา
จากการใหIเ ด็กไดIปฏิบั ติและมีปฏิ สัมพันธ@กับ
สิ่งแวดลIอมและใหIเด็กไดIคิดและลงมือปฏิบัติดIวย
ตนเอง ช[วยทําใหIเชาวน@ปMญญาของเด็กแปรเปลี่ยนไป
ใ น ทิ ศ ท า ง ท่ี เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ มี ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง          

การส[งเสริมเชาวน@อารมณ@ดIวยการสรIางแรงจูงใจ   
การกระตุIนใหIเด็กเกิดความพรIอม และการจัด
สภาพแวดลIอมท่ีทIาทIาย อบอุ[น และปลอดภัยซึ่ง
สอดคลIองกับทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน@ปMญญา
ของเพียเจท@ (Piaget) ท่ีกล[าวว[า เชาวน@ปMญญาท่ีดี
ขึ้นจากการใหIเด็กไดIปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ@กับ
สิ่งแวดลIอม ทฤษฎีเชาวน@ปMญญาของการ@ดเนอร@
(Gardner) ท่ีกล[าวว[า การใหIเด็กไดIเลือกและปฏิบัติ
ตามความสามารถย[อมเป\นวิธีท่ีทําใหIเด็กเป\น      
ผูIประสบผลสํา เ ร็จ ในการเ รียน รูI และทฤษฎี    
เชาวน@ปMญญาสามองค@ประกอบของสเติร@นเบอร@ก 
(Sternberg) ท่ีใหIความสําคัญกับสถานการณ@และ
สิ่งแวดลIอม การใหIเด็กไดIคิดและลงมือปฏิบัติดIวย
ต น เ อ ง ช[ ว ย ทํ า ใ หI เ ช า ว น@ ปM ญ ญ า ข อ ง เ ด็ ก  
แปรเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีเหมาะสม (พรรณทิพย@       
ศิริวรรณบุศย@. 2551 : 39, สุรางค@  โคIวตระกูล. 
2554 : 49-50, 118-119 และ Gardner. 1993 : 
88)ประกอบกับกิจกรรมการส[งเสริมเชาวน@
อารมณ@ดIวยการสรIางแรงจูงใจ การกระตุIนใหIเด็ก
เกิดความพรIอม และการจัดสภาพแวดลIอมท่ี    
ทIาทIาย อบอุ[น และปลอดภัย ซึ่งสอดคลIองกับ
แนวคิดการพัฒนาเชาวน@อารมณ@ท่ีตIองการใหIเด็ก 
มี ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง อ า ร ม ณ@ ท่ี เ ห ม า ะ ส ม          
การควบคุมตนเอง การสรIางแรงจูงใจ การมี
ความรูIสึกร[วม และการมีทักษะในการเขIาสังคม 
โดยการใหIเด็กไดI มีปฏิสัมพันธ@ทางสังคม มีการ
ช[วยเหลือแนะนํา เพื่อใหI เด็กไดIฝ�กและเรียนรูI
วิ ธี ก า รแ ส ด ง ออ ก ทา ง อา รม ณ@  ก า รส รI า ง
บรรยากาศและสิ่งแวดลIอมรอบตัวท้ังในช้ันเรียน
และโรงเรียน ท่ีเอื้อต[อการพัฒนาเด็ก (Goleman. 
1995, Mayer and Salovey. 1997 และกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2547 : 9) 
ลักษณะของกิจกรรมดังกล[าว นับเป\นกิจกรรม    
ท่ีบูรณาการเสริมสรIางความสามารถทางเชาวน@
ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ใหIเกิดขึ้นอย[างต[อเนื่อง
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 2.2 การเปรียบเทียบความสามารถ
ทางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ของเด็ก
ปฐมวัย ระหว[ าง เ ด็กปฐมวัย ท่ี ไดI รับการจั ด
ประสบการณ@และเด็กปฐมวัยท่ีไม[ไดIรับการจัด
ประสบการณ@ ก[อนและหลังการจัดประสบการณ@ 
ก า ร ท่ี เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ใ น ก ลุ[ ม ท่ี ไ ดI รั บ ก า ร จั ด
ประสบการณ@ตามรูปแบบการจัดประสบการณ@มี
ความสามารถทางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@
สูงขึ้น เป\นผลมาจากการจัดกิจกรรมท่ีกระตุIน
เรียนรูIใหIเด็กไดIมีปฏิสัมพันธ@กับสิ่งแวดลIอม การใหI
อิสระและมีทางเลือกในการทํากิจกรรมดIวยตนเอง
ในสภาพแวดลIอมท่ีทIาทาย อบอุ[น และปลอดภัย 
ซึ่งเป\นแนวทางท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไดIในสภาพจริงเนื่องจากสมองของเด็ก
ไดIรับการกระตุIน ทําใหIเกิดการประสานสัมพันธ@
การทํางานอย[างดี ย[อมช[วยใหIเด็กไดIมีพัฒนาการ
และการเรียนรูIท่ีสมวัย (Ramsey. 2000 : 11 และ
สุรางค@  โคIวตระกูล. 2554 : 255-256) 
 2.3 ผลการศึกษาความสามารถทาง
เชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ของเด็กปฐมวัยท่ี
ไดIรับการจัดประสบการณ@ 4 ระยะ คือ ก[อนการ
จัดประสบการณ@ หลังการจัดประสบการณ@ คร้ังท่ี 
1 หลังการจัดประสบการณ@ คร้ังท่ี 2 และระยะ
ติดตามผลการจัดประสบการณ@ ซึ่งแสดงถึงเด็ก
ไดIรับการเรียนรูIท่ีเป\นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ท่ีคงทนอันเป\นผลจาก การเรียนรูIประสบการณ@   
ท่ีเด็กมีแรงจูงใจ อยากรูI อยากเห็น เด็กไดIเรียนรูI  
ท่ีสอดคลIองกับธรรมชาติโดยการเล[น การปฏิบัติ 
และการมีปฏิ สัมพันธ@กับสิ่ งแวดลIอม ดัง ท่ี นิตยา       
คชภักดี (2543 : 5) กล[าวว[า ปMจจัยดIานสภาวะ
แวดลIอม นับเป\นปMจจัยท่ีส[งผลต[อพัฒนาการของ
เด็ก หากเด็กไดIรับการตอบสนองไดIสะทIอนถึง
ปฏิกิริยาท่ีเป\นการเรียนรูIอย[างคงทน ซึ่งสอดคลIอง
กับคํากล[าวท่ีว[า การเรียนรูI เป\นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป\นผลจากการฝ�กฝน

และประสบการณ@ (ปรียาพร  วงศ@อนุตรโรจน@. 
2551 :  29-32 ) นอกจากน้ียังสามารถอธิบาย
เพ่ิมเติมไดIอีกว[า การจัดกิจกรรมตามขั้นตอนตาม
รูปแบบการจัดประสบการณ@เป\นการสรIางความพรIอม
ตามองค@ประกอบของการเรียนรูI ซึ่งประกอบดIวย           
 2.3.1 ความพรIอมท่ีเกิดจาก
สภาพร[างกายและจิตใจ             
 2.3.2  สภาพแวดลIอมท่ีทIาทาย  
อิสระ และเอื้อต[อการเรียนรูI  
 2.3.3  การจัดกิจกรรมท่ีใหIเด็ก      
มีอิสระในการเลือกเรียนรูIตามระดับสติปMญญาและ
ความสามารถของแต[ละบุคคล  
 2.3.4  กิจกรรมใหIเด็กไดIลงมือ
ปฏิบัติดIวยตนเอง  
 2.3.5 กิจกรรมสอดคลIองกับความ
ตIองการและประสบการณ@ของเด็ก นอกจากน้ี   
การท่ีครูใส[ใจกับเด็กทุกคนใหIการยอมรับนับถือเด็ก     
ใชIคําถามกระตุIนใหIเด็กคิดในลักษณะดIวยคําถาม
ในลักษณะทําไม อย[างไร และเพราะอะไร และใหI
ความใส[ใจตอบคําถามของเด็กดIวยความเต็มใจจึง
ส[งผลใหIเด็กความสามารถทางเชาวน@ปMญญาและ
เชาวน@อารมณ@สูงขึ้นอย[างเป\นลําดับและมีความ
คงทนของพฤติกรรม 
 2.4 การศึกษาความคิดเห็นของครู
ปฐมวัยท่ีมีต[อรูปแบบการจัดประสบการณ@ พบว[า 
ครูปฐมวัย ผูI ใชI รูปแบบการจัดประสบการณ@        
มีความเห็นว[า รูปแบบการจัดประสบการณ@มีความ
เหมาะสมอยู[ในระดับมากอภิปรายผลไดIว[ารูปแบบการ
จัดประสบการณ@ไม[มีความยุ[งยากสําหรับการจัด
กิจกรรม ครูสามารถจัดเตรียมไดIและมีความสุขใน
การจัดกิจกรรมมากขึ้น ท่ีเห็นเด็กไดIพัฒนาตนเอง
อย[างต[อเนื่อง อีกท้ังยังสามารถนํามาบูรณาการใหI
สอดคลIองกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน 
สามารถพัฒนาเด็กไดIอย[างรอบดIานตามหลักสูตร 
การไดIศึกษาและทําความเขIาใจจากคู[มือครูทําใหI       
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มีความม่ันใจในการจัดกิจกรรมมากขึ้น และ
เคร่ืองมือสําหรับการประเมินผล สามารถปฏิบัติไดI
ตามสภาพจริง และชัดเจนไม[ซับซIอน  
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 
ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
1. ความสามารถทางเชาวน@ ปM ญญาและ           

เชาวน@อารมณ@ เป\นความสําคัญย่ิงท่ีเด็กปฐมวัยควร
ไดIรับการเสริมสรIางควบคู[กันไป และเป\นความจําเป\น
เร[งด[วนท่ีตIองการมีดําเนินนโยบายและแนวทาง 
การเสริมสรIางเชาวน@ปMญญาและเชาวน@อารมณ@ใหIแก[ 
พ[อแม[ ผูIปกครอง ครู และผูIมีส[วนร[วมรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย[างเป\นรูปธรรม 

2.1 หน[วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ควรประสานความร[วมมือใน
การพัฒนาครูปฐมวัยใหIมีการนํารูปแบบการจัด
ประสบการณ@ไปใชIในสถานศึกษาปฐมวัย เช[น

จัดทําคู[มือครูสําหรับรูปแบบการจัดประสบการณ@
แก[สถานศึกษาและฝ�กอบรมใหIพ[อแม[ ผูIปกครอง       
ไดIร[วมมือกับสถานศึกษาในการใชIรูปแบบการจัด
ประสบการณ@ 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตJอไป 

1. ศึกษาผลการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ 
การจัดประสบการณ@ตามแนวคิดการเรียนรูIโปร
แอคทีฟท่ีมีต[อพฤติกรรมทางสังคม ความคิด
สรIางสรรค@ คุณธรรมและจริยธรรม 

2 .  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒน า ชุ ด กิ จ ก ร ร ม        
การเรียนรูIโปรแอคทีฟเพื่อเสริมสรIางเชาวน@ปMญญา
และเชาวน@อารมณ@สําหรับเด็กปฐมวัยแบบผูIปกครอง
มีส[วนร[วม 

3. การพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมครูปฐมวัย
เพื่อเสริมสรIางพฤติกรรมการเรียนรูIโปรแอคทีฟ 
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