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  3)วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 

2)กรอบแนวคดิ  
หรือทฤษฎี 

 

4)ผลการวจิัย 

5)สรุป อภปิราย 

ข้อเสนอแนะ 
 

 
1)ความเป็นมา ปัญหา 

วัตถุประสงค์ฯ 
 

 

ขัน้ตอน 

การทาํวจิยั 



กรอบ
แนวคดิของ 
-นักกศ. 
-นักวชิาการ 
-นักจติวทิยา 

ทฤษฎี 
ทาง 
การศึกษา 
ปฐมวัย  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

เป็น 
-ข้อเทจ็จริง 
-เช่ือถือได้ 
-ถูกต้อง  

 
 
 
 
 











จากการจัดกจิกรรม 
 เคล่ือนไหวฯ (3 ส.) 
ครูสังเกตพบว่าเดก็มี 
ปัญหาเร่ืองหยุดแล้ว
ยืนทรงตวัไม่ค่อยได้ 

 การพฒันาสมรรถภาพ 
กลไก ของรศ.ดร.สุพติร 

สมาหโิต ม.เกษตรฯ 

การทาํกจิกรรม
เพื่อพฒันาความ
แข็งแรงของกล้าม 
เนือ้ขาและทรงตวั       

 พฒันาการ 
ด้านร่างกาย 

(กล้ามเนือ้ใหญ่)  



อบ.ด่านฯ 



อบ.ด่านฯ 



อบ.ด่านฯ 





กจิกรรมเล่นเสรี (3 ส.) 
มีการประเมนิทกัษะการ
วางแผน  พบว่า เดก็ไม่
เล่นตามแผนที่แจ้งไว้ 

การจัดปสก.แบบไฮสโคป    
“เดวดิ ไวคาร์ด”เช่ือว่าเดก็ 
จะเรียนรู้จากการกระทาํ
ของตนเอง (การวางแผน   
 การปฏบิตั ิ+  ทบทวน)   

กจิกรรมเสรี / ศิลปะ 
-Plan   วางแผนเล่น 
-Do      ลงมือเล่น  
-Review  ทบทวนฯ     

 พฒันาการ 
ด้านอารมณ์ 

(ควบคุมตนฯ)  



เกษมพทิยา 



หลังจากมอบหมายให้ 
เดก็ทาํงานกลุ่ม หลาย
ครัง้...ครูพบว่าเดก็บาง
คนไม่สนใจ ไม่ร่วมมือ 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง 
สังคม “แบนดรูา”เช่ือว่า 
เดก็จะเรียนรู้ทางสังคม 
ผ่านการสังเกตตวัแบบ 
และสะสมพฤตกิรรมฯ 

กจิกรรมกลุ่มต่าง  ๆ
-การประกอบอาหาร 
-การเพาะปลูกพชื 
-การทาํงานศิลปะ       

 พฒันาการ 
ด้านสังคม 

(ความร่วมมือ)  



เกษมพทิยา 



เกษมพทิยา 





 หลังจากฟังนิทานหรือ 
เร่ืองราวในหน่วย....(3ส.) 
เดก็จาํนวน....คน   ไม่ 
สามารถพดูเล่าเร่ืองได้ 

  การจัดประสบการณ์ทาง 
ภาษาแบบธรรมชาต ิ(WLA) 
เป็นการจัดปสก.ทางภาษา 
โดยองค์รวม  ทัง้การฟัง 
พดู  อ่าน  และเขียน 

กจิกรรมทางภาษา 
-สนทนาข่าวเหตุการณ์ 
-อ่านออกเสียงให้ฟัง 
-เล่าเร่ืองซํา้ / อสิระ 
-อ่านชีแ้นะ    ฯลฯ 

 พฒันาการ 
ด้านสตปัิญญา 

(ภาษา)  







การประเมนิทกัษะพืน้- 
ฐานทางคณิตฯ  พบว่า 

เดก็มีปัญหาเร่ืองจาํนวน 
นับและเปรียบเทยีบ ฯลฯ 

ทฤษฎีทางสตปัิญญาของ 
-เพยีเจต์  เดก็เรียนรู้จาก 
        ประสาทสัมผัสทัง้ 5 
-บรูเนอร์  เดก็เรียนรู้จาก 
ของจริง ภาพ สัญลักษณ์    

  ทาํกจิกรรมต่างๆ 
-การประกอบอาหาร 
-การเล่นของเล่น 
-การเล่นเกมกศ. 
          ฯลฯ 

 พฒันาการ 
ด้านสตปัิญญา 
(ทกัษะคณิตฯ)  









1 2 3 4 5 



 ใช่....กจิกรรมการนับอย่างรู้ค่าหรือไม่  

2 

1 

4 

 เดก็หยบิ 

 บตัรตวัเลข   

  ให้ตรงกับ   

  ภาพที่ 

  กาํหนดให้ 



 ใช่....กจิกรรมการนับอย่างรู้ค่าหรือไม่  

2 

1 

4 



  ปตูวัไหนใหญ่ที่สุด 

 เดก็ได้เรียนรู้จากของจริงหรือไม่ 

1 3 2 



ขีด รูปดอกไม้ที่มีกล่ินหอมที่สุด 



หยุดพกัจ้า..... 



หาปัญหา 
ที่แท้จริง       

-Plan      คือ วางแผน    
-Act        คือ ปฏบิตักิาร 
-Observe คือ สังเกต 
-Reflect   คือ สะท้อนผล 
                  การปฏบิตัิ 

ครอบคลุมพฒันาการ 

 ทาํงานให้ 
 เป็นระบบ 
 (Action  

  Research) 
  คือ PAOR 

 

 
วจิยัใน 
ชัน้เรียน 
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