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บทที่ 1 
 

บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำกำรวจิยั 
 
  ช่วงอายุปฐมวยั คือห้าปีแรกของชีวิตนั้นเป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับการพฒันา
ชีวิตของเด็ก สมองของเด็กพฒันาอย่างรวดเร็วในช่วงห้าปีแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาท่ีเด็กมีการ
พฒันาทางการรับรู้ ภาษา สงัคม อารมณ์และกลา้มเน้ืออยา่งรวดเร็ว ซ่ึงการพฒันาทางสมองของเด็ก
ข้ึนอยู่ก ับการกระตุ้นทางส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของการเล้ียงดูและระดับการ
ปฏิสมัพนัธท่ี์เด็กไดรั้บ เด็กทารกท่ีไดรั้บการกอด การหยอกลอ้ มีความเอ้ืออาทรจะสามารถกระตุน้
ทางการมองเห็นมากกว่าเด็กท่ีไม่ไดรั้บหลายเท่า เด็กท่ีได้รับการเล้ียงดูเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ดมี
โอกาสท่ีจะพฒันาทกัษะทางดา้นการรับรู้ ภาษา อารมณ์และสังคมอย่างเต็มท่ี มีโอกาสท่ีจะเติบโต
ข้ึนอยา่งสมบูรณ์แข็งแรงและมีความเช่ือมัน่และรู้จกัคุณค่าของตนมากกว่าเด็กท่ีไม่ไดรั้บการเอาใจ
ใส่ การพฒันาในแต่ละดา้นน้ีลว้นแต่มีความส าคญัต่อชีวิตความเป็นผูใ้หญ่ เพราะประสบการณ์ใน
วยัเด็กเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นตวัตนของมนุษยทุ์กคน แมส้ภาพแวดลอ้มของบา้นเป็นส่ิงท่ี
ส าคญัท่ีสุดในช่วงชีวิตวยัเด็ก แต่ก็ยงัจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีเด็กจะตอ้งไดมี้โอกาสรับบริการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่นบริการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ดารารัตน์ ทพัโต, 2554) 
 ผลส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2560 ซ่ึงจดัท าโดยส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ไดส้ ารวจจ านวนเด็กปฐมวยัท่ีมีอาย ุ0-5 ปีมีจ  านวน 3,427,578 คน ซ่ึงแบ่งตามการดูแลและ
การจดัการศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กอายุ 0-1 ปี และกลุ่มเด็กอายุ 2-5 ปี พบ
ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ ประเด็นแรก การดูแลเด็กปฐมวยัในช่วงอาย ุ0-1 ปี ท่ีไดรั้บการดูแลเบ้ืองตน้
จากครอบครัว ยงัขาดการส่งเสริมและดูแลอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากครอบครัวส่วนใหญ่ยงัขาด
ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในการดูแลเด็กปฐมวยัอยา่งเหมาะสมตามพฒันาการ ประเด็นท่ีสอง การ
เขา้ไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา โดยมีเด็กอายุ 2-5 ปี จ  านวน 365,506 คน หรือร้อยละ 12 ของเด็ก
ในช่วง 2- 5 ปี ยงัไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ประเด็นท่ีสาม ขาดการดูแลท่ีดีและมีคุณภาพ โดยมีเด็กอาย ุ2-5 
ปี จ  านวน 911,111 คน หรือร้อยละ 30 ของเด็กในช่วงอายุ 2-5 ปี อยู่ในการดูแลของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 
 



2 
 

ท่ีไม่ได้มาตรฐานหรือมีมาตรฐานในระดับขั้นต ่า  และประเด็นสุดทา้ยความหลากหลายในการ
พฒันาคุณภาพศูนยเ์ด็กเลก็ เน่ืองจากในปัจจุบนัมีหลายหน่วยงานท่ีเขา้มาดูแลศูนยเ์ด็กเลก็ เช่น  
กรมอนามยั กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานต่างด าเนินงานตาม
แผนงานของแต่ละหน่วยงาน ท าให้ไม่มีมาตรฐานกลางในการดูแลและการให้การศึกษาแก่เด็ก
ปฐมวยั (ยนิูเซฟ ไทยแลนด,์ 2560)  
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560 เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยยึด
หลกัการอบรมเล้ียงดูควบคู่กบัการให้การศึกษา จุดมุ่งหมายท่ีส าคญัเพ่ือส่งเสริมพฒันาการเด็กทุก
ดา้น คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมกบัวยั ความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของ
พฒันาการสูงสุดตามศกัยภาพ และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีความสุข ตลอดจนให้เด็กมี
มาตรฐานคุณลกัษณะพึงประสงค์ใน 12 ประการ คือ ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั สามารถใช้
กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็ก ประสานสัมพนัธ์กนั มีสุขภาพจิตดี มีคุณธรรม จริยธรรมรักการ
ออกก าลงักายช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั รักธรรมชาติ ความเป็นไทย อยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหา มีความคิด
สร้างสรรค ์และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุขและปฏิบติั
ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข (ชุติมา 
ประจวบสุข, 2561) 
 คุณธรรม และจริยธรรม เป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิง่ในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่ามีสาเหตุหลายประการ
ท่ีท าให้ขาดคุณธรรมและจริยธรรม เช่น ขาดการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีงาม ขาดแบบอย่างท่ีดี 
เลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่ดีจากส่ือมวลชน ขาดความรู้เร่ืองกฎระเบียบวินัยของสังคม ขาดการ
วางแผนชีวิตท่ีดี  มีนิสยัมกัง่าย และเห็นแก่ตวั โดยเฉพาะในสังคมท่ีมีกระบวนการแข่งขนัสูง การ
เห็นแก่ตวัเกิดข้ึนอย่างกวา้งขวาง เยาวชนของชาติ ซ่ึงเคยชินกบัระบบการแข่งขนัตั้งแต่การเรียน
อนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา ตลอดจนการแข่งขนัเพื่อประกอบวิชาชีพ ซ่ึงระดบัการศึกษาดงักล่าว 
จะส่งผลให้ขาดคุณธรรม จริยธรรม ท่ีส าคญัไปอย่างมาก จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเน้นให้คนมี
คุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ไปกบัการศึกษาในส่วนอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดความสมดุลกบัสภาพ
สังคมในปัจจุบนั จะเห็นไดว้่าสถาบนัต่างๆ จึงมีบทบาทส าคญัในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
การมีวินัยในตนเอง การมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันการเป็นพลเมืองดี เช่น ความซ่ือสัตย ์ความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นตน้ พฤติกรรมเหล่าน้ีเอ้ือต่อการพฒันาสังคมและ
ประเทศชาติ เป็นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องสงัคมไทย ปัญหาการขาดวินัยในตนเองของคนไทย
มีหลายดา้น เช่น การไม่มีวินยัในตนเอง การไม่เคารพกฎกติกาของส่วนรวม เป็นตน้ วิธีการปลูกฝัง 
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คุณธรรมจริยธรรมในเด็กระดบัปฐมวยัน้ีอาจจะกระท าไดห้ลายเทคนิควิธีท่ีครูสามารถเลือกใชไ้ด ้
วิธีท่ีง่ายและนิยมใชก้นัอย่างแพร่หลาย คือ การเล่านิทาน ประโยชน์ของนิทานนอกจากจะช่วยให้
เด็กเกิดความสนุกสนานแลว้ยงัสามารถสอดแทรกความคิด คุณธรรมอนัดีงามเขา้สู่จิตใจของเด็กได้
ดว้ย ดงัท่ีมีความเห็นว่านิทานช่วยส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตใหแ้ก่เด็กและช่วยสร้างเสริมอุปนิสัยท่ี
ดีใหแ้ก่เด็กซ่ึงระดบัปฐมวยัควรไดรั้บการปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมและอุปนิสัยท่ีดี นิทานเป็นส่ือ
ส าคญัท่ีจะช่วยพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กวยัน้ีได ้(ชุติมา ประจวบสุข, 2556) 
 เน่ืองจากสังคมท่ีมีกระบวนการแข่งขนัสูง การเห็นแก่ตวัเกิดข้ึนอย่างกวา้งขวาง เยาวชน
ของชาติซ่ึงเคยชินกบัระบบการแข่งขนัตั้งแต่การเรียนอนุบาลจนถึงระดบัอุดมศึกษา ตลอดจนการ
แข่งขนัเพื่อประกอบวิชาชีพ การศึกษาในแบบดงักล่าวส่งผลใหเ้ด็กปฐมวยัมกัมีปัญหาเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม ตามท่ี ชุติมา ประจวบสุข (2556) ไดก้ล่าวว่า การพฒันาเด็กปฐมวยัมีความส าคญัอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นวยัท่ีจะน าไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ การสร้างรากฐานท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจให้กบั
เด็กในวยัน้ีจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น โดยเฉพาะในช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี นับเป็นระยะท่ีมีความส าคัญ
ช่วงหน่ึงในการวางรากฐานคุณภาพชีวิตของเด็ก การท่ีเด็กได้รับการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย 
สติปัญญา จริยธรรม บุคลิกภาพและสงัคมในทิศทางท่ีถูกตอ้ง จะเป็นรากฐานส าคญัต่อการพฒันาใน
ขั้นตอนต่อไปไดอ้ย่างมัน่คง อีกทั้งเด็กในวยัน้ียงัง่ายต่อการปลูกฝังพฤติกรรมและการเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ ซ่ึงสามารถกล่าวไดว้่าเด็กปฐมวยัเป็นวยัทองของชีวิต จึงควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้
เด็กเติบโตไปเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต การปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีดีควรเร่ิมตั้งแต่
ปฐมวยั เพราะวยัเด็กเป็นวยัแห่งการเตรียมตัวเพื่อเป็นสมาชิกในสังคมใหญ่ และเป้าหมายของ
การศึกษาปฐมวยัท่ีสมบูรณ์นั้น มิใช่เพียงเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนต่อในระดบัชั้น
ประถมศึกษาเท่านั้น แต่ควรเป็นการเตรียมเพ่ือความส าเร็จของชีวิตในอนาคตของเด็กดว้ย โดยมุ่ง
ใหเ้ด็กเป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยูอ่ยา่งมีความสุขในสงัคม 

อาจกล่าวไดว้่า ช่วงแรกของชีวิตเด็กควรจะได้รับการปลูกฝังคุณลกัษณะท่ีดี โดยเฉพาะ
คุณธรรมจริยธรรมมากกว่าช่วงอ่ืน เด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีเร่ิมพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงเด็กในช่วง
อาย ุ2 – 7 ปีจะอยูใ่นขั้นการหลบหลีกการลงโทษ ถา้พ่อแม่และครูสัง่สอนว่าส่ิงใดตอ้งควรท า ส่ิงใด
ไม่ถูกต้องไม่ควรท า เด็กจะเลียนแบบในส่ิงท่ีดี และพ่อแม่และครูควรปฏิบติัตนเป็นตัวอย่างท่ี
ถูกต้องเหมาะสม ซ่ึงการพฒันาและปลูกฝังให้มีคุณลกัษณะท่ีดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ดงักล่าวขา้งตน้ ควรท าอยา่งสม ่าเสมอทั้งท่ีบา้นจากพ่อแม่ผูป้กครองและการเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ี
ดีโดยครูท่ีโรงเรียน แต่การพฒันาคุณธรรม จริยธรรมท่ีเป็นคุณลกัษณะท่ีดีดงักล่าว ควรไดรั้บการ
ปลูกฝังและพฒันาอยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฒันาการ การเรียนรู้ วุฒิภาวะ 
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บจากการอบรมเล้ียงดูทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน 
(นิติธร ปิลวาสน์, 2560) 
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โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิตเป็นโรงเรียนท่ีมีผูเ้ขา้มารับการบ่มเพาะ กล่อมเกลาให้
เติบโตข้ึนดว้ยความสมดุล ทั้งทางร่างกายจิตใจ พลงัความคิดและจินตนาการท่ีจะน าไปสู่ชีวิตท่ี
ทรงคุณค่า จดัหลกัสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาษาแบบองค์รวม ซ่ึงหลกัสูตรการศึกษาแบบ
นานาชาติ Primary Years Programme หรือ PYP ขององค์กร International Baccalaureate (IB) ให้
ความส าคัญกับคุณลักษณะของผูเ้รียนคือการพฒันาบุคคลผูม้ีจิตเป็นสากล คือบุคคลผูม้ีความ
ตระหนักรู้ในสถานภาพความเป็นมนุษยร่์วมกนั แบ่งปันความปรารถนาท่ีจะปกป้องโลกร่วมกัน 
ช่วยสร้างโลกใหมี้ความสงบสุขและดียิง่ข้ึนกว่าเดิมโดยคุณลกัษณะของผูเ้รียน IB ขอ้ท่ี 5 ระบุไวว้่า 
จะตอ้งเป็นผูม้ีจิตส านึก คือ ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศีลธรรมและความซ่ือสัตยใ์น
ตวัผูเ้รียน พร้อมทั้งรู้สึกแรงกลา้ในความเป็นธรรม ความยติุธรรม และการใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรี
ของบุคคล กลุ่ม และชุมชน ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองและยอมรับผลของ
การกระท าท่ีมีต่อตนเอง (คู่มือหลกัสูตร PYP เพื่อการศึกษานานาชาติฉบบัแปลไทย : 2561) 

นอกจากน้ี จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวยัท่ีผ่านมาพบว่า เด็กปฐมวยัยงัไม่รู้จกั
การขออนุญาตหรือรอคอยเม่ือตอ้งการส่ิงของจากผูอ่ื้น  ยงัไม่รู้จกัการช่วยเหลือแบ่งปันกนั และยงั
ไม่สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จได้ลุล่วงโดยท่ีไม่ตอ้งมีครูคอยก าชบั การยอมรับผิด
จากผลของการกระท าตนเองโดยจิตส านึกยงัไม่เกิดกบัเด็กปฐมวยั นั่นแสดงให้เห็นว่าสภาพท่ีพึง
ประสงคข์องเด็กไม่เป็นไปตามวยั ครูผูส้อนจึงควรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็ม
ตามศกัยภาพ ดงันั้นตามสภาพท่ีพึงประสงค์ในดา้นคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนท่ีตอ้งปลูกฝังและพฒันาใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนทุกๆ คน โดยเฉพาะเด็กปฐมวยัเป็นวยัท่ีส าคญัต่อ
การวางรากฐานของบุคลิกภาพและการพฒันาทางสมอง 

ดงันั้น ครูผูส้อนจึงจ าเป็นจะตอ้งจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ของเด็กปฐมวยัเพื่อใหเ้ติบโตไปเป็นพลเมืองท่ีดีของโลกต่อไป นอกจากนั้นยงัตอ้งเตรียมผูเ้รียนใหม้ี
ทกัษะท่ีจ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตั้งแต่เด็กในระดับปฐมวยั ซ่ึงทกัษะเหล่านั้น 
ไดแ้ก่ ทกัษะการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูล ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการ
แกปั้ญหา การจดั ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)   เป็น
การสอนวิธีหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมให้เกิดทกัษะดงักล่าว ซ่ึงในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานส าหรับเด็กปฐมวยันั้นควรจดัใหมี้ความเหมาะสมกบัพฒันาการการเรียนรู้และความ
สนใจของเด็ก ซ่ึงธรรมชาติของเด็กปฐมวยัมีความสนใจนิทาน ดงันั้นการจดักิจกรรมเล่านิทานจึง
เป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยตอบสนองต่อความตอ้งการและความสนใจของเด็กปฐมวยั สามารถช่วย
พฒันาคุณธรรม จริยธรรมเมื่อเด็กไดฟั้งนิทานท าใหเ้กิดการเรียนรู้ นิทานส าหรับเด็กควรสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเ้ด็กมีพฤติกรรมท่ีดีงาม (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 
2556) และวารสารกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การเล่านิทานเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วย
สร้างคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเด็ก เพราะนิทานเป็นเร่ืองของจินตนาการท่ีใหค้วามบนัเทิง  
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เต็มเป่ียมไปดว้ยความสนุกสนาน โลกของเด็กเป็นโลกท่ีสดใสดว้ยวยัท่ีมีจินตนาการ นิทานจะสร้าง
จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัในทางท่ีดีงามและถูกตอ้ง ทั้งต่อตนเอง ผูอ่ื้น และ
สังคม เพื่อท่ีจะอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข ในขณะเดียวกนั Burrhus Skinner นักจิตวิทยาชาว
อเมริกนั เป็นผูคิ้ดทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning theory) สกินเนอร์ 
เช่ือว่าโดยปกติการพิจารณาว่าใครเกิดการเรียนรู้หรือไม่เพียงใดนั้นจะสรุปเอาจากการเปล่ียนแปลง
การตอบสนอง หรือพูดกลบักนัไดว้่าการท่ีอตัราการตอบสนองไดเ้ปล่ียนไปนั้น แสดงว่าเกิดการ
เรียนรู้ข้ึนแลว้และการเปล่ียนแปลงอตัราการตอบสนองจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการเสริมแรงนั้นเอง ส่ิงเร้า
น้ีสามารถท าใหอ้ตัราการตอบสนองเปล่ียนแปลง เราเรียกว่าตวัเสริมแรง ส่ิงเร้าใดท่ีไม่มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงอตัราการตอบสนองเราเรียกว่าไม่ใช่ตัวเสริมแรง  การเสริมแรงท่ีสกินเนอร์เช่ือว่า
ไดผ้ลดีท่ีสุดคือเสริมแรงทางบวก ตวัเสริมแรงทางบวก ซ่ึงหมายถึง ส่ิงเร้าชนิดใดชนิดหน่ึง ซ่ึงเม่ือ
ได้รับหรือน าเข้ามาในสถานการณ์นั้นแล้วจะมีผลให้เกิดความพึงพอใจ และท าให้อัตราการ
ตอบสนองเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะเขม้ขน้ข้ึน เช่น อาหาร ค าชมเชย ฯลฯ (Skinner: 1950) การ
เสริมแรงทางบวกนั้นสามารถใช้ได้กับพฤติกรรมท่ีต้องการพฒันาหรือพฤติกรรมพึงประสงค์
เพยีงแต่ผูน้  าไปใชจ้ะตอ้งสามารถเลือกเสริมแรงไดอ้ย่างเหมาะสม (สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต : 2549 
และ ประทีป จินง่ี : 2540) ทั้งน้ีเพราะเด็กในวยัน้ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นสนใจตนหรือเห็นว่าตนเองส าคญั
กว่าคนอ่ืน การใหแ้รงจูงใจจะท าใหเ้ด็กเกิดความสนใจ และมีความพึงพอใจท่ีจะเรียนมากข้ึน 

ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม
ของเด็กปฐมวยั จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้การเรียนรู้แบบใชปั้ญหา
เป็นฐานเพื่อพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมโดยการเล่านิทานดว้ยเทคนิคการเสริมแรง
ทางบวกของเด็กปฐมวยั  ชั้นอนุบาล  3/2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการพฒันาพฤติกรรมนกัเรียนระดบัปฐมวยัโดยน านิทานมาใชใ้นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อท่ีจะไดว้างแผนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในการท่ีจะพฒันา
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนปฐมวยัไดอ้ย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

 

วตัถุประสงค์ในกำรวิจยั  

 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดบัชั้นปฐมวยัโดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทาน 
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2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดบัชั้นปฐมวยัก่อนและ
หลงัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่านการเล่า
นิทาน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อ
พฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดบัชั้นปฐมวยัดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวก
ผา่นการเล่านิทาน 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิยั 
 
  1. เชิงวิชาการ 
    1.1 สามารถน ารูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรมแบบใช้ปัญหาเป็นฐานไปเป็น
ตน้แบบกบัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยัในโรงเรียนอื่นๆ 

  1.2 สามารถน ารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทานไปพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนในหน่วยงานหรือระดบัชั้นอ่ืนๆ 

2. ดา้นการพฒันาพฤติกรรม 
  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการพฒันาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมกบัเด็กระดบัชั้นปฐมวยัในสถานศึกษาต่าง ๆได ้
3. ส าหรับสถานศึกษา 
   3.1 สามารถพัฒนาเด็กให้มีมาตรฐานตรงกับบริบทของโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลยัรังสิตโดยเน้นเร่ืองของเด็กคือการพฒันาบุคคลผูม้ีจิตเป็นสากล คือบุคคลผูม้ีความ
ตระหนักรู้ในสถานภาพความเป็นมนุษยร่์วมกนั แบ่งปันความปรารถนาท่ีจะปกป้องโลกร่วมกัน 
ช่วยสร้างโลกใหมี้ความสงบสุขและดียิง่ข้ึนกว่าเดิมโดยคุณลกัษณะของผูเ้รียน IB ขอ้ท่ี 5 ระบุไวว้่า 
จะตอ้งเป็นผูม้ีจิตส านึก คือ ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงศีลธรรมและความซ่ือสัตยใ์น
ตวัผูเ้รียน พร้อมทั้งรู้สึกแรงกลา้ในความเป็นธรรม ความยติุธรรม และการใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรี
ของบุคคล กลุ่ม และชุมชน ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อการกระท าของตนเองและยอมรับผลของ
การกระท าท่ีมีต่อตนเอง  

  3.2 สถานศึกษาระดบัปฐมวยัมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นศูนยก์ลาง
รูปแบบ PBL ท่ีส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดว้ยเทคนิคการเสริมแรง
บวกผา่นการเล่านิทาน 
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  3.3 สามารถน าผลการวิจยัรูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผ่านการเล่า
นิทานท่ีไดน้ี้ท าวิจยัน้ีไปประชาสมัพนัธใ์นสถานศึกษาและเผยแพร่การน าไปใชไ้ด ้
 

ขอบเขตของกำรวจิยั   
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยั ดงัน้ี 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

              1. ประชากร (Population) ได้แก่  เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต จ  านวน 4 หอ้ง จ  านวนเด็กทั้งหมด 96 คน 
               2. กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ไดแ้ก่ เด็กปฐมวยัชั้นอนุบาล 3/2 จากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 1 ห้องเรียน จ  านวนเด็ก 24 คน โดย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมีหอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยเทคนิคการ
เสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทาน  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
1. พฤติกรรมดา้นคุณธรรม 

1.1) มีความเมตตา กรุณา มีน ้ าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
1.2) มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

2.    พฤติกรรมดา้นจริยธรรม 
       2.1) ซ่ือสตัยสุ์จริต 

         2.2) มีความรับผดิชอบ  
 

4. ขอบเขตระยะเวลา  
               การวจิยัคร้ังน้ีด  าเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 สปัดาห์ละ 2 คร้ัง คร้ังละ 40 
นาที รวมทั้งส้ิน 16 คร้ัง 
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สมมตฐิำนกำรวจิยั 
 
  เด็กชั้นอนุบาล 3/2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัรังสิต ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  หลงั
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพฒันาพฤติกรรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมของเด็กระดบัชั้นปฐมวยัดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวกผา่นการเล่านิทานมีระดบัพฤติกรรม
ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่าก่อนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐานเพื่อ
พฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดบัชั้นปฐมวยัดว้ยเทคนิคการเสริมแรงบวก
ผา่นการเล่านิทาน 

 
นิยำมศัพท์ 
 
  1.     คุณธรรม หมายถึง การท่ีเด็กไม่เป็นเด็กข้ีฟ้อง ไม่ยุยงให้เพื่อนทะเลาะกัน ไม่กลัน่
แกลง้ หรือนินทาผูอ่ื้น ไม่อิจฉาเพื่อน เมื่อเพื่อนไดรั้บของรางวลัหรือค าชม เมื่อท าดี  มีความยินดี 
และแสดงความยนิดีกบัเพื่อนท่ีไดรั้บของรางวลัหรือค าชม เมื่อท าดี  ไม่อิจฉา อยากไดข้องๆเพื่อน 
แลว้ขโมยมา มีน ้ าใจและความเห็นใจผูอ่ื้นมากข้ึน มีความคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
และจะท าไม่ความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
  2.     จริยธรรม หมายถึง การท่ีเด็กสามารถท าส่ิงต่างๆท่ีตอ้งใชค้วามพยายามท าจนเสร็จได ้
สามารถตั้งใจเรียนจนหมดคาบได ้มีความพยายามสามารถท าส่ิงท่ีเคยท าไม่ได ้จนสามารถท าไดม้ี
ความซ่ือสตัยก์ลา้รับผดิชอบในส่ิงท่ีตนท าผดิ ไม่พูดโกหก และกลา้พูดความจริง 
  3.     ควำมซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง เด็กมีความซ่ือสัตยก์ลา้รับผิดชอบในส่ิงท่ีตนท าผิด ไม่
พูดโกหก และกลา้พูดความจริง 
  4.     ควำมมเีมตตำ กรุณำ มีน ้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน หมายถึง มีน ้ าใจและความเห็นใจ
ผูอ่ื้นมากข้ึน มีความคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และจะท าไม่ความเดือดร้อนให้แก่
ผูอ่ื้น 
  5.     มคีวำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน หมายถึง การท่ีเด็กจะมีน ้ าใจและความเห็นใจผูอ่ื้นมากข้ึนมี
ความคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเด็กจะท าไม่ความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูอ่ื้น 
  6.     มคีวำมรับผดิชอบ หมายถึง เด็กมีวินยัปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงของหอ้งเรียนได ้เก็บของ
เล่นเขา้ท่ีอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย และรู้จกัดูแลรักษาส่ิงของตนเองและส่ิงของผูอ่ื้น 
  7.     กำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน หมายถึง  การจดัประสบการณ์
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน   เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ เด็ก
ตั้งสมมติฐาน  สาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานั้น  คน้ควา้ความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา 



9 
 

เพื่อจะน าไปสู่การแกปั้ญหาต่อไป  โดยเด็กอาจจะไม่มีความรู้ในเร่ืองนั้นๆ มาก่อน แต่อาจใชค้วามรู้
ท่ีเด็กมีอยูเ่ดิมหรือเคยเรียนมา    
  8.     ขั้นตอนของกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน หมายถึง ขั้นตอน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยมี 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 
     ขั้นตอนท่ี 1 จดักิจกรรมใหเ้ด็กไดเ้ผชิญกบัปัญหา    

ขั้นตอนท่ี 2 จดักลุ่มใหเ้ด็กร่วมกนัเรียนรู้ 
   ขั้นตอนท่ี 3 ใหเ้ด็กถามค าถามในเร่ืองท่ีสงสยั  

ขั้นตอนท่ี 4 เด็กร่วมกนัคิดหาวิธีแกปั้ญหา 
ขั้นตอนท่ี 5 เด็กร่วมกนัแสวงหาความรู้ 
ขั้นตอนท่ี 6 เด็กร่วมกนัแกปั้ญหา หาค าตอบของปัญหาท่ีเลือก     
ขั้นตอนท่ี 7 ร่วมกนัประเมินผลการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม  

9.      กำรเสริมแรงบวก หมายถึง การให้รางวลักบัเด็กเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีของเด็ก
ไดแ้ก่ การใหร้างวลัในแอพพลิเคชัน่เป็นคะแนน Dojo 
  10.     นิทำน หมายถึง นิทานท่ีใหข้อ้คิดสอนใจเก่ียวกบัดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 

 

   


