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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย และ3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ HOMSIN MODEL เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย แบ่งขั้นตอนการ
วจิยัออกเปน็ 3 ระยะ คือ ระยะที ่1 ศึกษารปูแบบการจดัประสบการณ์เรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิพฒันาการดา้น
อารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และสอบถามครูผู้สอนปฐมวัย จำานวน 
89 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สำาเด็กปฐมวยั โดยจดักจิกรรมสนทนากลุม่ผูท้รงคุณวฒุ ิ15 คน ระยะที ่3 ศกึษาผลการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ HOMSIN Model เพ่ือสง่เสรมิพัฒนาการดา้นอารมณ ์สำาหรบัเดก็ปฐมวัย กลุ่มเปา้หมาย ไดแ้ก ่
ครูศูนย์ ฯ ท่าสองคอนแก่งเลิงจาน จำานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง คือ คู่มือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สำาหรบัเดก็ปฐมวยั และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการทดลอง คอื แบบประเมนิพฒันาการ
ดา้นอารมณ ์และแบบสมัภาษณค์รทูีม่ตีอ่รปูแบบการจดัประสบการณ ์วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติิพืน้ฐาน 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ครูผู้สอนปฐมวัย มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมและการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงลำาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรก ได้แก่ ด้านให้ความรัก ด้านศึกษาแหล่งเรียนรู้ และด้านสรุปองค์ความรู้  
ตามลำาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ ด้านออกแบบการเรียนรู้ 
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2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก 40 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมให้ความรัก  
(Happiness) กิจกรรมออกแบบการเรียนรู้ (Organizer) กิจกรรมแสวงหาความรู้ (Management) 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Savant) กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ (Identity) และกิจกรรมวิถีธรรมชาติ 
(Nature) และผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก ถึงมากที่สุด 

3. ผลการใช้รปูแบบการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้ HOMSIN MODEL เพือ่ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
HOMSIN Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยคะแนนพัฒนาการ
ด้านอารมณ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และครูกลุ่มเป้าหมายมี
ความพงึพอใจต่อการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้HOMSIN MODEL เพือ่สง่เสรมิพฒันาการดา้นอารมณ ์
สำาหรับเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: รปูแบบการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้HOMSIN Model พฒันาการดา้นอารมณ ์ความพงึ
พอใจ

Abstract
The purposes of the research were 1) to study learning management models for 

emotional development of early childhood, 2) to develop the instructional model, and 3) to 
evaluate the HOMSIN model for emotional development of early childhood. The research 
methodology was divided into three steps. Step 1 focused on studying instructional models 
for emotional management of early childhood by interviewing five experts, and questionnaires 
were used to collect data of learning management for early childhood from 89 early childhood 
teachers. Step 2 focused on designing and developing an instructional model for emotional 
development of early childhood through a focus group discussion method of 15 experts. 
Step 3 focused on evaluating the HOMSIN instructional model for emotional development 
of early childhood. The model was implemented to seven teachers of the Thasongkhon 
Kaenglergjrm childhood center. The instrument was a handbook of the HOMSIN Instructional 
model, an emotional development test, and an interview form,. The research statistics used 
were percentage, mean. Standard deviation and the t-test

1. The research findings showed that the overall opinion of the early childhood  
teachers toward the teaching and learning management for emotional development of the 
early childhood was at a high level. Three high rated items of the instructional management 
were happiness, savant, and conclusion of knowledge respectively. The lowest rated item 
of the management was designing learning units.
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2. The HOMSIN model consisted of six activities with forty sub-activities: happiness,  
learning organizer, management, savant, identification and nature. The index of the  
appropriateness and possibility of the model assessed by the experts wsa at a high level.

3. The result indicated that the average score of the emotional development after 
using the model was higher than that of before using the model at the. 01 level of the  
statistical significance. Additionally, the overall satisfaction of the teachers with the HOMSIM 
model was at a high level.

Keywords: HOMSIN model, emotional developrnent, satisfaction

บทนำา
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนา

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปีบนพ้ืนฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตาม
ศกัยภาพภายใต้บรบิทของสงัคม–วฒันธรรมทีเ่ด็ก
อาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรและความ
เข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต
ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณเกิด
คุณค่าต่อตนเองและสังคม ประกอบกับแนวคิด
การจัดการศึกษาปฐมวัย เกี่ยวกับการเรียนรู้
ของมนุษย์มีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์
ต่างๆ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้น
จากกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้
กระทำาให้เกิดขึ้นด้วยตนเองและมีการเรียนรู้จะ
เป็นไปได้ดีถ้าผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
เคลื่อนไหวมีโอกาสริเริ่มตามความต้องการและ
ความสนใจของตนเองรวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่
เป็นอิสระอบอุ่นและปลอดภัยดังน้ันการจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คือ
เด็กอายุ 3-5 ปีพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงอายุ
อาจเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้และการ
พัฒนาจะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองเด็กปฐมวัยจัดอยู่

ในระยะวัยทองของชีวิต เป็นจังหวะทองของการ
สร้างเสริมพัฒนาการเด็กเป็นการวางรากฐาน
ของการพัฒนาความเจริญเติบโตทุกด้าน ดังนั้น
การอบรมเลี้ยงดูในช่วงระยะนี้มีผลต่อคุณภาพ
ของคนตลอดชีวิต (หลักสูตรปฐมวัย, 2546)  
 รายงานประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย โดยสำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษาพบว่า พัฒนาการที่ต่ำาและต้องได้รับการ
พัฒนามากท่ีสุด คือพัฒนาการด้านอารมณ์ และ
พัฒนาการด้านสติปัญญา (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศกึษา, 2552: 67-70) จากผลการสำารวจ
ดังกล่าวแสดงถึงสถานการณ์ระดับพัฒนาการ
ทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยต้องได้รับการส่งเสริม
ให้ดีขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งผลดังกล่าว  
มีปัจจัยที่เกิดขึ้นได้ ปัจจัยที่มาจากตัวเด็ก และ
สภาพแวดล้อม ที่ขาดการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยที่เหมาะสม จากสถานการณ์ระดับ
พัฒนาการด้านอารมณ์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาโดย
ด่วนของเด็กปฐมวัยไทย สะท้อนให้เห็นถึงความ
สำาคญัของพฒันาการดา้นอารมณท์ีเ่ปน็หลกัสำาคญั 
มีแนวโน้มลดลง

ด้วยเหตุผลของทุกภาคส่วนที่กล่าวมา
ข้างต้นล้วนแต่มีจุดหมายในการศึกษาที่ต้องการ
ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้บริบทของ
ชุมชน ในการทำาวิจัยครั้งนี้เป็นการตอบสนอง
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ปัญหาของสังคมการศึกษาของไทยเพราะใน
การพัฒนาประเทศชาติน้ันจำาเป็นต้องพัฒนาคน 
และเครื่องในการพัฒนาคนก็คือการศึกษา ดังนั้น  
ถ้ารากฐานการศึกษาหมายถึงเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการทางอารมณ์ - จิตใจ ที่ดี แล้วต่อไปก็
จะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
ปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีสุดในการเรียนรู้ของเด็กก็คือ
อารมณ์ความรู้สึก เด็กปฐมวัยต้องได้รับการดูแล
เอาใจใส่เป็นพิเศษในเรื่องการจัดประสบการณ
การเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สำารวจความต้องการ
จำาเป็นในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยการสำารวจความคิดเห็น 
เกี่ยวกับปัญหาการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็ก
ปฐมวัยโดยการสำาภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  
กบัครผูู้สอนในระดับปฐมวยัในเขตอำาเภอเมอืง เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1  
จำานวน 50 คน เพ่ือนำาผลท่ีได้มาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้  
ในครั้งน้ีผู้วิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่ เน้นการจัด
ประสบการณ์ท่ีมุง่เนน้ให้เด็กอา่นออกเขยีนได้ โดย
การใหท้ำาใบงานตามทีค่รกูำาหนดให ้เนน้การเขยีน
พยัญชนะ ไม่ว่าจะเป็นไทย -อังกฤษ เขียนตัวเลข 
แลว้ยงัมกีารบา้น เพือ่ไหเ้ดก็ทำาและนำามาสง่ ทัง้นี้
เป็นเพราะค่านิยมที่ผู้ปกครองต้องการให้เป็นเช่น
นั้น เด็กจึงเกิดความเครียดไม่อยากมาโรงเรียน 
กลัวครูให้เขียนผู้วิจัยจึงได้ทำาการสำาภาษณ์ และ
สังเกตการสอนรอบที่สองเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
สอนของครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและสภาวะ
ทางอารมณ์ความรู้สึกในการเรียนรู้ที่นักเรียนมี
ต่อการจัดประสบการณ์ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำานวน 10 ห้อง  
ในปีการศึกษา 2555 ได้ผลการศึกษาสรุปดังนี้  
1) ผลจากการสังเกตการสอนของครูและสภาวะ
ทางอารมณ์ของเด็กในระดับชั้นอนุบาล โดยการ
ใช้แบบสังเกตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ระยะเวลาดำาเนิน
การในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน พุทธศักราช 

2555 พบวา่ครสูว่นใหญใ่ชว้ธิกีารสอนแบบเดมิๆ 
คอืครเูป็นผูด้ำาเนนิรายการเกีย่วกบัการจัดกจิกรรม
ทัง้หมด เดก็เปน็เพยีงผูป้ฏิบตัติาม และสว่นมากครู
เสียงดงั จำากดัความคดิ และการสรา้งสรรคผ์ลงาน 
ส่วนใหญ่เป็นใบงานที่ครูกำาหนดให้ บรรยากาศ
การร่วมกิจกรรมจึงเป็นไปอย่างเงียบเหงาแทบ
จะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะ หรือพูดคุยหยอกล้อกัน
ตามประสาเด็กแต่กลับเป็นเสียงครูสั่งให้ทำาเสีย
มากกว่า บรรยากาศเหมือนห้องเรียนช้ันประถม
ศึกษา ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าครูมุ่งที่จะเตรียมเด็ก
ดา้นวชิาการมากกวา่การสง่เสรมิพฒันาการตามวยั 

เมือ่ผูวิ้จยัไดส้มัภาษณเ์ชิงลกึกบัครทูีส่อน
ปฐมวัยถึงปัญหาที่แท้จริงของการจัดกิจกรรม จึง
ได้คำาตอบที่น่าสนใจคือ ครูส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับ
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยที่เน้นการสอน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมเก่ียว
กับพัฒนาการโดยองค์รวมให้กับเด็ก เป็นหลัก 
แต่ปัญหาของครูคือ ครูยังไม่มีความเข้าใจในเรื่อง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไห้กับเด็ก ครูไม่
สามารถสร้างความสนใจในการเรียนรู้หรือการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ครูผู้สอนปฐมวัยส่วน
มากมคีวามเหน็ตรงกนัในเรือ่งนี ้หรอืทีเ่รยีกกนัวา่  
ครูไม่สามารถเก็บเด็กได้ ทั้งนี้เพราะว่าครูส่วน
มากสอนไม่ตรงตามวุฒิไม่ได้จบการศึกษาด้าน
ปฐมวัยโดยตรง จึงไม่มีความไม่มั่นใจในการจัด
ประสบการณ์ให้กับเด็ก และครูต้องการแนวทาง
ที่ชัดเจนในการจัดประสบการณ์สำาหรับนำาไปเป็น
แนวปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลการ
ศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า แม้ว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่
จะตระหนักถึงความสำาคัญและเห็นด้วยกับการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและได้จัดประสบการณ์ให้
กับเด็กตามแนวทางนั้น แต่ครูผู้สอนก็ยังต้องการ
แนวทางเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดประสบการณ์การ
เรยีนรู้ใหเ้ดก็มคีวามสขุ ต้องการใหเ้ดก็ มวุีฒภิาวะ
ทางอารมณ์ที่ดี เชื่อฟังครู ไม่รังแกเพื่อน หรือหวง



Journal of Education, Mahasarakham University 297 Volume 13 Number 2 April-June 2019

ของเล่น เอาแต่ใจตัวเอง จากพฤติกรรมเหล่านี้
ของเด็กทำาให้เกิดอุปสรรคในการจัดประสบการณ์ 
ครูส่วนมากจะพบปัญหาเหล่าน้ี จึงทำาให้ครูเกิด
ความเครียด และส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม
ของครู บางครั้ง ครูโมโห จึงเสียงดังเด็กกลัว สิ่ง
เหล่านี้คือสิ่งที่ครูส่วนมากพบบ่อยๆ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าครูขาดประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์ที่ถูกต้องหรือเกิดจากอุปสรรคและ
ข้อจำากัดต่างๆ จึงเกิดความไม่มั่นใจและบางครั้ง
ตอ้งมกีารขูเ่พือ่ใหเ้ดก็กลวั ซึง่เปน็การกระทำาทีผ่ดิ
หลกัการของปฐมวยั ครจูงึมคีวามต้องการแนวทาง
หรือรูปแบบที่สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
สอดคล้องกับคำากล่าวของ นภเนตร ธรรมบวร 
(2550) ที่ว่าในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 4 ประการ คือ 1) เปิดโอกาสให้เด็กหรือ
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 2) เป็นผู้ที่
มีทักษะในการถามคำาถามที่ดี 3) เป็นผู้เฝ้าสังเกต
เด็กจดบันทึกและรอจังหวะเพื่อให้คำาแนะนำาหรือ
ถามคำาถามซึง่สง่เสรมิการคดิของเดก็ 4) ใชน้ทิาน
เป็นสื่อสำาคัญในการจัดการเรียนการสอนและใน
เรื่องของการพัฒนารูปแบบการสอน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการ
จัดประสบการณ์ที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์สำาหรับเด็กปฐมวัยโดยได้ศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎี 
พัฒนาการ ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ตลอดจนเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการด้านอารมณ์ และ
แนวคิดการวิจัยและพัฒนา มาสังเคราะห์เป็นรูป
แบบการณ์จัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN 
MODEL สำาหรับปฐมวัย เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
จัดประสบการณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ ของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาคนให้เป็น
เยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด เอกสาร ข้อมูล 

เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำาหรับ
เด็กปฐมวัย

2. พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สำาหรับเด็กปฐมวัย

3 .  ศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN MODEL เพื่อ
สง่เสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ สำาหรบัเดก็ปฐมวัย

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบการ
จดัประสบการณก์ารเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย

1. ประชากร ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติงานสอน
ชั้นอนุบาล 1 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 จำานวน 128 โรงเรียน รวม 
150 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ปฏิบัติงาน
สอนช้ันอนุบาล 1 ในเขตอำาเภอเมือง สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 จำานวน 89 โรงเรียน รวม 89 คน ได้มา
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

การวิจยัระยะที ่2 การพฒันารปูแบบการ
จดัประสบการณก์ารเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิพฒันาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
ดา้นการจดัประสบการณร์ะดบัปฐมวยัจำานวน 15 
คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
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Sampling) 

การวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN 
MODEL เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สำาหรับเด็กปฐมวัย

กลุม่เป้าหมาย ได้แก ่ครผููป้ฏบิตังิานสอน
ชัน้อนบุาล 1 ของศนูย์เครือข่ายพัฒนาคณุภาพการ
ศึกษาท่าสองคอน แก่งเลิงจาน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2556 จาก 7 โรงเรยีน รวม 7 คน ได้มา
โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือก�รวิจัย

เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 1

1. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพ
ปัจจุบันการจัดกิจกรรม การจัดประสบการณ์การ
เรยีนรู้เพือ่สง่เสริมพฒันาการดา้นอารมณ ์สำาหรบั
เด็กปฐมวัย

2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับองค์
ประกอบในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สำาหรับเด็กปฐมวัย

เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 2

1. ร่างรูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ HOMSIN model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ดา้นอารมณส์ำาหรบัปฐมวยัและแผนประสบการณ์
ตัวอย่าง

2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

เครื่องมือการวิจัยในระยะที่ 3

1. แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สำาหรบัเดก็ปฐมวยั ลกัษณะเปน็แบบประเมนิแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สำาหรับประเมิน
พัฒนาการด้านอารมณ์ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

2. แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสรา้ง สำาหรบั
สมัภาษณ์ครูกลุ่มเปา้หมายทีส่อนระดับช้ันอนบุาล
ปทีี ่1 ของศนูยเ์ครอืขา่ยพฒันาคณุภาพการศกึษา

ท่าสองคอน แก่งเลิงจาน 

ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยระยะที่ 1

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการสง่เสรมิพฒันาการดา้น
อารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัยจากเอกสาร ตำารา 
วารสารและอินเตอร์เน็ต

2. การศึกษาความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยการ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน
สาขาปฐมวัย ในระดับอุดมศึกษา จำานวน 1 คน 
ศึกษานิเทศก์ จำานวน 1 คน และครูผู้สอนดีเด่น 
สาขาปฐมวัย จำานวน 3 คน

3. การศึกษาความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
เก่ียวข้องโดยการสอบถามความคิดเห็นของครู
ผู้สอนระดับปฐมวัยที่มีต่อสภาพปัจจุบันการจัด
กิจกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยระยะที่ 2

1. เตรียมเอกสารคู่มือครูสำาหรับการจัด
ประสบการณก์ารเรยีนรู ้HOMSIN Model เพือ่สง่
เสรมิพฒันาการดา้นอารมณ ์สำาหรบัปฐมวัย พรอ้ม
แบบประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus  
group Discussion) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของกิจกรรมว่าสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัยได้หรือไม่ โดยผู้
ร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย อาจารย์สถาบัน
อุดมศึกษา จำานวน 4 คนศึกษานิเทศก์ จำานวน 
1 คน ผู้บริหาร จำานวน 2 คน และครู จำานวน 8 
คน รวมทั้งสิ้น 15 คน จัดขึ้นใน วันที่ 21 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2557เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ 
ห้องพระมหาสารคามมุนี สำานักงานเขตพื้นที่การ
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ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างจัด
กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus group  
Discussion) โดยการบันทึกเสียง บันทึกการ
สนทนากลุ่ม และข้อมูลจากแบบสอบถามความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยระยะที่ 3

1. ชี้แจงแนวการจัดประสบการณ์ตาม
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN 
model เพือ่สง่เสรมิพัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรบั
เด็กปฐมวัยให้ครูกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 คน ทราบ 

2. ประเมนิพัฒนาการด้านอารมณส์ำาหรับ
ปฐมวัยก่อนทดลองสอนตามรูปแบบ

3. จัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN model เพื่อ
สง่เสริมพฒันาการด้านอารมณ์ สำาหรบัเด็กปฐมวยั 
ตามแผนการจัดประสบการณ์ที่กำาหนด

4. ประเมนิพัฒนาการด้านอารมณส์ำาหรับ
ปฐมวัยหลังทดลองสอนตามรูปแบบ

5. สัมภาษณ์ความคิดเห็นของครูกลุ่ม
เป้าหมายที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ HOMSIN model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
วิเคราะห์โดยหาความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

2. การวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณ ์
โดยการวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และ
นำาเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะความเรียง

การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 2

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ 

ได้รับตรวจสอบความสมบูรณ์

2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จ 
รปู สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลูขอแบบสอบถามมดีงันี้

 1) ตอนที่1 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหข้์อมลูโดยใชค้า่ความถ่ีและ
ร้อยละ

 2) ตอนที่ 2 ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. เกณฑ์การใหค้ะแนนของแบบประเมนิ 
ตอนที่ 2

 5 หมายถึง กิจกรรมในรูปแบบมี
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มากที่สุด

 4 หมายถึง กิจกรรมในรูปแบบมี
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้มาก

 3 หมายถึง กิจกรรมในรูปแบบมี
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ปานกลาง

 2 หมายถึง กิจกรรมในรูปแบบมี
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อย

 1 หมายถึง กิจกรรมในรูปแบบมี
ความเหมาะสม/ความเป็นไปได้น้อยที่สุด

สำาหรับแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
Ended) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) และสรุปเป็นความเรียง

การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 3

1. วิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
อารมณ์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายระหว่างก่อน
และหลังการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN model เพื่อ
สง่เสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ สำาหรบัเดก็ปฐมวัย
โดยการใช้สถิติ t-test (Dependents Samples) 
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2. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของครูกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุป
เป็นความเรียง

ผลการวิจัย
1. ครูผู้สอนปฐมวัย มีความคิดเห็น

ต่อสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน 
เรียงลำาดับด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 ลำาดับแรก ได้แก่ ด้านให้ความรัก ด้านศึกษา
แหล่งเรียนรู้ และด้านสรุปองค์ความรู้ ตามลำาดับ 
ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด ได้แก่ ด้านออกแบบ
การเรียนรู้ 

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ HOMSIN Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 
กิจกรรมหลัก 40 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมให้
ความรกั (Happiness) กจิกรรมออกแบบการเรยีนรู ้ 
(O r g an i z e r )  กิ จ ก ร ร มแสว งหาคว ามรู้   
(Management) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
(Savant) กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ (Identity) 
และกิจกรรมวิถีธรรมชาติ (Nature) และผลการ
ประเมนิโดยผู้ทรงคุณวฒิุ พบวา่ มคีวามเหมาะสม
และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด 

3. ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ HOMSIN MODEL เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า 
นักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้  HOMSIN Model เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย มีค่า
เฉลี่ยคะแนนพัฒนาการด้านอารมณ์หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และครูกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN MODEL 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็ก
ปฐมวัยอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผล
1. ครูผู้สอนปฐมวัย มีความคิดเห็น

ต่อสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรม การจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน 
เรียงลำาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ลำาดบัแรก ไดแ้ก ่ดา้นใหค้วามรกั ดา้นศกึษาแหลง่
เรียนรู้ ที่เป็นเช่นนี้เป็นผลเน่ืองมาจากในปัจจุบัน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต่างให้ความสำาคัญ
กับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งจะเห็นได้
จากมีนโยบายในการจัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัย
เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรม
และจัดประสบการณ์เพื่อนำาไปใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 5 ด้านให้กับนักเรียน และเหตุผล
ที่สำาคัญประการหนึ่งคือในการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยนั้นจำาเป็นต้องสนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ 
ภายใต้บริบทของสังคม–วัฒนธรรม แสดงให้เห็น
ว่าสิ่งที่สำาคัญที่สุดในการจัดการศึกษาสำาหรับเด็ก
ปฐมวยัคอืบรบิทรอบตวัเดก็ ไม่วา่จะเปน็ครอบครวั 
สภาพแวดล้อมในชุมชน ความเป็นอยู่หรือวิถี
ชีวิตของชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ เหล่านี้ย่อมเป็นสิ่ง
ที่มีความสำาคัญและคงอยู่ในการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยนั่นจึงเป็นงานของครูผู้สอนที่จำาเป็นต้อง
รอบรู้และเช่ียวชาญในการจัดประสบการสำาหรับ
เด็กปฐมวัยโดยจะต้องหาวิธีการท่ีเหมาะสมให้
เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นการจัด
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กิจกรรมหรือประสบการณ์ให้กับนักเรียนในระดับ
ปฐมวัยนั้น จะต้อง จัดประสบการณ์ให้สอดคล้อง
กับจิตวทิยาพฒันาการ คือเหมาะกบัอายุ วฒิุภาวะ
และระดับพัฒนาการเพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้อง
กับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือ เด็กได้
ลงมือกระทำา เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
เคลื่อนไหว สำารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง 
และแก้ปญัหาดว้ยตนเอง (วาโร เพ็งสวสัดิ,์ 2544: 
219) จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ ทั้ง
ทกัษะและสาระการเรยีนรู ้จดัประสบการณใ์หเ้ด็ก
ไดร้เิริม่ คดิ วางแผนจะตอ้ง ตดัสนิใจ ลงมอืกระทำา
และนำาเสนอความคิดโดยผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน 
อำานวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก จัด
ประสบการณใ์หเ้ดก็มปีฏิสมัพันธก์บัและแหลง่การ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ตลอดจนสอดแทรกคณุธรรม
จรยิธรรมให้เป็นสว่นหนึง่ของการจดัประสบการณ์
การเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง ใหผู้ป้กครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ ทั้งการวางแผน
การสนับสนุนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม และ
การประเมินพัฒนาการ และจัดทำาสารนิทัศน์ด้วย
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นำามาไตร่ตรองและ
ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัย
ในชั้นเรียน ซ่ึงการจัดประสบการณ์ สำาหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3–5 ปี จะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดใน
รปูของกจิกรรมบูรณาการผา่นการเลน่ เพ่ือใหเ้ดก็
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้าน
รา่งกาย อารมณ ์จติใจ สงัคม และสติปญัญา โดยมี
หลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ที่เน้น
การจัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเน่ืองยึดเด็กเป็น
สำาคญั สนองความตอ้งการ ความสนใจ ความแตก
ตา่งระหวา่งบุคคลและบรบิทของสงัคมทีเ่ด็กอาศยั
อยูโ่ดยจดัใหเ้ดก็ได้รบัการพัฒนาใหค้วามสำาคญัทัง้

กับกระบวนการและผลผลิต ซึ่งต้องมีการจัดการ
ประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อ
เนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์
โดยใหผู้ป้กครองและชมุชนมสีว่นรว่มในการพฒันา
เด็ก ซึ่งจากความสำาคัญและนโยบายของหน่วย
งานต้นสังกัดจึงทำาให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีการจัด
กิจกรรมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่ง
เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ให้กับเด็กปฐมวัย อยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ HOMSIN Model เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 
กิจกรรมหลัก 40 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมให้
ความรกั (Happiness) กจิกรรมออกแบบการเรยีน
รู้ (Organizer) กิจกรรมแสวงหาความรู้ (Man-
agement) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ (Savant) 
กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ (Identity) และกิจกรรม
วิถีธรรมชาติ (Nature) ที่เป็นเช่นนี้เป็นผลเนื่อง
มาจากผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด การจัด
ทำาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย แยกเป็นประเด็น
ที่สำาคัญ ที่นำามาเป็นฐานการคิดในองค์ประกอบ 
ของ HOMSIN Model ดังนี้ ประเด็นที่ 1 แนวคิด
เกี่ยวกับพัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการตั้ง
อยูบ่นพืน้ฐานทีว่า่พฒันาการของมนษุย ์เริม่ตัง้แต่
ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนถึงตลอดชีวิต พัฒนาทาง
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
จะมคีวามสมัพนัธแ์ละพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งเปน็ขัน้
ตอนไปพรอ้มกนัทกุดา้น ทฤษฏีพฒันาการทางสติ
ปัญญาที่อธิบายว่าเด็กเกิดมาพร้อมวุฒิภาวะ ซึ่ง
จะพัฒนาข้ึนตามอายุประสบการณ์ ค่านิยมทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือทฤษฏีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพที่อธิบายว่าเด็กจะพัฒนาได้ดีถ้าใน
แต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองในส่ิงที่ตน
พอใจ ไดร้บัความรกัความอบอุน่อยา่งเพยีงพอจาก
ผู้ใกล้ชิด มีโอกาสช่วยตนเอง ทำางานที่เหมาะสม 
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กับวัยและมีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้
รอบๆ ตนเอง ประเด็นที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษย์มีผลสืบเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการที่ผู้ เรียนมี
ปฏสิมัพนัธก์บับคุคลและสิง่แวดลอ้มรอบตัว โดยผู้
เรยีนจะต้องเป็นผู้กระทำาใหเ้กดิขึน้ด้วยตนเองและ
มกีารเรยีนรูจ้ะเปน็ไปไดด้ ีถา้ผูเ้รยีนไดใ้ชป้ระสาท
สมัผัสทัง้ 5 ไดเ้คลือ่นไหว มโีอกาสรเิริม่ตามความ
ต้องการและความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยู่ใน
บรรยากาศที่เป็นอิสระ อบอุ่นและปลอดภัย ดัง
นั้นการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้จึง
เป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
ประเด็นที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก การ
เล่นถือเป็นกิจกรรมท่ีสำาคัญในชีวิตทุกคนเด็กจะ
รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต มีโอกาส
ทำาการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้น
พบด้วยตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดี
ตอ่การเจรญิเติบโต ช่วยพฒันารา่งกาย สตปิญัญา
อารมณ-์จติใจ และสงัคม จากการเลน่เด็กมโีอกาส
ที่จะอธิบายแสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้ความรู้สึก
ของผู้อื่น เป็นทางที่เด็กจะสร้างประสบการณ์
เรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู้อื่น 
สร้างความสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผู้อื่น กับธรรมชาติ
รอบตัว ประเด็นที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม
และสังคม วัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อมทำาให้
เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป เด็กไม่ควรถูกบังคับ
ให้เรียนรู้ด้วยการท่องจำา แต่ต้องให้เวลา และ
ประสบการณ์แก่เด็กในการทำาความเข้าใจ ควร
ส่งเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก โดยใช้
การเล่นและกิจกรรมเป็นเครื่องมือ เพราะการ
เล่นเป็นการทำางานและการเรียนรู้ของเด็ก เด็ก
ก่อนวัยเรียน (อายุ 4-6 ปี) อยู่ในขั้นก่อนปฏิบัติ
การ ควรจัดให้เด็กเรียนรู้ด้วยการสัมผัส สำารวจ 
ทดลอง หรือลงมือกระทำาต่อวัตถุด้วยตนเอง และ
สิ่งที่ผู้วิจัยนำามาใช้ในรูปแบบ HOMSIN Model 

คือ ครูต้องเป็นนัก Organizer เพราะครูต้องเป็น
ผู้จัดเตรียมทุกอย่างที่ดี บรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ 
เช่น การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม สื่อ บรรยากาศ
ทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรูใ้นแตล่ะกจิกรรมตอ้งมสีภาพที่
สนองความตอ้งการ ความสนใจของเดก็ทัง้ภายใน
และภายนอกห้องเรียนนอกจากนั้น สิ่งที่จะทำาให้
การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปได้ดีคือการนำาบุคคลที่
เด็กคุ้นเคย หรือบุคคลที่เด็กเคารพหรือใกล้ชิด มา
เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้กับเด็ก คือ Savant 
หมายถึงการให้ปราชญ์หรือผู้รู้ในท้องถิ่นมีส่วน
รว่มในการจดั โดยการเชญิมารว่มกิจกรรมในเรือ่ง
ประสบการณก์ารเรยีนรู ้ในเรือ่งหรอืกจิกรรมนัน้ๆ 
สอดคลอ้งกบั วาโร เพง็สวัสดิ ์(2544: 219) เสนอ 
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่ง
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ของเด็กทุกด้าน คือ 
รา่งกาย อารมณ-์จติใจ สงัคม และสตปิญัญา ไมใ่ช่
การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งแนวคิดและกระบวนการ
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
ครั้ งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของชไมมน  
ศรีสุรักษ์ (2552: 195-210) ได้ทำาการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ผลการ
ศึกษา พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมี “ภูมิรู้ภูมิธรรม” 
หรอืองคค์วามรู ้คูจ่รยิธรรมทีใ่ชอ้บรมบม่เพาะเดก็
ปฐมวัยในท้องถิ่นด้านความรับผิดชอบและการ
เห็นแก่ส่วนรวม โดยผู้ปกครองหรือผู้รู้ในชุมชน
ถา่ยทอดองคค์วามรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัปจัจยัส่ีทีใ่ช้ใน
การดำารงชวิีตดว้ยวิธีแบบไมเ่ป็นทางการ ใหแ้กเ่ดก็
ปฐมวัย เป็นภูมิรู้ภูมิธรรมเกี่ยวกับอาชีพ สุขศึกษา
และสังคม โดยพบว่าสาระจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่เด็กเรียนรู้ได้ในชีวิตประจำาวันได้แก่เรื่องอาหาร 
ยาสมุนไพร นิทาน ของเล่น ศาสนา การอนุรักษ์
ป่าและน้ำา และพบว่าเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นเรียนรู้  
ภูมิรู้ ภูมิธรรมผ่านการเล่น การใช้อายตนะทั้งหก 
การลงมือปฏิบัติจริงซึ่งนำาไปสู่การเรียนรู้ในวัย 
ต่อไป จากผลการศึกษาสามารถสร้างและพัฒนา 
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รูปแบบการเรียนรู้จริยธรรมสำาหรับเด็กปฐมวัย 
“แบบสรา้งตนเพือ่ชวีติและสงัคม” โดยใช้ภมูปัิญญา
ท้องถิ่นเป็นฐานและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในรูป
แบบของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
ประกอบดว้ยหนว่ย การเรยีนรูเ้รือ่ง “ธรรมชาตคิอื
ชีวิต”     

3. ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ HOMSIN MODEL เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า 
นักเรียนที่เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  HOMSIN Model เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัย มีค่า
เฉลี่ยคะแนนพัฒนาการด้านอารมณ์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

ที่เป็นเช่นนี้เป็นผลเนื่องมาจากกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ HOMSIN MODEL มีความหลากหลาย 
นา่สนใจ เป็นกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติประจำา
วันและใกล้ตัวเด็ก ในขณะเดียวกันก็มีครอบคลุม
ตามตัวบ่งชีพ้ฒันาการด้านอารมณข์องเด็กปฐมวยั 
ซึ่งกิจกรรมที่ผู้วิจัยนำามาจัดไว้ในรูปแบบการจัด
ประสบการณ์นั้นยังสอดคล้องกับหลักการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยที่ว่า ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และพฒันาการทีค่รอบคลมุเด็กปฐมวยัทกุประเภท 
ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เด็ก
เป็นสำาคัญ โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน 
สังคม และวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองค์
รวมผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย  
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำารงชีวิต
ประจำาวันได้อย่างมีคุณธรรมและมีความสุข 
ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน 
และสถานศกึษาในการ และยงัสอดคลอ้งกบัที ่วาโร  
เพ็งสวัสดิ์ (2544: 219) เสนอหลักการจัดการ

ศึกษาปฐมวัยไว้ว่า การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการตาม
วัย ของเด็กทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ดังนั้น จึงเรียกการจัด
หลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาว่าเป็น แนวการ
จัดประสบการณ์ ซึ่งเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ตามรูป
แบบการจัดประสบการณ์ดังกล่าว จึงทำาให้มีค่า
เฉลี่ยคะแนนพัฒนาการด้านอารมณ์หลังเรียนสูง
กวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอรินทร์ แสวงสาย  
(2551: 78-80) ไดศึ้กษา เปรยีบเทยีบพฒันาการ
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
กับการจัดประสบการณ์ตามปกติจากผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐานมี
พฒันาการดา้นสตปิญัญา ดา้นสงัคม ดา้นรา่งกาย 
และด้านอารมณ์-จิตใจดีขึ้น

อีกประเด็นคือ ครูกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
HOMSIN MODEL อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
เป็นผลเนื่องมาจากรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ HOMSIN MODEL เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์สำาหรับเด็กปฐมวัย เป็น
รูปแบบที่เน้นกิจกรรมซึ่งมีความหลากหลาย และ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ใน
ขณะเดียวกันกิจกรรมย่อยในแต่ละกิจกรรมยัง
มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมซึ่งทำาให้ครูผู้สอน
สามารถนำาไปใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
นักเรียนได้เลย และรูปแบบการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ HOMSIN MODEL เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์สำาหรับเด็กปฐมวัยยังมี
ความยืดหยุ่นเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถปรับเพิ่ม 
หรือลดกิจกรรมได้ตามบริบทและพื้นฐานของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนของตนเอง จากขอ้ดตีา่งๆ ของ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 304 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2562

รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN 
MODEL เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
สำาหรบัเด็กปฐมวยั ทีก่ล่าวมา จงึทำาใหค้รกูลุม่เปา้
หมายที่นำารูปแบบดังกล่าวไปใช้ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในก�รนำ�รูปแบบก�รจดั

ประสบก�รณ์ไปใช้

1.1 ปัจจัยที่สำาคัญประการหน่ึงที่จะ
ช่วยให้การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN MODEL 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์สำาหรับเด็ก
ปฐมวัยประสบผลสำาเร็จคือบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ตัวเด็ก ได้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ดังนั้นครูผู้สอน
ต้องทำาความเข้าใจกับบุคลเหล่านี้และให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในบางกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น 
กิจกรรมเล่านิทานให้ลูกฟัง เป็นต้น 

1.2 ครูผู้สอนที่จะนำารูปแบบการจัด
ประสบการณ์น้ีไปใช้ ต้องมีบทบาทเป็นผู้อำานวย
ความสะดวกในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 
เป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออก เป็นผู้สร้าง
บรรยากาศเป็นกันเอง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
และต้องไม่ยึดตัวเองเป็นสำาคัญ 

1.3 ครูผู้สอนที่จะนำารูปแบบการจัด
ประสบการณ์นี้ไปใช้ ต้องทำาความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ และกระบวนการดำาเนินกิจกรรมหลัก
ทั้ง 6 กิจกรรม และกิจกรรมย่อยทั้ง 40 กิจกรรม 
ตลอดจนวิธีการประเมินผล เพื่อให้การดำาเนิน
การจัดประสบการณ์มีประสิทธิผลบรรลุตาม

วัตถุประสงค์

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนารูป
แบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ HOMSIN 
MODEL เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ 
สำาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นหนึ่งในพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย ดังนั้นควรมีการพัฒนารูปแบบการ
จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านที่
เหลือ คือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้าน
สังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการ
ดา้นจรยิธรรม เพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้มของ
นักเรียนสำาหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

2.2 ควรนำารูปแบบดังกล่าวไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา 
และพัฒนาการด้านจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง

2.3 รูปแบบการจัดประสบการณ์การ
เรยีนรู ้HOMSIN MODEL เพือ่สง่เสริมพฒันาการ
ด้านอารมณ์ สำาหรับเด็กปฐมวัยจะเน้นในเรื่อง
ของกิจกรรม ดังน้ันควรมีการวิจัยและพัฒนา
กิจกรรมในลักษณะอื่นๆ เพื่อนำาไปใช้ในการส่ง
เสรมิพฒันาการดา้นรา่งกาย พฒันาการดา้นสงัคม 
พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้าน
จริยธรรม ของผู้เรียน 

2.4 ควรมกีารวิจยัรปูแบบการจัดกิจกรรม
แบบบูรณาการที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียนครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาและด้าน
จริยธรรม ของผู้เรียน 
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