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โครงการวจิัย 
         ปการศึกษา  2550 
 
ชื่อ        นางนันทิกา        นามสกุล        หนูหลา      ระดับ  ปฐมวยั 
 
1. ชื่อโครงการ      การศึกษาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของผูเรียนที่ไดรับจากการจดักิจกรรมเลานิทาน            
                             ระดับปฐมวัย  1 / 1 
 
2. หลักการและเหตุผล  ท่ีมา  และความสําคัญของปญหา 
 จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  พบวาผูเรียนไมมคีวามพรอมในการกลาแสดงออก  ไมกลา
ซักถามและโตตอบ  ผูวิจัยจึงไดทดลองเลานิทานใหผูเรียนฟง  สังเกตเห็นวาผูเรยีนชอบฟงนิทาน  กลาซักถาม
และมีอารมณคลอยตามเนื้อหาของนิทาน 
 ดังนั้นผูวจิัยจึงไดนําเทคนิคการเลานิทานเพือ่พัฒนาการกลาแสดงออก  ใหผูเรยีนมีสวนรวมในการเลา
นิทานประกอบทาทางการแสดง 
 
3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการกลาแสดง 
 2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด  จินตนาการ 
 3. เพื่อสงเสริม  พัฒนาการพดู  การเลาเรื่องราว  ไดเหมาะสมกับวัย 
 
4. สมมุติฐาน 
 การจัดกจิกรรมการเลานิทานพัฒนาผูเรียนใหกลาแสดงออก 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร  กลุมตัวอยาง 
 
 2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวจิัย 

   -  ผูเรียนระดับปฐมวยั  1 / 1  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2550  จํานวน  24  คน 

    2.1   ตัวแปรอิสระ 
              -  การจัดกิจกรรมเลานิทาน 
    2.2   ตัวแปรตาม 
  -  ผูเรียนมีพฤติกรรมกลาแสดงออกมากขึน้ 
 



 3. ระยะเวลาในการศึกษา 
  -  สิงหาคม  2550  -  กุมภาพันธ  2551 
 
6. ขอตกลงเบือ้งตน 
 -  การวจิัยในครั้งนี้ใชเฉพาะกับผูเรียนระดบั  ปฐมวัย  1 / 1 
 -  ผูวิจยัถือวากจิกรรมตาง ๆ ที่ไดจัดขึน้ทั้งภายใน / นอก  โรงเรียนมีสวนเกี่ยวของในการศึกษา
พฤติกรรมกลาแสดงออก 
 
7. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 การจัดประสบการณ  หมายถงึ  การจัดกจิกรรมเกี่ยวกับการเลานิทานใหกับผูเรียน  ผูวิจัยจัดทําขึ้นมา
เอง 
 พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําที่มีความมั่นใจ  เปนการแสดงออกตอกิจกรรมตาง ๆ อยางมั่นใจ 
 การเลานิทาน  หมายถึง  การเลาปากเปลา  การอานประกอบทาทางใหผูอ่ืนฟง  โดยมส่ืีอประกอบ 
 
8.  วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากร  กลุมตัวอยาง 
 
 2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวจิัย 

   -  ผูเรียนระดับปฐมวยั  1 / 1  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2550  จํานวน  24  คน 

    2.1   ตัวแปรอิสระ 
              -  การจัดกิจกรรมเลานิทาน 
    2.2   ตัวแปรตาม 
  -  ผูเรียนมีพฤติกรรมกลาแสดงออกมากขึน้ 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา 
  -  สิงหาคม  2550  -  กุมภาพันธ  2551 
 4. รูปแบบของการวิจยั 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลาแสดงออกที่ไดรับ
จากการจดักิจกรรม 
 5. เครื่องมือการวิจัย 
  -  หนังสือนิทานรูปแบบตางๆ   หุนมือ 
  -  แบบบันทกึพฤติกรรมจากครูถึงผูปกครอง 
 
 



 6. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
  -  จดบันทกึพฤติกรรมระหวางเลา  และหลังเลานิทาน 
  -  ภาพถาย 
  -  สอบถามผูปกครอง 
 7. การวิเคราะหขอมูล 
  - นําผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่ไดจดบนัทึกไวนํามาจดัการศึกษาแบบบรรยาย 
 
9. ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1. เปนแนวทางในการแกปญหา  ใหผูเรียนกลาแสดงออกมากยิ่งขึน้ 
 2. ผูเรียนมีพัฒนาการกลาแสดงออกดีขึ้น 
 3. นําผลการวจิยัไปประยุกตใชการการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
 
10. เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 
 -  คูมือการศึกษาปฐมวยั  พ.ศ.  2546  สําหรับเด็กอายุ  3 -5  ป .  
 -  คูมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  2546 . 
 -  นิตยสาร  ดวงใจพอแม  ฉบับที่ 79  ปที่ 7    เดือนพฤษภาคม  2543  หนา92-93 . 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการวจิัย 
         ปการศึกษา  2551 
 
1. ชื่อผูทําวิจัย        นางนันทิกา    หนูหลา           ระดับ  ปฐมวยั 
 
2. ชื่อโครงการ      การศึกษาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของผูเรียนที่ไดรับจากการจดักิจกรรมเลานิทาน            
                             ระดับปฐมวัย  3 / 4 
 
3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการกลาแสดงออก 
 2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด  จินตนาการ 
 3. เพื่อสงเสริม  / พัฒนาการพูด  การเลาเรือ่งราว  ไดเหมาะสมกับวยั 
 
4. ความเปนมา / สภาพปจจุบัน / ปญหา 
 จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  พบวาผูเรียนระดบัปฐมวัยปที่ 3 / 4  จํานวน  25 คน  ไมมีความ
พรอมในการกลาแสดงออก  ไมกลาซักถามและตอบโต  ผูวิจัยจึงไดทดลองเลานิทานใหฟง  สังเกตเห็นวา
ผูเรียนชอบฟงนิทาน  กลาซักถาม  มีอารมณคลอยตามเนือ้เร่ืองของนิทาน 
 ดังนั้นผูวจิัยจึงไดนําเทคนิคการเลานิทาน  เพื่อพัฒนาการกลาแสดงออก  ใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เลานิทาน 
 
5. เคร่ืองมือการวิจัย / นวัตกรรมที่ใช 
 ชื่อนวัตกรรม  แบบฝกการเลานิทาน  หนังสือนิทานรูปแบบตางๆ  โรงละคร  หุนมือ  หัวสัตว 
  ชุดสําหรับสวมใสในการแสดง 
 การสรางนวตักรรม   
 1. หนังสือนิทาน  โรงละคร  หุนมือ  หวัสัตว  ชุดสําหรบัสวมใสในการแสดง 
 2. ศึกษาหนังสือที่เกี่ยวของ 
  - คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546  สําหรับเด็กอายุ  3-5  ป 
  - คูมือประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย  การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  2546 
  - นิตยสาร ดวงใจแม  ฉบับที่ 79  ปที่ 7  พฤษภาคม  2543  หนา 92-93 
 

  
 



6.  การดําเนินการวิจัย / การทดลองใชนวัตกรรม 
 เปนการวจิัยแบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม / จดบันทกึพัฒนาการดานตางๆ 
 อยางเปนขั้นตอน 
 1. ระยะเวลาทดลองใชฝก  15 สัปดาห 
 2. รูปแบบการทดลอง  เปนแบบกลุม 
 3. ใชวิธีฝก  โดยการเลานิทาน 
วิธีการฝก 
 1. การเลานิทาน 
 2. การแสดงทาทางประกอบนิทาน 
 3. การนําผลงาน  นําเสนอหนาชั้น 
 4. การแสดงทาทางตามจินตนาการ 
 5. การอาน  การทองคําคลองจอง 
 6. การเลาเรื่องราวที่พบเหน็ 
 7. การเลาขาว 
 การเลานิทาน   
โดยใหออกมาเลาใหเพื่อนฟง  ครูคอยใหกาํลังใจ 
 การแสดงทาทางประกอบนทิาน   
ใหออกมาแสดงเปนกลุม  ครูคอยใหแรงเสริม  และจัดหาสื่อและอุปกรณให 
 การนําผลงาน 
ใหนําผลงานทีช่ื่นชอบออกมานําเสนอ  ครูคอยใหกําลังใจ  และแนะนําขั้นตอนการนาํเสนอ 
 การแสดงทาทางตามจินตนาการ 
เด็กสามารถที่แสดงอะไรก็ไดตามความคดิของตน  ครูคอยชวยเหลือบาง  และคอยกระตุนใหเดก็เกดิทักษะ
การคิดที่หลากหลาย 
 การอาน  การทองคําคลองจอง 
  อานคําส้ันๆ  ทองคําคลองจองงายๆ  โดยครูอานและทองใหฟงกอน 
 การเลาเรื่องราวที่พบเห็น 
เด็กนําเรื่องราวที่พบเห็นหรอืประทับใจมาเลาใหเพื่อน ๆ ฟง  ครูคอยช่ืนชม 
 การเลาขาว 
เด็กนําขาวที่ไดดู  ไดฟงมาเลาใหเพื่อนๆ ฟง  ครูคอยชวยเหลือตอนขัน้สรุป 
 

 
 



7. ผลการดําเนนิการวิจัย / ผลการใชนวัตกรรม 
 ผลตอผูเรียน 
  ผูเรียนระดับปฐมวัยปที่ 3 / 4  จํานวน  25 คน กลาแสดงออกมากขึ้น  กลาซักถาม  
 สนทนาตอบโต  และสามารถเลานิทานได 
 
 ผลตอครู 
  ครูมีความภาคภูมิใจทีไ่ดจดักิจกรรมการเลานิทาน  ทําใหเด็กกลาแสดงออกมากขึ้น 
 
 ผลตอผูปกครอง / บุคคลอ่ืน 
  ผูปกครองมีความภูมใิจที่ลูกกลาแสดงออกมากขึ้น  ผูปกครองอื่นและครูแผนกปฐมวยัมี
ความพอใจและยอมรับในกิจกรรมการเลานิทานและนําไปใชในหองของตนและไดผลเชนกัน 
 
8. ปญหาอุปสรรคการทําวิจัย   
 กิจกรรมเลานทิานเปนกจิกรรมเสริม  จึงใชเวลาวาง  เชนชวงกอนเดก็เรียน  และกอนอนพักผอนตอน
กลางวัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 กิจกรรมเลานทิาน  ควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  และคอยเปนคอยไป  ควรใหแรงเสริม  คําชม  
การปรบมือ  การโอบกอดและรอยยิ้ม  เปนรางวัล  เด็กทีใ่หความรวมมอืในกิจกรรมจงึจะไดผลตามที่ตองการ  
แตอยาหวังผลในตัวเด็กทกุคน  เพราะเด็กแตละคนมีศักยภาพไมเทาเทียมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

โครงการวจิัย 
         ปการศึกษา  2550 
 
ชื่อ        นางสาวสรอยเพทาย      นามสกุล        อุรสาหศิลป      ระดับ  ปฐมวยั 
 
เร่ือง      ผลการจัดประสบการณแบบโครงการที่มีตอพัฒนาการทางการพูดของเด็กปฐมวัยปท่ี  3  

 โรงเรียนอัสสมัชัญนครราชสีมา 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การเตรียมความพรอมของเด็กระดับปฐมวยั 
3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการกลาแสดง 
 2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด  จินตนาการ 
 3. เพื่อสงเสริม  พัฒนาการพดู  การเลาเรื่องราว  ไดเหมาะสมกับวัย 
 
4. สมมุติฐาน 
 การจัดกจิกรรมการเลานิทานพัฒนาผูเรียนใหกลาแสดงออก 
 
5. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร  กลุมตัวอยาง 
 
 2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวจิัย 

   -  ผูเรียนระดับปฐมวยั  1 / 1  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2550  จํานวน  24  คน 

    2.1   ตัวแปรอิสระ 
              -  การจัดกิจกรรมเลานิทาน 
    2.2   ตัวแปรตาม 
  -  ผูเรียนมีพฤติกรรมกลาแสดงออกมากขึน้ 
 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา 



  -  สิงหาคม  2550  -  กุมภาพันธ  2551 
 
6. ขอตกลงเบือ้งตน 
 -  การวจิัยในครั้งนี้ใชเฉพาะกับผูเรียนระดบั  ปฐมวัย  1 / 1 
 -  ผูวิจยัถือวากจิกรรมตาง ๆ ที่ไดจัดขึน้ทั้งภายใน / นอก  โรงเรียนมีสวนเกี่ยวของในการศึกษา
พฤติกรรมกลาแสดงออก 
 
7. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 การจัดประสบการณ  หมายถงึ  การจัดกจิกรรมเกี่ยวกับการเลานิทานใหกับผูเรียน  ผูวิจัยจัดทําขึ้นมา
เอง 
 พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําที่มีความมั่นใจ  เปนการแสดงออกตอกิจกรรมตาง ๆ อยางมั่นใจ 
 การเลานิทาน  หมายถึง  การเลาปากเปลา  การอานประกอบทาทางใหผูอ่ืนฟง  โดยมส่ืีอประกอบ 
 
8.  วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากร  กลุมตัวอยาง 
 
 2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวจิัย 

   -  ผูเรียนระดับปฐมวยั  1 / 1  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2550  จํานวน  24  คน 

    2.1   ตัวแปรอิสระ 
              -  การจัดกิจกรรมเลานิทาน 
    2.2   ตัวแปรตาม 
  -  ผูเรียนมีพฤติกรรมกลาแสดงออกมากขึน้ 
 3. ระยะเวลาในการศึกษา 
  -  สิงหาคม  2550  -  กุมภาพันธ  2551 
 4. รูปแบบของการวิจยั 
  -  แบบสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อศึกษาพฤติกรรมกลาแสดงออกที่ไดรับ
จากการจดักิจกรรม 
 5. เครื่องมือการวิจัย 
  -  หนังสือนิทานรูปแบบตางๆ   หุนมือ 
  -  แบบบันทกึพฤติกรรมจากครูถึงผูปกครอง 
 
 
 6. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 



  -  จดบันทกึพฤติกรรมระหวางเลา  และหลังเลานิทาน 
  -  ภาพถาย 
  -  สอบถามผูปกครอง 
 7. การวิเคราะหขอมูล 
  - นําผลจากการสังเกตพฤติกรรมที่ไดจดบนัทึกไวนํามาจดัการศึกษาแบบบรรยาย 
 
9. ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1. เปนแนวทางในการแกปญหา  ใหผูเรียนกลาแสดงออกมากยิ่งขึน้ 
 2. ผูเรียนมีพัฒนาการกลาแสดงออกดีขึ้น 
 3. นําผลการวจิัยไปประยุกตใชการการพัฒนาการเรียนการสอนใหมคีุณภาพ 
 
10. เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 
 -  คูมือการศึกษาปฐมวยั  พ.ศ.  2546  สําหรับเด็กอายุ  3 -5  ป .  
 -  คูมือการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  2546 . 
 -  นิตยสาร  ดวงใจพอแม  ฉบับที่ 79  ปที่ 7    เดือนพฤษภาคม  2543  หนา92-93 . 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
โครงการ  ปน  ปน  ดินดีโคราช  บานดานเกวียน 

 
โดย 

    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปที่ 3 / 4 
      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
ภาคเรยีนที่ 2  ปการศึกษา 2551 

 
ที่ปรึกษา 



มิสนันทิกา  หนูหลา 
เอกสารเผยแพรการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 

โครงการ  ปน  ปน   ดินดีโคราช  บานดานเกวียน 
 

ครูท่ีปรึกษา    มิสนันทิกา  หนูหลา 
สมาชิกผูเขารวมโครงการ  นักเรียนระดับชั้นปฐมวยัปที ่3 / 4  จํานวน  27  คน 
 

ระยะท่ี 1  ท่ีมา 
 

ผลจากการเรียนรูเร่ือง  ดินดานเกวียน  เมื่อสัปดาหที่ 14 วนัที่ 26-30  มกราคม 2552  ครูไดสนทนา
ซักถามถึงแหลงที่มาของเครื่องปนดินเผา 

นองฮุย    ดินดานเกวียนก็มีอยูที่บานดานเกวียน  แมฮุยเคยพาไปซื้อกระถางปลูกตนไมเพราะ
ชาวบานเขาเอาดินดานเกวียนมาปน 

นองเบส  ลาทําไมไมเอาดินที่อ่ืนมาทําเครื่องปนดินเผาละ 
นองบอส ก็ดินดานเกวยีนเปนดนิที่ดีทีสุ่ดของเมืองโคราชและจะอยูในลําน้ํามูล  ชาวบานจะไปขุด

เอามาปนเปนโองใสน้ําก็ได 
นองใบเตย ใช  ดินดานเกวียนปนอะไรก็สวยและเปนเงางามกวาที่อ่ืน  ทําสรอยคอ  กําไล  ตุมหูกไ็ด  

สวยดวย 
นองแจก็ อยากปนมากเลย  ทําอยางไรเราจะปนเปน 
นองอริษา ไมเห็นปนยากเลย ก็ปนคลายที่เราปนดินน้าํมันนั่นแหละ 
นองแคน แตมันเปนดินนะ  คงจะปนยากมากเลย 
นองเบียร แลวเราจะไปเอาดินไดอยางไร 
คุณครู  เด็กๆ อยากปนใชไหมคะ  คุณครูจะฝากครูนางซื้อมาให  เพราะแฟนครูนางจะไปทีบ่าน

ดานเกวียน 
เด็กๆ   ผม / หนูอยากปนครับ / คะ 

 



วันท่ี 5 กุมภาพันธ  2552 
 ครูไดฝากครูนางไปซื้อดินดานเกวียนที่ชาวบานผสมสําเร็จรูปแลวมา 1 ถุง  ราคาถุงละ 10 บาท  นํามา
แสดงใหเด็ก ๆ ดู  และบอกถึงแหลงที่มีคุณสมบัติของดนิที่แตกตางจากดินทัว่ไป  และใหเด็กซักถามสิ่งที่ตน
สงสัย 
 คุณครู  เขาใชจอบ  เสียม  ขุดแลวนํารถไปบรรทุกกลับมาบานแลวนําไปหมกัไวในบอผายาง
และนําดนิทรายละเอียดมาผสมหมักไว 1 คืน  จากนัน้นาํมาใสเครื่องนวดใหเขากนัจนเหนยีวพอทีจ่ะปนได  แลว
ตัดเปนทอน ๆ เพื่อนํามาปน  
 

นองเฟยร เวลาเขาปน  ปนอยางไรคะ 
คุณครู  ก็นํามาขึ้นรูปบนแทน  แลวใชมือในการปนใหไดรูปทรงตามตองการ 
นองแพท แลวเดก็ๆ ไมมีเครื่องมือจะปนไดอยางไร 
คุณครู  เด็กๆ ไมตองใชเครื่องก็ได  เด็กๆ ใชมือปนแทนใหเปนรูปทรงที่ตนตองการ 
นองเบญ แลวทําไมเขาปนแลวสีสวย  และมีหลายสดีวย 
คุณครู  เขาปนเสร็จจะนําไปผึ่งลม  พอแหงแลวจะนําไปใสเตาเผา  เผาไว 24 ช.ม. แลวจึงนาํ

ออกจากเตาเผานํามาทาสีตามตองการ 
นองฟา  แลวเราไมมีเตาเผา  เราจะเอาอะไรเผา 
คุณครู  เด็กๆ ปนเสร็จไมตองเผาก็ได  เพียงแตปนเสร็จเอาผึ่งลมไวสัก 1 วันแลวก็นํามาลงสีได

ตามตองการ  แตคงไมสวยเหมือนที่เผา 
เด็กๆ   ไมสวยก็ไมเปนไรขอใหไดปนก็แลวกัน  พวกเราชอบปนมากครับ / คะ 
คุณครู  ถาอยางนั้นวนัที่ 19 กุมภาพนัธ 2552  คุณครูจะสอนแลวใหเด็กๆ  นําเครื่องปนดินเผาที่

บานเด็กๆ มาดูวารูปทรงเปนอยางไร 
เด็ก ๆ   ครับ / คะ 

 
ระยะท่ี 2  พัฒนาโครงการ 

 
2.1 จุดประสงค 

- พัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย 
- พัฒนาทักษะการใชคําถาม 
- สงเสริมการกลาแสดงออกทางสรางสรรค  จินตนาการ 
- สงเสริมการทดลองคนควาดวยตนเอง 

2.2 การดําเนนิงาน 
วันท่ี  19  กุมภาพันธ  2552 



ครูจัดเตรียมอุปกรณในการปนไวอยางพอเพียง  มีผายาง  ผาเช็ดมือ  น้ําลางมือ   และแบงดินเปน 
กอน ๆ  สําหรับเด็ก ๆ ทุกคน 
        เด็ก ๆ ก็เตรียมเครื่องปนดินเผามาจากบาน  และนําเสนอใหเพื่อนดู  บอกแหลง  ที่  ลักษณะและ 
การใช  แลวจงึวางไวบนโตะเปนการโชวผลงานที่เด็ก ๆ นํามาจากบาน 
        หลังจากเด็กๆ นําเสนอผลงานที่เด็กๆ นํามาจากบานเสร็จแลว  ครูจึงดาสาธิตวธีิการปนใหเดก็ ๆ ได
ดูกอนที่จะใหเด็ก ๆ ลงมือปน 
 
ขั้นตอนการปน 

 เด็ก ๆ นั่งเปนครึ่งวงกลม  ครูสาธิตขั้นตอนการปน 
1. แบงดินตามความตองการ 
2. นําดินมาปนขึ้นรูปตามความตองการ 
3. ใชนิ้วช้ีเจาะรูตรงกลางใหเปนรูปทรงแจกัน 
4. ปนเสร็จแลวนาํไปผึ่งลม 
เด็กๆ  ดวูิธีการปนอยางตั้งใจและซักถามขอสงสัย  หลังจากนั้นก็แบงกลุมออกเปน 5 กลุม  กลุมละ  

5-6 คน  ใหเดก็ปนอยางอิสระ  ครูคอยดูแลอยูหาง ๆ เมื่อเด็กปนเสร็จในไปผึ่งลม  ชวยกันเก็บและทําความสะอาด
อุปกรณและรางกายของตนเอง 
 
วันท่ี  20 กุมภาพันธ  2552 
 ครูเตรียมอุปกรณการลงสีไวอยางพอเพยีง  สีน้ํา  พูกัน  ผาเช็ดมือ  น้ําลางมือ  ครูอธิบายการใชอุปกรณ  
และสาธิตขั้นตอนการลงสีบนเครื่องปนดนิเผา 

1. การผสมสี 
2. การนําพูกนัจุมสี 
3. การลงสีอยางระมัดระวัง 

เด็ก ๆ  ดูอยางตั้งใจ  และซักถามขอสงสัย  ครูอธิบายเพิ่มจนเขาใจ  หลังจากนั้นก็แบงกลุมออกเปน 5 กลุม  กลุม
ละ  5-6 คน  ลงมือลงสีอยางตั้งใจ  ครูดูแลอยางใกลชิด  เมื่อเด็กๆ ลงสีเสร็จเรียบรอยแลว  เดก็ๆ นําไปผึ่งลมให
แหง  และชวยกันทําความสะอาดอุปกรณและรางกายของตนเองใหสะอาด 
 

ระยะท่ี  3  รวบรวมสรุปผล 
 

วันท่ี  23  กุมภาพันธ  2552   



 เด็กๆ  นําเครื่องปนดินดานเกวียนมาจัดหมวดหมูและเดินชมของตนเองและของเพื่อน  ผูปกครองที่มาสง
ลูกแตเชา  ก็เขามาชมผลงานของเด็กๆ  ผูปกครองชอบมากและบอกวาสวยและเกงดวย  เด็กๆ ช่ืนชมในผลงาน
ของตนเองมาก  หลังจากนัน้ 
 เด็กๆ สงตัวแทนออกมานําเสนอผลงานกลุมของตน  มีนองโจโจ  นองกาแฟ  นองชีตาร  นองภูมิ  และ 
นองเอ็ม  แตละกลุมมีคงามคดิที่แตกตางกนั 
 นองโจโจ นําเสนอกลุมของตนปนตุกตาไหว  แจกัน  ตะกรา  และอางเลี้ยงปลา  ทุกอยางมีไวใช
ประโยชน  ตุกตาไหวเอาไวหนาบาน  แจกันจัดดอกไมใหสวยงาม  ตะกราเอาไวใสเงินเหรยีญและอางเลียงปลามี
ไวสําหรับเลี้ยงปลา 
 

นองกาแฟ นําเสนอกลุมของตน  ทําครก  และไมตีพริก  ไดโนเสาร  แจกัน  อางอาบน้ํานอง 
  ทุกอยางปนไวสําหรับโชว  เพราะมันเล็กเอาไปทําอะไรไมได  เพยีงแตโชวใหสวยงามนาด ู  
 นองชีตาร นําเสนอกลุมของตน  จะปนเห็ด  อาง  จาน  แจกนั  เหด็มไีวสําหรับจดับานใหสวยงาม  
อางมีไวเล้ียงปลา  จานเอาไวใสอาหาร  แจกันมีไวใสดอกไมมหสวยงาม 
 นองภูม ิ  นําเสนอกลุมของตน  ทํารถแขง  รถเตา  แกงแชมเปนและหัวควาย  ทกุอยางมีไวสําหรับ
โชว  วางบนโตะและในตูดูใหสวยงาม  เปนเครื่องประดบับาน 
 นองเอ็ม  นําเสนอกลุมของตน  ปนถวยน้ําชา  ครก  สาก  และกาน้าํ  ทุกอยางที่ปนมีไวใช
ประโยชน  ถวยน้ําชาเอาไวใสน้ําชา  เวลารินออกมาจากกาน้ํา  ครก  สากมีไวสําหรับตําสมตํา  ตําพริก 
 เด็กๆ มีความสุข  และสนุกสนานจากการทําโครงการปน ปน  ดินดีโคราช  บานดานเกวียน  ทกุคนมีสวน
รวมในการคิด  และทําตามทีต่องการ ไดคดิจินตนาการ  ไดสรางสรรคผลงานตามความถนัด  ไดเรียนรูดาน
คณิตศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และศิลปะ  ไดพฒันากลามเนื้อเล็กและใหญ  การทํางานรวมกัน  การ
แบงปน  การรอคอย  และการใหอภยั  มีคณุธรรม  จริยธรรม  มีการทํางานอยางประชาธิปไตย 
 รวมระยะเวลาการดําเนนิโครงการ  4  วัน 
 

ผลการศึกษาคนควา 
 หลังจากผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ  ทําโครงการเสร็จเรียบรอยแลว  เด็กๆ เกิดการเรยีนรู  การคนพบดวย
ตนเอง  ไดทํางานเปนกลุม  ไดแสดงความคิดเห็น  จินตนาการตามความถนัด  กลาแสดงออก  คิดและแกปญหา
ดวยตนเอง  รูจักการทํางานรวมกันอยางประชาธิปไตย 
 

ประโยชน 
1. ผูเรียนไดเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินของชาวบานดานเกวยีน 
2. ผูเรียนไดเรียนรูถึงคุณสมบัติและประโยชนของดินดานเกวียน 
3. ผูเรียนไดเรียนรูวิธีและขั้นตอนการปนดนิดานเกวียน 



4. ผูเรียนมีความรัก  และชวยกนัอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินไมใหสูญหายไป 
5. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวนัได 
6. ผูเรียนสามารถคิดและแกปญหาไดดวยตนเอง 
7. ผูเรียนสามารถทํางานเปนกลุมไดอยางมีความสุข 
 
 
 
 
 

ประเมินผล 
 ผลที่เด็กทํา 

1. การทดลอง 
2. เครื่องปนดินเผา  รูปทรง  สี  ตามความตองการ 
 

ผลการทําโครงการ 
1. ผูเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุม 
2. ผูเรียนสามารถคิดและหาแนวทางแกปญหาดวยตนเองได 
3. ผูเรียนสามารถคนพบความรูที่เปนคําตอบดวยตนเอง 
4. ผูเรียนชื่นชมผลงานของตนเอง และผูอ่ืน 
5. ผูเรียนไดเรียนรูดานคณิตศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และศิลปะ  ควบคูกันไป 

 
ปญหา / อุปสรรค 

 ขณะเด็กๆ ปน  และลงสี  บางคนไมกลาทําเพราะกลวัมือเปน  เลอะเทอะ  อุปกรณในการเผาไมมี 
 

วิธีการแกไข 
 ครูจะชวยเหลือดานการปน  และลงสีเปนบางคนที่มีปญหา  ใชการผึ่งลมแทนการเผา 
 
 
 
 
 
 



            ผูดําเนินโครงการนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปที่  3 / 4 
                       

 มิสนันทิกา  หนูหลา 
                         ที่ปรึกษาโครงการ 
      
 
 
 

 


