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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง  มีวัตถุประสงคเพื่อสรางแผนการสอนโดยใชกิจกรรม
บทบาทสมมติในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  และเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการสอน  โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ               
กลุมตัวอยางไดแกเด็กปฐมวัย อายุระหวาง  4-5  ป ของสถานรับเลี้ยงเด็กพิมพรเนอรสเซอรี่  อําเภอ
บางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552  จํานวน 15 คน โดยเปนเด็กปฐมวัย
ที่มีพฤติกรรมไมกลาแสดงออก  ซ่ึงประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล  ใน  6  กิจกรรม 
คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมเกมการศึกษา  และกิจกรรมกลางแจง  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการทดลองใชเวลา 
8  สัปดาห  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย  แผนการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ 
จํานวน  8  แผน  และแบบสังเกตพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล  ไดแก  จํานวน  รอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที (t-test) 
 ผลการวิจัย  1) ไดแผนการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ ที่สามารถนําไปใช
ในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  จํานวน  8  แผน  2)  พฤติกรรมกลาแสดงออก
ของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  (t = 9.578, p = .000), โดยคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย
ภายหลังการทดลองและกอนการทดลองมคีาเทากับ 18.73 และ 12.27 ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ :  กิจกรรมบทบาทสมมติ, พฤติกรรมกลาแสดงออก 
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ABSTRACT 
  
 This research was the quasi-experimental research. The objectives of this study were to 
build the teaching plans using role play activities for enhancing preschool children,s assertive behavior, 
and compare their assertive behavior before and after implementation of the teaching plans. 

 The sample were 15 preschool children, at the age between 4–5 years old at Pimporn 
Nursery in Samutprakarn Province in the first semester of 2009 academic year, The children,s assertive 
behavior were identified by individual’s observation through six activities including movement and 
rhythm activity, creative activity, enriched experience activity, free activity, educational game activity, 
and outdoor activity. The experiment took eight weeks. The instruments used eight teaching plans 
with role play activities and the preschool children,s assertive behavior checklist. The statisticsal 
devices employed for the data analysis were mean, percentage, standard deviation and t-test 
dependent.   

 The result of the study was as follows: 
 1)  Obtained eight teaching plans with role play activities for enhancing preschool children,s 

assertive behavior.  
 2) There was a statistically difference of the assertive behavior  mean score of preschool 

children after and before experimenting by using the teaching plans at .05 level. 
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