
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่  1 
บทนํา  

 
 

 1.1  ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
  
 การศึกษาเปนการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ  และ
สมบูรณทั้งทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  มีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อใหชีวิตดํารงอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข  และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 
ตามแผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ. 2545 – 2559)  เปนแผนการศึกษาระยะยาว กําหนดจุดประสงคหลัก 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ขอท่ี  1  กลาววา “มุงพัฒนาทุกชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งทางรางกาย  อารมณจิตใจ สังคม  สติปญญา  มีคุณธรรมจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข”  การพัฒนาบุคคลใหสมบูรณทั้งทางรางกาย  อารมณ 
จิตใจ  สังคม  และสติปญญานั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาตั้งแตวัยเด็ก  แนวทางหนึ่งคือ
การสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกตั้งแตเยาววัย  เพราะเปนพื้นฐานสําคัญของการพัฒนาบคุลิกภาพ 
ชวยใหเด็กมีพฤติกรรมกลาแสดงออก  ซ่ึงพฤติกรรมกลาแสดงออกนั้น  ถือเปนสิ่งจําเปนและสําคัญ
ในสังคมยุคปจจุบันที่ควรไดรับการสงเสริม  และพัฒนาใหเกิดขึ้นกับบุคคลในสังคมเพื่อพัฒนา
สังคมมนุษยใหไปสูครรลองแหงประชาธิปไตยในโลกยุคปจจุบัน  (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548ก, หนา 188) 
 พฤติกรรมกลาแสดงออกนับไดวา  เปนสิ่งสําคัญมาก ในการดําเนินชีวิตในสังคมทุกวันนี้
เพราะเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม  ผูที่มี
ความบกพรองเกี่ยวกับพฤติกรรมกลาแสดงออก  จึงมักจะมีปญหาการครองชีวิตในสังคม  เชน  
ทําใหบุคคลขาดความสามารถที่จะติดตอ  หรือมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางเปดเผยตรงไปตรงมา 
และเหมาะสมสิ่งเหลานี้กอใหเกิดปญหาอยางมากในที่ทํางานในหองเรียน  หรือแมกระท่ังในบาน  
ปญหาความบกพรองของพฤติกรรมกลาแสดงออก  จึงเปนปญหาที่สําคัญมากปญหาหนึ่งในสังคม 
เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของปญหาความบกพรองทักษะทางสังคม  (ศิริพรรณ  วิวัฒนศร  และคนอื่นๆ, 
2545, หนา 7)  ซ่ึงสอดคลองกับที่เอ่ียมจิต  ดีศรีแกว  (2544, หนา 2)  ที่ไดกลาวไววาการไมกลาแสดงออก 
ซึ่งความตองการของบุคคลทําใหบุคคลอยูในสังคมอยางไมมีความสุข  เพราะเกิดความวิตกกังวล
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จากการไมไดแสดงพฤติกรรมออกไป  และถาบุคคลใดมีความวิตกกังวลสูง  การประกอบหนาที่
การทํางาน  อาจหยอนสมรรถภาพขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  เขากับเพื่อน หรือคนที่บานไมคอยได  
อยางไรก็ตามพฤติกรรมกลาแสดงออกเปนคุณสมบัติที่สามารถจะปลูกฝง  และพัฒนาใหเกิดขึ้นได
ในตัวบุคคลไดโดยนักจิตวิทยาดานพฤติกรรมมีความเชื่อวา  “พฤติกรรมไมกลาแสดงออกของเด็ก 
เราสามารถนํามาฝกฝนใหมีการแสดงออกที่ถูกตองและเหมาะสมตามวัยได” (เอ่ียมจิต  ดีศรีแกว, 
2544, หนา 2) 
 ดังนั้นการฝกฝนใหเกิดพฤติกรรมกลาแสดงออก  จึงควรฝกฝนตั้งแตวัยเด็ก  โดยเฉพาะ
เด็กปฐมวัย  ซ่ึงถือวาเปนวัยทองแหงชีวิต  เปนวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  
เสริมสรางบุคลิกลักษณะตางๆ ซ่ึงเชื่อวา  การปลูกฝงตั้งแตวัยเด็ก เปนสิ่งที่กระทําไดงายกวาการปลูกฝง
ในวัยผูใหญ ดังคํากลาวที่วา  “ไมออนดัดงายไมแกดัดยาก”  นอกจากนี้การปลูกฝงในวัยเด็กจะเปน
ส่ิงที่มั่นคง และยืนยาวที่จะติดตัวเด็กไปตลอดจนเปนผูใหญ  เด็กปฐมวัยนั้นจะมีศักยภาพอยูภายใน
ตามธรรมชาติ ถาไดรับการปลูกฝงในทางที่ถูกตอง เด็กจะแสดงศักยภาพออกมาจนถึงขีดสุด 
ซ่ึงจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  คือการเตรียมความพรอมทั้ง  4  ดานของเด็ก  
คือ  ดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ความกลาแสดงออกเปนคุณลักษณะหนึ่ง
ของพัฒนาการดานสังคมที่จําเปนตองสงเสริมใหมีการพัฒนา  ซ่ึงสอดคลองกับคุณสมบัติของเด็กไทย
ที่พึงปรารถนา  ที่กลาวไวในหนังสือ  “ภาวะวิกฤตของชีวิตเด็กไทย : ปญหาที่ยังไมสายเกินแก”
อยางชัดเจนวา   เด็กไทยที่ เปนกําลังของชาติบานเมืองจะตองเปนบุคคลที่มีบุคลิกภาพดี
มีความกลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยกลาตอสูเพื่อความถูกตอง  (คณะกรรมการ
พัฒนาการศึกษาอบรมเลี้ยงดูเด็ก, 2545, หนา 36)  ดังนั้นการพัฒนาพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็ก 
ครูจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงใหเด็กมีความกลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามวัย 
 การจัดกิจกรรมสําหรับปฐมวัยนั้น   จะตองใหเด็กมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
เด็กไดลงมือปฏิบัติเอง  บทบาทสมมติเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนสนุกสนาน  และเรียนรู 
ความรูสึกนึกคิด  เรียนรูที่จะเขาใจคนอื่น  รูจักเอาใจเขามาใสใจเราเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน
แสดงบทบาทของคนอื่นที่ไมใชของตนเอง  (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2548; อางถึงใน
วารี  ถิระจิตร, 2540, หนา 169)  นอกจากนั้น  บทบาทสมมติยังเปนเครื่องมือและวิธีการอยางหนึ่ง 
ที่ใชในการสอน  เพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในเรื่องที่เรียน  โดยผูสอนสรางสถานการณ
สมมติ  และบทบาทสมมติขึ้น   เพื่อใหผู เรียนไดแสดงออกมาตามที่ตนคิดวาจะเปน   และ
ถือเอาการแสดงออกทั้งทางความรู พฤติกรรมของผูแสดงออกมาอภิปรายในการเรียนรู  (ทิศนา  
แขมมณี, 2549, หนา  41) ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของเดวิส (Davis, 1987; อางถึงใน วารี  ถิระจิตร, 
2540, หนา 170)  ไดกลาวไววา  “บทบาทสมมติเปนการจัดสภาพการณเพื่อใหผูแสดงไดมีโอกาส
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แสดงออกตามธรรมชาติ  โดยอาศัยบุคลิกหรือเปดโอกาสใหบุคคลไดแสดงบุคลิกภาพนั้นๆ อยางอิสระ  
นอกจากนี้วิธีการเคลื่อนไหวในการแสดงบทบาทสมมติ มีความมุงหวังเพื่อสงเสริมความกลาหาญ  
กลาเสี่ยง กลาตัดสินใจ  เลือกสถานการณแลวแสดงออกอยางสรางสรรค  การใชบทบาทสมมติ
จึงเปนการเตรียมความพรอมพัฒนาอารมณ  และสังคมของเด็กปฐมวัย  การแสดงบทบาทสมมติ
ตามสภาพการณที่กําหนดขึ้น  มีองคประกอบที่จําเปน  3  ประการดวยกันคือความกลาความรักและ
ทักษะ  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, หนา 65)  บทบาทสมมตินอกจากจะเกี่ยวของกับ
การระบายความรูสึก  และความตึงเครียด  แลวยังเปนการแสดงออกของความคิดที่ยังไมเคย
แสดงออกมากอนดวย  (สมาน  ลอยฟา, 2542, หนา 61)  ดังนั้น  การใชบทบาทสมมติจึงเปนเทคนิค
วิธีหนึ่งที่จะฝกฝนใหเด็กเกิดความกลา  และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการตัดสินใจ  และแกไขปญหา 
 เด็กปฐมวัยในสถานเลี้ยงเด็กพิมพรเนอรสเซอรี่  อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 
ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของการศึกษาครั้งนี้  และเปนเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กของผูวิจัยเอง ซ่ึงอยูใน
ชุมชนโรงงานอุตสาหกรรม  บิดา-มารดาทํางานในโรงงานเปนสวนใหญ จึงไมมีเวลาดูแลเอาใจใส  
ไมมีโอกาสไดปลูกฝง  และสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกอยางถูกตองเทาที่ควร  และในชวงที่
ผูวิจัยกําลังจัดการเรียนการสอนอยูนั้น  ผูวิจัยพบวา  มีเด็กที่มีพฤติกรรมไมกลาแสดงออก (ในชวง
กิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม)  ซ่ึงในแตละกิจกรรมมีเด็กที่ไมกลาแสดงออก  ประกอบดวย การกลาว
คําทักทาย “สวัสดีคะ  (ครับ)  การตอบคําถาม  การซักถามเมื่อมีขอสงสัย  การพูดหนาชั้นเรียน  
การบอกสิ่งที่ตนเองชอบที่สุด  การเลาประสบการณเดิม  การแนะนําตนเองหนาชั้นเรียน  การเปนผูนํา  
การแสดงบทบาทสมมติ  การนําเสนอผลงานที่ทํา  การออกมานํากายบริหาร  การพูดคําคลองจอง  
การเลานิทาน  การรองเพลง  การแสดงทาทางประกอบเพลง  การแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
การชวยเหลือเพื่อน  การชวยเหลือครู  การเลาขาวหนาชั้นเรียน  และการเลนเกมกับเพื่อน  
 อยางไรก็ตามเด็กก็สามารถที่เรียนรูไดจากโรงเรียน  ดวยการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออก
โดยครูผูสอน  และผูวิจัยเองในฐานะครูผูสอน  และผูดูแลอยางใกลชิดเชื่อวา  เด็กปฐมวัยควรจะไดรับ
การชวยเหลือ สงเสริม  และสนับสนุนพฤติกรรมกลาแสดงออก เพื่อใหเด็กมีพฤติกรรมกลาแสดงออก
เหมาะสมตามวัย  ดังนั้นบทบาทสมมติ  จึงเปนวิธีการที่นาจะทําการศึกษาทดลอง 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.2.1  เพื่อสรางแผนการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติในการสงเสริมพฤติกรรม

กลาแสดงออกของเด็กปฐมวยั 
  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
4 

 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัยกอน  และหลังการสอน
โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ 
 

1.3 คําถามของการวิจัย 
  

  บทบาทสมมติสามารถสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้นไดจริง

หรือไม 
 

1.4 ความสําคัญของการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับครูผูสอนเด็กปฐมวยั ดังนี ้
 1.4.1  ไดแนวทางสําหรับครูในการจัดทํากิจกรรมบทบาทสมมติในการสงเสริมพฤติกรรม

กลาแสดงออกของเด็กปฐมวยัใหสูงขึ้นจากเดิมอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 1.4.2  ไดเครื่องมือที่ใชสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวยั 
 

1.5  สมมติฐานการวิจัย 
 

  ภายหลังการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม

กลาแสดงออกสูงกวากอนการสอน 

   
1.6  ขอบเขตของการวิจัย 

      
 การศึกษาวิจยัครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี ้

               1.6.1  ขอบเขตกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง  ไดแก  เด็กปฐมวัย  อายุระหวาง  4 - 5  ป  ที่มีพฤติกรรมไมกลาแสดงออก  
ไดมาจากการสังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคล  ในชวงกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม (กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ, กิจกรรมสรางสรรค, กิจกรรมเสริมประสบการณ, กิจกรรมเสรี, กิจกรรมเกมการศึกษา  
และกิจกรรมกลางแจง)  ของสถานรับเลี้ยงเด็กพิมพรเนอรสเซอรี่  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2552  จํานวน  15  คน   
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 1.6.2  ตัวแปรของการวิจัย   
     1)  ตัวแปรตน  ไดแก  การสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ  
     2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  พฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  
 1.6.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย 
     1)  แผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชบทบาทสมมติของเด็กปฐมวัย  
     2)  แบบสังเกตพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  

  1.6.4  ขอบเขตดานเนื้อหา 
       1)  กิจกรรมบทบาทสมมติในหนวยอาหารดีมีประโยชน  หนวยผลไม  หนวยบานที่รัก 
และหนวยสัตว 
        2)  พฤติกรรมกลาแสดงออก  คือพฤติกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงออกในขณะ

ทํากิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  ซ่ึงประกอบดวยการกลาวคําทักทาย “สวัสดีคะ  (ครับ)  การตอบคําถาม  
การซักถามเมื่อมีขอสงสัย  การพูดหนาชั้นเรียน  การบอกสิ่งที่ตนเองชอบที่สุด  การออกมาเลา
ประสบการณเดิม  การแนะนําตนเองหนาชั้นเรียน  การเปนผู นํา  การแสดงบทบาทสมมติ  
การนําเสนอผลงานที่ทํา  การออกมานํากายบริหาร  การพูดคําคลองจอง  การเลานิทาน  การรองเพลง
การแสดงทาทางประกอบเพลง  การแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การชวยเหลือเพื่อน  การชวยเหลือครู 
การเลาขาวหนาชั้นเรียน และการเลนรวมกับเพื่อน 
              1.6.5  ระยะเวลาที่ใชในการวจัิย 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้อยูในชวงเดือนพฤษภาคม  – เดือนสิงหาคม   
ซ่ึงเปนภาคเรียนที่ 1 ของปการศึกษา 2552  
 

1.7  กรอบแนวคิดการวิจัย 
   
          ตัวแปรตน                                                   ตัวแปรตาม 
            

การสอนโดยใชกิจกรรม

บทบาทสมมติ 
  

พฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย 
 

 
ภาพ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1.8  นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 1.8.1  การสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ  หมายถึง  การสอนจากแผนการจัดประสบการณ
ที่ครูกําหนด  โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อใหเด็กแสดงบทบาทหนาที่ตามสถานการณตางๆ 
และสงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมกลาแสดงออกตามเนื้อหาและจุดประสงคที่กําหนดไว  
  1.8.2  พฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  หมายถึง  การแสดงออกดวยการกระทาํ  
และคําพูดที่เหมาะสม  ถูกกาลเทศะ  ในขณะรวมกิจกรรมดานการเรียนการสอน  ซ่ึงแสดงถึงความกลา
ในกิจวัตรประจําวันของเด็ก ซ่ึงประกอบดวยการกลาวคําทักทาย  “สวัสดีคะ (ครับ)  การตอบคาํถาม  
การซักถามเมื่อมีขอสงสัย  การพูดหนาชั้นเรียน  การบอกสิ่งที่ตนเองชอบที่สุด  การออกมาเลา
ประสบการณเดิม  การแนะนําตนเองหนาชั้นเรียน  การเปนผูนํา  การแสดงบทบาทสมมติ  การนําเสนอ
ผลงานที่ทํา  การออกมานํากายบริหาร  การพูดคําคลองจอง  การเลานิทาน การรองเพลง  การแสดง
ทาทางประกอบเพลง  การแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค  การชวยเหลือเพื่อน  การชวยเหลือครู  
การเลาขาวหนาชั้นเรียน  และการเลนรวมกับเพื่อน 
 1.8.3  แบบสังเกตพฤติกรรมกลาแสดงออก  หมายถึง  เครื่องมือที่ใชประเมินพฤติกรรม
กลาแสดงออกกอนและหลังการทดลอง  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อใชสังเกตพฤติกรรม  ซ่ึงประกอบดวย
กลากลาวคําทักทาย  “สวัสดีคะ (ครับ)”  กลาตอบคําถาม  กลาซักถามเมื่อมีขอสงสัย  กลาพูดหนาชั้นเรียน 
กลาบอกสิ่งที่ตนเองชอบที่สุด  กลาเลาประสบการณเดิม  กลาแนะนําตนเองหนาชั้นเรยีน  กลาเปนผูนํา  
กลาแสดงบทบาทสมมติ  กลานําเสนอผลงานที่ทํากลาออกมานํากายบริหาร  กลาพูดคําคลองจอง  
กลาเลานิทาน  กลารองเพลง  กลาแสดงทาทางประกอบเพลง  กลาแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรค  
กลาชวยเหลือเพื่อน  กลาชวยเหลือครู  กลาเลาขาวหนาชั้นเรียน  และกลาเลนเกมกับเพื่อน 
              1.8.4  เดก็ปฐมวัย  หมายถึง  เด็กที่มีอาย ุระหวาง  4 – 5 ป ที่กําลังศกึษาอยูสถานรับเลีย้งเด็ก
พิมพรเนอรสเซอรี่  อําเภอบางพลี  จังหวดัสมุทรปราการ  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552   
 1.8.5  แผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ  หมายถึง 
แผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสงเสริม

พฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  จํานวน  8  แผน  ซ่ึงประกอบดวย 
                          หนวยที่ 1  อาหารดีมีประโยชน มี  2  แผน  คือ  แผนที่  1, แผนที่  2 
 หนวยที่ 2  ผลไม  มี  2  แผน  คือ  แผนที่  3, แผนที่  4 
 หนวยที่ 3  บาน  มี  2  แผน  คือ  แผนที่  5, แผนที่  6 
 หนวยที่ 4  สัตว  มี  2  แผน  คือ  แผนที่  7, แผนที่  8 


