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บทที่  5  
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การวิจัยคร้ังนี้  เปนการวิจัยกึ ่งทดลองแบบกลุมเดียววัดสองครั้งเพื่อสรางกิจกรรม
บทบาทสมมติในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออก และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรม
กลาแสดงออกก อนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติเปนรายบุคคล  และ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกลาแสดงออกกอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาท

สมมติของเด็กปฐมวัย ในสถานรับเล้ียงเด็กพิมพรเนอรสเซอรี่  อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
           สมมติฐานการวิจัย 
  ภายหลังการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมกลาแสดงออก

สูงกวากอนการสอน 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 

       1)  เพื่อสรางกิจกรรมบทบาทสมมติในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัย 

        2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัยกอน  และ
หลังการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ 

 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางคือ ไดแกเด็กปฐมวัยที่มีพฤติกรรมไมกลาแสดงออก  อายุระหวาง  4 - 5  ป
ไดมาจากการสังเกตพฤติกรรมเปนรายบุคคลในขณะทํากิจวัตรประจําวัน ใชเวลาในการสังเกต  
3  สัปดาห  ๆละ 5 คน  ๆละ 30 นาที (ในชวงกจิกรรมหลัก 6 กิจกรรมๆละ 5 นาที) ทั้งในและนอกหองเรียน
ของสถานรับเลี้ยงเด็กพิมพรเนอรสเซอรี่  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ภาคเรียนที่  1  
ปการศึกษา 2552  จํานวน  15  คน   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
                เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก  แผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชกิจกรรม
บทบาทสมมติที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาล  3 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน  8  แผน  ใน  4  หนวยการเรียนรู 
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คือ  หนวยอาหารดีมีประโยชน  หนวยผลไม  หนวยบานที่รัก  หนวยสัตว  และแบบสังเกตพฤติกรรม
กลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย 
  วิธีดําเนินการทดลอง 
     ผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองโดยมีขั้นตอนดงันี้ 
               1)  กอนการทดลอง  นําแบบสังเกตพฤติกรรมไปสังเกตกับกลุมตัวอยาง  จํานวน 
15  คน  แลวบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม  โดยใชเวลาในการสังเกต  3  สัปดาหๆ ละ 5  คนๆ ละ 
30  นาที  ในชวงกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรมๆ ละ 5 นาที (กิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะ  กิจกรรม
สรางสรรค  กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเกมการศึกษา  และกิจกรรมกลางแจง)  
  2)  ดําเนินการสอนกับกลุมทดลองดวยตนเอง ตามแผนการจัดประสบการณการสอน
โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติที่ผูวิจัยสรางขึ้น  จํานวน  8  แผน  4  หนวยกิจกรรมการเรยีนการสอนละ  
2  แผนๆ ละ  30  นาที  เปนระยะเวลา  8  สัปดาหๆ ละ  1  แผน  ดําเนินการสอนตามขั้นตอน
การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติตั้งแตวันจันทร  และทุกวันศุกรจะเปนวนัแสดงจริง  โดยใชระยะเวลา
ในการสอน 2  เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2552  ในชวงกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  
  3)  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังการสอน  (Post-test)  
โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมชุดเดียวกันกับที่ใชสังเกตกอนการทดลองกับกลุมตัวอยาง   
โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  15  คน  แลวบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม  
โดยใชระยะเวลาในการสังเกตพฤติกรรมรวม  3  สัปดาหๆ ละ 5 วันๆ ละ  1  คนๆ ละ  30  นาที 
(ในชวงกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรมๆ ละ  5  นาที)  ของภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2552  แตถารวมเวลา
ในการทดสอบหลังการสอนอีก  3  สัปดาห  รวมใชเวลาทั้งหมด  14  สัปดาห  แลวนําคะแนน
ที่ไดไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  ใชสูตร  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ, 
2541, หนา 73)  เพื่อหาคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการสังเกตกอน และหลังการทดลองสอน 
โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ  วิเคราะหผลตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสองครั้ง
ดวยวิธีการทางสถิติ  และการดําเนินการทดลอง 
 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้   
   1)  ผูวิจยัหาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา  (Content  Validity)  โดยพิจารณาหาคาดัชนี
ความสอดคลอง  (Index  of  Congruency)  หรือ IOC  โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะ
พฤติกรรมกลาแสดงออกกับจุดประสงค   โดยใชสูตร  (กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล, 2538, หนา 75) 
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   2)  ผูวิจัยหาคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS 
ใชสูตร ลวน สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2541, หนา 7 3)  ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัยกอน และหลังการสอนโดยใชสถิติ
การทดสอบคาที  (t-test)  
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจยัในครัง้นี้  สามารถสรุปไดดังนี ้
 5.1.1  ผลการสรางแผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ
ในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  สามารถสรุปไดตามลําดับดังนี้ 
 1)  ไดประเภทของบทบาทสมมติที่ใชในการแสดงที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค 
และสอดคลองกับเนื้อหา ในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  
   2)  ไดขั้นตอนการสรางแผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชกจิกรรมบทบาท
สมมติในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย 
   3)  ไดแผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  จํานวน  8  แผน
และ  4  หนวยการเรียนการสอนในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัยที่ถูกตอง
ตามแนวคิด  และหลักการนําไปใช  สอดคลองกับเนื้อหาจุดประสงค  และเมื่อปรับปรุงและแกไข 
พบวา  ดัชนีคาความสอดคลองอยูในระดับ  0.96  ซ่ึงถือวาเปนเกณฑที่เหมาะสม 
 5.1.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ  โดยใชสถิติ  Dependent t-test  พบวา  ภายหลังการสอน
โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติแลว  เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงขึ้นทุกคน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกลาแสดงออกหลังสอนและกอนสอนคือ  18.73  และ  
12.27  ตามลําดับ 
 

5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 
  
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อสรางแผนการจัดประสบการณการสอนโดยใช

บทบาทสมมติในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย และเพื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาท
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สมมติ สงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ ผลการวิจัย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้ 
 5.2.1  ผลการสรางแผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชบทบาทสมมติในการสงเสริม
พฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย พบวา 

   1)  ผูวิจัยไดประเภทของบทบาทสมมติที่เหมาะสมในการแสดงบทบาทสมมติ
ในการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  ผลจากการหาคาความเชื่อมั่น  พบวา
ตรงตามจุดประสงค  และสอดคลองกับเนื้อหา  อยูในระดับ  0.96  ซ่ึงถือวาเปนเกณฑที่เหมาะสม 
และตามความตองการของผูวิจัยที่ตองการใหเด็กแสดงบทตามสถานการณที่ผูวิจัยกําหนด 
ใหสอดคลองกับหลักการ  แนวคิดและทฤษฎีของเอกรินทร  สีมหาศาล  (2549, หนา 24-25)   
ในประเภทที่  3 วาดวยการแสดงโดยกําหนดสถานการณให ในการแสดงประเภทที่  3  นี้ผูวิจัยได
เลือกเปนแบบแผนในการแสดง  เพราะเปนการแสดงที่ผสมระหวางประเภทที่  1  และประเภทที่  2 
โดยผูวิจัยไดกําหนดสถานการณขึ้นเอง  และนํามาเลาใหเด็กฟงกอน  แตในการแสดงผูแสดงจะใช
เทคนิคของตนเอง  คิดหาคําพูดของตนเอง 

   2)  ไดขั้นตอนการสรางแผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชกิจกรรม
บทบาทสมมติ  โดยยึดหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีของทิศนา  แขมมณี  (2549, หนา 41)  ซ่ึงมีขั้นตอน
ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 
    (1)  ผูวิจัยกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ  และทําความเขาใจกอนวาจะใช
บทบาทสมมติเพื่ออะไร และใหเด็กไดอะไรบางจากการแสดง 
    (2)  ผูวิจัยกําหนดสถานการณและบทบาทสมมติ  ตามวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แลวสรางสถานการณและบทบาทสมมติขึ้นมาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคนั้นโดยคํานึงถึง

ความชัดเจนยากงายใหเหมาะกับวุฒิภาวะเด็ก  และมีเนื้อหาใกลเคียงกับความเปนจริง  มีการขัดแยง 
หรืออุปสรรคบาง มีขอที่ตองแกไขบาง  เพื่อใหเด็กมีโอกาสไดฝกคิดและแกปญหา 
     ขั้นที่ 2 ขั้นแสดง 
    (1)  การอุนเครื่อง  ผูวิจัยเลาเรื่องหรือสถานการณที่เตรียมมาใหเด็กสนใจ 
และมีความกระตือรือรนที่จะเรียนและในตอนทายจะทิ้งปญหากระตุนใหคิดอยากติดตามและ

ชี้แจงใหเด็กเห็นคุณประโยชนจากการเขารวมบทบาทสมมติ 
    (2)  การเลือกตัวผูแสดง  ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางทั้งหมดในการแสดง
แตละครั้งเพราะตองการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกทุกคน 
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    (3)  การจดัฉากแสดง  หลังจากไดตวัผูแสดงแลว  ผูวิจยัและผูแสดงทุกคน
ชวยจดัสถานที่แบบสมมติขึ้นเพื่อใหการแสดงดูใกลเคยีงกับความเปนจริง  
    (4)  การเตรียมผูสังเกตการณการแสดงบทบาทสมมติ  ผูวิจัยและครูประจําชั้น
จะชวยกันสังเกต พฤติกรรม  ยังใหเด็กหัดสังเกตและรูจักวิเคราะหเหตุการณไปดวย  มิเชนนั้นแลว
การอภิปรายและวิเคราะหหลังแสดงบทบาทสมมติจะไมไดผลเพราะเด็กไมไดรับการฝกดังกลาวนั้น   
    (5)  การเตรียมพรอมกอนการแสดง   ผูวิจัยจะชวยใหการแสดงนั้น
เปนไปตามธรรมชาติโดยการชวยขจัดความประหมา  วิตกกังวลของผูแสดงชวยผูแสดงใหเขาใจ
สถานการณใหมากยิ่งขึ้น  เชนถามวาเรื่องเกิดที่ไหนตัวละครมใีครบางเปนตน  คอยเตือนผูแสดง
ชุดแรกวาถาหัวเราะแลวจะทําใหการแสดงเสียไป 
    (6)  การแสดง  เมื่อผูชม  ผูแสดงพรอมแลวก็เร่ิมการแสดงไดเลย  การแสดง
ควรเปนไปตามธรรมชาติไมมีการขัดขวางกัน  นอกจากกรณีที่ผูแสดงตองการความชวยเหลือ 
    (7)  การตัดบท  หากการแสดงดําเนินไปไดพอสมควรควรจะมีการตัดบท 
ถาการแสดงนั้นได  ขอมูลเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะห  และอภิปรายไดผูชมหรือผูแสดงเขาใจลึกซ้ึง
พอที่จะเดาไดงาย  เร่ืองราวเปนอยางไรหรือถามีการแสดงที่ผูแสดงไมสามารถแสดงตอไปได 
เพราะเกิดความเขาใจผิด  และเกิดอารมณสะเทือนใจมากเกินไป 
   ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะหและอภปิรายผล 
     ขั้นนี้  สําคัญมากสําหรับผูวิจัย เพราะเปนขั้นกอใหเกิดการเรียนรูหลาย  ๆอยาง  
การวิเคราะหการแสดงมักจะเปนไปในรูปแบบของการอภิปรายรวมกัน  การอภิปรายจะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล  ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสดงออกไมมุงวิจารณวาใครแสดงดีหรือไมดี
อยางไร 
    ขั้นที่ 4 ขั้นแสดงเพิ่มเติม   
    หลังจากการวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดงแลว ผูวิจัยจะแนะแนวทาง
ใหมๆ ในการแกปญหาหรือตัดสินใจ  ผูวิจัยจะใหมีการแสดงเพิ่มเติมก็ไดหากการแสดงเพิ่มเติมนี้
ไมจําเปนในบางเรื่อง  ผูวิจัยก็ขามขั้นนี้ไปถึงขั้นที่  5  เลย 
   ขั้นที่  5  แลกเปลี่ยนประสบการณ  และสรุป 
    หลังจากจบการอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงแลว  ผูวิจัยจะกระตุนใหเด็ก
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณที่มีสวนสัมพันธหรือเกี่ยวของกับเรื่องที่ไดศึกษาระหวางกันและกัน

การแลกเปลี่ยนประสบการณนี้จะชวยใหเด็กไดแนวความคิดกวางขวางขึ้นและสงเสริมใหผูเรียน

เห็นวา  สิ่งที่เรียนนั้นเกี่ยวของกับความเปนจริงจะทําใหผูเรียนสามารถที่จะหาขอสรุป  หรือ
ไดแนวความคิดรวบยอดที่ตนสามารถเขาใจไดอยางดี 
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               3)  ไดแผนการจัดประสบการณการสอนโดยใชบทบาทสมมติ  จํานวน  8  แผน 
และ  4  หนวยการเรียนการสอน  ดังนี้  
 แผนที่ 1  กําหนดสถานการณ  เร่ือง  พระราชาสวนผัก 
 แผนที่ 2  กําหนดสถานการณ  เร่ือง  คุณแมไปตลาด 
 แผนที่ 3  กําหนดสถานการณ  เร่ือง สวนผลไม  
 แผนที่ 4  กําหนดสถานการณ  เร่ือง ตลาดผลไม 
 แผนที่ 5  กําหนดสถานการณ  เร่ือง  บานของฉัน 
 แผนที่ 6  กําหนดสถานการณ  เร่ือง  บานฉันดีที่สุด 
 แผนที่ 7  กําหนดสถานการณ  เร่ือง  กระตายขี้เซา 
  แผนที่ 8  กําหนดสถานการณ  เร่ือง  แมเปดออกไข 
               5.2.2  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  กอนและ
หลังการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติโดยใชสถิติ  Dependent t-test  พบวา  ภายหลังการสอน
โดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติเด็กปฐมวัย  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงขึ้นทุกคนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกลาแสดงออกหลังสอนและกอนสอนคือ  18.73 
และ  12.27  ตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัศมี  เชื้อเจ็ดตน  (2539, หนา 4)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การใชกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา 
นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมต ิมีคะแนนเฉลี่ยสูงเทากับ  35.43  และกลุมควบคุม
มีคาเฉลี่ยเพียง  26.26  จะเห็นไดวา  ภายหลังการสอนโดยใชโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติทําใหเด็ก
ไดประสบการณตรง  ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  มีความเขาใจในจุดประสงคการเรียนรูทีม่คีวามหมาย
ตอตนเอง  และสามารถพัฒนาพฤติกรรมใหกลาแสดงออกมากยิ่งขึ้นไปจากการสังเกตของผูวิจัยเอง 
ขณะทําการสอนโดยใชโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติจะเห็นวาเด็กปฐมวัยในสถานรับเล้ียงเด็ก

พิมพรเนอรสเซอรี่มีพฤติกรรมกลาแสดงออกสูงขึ้นคือกลากลาวคําทักทาย  “สวัสดีคะ  (ครับ) 
กลาตอบคําถาม  กลาซักถามเมื่อมีขอสงสัย  กลาพูดหนาชั้นเรียน  กลาบอกสิ่งที่ตนเองชอบที่สุด 
กลาเลาประสบการณเดิม  กลาแนะนําตนเองหนาชั้นเรียน  กลาเปนผูนํา  กลาแสดงบทบาทสมมติ 
กลานําเสนอผลงานที่ทํากลาออกมานํากายบริหาร  กลาพูดคําคลองจอง  กลาเลานิทาน  กลารองเพลง 
กลาแสดงทาทางประกอบเพลง  กลาแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรค  กลาชวยเหลือเพื่อน  กลาชวยเหลือครู  
กลาเลาขาวหนาชั้นเรียน  และกลาเลนเกมกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความรับผิดชอบตอหนาที่
และบทบาทที่ไดรับมอบหมาย  แสดงออกมาไดอยางนาประทับใจ  สอดคลองกับแนวคิดของชูศรี  
สนิทประชากร  (2545, หนา 15)  ที่กลาววาการแสดงบทบาทสมมติจะทําใหผูเรียนเขาใจเร่ืองชัดเจนขึ้น
เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกฝกใหรูจักการแกปญหาตัดสินใจและสามารถนําการแกปญหา
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ไปใชในชีวิตประจําวันไดและการสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ  ผูวิจัยนํามาใชในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้  พบวา  การสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติแตกตางจากการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยเพราะการสอนสวนใหญมีเนื้อหาใหเด็กเรียนรูและสรางสมประสบการณและ

เรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัวเรา  จากการแสวงหาความรูจากครูผูสอนเปนสําคัญแตการสอนโดยใช
กิจกรรมบทบาทสมมติจะเนนในดานการสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออก  ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกเปนประจําทุกๆ วันในสถานรับเลี้ยงเด็กพิมพรเนอรสเซอรี่  ซ่ึงเด็กทุกคนสามารถที่จะพัฒนา
พฤติกรรมกลาแสดงออกได  แตขาดทักษะในการแสดงออกที่เหมาะสมเปนการเพราะขาดการฝกฝน 
ขาดการอบรมสั่งสอน  ตามแบบอยางของการแสดงออกที่เหมาะสม  ทําใหไมมีโอกาสที่จะรูวา 
การแสดงออกที่เหมาะสมเปนอยางไรไมมีผูแนะนํา  และไมไดรับการฝกหัด จึงไมกลาแสดงออก 
(หลุย  จําปาเทศ, 2547, หนา 136)  ซึ่งสอดคลองกับเอี่ยมจิต  ดีศรีแกว  (2544, หนา 4)  กลาววา 
การฝกฝนใหเกิดทักษะจะชวยใหเด็กแสดงออกในครั้งตอไปอยางมั่นใจและเห็นคุณคาในตนเอง

ซึ่งผลงานการวิจัยของกาญจนา  พงศพฤกษ  (2543, หนา 18-19)  พบวา  บุคคลที่มองเห็นคุณคา
ในตนเองสูง  จะมีพฤติกรรมกลาแสดงออกที่เหมาะสมมาก 
  นอกจากนี้  โวลเป  และลาชาราส   (Wolpe, 1958 & Lazarus, 1966, อางถึงใน หลุย   จําปาเทศ
2547, หนา 136)  ไดเนนวาการแสดงออกที่เหมาะสมก็คือ  การแสดงออกถึงสิทธิ  และความรูสึก
ที่ถูกตองทุกๆ คน  ควรจะตองทําตนใหถูกตอง  ตามสภาวการณ  และบุคคลที่ตองติดตอดวย  
สวนพฤติกรรมการออกมาเลนเกม  และออกมานํากายบริหาร  แสดงถึงลักษณะการเปนผูนาํ  และ
ผูที่มีความมั่นใจในตนเอง  เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง วาสามารถทําส่ิงตางๆ ไดอยางถูกตอง  
และมีเหตุผล  ผูที่มีลักษณะของความเปนผูนํา  จะสามารถนาํหมูหรือกลุมใหปฏิบัติกิจกรรม
ไดประสบผลสําเร็จ  เชน  เมื่อแบงกลุมปฏิบัติกิจกรรมผูมีลักษณะความเปนผูนําจะแสดงพฤติกรรม
ใหเห็นเปนตนวา  ประสานงานชี้แจงทําความเขาใจกับสมาชิกในกลุมสามารถพูดโนมนาวใหสมาชิก
ปฏิบัติกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ  (กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, 2548ข, หนา 193) 
 จะเห็นวาพฤติกรรมกลาแสดงออกของเด็กปฐมวัยดังกลาวเด็กปฐมวัยจะตองมีพื้นฐาน

ดานความรูทักษะและการเห็นคุณคาในตนเองเด็กจึงจะสามารถแสดงออกไดดวยความมั่นใจดังที่  
หลุย  จําปาเทศ  (2547, หนา  136)  ไดกลาววาการฝกการแสดงออกที่เหมาะสมก็คือการศึกษาหาความรู
แลวลงมือกระทําเพื่อหาความชํานาญและเมื่อปฏิบัติแลวประสบผลสําเร็จ ก็จะเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองและมีความรูสึกที่ดีตอตนเองในครั้งตอไปก็จะเกิดการเรียนรู  และแสดงออกมาไดอยางเหมาะสม
การสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติจากผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกโดยใชกิจกรรม

บทบาทสมมติ  มีพฤติกรรมกลาแสดงออกเพิ่มมากกวาเด็กที่ไมไดรับการฝกโดยใชบทบาทสมมติ 
ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดดังนี้คือในการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ในระยะแรกๆ เด็กปฐมวัย  
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ยังไมกลาทํากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติตางๆ ผูวิจัยใชวิธีกระตุนและแนะนํา  พรอมทั้งใหกําลังใจ
เปนการเสริมแรงอีกทางหนึ่ง  เชนใหเพื่อนๆ ปรบมือให  เมื่อมีผูอาสาสมัครออกมาทํากิจกรรม  
หรือครูกลาวคําชมเชยหลังจากเด็กออกมารวมกิจกรรม  หรือการใหรางวัล  เชน  ผูวิจัยแจกผลไม
หลังจากการแสดงบทบาทสมมติในหนวยผลไม  หรือใหตัวเสริมแรง  ซ่ึงสอดคลองกับสมโภชน   
เอ่ียมสุภาษิต  (2526, หนา 95)  ที่กลาววาการเสริมแรงทางบวก  คือการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรม
อันเปนผลเนื่องมาจากการที่ใหส่ิงที่อินทรียพึงพอใจแกเด็ก  หลังจากที่แสดงพฤติกรรมนั้นแลว 
การเสริมแรงทางบวกนั้นสามารถใชไดกับพฤติกรรมแทบทุกประการและทุกสถานการณ  
เพียงแตผูที่นําไปใชจะตองสามารถเลือกตัวเสริมแรงไดอยางเหมาะสม ดังที่ หลุย  จําปาเทศ  (2547, 
หนา 138)  กลาวถึงการฝกการแสดงออกที่เหมาะสมวาการใหการเสริมแรงทางบวก  ทําใหผูรับ
การฝกประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนเปนพฤติกรรมที่เหมาะสม  ดังนั้นการเสริมแรง
นอกจากจะเปนการกระตุนใหเด็กเกิดความมั่นใจ  ประสบความสําเร็จและรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง 
ส่ิงเหลานี้  จะชวยผลักดันใหเด็ก  กลาแสดงออก  เมื่อทดลองไประยะหนึ่ง  เด็กเริ่มที่จะออกแสดง
บทบาทตางๆ ซ่ึงเปนการแสดงออกทั้งการพูด  การแสดงทาทาง  อารมณและความรูสึกนึกคิดตางๆ     
  ในการทดลองสอนแผนการจัดประสบการณครั้งสุดทายจะมีความแตกตางจาก

แผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติคร้ังแรกอยางชัดเจน  คือในแผนสุดทาย  ผูวิจัยไมตองคอยกระตุน  
เด็กจะสมัครใจออกมาทํากิจกรรม  เนื่องจากในระยะตอมา  เด็กเกิดการเรียนรู  และเกิดทักษะ
ในการแสดงออก มั่นใจ  และภูมิใจกับความสามารถของตนเอง  พัฒนาเปนความรูสึกที่ดีตอตนเอง
ซ่ึงสอดคลองกับ ทิศนา  แขมมณี  (2549, หนา 41)  ไดกลาววา  บทบาทสมมติชวยสงเสริมใหผูเรียน
ไดพัฒนาความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดีขึ้น  คือจะมีความมั่นใจมากขึ้น  สามารถปรับตัวได  
รูจักตัดสินใจไดดวยตนเองมีความเปนตัวของตัวเองกลาแสดงออก  กลาคัดคาน  เมื่อถึงคราวจําเปน  
เมื่อผูเรียนสามารถพัฒนาความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองไดก็นับวาเปนพื้นฐานของความเจริญ

ทางจิตใจที่จะสงผลใหผูนั้นสามารถดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(วรดี  สิรพิทูร, 2525, หนา 19-20)  นอกจากนี้ วีณา วโรตมะวิชญ  (2545, หนา 219)  ไดกลาววา  
บทบาทสมมติชวยใหเด็กไดพัฒนาความรูสึกเกี่ยวกับตนเองในทางที่ดีมีโอกาสสํารวจตนเอง  และ
เรียนรูเกี่ยวกับผูอ่ืนทั้งเปนการชวยใหเด็กไดมีโอกาสคนหาคานิยมของตนเองที่มีตอการดํารงชีวิตจาก

บทบาทสมมติที่ตนแสดงดวยบทบาทสมมติไมไดเนนเรื่องความสามารถ  แตจะเนนในดานพัฒนาการ
ทางการแสดงออก  จากผลการวิจัยนอกจากจะพบวา  บทบาทสมมติเปนเทคนิค  หรือกลวิธีการสอน
อยางหนึ่งที่สามารถใชในการพัฒนาความกลาแสดงออกแลวบทบาทสมมติยังชวยสงเสริมพัฒนาทัง้  
4  ดานของเด็ก  คือ  พัฒนาการดานรางากาย  การแสดงบทบาทสมมติ  เด็กไดแสดงลักษณะทาทาง  
กิริยา  และการเคลื่อนไหวตางๆ ตามบทบาท  และสถานการณที่สมมติขึ้น  พัฒนาการทางดานสังคม



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

 

 

67 

เกิดจากการที่เด็กไดฝกปฏิบัติเปนกลุมไดทํางานรวมกัน ฝกใหเกิดการยอมรับผูอ่ืน  มีความสามัคคีและ
รวมมือกัน  เรียนรูการปฏิบัติตนในสังคมและเรียนรูบทบาทตางๆ ของบุคคลในสังคม  เชน  พอ แม 
ลูก  พี่  นอง ฯลฯ สวนพัฒนาการทางดานอารมณ  และจิตใจ  เด็กจะไดแสดงความรูสึกของตนเอง
และเรียนรูความรูสึกของผูอ่ืนเมื่อตนสวมบทบาทตางๆ เปนการฝกเอาใจเขามาใสใจเรา  นอกจากนี้
ยังชวยลดความตึงเครียดเด็กไดระบายอารมณออกมาดวยการแสดงออกชวยใหเกิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลินพัฒนาการอีกดานหนึ่งคือพัฒนาการทางดานสติปญญา  คือความสามารถทางดานภาษา  
ซ่ึงเด็กจะไดฝกพูดเปนการพูดตามความคิดของเด็กเอง  เด็กไดคิดริเร่ิมสรางสรรคทั้งดานภาษา  และ
การแสดงทาทาง  พัฒนาการดานสติปญญา  ยังรวมถึงความสามารถในการแกปญหา  และความสามารถ
ในการใชเหตุผล  ดังนั้นบทบาทสมมติ จึงเปนเทคนิคการสอนอยางหนึ่งที่ชวยสงเสริมพัฒนาการ
ทุกๆ ดานของเด็ก  และครูควรจะนําไปใชใหเหมาะสม  เพื่อใหเกิดประโยชนตอตัวเด็กอยางแทจริง  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วีณา  วโรตมะวิชญ  (2545, หนา 219)  วาการใชบทบาทสมมติ
ในการเรียนการสอนนั้น  เปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ  
นอกจากจะสงเสริมพัฒนาการทางดานความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และการแสดงออกแลว  ยังสงเสริม
ใหเด็กมีความสามารถทางดานภาษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  และการแกปญหา
เฉพาะหนาเพิ่มขึ้นอีกดวย  นอกจากนี้  สมาน  ลอยฟา  (2544, หนา 61)  ยังไดกลาววา  บทบาทสมมติ  
นอกจากจะเกี่ยวของกับการระบายความรูสึกและความตึงเครียดแลว  ยังเปนการแสดงออกของความคิด 
ที่ยังไมเคยแสดงออกมากอนดวย ศิริกาญจน  โกสุมภ  (2542, หนา 23)  กลาวถึงบทบาทสมมติวา
เปนการฝกเด็กในการแกปญหาเฉพาะหนา  ชวยใหเด็กไดรูถึงความขัดแยง  ความเปนจริงของโลก
จากสถานการณสมมติที่ครูจัดขึ้น  ชวยฝกใหเด็กมีพฤติกรรมกลาแสดงออก  ชวยสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานตางๆ เชน  พัฒนาการทางกาย  ทางสังคม  ทางภาษา  และความคิดริเร่ิม  (ขจิตพรรณ  ทองคํา, 
2546, หนา 38)  นอกจากนี้การแสดงบทบาทสมมติ  จะทําใหผูเรียนเขาใจเรื่องชัดเจนขึ้น  
เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออก  ฝกใหเด็กรูจักการแกปญหาตัดสินใจ  และสามารถ
นําการแกปญหาไปใชในชีวิตประจําวันได  (ชูศรี  สนิทประชาการ, 2545, หนา 14-15) 
 ในระดับปฐมวัย  การแสดงบทบาทสมมติ  จะเนนความหลากหลายของกิจกรรม  และ
ส่ือการเรียนการสอน  ซ่ึงผูวิจัยจัดกิจกรรม  และส่ืออุปกรณในแตละแผนการจัดประสบการณไมซํ้ากัน
เพื่อกระตุนและเราความสนใจของเด็กใหออกมารวมกิจกรรม  ดานเนื้อหาจะเปนเรื่องสั้นๆ เขาใจงาย   
ตัวละครไมมากนัก  ซ่ึงสอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2547, หนา 53)  ที่วา  
บทบาทสมมติที่จะนํามาใชในระดับปฐมวัย  การวางแผนเตรียมการ ก็คือ  การจัดเลือกเนี้อหา  
สวนที่จะนํามาใชกิจกรรม  ซ่ึงมีเคาโครงเรื่องงายๆ ส้ันๆ ไมสลับซับซอน  แฝงดวยคติธรรมคําสอน 
และเรื่องจบลงดวยความสุข  ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  โลเวนเฟลด  (Lowenfeld, 1957;  
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อางถึงใน ขจิตพรรณ  ทองคํา, 2546, หนา 39)  กลาววา  ครูจะตองเปนผูกระตุนใหเด็กไดแสดงความคิด
ออกมาอยางอิสระและสรางบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู  เด็กรูสึกเปนอิสระครู
ควรจัดประสบการณตางๆ ใหตรงกับพัฒนาการของเด็ก  โดยใหเด็กทุกคน  มีโอกาสในการแสดงออก
อยางอิสระ  และมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหอง  การเปดโอกาสใหเด็กรูจัก  ตัดสินใจ
และแกปญหาดวยตนเอง  และครูควรใหคําชม  เพื่อใหเด็กเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เด็กไดกระทํา  
และมีกําลังใจ  ครูจึงจําเปนตองเขามามีบทบาทในการชวยจัดประสบการณ   และสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมใหกับเด็กเพื่อสงเสริมใหเด็ก  มีทัศนคติที่ดีสามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมได  (ผุสดี  
กุฏอินทร  และคนอื่นๆ, 2535; อางถึงใน เชาวนา  อมรสงเจริญ, 2547, หนา 23) 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
   
 5.3.1  ขอเสนอแนะทั่วไป 
   1)  การศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา  การสอนโดยวิธีใชบทบาทสมมติ  สามารถพัฒนา
ความกลาแสดงออกได  จึงควรใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติในเด็กปฐมวัย 
  2)  การสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติ ไมควรจัดซ้ํากันบอย  ๆในเรื่องเดยีวเรือ่งหนึง่
ควรมีหลากหลาย  เพราะถาเด็กเลนบทบาทสมมติในเรื่องเดิมๆ จะทําใหเด็กเกิดความเบื่อหนายงาย  
     3)  การใชกิจกรรมบทบาทสมมติในเด็กปฐมวัยนั้น  ควรคํานึงถึงความรูพื้นฐานและ
วุฒิภาวะของเด็กตลอดจนมีการสรางบรรยากาศ  และการเสริมแรงอยางเหมาะสม เพื่อจะไดส่ิงเสริม
พฤติกรรมกลาแสดงออกไดอยางเต็มความสามารถ 
 5.5.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  1)  ควรนําการใชกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อสงเสริมพฤติกรรมกลาแสดงออกของ

เด็กปฐมวัยไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางอื่น  เชน  ในระดับที่สูงขึ้น  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศ ึกษา 
  2)  ควรไดมีการติดตามผลระยะยาว  หลังเสร็จสิ้นการทดลองไปแลว  เพื่อดูวา
พฤติกรรมกลาแสดงออกที่เด็กไดรับการพัฒนาไปแลว  จะมีความคงทนเหลืออยูมากนอยเพียงไร 


