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ผลการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบตวับ่งชีท้กัษะการคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจ ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมละครสรา้งสรรคท์ั้ง 3 ดา้น มีระดบัคะแนนเฉล่ียก่อนจัดกิจกรรมจะต ่ากว่าหลังจัดกิจกรรม โดยจากการ
ใช้แบบประเมินตัวบ่งชี ้พัฒนาการด้านการควบคุมอารมณ์  ผลประเมินอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา  ตัวบ่งชี ้
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The objectives of this research were to create a series of creative drama activities to 

promote thinking skills that influenced abstinence behavior in early childhood and to compare the 
thinking skills that influenced abstinence behavior among 4-to-6-year-old primary school students at 
Uthit Suksa Kindergarten, with problems in thinking of three abstinence behavior indicators: behavior 
inhibition, emotional control, and management planning. The sample consisted of a total of 19 
primary school students. The results of the research were as follows: (1) the creation of a creative 
drama activity set to promote thinking skills influencing abstinence behavior in early childhood, with 
12 activity plans. The first to the fourth activity plans were intended for developing behavior inhibition. 
The fifth to the eighth activity plans were used to develop emotional control. The ninth to the twelfth 
activity plans were for developing management planning. In addition, based on the Index of Item 
Objective Congruence (IOC) from experts, it can be concluded that the experts had the opinion that 
the form of creative drama activity was appropriate and consistent with the activity at the highest 
level; and (2) the results of the experiment to compare the indicators of thinking skills that influenced 
the abstinence behavior before and after organizing the creative drama activities included three 
indicators of creative drama activities. The average score before the event was lower than after the 
event. By using the evaluation of the indicators of development of emotional control, the results were 
at the highest level, followed by a management planning development indicator and a behavioral 
inhibition development indicator, respectively.  
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปฐมวยัเป็นช่วงวัยเริ่มตน้ของพัฒนานาการในทุกดา้น และมีความส าคญัต่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตซึ่งเป็นพืน้ฐานของการพัฒนาบุคคลใหเ้จริญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อเตรียมตัวสู่
สังคมในอนาคต โดยเฉพาะในช่วงอายุ 4 ถึง 6 ปี นับเป็นช่วงอายุท่ีมีความส าคัญท่ีสุด ซึ่งเด็ก
ในช่วงวยันีเ้ป็นวัยท่ีก าลังเรียนรูแ้ละง่ายต่อการปลูกฝังพฤติกรรมต่างๆ ส่งผลใหเ้ด็กในช่วงวัยนีม้ี
การเจริญเติบโต และพฒันาการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงควรมีการเตรียมความพรอ้มในการ
สรา้งรากฐานท่ีดีทัง้ดา้นสติปัญญา สงัคม อารมณ ์บุคลิกภาพ และจริยธรรมใหก้ับเด็กในทิศทางท่ี
ถกูตอ้ง จะช่วยส่งเสริมการปรบัตัวภายใตส้ภาพแวดลอ้มในการตอบสนองความตอ้งการของเด็ก 
และช่วยใหเ้ด็กมีพืน้ฐานท่ีแข็งแรงในการรองรบัส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กจะตอ้งเผชิญในอนาคต ทัง้นีย้งัเป็น
การเตรียมความพรอ้มในการสรา้งแบบแผนทางพฤติกรรมและเจตคติท่ีดีให้กับเด็ก  รวมถึงการ
ปลูกฝังพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการเติบโตไปเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ วัยเด็กเป็นการเตรียมตัว
เพื่อเขา้สู่วัยรุ่นซึ่งจะตอ้งพรอ้มจะเผชิญและรบัผิดชอบต่อตนเองในทุกๆ ดา้น โดยเป้าหมายของ
การศึกษาปฐมวัยท่ีสมบูรณน์ั้น ไม่ใช่เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเรียนต่อระดับชัน้ประถมศึกษา
เท่านัน้ แต่ควรเป็นการเตรียมเพื่อความส าเร็จของชีวิตในอนาคตของเด็กดว้ย  

จากสภาพพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน  เป็นปัญหา
อย่างยิ่งท่ีควรจะตอ้งไดร้บัการแกไ้ข และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท่ี์จะส่งผลต่อการใชช้ีวิตใน
อนาคต ปัญหาพฤติกรรมเหล่านีเ้กิดจากขาดการยับยั้งชั่งใจของเด็ก ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
แสดงออกเพื่อตอบสนองความรูสึ้กท่ีไม่ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการ หรือการไม่พอใจของเด็ก ซึ่งจะเริ่มพบ
เห็นในช่วง 1 – 2 ปี และพบเห็นไดบ้่อยในช่วง 4 – 6 ปี โดยพฤติกรรมเหล่านีเ้กิดจากปัจจัยจากตัว
เด็ก เด็กในวยันีเ้ป็นวยัท่ีเรียนรูผ่้านการสงัเกตการลงมือท า มีจินตนาการสงู เด็กจะอยากลองท าส่ิง
ต่างๆ ดว้ยตนเอง ในขณะเดียวกันทกัษะดา้นต่างๆ ยังอยู่ในช่วงท่ีก าลังพัฒนา จึงเป็นช่วงท่ีเด็กจะ
เกิดความหงุดหงิดขัดใจในตัวเองได้บ่อยเมื่อไม่ได้ในส่ิงท่ีต้องการ และยังเป็นวัยท่ียังควบคุม
อารมณข์องตนเองไดไ้ม่ดีนกั (ปราณี เมืองนอ้ย; และคณะ, 2560, น. 53) ท าใหเ้ด็กกลุ่มนีจ้ะขาด
การไตรต่รอง เน่ืองจากยงัไม่สามารถควบคมุความรูสึ้กของตวัเองไดดี้ จึงไม่รูจ้กัวิธีการยับยัง้ชั่งใจ
ในการด ารงชีวิตท่ีจะน าพาตนเองออกจากการเสพติดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น พฤติกรรม
การท าลายส่ิงของ, พฤติกรรมอยากเอาชนะ และพฤติกรรมการแย่งของผู้อื่น พฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์ท่ีเกิดขึน้เหล่านี้ จึงไม่เป็นท่ียอมรับทั้งในห้องเรียนหรือแม้กระทั่ งท่ีบ้านของเด็กเอง 
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เน่ืองจากพฤติกรรมเหล่านีจ้ะมีผลกระทบต่อตัวเด็กและส่งผลต่อความสัมพันธอ์ันดีกบับุคคลรอบ
ขา้ง อีกทั้งยังสามารถส่งผลกระทบในระยะยาวต่อพฤติกรรมในอนาคตด้วย ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์
ศานต์ิ (2558) นายแพทยผ์ูท้รงคุณวุฒิกลุ่มท่ีปรกึษา กรมสุขภาพจิต ไดอ้ธิบายถึงสาเหตุการเสพ
ติดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชนไทยไว้ว่า  เกิดขึน้จากการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่
ใกล้ชิดท่ีขาดความเข้าใจ จึงอาจปล่อยปละละเลยทัง้โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจให้เด็กมีกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันท่ีไม่เหมาะสม และเป็นการกระตุน้สมองส่วนอยากมากเกินไป สมองส่วนอยากจึงมี
อิทธิพลมากขึน้จนควบคุมสมองส่วนคิด ซึ่งเมื่อเด็กโตขึน้ไปเป็นวัยรุ่น พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับ
ปัญหารุนแรงขึน้ เช่น เสพติดเซ็กซ ์เสพติดความรุนแรง หรือแมแ้ต่การเสพยาเสพติด ซึ่งปัญหา
ต่างๆ เหล่านีล้ว้นส่งผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรบัทางสงัคมในอนาคต และ
ส่งผลให้พฤติกรรมเหล่านั้นรุนแรงขึน้ เน่ืองจากเด็กไม่สามารถจัดการกับพฤติกรรมเหล่านั้นได้ 
ดังนั้นการส่งเสริมทักษะการคิด (Executive Functions) เป็นพืน้ฐานส าคัญในการเข้าสังคมของ
เด็กในอนาคต 

เด็กปฐมวัยมีความพรอ้มส าหรบัการเรียนรูอ้ย่างมีระบบในทุกด้าน เด็กในวัยนีเ้กิดมา
พรอ้มกบัเซลลส์มองหน่ึงแสนลา้นเซลลท่ี์พรอ้มไดร้บัการพัฒนาอย่างเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดพืน้ฐาน
ส าคญัในการพฒันาทกัษะและความสามารถในระดบัท่ีสงูขึน้ ส่งผลต่อการพฒันาพืน้ฐานทางดา้น
อารมณ ์การพัฒนาประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว พัฒนาการรบัรูต้นเองและผูอ้ื่น และพฒันา
กระบวนการรูคิ้ด โดยการทกัษะการคิดเป็นหวัใจของการพัฒนาในทุกๆ ดา้น จนกระทั่งเด็กประสบ
ความส าเร็จ มีความก้าวหน้าในการเรียนรู ้และสามารถเอาตัวรอดทั้งในวันนีแ้ละในอนาคตได้ 
ดังนั้นทักษะการคิดจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการต่อสูเ้พื่อให้การด ารงชีวิตคงอยู่และการแข่งขันของ
มนุษย์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องรูใ้ห้ทันกับการเปล่ียนแปลง จะเห็นว่าการสอนคิดหรือสอนให้เกิด
ทักษะการคิด ท าหน้าท่ีก ากับพฤติกรรมท่ีมุ่งสู่เป้าหมายของบุคคล แสดงถึงส่ิงท่ีบุคคลนั้นควร
กระท าใหเ้หมาะสมกับบริบทสภาพแวดลอ้ม โดยค านึงถึงสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ตามและความ
คาดหวงัในอนาคต เพื่อก าหนดคณุค่า และจดุมุ่งหมายของชีวิตในแต่ละบุคคล  

การใช้เครื่องมือพัฒนาทักษะการคิด (Executive Functions: EF) เป็นการพัฒนา
กระบวนการทางสติปัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งกับส่วนสมองส่วนหนา้ซึ่งท างานร่วมกับระบบประสาท มี
หนา้ท่ีดแูลตรวจตราความคิด ความรูสึ้ก และการกระท า เพื่อใหส้ามารถจัดล าดับความส าคัญใน
ชีวิตและลงมือท าส่ิงต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งสามารถบริหารจัดการชีวิตเพื่อไปสู่
เป้าหมายไดส้ าเร็จ โดยกลุ่มทักษะการคิดประกอบดว้ยทกัษะต่างๆ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การสลับ (Shift), 
การยับยั้งชั่ งใจ  (Inhibit), การควบคุมอารมณ์  (Emotional Control), ความจ าขณะท างาน 



  3 

(Working Memory) และการวางแผน (Plan/Organize) (Isquith et al., 2005, p, 209-215 อ้าง
ถึงใน ดุษฎี อุปการ และอรปรียา ญาณะชัย, 2561, น. 1642) ในการพัฒนาศักยภาพเหล่านีค้วร
เริ่มต้นฝึกฝนและสรา้งทักษะอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในระยะยาว ดังนั้น
ประโยชน์ของทักษะการคิดจึงมีความส าคัญต่อพฤติกรรมการบังคับตนเองซึ่งเป็นทักษะท่ีต้อง
ไดร้บัการฝึกฝนตัง้แต่ยงัเป็นเด็ก โดยไม่ปล่อยใหเ้ด็กท าตามใจตนเองอย่างไม่รูผิ้ดชอบชั่วดี ไม่รูถ้ึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ ้นตามมา ซึ่งการฝึกเด็กให้บังคับตนได้  ไม่ เพียงเพื่อประโยชน์สุขและ
ความส าเร็จของตัวเด็กและเยาวชนเองเท่านั้น แต่รวมไปถึงการสรา้งสังคมท่ีดีงามในอนาคต ดังท่ี 
เบนจามิน แฟรงคลิน (Franklin อ้างถึงใน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2558) รัฐบุรุษอาวุโสผู้
ยิ่งใหญ่ท่ีสุดคนหน่ึงในประวัติศาสตรข์องประเทศสหรฐัอเมริกา ได้กล่าวไว้ว่า การอบรมสั่งสอน
เด็กในเร่ืองการบงัคบัตนเอง เป็นการสรา้งอปุนิสยัแห่งการควบคมุความปรารถนาของตนเองอนัมัก
มีแนวโนม้ไปในทางท่ีเลวรา้ย เพื่อใหไ้ปสู่ทิศทางท่ีถูกตอ้งดว้ยเหตุและผล อันน าไปสู่การตัดวงจร
แห่งปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงของสงัคมในอนาคต  

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดใหก้ับเด็ก กิจกรรมท่ี
ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดโดยตรงก็คือ กิจกรรมละครสรา้งสรรค์ (Creative Drama) จากงานวิจัย
พบว่า การแสดงละครสมมติ (Complex Socio – Dramatic Play) มีผลต่อการพัฒนาการก ากับ
ควบคุมตนเอง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็กท่ีมีปัญหาขาดความยั้งคิด หรือเด็กท่ีก ากับ
ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ (Gmitrova, & Gmitrova, 2010, p. 241-246) กิจกรรมละครสรา้งสรรค์
เป็นกิจกรรมกระบวนการละคร โดยใชรู้ปแบบการเล่นสมมติท่ีไดผ่้านกระบวนการในการจดัเตรียม
ขอ้มูลและการวางแผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัย ก่อให้เกิดกการเรียนรูจ้ากประสบการณ์
เชื่อมโยงกับส่ิงท่ีนักเรียนรูจ้ักอยู่แลว้ไปสู่การเรียนรูใ้หม่ๆ ซึ่งเป็นวิธีการท่ีสอดคลอ้งต่อธรรมชาติ
การเรียนรูข้องมนุษย ์ในการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคจ์ึงจ าเป็นตอ้งอาศัยทักษะหลายดา้น เช่น 
ทกัษะในการเคล่ือนไหวร่างกาย การใชส้ติปัญญา การใชจ้ินตนาการและความรูสึ้ก การใชท้ักษะ
สมัพันธ์ การส่ือสารดว้ยภาษา ซึ่งวิธีการเรียนรูเ้หล่านีจ้ะท าใหเ้ด็กแสดงความนึกคิดผ่านกิจกรรม 
สามารถแสดงออกอย่างอิสระเสรี และสรา้งความร่วมมือกันในชั้นเรียน อีกทั้งยังท าให้ระบบ
ความสัมพันธข์องประสาทสัมผสัในการใชต้า มือ และเทา้ และประสาทการรบัรูต่้างๆ ใหส้ัมพันธ์
กัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่องทักษะของกล้ามเนือ้เล็กและทักษะการคิด ท่ีสรา้งความส าเร็จ
ทางการเรียนของเด็กปฐมวยั พบว่า ทัง้ทักษะของกลา้มเนือ้เล็กและทักษะการคิด ของเด็กปฐมวัย
มีความสัมพันธท์างบวกกับความส าเร็จทางการเรียนของเด็กปฐมวัย (Cameron et al., 2012, p. 
1229 – 1244 อา้งถึงใน ดุษฎี อุปการ และ อรปรียา ญาณะชัย, 2561, น. 1646) ดงันัน้การใหเ้ด็ก
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ไดใ้ชท้กัษะของกลา้มเนือ้เล็กอาจมีผลท าใหเ้ด็กพฒันาทกัษะ EF ไดเ้ช่นกนั แต่ทัง้นีว้ิธีการสอนโดย
ใช้บทบาทสมมติ เป็นกระบวนการท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงคท่ี์ก าหนด โดย
การให้ผูเ้รียนมีบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตาม
ความรูสึ้กนึกคิดของตน และน าเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทางด้านความรู ้ความคิด 
ความรูสึ้ก และพฤติกรรมท่ีสังเกตพบ มาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้เกิดการเรียนรูต้าม
วตัถุประสงค ์(ทิศนา แขมมณี, 2555) ดังนั้นผูว้ิจยัเห็นว่ากิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์ป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยและน าไปสู่การส่ือสารทางพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจและการแสดงออกให้
เหมาะสม อีกทัง้สามารถส่งเสริมทักษะการคิดในเด็กปฐมวยัไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งเด็กในช่วงวัยนีเ้ป็น
วยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ ์ดา้นจิตใจ ดา้นสงัคม และเร่ิมเรียนรูส่ิ้งต่างๆ 
จากสภาพสังคมแวดล้อม เมื่อเด็กสรา้งทักษะคิดได้แล้วก็จะท าให้เด็กสามารถยับยั้งชั่งใจและ
ไตร่ตรองจัดการส่ิงต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล สามารถล าดับความส าคัญได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
และใชช้ีวิตรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสขุ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างชุดกิจกรรมละครสร้างสรรค์เพื่อ ส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียน

ระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค ์ 

ความส าคัญของการวิจัย 
แนวทางในการใช้กิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจของเด็กปฐมวยั จะช่วยใหเ้ด็กสามารถบริหารจดัการความคิด
ได้อย่างเป็นระบบ และเกิดการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อหาวิธีการต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
สามารถพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออกของตนเองในสถานการณปั์จจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
หลังการใชก้ิจกรรม โดยผลการวิจัยครัง้นีเ้ป็นข้อมูลเพื่อเสนอแนะแนวทางส าหรบัครู ผูป้กครอง 
และโรงเรียน ในการน ากิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การยบัยัง้ชั่งใจไปใชก้บัเด็กปฐมวยั   
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลอุทิศ
ศึกษา จ านวน 63 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นีเ้ป็นเด็กก่อนวยัเรียนเพศชายและหญิงท่ีมีปัญหา

ในการคิดดา้นพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในระดบัอายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา โดยการ
เลือกจากการใช้แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ 
MU.EF-102) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, น. 161-
166) ท่ีมีปัญหามาก ในระดับผลคะแนนเฉล่ีย T-Score ตัง้แต่ 60 คะแนนขึน้ไป ทัง้หมด 3 ตวับ่งชี ้
คือตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการหยดุ การยบัยัง้พฤติกรรม ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการควบคมุอารมณ ์และตวั
บ่งชีปั้ญหาดา้นการวางแผนจดัการ จ านวน 19 คน  

ระยะเวลาในการทดลอง  
การศึกษาในครัง้นี ้ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาใน

การทดลอง 4 สัปดาห์ๆ  ละ 3 วันๆ ละครัง้ๆ ละ 50 นาที กลุ่มตัวอย่างไดร้บัการทดลองทั้งสิน้ 12 
ครัง้ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่ละครสรา้งสรรค ์ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่พฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ทักษะการคิด หมายถึง กระบวนการทางความคิดในการวางแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อจัดการความรูสึ้ก หรือการกระท า ให้สามารถยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ได้ ยืดหยุ่น
ความคิดเป็น สามารถจัดล าดับความส าคัญในชีวิต รวมทัง้รูจ้ักริเร่ิมและลงมือท าส่ิงต่างๆ อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน ในงานวิจัยนีเ้ลือกใชปั้ญหาพฤติกรรมดา้นทักษะการคิดของนักเรียนชั้นปฐมวัย
โรงเรียนอุทิศศึกษาท่ีมีปัญหามากใน 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ดา้นการหยดุ การยับยัง้พฤติกรรม, ดา้นการ
ควบคมุอารมณ ์และดา้นการวางแผนจดัการ โดยใชแ้บบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กอายุ  2-6 ปี  (แบบ  MU.EF-101) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2557, น. 155-160) ในการวัดประเมิน หากมีพัฒนาการดา้นการหยุด การ
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ยบัยั้งพฤติกรรม, พฒันาการดา้นการควบคุมอารมณ์ และพัฒนาการดา้นการวางแผนจัดการ ได้
คะแนนเฉล่ีย T-Score ตัง้แต่ 60 คะแนนขึน้ไป อยู่ในเกณฑร์ะดบัดีมาก 

2. พฤติกรรมการยับย้ังชั่งใจ แบ่งออกเป็น 3 ดา้นดังนี ้(นวลจันทร ์จุฑาภัคดีกุล และ
คณะ, 2560) 

การหยุด การยับย้ังพฤติกรรม (Inhibitory control) หมายถึง การยบัยั้งพฤติกรรม
ตนเองไม่หุนหันพลันแล่น หยุดคิดก่อนท า หยุดพฤติกรรมท่ีรบกวนผู้อื่นหรือท าให้ผูอ้ื่นเดือดรอ้น 
รวมถึงการยับยัง้ ความคิดไม่ใหคิ้ดเร่ือยเป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง ควบคุมความคิดใหม้ีสมาธิจด
จ่อในเร่ืองท่ีก าลงัท า 

การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
อารมณใ์ห ้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์

การวางแผนจัดการ (Plan/Organize) หมายถึง การวางแผนจัดการงานให้เสร็จ 
ตั้งแต่การ ตั้งเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญของงาน เริ่มต้นลงมือท า การไม่ติดกับปัญหา
เล็กนอ้ยจนลืมภาพรวมของ งาน การคาดการณผ์ลของการกระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการ
กระท าเพื่อปรบัปรุงงานใหดี้ขึน้ 

3. ชุดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการในการสรา้งชุดกิจกรรม ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ออบแบบกิจกรรมโดยใช้รูปแบบโครงการละครให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตาม
จุดมุ่งหมาย และเนน้ใหน้ักเรียนมีส่วนร่วม ในแต่ละกิจกรรมจะก าหนดสถานการณ์ท่ีเกิดปัญหา 
เพือ่ส่งเสริมทกัษะการคิด ดา้นการหยดุการยบัยัง้พฤติกรรม ดา้นการควบคมุอารมณ  ์และดา้นการ
วางแผนจัดการ แล้วนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรูจ้ักการปรบัตัวแก้ไขปัญหา ผ่านการ
เชื่อมโยงกับสถานการณต่์างๆ โดยใชก้ระบวนการเรียนรูส้รา้งเร่ืองราวในการแสดงออกอย่างอิสระ 
และด าเนินการแสดงเองจนจบ ใชเ้วลาในการด าเนินกิจกรรมทัง้หมด 4 สัปดาห ์สัปดาหล์ะ 3 วัน 
ครัง้ละ 50 นาที จ านวน 12 ครัง้   

4. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย-หญิง อายุ 4 - 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดก าแพงเพชร ก าลังศึกษาในระดับชั้น
ปฐมวัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 19 คน จากการใชแ้บบประเมินปัญหาพฤติกรรม
ดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-102) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, น. 161-166) ในการวดัประเมิน 
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กรอบแนวคิดในงานวจิัย 
 

 

 
   ทักษะการคิด  

(Executive Functions) 
1. พฒันาการดา้นการหยดุการยบัยัง้
พฤติกรรม 

2. พฒันาการดา้นการควบคมุอารมณ ์
3. พฒันาการดา้นการวางแผนจดัการ 

การสร้าง 
วินัยเชิงบวกใน 

การปรับพฤติกรรม  
(Positive Discipline) 

 
การจัดกิจกรรม
ละครสร้างสรรค ์  

    
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้  ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง และได้น าเสนอตาม
หวัขอ้ดงันี ้ 

1. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทกัษะการคิด (Executive Function)  
1.1 ความหมายความส าคญัของทกัษะการคิด (EF)  
1.2 องคป์ระกอบของการพฒันาทกัษะการคิด (EF)  
1.3 ลกัษณะแนวทางในการพฒันาทกัษะการคิด (EF)  
1.4 กระบวนการในการพฒันาทกัษะการคิด (EF)  

2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจ 
2.1 ความหมายความส าคญัของการยบัยัง้ชั่งใจ 
2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจ 
2.3 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจ 
2.4 แนวคิดในกระบวนการสรา้งเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวยั 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
3.1 ความหมายของละครสรา้งสรรค ์
3.2 ลกัษณะละครสรา้งสรรค ์
3.3 กระบวนการละครสรา้งสรรค ์ 
3.4 หลกัการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์

4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับทักษะการคิด (Executive Function) 
1.1 ความหมายความส าคัญของทักษะการคิด (EF)   

ทักษะสมอง EF หรือ Executive Function เป็นกระบวนการทางความคิดในสมอง
ส่วนหนา้ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการคิด ความรูสึ้ก และการกระท า เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุม
อารมณ์การยืดหยุ่นทางความคิด การตัง้เป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจ าและเรียกใช้
ขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่าง ๆ และการท าส่ิงต่าง ๆ อย่าง
เป็นขัน้เป็นตอนจนบรรลคุวามส าเร็จ ซึ่งเป็นทักษะท่ีมนษุยเ์ราทุกคนตอ้งใชม้ีความส าคญัยิ่งต่อทัง้
ความส าเร็จ ในการเรียน การท างาน รวมทัง้การมีชีวิตครอบครวั เช่นเดียวกับ Barkley (2011) ได้
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กล่าวว่า การกระท าท่ีบุคคลเป็น ผู้ก าหนดทิศทางเองโดยก าหนดเป้าหมาย (Goal) เลือกกระท า 
(Select) ลงมือกระท า (Enact) และด ารง (Sustain) การกระท านั้น ขา้มช่วงเวลาหน่ึง ๆ เพื่อไปให้
บรรลุถึงเป้าหมาย โดยค านึงถึงความเกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ รวมทั้งค านึงถึง กระบวนวิธีการของ
สงัคมและวัฒนธรรมเพื่อน าไปสู่ประโยชนส์งูสุดในระยะยาวท่ีบุคคลนั้นวางไวก้ารท างานเชื่อมโยง
สมัพนัธ ์กนัของ EF ท าใหเ้กิดการควบคมุพฤติกรรม น าไปสู่การจดักิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย มี
ความมุ่งมั่นท่ีจะท าใหถ้ึงเป้าหมาย ใหไ้ด ้

ศนูยพ์ฒันาเด็กมหาวิทยาลัยฮารว์ารด์ (Center on the Developing Child Harvard 
University, 2017) ไดก้ล่าวว่า พัฒนาการตามช่วยวัยเป็นเรื่องส าคัญ ท่ีจะพัฒนาไปสู่ช่วงวัยรุ่น 
และวยัผู้ใหญ่ตอนตน้ ซึ่งในการพัฒนาทักษะการคิด (EF) ในช่วงปฐมวัยเมื่อเด็กมีโอกาสพัฒนา
ทักษะการคิด (EF) และการควบคุมตนเองไดป้ระสบความส าเร็จ จะท าใหเ้ด็กไดร้บัประโยชน์ใน
การด าเนินชีวิตระยะยาวในสังคม ทัง้ดา้นความส าเร็จทางการเรียน พฤติกรรมท่ีดี สุขภาพดี และ
ประสบความ ส าเร็จในการท างานในอนาคต ซึ่งในการก ากบัตนเอง เป็นกระบวนการทางจิตท่ีช่วย
ในการวางแผน การสรา้งสมาธิ การจดจ าวิธีการ การจัดการเวลา การในการปฏิบัติงานหลาย ๆ 
อย่างให้ประสบความส าเร็จ เปรียบเสมือนกับระบบการควบคุมการจราจรทางอากาศท่ีอยู่ใน 
ภาวะวุ่นวายท่ีต้องบริหารจัดการการขึน้ลงของเครื่องบิน พรอ้ม ๆ กันอย่างปลอดภัย ซึ่งสมอง
ตอ้งการทักษะเหล่านีใ้นการคัดกรองส่ิงรบกวน การจัดล าดับความส าคัญของงาน การก าหนด
เป้าหมาย วิธีการท่ีจะบรรลุเป้าหมาย และการควบคุมอารมณ์ ทักษะการคิดในการก ากับตนเอง 
ขึน้อยู่กบัการท าหนา้ท่ีของสมองสามลกัษณะ คือ ความจ าในส่วนปฏิบัติการ (working memory) 
ความยืดหยุ่นทางดา้นจิตใจ(mental flexibility) และการควบคมุตนเอง (self-control) (Sharples, 
2016, p. 2)  

เซลอาโซ และคณะ (Zelazo, Carter, Reznick, & Frye, 1997, p. 198-226) กล่าว
ว่า ความหมายของ EF ท่ีชดัเจน โดยส่วนใหญ่เป็นการกล่าวถึงกระบวนการหรือแนวทางปฏิบติัท่ีมี
ความ  หลากหลายท่ีเกี่ยวกับรูปแบบของการก ากับตนเอง เริ่มต้นจากการมีสมาธิจดจ่อ 
(Sustained Attention) น าไปสู่การก าหนด แผนงาน (Planning) อย่างไรก็ตามในช่วงสองทศวรรษ
ท่ีผ่านมาได้มีการศึกษา และวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา EF ในเด็กเพิ่มขึน้ แต่นักวิจัยก็ยังนิยาม
ความหมายของ EF ท่ีเป็นทั่วไปเป็นเพียงการระบุลักษณะของ EF ว่าเป็นลักษณะเฉพาะในกลุ่ม
ของทักษะ การก ากับตัวเอง (attention-regulation skills) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรบัรูข้องการก ากับ
เป้าหมายในการแกปั้ญหา ทกัษะเหล่านี ้ยงัรวมถึงการยืดหยุ่นทางความคิด (cognitive flexibility) 
เป็นทกัษะท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการคิดการไตรต่รองส่ิงต่าง ๆ ในหลาย ๆ ทางเลือก ดว้ยกระบวนการคิดท่ี
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เป็นเหตเุป็นผล ความจ าในส่วนปฏิบติัการ (working memory) เป็นทกัษะท่ีประกอบดว้ย สองส่วน 
คือ ทกัษะการจดจ าสารสนเทศท่ีไดร้บั และทกัษะการน าสารสนเทศมาปรบัปรุงใชใ้นสถานการณท่ี์
เหมาะสมและ การไตรต่รอง ยบัยัง้ชั่งใจ (inhibitory control) เป็นทกัษะท่ีเกี่ยวกบักระบวนการฝึก
สมาธิใหรู้จ้กัอดทนอดกลัน้ระงบัจิตใจดว้ย การพิจารณาตนอย่างรอบคอบต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้  

ซีน่า มอลลแ์รง และฮาเวิรด์การด์เนอร ์(Seana Moran & Howard Gardner, 2009, 
p. 19) กล่าวว่า Executive Functions EF คือ กระบวนการท างานของสมองระดับสูง ท่ีประมวล
ประสบการณ์ในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบัน มาประเมินวิเคราะห์ตัดสินใจ ท าหน้าท่ีก ากับ
พฤติกรรมท่ีมุ่งสู่การวางแผน เร่ิมลงมือท าตรวจสอบตนเอง และแกไ้ขปัญหา ตลอดจนเป้าหมาย
ของบุคคล ชีใ้หเ้ห็นถึงส่ิงท่ีพึงกระท าใหเ้หมาะสมกบัควบคุม อารมณ์บริหารเวลาจัดความส าคัญ
ก ากับตนเองมุ่ งมั่ น และการท าหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของสมอง โดยค านึงถึงความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา สถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึน้ตามมา ความคาดหวังในอนาคต คุณค่าและ
จดุมุ่งหมายในชีวิต EF จะช่วยใหบุ้คคลมส านึกของการเตรียมพรอ้ม ส านึกของภาระหนา้ท่ี มีการ
ยืดหยุ่น และมีการร่วมมือ ทักษะการคิด Executive Functions ท าหนา้ท่ีก ากับพฤติกรรมท่ีมุ่งสู่
เป้าหมายของบุคคล ชีใ้ห้เห็นถึงส่ิงท่ีบุคคลพึงกระท าใหเ้หมาะสมกับบริบท โดยค านึงถึงความรู้
และประสบการณท่ี์ผ่านมา ค านึงถึงสถานการณท่ี์ก าลังเกิดขึน้ตามมา ค านึงถึงความคาดหวงัใน
อนาคต รวมทัง้ค านึงถึงคณุค่าและจดุมุ่งหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล EF จะช่วยใหบุ้คคลมีส านึก
ของการเตรียมพรอ้ม ส านึกของภาระหนา้ท่ี มีการยืดหยุ่น และมีการร่วมมือ (สุภาวดี หาญเมธี, 
2558, p. 23) 

ดงันัน้ ทกัษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดไตรต่รอง ดว้ยกระบวนการคิด
ท่ีเป็นเหตุเป็นผล และก ากบัเป้าหมายในการแกปั้ญหาจัดการ วางแผน และก ากับพฤติกรรมของ
ตนเอง  โดยน าไปใชใ้นการคิดวิเคราะห์ การคิดสงัเคราะหแ์ละประเมินค่า เพื่อใหเ้กิดกระบวนการ
คิดแกปั้ญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสรา้งสรรค ์

1.2 องคป์ระกอบของการพัฒนาทักษะการคดิ (EF) 
องคป์ระกอบของหลกัของ Executive Functions (Anderson, 2002) ประกอบดว้ย  

1. Cognitive Flexibility = คือ ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด เปล่ียนจุด
สนใจ เปล่ียนโฟกัสหรือเปล่ียนทิศทางใหเ้หมาะสม กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้, ความจ าท่ีน ามาใช้
งาน (Working memory) คือ ความสามารถในการเก็บประมวล และดึงขอ้มูลท่ีเก็บในคลัง สมอง
ของเราออกมาใชต้ามสถานการณท่ี์ตอ้งการ ยกตวัอย่างเช่น คณุแม่บอกใหน้อ้งไปหยิบรองเทา้มา
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เพื่อใส่ ช่วงระยะเวลาท่ีเด็ก สามารถจ าและท าตามค าสั่งท่ีแม่บอกได้ นั่นคือ “การใชค้วามจ าท่ี
น ามาใชง้าน”  

2. Attention Control คือ ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อมุ่งความสนใจอยู่กับ
ส่ิงท่ีท าอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึงๆ โดยไม่ วอกแวกไปตามปัจจัยไม่ว่าภายนอกหรือภายใน
ตนเองท่ีเขา้มารบกวน ยกตัวอย่างเช่น การท่ีเด็กสามารถสนใจเล่นบทบาทสมมุติกับ  ตุ๊กตาได้
อย่างตั้งใจต่อเน่ือง แม้ว่าจะมีคุณแม่ท่ีก าลังกวาดบ้านอยู่บริเวณใกล้ๆน้อง นั่นคือ “น้องมีช่วง
สมาธิเกิดขึน้” เป็นตน้  

3. Goal setting คือ การตั้งเป้าหมาย ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อตัง้ใจ
และลงมือท าส่ิงใดแลว้ ก็มีความมุ่งมั่นอดทน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆก็
พรอ้มฝ่าฟันจนถึงความส าเร็จ ยกตัวอย่างเช่น คณุแม่ก าลงัพยายามสอนใหน้อ้งเปิดถุงของเล่น ท่ี
ปิดไวด้ว้ยซิป ขณะท่ีนอ้งพยายามท านัน้แมว้่าจะท าการเปิดไดย้าก แต่สดุทา้ยนอ้งก็พยายามท าได้
ส าเร็จ นั่นก็คือ “การตัง้เป้าหมาย ท่ีเกิดขึน้”  

4. Information processing คื อ  ก า รป ระม วล ผ ล ข้ อ มู ล ท า งส ม อ ง ท่ี มี
ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการประมวลผล 

Executive functions ประกอบดว้ยทกัษะย่อย 9 ทกัษะ ดงันี ้ 
1. Working Memory (ความจ าในการท างาน) เป็นความจ าท่ีเก็บข้อมูลเพื่อ

ประมวลผลและดึงขอ้มลูนัน้มาใชใ้นสถานการณท่ี์ ตอ้งการ  
2. Inhibitory control (ยั้งคิด ไตรต่รอง) คือ ความสามารถในการยัง้คิดไตรต่รอง 

สามารถควบคมุความตอ้งการ หยดุคิดก่อนท่ีจะ กระท าได ้ 
3. Shifting หรือ Cognitive Flexibility (ยืดหยุ่นความคิด) คือ ความสามารถใน

การยืดหยุ่นทางความคิด แก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ี แตกต่างกัน รูจ้ักพลิกแพลงและปรับตัว เป็น
จดุเร่ิมตน้ของการมีความคิดสรา้งสรรคแ์ละคิดนอกกรอบ  

4. Focus หรือ Attention (จดจ่อสนใจ) คือ ความสามารถในการใส่ใจจดจ่ออยู่
กบัส่ิงท่ีท าอย่างต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึง ๆ โดยไม่ วอกแวก รูจ้กัการท างานใหเ้สร็จเป็นอย่าง ๆ ไป  

5. Emotional Control (ควบคุมอารมณ์) คือ ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม จัดการกับอารมณ์ ตนเองได้ และรู้จักแสดงอารมณ์อย่าง
เหมาะสม  
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6. Self - Monitoring (เฝ้ามองตนเอง) คือ การประเมินตนเองเพื่อหาขอ้บกพรอ่ง
แลว้น ามาแกไ้ขและพฒันาขอ้ดีใหดี้ขึน้ รูว้่าตวัเอง ท าอะไร ตรงตามขัน้ตอนไหม ผิดพลาดตรงไหน 
และรูว้่าใกลจ้ะเสร็จหรือเรียบรอ้ยแลว้  

7. Initiating (ลงมือท า) คือ ความสามารถในการเริ่มลงมือท ากิจกรรมใด ๆ กลา้
คิดกลา้ท า ลงมือท าทนัที  

8. Planning and Organizing (วางแผน จัดระบบ ด าเนินการ) คือ การวางแผน
จัดการตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ด าเนินการตัง้แต่ วางเป้าหมาย มองเห็นภาพรวม รูจ้ักจัดล าดับ
ความส าคญั จดัระบบ ด าเนินการ และประเมินผล  

9. Goal - Directed Persistence (มุ่งเป้าหมาย) คือ การวางเป้าหมายท่ีชัดเจน 
มีความพากเพียรและความมุ่งมั่นในการบรรลุ เป้าหมาย รูจ้ักฝ่าฟันอุปสรรค หากลม้ตอ้งรูจ้ักลุก
ขึน้มาต่อสูเ้พื่อไปใหถ้ึงเป้าหมาย 

ดงันัน้ องคป์ระกอบของทกัษะการคิดจึงสามารถพฒันาไดด้ว้ยการเรียนรูแ้ละฝึกฝน 
หากทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึงบกพร่องไป ย่อมเกิดปัญหากบัการด าเนินชีวิตตามมา ตวัอย่างเช่น เด็ก
ไม่สามารถยบัยัง้ควบคุมอารมณข์องตนเองได ้ท าใหม้ีปัญหาในการอยู่รว่มกบัผูอ้ื่นหรือ ขาดสมาธิ
ไม่สามารถจดจ่ออยู่กับส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้ ส่งผลใหล้งมือท าอะไรก็ไม่ส าเร็จ จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีพ่อแม่
ตอ้งพฒันาทกัษะการคิดใหก้บัลกูเพื่อใหส้ามารถใชช้ีวิตไดอ้ย่างปกติสขุรอบดา้น 

1.3 ลักษณะแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิด (EF) 
1. ช่วงเวลาท่ีส าคัญ เป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นล าดับ

ขัน้ตอน โดยในช่วงวัย 3 - 6 ปี เป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุในการพฒันาทกัษะ EF ใหก้บัเด็ก เพราะเป็น
ช่วงท่ีสมองมีอตัราการเจริญเติบโตกา้วหนา้ สามารถพฒันาทกัษะ EF ไดม้ากท่ีสดุ 

2. สังเกตพฤติกรรม คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตว่าลูกมีจุดแข็ง จุดอ่อนในทักษะ
ดา้นใด เพื่อหาแนวทางในการพฒันาหรือปรบัปรุงทกัษะดา้นนัน้ 

3. ฝึกฝนและพัฒนา ในการพัฒนาทักษะ EF นั้นสามารถท าได้หลายวิธี บางวิธี
เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั เช่น สรา้งวินัยในการเขา้คิว ใหรู้จ้กัการรอเพื่อฝึกการควบคมุอารมณ์ คุณ
พ่อคุณแม่อาจจะหากิจกรรมต่าง ๆ มาใหลู้กท าเพื่อพัฒนาทักษะ EF ไม่ว่าจะเป็นการรอ้งเพลง 
เล่นดนตรี วาดภาพ เล่นกีฬา การเล่นอย่างสรา้งสรรค ์ลว้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพฒันาทกัษะ EF 
ได ้เพราะกิจกรรมเหล่านัน้ท าใหเ้ด็กมีสมาธิ จ าและท าส่ิงต่าง ๆ อย่างใจจดใจจ่อ รูจ้กัการวางแผน 
ฝึกการคิด การวางเป้าหมายสรา้งจินตนาการเพื่อน าไปปรบัใช้ ได้เผชิญกับส่ิงแวดล้อมใหม่  ๆ 
เรียนรูก้ารเขา้สงัคมและการอยู่รว่มกนักบัผูอ้ื่น 
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4. ดูแลและใส่ใจ นอกจากจะพัฒนาทักษะ EF แลว้ คุณพ่อคุณแม่ยังตอ้งใส่ใจดูแล
เร่ืองอาหารการกิน การพักผ่อน ให้ความรกัความอบอุ่นคอยเป็นก าลังใจอยู่เสมอ  เพื่อให้เด็กมี
ประสิทธิภาพในการรบัรู ้เพราะถา้ประสาทสัมผสัทัง้หลายไม่ดีอาจส่งผลต่อการรบัรูข้องเด็ก ท าให้
ไม่สามารถพัฒนาทักษะ EF ได้อย่างเต็มท่ี และท่ีส าคัญคืออย่าให้เด็กเครียด เพราะเมื่อเกิด
ความเครียดขึน้สมองส่วนหนา้ก็จะไม่ท างาน 

นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2559) กล่าวว่า ความคิดและการกระท า  (Cognitive 
control) ยบัยัง้ไม่ใหต้อบสนองออกไปตามความตอ้งการ รูจ้กัคิดว่าส่ิงไหนไม่ดี ยับยัง้ไม่ท าในส่ิงท่ี
ไม่ดี การส่งเสริมให้เด็กมีทักษะ EF ท่ีดีตามวัยจึงช่วยลดปัญหาพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง ใน
ครอบครวั ลดปัญหาการเรียน ลดปัญหาสังคมเช่น พฤติกรรมกา้วรา้วรุนแรง ติดการพนัน ติดยา
เสพติด และช่วยพฒันาประเทศของเรา อย่างยั่งยืน 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า แนวทางพัฒนาทักษะการคิดเริ่มตัง้แต่ช่วงวัย 3 – 6 ปี ตอ้ง
อาศัยการดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการไปในแนวทางท่ีเหมาะสม และ
สงัเกตพฤติกรรมหาจุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อฝึกฝนและพัฒนาใหเ้กิดความคุน้เคย และเติบโตในสังคม
ไดอ้ย่างมีความสขุ 

1.4 กระบวนการในการพัฒนาทักษะการคิด (EF) 
ดอว์สันและเกลย์ (Dawson & Guare, 2014, p. 432-438 อ้างถึงใน ดุษฎี อุปการ 

และ อรปรียา ญาณะชัย, 2561, น. 1645) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนเงื่อนไขหรือสถานการณ์จาก
ภายนอกของเด็กท่ีจะ ช่วยพัฒนาทักษะการคิด (EF) หรือลดผลกระทบทางลบท่ีท าใหท้ักษะการ
คิด (EF) ไม่ดี โดยปรับเปล่ียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือสังคมเพื่อลดปัญหา  เช่นเด็ก
ปฐมวัยท่ีขาดการยับยั้งชั่งใจ อาจใชผ้า้คลมุ มุมประสบการณต่์าง ๆ ในหอ้งเรียนขณะท ากิจกรรม
วงกลม เป็นตน้ 

สภุาวดี หาญเมธี (2559) อธิบายว่ากระบวนการทางความคิด (Mental process) ใน
สมองส่วนหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการคิด ความรูสึ้ก และการกระท า เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การ
ควบคุมอารมณ ์การยืดหยุ่นทางความคิด การตัง้เป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจ าและ
เรียกใชข้อ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจดัล าดับความส าคญัของเร่ืองต่าง ๆ และการท าส่ิงต่าง ๆ 
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความส าเร็จ  ซึ่งเป็นทักษะท่ีมนุษย์เราทุกคนต้องใช้ และมี
ความส าคัญยิ่งต่อทัง้ความส าเร็จในการเรียน การท างาน รวมทั้งการมีชีวิตครอบครวั โดยทักษะ 
EF นี ้นกัวิชาการระดับโลกชีแ้ลว้ว่าส าคัญกว่า IQ ทัง้นี ้มีงานวิจยัชดัเจนว่า ช่วงวัย 3 - 6 ปีนี ้เป็น
ช่วงเวลาทองของชีวิตในการพัฒนาทกัษะ EF ใหก้บัเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาทักษะ EF ได้
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ดีท่ีสดุในช่วงเวลานี ้พน้จากช่วงเวลานีไ้ปถึงวยัเรียน วยัรุน่ หรือวยัผูใ้หญ่ตอนคตแมจ้ะยงัพฒันาได ้
แต่ก็จะไม่ได้ดีเท่ากับช่วงปฐมวัย  ในการเสริมสรา้งทักษะการคิด โดยสรา้งกระบวนการและ
ขัน้ตอนไปสู่ เป้าหมายเช่น 1.) กระตุน้ใหเ้ด็กปฏิบัติตามทุกขัน้ตอน แต่บางขั้นตอนก็ปล่อยใหเ้ด็ก
ทบทวนความจ าและ ปฏิบัติเอง 2.) ใหเ้ด็กตรวจสอบตนเองว่างานส าเร็จ 3.) ใหเ้ด็กตรวจสอบว่า
ตนเองปฏิบัติทุกขั้นตอนของ กระบวนการ แล้วบอกครูเมื่อเสร็จ 4.) พยายามให้เด็กตรวจสอบ
ความถูกตอ้งด้วยตนเอง โดยไม่มีการ ช่วยเหลือจากครู (Dawson & Guare, 2014, p. 432-438 
อา้งถึงใน ดษุฎ ีอปุการ และอรปรียา ญาณะชยั, 2561, น. 1645) 

หลักการคิดค้นเรียนรูใ้นการแกปั้ญหาควรจัด กิจกรรมท่ีเหมาะสมและหลากหลาย
โดยเฉพาะใหไ้ดเ้รียนรูด้ว้ยการลงมือท าดว้ยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
จะฝึกการวางเป้าหมาย จัดล าดับก่อนหลัง การอดทนพากเพียร การสังเกต เรียนรูข้ั้นตอนการ
ท างาน รูจ้ักฝึกคิดหาทางออกใหม่เพื่อแกปั้ญหา รวมทัง้เมื่อเสร็จแลว้มีโอกาสฝึกการ ประเมินผล
อย่างง่าย ๆ โดยในการสรา้งประสบการณ์พัฒนาการคิดเชิงบริหารดว้ยการฝึกวิเคราะหว์างแผน 
การใชก้ิจกรรมเกมการศึกษาพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีโดดเด่น 
และตอ้งอาศยัทกัษะดา้นอื่น ๆ รว่มดว้ย เช่นทกัษะในการวางแผนการกระท าอดทนต่อส่ิงยั่วย ุและ
ตอ้งมีทักษะในการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของขอ้มูลเพื่อการแกไ้ขปัญหา ทักษะทางปัญญา 
(Cognitive Skill) ท่ีได้รบัจากการเรียนการสอนในห้องเรียน (หรือนอกห้องเรียน) เหล่านั้น อาจ
ไม่ใช่เป็นปัจจยัเดียวท่ีจะบอกว่าเด็กคนนัน้จะประสบความส าเร็จในชีวิตหรือไม่ ทัง้นีท้กัษะทางการ
ด าเนินชีวิต (Life Skill) หรือทกัษะทางดา้นอารมณ ์(Non-cognitive Skill) เองก็มีความส าคญัดว้ย
เช่นเดียวกัน โดยงานศึกษาทางจิตวิทยาจ านวนมากอธิบายว่า การพัฒนาทักษะทางด้านด้าน
อารมณไ์ม่ไดเ้กิดขึน้มาจากในหอ้งเรียนแต่เพียงอย่างเดียว แต่แทท่ี้จริง ๆ แลว้เกิดขึน้จากการเลีย้ง
ดูและจากประสบการณท่ี์คน ๆ นั้นไดร้บัมาตัง้แต่แรกเกิด ดังนั้น การพัฒนาดีขึน้ทุกดา้นเริ่มจาก
การริเร่ิมลงมือท า และการติดตามประเมินตนเอง รวมถึงวางการคิดแบบภาพรวม และตัง้ใจจดจ่อ
ต่องานท่ีท าไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหง้านออกมาส าเร็จ และท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมีความสุข 
โดยในการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมการทักษะการคิด (Executive functions) 
พบว่า เมื่อครูและพ่อแม่ท่ีใชท้ักษะในการตอบสนองเด็กแบบ วินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 
ซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีจะท าใหฝึ้กสอน ปลูกฝังเร่ืองต่าง ๆ แก่เด็กไดโ้ดยง่าย โดยเฉพาะสมองเด็กวยันีม้ี
ศักยภาพพรอ้มจะเรียนรูพ้ัฒนา และการตอบสนองท่ีถูกต้อง จะท าให้สมองเด็กพัฒนารุดหน้า
ยิ่งขึน้ในการลดปัญหาพฤติกรรมในอนาคต (สภุาวดี หาญเมธี และ ผาณิต บุญมาก, 2561, น. 95) 
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จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า กระบวนการพัฒนาทกัษะการคิดควรจดักิจกรรมใหม้ีความ
เหมาะสม และหลากหลาย ผ่านการลงมือท าดว้ยตนเอง ในการก าหนดเป้าหมาย การจัดล าดับ
ขั้นตอนการท างาน สังเกตและฝึกหาทางออกใหม่ในการแกปั้ญหา และประเมินผลอย่างง่าย ๆ 
โดยในกิจกรรมการใชเ้กมการศึกษาจะช่วยในการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งจะตอ้งอาศัย
การปรบัเปลี่ยนสภาพแวดลอ้ม และส่ิงเรา้ เพื่อลดปัญหาการเกิดพฤติกรรมรว่มดว้ย   

2 . เอกสารที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม พฤติกรรมการยับย้ังชั่งใจ 
2.1 ความหมายความส าคัญของการยับย้ังชั่งใจ 

สทุธินันท ์สมสนุันท ์(2560) ไดอ้ธิบายถึงการพัฒนาทกัษะการคิดเชิงบริหารดา้นการ
ควบคุมอารมณน์ั้นเป็นเร่ืองส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมรอ้งเตน้เล่นท าเป็นกิจกรรมท่ีช่วย
พัฒนาเด็กปฐมวัยในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารดา้นการควบคุมอารมณท์ัง้ดา้นร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ร่างกายเป็นส่ือกลางในการ
แสดงออกทางอารมณ์และ ความคิดสรา้งสรรค์ตามจังหวะเสียงดนตรีและเสียงเพลง โดยการ
เคล่ือนไหวอย่างอิสระ การรอ้งเล่นเต้นท า เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีเด็กๆชอบเพราะเป็นกิจกรรมท่ี
ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กท่ีไม่อยู่ น่ิง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้และชอบ
เคล่ือนไหว ร่างกายอยู่ตลอดเวลาท าให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเองได้แสดงออกถึงอารมณ์ 
ความรูสึ้ก นึกคิด ช่วยให้เด็กสนุกสนาน เบิกบาน ผ่อนคลายความเครียดอันเป็นพืน้ฐานท่ีท าให้
เด็กเป็น คนอารมณดี์ยิม้แยม้แจ่มใสและแสดงความเป็นตัวของตัวเองไดอ้ย่างอิสระประโยชนข์อง 
กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะตามดนตรี สามารถดึงความสนใจของเด็กไดเ้ป็นอย่างดีท าใหม้ี
สมาธิในการเรียนรูแ้ละยังสามารถสอดแทรกในเรื่องต่าง ๆ ได้ เช่นทักษะการเรียนรู้ การปรับ
พฤติกรรมของเด็กปฐมวยั การปรบัอารมณก์ารควบคมุอารมณต์นเองไดดี้ขึน้ 

Kumar และ Pareek (2018) ; Herndon, Bembenutty, และ Gregoire Gill (2015) 
ความยับยั้งชั่ งใจ (Delay of gratification) หมายถึง การต่อต้านแรง กระตุ้นท่ีผลักดันให้แสดง
พฤติกรรมเพื่อบรรลุความพึง พอใจในทันที โดยความคาดหวงัถึงส่ิงท่ีมีคณุค่ามากกว่า ในอนาคต 
ซึ่งความยับยั้งชั่งใจเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการก ากบัควบคมุตนเอง และเอือ้อ านวยใหบุ้คคล 
พฒันาชีวิตในหลายมิติทัง้เชิงสุขภาพ และกลไกปรบัตัว ทางสังคม นอกจากนีย้งัปรากฎงานวิจยัท่ี
บ่งชีว้่า ความสามารถในการยบัยัง้ชั่งใจช่วยลดแนวโนม้ พฤติกรรมการใชค้วามรุนแรง การติดสาร
เสพติด และสมัพนัธก์บัการประสบความส าเร็จทางวิชาการ โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร ์ 

Cohen (2017) บุคคลจะเรียนรูท่ี้จะยบัยัง้ชั่งใจ อดทนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลตอบแทนท่ีดี 
อาจ กล่าวไดว้่ามนษุยเ์กิดมาพรอ้มกบัพฤติกรรมท่ีอิงหลกั ความพึงพอใจเพื่อความอยู่รอด แต่เมื่อ
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มนษุยเ์ติบโตขึน้ ทัง้อายท่ีุเพิ่มมากขึน้ และวฒุิภาวะเติบโตขึน้ มนุษย ์เรียนรูท่ี้จะอดทนต่อความไม่
สะดวกสบายทัง้ดา้น รา่งกายและจิตใจ รวมทัง้ใชค้วามยบัยั้งชั่งใจ เพื่อ เป้าหมายท่ีมีคุณค่า เช่น 
การท างานหนกั หรือท างานใน ส่ิงแวดลอ้มท่ีอนัตราย 

Hoerger, Quirk, และ  Weed (2011) กล่าวว่า “การยับยั้งชั่ งใจ” “การควบคุม
ตนเอง” “การหุนหันพลันแล่น” และ “ความหยุ่นตัว” มักจะใช้สลับกัน หรือแทนกันได้โดยใน
ความหมาย เดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปไดว้่า การยบัยั้งชั่งใจนั้น เป็นผลของอารมณท่ี์จะแสดงออกมา
ทนัทีกบั ผลกระทบที่ส าคญัในระยะยาว 

นันทนัฎฐ์ อภินันทศาสตร ,์ พัชรนันท ์มริตตนะพร และภทัรเดช วนัวรกิจ (2553, น. 
396) กล่าวว่า การยับยั้งชั่งใจ หมายถึงการท่ีบุคคลสามารถปฏิเสธส่ิงเย้ายวนให้เกิด  ความพึง
พอใจแบบชั่วครู่ยามในปัจจบุนั และสามารถอดทนรอคอยจนถึงโอกาสเหมาะสม เพื่อใหไ้ดร้บัส่ิงท่ี
สรา้งความพึงพอใจในอนาคต ซึ่งมีคณุค่าต่อบุคคลมากกว่าปัจจบุนั 

ณัชชา ชุนช่วยเจริญ (2557, น. 13) กล่าวว่า การยับยั้งชั่งใจเป็นกระบวนการทาง
ความคิด ความรูสึ้ก และพฤติกรรมของบุคคล ท่ีสามารถระงบัความตอ้งการของตัวเองได้ มีความ
อดทน อดกลั้น สามารถจัดการกับความต้องการท่ีไม่เหมาะสมได้สามารถก าหนดอารมณ์ของ
ตนเองได ้เมื่อกระทบต่อส่ิงเรา้ท่ีไม่พึงปรารถนาอนั เป็นเหตซุึ่งก่อใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ดงันัน้ การยบัยั้งชั่งใจ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการควบคุมตนเอง (Self 
Control) และสามารถก าหนดความตอ้งการของตนเองใหอ้ยู่ในระดับท่ีเหมาะสม สามารถยับยั้ง
พฤติกรรมได้ในเวลาท่ีสมควร ในการควบคุมแรงกระตุ้นต่าง ๆ และอดทนรอเมื่อถึงโอกาสท่ี
เหมาะสม  

2.2 ทฤษฎพีฤติกรรมการยับย้ังชั่งใจ 
ทฤษฎีพฤติกรรมการยับยัง้ชั่งใจ ตามแผนกล่าวไวว้่า เป็นความคิด ความรูสึ้กความ

เชื่อ ท่ีมีต่อการกระท าพฤติกรรมนั้น ๆ ซึ่งจะมีผลต่อความตั้งใจในการจะปฏิบัติกิจกรรมนั้น  ๆ 
(Ajzen, 1991) ซึ่งรูปแบบของทัศนคติประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ (Sharon & Saul, 1996 อา้งถึงใน 
อาทิตย ์พานิชอตัรา, 2561, น. 28)  

1. ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive component) หมายถึงความรู ้(Knowledge) 
การรับรู ้(Perception) และความเชื่อถือ (Beliefs) ของบุคคลท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
(Schiffman & Kanuk, 2000) ส่วนของความเขา้ใจเป็นส่วนประกอบส่วนแรก ซึ่งก็คือความรู ้และ
การรบัรูท่ี้ไดร้บัจากประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและขอ้มูลท่ีเกี่ยวขอ้งจากหลายแหล่งขอ้มูล 
ความรูนี้แ้ละผลกระทบต่อการรบัรูจ้ะก าหนดความเชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งหมายถึง สภาพดา้นจิตใจ 
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ซึ่งสะทอ้นความรูเ้ฉพาะอย่างของบุคคล และมีการประเมินเกี่ยวกับความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซึ่งก็
คือการท่ีบุคคลมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงหรือพฤติกรรมเฉพาะอย่างจะน าไปสู่ผลลพัธเ์ฉพาะอย่าง  

2. ส่วนของความรูสึ้ก (Affective component) หมายถึงถึงอารมณ์ (Emotion) 
หรือ ความรู้สึก (Feeling) ของบุคคลท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Schiffman & Kanuk, 
2000) ส่วนของอารมณแ์ละความรูสึ้ก ซึ่งมีการประเมินผลเบือ้งตน้ โดยธรรมชาติประเมินทศันคติ 
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยการมีความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดีหรือเลวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
สามารถเพิ่มประสบการณ์ดา้นบวกหรือลบ ซึ่งประสบการณ์จะมีผลกระทบดา้นจิตใจและวิธีซึ่ง
บุคคล ปฏิบัติการใช้การวัดการประเมินผลถึงทัศนคติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาศัยเกณฑ์ดี – เลว, 
ยินดี – ไม่ยินดี   

3. ส่วนของพฤติกรรม  (Behavioral component) หมายถึงแนวโน้ม ท่ีจะมี
พฤติกรรม ของบุคคลดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึงต่อทศันคติท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรืออาจหมายถึงความตัง้ใจ
ท่ีจะปฏิบัติ (Intention to practice) (Schiffman & Kanuk, 2000) จากความหมายนี้ส่วนของ
พฤติกรรมจะรวมถึง พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ รวมทั้งพฤติกรรมและความตั้งใจของบุคคลด้วยความ
ตัง้ใจของบุคคลสามารถ น าไปใชเ้พื่อประเมินความน่าจะเป็นของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงจาก
ลกัษณะของทัศนคติ ทัง้ทางบวก ทางลบ ไม่แสดงทัศนคติ (ธงชยั สันติวงษ์, 2546) บุคคลอาจจะ
แสดงทัศนคติออกมา เพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างขึน้อยู่กับความมั่นคงทางด้านความรูสึ้ก
ความเชื่อความไวว้างใจ ค่านิยมของบุคคลต่อส่ิงนัน้ ๆ ซึ่งทฤษฎีตามแผน (Ajzen, 1991) ไดก้ล่าว
ไว้ว่า ทัศนคติ เป็นการพิจารณาตัดสินของบุคคลต่อการกระท าพฤติกรรมนั้นว่า  ดีหรือไม่ดีชอบ
หรือไม่ชอบ หากบุคคลมีเจตคติต่อพฤติกรรมเป้าหมายดีก็จะมีความตัง้ใจในการปฏิบัติพฤติกรรม 
และสามารถกระท าพฤติกรรมนัน้ได ้(สภุา อคัจนัทร,์ 2559, น. 25-26)  

การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนของการยับยั้งชั่งใจในการรบัรูค้วามสามารถของตน 
Bandura (1977) ซึ่งเกิดจากการผสมผสานการเรียนรูท้างสงัคมเขา้กบั พฤติกรรมที่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจจึงถือว่าเป็นทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเทคนิคการปรับ  พฤติกรรม ต่อมาได้
พฒันาและขยายแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคมใหก้วา้งขึน้ และ เปล่ียนชื่อใหม่เป็น ทฤษฎี
การเรียนรูท้างปัญญาสังคม (Social cognitive theory) โดยเน้นท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ภายในโดยไม่จ าเป็นตอ้งมีการแสดงออก แต่การไดม้าซึ่งความรูใ้หม่ๆ คือการเรียนรูไ้ดเ้กิดขึน้แลว้ 
และการแสดงออกของพฤติกรรมจะสะทอ้นใหเ้ห็นการเรียนรู ้(Bandura & Walter, 1963 อา้งถึงใน 
สมโภชน ์เอี่ยมสุภาษิต, 2556) แมค้วามรูจ้ะมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรม แต่ความรูเ้พียงอย่างเดียวไม่
สามารถอธิบายการแสดงพฤติกรรมของบุคคลได้ครอบคลุม  มีการศึกษาท่ียืนยันว่าความรูจ้ะ
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น าไปสู่การปฏิบติัไดต้อ้งผ่านความรูสึ้กนึกคิด (Self-referent thought) ของบุคคลก่อน (Schunk & 
Cabonari, 1984 อา้งถึงใน สมโภชน ์เอี่ยมสุภาษิต, 2556) การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการทางความคิด และเป็นตัวเชื่อมระหว่าง ความรูแ้ละการกระท า Bandura 
(1977) กล่าวว่า การรบัรูค้วามสามารถแห่งตนเป็นการท่ีบุคคลตดัสิน ความสามารถของตนเองใน
การประกอบกิจกรรมท่ีก าหนดภายใตส้ถานการณท่ี์จ าเพาะ โดยผสมผสานการเรียนรูท้างสังคม
เข้ากับ พฤติกรรมท่ีเกิดจากความรูค้วามเข้าใจ (Cognitive behaviors) ซึ่งพฤติกรรมของบุคคล
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างปัจจัย 3 ประการไดแ้ก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Internal 
personal factor) ปัจจยัพฤติกรรม (Behaviors factor) และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment 
factor) ปฏิสมัพนัธนี์เ้กิดขึน้ในลกัษณะท่ีก าหนดซึ่งกนัและกนั (Reciprocal determinism)  

ปัจจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกับการรบัรูค้วามสามารถตนเองนัน้ Bandura เสนอว่ามีอยู่ดว้ยกัน 
4 ปัจจยั (Evans, 1989 อา้งถึงใน สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต, 2550) มีดงันี ้ 

1. การประสบความส าเร็จ  (Mastery Experiences) ซึ่ง Bandura เชื่อว่าเป็น
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ในการพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง เน่ืองจากว่าเป็น
ประสบการณโ์ดยตรง ความส าเร็จท าใหเ้พิ่มความสามารถของตนเองบุคคลจะเชื่อว่าเขาสามารถท่ี
จะท าได ้ดังนั้นในการท่ีจะพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถของตนเองนัน้ จ าเป็นท่ีจะตอ้งฝึกใหเ้ขามี
ทกัษะเพียงพอท่ีจะประสบความส าเร็จไดพ้รอ้ม ๆ กับการท าใหเ้ขารบัรูว้่า เขามีความสามารถจะ
กระท าเช่นนั้น จะท าใหเ้ขาใชท้ักษะท่ีไดร้บัการฝึกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ บุคคลท่ีรบัรูว้่า
ตนเองมีความสามารถนั้นจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ แต่จะพยายามท างานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายท่ีตอ้งการ  

2. การใชต้ัวแบบ (Modeling) การท่ีได้สังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมท่ีมีความ
ซบัซอ้น และไดร้บัผลกรรมพึงพอใจ ก็จะท าใหผู้ท่ี้สงัเกตฝึกความรูสึ้กว่า เขาก็สามารถท่ีจะประสบ
ความส าเร็จได ้ถา้เขาพยายามจริงและไม่ย่อทอ้ลกัษณะของการใชต้วัแบบท่ีส่งผลต่อความรูสึ้กว่า 
เขามีความสามารถท่ีจะท าไดน้ัน้ ไดแ้ก ่การแกปั้ญหาของบุคคลท่ีมีความกลวัต่อส่ิงต่าง ๆ โดยท่ีให้
ดูตัวแบบท่ีมีลักษณะคล้ายกับตนเอง ก็สามารถท าให้ลดความกลัวต่าง ๆ เหล่านั้นได้ (Kazdin, 
1974 อา้งถึงใน สมโภชน ์เอี่ยมสุภาษิต, 2550) การเสนอตัวแบบหลาย ๆ ตัว จะช่วยท าใหม้ีการ
เสนอตัวแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากผูส้ังเกตจะพบว่ามีตัวแบบบางตัวมีลักษณะ
คล้ายกับตน ตลอดจนท าให้ได้เรียนรูก้ารแสดงพฤติกรรมหลาย  ๆ อย่าง ท าให้ผู้สังเกตมีความ
ยืดหยุ่นมากขึน้ในการแสดงออกในหลาย ๆ สภาพการณ ์ 
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2.1 ตวัแบบนัน้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
2.1.1 ตัวแบบท่ีเป็นบุคคลจริง ๆ (Live Model) คือตัวแบบท่ีบุคคลได้มี

โอกาสสงัเกต และปฏิสมัพนัธโ์ดยตรง  
2.1.2 ตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์ (Symbolic Model) เป็นตัวแบบท่ีเสนอ

ผ่านส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยโุทรทศัน ์การต์นู หรือ หนงัสือนวนิยาย เป็นตน้ 
3. การใช้ค าพูดชักจูง  (Verbal Persuasion) เป็นการบอกว่าบุคคลนั้น  มี

ความสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จได้ วิธีการดังกล่าวนั้นค่อนขา้งใช้ง่าย และใชก้ันทั่วไปซึ่ง 
Bandura ไดก้ล่าวว่า การใชค้ าพดูชกัชวนนัน้ ไม่ค่อยจะไดผ้ลนกัในการท่ีจะท าใหค้นเราสามารถท่ี
พฒันาการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (Evans, 1989 อา้งถึงใน สมโภชน ์เอี่ยมสุภาษิต, 2550) 
ซึ่งถา้จะใหไ้ดผ้ลควรจะใชร้ว่มกับการท าใหบุ้คคลมีประสบการณ์ของความส าเร็จ ซึ่งอาจจะตอ้ง
ค่อย ๆ สรา้งความสามารถให้กับบุคคลอย่างค่อยเป็นค่อยไป และใหเ้กิดความส าเร็จตามล าดับ
ขัน้ตอน พรอ้มทัง้การใชค้ าพดูชักจงูรว่มกนั ก็ย่อมท่ีจะไดผ้ลดีในการพัฒนาการรบัรูค้วามสามารถ
ของตน  

4. การกระตุน้ทางอารมณ ์(Emotional Arousal) การกระตุน้ทางอารมณม์ีผลต่อ
การรบัรูค้วามสามารถของตน บุคคลท่ีถกูกระตุน้อารมณท์างลบ เช่น การอยู่ในสภาพท่ีถกูข่มขู่จะ
ท าใหเ้กิดความวิตกกังวล และความเครียด นอกจากนีอ้าจจะท าใหเ้กิดความกลัว และจะน าไปสู่
การรบัรูค้วามสามารถของตนต ่าลง ถา้อารมณ์ลักษณะดังกล่าว เกิดมากขึน้ก็จะท าใหบุ้คคลไม่
สามารถท่ีจะแสดงออกได้ดีอันจะน าไปสู่ประสบการณ์ของความล้มเหลว ซึ่งจะท าให้การรับรู ้
เกี่ยวกับความสามารถของตนต ่าลงไปอีก แต่ถา้บุคคลสามารถลดหรือระงับการถกูกระตุน้อารมณ์
ทางลบได ้จะท าใหก้ารรบัรูค้วามสามารถของตนดีขึน้ อนัจะท าใหก้ารแสดงออกถึงความสามารถดี
ขึน้ในทางตรงกันข้ามการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางบวก เช่น การสรา้งบรรยากาศท่ีเป็นมิตรมี
ความสุขเป็นกันเอง ก็จะช่วยใหเ้กิดความรูสึ้กเชื่อมั่นในตนเองดีขึน้ดว้ย (สุปรียาตันสกุล, 2548 
อา้งถึงใน วิมลรศัมิ์ พนัธุจ์ิรภาค, 2554, น. 12-13) 

การรับรู ้ความสามารถแห่งตน (Perceived self-efficacy) คือการท่ีบุคคลตัดสิน 
ความสามารถของตนเองในการประกอบกิจกรรมท่ีก าหนดภายใต้สถานการณ์ท่ีจ าเพาะ  โดย
ผสมผสานการเรียนรูท้างสังคมเขา้กับ พฤติกรรมท่ีเกิดจากความรูค้วามเขา้ใจ (Bandura, 1977) 
ซึ่งจะส่งผลต่อความตัง้ใจท่ีจะกระท า พฤติกรรมนัน้ ๆ ตามการรบัรูค้วามสามารถแห่งตน เช่น หาก
บุคคลต้องการจะประสบความส าเร็จในการกระท าพฤติกรรมนั้นบุคคลต้องรับรูว้่า  ตนเอง มี
ความสามารถในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ก็จะมีความตัง้ใจในการกระท า หรือปฏิบัติพฤติกรรม
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เพิ่มขึ ้น นอกจากนี้บุคคลมีการรับรูค้วามสามารถแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมดีก็จะท า
พฤติกรรมส าเร็จมากขึน้  

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ความสามารถในการรบัรูแ้ห่งตนเป็นความเชื่อบุคคลในการ
ใช้ความพยายาม และความสามารถในการจัดการระบบ ซึ่งอาจจะใช้การศึกษาจากตัวแบบ 
บรรยากาศท่ีมีความสุข เพื่อช่วยให้การกระท าท่ีแสดงออกบรรลุผลตามท่ีต้องการ และเกิดการ
พัฒนาแสดงพฤติกรรมในทางปฏิบัติท่ีส่งผลต่อความรบัผิดชอบหรือหรือกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หน่ึงใหบ้รรลตุามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

2.3 ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการยับย้ังชั่งใจ 
พฤติกรรมของเด็กเกี่ยวขอ้งกับปัจจัยหลายประการ การรูว้่าปัจจัยใดท่ีส่งผลกระทบ

ต่อพฤติกรรมของเด็กช่วยให้ครูเขา้ใจเด็กไดดี้ยิ่งขึน้ Gordon และ Browne (1995, p. 199-204) 
ไดน้ าเสนอปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งเป็นผลจากธรรมชาติ (Nature) และการ
เลี้ยงดู (Nurture) ดังนี้ (Gordon & Browne, 1995, p. 199-204 อ้างถึงใน นฤมล เนียมหอม , 
2553) 

1. ปัจจัยด้านพัฒนาการ เด็กแต่ละวัยจะมีพฤติกรรมและความสามารถท่ี
แตกต่างกนั ครูจ าเป็นตอ้งรูแ้ละตระหนกัถึงพัฒนาการของเด็ก เพื่อท่ีจะเขา้ใจว่าท าไมเด็กจึงแสดง
พฤติกรรมเช่นนัน้ และเพื่อใหก้ารตัง้ความคาดหวงัต่อพฤติกรรมของเด็กเป็นไปอย่างเหมาะสม 

2. ปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ เวลาและ
ก าหนดการในแต่ละวนั และความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพในห้องเรียนปฐมวัยมีผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของเด็ก ทัง้ในเร่ืองขนาดของเฟอรนิ์เจอรท่ี์ใช ้การจดัแบ่งพืน้ท่ี ระดบัของการจดัวางวสัดุ
อุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วย
ป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ไดเ้ช่นกนั 

2.2 การจัดเวลาให้เหมาะสมเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง  ครูต้องจัดเวลาให้
เหมาะสมกับความจ าเป็น และความตอ้งการของเด็กอย่างรอบคอบ ทัง้เวลาในการท ากิจกรรม 
เก็บของและท าความสะอาด รบัประทานอาหาร นอน เขา้หอ้งน า้ รวมถึงรอยต่อระหว่างกิจกรรม
ดว้ย ล าดบัของกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความคงท่ีเพื่อใหเ้ด็กคาดเดาไดว้่าจะตอ้งท าอะไรต่อไป 

2.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ปัจจัยนีเ้ป็นปัจจัยท่ีตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ
เพราะเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับผูค้น บรรยากาศท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรูท่ี้เด็กจะรูสึ้กไวว้างใจ เป็น
บรรยากาศของการสนับสนุนและช่วยเหลือกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนีเ้ป็นความสัมพันธ์
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ระหว่างครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก ครูกับพ่อแม่ และครูกบัครูคนอื่น ๆ ความสัมพันธ์เหล่านีล้ว้นส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมของเด็กทัง้สิน้ 

2.4 ส่ิงอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ไดแ้ก่ สภาพอากาศ เสียง ลม แสง 
เหตกุารณใ์นครอบครวั ความเจ็บป่วย รายการโทรทศัน ์ภาวะโภชนาการ เป็นตน้ 

3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะของตนเองซึ่ง
ไม่เหมือนคนอื่น เด็กแต่ละคนมีพืน้อารมณ ์(Temperament) ซึ่งเป็นแนวโนม้ในการตอบสนองต่อ
ส่ิงเรา้หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวัท่ีติดตวัเด็กมาตัง้แต่เกิด และยังคงอยู่แมว้่าจะเขา้โรงเรียนแลว้ก็ตาม 
การท่ีครูรูจ้ักธรรมชาติหรือพืน้อารมณข์องเด็ก ท าใหส้ามารถตอบสนองต่อเด็กไดอ้ย่างเหมาะสม 
และท าใหเ้กิดความระมดัระวงัท่ีจะไม่ตีตราเด็กอย่างไม่ยติุธรรมดว้ย 

4. ความตอ้งการดา้นอารมณแ์ละสงัคม เด็ก ๆ มีความตอ้งการความรกั และการ
เอาใจใส่ ตอ้งการรูสึ้กว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็นคนท่ีมีคุณค่าและมีความส าคญั ตอ้งการ
เพื่อน และตอ้งการความรูสึ้กท่ีปลอดภัย เด็ก ๆ จะแสดงออกเพื่อความตอ้งการในเร่ืองเหล่านี ้ครู
ตอ้งช่วยใหเ้ด็กรบัมือกบัความรูสึ้กเหล่านีไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

5. อิทธิพลของวัฒนธรรม เด็กถูกหล่อหลอมดว้ยความเชื่อ และวัฒนธรรมของ
ครอบครวั เด็กจะแสดงพฤติกรรมตามท่ีได้รบัการเลีย้งดูมา ครูต้องมีความละเอียดอ่อน มีความ
ยืดหยุ่น และไม่ตดัสินพฤติกรรมของเด็กอนัเกิดจากวฒันธรรมของครอบครวั 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวขอ้งและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการยับยั้ง
ชั่งใจเกิดจากพัฒนาการของแต่ละบุคคล ซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมีพฤติกรรมและความสามารถท่ี
แตกต่างกนั อีกทัง้สภาพแวดลอ้มก็ส่งผลต่อการแสดงออกทางดา้นพฤติกรรม โดยพืน้ฐานมาจาก
ครอบครวั ดงันั้นปัจจัยทัง้หมดท่ีเด็กจะซึมซบัส่ิงต่าง ๆ ไดน้ัน้ มาจากธรรมชาติ และการเลีย้งดขูอง
ครอบครวั 

2.4 แนวคิดในกระบวนการสร้างเสรมิพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  
การเสริมสรา้งพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย ครูมีบทบาทความส าคัญต่อการสรา้งเสริม

พฤติกรรม และวินัยของเด็ก ซึ่งบทบาทของครูในการสรา้งเสริมพฤติกรรม และวินยัในตนเองใหแ้ก่
เด็กปฐมวัยส รุป ได้  4 ด้าน  ดั งรายละเอี ยดต่อ ไป นี้  (Frazee & Rudnitski, 1995, p. 177; 
Kindsvatter & Levine, 1980, p. 691 อา้งถึงใน นฤมล เนียมหอม, 2553) 

1. การเป็นแบบอย่าง 
อบัเบิรต์ แบนดรูา อธิบายถึงการเรียนรูข้องมนษุยน์ัน้ เกิดจากพฤติกรรมของ

บุคคลนั้นมีการปฏิสัมพันธ์ อย่างต่อเน่ืองระหว่างบุคคล และส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งการเรียนรูน้ั้นจะตอ้ง
อาศัยกระบวนการเลียนแบบ และการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกบการเรียนรูข้อง
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เด็กปฐมวัย ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกคือ การท่ีเด็กเรียนรูด้ว้ยการกระท า และพฤติกรรมการจูง
ใจ คือ พฤติกรรมท่ีเสริมแรงเพื่อใหเ้ด็กมีพฤติกรรม การแสดงออกท่ีดีขึน้โดยเนน้ใหเ้ด็กดตูัวแบบท่ี
ดี ส่ิงเหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กสามารถ ปรบัตัวเขา้กับสังคมได้ (สิริมา ภิญโญ
อนนัตพงษ์, 2550, น. 65-66) ซึ่งคณุลกัษณะของตวัแบบมีความส าคญัต่อการเรียนรูข้องเด็ก การ
เป็นแบบอย่างของครูถือเป็นเครื่องมือในการสอนท่ีดีท่ีสุด (Gordon & Browne, 1995, p. 13) 
เน่ืองจากการเรียนรูส่้วนมากจะเป็นการเรียนรูด้ว้ยการสังเกต หรือการเรียนรูจ้ากตวัแบบ ดงัทฤษฎี
การเรียนรูท้างสังคมเชิงพุทธิปัญญาของแบนดูรา (Social Cognitive Learning Theory) ซึ่งมี
ความคิดพืน้ฐานของทฤษฎี (สรุางค ์โคว้ตระกูล, 2544, น. 235-248) ดงันี ้

1.1 การเรียนรูเ้ป็นผลของปฏิสัมพันธร์ะหว่างผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้ม โดย
ผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกันและกัน ทัง้บุคคลท่ีตอ้งการจะเรียนรู ้และส่ิงแวดลอ้มเป็น
สาเหตขุองพฤติกรรม 

1.2 การเรียนรู้ (Learning) แตกต่างจากการกระท า  (Performance) 
ความแตกต่างนีถ้ือเป็นเร่ืองส าคัญมากเพราะมนุษย์อาจเรียนรูห้ลายอย่างแต่อาจไม่กระท าก็ได้ 
พฤติกรรมของมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ พฤติกรรมสนองตอบท่ีเรียนรูซ้ึ่งแสดงออก
สม ่าเสมอ พฤติกรรมท่ีเรียนรูแ้ต่ไม่เคยแสดงออก และพฤติกรรมท่ีไม่เคยแสดงออกเพราะไม่เคย
เรียนรูจ้ริง ๆ 

1.3 พฤติกรรมท่ีเกิดขึ ้นจะไม่คงตัวอยู่สม ่าเสมอ  เพราะส่ิงแวดล้อม
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ทั้งส่ิงแวดล้อมและพฤติกรรมมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ทั้งนี ้กระบวนการท่ี
ส าคญัของการเรียนรูด้ว้ยการสงัเกต ประกอบดว้ย 

1.3.1 กระบวนการใส่ใจ (Attention) ผู้เรียนจะรับรูส่้วนประกอบท่ี
ส าคญัของพฤติกรรมของผูท่ี้เป็นตัวแบบ โดยองคป์ระกอบส าคัญของตัวแบบท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ใส่ใจของผู้เรียน เช่น ความสามารถ บุคลิกลักษณะ การใช้อ  านาจ ฯลฯ ในขณะเดียวกัน
คุณลักษณะของผู้เรียนก็มีความสัมพันธ์กับกระบวนการใส่ใจ  เช่น วัย ความสามารถทาง
สติปัญญา ทักษะทางกาย รวมทั้งตัวแปรทางบุคลิกภาพ เช่น การเห็นคุณค่าของตนเอง ความ
ตอ้งการ และทศันคติ เป็นตน้ 

1.3.2 กระบวนการจดจ า (Retention process) ผู้เรียนสามารถ
เลียนแบบไดเ้พราะผูเ้รียนบันทึกส่ิงท่ีสงัเกตจากตวัแบบไวใ้นความจ าระยะยาว ผูเ้รียนท่ีสังเกตแลว้
สามารถระลึกถึงส่ิงท่ีสงัเกตเป็นภาพพจนใ์นใจ (Visual imagery) หรือ สามารถเขา้รหสัดว้ยค าพูด
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หรือถอ้ยค า (Verbal coding) สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวแบบไดแ้มว้่าเวลาจะผ่าน
ไปนาน ๆ และถา้ผูเ้รียนมีโอกาสไดเ้ห็นตวัแบบแสดงส่ิงท่ีตอ้งเรียนรูซ้  า้ จะช่วยใหจ้  าไดดี้ยิ่งขึน้ 

1.3.3 ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ส ด งพ ฤ ติ ก ร รม เห มื อ น กั บ ตั ว แ บ บ 
(Reproduction process) เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนแปรสภาพ (Transform) ภาพพจน์ในใจ หรือ
ส่ิงท่ีจ าไว้เป็นการเข้ารหัสเป็นถ้อยค า  แล้วแสดงออกมาเป็นการกระท า หรือแสดงพฤติกรรม
เหมือนกับตัวแบบ ปัจจัยส าคัญของกระบวนการนี้ คือ ความพรอ้มด้านร่างกาย และทักษะท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการเลียนแบบของผูเ้รียน ถา้ผูเ้รียนไม่มีความพรอ้มจะไม่สามารถแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบได ้

1.4 กระบวนการจูงใจ (Motivation process) แรงจูงใจของผู้เรียนท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ เน่ืองจากมีความคาดหวังว่าการเลียนแบบจะน าประโยชนม์าให้ 
หรือจะท าใหส้ามารถหลีกหนีปัญหาได ้ในหอ้งเรียนเวลาท่ีครูใหร้างวลัหรือลงโทษนกัเรียนคนใดคน
หน่ึง นกัเรียนทัง้หอ้งจะเรียนรูด้ว้ยการสังเกตและเป็นแรงจงูใจใหแ้สดงหรือไม่แสดงพฤติกรรม แมค
อาฟีและลี ได้แสดงขอบข่ายของการประเมินพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก ปฐมวัย ซึ่งจะตอ้งมี
แรงจงูใจใฝ่สัมฤทธิ์ท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ใหส้ าเร็จตามความสามารถของตน และการ ควบคมุตนเองใน
การแสดงพฤติกรรมทางสังคม (McAfee & Leong, 2011, p. 233-237 อา้งถึงใน วัฒนา ปุญญ
ฤทธิ์ , 2558, น. 10) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของแบนดูราชี ้ให้เห็นว่า
คณุลกัษณะของตวัแบบมีความส าคัญต่อการเรียนรูข้องเด็ก เด็กเลียนแบบพฤติกรรมและทศันคติ
ส่วนใหญ่จากผูใ้หญ่ท่ีใกลช้ิด เช่น พ่อแม่ และครู ดงันัน้ ครูท่ีตอ้งการสรา้งวินัยในตนเองใหแ้ก่เด็ก
ปฐมวยัจ าเป็นตอ้งมีบทบาทในดา้นการเป็นแบบอย่าง แบนดรูา่ กล่าวว่าตวัแบบนัน้ใหป้ระโยชน ์3 
ดา้นคือ 1.) ช่วยให้บุคคลเรียนรูพฤติกรรมใหม่ 2.) ช่วยให้พฤติกรรมท่ีเรียนรูม้าแล้วไดม้ีโอกาส
แสดงออก และ3.) มีผลใหเ้กิดการระงับพฤติกรรมบางอย่าง การเสนอตัวแบบท าใหเ้ด็กเกิดการ
สงัเกตและท าตามแบบอย่าง เช่น สังเกตตวัแบบจริงตัวแบบจากภาพยนตรจ์ากรูปภาพ ฯลฯ การ
เสนอตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของเด็กมาก(Bandura, 1969 อ้างถึงใน กรรณิการ ์พงศ์
เลิศวฒุิ, 2547)  

2. การจัดประสบการณก์ารเรียนรู้เพื่อการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็ก 
กุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย (2560) อธิบายไวว้่า การฝึกเด็กใหป้รบัตวัไดท้ัน

การเปล่ียนแปลงนั้น ควรชี ้ใหเ้ด็กเห็นความแตกต่างของแต่ละบุคคล หัดมองขา้มความไม่ถูกใจ 
หดัมองขอ้ดีขอ้เสียของตนเองและ ของคนอื่น เรียนรูจ้กัการแสดงออกท่ีเหมาะสมเมื่อไดร้บัชยัชนะ 
แต่ก็เรียนรูจ้ักการพ่ายแพค้วามผิดหวงั การท าใจและรูจ้กัหาทางขจดัความรูสึ้กผิดหวงั ไม่ใหม้ีมาก
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หรือนานเกินไป หัดให้ก าลังใจ ตนเองและเปิด โอกาสให้ตนเองไดล้องท าใหม่อีกครัง้ ทัง้หมดท่ี
กล่าวจะเป็นการสรา้งทักษะพืน้ฐานในการควบคุมอารมณ์ เมื่อควบคุมอารมณ์ได้ก็จะใช้สมอง
ไตร่ตรองหาวิธีการแก้ปัญหาได้เหมาะสมและซับซ้อนได้เพิ่มขึน้  ในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงท่ีเด็ก
สามารถเรียนรูท้ักษะและพฤติกรรมทางสังคมท่ีน าไปสู่การมีวินัยในตนเอง ไดแ้ก่ การพึ่งตนเอง 
ความเชื่อมั่นในตนเอง การเห็นใจ เข้าใจ ร่วมรบัรูค้วามรูสึ้กของผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ การ
ปฏิบัติตามมารยาทสังคม และการมีพฤติกรรมแบบรว่มมือ (Gordon & Browne, 1996, p. 214-
216) ซึ่งการจดัประสบการณก์ารเรียนรูเ้พื่อการสรา้งพฤติกรรม และวินยัในตนเองใหแ้ก่เด็ก ดงันี ้

2.1 การจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กเรียนรูท่ี้จะพึ่งตนเอง การพึ่งตนเอง
ของเด็กเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญ ต่อการเรียนรู้ท่ีจะมีวินัยในตนเอง  ตามทฤษฎีของอีริคสัน 
(Leatzow, 1999, p. 26-27) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของการพึ่งตนเองกับการมีวินัยในตนเองของ
เด็ก ไวว้่าเด็กท่ีสามารถท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองจะรูสึ้กว่าตนมีความสามารถ และเป็นคนท่ีควบคุม
ตนเองไดใ้นท่ีสุด ส่วนเด็กท่ีรูสึ้กว่าตนไม่ประสบความส าเร็จ ท าอะไรดว้ยตนเองไม่ไดอ้ยู่เสมอ จะ
รูสึ้กว่าตนอ่อนแอ พึ่งตนเองไม่ได้ และเกิดความสงสัยว่าตนจะท าอะไรตามล าพังได้หรือไม่ 
ลกัษณะเช่นนีท้ าใหเ้ด็กอยู่ในต าแหน่งของความสงสัยในตนเอง และไม่สามารถควบคมุตนเองได ้
เป้าหมายหน่ึงท่ีส าคญัในการศึกษาปฐมวยั คือ การพยายามใหเ้ด็กตัดสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
(Gartrell, 1994, p. 73; Leatzow, 1999, p. 187) เมื่อเด็กเผชิญกับสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดความ
ยุ่งยากต่าง ๆ เด็กตอ้งการใหค้รูเขา้ใจเขา ท่าทีอนัสขุุมของครูท่ีตอบสนองค าพดูหรือความรูสึ้กของ
เด็ก และช่วยสะทอ้นใหเ้ด็กเขา้ใจสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่เป็นการสนับสนุนให้เด็กสามารถหาวิธี
แกปั้ญหาดว้ยตนเองต่อไป เด็กอาจตอ้งการความช่วยเหลือของครูในการ 

2.2.1 ท าใหค้วามยุ่งยากท่ีเขาเผชิญอยู่ชัดเจนขึน้ว่าปัญหาท่ีแท้จริง
เป็นอย่างไร  

2.2.2 กระตุน้ใหเ้ด็กคิดหาวิธีท่ีเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา หลกัในการ
พัฒนาการคิด ซึ่งจะด าเนินการผ่านการตั้งค าถามจากครู  เพราะค าถามเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะจุด 
ประกายใหน้กัเรียนใคร่เรียน ใคร่รู ้ใครแ่สวงหาความรูต่้อไปไม่มีท่ีสิน้สดุ การตัง้ค าถามในกิจกรรม
ช่วยให ้ครูผูส้อนสามารถกระตุน้ผูเ้รียนใหคิ้ดเป็น เพราะผูเ้รียนจะคอยคิดตอบปัญหาท่ีผูส้อนถาม
อยู่ตลอดเวลานอกจากนี ้การฝึกใหน้ักเรียนถามตนเองเพื่อตรวจสอบความคิดของตนเอง ก็เป็น
การรูคิ้ดขั้นสูง หรือเป็นการฝึกคิดเรื่องการคิด (Meta-Cognition) (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2559, น. 1-2)  
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2.2.3 รว่มกนัเลือกวิธีแกไ้ขปัญหา  
2.2.4 สนบัสนนุใหเ้ด็กแกปั้ญหาดว้ยตนเองตามวิธีท่ีเลือกไว้ บางครัง้

เด็กจะตกลงยอมรบัวิธีแกปั้ญหาโดยไม่เขา้ใจว่าตอ้งน าไปปฏิบติัอย่างไร ครูควรแสดงวิธีแกปั้ญหา
รว่มกบัเด็ก ครูอาจน าประสบการณก์ารแกปั้ญหามาพูดคยุกับเด็กใหภ้ายหลังเพื่อใหเ้ด็กมองเห็น
ความส าเร็จและความสามารถของตนซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการแก้ปัญหาอย่าง
สรา้งสรรค ์

2.2 การจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กเรียนรูท่ี้จะเชื่อมั่นในตนเอง ความ
เชื่อมั่นในตนเองเป็นคุณลักษณะส าคัญท่ีช่วยให้คนเรามีความเป็นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้า
แสดงออกปรบัตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ดว้ยความรูสึ้กท่ีมั่นคง เด็กท่ีเชื่อมั่นในตนเองจะรูจ้กัตนเอง และมีวินยัในตนเอง 

2.3 การจดัประสบการณเ์พื่อใหเ้ด็กเรียนรูท่ี้จะรว่มรบัรูค้วามรูสึ้กของผูอ้ื่น 
การร่วมรับรูค้วามรู้สึกของผู้อื่น (Empathy) เป็นการตอบสนองต่อความรูสึ้กซึ่งเหมาะสมกับ
สถานการณ์ของผู้อื่นมากกว่าสถานการณ์ของตน (Hoffman, 1982, p. 281) ถือเป็นพื ้นฐานท่ี
ส าคัญของการเรียนรูท้างศีลธรรม (Gootman, 2001, p. 74) เด็กอายุ 2-3 ปีสามารถแยกการรบัรู ้
ระหว่างตนเองกบัผูอ้ื่น และเมื่ออาย ุ3 - 4 ปีสามารถรบัรูแ้ละตอบสนองต่อความสขุ ความทกุขข์อง
ผูอ้ื่น ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงท่ีมีการพัฒนาด้านภาษาอย่างรวดเร็วท าใหเ้ด็กเริ่มรบัรูค้วามรูสึ้กของ
ผูอ้ื่นไดม้ากยิ่งขึน้แมก้ระทั่งอารมณ์ท่ีมีความซบัซอ้น เช่น ผิดหวัง (Hoffman, 1982, p. 288) การ
สอนให้เด็กร่วมรับรูค้วามรูสึ้กของผู้อื่นนั้น ครูต้องช่วยให้เด็กรูจ้ักค าพูดเกี่ยวกับอารมณ์และ
ความรูสึ้ก โดยเริ่มตน้จากอารมณ์และความรูสึ้กของตน แลว้จึงสังเกตอารมณแ์ละความรูสึ้กของ
ผูอ้ื่น โดยการสอนเร่ืองนีอ้าจบูรณาการเขา้ไปในการเรียนการสอน เช่น หลงัจากอ่านหนงัสือใหเ้ด็ก
ฟังแลว้อภิปรายรว่มกนัเกี่ยวกบัอารมณแ์ละความรูสึ้กของตวัละคร  

2.4 การจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กเรียนรูท่ี้จะแสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสม อารมณเ์ป็นส่ิงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทกุประสบการณข์องมนษุย ์ผูใ้หญ่จ านวนมากตอ้งใช้
ความพยายามในการระงบัอารมณข์องตนเอง การช่วยใหเ้ด็กซึ่งมีประสบการณท่ี์จ ากดัแสดงออก
ทางอารมณอ์ย่างเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองท่ีทา้ทายอย่างยิ่ง ช่วงปฐมวยัเป็นช่วงท่ีเด็กเรียนรูท่ี้จะรบัมือ
หรือจดัการกบัอารมณข์องตน 

2.5 การจัดประสบการณเ์พื่อใหเ้ด็กเรียนรูท่ี้จะปฏิบัติตามมารยาทสงัคม 
มารยาทเป็นส่วนหน่ึงของการมีชีวิตร่วมกันในสังคม การสอนให้เด็กรูจ้ักประพฤติตามมารยาท
สงัคมเป็นเครื่องแสดงถึงน า้ใจไมตรีและการเอือ้อาทรต่อบุคคลรอบขา้ง ซึ่งเป็นคณุสมบัติท่ีดีงามท่ี
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ควรปลกูฝัง การสอนมารยาทใหแ้ก่เด็กไม่สามารถคอยใหเ้ด็กโตแลว้จึงสอน เพราะเด็กเรียนรูเ้รื่อง
มารยาทจากชีวิตประจ าวนั และการส่งเสริมใหบุ้คคลมีน า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มี คุณธรรม จริยธรรม
เหมาะสมกับวัยของตน เพื่อเป็นพืน้ฐานของการควบคุมตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การมีชีวิต ท่ีดีอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขในอนาคตเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งปลูกฝัง และพัฒนาอุปนิสัย โดยเฉพาะ 
เด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัย ท่ีถือว่าเป็นวัยท่ีบริสทุธิ์สามารถท่ีจะซึมซับเอาคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม
เอาไวไ้ด ้เป็นอย่างดี (ศรีออน เนียมนาค, 2547, p. 2) 

2.6 การจัดประสบการณ์เพื่อใหเ้ด็กเรียนรูท่ี้จะมีพฤติกรรมแบบร่วมมือ 
ตามทฤษฎีของอีริคสนั (Leatzow, 1999, p. 29-31) กล่าวถึงภาระท่ีทา้ทายของเด็กวยั 3 - 5 ปี ซึ่ง
เป็นช่วงท่ีเด็กพัฒนาเพื่อแกปั้ญหาวิกฤตของการริเริ่มและความละอายไวว้่า ช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีเด็ก
ตอ้งสรา้งความสมดุลระหว่างการยึดตนเองเป็นศูนยก์ลางกบัความตอ้งการท่ีจะอยู่ร่วมกับคนอื่น
ในสังคม เด็กวัยนีท้ างานรว่มกับผูอ้ื่นไดดี้และตอ้งการค าแนะน าจากผูใ้หญ่  การเล่นของเด็กวยันี้
เป็นการเล่นกับกลุ่มเพื่อนซึ่งเด็กจะได้เรียนรูว้่าเป้าหมายของเขาอาจไม่ตรงกับเป้าหมายหรือ
แผนการของคนอื่น หากเด็กประสบความส าเร็จในการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน เด็กจะ
ภาคภมูิใจในความสามารถของตน ถา้รบัประสบการณใ์นทางตรงกนัขา้มจะพฒันาไปสู่ความรูสึ้ก
ผิดและละอายท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ 

3. การดูแลเด็ก 
ช่วงปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี เด็กจะมีความพรอ้มท่ีจะท ากิจกรรมตามล าพัง 

เป้าหมายของพฒันาการขัน้นี ้คือ ความรูสึ้กว่าตนมีจดุหมาย เด็กวยันีท้ างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดดี้ และ
ตอ้งการค าแนะน าจากผูใ้หญ่ เมื่อเด็กมีพฒันาการทางกายและปัญญามากขึน้ เด็กก็จะรูสึ้กว่าตน
มีพลังความสามารถมากขึน้  และท ากิจกรรมใหม่ๆ ได้มากขึน้ด้วย เด็กจะยุติการเล่นท่ีไม่มี
จุดหมาย เร่ิมสนใจกิจกรรมท่ีมีเป้าหมายบางอย่าง และเริ่มมีแผนท่ีจะใหต้นเองบรรลุเป้าหมาย
ดว้ย แมเ้ด็กจะเปล่ียนเป้าหมายและแผนการแต่การกระท าก็ยังมีจุดหมาย การเล่นของเด็กวัยนี้
ไม่ใช่การเล่นตามล าพงัเพื่อเรียนรูผ่้านการสมัผสั แต่เป็นการเล่นกบักลุ่มเพื่อนซึ่งเด็กจะไดเ้รียนรูว้่า
เป้าหมายของเขาอาจไม่ตรงกับเป้าหมายและแผนการของคนอื่น โดยปัจจัยท่ีก าหนดพัฒนาการ
ในขัน้นี ้คือ การส่งเสริมจากผูใ้หญ่ พัฒนาการท่ีผ่านมา โอกาสท่ีไดร้บัจากทางบา้น โรงเรียน และ
ชุมชน ตลอดจนอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ซึ่งเด็กอายุ 2-3 ปีสามารถแยกการรบัรูร้ะหว่างตนเองกับ
ผูอ้ื่นและเมื่ออายุ 3-4 ปีสามารถรับรูแ้ละตอบสนองต่อความสุขความทุกข์ของตนเองและผู้อื่น 

(Gootman, 2001, p. 74 อา้งถึงใน นฤมล เนียมหอม, 2553)  
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3.1 การสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก การสรา้งวินัยในตนเองไม่ใช่ส่ิงท่ี
เกิดขึน้ไดใ้นเวลาอันรวดเร็ว ตอ้งเริ่มตน้จากความรกัท่ีเด็กมีต่อครู ไปจนกระทั่งเป็นความผูกพัน
และเคารพรกั ครูจึงควรสรา้งความสัมพันธท่ี์ดีกับเด็ก เมื่อเด็กและครูรกัใคร่ผูกพันกันดี เด็ก ๆ จะ
ยึดเอาค าตกัเตือนของครูมาเป็นความรูสึ้กของตนเอง  

3.2 การปฏิบัติต่อเด็กดว้ยความยอมรบันับถือ การใหก้ารยอมรบันับถือ
เด็ก เป็นการปฏิบัติท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก เด็กจะตอ้งไดร้บัการยอมรบั
นบัถือในสภาพท่ีแตกต่างไปจากผูใ้หญ่ ครูตอ้งยอมรบันบัถือเด็กในลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละ
คน เพราะเด็กจะเรียนรูอ้ย่างแตกต่างกัน ตามช่วงเวลา และอตัราท่ีแตกต่างกนั เด็กทกุคนตอ้งการ
การยอมรบันับถือ การท่ีครูยอมรบันับถือเด็กจะท าให้เด็กมีความรูสึ้กในทางท่ีดีต่อตนเอง และ
แสดงการยอมรบันบัถือบุคคลอื่นดว้ย 

3.3 การสรา้งขอ้ตกลงท่ีมีความหมายต่อเด็ก การจัดท าขอ้ตกลงในการ
ปฏิบัติตนในห้องเรียนเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากจะท าให้เด็กได้ทราบความคาดหวังต่อ
พฤติกรรม (Leatzow, 1999, p. 184) กล่าวว่าถ้าบรรยากาศในห้องเป็นแบบเขม้งวดจะสกัดกั้น
การแสดงออกของบุคคล แต่บรรยากาศแบบปล่อยปละละเลย อยากท าอะไรก็ท า ก็ก่อให้เกิด
ความสบัสนไดเ้ช่นกนั บรรยากาศท่ีสรา้งสรรคจ์ะมีขีดจ ากัดบางอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการแสดง
พฤติกรรมท่ีดี บรรยากาศเช่นนีก้ระตุน้การใหค้วามร่วมมือ และพัฒนาวินัยในตนเองของเด็ก การ
ใหเ้ด็กรูว้่ามีขอบเขตความประพฤติ จะเป็นเครื่องสอนใหเ้ด็กรูว้่าอิสรภาพท่ีแทจ้ริงคืออิสรภาพท่ีมี
ขอบเขต ครูบางคนใหอ้ิสระแก่เด็กอย่างไม่มีขอบเขต การท าเช่นนั้นจริง ๆ แลว้เป็นการตามใจและ
ท าให้เด็กรูสึ้กไม่ได้รับความใส่ใจ และตัวเขาคงไม่มีค่ากับครูมากนัก ในขณะท่ีเด็กท่ีได้รบัการ
ก าหนดขอบเขตท่ีแสดงใหรู้ว้่าเกินจากจุดนีไ้ปไม่ไดแ้ล้ว ท าใหเ้ด็กรูสึ้กว่าครูสนใจเขา และรกัเขา 
แมจ้ะแสดงความรูสึ้กไม่ค่อยพอใจบา้งก็ตาม 

3.4 การตอบสนองต่อเด็กอย่างเหมาะสมเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เป็นท่ียอมรบั การตอบสนองของครูต่อเด็กท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรบันี้ ครูตอ้งค านึงถึง
ผลกระทบระยะยาวท่ีมีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กมากกว่าการค านึงถึงผลท่ีเกิดขึน้อย่าง
ทนัทีทันใด รวมทัง้ควรใชเ้ป็นโอกาสสอนใหเ้ด็กเรียนรูก้ารแกปั้ญหาดว้ย โดยค าถามท่ีครูควรน ามา
พิจารณาประกอบการตดัสินใจของครูในการตอบสนองต่อเด็ก คือ ตอบสนองอย่างเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กหรือไม่ ตอบสนองโดยการปฏิบัติอย่างเป็นส่วนตัวกับเด็กท่ีแสดงพฤติกรรม
หรือไม่ ตอบสนองโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยใหเ้ด็กสามารถควบคุมตนเองไดดี้ขึน้หรือไม่ ตอบสนอง
บนพื ้นฐานของความรักและความห่วงใยแต่ไม่ยอมรับเฉพาะการกระท าของเด็กหรือไม่  และ
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ตอบสนองโดยรูค้วามเป็นมาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเด็กหรือไม่ (Brewer, 2004, p. 174) การตอบสนองต่อ
เด็กอย่างเหมาะสมเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นท่ียอมรบั มีแนวปฏิบติัดงันี ้

3.4.1 การเบี่ยงเบนความสนใจ 
เสาวภา พรจินดารกัษ์ (2558) กล่าวว่า การเบี่ยงเบนความสนใจ

ใชก้ับพฤติกรรมท่ีปกติ (appropriate behaviour) ไปสู่กิจกรรมหรือเรื่องอื่นท่ีไม่สัมพันธ์กับเรื่อง
เดิมเลย ดว้ย การสรา้งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมเขา้ไปทดแทน เพื่อไม่ใหเ้ด็กเขา้ไปสู่พฤติกรรมท่ี
ไม่เหมาะสมการเบี่ยงเบนความสนใจใช้กับ  (inappropriate behaviour) ดังนั้น พ่อแม่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์หรือเล่นกับเด็กอย่างสนใจและใส่ใจต่อการเล่นนั้นดว้ย เพื่อใหม้ีความสุขรว่มกัน เพื่อ
ตั ด ว งจ รก า ร ติ ด ส่ิ งขอ ง เบี่ ย ง เบ น  (connect with your children by disconnecting from 
distractions) 

3.4.2 การเพิกเฉย 
การเพิกเฉยจะใช้ได้ดีในสถานการณ์ท่ีเด็กท าผิดโดยไม่เจตนา 

เช่น ลืม หรือต่ืนเตน้ตกใจจนท าบางอย่างผิดพลาด เมื่อปัญหานั้นไม่รุนแรงหรืออันตราย เมื่อเด็ก
ท าผิดเป็นครั้งแรกและพิจารณาแล้วว่าเด็กไม่คิดจะท าอีก  ในระยะแรกเด็กอาจพยายามท า
พฤติกรรมเหล่านีซ้  า้ ๆ อีก หากครูยังยืนยันไม่ใหค้วามสนใจ และเพิกเฉยให้ไดจ้ริง ๆ โดยไม่หัน
กลับมายอมแพเ้ด็กดว้ยการลงโทษเด็กในท่ีสุด เด็กจะไม่ไดค้วามพอใจจากการแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าว และหยุดแสดงพฤติกรรมในท่ีสุด (นวลศิริ เปาโรหิตย.์ ม.ป.ป., น. 86-87; วัชรี ธุวธรรม, 
2528, น. 10-12) 

3.4.3 การเสนอวิธีการทางบวกใหเ้ด็กเลือก 
Dawson และ Guare (2009) อธิบายหลักในการพัฒนาทักษะ

การคิดโดยกระตุน้ใหเ้ด็กใชแ้รงขบัภายในของตนเองในการพัฒนาทกัษะใหเ้กิดความช านาญและ
ควบคุมได้มากกว่าท่ีจะใช้การบังคับต่อสู้เพื่อให้เด็กท า  เด็กมักจะท าในส่ิงท่ีเด็กอยากท า ซึ่ง
บางอย่างอาจจะขัดแย้งกับส่ิงท่ีครูหรือผู้ปกครองต้องการ ดังนั้นครูหรือผูป้กครองควรมีกิจวัตร
ประจ าวันให้เด็กรูว้่าต้องท าอะไรบ้าง เพื่อให้กลายเป็นส่ิงหน่ึงท่ีต้องท าในแต่ละวัน  หรือให้
ทางเลือกเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการเลือกตัดสินใจ ไม่ใช่การบังคับ หรือใช้การเจรจาต่อรอง
เพื่อท่ีจะเปลี่ยนจากการบงัคบัใหท้ าเป็นส่ิงท่ีเด็กอยากท า 

3.4.4 การใหข้อ้เสนอแนะท่ีชดัเจน 
ไมเคนบลาม และกู๊ดแมน ไดศึ้กษาถึงพัฒนาการความสัมพันธ์

ระหว่างภาษา ความคิด และพฤติกรรมและได้ เสนอว่า การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นเริ่ม
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จากบุคคลท่ีมีความส าคัญ ต่อเขาโดยเริ่มจากการควบคุม  ด้วยค า  พูดหรือภาษา ซึ่งเป็น
สภาพแวดลอ้มทางสังคมพัฒนาไปสู่การควบคุมตนเองโดยการท่ีเด็กใชค้ าพูด  ภายนอก การพูด
เสียงดงั ต่อมาจึงพดูจากภายในใจตนเอง เขาจึงไดพ้ฒันาโปรแกรมการสอนตนเองขึน้ สอนเด็กท่ีมี
ลกัษณะหนุหันพลนัแล่น (Impulsive) โดยเริ่มใหเ้ด็กดตูวัแบบว่าเขาจะท าอะไรแลว้ใหเ้ด็กพูด ตาม
ด้วยเสียงดัง จากนั้นค่อยๆ พูดให้เบาลง จนในท่ีสุดพูดกับตัวเองภายในใจซึ่งพบว่าได้ผลดี 
(Meichenbaum & Goodman, p. 1971 อา้งถึงใน สมโภชน ์เอี่ยมสภุาษิต, 2550, น. 10)  

3.4.5 การใหเ้ด็กไดร้บัผลท่ีสมัพนัธ์ และสมเหตสุมผลกบัการกระท า 
การส่งเสริมให้เด็กฝึก รู ้จักการจัดการกับความเส่ียง  (risk 

management) วิเคราะห์ ความเส่ียง ประเมินความเส่ียง โอกาสอันตราย คิดล่วงหน้าถึงความ
เป็นไปไดใ้นดา้นลบ หาสาเหตขุองความเส่ียง และอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ ในแง่มมุต่าง ๆ อย่างถี่
ถว้น หาวิธีป้องกันความเส่ียง การลด ความเส่ียงดว้ยวิธีการต่าง ๆ หรือการแกไ้ขปัญหา ถา้เกิด
เหตุการณน์ั้นขึน้ มีช่องทางออก ทางหนีทีไล่อย่างไร วิเคราะหโ์อกาสต่าง ๆขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละ
ทางเลือก (พนม เกตมุาน, 2554)  

3.4.6 การสอนใหเ้ด็กแกไ้ขความผิดพลาดของตนเอง 
พฒันาการดา้นอารมณ ์จิตใจ หมายถึง ความสามารถในการรูสึ้ก

และแสดงความรูสึ้ก เช่น รกั ชอบ โกรธ เกลียด กลัว พอใจ เป็นสุข ฯลฯ รวมทั้งความสามารถใน
การแสดงออกทางอารมณ  ์อย่างเหมาะสมในสถานการณต่์าง ๆ ตลอดจนความรูสึ้กท่ีดีต่อตนเอง
และผูอ้ื่น จึงเกี่ยวขอ้งกบัพฒันาการ ดา้นสงัคมซึ่งหมายถึงความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่น มีทกัษะการปรบัตวัอยู่ในสังคม มีความรบัผิดชอบ ความเป็นตวัของตัวเอง รูจ้กักาลเทศะ 
สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน  มี คุณธรรม  รูสึ้กผิดชอบชั่วดี และสามารถเลือก
ด ารงชีวิตในทางสรา้งสรรค ์เป็นประโยชนต่์อสงัคมส่วนรวม (นิตยา คชภกัดี, 2543, น. 2) 

3.4.7 การใหค้วามส าคญัต่อเหตผุล 
การรับรูใ้นการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การท่ีบุคคลจะแก้ปัญหา

อะไรได้นั้น จะต้องมีการจัดระบบแบบแผนการตอบสนองต่อ  ส่ิงแวดล้อมหรือปัญหานั้น  ๆ 
ภาวการณ์รับรูจ้ะเข้ามามีอิทธิพลต่อการจัดระบบแบบแผนของการคิด  แก้ปัญหา (สุภาภรณ ์
บณัฑิตย,์ 2556, น. 63) 

3.5 การตอบสนองต่อเด็กอย่างเหมาะสมเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นท่ี
ยอมรบั ครูควรแสดงใหเ้ด็กเห็นอย่างชัดเจนว่าครูเห็นคุณค่าของการปฏิบัติของเด็กเมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมท่ีดีซึ่งเป็นท่ียอมรบั เทคนิคท่ีครูสามารถน ามาใชใ้นการตอบสนองต่อเด็กเมื่อเด็กแสดง
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พฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรบั คือ การใหก้ าลังใจ จิตใจของเด็กตอ้งการก าลังใจ เสมือนกับท่ีร่างกาย
ตอ้งการอาหาร การใหก้ าลงัใจเด็ก 

4. การจัดสภาพแวดล้อม 
ลิปโสปล ์และคณะ อธิบายว่า ถา้บรรยากาศในหอ้งเป็นแบบเขม้งวดจะสกัด 

กัน้การแสดงออกของบุคคล แต่บรรยากาศแบบปล่อยปละละเลย อยากท าอะไรก็ท า ก็ก่อใหเ้กิด
ความ สับสนได้เช่นกัน บรรยากาศท่ีสรา้งสรรค์จะมีขีดจ ากัดบางอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการ
แสดงพฤติกรรมท่ีดีบรรยากาศเช่นนีก้ระตุน้การใหค้วามร่วมมือ และพัฒนาวินยัในตนเองของเด็ก 
การใหเ้ด็กรูว้่ามีขอบเขตความประพฤติ จะเป็นเครื่องสอนใหเ้ด็กรูว้่าอิสรภาพท่ีแทจ้ริงคืออิสรภาพ
ท่ีมีขอบเขต (Leatzow. et al, 1999, p. 184 อา้งถึงใน นฤมล เนียมหอม, 2553)  

คัวชาคและเอกกิน ได้ให้ความหมายของการจัดการชั้นเรียน  (Classroom 
management) คือทกุส่ิงทกุอย่างท่ีครูคิดวางแผนปฏิบติัซึ่งท าให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีมีระบบและ
ส่งเสริมการเรียนรูก้ารวางแผนและการจัดการกิจวัตรประจ าวันและกระบวนการท างานระบบ
ส าหรบัการดูแลปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้และรบกวนชัน้เรียนลว้นแลว้แต่เป็นส่วนหน่ึงของ
การจัดการเน่ืองจากจะน าไปสู่การส่งเสริมเป้าหมายของการจดัการชั้นเรียน(Kauchak & Eggen 
1998 อา้งถึงใน จีระพนัธุพ์ลูพฒัน,์ 2548)  

พวงรตัน ์เกษรแพทย ์(อ้างถึงใน ศิริบูรณ ์สายโกสุม 2548, น. 223-240) ได้
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการจัดการห้องเรียนให้เป็นไปในทางบวกและ  เสริมสรา้งในการบริหาร
จัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จะช่วยให้นักเรียนสามารถบริหารตนเองได้ ดีขึน้และ
สามารถพึ่งพาตนเองได ้กระตุน้ใหเ้ด็กมีการจัดการกบัตวัเอง ครูจะตอ้งใชเ้วลาเป็นพิเศษเพื่อสอน
ใหเ้กิดส่ิงเหล่านี ้เป็นการสอนใหเ้กิดจิตส านึกและความรบัผิดชอบ 

การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีป้องกนัการเกิดปัญหาพฤติกรรม การจดัหอ้งเรียนท่ีดี
จะช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางบวกระหว่างเด็ก ซึ่งในการป้องกันเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาพฤติกรรมได้
การจัดแบ่งพืน้ท่ีต้องมีขนาดพอเหมาะและสมเหตุสมผล เช่นมีสถานท่ีกว้างเพียงพอส าหรบัท า
กิจกรรมกลุ่มใหญ่ไดโ้ดยไม่เบียดเสียดกนั มมุเล่นมีขนาดกวา้งพอสมควรท่ีเด็กจะเขา้ไปเล่นรว่มกัน
เป็นกลุ่มได ้ถา้ศนูยก์ารเรียนใดมีเด็กแออัดอยู่เสมอ ครูควรขยายเนือ้ท่ีหรือปรบัเปล่ียนการใช ้เช่น 
จ ากัดจ านวนเด็กท่ีจะเขา้ไปเล่น ส่วนศูนย์ท่ีเด็กไม่สนใจเข้าไปท ากิจกรรมก็ควรจัดให้น่าสนใจ
ยิ่งขึน้โดยการน าอุปกรณ์ใหม่ท่ีเรา้ความสนใจของเด็กเข้าไปจัดวาง การจัดพืน้ท่ีตอ้งเอือ้ให้เด็ก
สามารถเคล่ือนท่ีไปศูนยต่์าง ๆ ไดโ้ดยไม่ต้องเดินผ่านกลางศูนยใ์ดศูนย์หน่ึง จัดศูนย์การเรียนท่ี
ตอ้งการความสงบใหห่้างจากศูนยท่ี์มีเสียงขณะท ากิจกรรม เช่นศูนยห์นังสือห่างจากศนูยบ์ทบาท
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สมมุติ และเมื่อแบ่งพืน้ท่ีแลว้ครูควรมองดูเด็กไดอ้ย่างทั่วถึงตลอดเวลา การจดัหอ้งเรียนไม่ปล่อย
ใหพ้ืน้ท่ีโล่งเกินไปซึ่งกระตุน้ให้เด็กวิ่งเพราะรูสึ้กเหมือนสนาม วัสดุอุปกรณ์ท่ีจัดไวค้วรมีจ านวน
เพียงพอส าหรบัเด็ก แต่ไม่ควรจัดไว้มากเกินความจ าเป็น นอกจากนีค้รูยังควรจัดใหม้ีมุมสงบให้
เด็กไดม้ีเวลาไปนั่งสงบใจ โดยไม่มีใครรบกวน เมื่อเกิดอารมณเ์สีย ไม่พอใจ หรือเป็นตน้เหตใุหเ้กิด
ความวุ่นวาย มมุนีต้อ้งไม่ใช่ท่ีท าโทษ แต่เป็นการพกัสักระยะหน่ึงใหส้งบพอท่ีจะรว่มกิจกรรมต่อไป
ได้ (Brewer, 2004, p. 178-179; Hendrick, 1996, p. 284-285 อ้างถึงใน  นฤมล เนียมหอม , 
2553) นอกจากนีค้วามสนใจของเด็กจะมีตัง้แต่ความสนใจเพียงชั่วครู่ ไปจนกระทั่งความสนใจท่ี
คงอยู่นานจนพัฒนากลายเป็นลกัษณะอาชีพของเด็กคนนั้นได้ ความสนใจพิเศษของเด็กก็อาจจะ 
น าไปสู่ความสนใจในดา้นอื่น ๆ อีกดว้ย ดังนั้น ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อใหส้นองความ
สนใจ พิเศษของเด็กนัน้ในลักษณะกวา้ง ๆ เพราะจะท าใหเ้ด็กไดม้ีโอกาสท่ีจะพฒันาความสนใจไป
ใน ดา้นอื่น ๆ อีกดว้ย (สภุาภรณ ์บณัฑิตย,์ 2556, น. 94)  

การวิเคราะหพ์ืน้ฐานของอ านาจท่ีใชก้นัอย่างกวา้งขวางท่ีชีใ้หเ้ห็นว่าพืน้ฐาน
เบือ้งต้นของอ านาจของบุคคลมี 5 ประเภท ตามแหล่งท่ีมาของอ านาจ ดังนี ้(French & Raven, 
1960 อา้งถึงใน นฤมล เนียมหอม, 2553) 

1. อ าน าจ จ าก ก า รบี บ บั งคั บ  (Coercive power) พื ้ น ฐ า น อ ยู่ ท่ี
ความสามารถของบุคคลท่ีจะลงโทษ บุคคลอื่นยอมท าตามเพราะความกลวัท่ีจะถูกลงโทษ ครูท่ีใช้
อ  านาจแบบนีจ้ะบังคับใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรมตามท่ีตนเห็นว่าเหมาะสมดว้ยวิธีการต่าง ๆ เด็กจะ
ยอมท าตามเพราะกลัวครูลงโทษ การใชอ้  านาจเช่นนีส่้งผลกระทบในทางลบต่อเด็ก เช่น เก็บกด 
รูสึ้กว่าตนไม่มีคณุค่า สบัสน กลวั เป็นตน้ 

2. อ านาจจากการใหร้างวัล (Reward power) พืน้ฐานอยู่ท่ีการมีโอกาส
เขา้ถึงรางวัล บุคคลอื่นยอมท าตามเพราะความปรารถนาอยากไดร้บัรางวัล ครูจ านวนมากมักใช้
รางวลัในการจูงใจใหเ้ด็กประพฤติปฏิบติัตามท่ีตนเห็นว่าเหมาะสม แต่เป็นท่ีน่าคิดว่าการท าเช่นนี้
เปรียบเสมือนการสอนใหเ้ด็กท าส่ิงต่าง ๆ เพียงเพื่อหวงัผลตอบแทนเท่านัน้ 

3. อ านาจตามสิทธิ  (Legitimate power) พื ้นฐานอยู่ ท่ีการถือครอง
ต าแหน่งอย่างเป็นทางการของบุคคล บุคคลอื่นยอมท าตามเพราะเชื่อในความชอบดว้ยกฎหมาย
ของผู้ถือครองอ านาจ การท าหน้าท่ีครู ท าให้ครูมีสิทธิในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
หอ้งเรียน ผูท่ี้เป็นครูจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการใชอ้  านาจแบบนีอ้ย่างเหมาะสม 

4. อ านาจจากความเชี่ยวชาญ  (Expert power) พื ้นฐานอยู่ ท่ีความ
เชี่ยวชาญของบุคคลและการมีความรูใ้นขอบเขตท่ีแน่นอน บุคคลอื่นยอมท าตามเพราะเชื่อใน
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ความรูห้รือความช านาญ ครูท่ีมีอ  านาจในลักษณะนี้เป็นผู้ท่ีมีความรูแ้ละทักษะในศาสตร์ท่ี
เกี่ยวขอ้ง ครูจะรูว้่าควรจะพดูและปฏิบติัอย่างไร และรูต้วัว่าท าไมจึงพดูหรือปฏิบติัเช่นนัน้ 

5. อ านาจจากการยอมรบั (Referent power) พืน้ฐานอยู่ท่ีความดึงดดูใจ
ของบุคคลท่ีมีต่อบุคคลอื่น ๆ บุคคลอื่นยอมท าตามเพราะยอมรบันับถือและชอบในตัวของผูถ้ือ
ครองอ านาจ เป็นอ านาจท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อพฤติกรรมของเด็ก ครูท่ีใส่ใจต่อเด็ก ยุติธรรม 
เสียสละ และปฏิบติัต่อเด็กอย่างยอมรบันับถือในความแตกต่างของเด็ก จะไดร้บัการยอมรบันบัถือ
จากเด็ก การมีอ  านาจในลกัษณะนีไ้ม่ไดเ้กิดจากพรสวรรค ์แต่เป็นคณุลกัษณะภายในท่ีครูสามารถ
ฝึกฝนได ้

ดอวส์ันและเกลย ์อธิบายถึงอ านาจในการสรา้งแรงจูงใจใหเ้ด็กเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม โดยการ แนะน าเบือ้งตน้ดว้ยวิธีการเชิงบวก และใชก้ารกระตุน้ใหเ้ด็กเขา้มามีส่วนร่วม 
โดยใหเ้ด็กมองถึงส่ิงท่ีจะ เกิดขึน้ในอนาคตถา้เด็กท างานไดส้ าเร็จ เช่น ท าการบา้นเสร็จแลว้จะได้
ออกไปป่ันจกัรยาน หรือใหเ้วลา พกัผ่อนระหว่างงานท่ีไดร้บัมอบหมาย เช่น ใหเ้ด็กเก็บของเล่นและ
ปัดฝุ่ นเฟอรนิ์เจอร ์ระหว่างท่ีเก็บของ เล่นเสร็จก็ให้เด็กพักเล่นต่อไม้บล็อก 5 นาที แลว้จึงปัดฝุ่ น
เฟอรนิ์เจอร ์(Dawson & Guare, 2014, p. 432-438 อา้งถึงใน ดุษฎ ีอปุการ และอรปรียา ญาณะ
ชยั, 2561, น. 1646) 

การใช้วินัยเชิงบวกในการสอนและการฝึกฝนเด็กให้มีพฤติกรรมตามท่ีเรา
คาดหวังดว้ยการส่ือสารเชิงบวก และฝึกใหเ้ด็กใชท้ักษะการคิด หรือ EF เป็นการฝึกใหเ้ด็ก คิดเป็น 
ท าเป็น เรียนรูเ้ป็น แกปั้ญหาเป็น อยู่กบัผูอ้ื่นอย่างมีความสขุ มีการรกัษาสมัพนัธภาพระหว่างกนั มี
การแสดงความรกัความเอาใจใส่ หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง ไม่ใชค้ าสั่งหา้มหรือดุด่า เมื่อไม่เป็น
ตามความคาดหวังของตน มีการใหร้างวลัและค าชมเชย (กิตติมา สุริยกานต,์ 2562) อีกทัง้วิธีการ
ท่ีท าใหเ้ด็กไดร้บัการยอมรบัในความสามารถ ไดร้บัประสบการณข์องความส าเร็จ อยู่เสมอจนเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง  ได้รับการชมเชย การเสริมแรง การท างานท่ีเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถ ความถนัดจนส าเร็จและเกิดความกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี จะส่งผลให้นักเรียนมี
ความสขุใน การเรียนรูเ้พิ่มมากขึน้ (วิเศษ ชินวงศ,์ 2544, น. 37-38) 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า กระบวนการสรา้งเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวยัจะตอ้ง
อาศัยกระบวนการเรียนรูโ้ดยการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กเรียนรูท่ี้จะพึ่งตนเอง กระตุน้ให้คิด
วิธีการแกปั้ญหาใหเ้ข้ากับสถานการณ์ และมารยาทสังคมอย่างเหมาะสม มีการสรา้งข้อตกลง
รว่มกนั โดยครูตอ้งยอมรบันับถือลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคน และใชว้ิธีการการตอบสนองต่อ
เด็กอย่างเหมาะสมเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรบั หรือใชก้ระบวนการเลียนแบบ และ
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การสังเกตจากตัวแบบชีใ้ห้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึน้ ทั้งนีก้ารดูแล และเสริมสรา้งบรรยากาศในการ
บริหารจดัการชัน้เรียน เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความรว่มมือ จะช่วยใหเ้ด็กสามารถบริหารจดัการตนเอง 
และตัง้ใจปฏิบติัในกิจกรรมมากขึน้  

3 . เอกสารที่เก่ียวข้องกับ กิจกรรมละครสร้างสรรค ์
3.1 ความหมายของละครสร้างสรรค ์

โกมล ศรีทองสุข (2560) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมชุดละครสรา้งสรรคเ์ป็นรูปแบบของการ
เล่นสมมติท่ีได้ผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการเล่นให้เหมาะสมกับวัยและ
พฒันาการของผูร้ว่มกิจกรรมเป็นอย่างดี 

สมาคมการละครเพื่อการศึกษาของประเทศสหรฐัอเมริกา  (1996) ไดใ้ห้นิยามของ
ละครสรา้งสรรค ์หมายถึงรูปแบบของละครชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากการตน้สด (Improvisation) การไม่
พยายามอวดผูช้ม (Non-Exhibitional) และการใชก้ระบวนการเรียนรู ้(Process-centered) โดยมี
ผูน้  า (หรือครู) เป็นผูช้่วยขีน้  าใหผู้ร้่วมกิจกรรมไดใ้ชจ้ินตนาการเพื่อเล่นบทบาทสมมติเพื่อสะทอ้น
ถึงประสบการณข์องมนษุย ์ผูน้  ามีหนา้ท่ีช่วยเหลือและชีน้  าใหผู้ร้ว่มกิจกรรมนัน้ส ารวจขอ้มลูพฒันา
วิธีการแสดงออก เพื่อส่ือสารความคิด และความรูสึ้ก โดยการใชล้ะครซึ่งเกิดจากการด้นสดดว้ย
ท่าทางและค าพดู เพื่อท่ีจะคน้หาความหมายหรือสจัธรรมอนัเกี่ยวกบัประสบการณช์ีวิต 

ปาริชาติ จึงวิวฒันาภรณ ์(2550) ท่ีกล่าวว่า ชดุละครสรา้งสรรคม์ีคณุูปการมากมาย
เป็นแนวทางหน่ึงของการจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ช่วยพัฒนาคนใหส้มบูรณ์ ละครสรา้งสรรคม์ี
คณุูปการมากมาย เป็นแนวทางหน่ึงของการจดัประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ช่วยพฒันาคนใหส้มบูรณ์
อีกทั้งยังเป็นวิธีการเรียนรูท่ี้เอือ้ความสามารถหรือปัญญาของมนุษย์ มีความสอดคล้องกับทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาของชาติเน่ืองมาจากท่ีผูร้ว่มกิจกรรมไดม้ีโอกาสพัฒนาทัง้จิตใจร่างกาย
สงัคมและปัญญาเรียนรูท่ี้จะคิดและแกไ้ขปัญหาท าใหเ้กิดทกัษะการพึ่งตนเองและสามารถรว่มมือ
กบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์

ภัทรศิลป์ สุกัณศีล และกิตติ มีชัยเขตต์ (2561) อธิบายว่าละครสร้างสรรค์เป็น
ส่ือกลางและเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการน าไปใชบู้รณาการทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยละคร
สรา้งสรรคจ์ะช่วยสรา้งประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้แสดงความคิดอย่างอิสระเกิด
ความรว่มมือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดความตระหนกัต่อสังคมและเกิดการพัฒนาในการเรียนรูต้าม
เป้าประสงค ์

ภรณี ครูรตันะ (2526, น. 2-4) ละครสรา้งสรรคเ์ป็นลกัษณะการแสดงออกแบบละคร
โดยไม่มีการซักซ้อม (Improvised Drama) ไม่มีลักษณะหรือรูปแบบเฉพาะ (Informal Drama) 
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วตัถปุระสงคใ์นการจดัละครสรา้งสรรค ์มิใช่เป็นการแสดง เพื่อใหเ้กิดความบนัเทิงแก่ผูช้ม เช่น การ
จัดละครโดยทั่ว ๆ ไป แต่เป็นเป็นกิจกรรมการแสดงท่ีส่งเสริม และกระตุ้นใหผู้้แสดงใชค้วามคิด
และความสามารถของตน โดยเนน้กระบวนการท างานเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นดา้นการเรียนรูแ้ก่
ผูแ้สดง และการเปิดโอกาสให้ผูแ้สดงได้ใช้ ความสามารถของตนเองในการใช้ความคิด ท่าทาง 
และภาษา ครูเป็นผูแ้นะแนวทางให้เกิดจินตนาการกระตุ้นให้เกิดการแสดง ซึ่งสะท้อนความคิด
เกี่ยวกบัชีวิตและสงัคม โดยครูหรือผูน้  ากลุ่มเป็นผูช้่วยเหลือแนะน าเด็ก 

กรรณิการ ์พงศเ์ลิศวุฒิ (2547) อธิบายว่าการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค(์Creative 
Drama) ซึ่งเป็นการจัดท าละครท่ีเน้นกระบวนการเรียนรูท่ี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กทุกคนใน
กลุ่มให้มีความสามารถทางการคิดได้ใช้จินตนาการ หรือการคิด แก้ปัญหาตลอดจนการรับรู ้
ความรูสึ้กของผูอ้ื่นในการท างานร่วมกัน การแสดงละครเป็นกิจกรรมท่ีท าใหเ้ด็กไดม้ีส่วนร่วมใน
การแสดงออกทางภาษาและท่าทางของตวัละคร การใชภ้าษาการแสดงออกทางความคิดเป็นการ 
เรียนรูจ้ากประสบการณต์รงท าใหเ้ด็กไดรู้จ้กัคิดไดล้งมือปฏิบัติและมีโอกาสไดแ้สดงออก เรียนรูถ้ึง
ความรูสึ้กของผูอ้ื่นและรบัรูป้ระสบการณใ์นแง่ต่าง ๆ ของชีวิตมากขึน้  

Torrance (1964) กล่าวว่าความสามารถของบุคคลในการคิดสรา้งสรรคผ์ลผลิตหรือ
ส่ิงแปลกใหม่ท่ีไม่ รูจ้ักมาก่อน ซึ่งส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นรวมเอาความรูต่้าง ๆ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์
เดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่ๆ ดังนั้น การเชื่อมโยงทางความคิดหรือผสมผสานความคิด
เป็นตวัส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความคิดสรา้งสรรค ์เพิ่มมากขึน้ ซึ่งเด็กท่ีไดร้บัการจกักิจกรรมสรา้งสรรค์
จะท าให้เด็กได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ มีจินตนาการของตนเองท าให้เกิดความคิดสรา้งสรรคไ์ด้
พฒันาสงูขึน้ 

William (1970) กล่าวว่า การพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์นตวัเด็ก คือ การช่วยใหเ้ด็ก
ไดค้น้พบกับความคิดใหม่ และสามารถพัฒนาศักยภาพนั้น ใหเ้จริญ เต็มท่ีตามขีดความสามารถ
ของเด็กทัง้นีข้ึน้อยู่กับครูท่ีจะตอ้งเลือกใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนท่ีกระตุน้และ ส่งเสริมพัฒนาการ
ดา้นความคิดริเร่ิมและความคิดละเอียดลออของเด็ก และเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดพ้ัฒนาและส่งเสริม
ความคิดอย่างเต็มศกัยภาพและสมบูรณม์ากท่ีสดุ 

สรุปจากขา้งตน้ ละครสรา้งสรรค ์หมายถึง รูปแบบของละครชนิดหน่ึงท่ีเกิดจากการ
ด้นสด (Improvisation) การไม่พยายามอวดผู้ชม (Non-Exhibitional) และการใช้กระบวนการ
เรียนรู ้(Process-Centered) โดยมีผูน้  าทีมช่วยชีน้  าใหผู้ร้ว่มกิจกรรมส ารวจขอ้มลูของบทนั้น ๆ ซึ่ง
จะไม่จ ากัดรูปแบบ ไม่จ าเป็นต้องมี เวที  ไม่จ  าเป็นต้องมีผู้ชม  แต่เป็นศิลปะการแสดงท่ีใช ้
กระบวนการเรียนรูแ้ละจินตนาการเพื่อเล่นบทบาทสมมติุเพื่อส่ือสารความคิดและความรูสึ้ก 
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3.2 ลักษณะละครสร้างสรรค ์
กิจกรรมในละครสร้างสรรค์นั้นเป็นกระบวนการ (Process) ท่ีมีขั้นตอนการท า

กิจกรรมโดยใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเป็นศูนยก์ลางนั้น  มักจะเริ่มตน้จากส่ิงท่ีผูเ้รียนมีความรูห้รือคุน้เคย
อยู่แลว้ จากนั้นผูน้  าจึงจะจัดประสบการณ์เชื่อมโยงจากส่ิงท่ีผู้ร่วมกิจกรรมรูจ้ัก อยู่แล้วไปสู่การ
เรียนรูใ้หม่ ๆ ท่ีกวา้งขึน้และลึกซึง้ขึน้ และมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาการท างานของสมองทั้งสองซีกไป
อย่างสมดุล การเล่นเลียนแบบเป็นการสะทอ้น ใหผู้อ้ื่นเห็นและทราบถึงการรบัรูส่ิ้งแวดลอ้มต่าง ๆ 
ของผูเ้ล่น ในดา้นท่ีเกี่ยวกบัตัวผูเ้ล่นหรือเด็กการเล่น เลียนแบบช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูส่ิ้งรอบตัว
ต่าง ๆ ท่ีไดร้บัรูผ่้านเขา้มาทางประสาทสมัผสั แต่ยงัอาจจะ ไม่เขา้ใจหรือรูค้วามหมายได ้ในทนัทีท่ี
รบัรู ้(Perceived unknown) ในการเล่นเลียนแบบ เด็กจะ ผสมผสานกลมกลืนหรือปรุงแต่งส่ิงท่ี
ไดร้บั รูใ้หม่ใหส้อดคลอ้งเขา้กับส่ิงท่ีเด็กเรียนรูแ้ละคุน้เคยแลว้ (Cognized known) จะเห็นไดจ้าก
การท่ีเด็กมกัจะเล่นเลียนแบบส่ิงท่ีคุน้เคยก่อนและเห็นว่าส าคญั แต่ สถานการณห์รือส่ิงท่ีเด็กน ามา
เล่นจะแตกต่างกนัไปแลว้แต่ ภมูิหลงัของเด็กแต่ละคน (สภุาภรณ ์บณัฑิตย,์ 2556, น. 105) 

โดยภาพรวมนั้นละครสรา้งสรรค์มักจะเริ่มด้วยการใช้ประสบการณ์จาก ประสาท
สัมผัส  ทั้ง 5 (Sensory Recall) การใช้ความทรงจ า  (Memory Recall) น าไปสู่ จินตนาการ 
(Imagination) และความคิดสรา้งสรรค ์(Creativity) ซึ่งน าไปสู่การสวมบทบาทสมมติ (Role Play) 
ภายใต้สถานการณ์และกติกาท่ีตกลงร่วมกัน  ก่อให้เกิดการแสดงในแบบด้นสด ซึ่งต้องใช้
จินตนาการผนวกกับการใชป้ฏิภาณ จนกระทั่งน าไปสู่ความเขา้ใจในสถานการณน์ั้น ๆ มากขึน้ใน
ท่ีสุดกระบวนการประเมินผลในตอนทา้ยนั้นก็ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ใชท้ักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ และไม่ว่าเป้าหมายในการจัดกิจกรรมและละครสรา้งสรรคใ์นแต่ละครัง้ จะ
เป็นอย่างไรก็ตาม ส่ิงหน่ึงท่ีผู้น ากิจกรรมควรจะต้องท าก่อนเริ่มกิจกรรมในขั้นตอนแรกคือ การ
เตรียมความพรอ้ม (Warm-up) ร่างกายและสมาธิให้กับผู้ร่วมกิจกรรม การเตรียมร่างกายและ
จิตใจเป็นขัน้ตอนส าคัญมากก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมหลกัอื่น ๆ ผูน้  าไม่ควรมองขา้มความส าคัญของ
ขัน้ตอนนี ้

เมื่อเตรียมความพรอ้ม อบอุ่นรา่งกายเสร็จแลว้จึงจะตามดว้ยกระบวนการต่อไปนี ้คือ 
กิจกรรมจงูใจ (Motivation) กิจกรรมเตรียมทกัษะละคร (Pre-Drama) และกิจกรรมละคร (Drama  
Playing) และตามดว้ยการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

กิจกรรมจูงใจ (Motivation) หมายถึง การใช้ค าถามหรือส่ือประเภทต่าง ๆ ในการ
กระตุน้  ความสนใจของผูร้ว่มกิจกรรมเพื่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมเกิดความตอ้ง การท่ีจะเรียนรู ้หรือท า
ความเขา้ใจกบัประเด็นท่ีไดถู้กหยิบยกขึน้มา ขัน้ตอนในการสรา้งแรงจูงใจนี ้อาจจะเริ่มตน้ดว้ยการ
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ถามค าถามท่ีเรา้ปฏิกิริยาการตอบสนอง เพื่อดึงดูดให้ผู้ร่วมกิจกรรมนี้มีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่ม 
จากนัน้ผูน้  ากิจกรรมอาจจะน าเสนอขอ้มลูท่ีจะจ าเป็นต่อการแสดงละครในช่วงทา้ย “ขอ้มลู” ท่ีว่านี ้
หมายถึง ส่ือท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประเด็นท่ีจะน าไปสู่การอภิปราย หรือการเรียนรูต้ามเป้าหมายท่ีได้
วางไว้ ส่ือท่ีว่ามีหลายรูปแบบ เช่น เกม นิทาน บทกวี บทเพลง วีดีทัศน์ บทสัมภาษณ์ ข่าวสาร 
บทความ เร่ืองสั้น ภาพจ าลอง แผนผัง ฯลฯ ผู้น าตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมเองว่า จะใช้
ขอ้มูลและเวลาเท่าไร และอย่างไร เพื่อท่ีจะเป็นการปูพืน้ฐานและสรา้งแรงจูงใจในการแสวงหา
ค าตอบให้กับผูร้่วม กิจกรรมให้ไดม้ากท่ีสุด จินดา จ าเริญ (2542, น. 56-64) กล่าวว่า นิทานกับ
เด็กจัดเป็นส่ิงท่ีคู่กันมาตัง้แต่ครัง้โบราณ นิทานช่วยพัฒนาเด็ก ในดา้นต่าง ๆ มากมาย ทัง้ในดา้น
ภาษา ความคิดสรา้งสรรค ์จินตนาการ การคิดหาเหตุผลและแกปั้ญหา นอกจากนัน้นิทานยังช่วย
สร้างเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีให้กับเด็ก  ๆ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการสร้าง  ทัศนคติท่ี
เหมาะสมในดา้นต่าง ๆ ช่วยปรบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคไ์ดน้ับว่านิทานมีคุณค่าอย่างมากมาย 
ต่อเด็กปฐมวยั  

สรุป กิจกรรมจงูใจ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1. กิจกรรมเคล่ือนไหว (Movement and Game) ไดแ้ก่ ท่าใบ ้(Pantomime) การ

เคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์(Creative Movement) การเล่นเกม (Game) การท าท่าทางการเคล่ือนไหว
ประกอบจงัหวะดนตรีหรือเพลง (Movement with Music and Song) 

2. การใช้ภาษา (Language or Word Game) การถามค าถาม การเล่านิทาน 
(Story Telling) ดว้ยเทคนิคต่าง ๆ การรอ้งเพลง (Songs) การอ่านบทกลอน ค าสภุาษิต ค ารอ้งใน
การละเล่น การใชค้ าปริศนาค าทาย (Riddles) 

3. การใชส่ื้อต่าง ๆ การใชหุ้่น ภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพแผ่นพบั เป็นตน้ 
กิจกรรมเตรียมทักษะละคร (Per-drama) ก่อนท่ีจะไปถึงขั้นตอนการแสดงละครนั้น 

ผู้น ากิจกรรมควรวางแผนไว้ว่าจะให้ผู้ร่วมกิจกรรมเตรียมตัวในเรื่องใดบ้าง  เช่น เตรียมพรอ้ม
ร่างกาย การท าความเข้าใจกับละครท่ีจะแสดง การจัดเตรียมพืน้ท่ีส าหรบัแสดง การคัดเลือกผู้
แสดงตลอดจนฝึกซอ้มบทบาทในบางตอนตามความจ าเป็น การท่ีผู้น ากิจกรรมจัดเตรียมความ
พรอ้มกับผู้ร่วมกิจกรรมอย่างไรบา้งนั้น จ าเป็นต้องจินตนาการไปล่วงหน้า ให้เห็นภาพของการ
แสดงละครในหอ้งท ากิจกรรมนั้นภายในระยะเวลา และองคป์ระกอบทางเทคนิคท่ีจ ากดั เพื่อท่ีจะ
ได้แสดงละครท่ีใช้ด้นสดได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์  และการ
พัฒนาการแสดงออกทางด้านอารมณ์ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจตัวละคร ฉะนั้นการส่งเสริม
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คณุลกัษณะทางอารมณใ์นทางท่ีดี ผูเ้ป็นครูจะอาศยัการละครการละครเป็นเครื่องมือในการแสดง
ไดท้กุบทบาทและสถานการณ ์สรา้งอารมณท่ี์มีทัง้ดีและรา้ย (วิมลศรี อปุรมยั, 2526, น. 13 - 14) 

กิจกรรมละคร (Drama Playing) เมื่อมีการเตรียมความพรอ้มอาทรควรแล้ว ผูร้่วม
กิจกรรมก็จะมีความมั่นใจและความพรอ้มท่ีจะแสดง ผูน้  ากิจกรรมควรสรา้งบรรยากาศท่ีปลอดภัย 
อบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อท่ีจะใหท้ั้งผูแ้สดงและผูช้มซึ่งเป็นผู้มาร่วมดว้ยกันนั้น สามารถทุ่มเทสมาธิ
ใหก้ับละครท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ภายในหอ้งท ากิจกรรม ในการแสดงละครสรา้งสรรคผ์ูน้  ากิจกรรมควร
มีความเข้าใจท่ีถูกต้องว่าการแสดงละครสรา้งสรรค์นั้น ไม่ใช่การแสดงละครเวที ดังนั้นจึงไม่
จ  าเป็นตอ้งกังวลเกี่ยวกบัความสมบูรณแ์บบของการแสดง แต่จ าเป็นตอ้งเขา้ใจว่าการแสดงแต่ละ
ครัง้จะน าไปสู่เป้าหมาย และวัตถุประสงคท่ี์ตั้งได้อย่างไร ตัวอย่างเช่นการน าเรื่องหนูนอ้ยหมวก
แดงมาเป็นแรงจูงใจในการท าละคร ผูน้  ากิจกรรมอาจตอ้งให้ผูร้่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด
ย่อมดน้สด โดยกระท าภายใตโ้ครงเรื่องท่ีง่าย และตัวละครท่ีไม่ซับซอ้น ในการแสดงละครจึงอาจ
ใหผู้ร้ว่มกิจกรรมแสดงโดยตลอดทัง้เร่ือง เพื่อใหเ้ป็นการฝึกฝนทกัษะการดน้สด แต่ถา้หากเรื่องหรือ
นิทานท่ีน ามาใชเ้ป็นแรงจงูใจท่ีมีความยาวมาก และอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการแสดงภายในเวลาท่ี
จ ากดัได ้ดงันัน้ ผูน้  ากิจกรรมอาจจะเลือกแสดงเฉพาะบางตอนโดยเฉพาะตอนท่ีกระตุน้ให้ เกิดการ
ดน้สดท่ีมีคณุภาพ กล่าวคือ เป็นการดน้สดท่ีน าไปสู่ประเด็นการพดูคยุอภิปรายในช่วงต่อไปได ้

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า กิจกรรมในละครสรา้งสรรค์เป็นการเล่นเลียนแบบท่ีไม่มี
รูปแบบการแสดงท่ีตายตวั ภายใตส้ถานการณแ์ละกติกาท่ีตกลงกนัไว ้ และเตรียมความพรอ้มก่อน
ท าการแสดงเบือ้งตน้ ครูหรือผูน้  ากิจกรรมจะตอ้งปล่อยใหผู้แ้สดงแสดงออกไดอ้ย่างอิสรภาพ และ
คอยสังเกตการณ์ไม่เข้าไปก ากับการแสดงจนเกินความจ าเป็น แต่อาจจะท าหน้าท่ีคล้ายกับ
กรรมการในการแสดงมากกว่า เพื่อดวู่าผูร้่วมกิจกรรมใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมตามท่ีตกลงกนัไว้
หรือไม่ โดยในการแสดงละครสรา้งสรรคจ์ะก าหนดจุดประสงค์เพื่อใหผู้้แสดงไดเ้รียนรูแ้ละน าไป
พฒันาต่อไป 

3.3 กระบวนการละครสร้างสรรค ์
เป้าหมายหลกัประการหน่ึงของการท ากิจกรรมละครสรา้งสรรค ์คือการไดแ้สดงละคร

แบบพูดด้นสด (improvisational drama) การแสดงละครจึงเป็นผลิตผล (product) ท่ีทุกคนรอ
คอย แต่กิจกรรมในละครสรา้งสรรคน์ั้นเป็นกระบวนการ (process) ท่ีมีขัน้ตอนในแต่ละขั้นตอนก็
ล้วนเป็นกระบวนการเรียนรู้ในตัวเอง  ในขณะท่ี วินน่ีเฟร็ดวอร์ด  (Winefred Ward) เชื่อว่า
กระบวนการพฒันาทกัษะละครสรา้งสรรคน์ัน้ตอ้งเป็นไปทีละขั้นตอน โดยฝึกทกัษะจากง่ายไปหา
ยากคือฝึกจากทกัษะการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5 ไปสู่การเคล่ือนไหว การใชท่้าใบ ้แลว้จึงฝึกการพูด
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ตน้สด แต่ไบรอันเวย ์(Brian Way) เชื่อว่า กระบวนการเรียนรูห้รือกระบวนการฝึกทักษะละครนั้น
ไม่ไดเ้กิดขึน้แบบขั้นบนัไดท่ีเบ็ดเสร็จ หรือเป็นขั้นตอนแยกออกจากกนัทีละขั้นหาก แต่เป็นเสมือน
วงกลมท่ีอยู่ซอ้น ๆ กนั (Rosenberg, 1987 อา้งถึงใน ปาริชาติ จึงวิวฒันาภรณ,์ 2546, น. 35)  

ซึ่งผูเ้รียนตอ้งสะสมประสบการณ์ฝึกทักษะการแสดงเหล่านีไ้ปเร่ือย  ๆ เมื่อผูเ้รียนมี
ความคุน้เคยแลว้ ผูน้  าจึงจะจัดประสบการณเ์ชื่อมโยงจากส่ิงท่ีผูร้่วมกิจกรรมรูจ้ักอยู่แลว้ไปสู่การ
เรียนรูใ้หม่ ๆ ท่ีกวา้งขึน้และลึกซึง้ขึน้  

ดงันัน้ก่อนท่ีผูเ้รียนจะสามารถแสดงละครแบบดน้สดไดเ้ป็นอย่างดี ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการเตรียมความพรอ้มในดา้นต่าง ๆ ต่อไปนี ้โดยจะเร่ิมดว้ยการใชป้ระสบการณจ์ากประสาท
สัมผัสทั้ง  5 (Sensory Recall) น าไปสู่ จินตนาการ(Imagination) และความคิดสร้างสรรค ์
(Creativity) การเคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์การใชท่้าใบ ้และการพดูดน้สด (Verbal Improvisation) ซึ่ง
น าไปสู่การสวมบทบาทสมมติ (Role Play) ภายใตส้ถานการณแ์ละกติกาท่ีตกลงรว่มกันก่อใหเ้กิด
การแสดงละครในแบบด้นสด (Improvisational Drama) ซึ่งต้องใช้จินตนาการผนวกกับการใช้
ปฏิภาณจนกระทั่งน าไปสู่ความเข้าใจในสถานการณ์นั้น  ๆ มากขึน้ (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์, 
2546, น. 36) 

 

   

ภาพประกอบ 1 แผนภาพวงกลมแสดงทกัษะท่ีจ าเป็นของละครสรา้งสรรค์ 

ท่ีมา: (ปาริชาติ จึงวิวฒันาภรณ,์ 2546, น. 37) 

การแสดงละครในแบบดน้สด  
(Improvisational Drama) 
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จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า กระบวนการพฒันาทกัษะละครสรา้งสรรคค์วรด าเนินการไป

ทีละขัน้ตอน ซึ่งควรจะฝึกเร่ิมตัง้แต่ง่ายไปหายาก โดยเริ่มตน้ฝึกจากทกัษะการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 
5 ไปสู่การใชจ้ินตาการ การใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์การเคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์การใชท่้าใบ ้แลว้จึง
ฝึกการพดูตน้สด ในการเตรียมความพรอ้มนั้นจะช่วยใหเ้ด็กสามารถเขา้ใจการแสดงออกเมื่อเขา้สู่
สถานการณใ์นละคร และช่วยใหเ้กิดทกัษะทางการแสดงเพิ่มมากขึน้  

3.4 หลักการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค ์
ชัยยงค์ พรมหมวงศ์ (2551) ได้อธิบายว่า ชุดกิจกรรมเป็นอีกเครื่องมือหน่ึงท่ีมี

ความส าคัญ ซึ่งถูกสรา้งขึน้มาเพื่อถ่ายทอดความรู้ สรา้งประสบการณ์ และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความก้าวหน้าไปตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ พรอ้ม ทั้งตอบสนองต่อความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเปรียบเสมือนการน า  ของเล่นมาให้เด็กเล่น มีความสะดวก 
สนุกสนานต่ืนเตน้เรา้ใจสามารถตอบสนองความตอ้งการ ของเด็กปฐมวยัไดท้ันท่วงที ท าใหเ้ด็กมี
ความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และยัง ช่วยใหค้รูทราบขอ้บกพร่องของนักเรียนแต่ละ
คนสามารถด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด ช่วยพัฒนาใหเ้ด็กปฐมวัยควบคุมอารมณต์นเองได ้
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไวก้ารใชชุ้ดกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรูไ้ดดี้ขึน้ 

โครงสร้างของแผนการสอนนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้ (ปาริชาติ  
จึงวิวฒันาภรณ,์ 2546, น. 38-45) 

1. เป้าหมายการเรียนรู ้(Learning Goals)  
2. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้(Learning Objectives)  
3. กระบวนการจดัการเรียนรู ้(Learning Process)  

3.1 กิจกรรมเตรียมความพรอ้ม (Warm-up)  
3.2 กิจกรรมจงูใจ (Motivation)  
3.3 กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์(Creative Drama)  

3.3.1 กิจกรรมก่อนละคร (Pre-Drama)  
3.3.2 กิจกรรมละคร (Drama Playing)  

4. กิจกรรมประเมินผลงานในแต่ละช่วง (Evaluation) 
1. การวางเป้าหมายการเรียนรู้ (Learning Goals)  

ดว้ยการใชล้ะครสรา้งสรรคเ์ป็นยทุธศาสตรก์ารสอนมี 3 แนวทางคือ 
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1.) การท าละครสรา้งสรรค์เพื่อเรียนรูค้วามรูห้รือประเด็นความคิดใหม่  ๆ 
(Learning new knowledge or concept through drama)  

2.) การท าละครสรา้งสรรค์เพื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับศิลปะของละคร (Learning 
about the art of drama)  

3.) การท าละครสรา้งสรรค์เพื่อเรียนรูเ้กี่ยวกับตัวเอง (Learning about self 
through drama) 

ดงันั้นการวางเป้าหมายการเรียนรูเ้ป็นเร่ืองส าคัญท่ีผูส้อนตอ้งวางแผนเป้าหมาย
ใหอ้ยู่บนสภาพความเป็นจริงของบริบทท่ีจะจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค์ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความเป็นไปได ้ 

2. การวางจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Learning Objectives)  
การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรูส้ าหรับการสอนในแต่ละครั้งนั้นผู้สอนควร

ก าหนดจดุประสงคใ์หเ้หมาะสมกบัเวลาความสามารถ และพฒันาการท่ีผ่าน ๆ มาของผูเ้รียน การ
วางจุดประสงคท่ี์มากเกินไป หรือยากเกินไปอาจเป็นอปุสรรคต่อการสอนใหป้ระสบความส าเร็จได้ 
ก่อนท่ีผู้เขียนแผนการสอนจะเลือกว่าแผนการสอนในแต่ละครั้งควรจะตั้งจุดประสงค์อย่างไร 
ผู้เขียนแผนการสอนควรจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการเรียนรู้  และเข้าใจใน
กระบวนการของละครสรา้งสรรคเ์ป็นอย่างดี 

3. การวางกระบวนการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมเตรียมความพรอ้ม (Warm-Up) จากโครงสรา้งของแผนการสอน จะ

เห็นว่าการเตรียมความพรอ้มดว้ยการอบอุ่นรา่งกายเป็นส่วนส าคัญในการท าใหผู้เ้รียนเกิดความ
ต่ืนตัว และเกิดสมาธิพรอ้มท่ีจะเขา้สู่กระบวนการท างานท่ีตอ้งอาศัยความพรอ้มทางดา้นรา่งกาย 
สมอง และอารมณ ์ 

2. กิจกรรมจูงใจ (Motivation) หมายถึงการใชค้ าถามหรือส่ือประเภทต่าง ๆ ใน
การกระตุน้ความสนใจของผูร้่วมกิจกรรม เพื่อใหผู้ร้่วมกิจกรรมเกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ หรือ
ท าความเขา้ใจกับประเด็นท่ีได้ถูกหยิบยกขึน้มา  จากนั้นผูน้  ากิจกรรมอาจจะน าเสนอข้อมูลท่ีจะ
จ าเป็นต่อการแสดงละครในช่วงทา้ย โดยผูน้  าตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมเองว่า จะใชข้อ้มูล
และเวลาเท่าไร และอย่างไรเพื่อท่ีจะเป็นการปูพืน้ฐาน และสรา้งแรงจูงใจในการแสวงหาค าตอบ
ใหก้บัผูร้ว่มกิจกรรมใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

3. กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์(Creative Drama)  
3.1 กิจกรรมก่อนละคร (Pre-Drama) หมายถึงกิจกรรมท่ีเตรียมความพรอ้ม

ในการท่ีจะแสดงละครใหก้บัผูเ้รียน กิจกรรมก่อนละครเหล่านีม้ี 2 ลกัษณะคือ  
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1.) การฝึกซอ้มการแสดงเป็นตวัละครในสถานการณต่์าง ๆ  
2.) การวางแผนว่าจะแสดงละครอย่างไรกิจกรรมการฝึกซ้อมหมายถึง

การให้ผูเ้รียนใชจ้ินตนาการในการแสดงบทบาทสมมติสั้น ๆ เพื่อเป็นการฝึกแสดงออกอย่างตัว
ละคร 

3.2 การแสดง (Drama Playing) เมื่อมีการเตรียมความพรอ้มมาพอสมควร
แล้วผู้เรียนก็จะมีความมั่นใจและความพรอ้มท่ีจะแสดงผู้สอนควรสรา้งบรรยากาศท่ีปลอดภัย
อบอุ่นเป็นกันเอง แต่จริงจังเพื่อท่ีจะให้ทั้งผู้แสดง  และผู้ชมซึ่งเป็นผู้ร่วมกิจกรรมด้วยกันนั้น 
สามารถทุ่มเทสมาธิใหก้บัละครดน้สดท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ภายในหอ้งท ากิจกรรม  

4. การประเมินผล (Evaluation)  
การประเมินผลในกระบวนการละครสรา้งสรรคม์ี 2 ลกัษณะคือ  

1.) การประเมินผลท่ีสอดแทรกระหว่างปฏิบัติกิจกรรมแต่ละส่วน หมายถึง
การท่ีผูส้อนและผูเ้รียนรว่มกนัแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปฏิกิริยาต่อการปฏิบัติของผูเ้รียนในแต่
ละขั้นตอนของกิจกรรม โดยมากจะเป็นการแสดงออกดว้ยการวิจารณใ์นเชิงสรา้งสรรคด์ว้ยวาจา
ดว้ยเสียงปรบมือดว้ยการใหก้ าลงัใจ และเป็นการประเมินผลในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 

2.) การประเมินผลการเรียนรูต้ามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการ
สอนขั้นตอนนีเ้ป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด เพราะเป็นขั้นตอนท่ีผูร้่วมกิจกรรม และผูน้  า
กิจกรรมตอ้งใชค้วามเป็นกลางในการมองผลงานท่ีเกิดขึน้จากการแสดงละคร ผูน้  ากิจกรรมควรจะ
พิจารณาว่าผลท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตรงกบัเป้าหมายและวัตถุประสงคท่ี์วางไวห้รือไม่ การตัง้ค าถามท่ี
จะน าไปสู่ขอ้สรุปว่าแผนการเรียนรูท่ี้วางไวน้ัน้บรรลุหรือไม่ จึงเป็นทักษะท่ีส าคญัและละเอียดอ่อน
เป็นอย่างยิ่ง 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ผูน้  ากิจกรรมต้องรูจ้ักจินตนาการและเลือกเฟ้นว่าจะให้ผู้
รว่มกิจกรรมแสดงละครเรื่องอะไรตอนไหนเพื่อท่ีจะน าไปสู่การประเมินผลท่ีมีคุณภาพ  แต่ในการ
แสดงออกอย่างไรนั้น ผูน้  ากิจกรรมควรจะปล่อยใหผู้แ้สดงมีอิสรภาพในการแสดงไม่จ าเป็นจะตอ้ง
เขา้ไปก ากบัการแสดงมากจนเกินความจ าเป็น แต่อาจจะท าหนา้ท่ีคลา้ย ๆ กบักรรมการการแสดง
ละครมากกว่า เพื่อท่ีจะดูว่าผูร้่วมกิจกรรมไดใ้หค้วามร่วมมือในการท ากิจกรรมนั้นตามกติกาท่ีได้
ตกลงกนัไวห้รือไม่ 

4. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
เกรียงศักด์ิ ชยัมภร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ผลของการจัดประสบการณ์โดยใช้ละคร

สรา้งสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเด็กอนุบาล พบว่า หลังการทดลอง กลุ่ม
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ทดลองท่ีได้รับการจัดประสบการณ์  โดยใช้ละครสร้างสรรค์มี ค่าเฉล่ียความสามารถทาง
คณิตศาสตรส์งูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีไดร้บั การจดัประสบการณแ์บบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

จารินี มณีแสง (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ผลการใชว้ิธีสอนละครสรา้งสรรค ์ท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์

ด้านทักษะการแสดงละครสร้างสรรค์กระบวนการกลุ่มและความพึงพอใจต่อวิธีสอนละคร
สรา้งสรรคข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าหลังการทดลองนักเรียนท่ีได้รบัวิธีสอนละคร
สรา้งสรรคม์ีผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะการแสดงละครสรา้งสรรค ์อยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ตถาตา สมพงศ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ศึกษาและออกแบบกระบวนการละคร
สรา้งสรรคเ์พื่อใชใ้นการส่ือสารกับนักเรียนออทิสติค: กรณีศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาพิเศษ มรภ.
สงขลา พบว่า กระบวนการละครสรา้งสรรค์สามารถท าให้นักเรียนออทิสติกเล็งเห็นคุณค่าของ
ตนเองท่ีมีต่อสังคมมากขึน้ เน่ืองจากมีพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรมท่ีดีขึน้  ส่งผลให้
นกัเรียนออทิสติกสามารถช่วยเหลือตนเองและผูอ้ื่นจากความสามารถของตนได้ 

พนมาน เทียนมนัส (2539) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีไดร้บั
การจัดประสบการณก์ารเล่านิทานประกอบการแสดงละครสรา้งสรรคแ์ละประกอบการวาดภาพ 
พบว่า การเล่านิทานประกอบการแสดงละครสรา้งสรรค ์สามารถส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองได้
สงูกว่า ทัง้นีน่้าจะเป็นเพราะการแสดงละครสรา้งสรรคน์ั้นเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมแสดงอารมณ์
ความรูสึ้กนึกคิดของเด็กออกมาไดอ้ย่างชัดเจนมีความสนุกสนานเรา้ใจเด็กกระตือรือรน้ในการรว่ม
กิจกรรมซึ่งในสปัดาหแ์รกท่ีเริ่มการทดลองเมื่อเด็กฟังนิทานจบใหเ้ด็กแสดงละครสรา้งสรรคเ์ด็กจะ
ลังเลและแสดงออกไดไ้ม่เต็มท่ี แต่พอประมาณ 4 สัปดาหผ่์านไปเด็กมีความคล่องตัวและแสดง
ความรูสึ้กของตวัละครนัน้ ๆ ออกมาโดยใชป้ระสบการณข์องเด็กเอง 

ธนาภร สุขยิ่ง (2553) ไดศึ้กษาเรื่อง ศึกษาและเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์  พบว่า การจัดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคท์ าใหเ้ด็กปฐมวยัมีความรู ้ความสามารถทางดา้นความเขา้ใจตนเองสงูขึน้ เพราะการจัด
กิจกรรมละครสรา้งสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย มีอิสระในการแสดงออกด้วย
ความเชื่อมั่นในตัวเอง และเด็กสามารถท าในส่ิงท่ีตนชอบได้อย่างอิสระ ท าให้เด็กเกิดความ
ภาคภมูิใจในตนเองและความสนใจในการเขา้รว่มกิจกรรม 

Kohls และ Peltzer (2009) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบท่ีแตกต่างกันของสังคมการให้
รางวัล กับสังคมการไม่ใหร้างวัลต่อการยับยั้งการตอบสนองในเด็กและวัยรุ่น พบว่า การคิดเชิง
บริหารดา้นการยับยั้งพฤติกรรมสามารถฝึกใหดี้ขึน้ไดด้ว้ยการให้แรงเสริมในระหว่างการฝึก เช่น 
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รางวัลหรือการชมเชยเมื่อเด็กท าส าเร็จซึ่งจะช่วยพฒันาการคิดเชิงบริหารด้านการยับยัง้พฤติกรรม
ของเด็กใหดี้ขึน้ได ้

Lewitt & Baker (1995) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารจัดการโรงเรียน: ส าหรบัเด็กในอนาคต 
ผลการวิจัยระยะยาว พบว่า เด็กท่ีมีการพัฒนา EF ได้น้อยจะมีสุขภาพท่ีแย่กว่า ความมั่นคง
ทางการเงินและทางสังคมในวยัผูใ้หญ่จะต ่ากว่าเด็กท่ีมี EF ดีกว่าฐานของทักษะEF ท่ีแข็งแกร่งมี
ความส าคญัยิ่งกว่าการรูจ้กัตวัเลขหรือตวัหนงัสือ 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พบว่านักวิจัย
และนักวิชาการให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด และการจัดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคใ์นการน ามาพฒันาทักษะดา้นต่าง ๆ เพื่อใหต้อบสนองต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ
เด็กไปในทิศทางท่ีดีขึน้  

 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวจิัย 

การวิจัยครั้งงนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi – Experimental Research) โดยใช้
รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวท่ีมีการวัดตัวแปรก่อนหลังการทดลอง (One Group Pretest – 
Posttest Design) เพื่อบรรลจุดุมุ่งหมายการวิจยัผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. การก าหนดประชากร และการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลอุทิศ
ศึกษา จ านวน 63 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นีเ้ป็นเด็กก่อนวยัเรียนเพศชายและหญิงท่ีมีปัญหา

ในการคิดดา้นพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในระดบัอายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา โดยการ
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือมีคณุสมบติัตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ คือ นกัเรียนระดบัชั้นปฐมวยั อาย ุ
4 – 6 ปี และมีปัญหามาก ในระดับผลคะแนนเฉล่ีย T-Score ตัง้แต่ 60 คะแนนขึน้ไป จากการใช้
แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-102) จ านวน 
3 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการควบคุม
อารมณ์ และตัวบ่งชีปั้ญหาด้านการวางแผนจัดการ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 
และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, น. 161-166) จ านวน 19 คน โดยมีการคดัเลือกดงันี ้ 

1. ผูว้ิจัยน าแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 
ปี (แบบ MU.EF-102) ของสถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, 
น. 161-166) ไปสอบถามนกัเรียนชัน้ปฐมวยั จากนกัเรียนทัง้หมด 63 คน  

2. ตรวจแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี 
(แบบ MU.EF-102) ของนกัเรียนทัง้หมดโดยใชเ้กณฑก์ารค านวณผลคะแนนของสถาบันวิจยัระบบ
สาธารณสขุ (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, น. 161-166)     
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3. ผูว้ิจัยน าแบบวัดมาประเมิณตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ แลว้คัดเลือกนกัเรียนท่ีมี
ระดบัผลคะแนนเฉล่ีย T-Score ตัง้แต่ 60 คะแนนขึน้ไป ท่ีมีปัญหามาก จ านวน 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวั
บ่งชีปั้ญหาดา้นการหยุดการยับยัง้พฤติกรรม ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการควบคุมอารมณ์ และตวับ่งชี ้
ปัญหาดา้นการวางแผนจดัการจ านวน 19 คน เพื่อใชเ้ป็นกลุ่มทดลองต่อไป 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์มีดงันี ้

1. ชดุกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
2. แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ 

MU.EF-102) ของสถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส) และมหาวิทยาลัยมหิดล (2557, น. 161-
166) 

3. แบบประเมินพัฒนาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-
101) ของสถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, น. 155-160) ใน
ขอ้ 1 – 10 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม , ขอ้ 16 – 20 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ
ดา้นการควบคมุอารมณ ์และขอ้ 27 – 32 ตวับ่งชีพ้ฒันาการดา้นการวางแผนจดัการ 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนการสรา้งแผนการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ี มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่ งใจในเด็กปฐมวัย  โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ และ
สงัเคราะหข์อ้มูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อน าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีมาสรา้ง 
รูปแบบกิจกรรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถ และความสนใจของนกัเรียน ดงันี ้   

1. ศึกษาเอกสารแนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการสรา้งชุดกิจกรรม
ละครสรา้งสรรค ์จากทฤษฎีกระบวนการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรา้งสรรคใ์นลักษณะการแสดง
ออกแบบละครโดยไม่มีการซักซ้อม เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองในการใช้
จินตนาการกระตุน้ใหเ้กิดการแสดงออกอย่างเต็มท่ี และแนวคิดการสรา้งวินัยเชิงบวกในการปรบั
พฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจ เพื่อช่วยเสริมแรงให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมี
เหตผุล ในการวิเคราะหส์ถานการณต์น้เร่ือง โดยใชก้ารสรา้งเงื่อนไข และเนน้ใหน้ักเรียนเลียนแบบ
พฤติกรรมทางสังคม จากการสังเกตพฤติกรรมดา้นสังคมจากตัวแบบ แลว้น าไปสู่กระบวนการจัด
กิจกรรมละครเพื่อหาวิธีการในการแกปั้ญหาจากสถานการณน์ั้น ๆ ในการสรา้งแผนกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจ   
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2. ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนเด็กก่อนวัยเรียนเพศชายและหญิงท่ีมีปัญหาในการ
คิดตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการหยดุการยบัยัง้พฤติกรรม ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการควบคมุอารมณ์ และตัว
บ่งชีปั้ญหาดา้นการวางแผนจดัการ จ านวน 19 คน ของโรงเรียนอนบุาลอทิุศศึกษา 

3. ขอค าปรกึษาแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรกึษาการศึกษาคน้ควา้อิสระเกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการสรา้งชดุกิจกรรม  

4. น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาจัดท าชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ โดยสรา้งชุด
กิจกรรมละครสรา้งสรรคด์ว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ยับยั้งชั่งใจ ในกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ด้านตัวบ่งชี ้พฤติกรรม ได้แก่ ด้านการหยุดการยับยั้ง
พฤติกรรม ดา้นการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการ จ านวน 12 แผนกิจกรรม แบ่ง
ออกเป็นดา้น ๆ ละ 4 แผนกิจกรรม ครัง้ละ 50 นาที ซึ่งประกอบดว้ยเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และ
วิธีการด าเนินการจดักิจกรรม โดยกิจกรรมแต่ละครัง้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงไดแ้ก่  

4.1 ช่วงท่ี 1 กิจกรรมจูงใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
เกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรูก้่อนเริ่มท ากิจกรรมต่อไปโดยจะแบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
การใชป้ระสาทสัมผัสทัง้ 5, การเคล่ือนไหวสรา้งสรรค์, การใชจ้ินตนาการ, การใชท่้าใบ้ และการ
พดูดน้สด 

4.2 ช่วงท่ี 2 กิจกรรมเตรียมทกัษะละคร เป็นการเขา้สู่กิจกรรมโดยครูจะผูก้  าหนด
วางแผนไวว้่าจะใหผู้ร้่วมกิจกรรมเตรียมตัวในเรื่องใดบา้ง เพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กทักษะการคิดจาก
การสรา้งสถานการณข์องครูไปสู่กระบวนการในทางปฏิบติักิจกรรม 

4.3 ช่วงท่ี 3 กิจกรรมละคร เป็นกิจกรรมการแสดงละคร แบบพูดด้นสด เป็น
กิจกรรมท่ีนักเรียนจะตอ้งไดร้่วมแสดงทุกคน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ดา้นการยับยั้งพฤติกรรม 
ดา้นการควบคุมอารมณ์ และดา้นการวางแผนจัดการ โดยนักเรียนใหใ้ชก้ระบวนการเรียนรูส้รา้ง
เร่ืองราวในการแสดงออกอย่างอิสระ ด าเนินการแสดงเองจนจบ  

4.4 ช่วงท่ี  4 กิจกรรมสรุป  และอภิปรายผล  เป็นขั้น ท่ีค รูซักถามเกี่ ยวกับ
สถานการณ์ท่ีได้แสดงไป โดยช่วยกันอภิปรายผลจากกิจกรรม เพื่อหาแนวทางหลังจากปฏิบัติ
กิจกรรมแล้วเกิดทักษะการคิด ด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม ด้านการควบคุมอารมณ์ และ
ดา้นการวางแผนจดัการ ของนกัเรียนเพิ่มขึน้ 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

คร้ังที ่
วันที่
ด าเนิน
กิจกรรม 

เป้าหมายตัวบ่งชี ้ ช่ือกิจกรรม 

  เก็บขอ้มลูก่อนการทดลอง (Pretest)  สรา้งความคุน้เคยกับนกัเรียน 
กิจกรรม 
ครัง้ที่ 1 - 4 

จนัทร ์ ดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม (Inhibit) การ
ยับยั้งพฤติกรรมตนเองไม่หุนหันพลันแล่น หยุด
คิดก่อนท า หยุดพฤติกรรมที่รบกวนผูอ้ื่นหรือท า
ใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้น รวมถึงการยบัยัง้ ความคิดไม่ให้
คิดเรื่อยเป่ือยในเรื่องที่ ไม่ เกี่ยวข้อง  ควบคุม
ความคิดใหมี้สมาธิจดจ่อในเร่ืองที่ก าลงัท า  

กิจกรรมช่วยกนัซ่อนหา 
พธุ กิจกรรมเดินเล่นในป่า 
ศกุร ์ กิจกรรมฝงูชา้งในป่าใหญ่ 
จนัทร ์ กิจกรรมกิ่งไมก้ายสิทธ์ิ 

กิจกรรม 
ครัง้ที่ 5 – 8 

พธุ ด้านการควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) 
ความสาม ารถ ในก ารค วบ คุ ม อ ารมณ์ ให้ 
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์  

กิจกรรมฉันคิดเธอจินตนาการ 
ศกุร ์ กิจกรรมเล่นเรือในทะเล 
จนัทร ์ กิจกรรมอาชีพในฝัน 
พธุ กิจกรรมหมีผูห้ิวโซ 

กิจกรรม 
ครัง้ที่ 9 - 12 

ศกุร ์ ด้านการวางแผนจัดการ (Plan/organize) การ
ว า งแ ผ น จั ด ก า ร ง าน ให้ เส ร็ จ  ตั้ ง แ ต่ ก า ร 
ตั้งเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญของงาน 
เร่ิมตน้ลงมือท า การไม่ติดกับปัญหาเล็กนอ้ยจน
ลืมภาพรวมของงาน การคาดการณ์ผลของการ
กระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการกระท าเพ่ือ
ปรบัปรุงงานใหด้ีขึน้  

กิจกรรมไปใหถ้ึงดวงจนัทร ์
จนัทร ์ กิจกรรมตน้ไมเ้พ่ือนรกั 
พธุ กิจกรรมสีสนัหรรษา 
ศกุร ์ กิจกรรมเก็บของเล่นกนันะ 

  เก็บขอ้มลูหลงัการทดลอง (Posttest)  

 
5. น าชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งระหว่างกิจกรรมกบัเป้าหมายและความเท่ียงตรงในการวิจยั (IOC) จ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์  อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านละคร

สรา้งสรรค ์คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
5.2 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวัน แพทยานนท ์อาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญดา้นละคร

สรา้งสรรค ์วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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5.3 อาจารย์ ดร.ณภัทรรตัน์ ไชยอัครกัลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร ์
ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

6. น าผลการประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ ไปหาค่าประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาให้
ความสอดคลอ้ง ระหว่างกิจกรรมกบัเป้าหมาย แลว้หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ทัง้ชดุ ไดค่้า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67 - 1.00 และเมื่อแยกแต่ละเร่ืองไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งดงันี ้

ตาราง 2 ผลวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้งและความเท่ียงตรง (IOC) แผนการจดักิจกรรมละคร
สรา้งสรรค ์

แผน
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ผู้เช่ียวชาญ 

คะแนน
รวม 

ดัชนี
สอดคล้อง 
รายข้อ 

แปลความ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 กิจกรรมช่วยกนัซ่อนหา 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 กิจกรรมเดินเล่นในป่า 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
3 กิจกรรมฝงูชา้งในป่าใหญ่ 1 1 0 2 0.67 ใชไ้ด ้
4 กิจกรรมกิ่งไมก้ายสิทธ์ิ 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 กิจกรรมฉันคิดเธอจินตนาการ 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 กิจกรรมเล่นเรือในทะเล 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 กิจกรรมอาชีพในฝัน 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
8 กิจกรรมหมีผูห้ิวโซ 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 กิจกรรมไปใหถ้ึงดวงจนัทร ์ 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 กิจกรรมตน้ไมเ้พ่ือนรกั 1 0 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
11 กิจกรรมสีสนัหรรษา 0 1 1 2 0.67 ใชไ้ด ้
12 กิจกรรมเก็บของเล่นกนันะ 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 ค่าดชันีความสอดคลอ้งและความเที่ยงตรง (IOC) 3.00 ใชไ้ด ้

 
7. ปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อน

น าไปใชจ้ริง  
8. น าแผนการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรคด์ว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรูท้กัษะการคิด

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจไปทดลองใชจ้ริงกับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
19 คน ท่ีมีปัญหามาก จ านวน 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการหยดุการยบัยัง้พฤติกรรม ตัว
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บ่งชีปั้ญหาดา้นการควบคุมอารมณ์ และตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการวางแผนจัดการ เพื่อหาคุณภาพ
ของแผนการจดักิจกรรม และน าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริงต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลอง และวิธีด าเนินการวิจยั 
การวิจัยครัง้นี ้ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวท่ีมีการทดสอบก่อนและหลังการ

ทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) (สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์, 2550, น. 15) ดงันี ้
 
 
 
 
 

เมื่อ   E  คือ กลุ่มการทดลอง 
   T1 คือ การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)  
   X  คือ การสอนโดยใชช้ดุกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
   T2 คือ การทดสอบหลงัการทดลอง (Posttest)    

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีด้  าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 สัปดาห ์

สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันท์ วันพุธ วันศุกร ์วันละครัง้ ทดลองแผนละ 50 นาที ในช่วงเวลา 
14.00น.–14.50 น. 

การทดลองการใช้ชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ จ านวน 12 แผนกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
ทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั  

ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1. ขอหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้อ  านวยการ
โรงเรียนอนบุาลอทิุศศึกษา เพื่อด าเนินการศึกษาคน้ควา้การทดลอง 

2. แจง้ใหผู้ป้กครองรบัทราบเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ 
เพื่อขอความรว่มมือและสนบัสนนุการจดักิจกรรม 

3. ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ใช้แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิง
บริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-102) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และ

E T1 X T2 
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มหาวิทยาลัยมหิดล (2557, น. 161-166) ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ไม่มี
ปัญหาเลย แทบไม่มี ปานกลาง เริ่มมีปัญหา และมีปัญหามาก กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
โรงเรียนอนบุาลอทิุศศึกษา จ านวน 63 คน โดยใหค้รูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมิน 

4. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 19 คน ท่ีมีปัญหามากใน 3 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ ตัวบ่งชี ้
ปัญหาด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม ตัวบ่งชีปั้ญหาด้านการควบคุมอารมณ์ และตัวบ่งชี ้
ปัญหาด้านการวางแผนจัดการ ใชเ้ป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี ้ จากการใชแ้บบประเมิน
ปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-102) ของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสขุ (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, น. 161-166)   

5. สรา้งความคุน้เคยกบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างเป็นเวลา 1 สปัดาห ์ 
6. น าแบบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอาย ุ2-6 ปี (แบบ MU.EF-

101) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และมหาวิทยาลัยมหิดล (2557, น. 155-160) 
ลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดีมาก ดี ปานกลาง ควรพฒันา และควรปรบัปรุง ใน
ขอ้ 1 – 10 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม , ขอ้ 16 – 20 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ
ด้านการควบคุมอารมณ์ และข้อ 27 – 32 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการวางแผนจัดการ ประเมิน
ทดสอบก่อนการใชช้ดุกิจกรรมละครสรา้งสรรคก์บันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง (Pretest) จ านวน 19 คน 
โดยใหค้รูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมิน  

7. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในห้องให้
เหมาะสม และใช้ชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั 12 แผนกิจกรรม จ านวน 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 50 นาที  

8. หลังการทดลองสิน้สดุลง น าแบบประเมินพัฒนาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็ก
อ า ยุ  2-6 ปี  (แ บ บ  MU.EF-101) ขอ งส ถ าบั น วิ จั ย ร ะบ บ ส า ธ า รณ สุ ข  (ส ว รส )  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2557, น. 155-160) ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดีมาก ดี 
ปานกลาง ควรพัฒนา และควรปรบัปรุง ในขอ้ 1 – 10 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการดา้นการหยุดการยับยั้ง
พฤติกรรม, ข้อ 16 – 20 ตัวบ่งชี ้พัฒนาการด้านการควบคุมอารมณ์  และข้อ 27 – 32 ตัวบ่งชี ้
พฒันาการดา้นการวางแผนจัดการชุดเดิม ประเมินทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 19 คน หลงัจากท ากิจกรรมละครสรา้งสรรค ์โดยใหค้รูประจ าชัน้เป็นผูป้ระเมิน 

9. น าคะแนนท่ีได้จากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  และสรุปผลการ
ทดลอง ตามตัวบ่งชีท้ัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม, ดา้นการควบคุมอารมณ ์
และดา้นการวางแผนจดัการ 
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การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหเ์ครื่องมือและขอ้มลู 

1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ 
หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนกิจกรรม 

ค านวณจาก (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2526, น. 89) ดงันี ้
 

สตูรค านวณ IOC = 
N

R  

 
เมื่อ   IOC      แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างเนือ้หาแผนกิจกรรมกบัจดุประสงค ์
        R      แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
         N         แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 

 

2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
การหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนโดยค านวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนนัต

พงษ์, 2521, น. 36) ดงันี ้
 

x   =  
N

x
 

 

เมื่อ    x  แทน ค่าเฉล่ีย 

          X แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
          N แทน จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

 
การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน (Standard Deviation) โดยค านวณ

จากสตูร (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2521, น. 55) ดงันี ้

S.D  =      

เมื่อ      S.D  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

              แทน ผลรวมของก าลงัสองของคะแนนแต่ละคนในกลุ่ม 
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          ( )    แทน ก าลงัสองของผลรวมของคะแนนแต่ละคนในกลุ่ม 

          N.       แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอย่าง 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนท าการ
ทดลองและหลังท าการทดลองโดยค านวณจากสตูร t-test ส าหรบั Dependent Samples (บุญเชิด 
ภิญโญอนนัตพงษ์, 2521, น. 99) ดงันี ้
 

t =  

 

เมื่อ   =  

 
และ t  แทน ค่าท่ีใชใ้นการพิจารณา t – distribution 
       D  แทน คะแนนความแตกต่าง 
       N  แทน จ านวนขอ้ 

        แทน ค่าเฉล่ียคะแนนความแตกต่าง 

       แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง 
 

   



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัยครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะหผ์ลใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายผลการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจงความถี่  ร ้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างโดยใช้สถิติ Paired Samples Statistics  โดยใชส้ถิติทดสอบ
แบบ T – test  อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ท าการประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ าเร็จรูปทางสถิติ ผูศึ้กษาไดก้ าหนดความหมายของสญัลกัษณใ์นการวิเคราะหข์อ้มูล 
ดงันี ้

N  แทน  จ านวนนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง 
   แทน  คะแนนเฉล่ีย 
t  แทน  สถิติทดสอบท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
p.  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
df.  แทน  ชัน้ของความอิสระ 
*  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยการพัฒนาชดุกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดใ้ชแ้บบประเมินพัฒนาการดา้นการคิดเชิง
บริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-101) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2557, น. 155-160) ดว้ยการหาค่าสถิติพืน้ฐาน และน ามาเปรียบเทียบ โดย
เสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบัวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. เพื่อสรา้งชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั  

2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจของนกัเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค ์ 
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ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
1. ผลจากการศึกษาและสรา้งรูปแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิด

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย โดยผูว้ิจัยไดศึ้กษาน าแนวคิดทฤษฎีทักษะ
การคิดการสรา้งวินัยเชิงบวกในการปรับพฤติกรรม มาเชื่อมโยงพัฒนาเข้าสู่กระบวนการจัด
กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ดงันี ้

แผนกิจกรรมท่ี 1 - 4 ดา้นการหยุดการยบัยัง้พฤติกรรม เพื่อใหน้ักเรียนสามารถ ตัง้ใจท า
กิจกรรมของตัวเอง ไม่รบกวนผูอ้ื่น, เมื่อขัดแยง้กับเพื่อน ไม่ใชก้ าลังในการแกปั้ญหา,  จดจ่อกับ
กิจกรรมในชัน้เรียนท่ีครูสอน, ท ากิจกรรมที่ครูมอบหมายเสร็จในเวลาท่ีก าหนด, เขา้คิวรอได ้อดทน
รอคอยได,้ รูจ้กัรอท่ีจะพดู ไม่พดูแทรกในขณะท่ีผูอ้ื่นก าลงัพดู, เมื่อตอ้งการของท่ีเพื่อนก าลงัเล่นอยู่ 
รูจ้กัขออนญุาตเมื่อตอ้งการของท่ีเพื่อนก าลงัเล่นอยู่, หยดุเล่นเสียงดังเมื่อครูเตือน, จดจ่อกบังานท่ี
ท า ไม่วอกแวกง่าย, และเล่นอย่างระวงั รูจ้กัหยดุเมื่อเห็นว่าการเล่นแรงขึน้จนอาจบาดเจ็บหรือเกิด
อันตราย ก่อนการจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียนมีคะแนนอยู่ต ่าว่าเกณฑ์เฉล่ียมาก ในระดับควร
ปรบัปรุง ซึ่งนักเรียนไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมของตนเอง หุนหันพลันแล่น ไม่สามารถหยุดคิด
ก่อนท า หรือหยุดพฤติกรรมท่ีรบกวนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเดือดรอ้นได้ รวมถึงไม่สามารถยับยั้ง
ความคิดไม่ใหคิ้ดเรื่อยเป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง หรือควบคุมความคิดใหม้ีสมาธิจดจ่อในเรื่องท่ี
ก าลังท า ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดน้ าองคป์ระกอบของทกัษะการคิด และการปรบัพฤติกรรม ในการใชแ้รง
เสริมมาเชื่อมโยงสู่กระบวนการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ เพื่อใหน้ักเรียนเขา้ใจผูอ้ื่น สามารถ
ยบัยัง้พฤติกรรมการแสดงออกต่อบุคคลอื่นๆ ควบคมุความคิดของตวัเอง และเห็นความส าคญัของ
การปฏิบติัตนเพื่ออยู่รว่มกนัในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ  

แผนกิจกรรมท่ี 5 - 8 ด้านการควบคุมอารมณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ เมื่อเจอปัญหา 
สงบสติอารมณห์าทางแกปั้ญหาไม่เอาแต่โวยวาย, เมื่อโกรธรูจ้ักสงบอารมณร์ะบายอารมณโ์กรธ
อย่างเหมาะสม ไม่ใช้ความรุนแรงเช่น ไปเล่นกีฬา เล่นดนตรี วาดภาพ ฯลฯ , อารมณ์มั่นคง ไม่
แปรปรวนง่าย, ระงับอารมณ์ต่ืนเตน้วิตกกังวลเพื่อท ากิจกรรมต่อได ้เช่นเมื่อท าของหาย เมื่อตอ้ง
ออกไปพูดหนา้ชั้นเรียน และเมื่อผิดหวังเสียใจ ครูปลอบโยนใหคื้นอารมณ์เป็นปกติไดใ้นเวลาไม่
นาน (3 ขวบไม่เกิน 5 นาที, 5 ขวบไม่เกิน 10นาที) ก่อนการจัดกิจกรรมพบว่า นกัเรียนมีคะแนนอยู่
ต ่าว่าเกณฑเ์ฉล่ียมาก ในระดับควรปรบัปรุง ซึ่งนักเรียนไม่สามารถควบคุมอารมณใ์ห้แสดงออก
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงไดน้ าองคป์ระกอบของทกัษะการคิด และการปรบั
พฤติกรรม ในการใชแ้รงเสริมมาเชื่อมโยงสู่กระบวนการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์มาใช ้เพื่อให้
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นกัเรียนสามารถก ากับควบคุมอารมณข์องตนเองท่ีจะส่งผลในระยะยาว และสามารถด าเนินชีวิต
ใหม้ีสขุภาพกายและใจที่ดีในวิถีการใชช้ีวิตประจ าวนัในสงัคมต่อไป 

แผนกิจกรรมที่ 9 – 12 ดา้นการวางแผนจดัการ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ เก็บของเล่นเขา้ท่ี
เมื่อเล่นเสร็จ ไม่ทิง้เกล่ือนกลาด, เมื่อครูชีแ้นะใหท้ างาน เด็กเร่ิมตน้ลงมือท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยเตือน , เมื่อบอกต าแหน่งท่ีตั้งของส่ิงของบางอย่างในห้องอย่าง
ชดัเจน เด็กสามารถหาของนั้นเจอ, รูว้่าเวลาไหนตอ้งท าอะไรเช่น เขา้แถวเมื่อไดย้ินเสียงกริ่ง ลา้ง
มือก่อนทานอาหาร เก็บของก่อนกลับบา้น, รูจ้กัแกปั้ญหาเช่น เมื่อท าน า้หกรูจ้ักหาผา้มาเช็ด เมื่อ
ตอ้งการของเล่นท่ีเอือ้มไม่ถึงรูจ้ักหาเกา้อีห้รือบันไดเตีย้มาปีนหยิบของ เมื่อไม่มีชอ้นทานขา้วรูจ้ัก
เดินไปหยิบ ไม่มียางลบรูจ้ักเดินไปหา และท างานเสร็จโดยไม่ติดกับรายละเอียดเล็กน้อยท่ีไม่
ส าคัญมากเกินไป เช่น ต่อเลโกจ้นเสร็จแมจ้ะหาบางชิน้ไม่เจอก็ใชช้ิน้อื่นหรือสีอื่นแทน ลากเสน้ผิด
แต่ไม่มียางลบก็ท าต่อจนเสร็จได ้ก่อนการจัดกิจกรรมพบว่า นกัเรียนมีคะแนนอยู่ต ่าว่าเกณฑเ์ฉล่ีย
มาก ในระดับควรปรับปรุง ซึ่งนักเรียนไม่สามารถวางแผนจัดการงานให้เสร็จ ตั้งแต่การ 
ตัง้เป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญของงาน เริ่มตน้ลงมือท า มักจะติดกับปัญหาเล็กนอ้ยจนลืม
ภาพรวมของงาน และไม่สามารถคาดการณผ์ลการกระท าของตนเองท่ีจะส่งผลเพื่อปรบัปรุงงานให้
ดีขึน้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าองค์ประกอบของทักษะการคิด และการปรับพฤติกรรม ในการใช้แรง
เสริมมาเชื่อมโยงสู่กระบวนการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์มาใช ้เพื่อใหน้ักเรียนสามารถฝึกการ
ตัง้เป้าหมาย และวางแผนด าเนินการด้วยตนเอง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดล าดับ
ความส าคญัใน 

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มลูจากการศึกษาไปพฒันาสู่ขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมในแผนกิจกรรม
ละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย 
โดยชุดกิจกรรมดังกล่าว ในแผนกิจกรรมประกอบไปด้วย สาระส าคัญของแผนกิจกรรม 
กระบวนการด าเนินกิจกรรม ส่ือการสอน และการวดัประเมินผล จ านวน 12 แผนกิจกรรม โดยการ
จัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ดา้นตัวบ่งชีพ้ฤติกรรม ไดแ้ก่ แผนกิจกรรมท่ี 1 - 4 ดา้นการหยุดการ
ยบัยัง้พฤติกรรม แผนกิจกรรมที ่5 - 8 ดา้นการควบคมุอารมณ ์และแผนกิจกรรมที ่9 – 12 ดา้นการ
วางแผนจดัการ โดยแผนกิจกรรมแบ่งออกเป็นดา้น ดา้นละ 4 แผน ดงันี ้
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ตาราง 3 โครงสรา้งรูปแบบชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั 

คร้ังที่ กิจกรรม แนวคิดทฤษฎ ี ลักษณะตัวชีวั้ดด้านพฤติกรรม 
1 กิจกรรมช่วยกนั

ซ่อนหา 
ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การสัมผัส,
การลิม้รส) และการใช้จินตนาการ
และความคิดสรา้งสรรค ์
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

ด้านการหยุดการยับย้ังพฤติกรรม ตั้งใจ
ท ากิจกรรมของตัวเอง ไม่รบกวนผู้อื่น, เม่ือ
ขดัแยง้กบัเพ่ือน ไม่ใชก้ าลงัในการแกปั้ญหา,  
จดจ่อกับกิจกรรมในชั้นเรียนที่ครูสอน , ท า
กิจกรรมที่ ค รูมอบหมายเสร็จใน เวลาที่
ก าหนด, เขา้คิวรอได ้อดทนรอคอยได,้ รูจ้ัก
รอที่จะพูด ไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้อื่นก าลัง
พูด, เม่ือต้องการของที่เพ่ือนก าลังเล่นอยู่ 
รูจ้กัขออนญุาตเม่ือตอ้งการของที่เพ่ือนก าลัง
เล่นอยู่, หยดุเล่นเสียงดงัเม่ือครูเตือน, จดจ่อ
กับงานที่ท  า ไม่วอกแวกง่าย และเล่นอย่าง
ระวัง รูจ้ักหยุดเม่ือเห็นว่าการเล่นแรงขึน้จน
อาจบาดเจ็บหรือเกิดอนัตราย 

2 กิจกรรมเดินเล่น
ในป่า 

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
เคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

3 กิจกรรมฝงูชา้ง
ในป่าใหญ่ 

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
ใชท้่าใบ ้
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

4 กิจกรรมกิ่งไม้
กายสิทธ์ิ 

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
แสดงละครแบบพดูดน้สด  
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

5 กิจกรรมฉันคิด
เธอจินตนาการ 

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
ใชป้ระสาทสัมผัสทั้ง 5 (การได้ยิน,
ก า ร ม อ ง เห็ น )  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค ์
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

ด้านการควบคุมอารมณ์ เม่ือเจอปัญหา 
สงบสติอารมณ์หาทางแก้ปัญหาไม่เอาแต่
โวยวาย, เม่ือโกรธรูจ้ักสงบอารมณ์ระบาย
อารมณ์โกรธอย่างเหมาะสม ไม่ใช้ความ
รุนแรงเช่น ไปเล่นกีฬา เล่นดนตรี วาดภาพ 
ฯลฯ, อารมณ์มั่นคง ไม่แปรปรวนง่าย, ระงับ
อารมณ์ตื่นเตน้วิตกกังวลเพ่ือท ากิจกรรมต่อ
ได้ เช่นเม่ือท าของหาย เม่ือต้องออกไปพูด
หน้าชั้น เรียน  และเม่ือ ผิดหวังเสียใจ ครู
ปลอบโยนใหค้ืนอารมณ์เป็นปกติไดใ้นเวลา
ไม่นาน (3 ขวบไม่เกิน 5 นาที, 5 ขวบไม่เกิน 
10นาที) 

6 กิจกรรมเล่นเรือ
ในทะเล 

 

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
เคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

7 กิจกรรม 
อาชีพในฝัน 

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
ใชท้่าใบ ้
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

 

 



  57 

ตาราง 3 (ต่อ) 

คร้ังที่ กิจกรรม แนวคิดทฤษฎ ี ลักษณะตัวชีวั้ดด้านพฤติกรรม 
8 กิจกรรมหมี 

ผูห้ิวโซ 
ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
แสดงละครแบบพดูดน้สด  
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

 

9 กิจกรรมไปใหถ้ึง
ดวงจนัทร ์

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
ใชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 (การไดก้ล่ิน) 
และการใชจ้ินตนาการและความคิด
สรา้งสรรค ์
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

ด้านการวางแผนจัดการ เก็บของเล่นเข้าที่
เม่ือเล่นเสร็จ ไม่ทิง้เกล่ือนกลาด, เม่ือครูชีแ้นะ
ให้ท างาน เด็กเริ่มต้นลงมือท างานที่ ได้รับ
มอบหมายไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งคอยเตือน, 
เม่ือบอกต าแหน่งที่ตั้งของส่ิงของบางอย่างใน
หอ้งอย่างชดัเจน เด็กสามารถหาของนั้นเจอ, รู ้
ว่าเวลาไหนตอ้งท าอะไรเช่น เขา้แถวเม่ือไดย้ิน
เสียงกริ่ง ลา้งมือก่อนทานอาหาร เก็บของก่อน
กลบับา้น, รูจ้ักแก้ปัญหาเช่น เม่ือท าน า้หกรูจ้ัก
หาผา้มาเช็ด เม่ือตอ้งการของเล่นที่เอือ้มไม่ถึง
รูจ้ักหาเก้าอีห้รือบันไดเตีย้มาปีนหยิบของ เม่ือ
ไม่มีชอ้นทานขา้วรูจ้ักเดินไปหยิบ ไม่มียางลบ
รูจ้ักเดินไปหา และท างานเสร็จโดยไม่ติดกับ
รายละเอียดเล็กนอ้ยที่ไม่ส าคัญมากเกินไปเช่น 
ต่อเลโก้จนเสร็จแม้จะหาบางชิน้ไม่เจอก็ใชช้ิน้
อื่นหรือสีอื่นแทน ลากเสน้ผิดแต่ไม่มียางลบก็
ท าต่อจนเสร็จได ้

10 กิจกรรมตน้ไม้
เพ่ือนรกั 

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
เคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

11 กิจกรรมสีสนั
หรรษา 

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
ใชท้่าใบ ้
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 

12 กิจกรรมเก็บของ
เล่นกนันะ 

ทฤษฎีหลักการละครสรา้งสรรคก์าร
แสดงละครแบบพดูดน้สด  
ทฤษฎีหลกัการสรา้งวินยัเชิงบวก 
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ตาราง 4 ผลการทดสอบหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายการจัดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั (N = 3) 

กิจกรรม เป้าหมาย (IOC) ความหมาย 
1. กิจกรรมช่วยกนัซ่อนหา ด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม (Inhibit) การยับยั้ง

พฤติกรรมตนเองไม่หุนหันพลันแล่น หยุดคิดก่อนท า 
หยุดพฤติกรรมที่รบกวนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเดือดรอ้น 
รวมถึงการยบัยัง้ ความคิดไม่ใหค้ิดเร่ือยเป่ือยในเร่ืองที่ไม่
เกี่ยวข้อง ควบคุมความคิดให้มีสมาธิจดจ่อในเรื่องที่
ก าลงัท า  

1.00 เลือกไว ้

2. กิจกรรมเดินเล่นในป่า ด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม (Inhibit) การยับยั้ง
พฤติกรรมตนเองไม่หุนหันพลันแล่น หยุดคิดก่อนท า 
หยุดพฤติกรรมที่รบกวนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเดือดรอ้น 
รวมถึงการยบัยัง้ ความคิดไม่ใหค้ิดเร่ือยเป่ือยในเร่ืองที่ไม่
เกี่ยวข้อง ควบคุมความคิดให้มีสมาธิจดจ่อในเรื่องที่
ก าลงัท า  

0.67 เลือกไว ้

3. กิจกรรมฝงูชา้งในป่า
ใหญ่ 

ด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม (Inhibit) การยับยั้ง
พฤติกรรมตนเองไม่หุนหันพลันแล่น หยุดคิดก่อนท า 
หยุดพฤติกรรมที่รบกวนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเดือดรอ้น 
รวมถึงการยบัยัง้ ความคิดไม่ใหค้ิดเร่ือยเป่ือยในเร่ืองที่ไม่
เกี่ยวข้อง ควบคุมความคิดให้มีสมาธิจดจ่อในเรื่องที่
ก าลงัท า  

0.67 เลือกไว ้

4. กิจกรรมกิ่งไมก้ายสิทธ์ิ ด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม (Inhibit) การยับยั้ง
พฤติกรรมตนเองไม่หุนหันพลันแล่น หยุดคิดก่อนท า 
หยุดพฤติกรรมที่รบกวนผู้อื่นหรือท าให้ผู้อื่นเดือดรอ้น 
รวมถึงการยบัยัง้ ความคิดไม่ใหค้ิดเร่ือยเป่ือยในเร่ืองที่ไม่
เกี่ยวข้อง ควบคุมความคิดให้มีสมาธิจดจ่อในเรื่องที่
ก าลงัท า  

1.00 เลือกไว ้

5. กิจกรรมฉันคิดเธอ
จินตนาการ 

ด้ า น ก า รค ว บ คุ ม อ า ร ม ณ์  (Emotional Control) 
ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ให ้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ ์

1.00 เลือกไว ้
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ตาราง 4 (ต่อ) 

กิจกรรม เป้าหมาย (IOC) ความหมาย 
6. กิจกรรมเล่นเรือในทะเล ด้ า น ก า รค ว บ คุ ม อ า ร ม ณ์  (Emotional Control) 

ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ให ้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ ์ 

1.00 เลือกไว ้

7. กิจกรรมอาชีพในฝัน ด้ า น ก า รค ว บ คุ ม อ า ร ม ณ์  (Emotional Control) 
ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ให ้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ ์ 

0.67 เลือกไว ้

8. กิจกรรมหมีผูห้ิวโซ ด้ า น ก า รค ว บ คุ ม อ า ร ม ณ์  (Emotional Control) 
ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ให ้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ ์ 

1.00 เลือกไว ้

9. กิจกรรมไปใหถ้ึงดวง
จนัทร ์

ดา้นการวางแผนจัดการ (Plan/organize) การวางแผน
จัดการงานให้เสร็จ ตั้งแต่การ ตั้งเป้าหมาย จัดล าดับ
ความส าคัญของงาน เริ่มต้นลงมือท า การไม่ติดกับ
ปัญหาเล็กนอ้ยจนลืมภาพรวมของ งาน การคาดการณ์
ผลของการกระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการกระท า
เพ่ือปรบัปรุงงานใหด้ีขึน้  

1.00 เลือกไว ้

10. กจิกรรมตน้ไมเ้พ่ือนรกั ดา้นการวางแผนจัดการ (Plan/organize) การวางแผน
จัดการงานให้เสร็จ ตั้งแต่การ ตั้งเป้าหมาย จัดล าดับ
ความส าคัญของงาน เริ่มต้นลงมือท า การไม่ติดกับ
ปัญหาเล็กนอ้ยจนลืมภาพรวมของ งาน การคาดการณ์
ผลของการกระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการกระท า
เพ่ือปรบัปรุงงานใหด้ีขึน้  

0.67 เลือกไว ้

11. กจิกรรมสีสนัหรรษา ดา้นการวางแผนจัดการ (Plan/organize) การวางแผน
จัดการงานให้เสร็จ ตั้งแต่การ ตั้งเป้าหมาย จัดล าดับ
ความส าคัญของงาน เริ่มต้นลงมือท า การไม่ติดกับ
ปัญหาเล็กนอ้ยจนลืมภาพรวมของ งาน การคาดการณ์
ผลของการกระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการกระท า
เพ่ือปรบัปรุงงานให้ดีขึน้ (นวลจันทร ์จุฑาภัคดีกุล และ
คณะ, 2560) 

0.67 เลือกไว ้
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ตาราง 4 (ต่อ) 

กิจกรรม เป้าหมาย (IOC) ความหมาย 
12. กจิกรรมเก็บของเล่น

กนันะ 
ดา้นการวางแผนจัดการ (Plan/organize) การวางแผน
จัดการงานให้เสร็จ ตั้งแต่การ ตั้งเป้าหมาย จัดล าดับ
ความส าคัญของงาน เริ่มต้นลงมือท า การไม่ติดกับ
ปัญหาเล็กนอ้ยจนลืมภาพรวมของ งาน การคาดการณ์
ผลของการกระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการกระท า
เพ่ือปรบัปรุงงานให้ดีขึน้ (นวลจันทร ์จุฑาภัคดีกุล และ
คณะ, 2560) 

1.00 เลือกไว ้

 
ผลจากการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 4 แสดงใหเ้ห็นว่าผลการทดสอบหาค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งระหว่างรูปแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรคก์บัเป้าหมายการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย ในหัวขอ้ ชื่อกิจกรรม, เป้าหมาย, 
วตัถปุระสงค,์ ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม, กิจกรรมจงูใจ, กิจกรรมเตรียมทกัษะละคร, กิจกรรมละคร 
และกิจกรรมสรุป และอภิปรายผล ของแผนกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเดินเล่นในป่า, แผนกิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมฝูงช้างในป่าใหญ่, แผนกิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมอาชีพในฝัน, แผนกิจกรรมท่ี 10  กิจกรรม
ตน้ไมเ้พื่อนรกั และแผนกิจกรรมท่ี 11 กิจกรรมสีสันหรรษา มีค่าความสอดคลอ้งของแผนกิจกรรม
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 และค่าความสอดคล้องของแผนกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมช่วยกันซ่อนหา, 
แผนกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมกิ่งไม้กายสิทธิ์, แผนกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมฉันคิดเธอจินตนาการ, แผน
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมเล่นเรือในทะเล, แผนกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมหมีผู้หิวโซ, แผนกิจกรรมท่ี 9  

กิจกรรมไปใหถ้ึงดวงจนัทร ์และแผนกิจกรรมที่ 12 กิจกรรมเก็บของเล่นกนันะ มีค่าความสอดคลอ้ง
ของแผนกิจกรรมเท่ากับ 1.00 ทุกหัวขอ้ สรุปไดว้่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่ารูปแบบกิจกรรม
ละครสรา้งสรรคก์บัเป้าหมายการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั มีความสอดคลอ้งกนั   

เมื่อผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญเรียบรอ้ยแลว้ผู้วิจัยได้น ารูปแบบกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย  ไป
ทดลอง ใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นปฐมวัยท่ีไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ทดลองจริง  
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ (Try out) กิจกรรมละครสรา้งสรรคซ์ึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แต่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดลอง 

กิจกรรม ช่ือกิจกรรม 
ผลการทดลอง (Try out) การปรับปรุงแก้ไข 

ใช้ได้ ปรับปรุง  
1 กิจกรรมช่วยกนัซ่อนหา ✓  - 

2 กิจกรรมเดินเล่นในป่า  ✓ ในการเค ล่ือนไหวสร้างสรรค ์

เนื่องจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมยัง

เป็นเด็กเล็ก การใหดู้รูปภาพแล้ว

จินตนาการการเคล่ือนไหวเองยัง

ไม่เพียงพอ อาจจะใช้ส่ือ เช่น 

วีดีโอการเคล่ือนไหวของสตัวช์นิด

นัน้ใหน้ักเรียนไดด้แูลว้ใหน้ักเรียน

จินตนาการการเคล่ือนไหวตาม 

3 กิจกรรมฝงูชา้งในป่าใหญ่  ✓ ในการท ากิจกรรมขั้นตอนการ

ประดิษฐ์หน้ากากช้าง ในการ

ประดิษฐ์ควรจะลดให้เหลือ 1-2

ขั้นตอน เนื่องจากเป็นเด็กเล็กจะ

ใช้เวลาในการท าค่อนข้างนาน 

แล ะต้ อ งค อ ย สั ง เก ตุ ก า รณ์

ช่วยเหลือเม่ือนกัเรียนท าไม่ได ้

4 กิจกรรมกิ่งไมก้ายสิทธ์ิ ✓  - 

5 กิจกรรมฉันคิดเธอ

จินตนาการ 

 ✓ การสรา้งสถานการณ์ในการท า

เค้กตกลงพื้น นักเรียนมีอาการ

ตกใจ และบางคน เหมือนจะ

รอ้งไห้ ดังนั้นไม่ควรปล่อยเวลา

ให้นั ก เรี ยน เกิ ดอ ารมณ์ แล ะ

ความรู ้สึกนานเกินไป  ควรรีบ

อธิบายและปลอบโยนให้คื น

อารมณเ์ป็นปกติโดยเร็ว 



  62 

ตาราง 5 (ต่อ) 

กิจกรรม ช่ือกิจกรรม 
ผลการทดลอง (Try out) การปรับปรุงแก้ไข 

ใช้ได้ ปรับปรุง  
6 กิจกรรมเล่นเรือในทะเล ✓  - 
7 กิจกรรมอาชีพในฝัน ✓  - 
8 กิจกรรมหมีผูห้ิวโซ ✓  - 
9 กิจกรรมไปใหถ้ึงดวง

จนัทร ์
 ✓ กิจกรรมประสาทสัมผัสการดม

กล่ิน นกัเรียนจะตอ้งดมกล่ิมที่อยู่
ในกล่อง ดังนั้นก่อนท ากิจกรรม
ควรสอบถามครูประจ าชั้น ว่า
นักเรียนคนไหนมีแพ้ก ล่ิน แพ้
อาหารหรือไม่ 

10 กิจกรรมตน้ไมเ้พ่ือนรกั  ✓ ในกิจกรรมการเคล่ือนไหวควร
ก าหนดทิศางที่ชัดเจน ไม่มีส่ิงกีด
ขวาง และมีพืน้ที่ เพราะนักเรียน
จะว่ิงชนกนั และเกิดอบุตัิเหตไุด ้  

11 กิจกรรมสีสนัหรรษา  ✓ กิจกรรมละครนักเรียนต้องการ
ส ร้า งบ ท สนทน า ขึ้น ม า ให ม่
ภายใต้เค้าโครงเดิม ซึ่งอาจจะ
ยากและใช้ เวลานาน  ดั งนั้ น
อาจจะใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนได้คิดและจินตนาการ
ต่อไปได ้  

12 กิจกรรมเก็บของเล่นกนั
นะ 

✓  - 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์การทดลองใช้ (Try out) กิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อ

ส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง  แสดงให้เห็นว่าชุดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรคท่ี์ผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้ มีความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยบางกิจกรรมมี
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การปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบการจดักิจกรรม และเนือ้หากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้
สามารถน าไปใชจ้ดักิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยัไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ท าการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลใน
รูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย สรุปผลการศึกษาตามวัตถปุระสงคใ์นงานวิจัยน าเสนอไดเ้ป็น 2 
ส่วน มีรายละเอียดดงันี ้

ส่วนท่ี 2.1 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลัง
การจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์

ส่วนท่ี 2.2 ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินพัฒนาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย
ก่อนเรียนของนกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั อาย ุ4 – 6 ปี โรงเรียนอนบุาลอทิุศศึกษา 

ส่วนที่ 2.1 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบทักษะการคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การยับย้ังชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค ์

ในส่วนนีน้ าเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวบ่งชีท้ักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์จ านวน 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการหยุด 
การยับยั้งพฤติกรรม ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการควบคุมอารมณ์ และตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการวางแผน
จดัการ มีผลการวิเคราะหด์งันี ้

ส่วนที่ 2.1.1 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการหยุดการยับย้ังพฤติกรรม 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลัง (Pretest-Posttest) การ
จดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ตวับ่งชีพ้ฒันาการดา้นการหยดุการยบัยัง้พฤติกรรม (n = 19) 

การทดสอบ 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t. df. p. 
ค่าเฉล่ีย 

ความแตกต่าง 
ก่อนจดักิจกรรม 19 40 14.42 0.61 

-66.47 18.00 0.000* 20.89 
หลงัจดักิจกรรม 19 40 35.32 1.34 

การทดลองครัง้นี ้ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
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จากตาราง 6 ผลวิเคราะหเ์ปรียบเทียบทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและ
หลงัการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ตวับ่งชีพ้ฒันาการดา้นการหยดุการยบัยัง้พฤติกรรม จากกลุ่ม
นักเรียน 19 คน มีคะแนนเต็ม 40 คะแนน ผลการจัดกิจกรรม พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ีย
คะแนนเท่ากบั 14.42  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และหลังจดักิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนน
เท่ากบั 35.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.34 โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความ
แตกต่าง มีค่า t –test = -66.475, df. = 18.00, Sig. = 0.000 < 0.05 จึงกล่าวได้ว่า ผลคะแนน
ทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี 
โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการดา้น
การหยุดการยับยั้งพฤติกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 โดยหลัง
กิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกนัสูงกว่าก่อนจดักิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างท่ี 20.89 อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถแสดงเป็นกราฟไดด้งัภาพประกอบ 2 
 

 

ภาพประกอบ 2 ค่าคะแนนพฒันาการดา้นการหยดุการยบัยัง้พฤติกรรม  
ระหว่างก่อนและหลงั (Pretest-Posttest) การใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรค ์

เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั 
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ส่วนที่ 2.1.2 ตัวบง่ชีพ้ัฒนาการด้านการควบคุมอารมณ ์

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลัง (Pretest-Posttest)  
การจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ตวับ่งชีพ้ฒันาการดา้นการควบคมุอารมณ ์(n = 19) 

การทดสอบ 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t. df. p. 
ค่าเฉล่ียความ

แตกต่าง 
ก่อนจดักิจกรรม 19 20 7.74 0.45 

-47.318 18.00 0.000* 10.37 
หลงัจดักิจกรรม 19 20 18.11 0.74 

การทดลองครัง้นี ้ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
 

จากตาราง 7 ผลวิเคราะหเ์ปรียบเทียบทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ตัวบ่งชีพ้ฒันาการดา้นการควบคมุอารมณ์ จากกลุ่มนักเรียน 
19 คนมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ผลการจัดกิจกรรม พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนน
เท่ากับ 7.74  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และหลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 
18.11 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่าง 
มีค่า t –test = -47.318, df. = 18.00, Sig. = 0.000 < 0.05 จึงกล่าวได้ว่า ผลคะแนนทักษะการ
คิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียน
อนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการ
ควบคุมอารมณ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยหลังกิจกรรมมีค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างกันสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างท่ี 10.37 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถแสดงเป็นกราฟไดด้งัภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 ค่าคะแนนพฒันาการดา้นการควบคมุอารมณ ์ 
ระหว่างก่อนและหลงั (Pretest-Posttest) การใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรค ์

เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั 

ส่วนที่ 2.1.3 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการวางแผนจัดการ 

ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลัง (Pretest-Posttest)  
การจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ตวับ่งชีพ้ฒันาการดา้นการวางแผนจดัการ (n = 19) 

การทดสอบ 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

t. df. p. 
ค่าเฉล่ีย 

ความแตกต่าง 
ก่อนจดักิจกรรม 19 24 10.63 1.12 

-60.905 18.00 0.000* 10.63 
หลงัจดักิจกรรม 19 24 21.26 0.87 

การทดลองครัง้นี ้ * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

 
จากตาราง 8 ผลวิเคราะหเ์ปรียบเทียบทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ตวับ่งชีพ้ฒันาการดา้นการวางแผนจัดการ จากกลุ่มนกัเรียน 
19 คนมีคะแนนเต็ม 24 คะแนน ผลการจัดกิจกรรม พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนน
เท่ากับ 10.63  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.12 และหลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 
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21.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87 โดยผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่าง 
มีค่า t –test = -60.905, df. = 18.00, Sig. = 0.000 < 0.05 จึงกล่าวได้ว่า ผลคะแนนทักษะการ
คิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียน
อนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการ
วางแผนจัดการ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยหลังกิจกรรมมีค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างกันสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างท่ี 10.63 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 สามารถแสดงเป็นกราฟไดด้งัภาพประกอบ 4 
 

 

ภาพประกอบ 4 ค่าคะแนนพฒันาการดา้นการวางแผนจดัการ  
ระหว่างก่อนและหลงั (Pretest-Posttest) การใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรค ์

เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั 

ส่วนที่ 2.2 ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็ก
วัยก่อนเรียนของนักเรียนระดบัชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 

ในส่วนนีเ้ป็นผลการวิเคราะหแ์บบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย
ก่อนเรียนของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา หลังการจัด
กิจกรรม จ านวน 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่  ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการหยดุ การยบัยั้งพฤติกรรม ตวับ่งชีปั้ญหา
ดา้นการควบคมุอารมณ ์และตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการวางแผนจดัการ มีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินพัฒนาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนของ
นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั อาย ุ4 – 6 ปี โรงเรียนอนบุาลอทิุศศึกษา ระหว่างก่อนและหลงั (Pretest-
Posttest)  ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการหยดุ การยบัยัง้พฤติกรรม 

ข้อที่ 
ตัวบ่งชีปั้ญหาด้านการหยุด 

การยับย้ังพฤติกรรม 

ก่อนท ากิจกรรม หลังท ากิจกรรม ค่าเฉล่ีย
ความ

แตกต่าง x  SD. 
ระดับการ
ประเมิน x  SD. 

ระดับการ
ประเมิน 

1. ตัง้ใจท ากิจกรรมของตวัเอง ไม่รบกวน
ผูอ้ื่น 

1.53 0.51 ต ่า 3.79 0.42 สงู 2.26 

2 เม่ือขดัแยง้กบัเพ่ือน ไม่ใชก้าลงัในการ
แกปั้ญหา 

1.58 0.51 ต ่า 3.68 0.48 สงู 2.10 

3 จดจ่อกบักิจกรรมในชัน้เรียนที่ครูสอน 1.58 0.51 ต ่า 3.37 0.50 สงู 1.79 
4 ท ากิจกรรมที่ครูมอบหมายเสร็จในเวลา

ที่ก าหนด 
1.58 0.51 ต ่า 3.53 0.51 สงู 1.95 

5 เขา้คิวรอได ้อดทนรอคอยได ้ 1.42 0.51 ต ่า 3.47 0.51 สงู 2.05 
6 รูจ้กัรอที่จะพดูไม่พดูแทรกในขณะที่

ผูอ้ื่นก าลงัพดู 
1.58 0.61 ต ่า 3.58 0.51 สงู 2.00 

7 เม่ือตอ้งการของที่เพ่ือนก าลงัเล่นอยู่ 
รูจ้กัขออนญุาตเม่ือตอ้งการของที่
เพ่ือนก าลงัเล่นอยู่ 

1.37 0.50 ต ่า 3.58 0.51 สงู 2.21 

8 หยดุเล่นเสียงดงัเม่ือครูเตือน 1.32 0.48 ต ่า 3.53 0.51 สงู 2.21 
9 จดจ่อกบังานที่ท  า ไม่วอกแวกง่าย 1.21 0.42 ต ่า 3.47 0.51 สงู 2.26 
10 เล่นอย่างระวงั รูจ้กัหยดุเม่ือเห็นว่า

การเล่นแรงขึน้จนอาจบาดเจ็บหรือ
เกิดอนัตราย 

1.26 0.45 ต ่า 3.32 0.48 สงู 2.06 

 รวม 1.44 0.06 ต ่า 3.53 0.13 สูง 2.09 

 
ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน

ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา  ตัวบ่งชีปั้ญหาด้านการ
หยุด การยับยั้งพฤติกรรม โดยภาพรวม คะแนนก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 1.44 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.06 อยู่ในเกณฑ์ระดับต ่า และหลังการท ากิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 3.53 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.13 อยู่ในระดับสูง ส าหรบัคะแนนในหลังกิจกรรมเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นมีระดับ
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การประเมินสูงในทุกดา้น โดยสูงสุด ขอ้ 1 ตั้งใจท ากิจกรรมของตัวเอง ไม่รบกวนผูอ้ื่น มีค่าเฉล่ีย 
3.79 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 รองลงมา ขอ้ 2 เมื่อขดัแยง้กบัเพื่อน ไม่ใชก้าลงัในการแกปั้ญหา 
(  = 3.68) และ ขอ้ 6 รูจ้กัรอท่ีจะพูด ไม่พดูแทรกในขณะท่ีผูอ้ื่นก าลงัพูด (  = 3.58) ขอ้ 7 เมื่อ
ตอ้งการของท่ีเพื่อนก าลงัเล่นอยู่ รูจ้กัขออนญุาตเมื่อตอ้งการของท่ีเพื่อนก าลงัเล่นอยู่ (  = 3.58) 
โดยผลประเมินน้อยสุดใน ข้อ 10 เล่นอย่างระวัง รูจ้ักหยุดเมื่อเห็นว่าการเล่นแรงขึน้จนอาจ
บาดเจ็บหรือเกิดอนัตราย (  = 3.32) ตามล าดบั สามารถแสดงเป็นกราฟไดด้งัภาพประกอบ 5 

 

 

ภาพประกอบ 5 ค่าคะแนนพฒันาการดา้นการหยดุการยบัยัง้พฤติกรรม  
ระหว่างก่อนและหลงั (Pretest-Posttest) การใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรค ์

เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั 

  

ข้อที่
1

ข้อที่
2

ข้อที่
3

ข้อที่
4

ข้อที่
5

ข้อที่
6

ข้อที่
7

ข้อที่
8

ข้อที่
9

ข้อที่
10

ก่อนทดลอง 1.53 1.58 1.58 1.58 1.42 1.58 1.37 1.32 1.21 1.26

หลังทดลอง 3.79 3.68 3.37 3.53 3.47 3.58 3.58 3.53 3.47 3.32

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

ค่า
เฉ
ลี่ ย

พัฒนาการด้านการหยุดการยับย้ังพฤตกิรรม



  70 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินพัฒนาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี  โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ระหว่างก่อนและหลัง  
(Pretest-Posttest)  ตวับ่งชีพ้ฒันาการดา้นการควบคมุอารมณ  ์

ข้อที่ 
ตัวบ่งชีพั้ฒนาการด้านการควบคุม

อารมณ ์

ก่อนท ากิจกรรม หลังท ากิจกรรม ค่าเฉล่ีย
ความ

แตกต่าง x  SD. 
ระดับการ
ประเมิน x  SD. 

ระดับการ
ประเมิน 

1. เม่ือเจอปัญหา สงบสติอารมณห์าทาง
แกปั้ญหาไม่เอาแต่โวยวาย 

1.53 0.51 ต ่า 3.58 0.51 สงู 2.05 

2 เม่ือโกรธรูจ้กัสงบอารมณร์ะบายอารมณ์
โกรธอย่างเหมาะสม ไม่ใชค้วามรุนแรง
เช่น ไปเล่นกีฬา เล่นดนตรี วาดภาพ ฯลฯ 

1.63 0.50 ต ่า 3.53 0.51 สงู 1.90 

3 อารมณม์ั่นคง ไม่แปรปรวนง่าย 1.63 0.50 ต ่า 3.89 0.32 สงู 2.26 
4 ระงบัอารมณต์ื่นเตน้วิตกกงัวลเพ่ือท า

กิจกรรมต่อได ้เช่นเม่ือท าของหาย เม่ือ
ตอ้งออกไปพดูหนา้ชัน้เรียน 

1.47 0.51 ต ่า 3.84 0.37 สงู 2.37 

5 เม่ือผิดหวงัเสียใจ ครูปลอบโยนใหค้ืน
อารมณเ์ป็นปกติไดใ้นเวลาไม่นาน (3 
ขวบไม่เกิน 5 นาที, 5 ขวบไม่เกิน 10
นาที) 

1.47 0.51 ต ่า 3.26 0.45 สงู 1.79 

รวม 1.55 0.91 ต ่า 3.62 0.15 สูง 2.07 

 
ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน

ของนกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั อาย ุ4 – 6 ปี โรงเรียนอนบุาลอทิุศศึกษา หลงัการจดักิจกรรม ตวับ่งชี ้
พัฒนาการด้านการควบคุมอารมณ์โดยภาพรวม คะแนนก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 1.55 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยู่ในเกณฑร์ะดบัต ่า และหลงัการท ากิจกรรมคะแนนมีค่าเฉล่ีย 3.62 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 อยู่อยู่ในระดบัสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นหลงัจัดกิจกรรมมีระดบัการ
ประเมินสงูในทุกดา้น โดยสงูสดุ ขอ้ 3อารมณม์ั่นคง ไม่แปรปรวนง่าย มีค่าเฉล่ีย 3.89 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.32 รองลงมา ขอ้ 4 ระงับอารมณ์ต่ืนเตน้วิตกกังวลเพื่อท ากิจกรรมต่อได้ เช่นเมื่อท า
ของหาย เมื่อต้องออกไปพูดหน้าชั้นเรียน (  = 3.84), ข้อ 1 เมื่อเจอปัญหา สงบสติอารมณ์
หาทางแกปั้ญหาไม่เอาแต่โวยวาย (  = 3.58) และขอ้ 2 เมื่อโกรธรูจ้กัสงบอารมณร์ะบายอารมณ์
โกรธอย่างเหมาะสม ไม่ใชค้วามรุนแรงเช่น ไปเล่นกีฬา เล่นดนตรี วาดภาพ ฯลฯ (  = 3.53) โดย
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ผลประเมินนอ้ยสุดใน ขอ้ 5 เมื่อผิดหวังเสียใจ ครูปลอบโยนใหคื้นอารมณ์เป็นปกติไดใ้นเวลาไม่
นาน (3 ขวบไม่เกิน 5 นาที, 5 ขวบไม่เกิน 10นาที) (  = 3.26) ตามล าดับ สามารถแสดงเป็น
กราฟไดด้งัภาพประกอบ 6 
 

 

ภาพประกอบ 6 ค่าคะแนนพฒันาการดา้นการควบคมุอารมณ ์ 
ระหว่างก่อนและหลงั (Pretest-Posttest) การใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรค ์

เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินพัฒนาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนของ
นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั อาย ุ4 – 6 ปี โรงเรียนอนบุาลอทิุศศึกษา ระหว่างก่อนและหลงั (Pretest-
Posttest)  ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการวางแผนจดัการ 

ข้อที่ 
ตัวบ่งชีปั้ญหาด้านการวางแผน

จัดการ 

ก่อนท ากิจกรรม หลังท ากิจกรรม ค่าเฉล่ีย
ความ

แตกต่าง x  SD. 
ระดับการ
ประเมิน x  SD. 

ระดับการ
ประเมิน 

1. เก็บของเล่นเขา้ที่เม่ือเล่นเสร็จไม่ทิง้
เกล่ือนกลาด 

1.58 0.51 ต ่า 4.00 0.00 สงู 2.42 

 

ขอ้ที่ 1 ขอ้ที่ 2 ขอ้ที่ 3 ขอ้ที่ 4 ขอ้ที่ 5

ก่อนทดลอง 1.53 1.63 1.63 1.47 1.47

หลงัทดลอง 3.58 3.53 3.89 3.84 3.26
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ตาราง 11 (ต่อ) 

ข้อที่ 
ตัวบ่งชีปั้ญหาด้านการวางแผน

จัดการ 

ก่อนท ากิจกรรม หลังท ากิจกรรม ค่าเฉล่ีย
ความ

แตกต่าง x  SD. 
ระดับการ
ประเมิน x  SD. 

ระดับการ
ประเมิน 

2 เม่ือครูชีแ้นะใหท้ างาน เด็กเร่ิมตน้ลงมือ
ทางานที่ไดร้บัมอบหมายไดด้ว้ยตนเอง 
โดยไม่ตอ้งคอยเตือน 

1.74 0.45 ต ่า 3.32 0.48 สงู 1.58 

3 เม่ือบอกต าแหน่งที่ตัง้ของส่ิงของ
บางอย่างในหอ้งอย่างชดัเจน เด็ก
สามารถหาของนัน้เจอ 

1.84 0.37 ต ่า 3.74 0.45 สงู 1.90 

4 รูว่้าเวลาไหนตอ้งท าอะไรเช่น เขา้แถว
เม่ือไดย้ินเสียงกริ่ง ลา้งมือก่อนทาน
อาหาร เก็บของก่อนกลบับา้น 

1.84 0.37 ต ่า 3.37 0.50 สงู 1.53 

5 รูจ้กัแกปั้ญหาเช่น เม่ือท าน า้หกรูจ้กัหา
ผา้มาเช็ด เม่ือตอ้งการของเล่นที่เอือ้มไม่
ถึงรูจ้กัหาเกา้อีห้รือบนัไดเตีย้มาปีนหยิบ
ของ เม่ือไม่มีชอ้นทานขา้วรูจ้กัเดินไป
หยิบ ไม่มียางลบรูจ้กัเดินไปหา 

1.79 0.42 ต ่า 3.37 0.50 สงู 1.58 

6 ท างานเสร็จโดยไม่ติดกบัรายละเอียด
เล็กนอ้ยที่ไม่ส าคญัมากเกินไปเช่น 
ต่อเลโกจ้นเสร็จแมจ้ะหาบางชิน้ไม่เจอก็
ใชช้ิน้อื่นหรือสีอื่นแทน ลากเสน้ผิดแต่ไม่
มียางลบก็ทาต่อจนเสร็จได ้

1.84 0.37 ต ่า 3.47 0.51 สงู 1.63 

 รวม 1.77 0.19 ต ่า 3.54 0.15 สูง 1.77 

 
ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน

ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา  หลังการจัดกิจกรรม ตัว
บ่งชีปั้ญหาด้านการวางแผนจัดการโดยภาพรวม คะแนนก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 1.77 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 อยู่ในเกณฑร์ะดบัต ่า และหลงัการท ากิจกรรมคะแนนมีค่าเฉล่ีย 3.54 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นหลังจัดกิจกรรมมีระดับการประเมินสูงในทุก
ด้าน โดยสูงสุด ข้อ 1 เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อเล่นเสร็จ ไม่ทิ ้งเกล่ือนกลาด มีค่าเฉล่ีย 4.00 ค่า
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 รองลงมา ขอ้ 3 เมื่อบอกต าแหน่งท่ีตัง้ของส่ิงของบางอย่างในหอ้งอย่าง
ชัดเจน เด็กสามารถหาของนั้นเจอ (  = 3.74), ข้อ 6 ท างานเสร็จโดยไม่ติดกับรายละเอียด
เล็กนอ้ยท่ีไม่ส าคญัมากเกินไปเช่น ต่อเลโกจ้นเสร็จแมจ้ะหาบางชิน้ไม่เจอก็ใชช้ิน้อื่นหรือสีอื่นแทน 
ลากเสน้ผิดแต่ไม่มียางลบก็ทาต่อจนเสร็จได ้(  = 3.47), ขอ้ 4 รูว้่าเวลาไหนตอ้งท าอะไรเช่น เขา้
แถวเมื่อไดย้ินเสียงกริ่ง ลา้งมือก่อนทานอาหาร เก็บของก่อนกลบับา้น (  = 3.37) และ ขอ้ 5 รูจ้กั
แก้ปัญหาเช่น เมื่อท าน า้หกรูจ้ักหาผา้มาเช็ด เมื่อตอ้งการของเล่นท่ีเอือ้มไม่ถึงรูจ้ักหาเก้าอีห้รือ
บันไดเตีย้มาปีนหยิบของ เมื่อไม่มีชอ้นทานขา้วรูจ้ักเดินไปหยิบ ไม่มียางลบรูจ้ักเดินไปหา (  = 
3.37) โดยผลประเมินน้อยสุดใน ข้อ 2 เมื่อครูชี ้แนะให้ท างาน เด็กเริ่มต้นลงมือทางานท่ีได้รับ
มอบหมายไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งคอยเตือน (  = 3.32) ตามล าดบั สามารถแสดงเป็นกราฟได้
ดงัภาพประกอบ 7 
 

 

ภาพประกอบ 7 ค่าคะแนนพฒันาการดา้นการวางแผนจดัการ  
ระหว่างก่อนและหลงั (Pretest-Posttest) การใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรค ์

เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั 

 

ขอ้ที่ 1 ขอ้ที่ 2 ขอ้ที่ 3 ขอ้ที่ 4 ขอ้ที่ 5 ขอ้ที่ 6

ก่อนทดลอง 1.58 1.74 1.84 1.84 1.79 1.84

หลงัทดลอง 4 3.32 3.74 3.37 3.37 3.47
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พัฒนาการด้านการวางแผนจัดการ



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
การวิจัยการพัฒนาชดุกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์ 
1. เพื่อสรา้งชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั  
2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจของนกัเรียน

ระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค ์ 

ขอบเขตประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลอุทิศ
ศึกษา จ านวน 63 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครัง้นีเ้ป็นเด็กก่อนวยัเรียนเพศชายและหญิงท่ีมีปัญหา

ในการคิดดา้นพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในระดบัอายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา โดยการ
คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือมีคณุสมบติัตามท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ คือ นกัเรียนระดบัชั้นปฐมวยั อาย ุ
4 – 6 ปี และมีปัญหามาก ในระดับผลคะแนนเฉล่ีย T-Score ตัง้แต่ 60 คะแนนขึน้ไป จากการใช้
แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-102) จ านวน 
3 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการควบคุม
อารมณ์ และตัวบ่งชีปั้ญหาด้านการวางแผนจัดการ ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 
และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, น. 161-166) จ านวน 19 คน โดยมีการคดัเลือกดงันี ้ 

1. ผูว้ิจัยน าแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 
ปี (แบบ MU.EF-102) ของสถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, 
น. 161-166) ไปสอบถามนกัเรียนชัน้ปฐมวยั จากนกัเรียนทัง้หมด 63 คน  
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2. ตรวจแบบประเมินปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี 
(แบบ MU.EF-102) ของนกัเรียนทัง้หมดโดยใชเ้กณฑก์ารค านวณผลคะแนนของสถาบันวิจยัระบบ
สาธารณสขุ (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, น. 161-166)     

3. ผูว้ิจัยน าแบบวัดมาประเมิณตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว้ แลว้คัดเลือกนกัเรียนท่ีมี
ระดบัผลคะแนนเฉล่ีย T-Score ตัง้แต่ 60 คะแนนขึน้ไป ท่ีมีปัญหามาก จ านวน 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวั
บ่งชีปั้ญหาดา้นการหยุดการยับยัง้พฤติกรรม ตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการควบคุมอารมณ์ และตวับ่งชี ้
ปัญหาดา้นการวางแผนจดัการจ านวน 19 คน เพื่อใชเ้ป็นกลุ่มทดลองต่อไป 

ตัวแปรที่ศึกษา 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตตวัแปรท่ีศึกษา ดงันี ้

1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก ่ละครสรา้งสรรค ์ 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่พฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์มีดงันี ้

1. ชดุกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์
2. แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ 

MU.EF-102) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล (2557, น. 161-
166) 

3. แบบประเมินพัฒนาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-
101) ของสถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส) และมหาวิทยาลัยมหิดล (2557, น. 155-160) ใน
ขอ้ 1 – 10 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม , ขอ้ 16 – 20 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการ
ดา้นการควบคมุอารมณ ์และขอ้ 27 – 32 ตวับ่งชีพ้ฒันาการดา้นการวางแผนจดัการ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi – Experimental Research) โดยใช้

รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวท่ีมีการวัดตัวแปรก่อนหลังการทดลอง (One Group Pretest – 
Posttest Design)  กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัคือเด็กก่อนวยัเรียนเพศชายและหญิงท่ีมีปัญหาในการ
คิดดา้นพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในระดับอายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling)   ตามคุณสมบัติ ไดแ้ก่ นักเรียนระดับชั้น
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ปฐมวยั อาย ุ4 – 6 ปี และมีปัญหามาก ในระดบัผลคะแนนเฉล่ีย T-Score ตัง้แต่ 60 คะแนนขึน้ไป 
จากการใชแ้บบประเมินปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-
102) จ านวน 3 ตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการหยดุการยับยั้งพฤติกรรม ตวับ่งชีปั้ญหาดา้น
การควบคมุอารมณ ์และตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการวางแผนจดัการ ของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข 
(สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล รวมจ านวน 19 คน 

การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล  
สถิติในการวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายผลการ

วิเคราะห ์ไดแ้ก ่การแจงความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างโดยใชส้ถิติ Paired Samples 
Statistics  โดยใช้สถิติทดสอบแบบ T – test  อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.05 ท าการ
ประมวลผลขอ้มลูจากโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูปทางสถิติ ไดท้ าการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูและการแปลผลในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย สรุปผลวิจยัไดด้งันี ้

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลจากการออกแบบสรา้งชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั การสรา้งชดุกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์กล่าวได้
ว่ากิจกรรมท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้มาโดยใชห้ลกัการละครสรา้งสรรคต์ามแนวคิดของ ภรณี ครุุรตันะ และ
ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ ์และน ามาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎทีักษะการคิดการสรา้งวินยัเชิงบวก
ในการปรบัพฤติกรรม ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นการแสดงออกนักเรียน ทัง้ 3 ดา้น
โดยรูปแบบเน้นการปรับพฤติกรรมการคิด ให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ซึ่ง
กิจกรรมจะเนน้การสอนในการปฏิบัติจริงดว้ยตนเอง โดยผูว้ิจัยใชส้ถานการณ์ต่างๆ ท่ีนักเรียนได้
ประสบพบเจอมาใชเ้ป็นตัวอย่างในกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเรียนรูจ้ักการแก้ไขปัญหา สามารถ
วิเคราะห ์และอธิบายถึงคณุและโทษของการแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ อีกทัง้ในการปรบัพฤติกรรม
นั้น เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความสามารถในการจัดการความรูแ้ละการในไปใช้ สามารถคิดวิเคราะห ์
และการแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสรา้งสรรค์นั้น จะเน้นดว้ยการให้นักเรียน
เลียนแบบพฤติกรรมทางสังคม จากการสังเกตพฤติกรรมดา้นสังคมจากตัวแบบ และใชก้ารสรา้ง
เงื่อนไขเพื่อเป็นแรงจงูใจใหก้บันกัเรียน 

ผู้วิจัยจะจัดเตรียมกระบวนการในการวางแผนสรา้งกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการของนักเรียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิ์ผลสูงสุดในการท ากิจกรรม โดยผลหลังจากการท า
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กิจกรรมละครสรา้งสรรคน์ัน้ไม่ไดต้อ้งการใหน้กัเรียนแสดงได้ หรือเกิดทักษะแสดงออกท่ีดี แต่เป็น
การสอดแทรกวิธีการในช่วยนักเรียนให้เห็นและรูจ้ักตัวเองมากขึน้ระหว่างการท ากิจกรรมละคร
สรา้งสรรค ์ซึ่งในทกุๆ ครัง้จะมีการสรุปและอภิปรายผลน าไปสู่การพฒันาพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจ
ท่ีดีขึน้ในอนาคต โดยในแต่ละแผนกิจกรรมประกอบด้วยเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการ
ด าเนินการจดักิจกรรม โดยกิจกรรมแต่ละครัง้แบ่งออกเป็น 4 ช่วงไดแ้ก่  

ช่วงท่ี 1 กิจกรรมจูงใจ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรูก้่อนเริ่มท ากิจกรรมต่อไปโดยจะแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การใช้
ประสาทสมัผสัทัง้ 5, การเคล่ือนไหวสรา้งสรรค,์ การใชจ้ินตนาการ, การใชท่้าใบ ้และการพดูดน้สด 

ช่วงท่ี 2 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร เป็นการเขา้สู่กิจกรรมโดยครูจะผูก้  าหนดวางแผนไว้
ว่าจะให้ผู้ร่วมกิจกรรมเตรียมตัวในเร่ืองใดบ้าง เพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กทักษะการคิดจากการสรา้ง
สถานการณข์องครูไปสู่กระบวนการในทางปฏิบติักิจกรรม 

ช่วงท่ี 3 กิจกรรมละคร เป็นกิจกรรมการแสดงละคร แบบพูดด้นสด เป็นกิจกรรมท่ี
นักเรียนจะตอ้งได้ร่วมแสดงทุกคน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม 
ดา้นการควบคุมอารมณ์ และดา้นการวางแผนจัดการ โดยนักเรียนใหใ้ชก้ระบวนการเรียนรูส้รา้ง
เร่ืองราวในการแสดงออกอย่างอิสระด าเนินการแสดงเองจนจบ  

ช่วงท่ี 4 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล เป็นขัน้ท่ีครูซกัถามเกี่ยวกับสถานการณท่ี์ไดแ้สดง
ไป โดยช่วยกันอภิปรายผลจากกิจกรรม เพื่อหาแนวทางหลังจากปฏิบติักิจกรรมแลว้เกิดทกัษะการ
คิด ดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม ดา้นการควบคุมอารมณ์ และดา้นการวางแผนจดัการ ของ
นกัเรียนเพิ่มขึน้ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์สรา้งขึน้เพื่อ เพื่อให้นักเรียนเกิดศักยภาพท่ี
สมบูรณ ์มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น เรียนรูใ้นการแกปั้ญหาเป็น และสามารถอยู่รว่มกับ
คนอื่นอย่างเป็นสุข โดยประคับประคองในการปรับพฤติกรรมให้สามารถเอาตัวรอดจาก
สถานการณ์ยาก ๆ ได้ ส่งผลให้ประสบความส าเร็จทั้งในการเรียน การดูแลตนเอง การสรา้ง
ความสมัพันธ์กบัผูอ้ื่น และเติบโตขึน้มาเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคณุภาพ ในชุดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ดา้น
ตวับ่งชีพ้ฤติกรรม ไดแ้ก่ ดา้นการหยุดการยับยัง้พฤติกรรม ดา้นการควบคุมอารมณ  ์และดา้นการ
วางแผนจัดการ จ านวน 12 แผนกิจกรรม ใชเ้วลาการท ากิจกรรมจ านวน 4 สัปดาห ์สัปดาหล์ะ 3 
วนั ครัง้ละ 50 นาที โดยแบ่งออกเป็นดา้น ๆ ละ 4 แผนกิจกรรมดงันี ้ 
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กิจกรรมครัง้ท่ี 1 – 4 เป้าหมายตัวบ่งชีด้า้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม (Inhibit) ไดแ้ก่ 
กิจกรรมช่วยกันซ่อนหา, กิจกรรมเดินเล่นในป่า, กิจกรรมฝูงช้างในป่าใหญ่ และกิจกรรมกิ่งไม้
กายสิทธิ์  

กิจกรรมครั้งท่ี 5 – 8 เป้าหมายตัวบ่งชีด้้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
ไดแ้ก่ กิจกรรมฉันคิดเธอจินตนาการ, กิจกรรมเล่นเรือในทะเล, กิจกรรมอาชีพในฝัน และกิจกรรม
หมีผูหิ้วโซ  

กิจกรรมครัง้ท่ี 9 – 12 เป้าหมายตัวบ่งชีด้า้นการวางแผนจัดการ (Plan/organize) ไดแ้ก่ 
กิจกรรมไปใหถ้ึงดวงจันทร,์ กิจกรรมตน้ไมเ้พื่อนรกั, กิจกรรมสีสันหรรษา และกิจกรรมเก็บของเล่น
กนันะ  

จากนั้นน าชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์สนอผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งระหว่างกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งและความ
เท่ียงตรงของเครื่องมือวิจัย  (IOC) โดยใช้เกณฑ์คัดเลือกตั้งแต่ 0.50 ขึน้ไป ผลปรากฏว่าชุด
กิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็ก
ปฐมวยั รวมจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป มีทัง้หมด 12 แผนกิจกรรม 
โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งและความเท่ียงตรง (IOC) อยู่ท่ี 0.67 – 1.00 สรุปไดว้่าผูท้รงคณุวุฒิ
มีความคิดเห็นว่ารูปแบบของกิจกรรมละครสรา้งสรรคม์ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งของกิจกรรม
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

เมื่อผ่านการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญเรียบรอ้ยแลว้ผู้วิจัยได้น ารูปแบบกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย ไป
ทดลอง ใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นปฐมวัยท่ีไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลอง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ทดลองจริงไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างจริงต่อไป 

2. จากการวิเคราะหข์อ้มลูเปรียบเทียบการพฒันาทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย เมื่อเปรียบเทียบตัวบ่งชีท้ักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา มีค่าคะแนน
เฉล่ียก่อนและหลงัการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค ์จ านวน 3 ดา้นตวับ่งชี ้ไดแ้ก่ ตวับ่งชีปั้ญหาดา้น
การหยุดการยับยั้งพฤติกรรม ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการควบคุมอารมณ์ และตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการ
วางแผนจดัการ สรุปผลการวิเคราะหไ์ดด้งันี ้
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2.1 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม ผลการจัดกิจกรรม พบว่า
ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 14.42  และหลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 
35.32 ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่างพบว่าคะแนนทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม
มีความแตกต่างกันโดยหลงักิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกันสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างท่ี 20.89 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากผลการวิเคราะห์แบบประเมินตัวบ่งชี ้พัฒนาการด้านการหยุดการยับยั้ง
พฤติกรรม พบว่าหลังจดักิจกรรม คะแนนสูงสดุ ขอ้ 1 ตัง้ใจท ากิจกรรมของตวัเองไม่รบกวนผูอ้ื่น มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.42 รองลงมา ขอ้ 2 
เมื่อขดัแยง้กบัเพื่อน ไม่ใชก้ าลงัในการแกปั้ญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0.48 และจากผลคะแนนค่าเฉล่ียความแตกต่างพบว่า ขอ้ 1 ตัง้ใจท า
กิจกรรมของตัวเองไม่รบกวนผูอ้ื่น และขอ้ 9 จดจ่อกับงานท่ีท า ไม่วอกแวกง่าย มีค่าเฉล่ียความ
แตกต่างเท่ากนัท่ี 2.26 ซึ่งถือว่ามากท่ีสดุ เมื่อน าคะแนนก่อนการทดลองมาเปรียบเทียบกนัแลว้ ขอ้ 
9 จดจ่อกบังานท่ีท า ไม่วอกแวกง่าย ก่อนจดักิจกรรมมีผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.21 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0.42 อยู่ในระดับนอ้ยท่ีสุด สามารถสรุปไดว้่าการ
จดักิจกรรมละครสรา้งสรรคใ์นการพฒันาการหยดุการยบัยัง้พฤติกรรม นกัเรียนมีพฒันาการในการ
จดจ่อกบังานท่ีครูมอบหมายให ้โดยไม่วอกแวกสนใจในส่ิงรอบๆ ขา้งดีท่ีสดุ 

2.2 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการควบคุมอารมณ์ ผลการจัดกิจกรรม พบว่าก่อนจัด
กิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 7.74  และหลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 18.11 โดย
ผลการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแตกต่าง พบว่าผลคะแนนทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา 
ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค์ ตัวบ่งชีพ้ฒันาการดา้นการควบคุมอารมณ์ มีความ
แตกต่างกันโดยหลังกิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกันสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียความ
แตกต่างท่ี 10.37 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากผลการวิเคราะหแ์บบประเมินตัวบ่งชีพ้ัฒนาการดา้นการควบคุมอารมณ์ พบว่า
หลงัจัดกิจกรรม คะแนนสูงสดุ ขอ้ 3 อารมณ์มั่นคง ไม่แปรปรวนง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.32 รองลงมา ขอ้ 4 ระงบัอารมณต่ื์นเตน้วิตก
กงัวลเพื่อทากิจกรรมต่อได้ เช่นเมื่อท าของหาย เมื่อตอ้งออกไปพูดหนา้ชัน้เรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
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3.84 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0.37  และจากผลคะแนนค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างพบว่า ขอ้ 4 ระงบัอารมณต่ื์นเตน้วิตกกงัวลเพื่อทากิจกรรมต่อได ้เช่นเมื่อท าของหาย 
เมื่อตอ้งออกไปพดูหนา้ชั้นเรียน มีค่าเฉล่ียความแตกต่างท่ี 2.37 ซึ่งถือว่ามากท่ีสดุ เมื่อน าคะแนน
ก่อนการทดลองมาเปรียบเทียบกนัแลว้ ขอ้ 4 ระงับอารมณต่ื์นเตน้วิตกกงัวลเพื่อทากิจกรรมต่อได้ 
เช่นเมื่อท าของหาย เมื่อตอ้งออกไปพูดหนา้ชัน้เรียน ก่อนจดักิจกรรมมีผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 1.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.51 อยู่ในระดบันอ้ยท่ีสดุ สามารถ
สรุปไดว้่าการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรค์ในการพัฒนาการควบคุมอารมณ ์นักเรียนมีพัฒนาการ
ในการระงับอารมณต์ัวเอง ไม่ต่ืนเตน้วิตกกังวลมากเกินไป เมื่อตอ้งท ากิจกรรมหนา้ชั้นเรียนได้ดี
ท่ีสดุ 

2.3 ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการวางแผนจัดการ ผลการจัดกิจกรรม พบว่าก่อนจัด
กิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 10.63  และหลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากับ 21.26 โดย
ผลการทดสอบพบว่า ผลคะแนนทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค์ ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการด้านการวางแผนจัดการ มีความแตกต่างกัน โดยหลังกิจกรรมมี
ค่าเฉล่ียความแตกต่างกันสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างท่ี  10.63 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากผลการวิเคราะหแ์บบประเมินตัวบ่งชีพ้ัฒนาการดา้นการวางแผนจัดการ พบว่า
หลงัจัดกิจกรรม คะแนนสงูสุด ขอ้ 1 เก็บของเล่นเขา้ท่ีเมื่อเล่นเสร็จ ไม่ทิง้เกล่ือนกลาด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.00 รองลงมา ขอ้ 3 เมื่อบอก
ต าแหน่งท่ีตัง้ของส่ิงของบางอย่างในหอ้งอย่างชดัเจน เด็กสามารถหาของนัน้เจอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.74 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 0.45 และจากผลคะแนนค่าเฉล่ีย
ความแตกต่างพบว่า ข้อ 1 เก็บของเล่นเข้าท่ีเมื่อเล่นเสร็จไม่ทิง้เกล่ือนกลาด มีค่าเฉล่ียความ
แตกต่างท่ี 2.42 ซึ่งถือว่ามากท่ีสดุ เมื่อน าคะแนนก่อนการทดลองมาเปรียบเทียบกนัแลว้ ขอ้ 1 เก็บ
ของเล่นเขา้ท่ีเมื่อเล่นเสร็จไม่ทิง้เกล่ือนกลาด ก่อนจัดกิจกรรมมีผลการประเมินมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 1.58 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.51 อยู่ในระดับนอ้ยท่ีสดุ สามารถสรุปได้
ว่าการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ในการพัฒนาการวางแผนจัดการ นักเรียนมีพัฒนาการในการ
รูจ้ักเก็บของเล่น หรือของใชส่้วนตัวไม่ทิง้เกล่ือนกลาดเมื่อตัวเองใชเ้สร็จแลว้ ใหเ้ขา้ท่ีเหมือนเดิม
อย่างเป็นระเบียบไดดี้ท่ีสดุ 
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อภิปรายผล 
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวยั ของนกัเรียนระดับชัน้ปฐมวยั โรงเรียนอนบุาล
อทิุศศึกษา สามารถอภิปรายผลในการวิจยัไดด้งันี ้

1. ผลจากการสรา้งชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวัย ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งชดุกิจกรรม
ละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่ งใจในเด็กปฐมวัย 
โดยใชท้ฤษฎีละครสรา้งสรา้งสรรคท่ี์ว่าดว้ย ละครสรา้งสรรคเ์ป็นลักษณะการแสดงออกแบบละคร
โดยไม่มีการซักซอ้ม วัตถุประสงคใ์นการจัดละครสรา้งสรรค ์มิใช่เป็นการแสดง เพื่อใหเ้กิดความ
บนัเทิงแก่ผูช้ม เช่น การจัดละครโดยทั่ว ๆ ไป แต่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้แ้สดงไดใ้ช ้ความสามารถ
ของตนเองในการใชค้วามคิด ท่าทาง และภาษา ครูเป็นผูแ้นะแนวทางใหเ้กิดจินตนาการกระตุน้ให้
เกิดการแสดง ซึ่งสะท้อนความคิดเกี่ ยวกับชีวิตและสังคม  (สมาคมละครส าหรับเด็กแห่ง
สหรฐัอเมริกา, 1977 อา้งถึงใน ภรณี ครูรตันะ, 2526, น. 4) และทฤษฎีทักษะการคิดการสรา้งวินัย
เชิงบวกในการปรบัพฤติกรรม ท่ีว่าด้วย การใช้วินัยเชิงบวกในการสอนและการฝึกฝนเด็กให้มี
พฤติกรรมตามท่ีเราคาดหวงัดว้ยการส่ือสารเชิงบวก และฝึกใหเ้ด็กใชท้ักษะการคิดเป็นการฝึกให้
เด็ก คิดเป็น ท าเป็น เรียนรูเ้ป็น แกปั้ญหาเป็น อยู่กบัผู้อื่นอย่างมีความสุข มีการรกัษาสัมพนัธภาพ
ระหว่างกัน มีการแสดงความรกัความเอาใจใส่ หลีกเล่ียงการใชค้วามรุนแรง ไม่ใชค้ าสั่งหา้มหรือดุ
ด่า เมื่อไม่เป็นตามความคาดหวงัของตน มีการใหร้างวลัและค าชมเชย (กิตติมา สรุิยกานต,์ 2562) 
นอกจากนีซ้ีน่า มอลลแ์รง และฮาเวิรด์การด์เนอร ์(Seana Moran & Howard Gardner, 2009, p. 
19) ไดก้ล่าวว่าทักษะการคิด Executive Functions ท าหนา้ท่ีก ากับพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายของ
บุคคล ชี ้ให้เห็นถึงส่ิง ท่ีบุคคลพึงกระท าให้เหมาะสมกับบริบท โดยค านึงถึงความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมา ค านึงถึงสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึน้ตามมา ค านึงถึงความคาดหวังใน
อนาคต รวมทั้งค านึงถึงคุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล ทักษะการคิดจะช่วยให้
บุคคลมีส านึกของการเตรียมพรอ้ม ส านึกของภาระหนา้ท่ี มีการยืดหยุ่น และมีการรว่มมือ  

ผูว้ิจัยพบว่า จากการประเมินปัญหาปัญหาพฤติกรรมดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็ก
อ ายุ  2 -6  ปี  (แบ บ  MU.EF-102 ) ขอ งสถ าบั น วิ จั ย ระบ บ สาธา รณ สุ ข  (ส ว รส ) แล ะ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2557, น. 161-166) พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย เมื่อเทียบมาตราส่วนในการ
ประเมินค่า 5 ระดบั ท าใหท้ราบว่านกัเรียนมีปัญหามากในการยบัยั้งชั่งใจจากแบบประเมินปัญหา
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พฤติกรรมใน 3 ตัวบ่งชี ้ไดแ้ก่ ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการหยดุการยบัยั้งพฤติกรรม ตวับ่งชีปั้ญหาดา้น
การควบคุมอารมณ ์และตวับ่งชีปั้ญหาดา้นการวางแผนจัดการ ผูว้ิจัยตอ้งการส่งเสริมพฤติกรรม
เหล่านี ้เพื่อใหน้กัเรียนเกิดศกัยภาพท่ีสมบูรณ ์มีความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น เรียนรูใ้นการ
แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเป็นสุข โดยประคับประคองในการปรับ
พฤติกรรมใหส้ามารถเอาตัวรอดจากสถานการณย์าก ๆ ได ้ส่งผลใหป้ระสบความส าเร็จทัง้ในการ
เรียน  การดูแลตนเอง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่ น  และเติบ โตขึ ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ท่ีมี
คณุภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lewitt & Baker (1995) ศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการโรงเรียน: 
ส าหรับเด็กในอนาคต ผลการวิจัยระยะยาว พบว่า เด็กท่ีมีการพัฒนาทักษะการคิดไดน้้อยจะมี
ปัญหามากเมื่อโตเป็นวัยผู้ใหญ่ และส่งผลใหป้ฏิสัมพันธ์ทางทางสังคมต ่ากว่าผูใ้หญ่ท่ีได้รบัการ
พัฒนาทักษะการคิดตั้งแต่เด็ก ดังนั้นเด็กท่ีมีพืน้ฐานทักษะการคิดท่ีแข็งแกร่งจะมีความส าคัญ
มากกว่าการรูจ้ักตัวเลขหรือตัวหนังสือ  และนวลจันทร ์จุฑาภักดีกุล (2559) กล่าวว่า วัยเด็ก
ความคิดและการกระท า (Cognitive control) ยับยั้งไม่ให้ตอบสนองออกไปตามความต้องการ 
รูจ้ักคิดว่าส่ิงไหนไม่ดี ยับยั้งไม่ท าในส่ิงท่ีไม่ดี การส่งเสริมให้เด็กมีทกัษะการคิดท่ีดีตามวัยจึงช่วย
ลดปัญหาพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง ในครอบครัว ลดปัญหาการเรียน ลดปัญหาสังคมเช่น 
พฤติกรรมกา้วรา้วรุนแรง ติดการพนนั ติดยาเสพติด และช่วยพฒันาประเทศของเรา อย่างยั่งยืน 

ผู้วิจัยจึงได้ท าการสรา้งชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย โดยน าแนวคิดทฤษฎีทักษะการคิดการสรา้ง
วินัยเชิงบวกในการปรบัพฤติกรรม มาเชื่อมโยงพัฒนาเขา้สู่กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์โดยรูปแบบ
เนน้การปรบัพฤติกรรมการคิด ใหม้ีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ซึ่งกิจกรรมจะเน้น
การสอนในการปฏิบัติจริงดว้ยตนเอง โดยผูว้ิจัยใชส้ถานการณต่์าง ๆ ท่ีนักเรียนไดป้ระสบพบเจอ
มาใช้เป็นตัวอย่างในกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเรียนรูจ้ักการแกไ้ขปัญหา สามารถวิเคราะห์ และ
อธิบายถึงคุณและโทษของการแสดงพฤติกรรมเหล่านั้น อีกทั้งในการปรบัพฤติกรรมนั้น เพื่อให้
นกัเรียนเกิดความสามารถในการจัดการความรูแ้ละการในไปใช ้สามารถคิดวิเคราะห ์และการไข
ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสรา้งสรรค์ โดยจะเน้นด้วยการให้นักเรียนเลียนแบบ
พฤติกรรมทางสังคม จากการสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมจากตัวแบบ สอดคล้องกับแนวคิด 
อบัเบิรต์ แบนดูรา (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2550, น. 65-66) กล่าวว่า การเรียนรูข้องมนุษยน์ั้น 
เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนัน้มีการปฏิสัมพนัธอ์ย่างต่อเน่ืองระหว่างบุคคล และส่ิงแวดลอ้ม ซึ่ง
การเรียนรูน้ั้นจะต้องอาศัยกระบวนการเลียนแบบ และการสังเกตจากตัวแบบ โดยใช้ผลการ
ประเมินเพื่อก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนให้มีความสอดคลอ้งกับการ
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เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออก คือการท่ีเด็กเรียนรูด้้วยการกระท า และ
พฤติกรรมการจงูใจ คือ พฤติกรรมท่ีเสริมแรงเพื่อใหเ้ด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีดีขึน้โดยเนน้ให้
เด็กดตูวัแบบท่ีดี ส่ิงเหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมการเรียนรูเ้พื่อใหเ้ด็กสามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมได้ 

2. ผลจากการเปรียบเทียบทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจ ก่อน
และหลังจากการใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรคข์องกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีค่าคะแนนเฉล่ียก่อนและ
หลังการใช้กิจกรรมละครสร้างสรรค์เท่ากับ  14.42 และ 35.32 ตามล าดับ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของค่าคะแนนเฉล่ียก่อนและหลังการใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์ท่ากบั 0.61 และ 1.34 
ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียตามแบบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารใน
เด็กอายุ  2-6 ปี  (แบบ  MU.EF-101) ขอ งสถาบั นวิ จัย ระบบสาธารณ สุข  (สวรส ) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2557, น. 155-160) ก่อนและหลังการทดลองใช้กิจกรรมละครสรา้งสรรค์ 
พบว่าค่าคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองใช้กิจกรรมละครสรา้งสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองใช้
กิจกรรมละครวรา้งสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จารินี 
มณีแสง (2554) ศึกษาเรื่องผลการใช้วิธีสอนละครสรา้งสรรค์ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการ
แสดงละครสรา้งสรรคก์ระบวนการกลุ่มและความพึงพอใจต่อวิธีสอนละครสรา้งสรรคข์องนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าหลังการทดลองนักเรียนท่ีได้รบัวิธีสอนละครสรา้งสรรคม์ีผลสัมฤทธิ์

ดา้นทักษะการแสดงละครสรา้งสรรค์ อยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
งานวิจยัของ เกรียงศกัด์ิ ชยัมภร (2555) ศึกษาผลของการจดัประสบการณโ์ดยใชล้ะครสรา้งสรรค์
ท่ีมีต่อความสามารถทางคณิตศาสตรข์องเด็กอนุบาล พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองท่ีไดร้บั
การจัดประสบการณ ์โดยใชล้ะครสรา้งสรรคม์ีค่าเฉล่ียความสามารถทางคณิตศาสตรส์ูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุท่ีไดร้บั การจดัประสบการณแ์บบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจัย
ของ ธนาภร สุขยิ่ง (2553) ศึกษาและเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลงัไดร้บัการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค ์พบว่า การจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคท์ าใหเ้ด็กปฐมวัย
มีความรู ้ความสามารถทางด้านความเขา้ใจตนเองสูงขึน้ เพราะการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์
เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหเ้ด็กปฐมวัย มีอิสระในการแสดงออกดว้ยความเชื่อมั่นในตัวเอง และ
เด็กสามารถท าในส่ิงท่ีตนชอบได้อย่างอิสระ ท าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและความ
สนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยรูปแบบของชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรคท่ี์ผู้วิจัยพัฒนา อาศัย
หลักการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ เชื่อมโยงกับแนวคิดการสรา้งวินัยเชิงบวกในการปรับ
พฤติกรรม โดยใชรู้ปแบบ การเล่นละครดน้สดจากสถานการณต์น้แบบ การแสดงบทบาทสมมติใน
การแกไ้ขปัญหา และการเสริมแรงจูงใจในการใชจ้ินตนาการและการแสดงออก ท่ีจะช่วยพัฒนา
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ทักษะการคิดทัง้ 3 ดา้น ซึ่งใชเ้วลาการท ากิจกรรมจ านวน 4 สัปดาห ์สัปดาหล์ะ 3 วัน ครัง้ละ 50 
นาที โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นๆละ 4 แผนกิจกรรม จ านวน 12 แผนกิจกรรมดงันี ้ 

ด้านการหยุดการยับย้ังพฤติกรรม (Inhibit)  
แผนกิจกรรมคร้ังที่ 1 : กิจกรรมช่วยกันซ่อนหา 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการเสนอวิธีการทางบวกให้นักเรียนเลือก โดยกระตุ้นให้

นักเรียนใช้แรงขับภายในของตนเองในการพัฒนาทักษะให้เกิดความช านาญและควบคุมได้
มากกว่าท่ีจะใชก้ารบังคบัต่อสูเ้พื่อใหน้ักเรียนท า ซึ่งเด็กวัยนีม้ักจะท าในส่ิงท่ีตนเองอยากท า และ
บางอย่างอาจจะขัดแย้งกับส่ิงท่ีครูหรือผู้ปกครองต้องการ โดยผู้วิจัยได้ให้เงื่อนไขการจูงใจกับ
นกัเรียน หากนักเรียนตัง้ใจท ากิจกรรม และท าชิน้งานเสร็จสมบูรณแ์ลว้จะไดดู้ว่าส่ิงท่ีอยู่ในกล่อง
ปริศนาคืออะไร สังเกตไดว้่านักเรียนมีความสนใจ และกระตือรือรน้ในการท างานของตวัเองจนส า
เสร็จ และไม่ส่งเสียงรบกวนในขณะท่ีครูก าลงัสอน 

 สอดคลอ้งกับและงานวิจัยของ Kohls และ Peltzer  (2009) ศึกษาผลกระทบท่ี
แตกต่างกันของสังคมการใหร้างวัล กับสังคมการไม่ให้รางวัลต่อการยับยั้งการตอบสนองในเด็ก
และวัยรุ่น พบว่า การคิดเชิงบริหารดา้นการยับยั้งพฤติกรรมสามารถฝึกใหดี้ขึน้ไดด้ว้ยการใหแ้รง
เสริมในระหว่างการฝึก เช่น รางวัลหรือการชมเชยเมื่อเด็กท าส าเร็จซึ่งจะช่วยพัฒนาการคิดเชิง
บริหารดา้นการยับยั้งพฤติกรรมของเด็กให้ดีขึน้ได้ และแนวคิด แมคอาฟีและลีออง (McAfee & 
Leong, 2011, p. 233-237 อา้งถึงใน วฒันา ปญุญฤทธิ์, 2558, น. 10) ไดแ้สดงขอบข่ายของการ
ประเมินพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ซึ่งจะต้องมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ท่ีจะท าส่ิงต่างๆ ให้
ส าเร็จตามความสามารถของตน และการควบคมุตนเองในการแสดงพฤติกรรมทางสงัคม จากการ
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครั้งนี ้มีค่าดัชนีความ สอดคล้อง
เท่ากบั 1.00 มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 2 : กิจกรรมเดินเล่นในป่า 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการสรา้งข้อตกลงท่ีมีความหมายต่อนักเรียน โดยใช้วิธีการ

ส่ือสารท่ีสัน้ กระชบั ชดัเจน และใหน้กัเรียนทวนค าสั่งในการปฏิบัติกิจกรรมรว่มกนั ซึ่งในการจดัท า
ขอ้ตกลงในการปฏิบัติตนในหอ้งเรียนเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะจะท าใหน้กัเรียนไดท้ราบความคาดหวัง
ต่อพฤติกรรม โดยผูว้ิจัยไดอ้อกแบบกิจกรรมโดยใชก้ารส่ือสารโดยใชเ้สียงหรือค าสั่งท่ีสัน้ กระชับ 
ชัดเจน และใหน้ักเรียนทวนขอ้ตกลงว่ามีอะไรบา้ง เน่ืองจากเด็กปฐมวัยมีสมาธิสั้น และมีความ
อดทนในการฟังต ่า อีกทัง้ไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มเพื่อไม่ใหม้ีส่ิงต่างๆ ท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมออกไป
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ก่อน ซึ่งจะท าใหน้ักเรียนไม่วอกแวกกบัส่ิงท่ีผ่านเขา้มา สามารถตัง้ใจท ากิจกรรมจนส าเร็จ และไม่
สนใจสิ่งรอบตวัหลายๆ อย่างพรอ้มกนั 

 สอดคลอ้งกับแนวคิด ดอวส์ันและเกลย ์(Dawson & Guare, 2014, p. 432-438 
อา้งถึงใน ดุษฎี อุปการ และ อรปรียา ญาณะชัย , 2561, น. 1645) ท่ีกล่าวถึงการเปล่ียนเงื่อนไข
หรือสถานการณจ์ากภายนอกของเด็กท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการคิด (EF) หรือลดผลกระทบทางลบ
ท่ีท าให้ทักษะการคิด (EF) ไม่ดี โดยปรบัเปล่ียนสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือสังคมเพื่อลด
ปัญหา เช่น เด็กปฐมวัยท่ีขาดการยับยั้งชั่งใจ อาจใชผ้า้คลุมมุมประสบการณ์ต่างๆ ในหอ้งเรียน
ขณะท ากิจกรรมวงกลม เป็นตน้ จากการพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างกิจกรรม
กบัเป้าหมายของการจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมใน
ครั้งนีม้ีค่าดัชนีความ สอดคลอ้งระหว่าง 0.67 – 1.00 มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผน
กิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 3 : กิจกรรมฝูงช้างในป่าใหญ่  
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการจัดประสบการณ์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ท่ีจะ

พึ่งตนเอง ในการท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง จะท าใหน้ักเรียนรูสึ้กว่าตนเองมีความสามารถเป็นคนท่ี
ควบคุมตนเอง และเรียนรูท่ี้จะมีวินัยในตนเองไดใ้นท่ีสุด ซึ่งผูว้ิจัยไดอ้อกแบบกิจกรรมโดยครูจะ
เตรียมอปุกรณต่์างๆ เพื่อใชท้ าอปุกรณก์ารแสดง เช่น กระดาษ, สี, ดินสอ, ยางลบ, เชือก, กาว จัด
ไวอ้ย่างเป็นระเบียบท่ีมมุต่างๆ ของหอ้งเรียน โดยครูจะเป็นผูบ้อกว่าอปุกรณต่์างๆ เหล่านั้นอยู่มุม
ตรงไหน และสาธิตในการปฏิบติัใหน้กัเรียนดกู่อน หลงัจากนัน้นกัเรียนจะตอ้งไปตามจดุต่าง ๆ เพื่อ
ประดิษฐ์หนา้กากชา้งดว้ยตนเอง ซึ่งครูจะคอยดูแลอ่างใกล้ชิด และช่วยกันเก็บอุปกรณ์ไวท่ี้เดิม
หลงัจากท ากิจกรรมเสร็จ 

 สอดคลอ้งกับแนวคิด พวงรตัน ์เกสรแพทย ์(อา้งถึงใน ศิริบูรณ ์สายโกสุม 2548, 
น. 223-240) ไดก้ล่าวถึงจดุมุ่งหมายในการจดัการหอ้งเรียน ใหเ้ป็นไปในทางบวกและเสริมสรา้งใน
การบริหารจดัการชัน้เรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถบริหารตนเองไดดี้ขึน้
และสามารถพึ่งพาตนเองได ้กระตุน้ใหเ้ด็กมีการจัดการกับตัวเอง ครูจะตอ้งใชเ้วลาเป็นพิเศษเพื่อ
สอนใหเ้กิดส่ิงเหล่านี ้เป็นการสอนใหเ้กิดจิตส านึกและความรบัผิดชอบ จากการพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครัง้นีม้ีค่าดชันีความ สอดคลอ้งระหว่าง 0.67 – 1.00 
มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 
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แผนกิจกรรมคร้ังที่ 4 : กิจกรรมก่ิงไม้กายสิทธ์ิ 
 ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถแห่งตน (Perceived self-

efficacy) ในการท ากิจกรรมภายใตส้ถานการณท่ี์จ าเพาะ โดยผสมผสานการเรียนรูท้างสังคมเขา้
กับพฤติกรรมท่ีเกิดจากความรูค้วามเข้าใจ ซึ่งผู้วิจัยผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมละครเพื่อสรา้ง
ตน้แบบใหก้ับนักเรียน โดยใชต้ัวละครชื่อ “หนูนุ่น” และใหน้ักเรียนเรียนรูก้ารแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หนา้ ผูว้ิจัยจะใชก้ารพูดชื่นชมความพยายามของนักเรียน และให้ก าลังใจตลอดเวลาในขณะท า
กิจกรรมละครสรา้งสรรค ์อีกทัง้ตัง้เป้าหมายใหก้ับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพรอ้มจะ
เผชิญกับส่ิงแปลกใหม่ หรือส่ิงใด ๆ ท่ีทา้ทายโดยไม่ตอ้งกลัวความลม้เหลว หรือกลัวท าใหค้นอื่น
ผิดหวัง และใหน้ักเรียนสามารถเลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีตัวเองสนใจและไม่เป็นการกดดันในขณะท า
กิจกรรม 

 สอดคล้องกับ วิเศษ  ชินวงศ์ (2544, น. 37-38) วิธีการท่ีท าให้เด็กได้รับการ
ยอมรบัในความสามารถ ได้รบัประสบการณ์ของความส าเร็จอยู่เสมอจนเกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ไดร้บัการชมเชย การเสริมแรง การท างานท่ีเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ ความถนัด
จนส าเร็จและเกิดความกลา้แสดงออกในส่ิงท่ีดี จะส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้เพิ่ม
มากขึน้ จากการพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมละครสรา้งสรรคจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครัง้นีม้ีค่าดัชนีความ 
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 5 : กิจกรรมฉันคิดเธอจินตนาการ 
 ผูว้ิจัยไดใ้ชแ้นวคิดการจัดประสบการณเ์พื่อใหน้ักเรียนสามารถเรียนรูท่ี้จะจ ากัด

แสดงออกทางอารมณอ์ย่างเหมาะสมในการเรียนรูท่ี้จะรบัมือหรือจดัการกับอารมณข์องตนเอง ซึ่ง
ผูว้ิจัยไดอ้อกแบบกิจกรรมโดยครูไดส้รา้งสถานการณ์จ าลองขึน้มาเพื่อให้นักเรียนเรียนรูจ้ักการ
แก้ปัญหา และจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้เหมาะสมไม่แสดงออกมากจนเกินไป ซึ่งครูมี
สถานการณ ์เช่น เมื่อนกัเรียนแสดงละครเสร็จแลว้ก าลงัจะไดร้บัประทานเคก้แต่เคก้ตกลงพืน้, เมื่อ
นกัเรียนก าลงัจะไปทานของว่างแต่พบว่าอปุกรณป์ระกอบการแสดงยงัไม่ไดถู้กเก็บใหเ้ป็นระเบียบ 
และเมื่อนักเรียนเก็บอุปกรณ์ประกอบการแสดงเสร็จแลว้ครูถือไม่ระวังของเล่นจึงหล่นกระจายท่ี
พืน้อีกครัง้ โดยครูสังเกตการณแ์กปั้ญหา และการใชอ้ารมณข์องนักเรียนว่าสามารถอดทนหรืออด
กลัน้ต่อความผิดหวังและภาวะคบัขอ้งใจทางอารมณไ์ดห้รือไม่ หลังจากนัน้ครูเสนอแนวทางแกไ้ข
ในการประนีประนอมนิสยัและเจตคติใหเ้ขา้กบัสถานการณท่ี์ยุ่งยากท่ีนกัเรียนพบเจอ 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิด สภุาภรณ ์บัณฑิตย ์(2556, น. 63) กล่าวว่า การรบัรูใ้นการ
เรียนรูก้ารแก้ปัญหา การท่ีบุคคลจะแก้ปัญหาอะไรได้นั้น จะต้องมีการจัดระบบแบบแผนการ
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ตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มหรือปัญหานั้นๆ ภาวการณร์บัรูจ้ะเขา้มามีอิทธิพลต่อการจัดระบบแบบ
แผนของการคิดแกปั้ญหา จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับ
เป้าหมายของการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์จากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมใน
ครัง้นีม้ีค่าดชันีความ สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 6 : กิจกรรมเล่นเรือในทะเล 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการกระตุ้นให้นักเรียนคิดหาวิธีท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

โดยใชห้ลักในการพัฒนาการคิด ซึ่งจะด าเนินการผ่านการตัง้ค าถามจากครู เพราะค าถามเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีจะจุดประกายใหน้ักเรียนอยากรู ้อยากเรียน และหาความรูต่้อไป โดยผูว้ิจัยไดอ้อกแบบ
กิจกรรมจากการจ าลองสถานการณ์ “ฉันไปเท่ียวทะเล” ให้กับนักเรียนโดยซักถามถึงปัญหาขึน้ 
แลว้ลองปล่อยใหน้ักเรียนลองแกปั้ญหาดว้ยตัวเองดกู่อน หลังจากนัน้ผูว้ิจัยใชนิ้ทาน พรอ้มกับตัง้
ถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความพยายามคิดถึงวิธีการช่วยตัวละครแก้ปัญหาใน
สถานการณต่์าง ๆ ดว้ยตนเอง แลว้น ามาสรา้งการแสดงขึน้ใหม่ 

 สอดคลอ้งกับแนวคิด สภุาวดี หาญเมธี. (2561) กล่าวว่า หลกัการคิดคน้เรียนรูใ้น
การแกปั้ญหาควรจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมและหลากหลาย โดยเฉพาะใหไ้ดเ้รียนรูด้ว้ยการลงมือท า
ด้วยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะฝึกการวางเป้าหมาย จัดล าดับ
ก่อนหลงั การอดทนพากเพียร การสงัเกตเรียนรูข้ั้นตอนการท างาน รูจ้กัฝึกคิดหาทางออกใหม่เพื่อ
แกปั้ญหา รวมทัง้เมื่อเสร็จแล้วมีโอกาสฝึกการประเมินผลอย่างง่ายๆ จากการพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครัง้นีม้ีค่าดชันีความ สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 มีความ
เหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 7 : กิจกรรมอาชีพในฝัน  
 ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดการเบี่ยงเบนความสนใจ ใชก้บัพฤติกรรมที่ปกติ (appropriate 

behaviour) ไปสู่กิจกรรมหรือเรื่องอื่นท่ีไม่สัมพันธก์ับเรื่องเดิมเลย ดว้ยการสรา้งเสริมพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมเข้าไปทดแทน เพื่ อไม่ ให้เด็กเข้าไปสู่พฤติกรรม ท่ีไม่ เหมาะสม  (inappropriate 
behaviour) โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกับสถานการณต่์างๆ โดยใชเ้ร่ืองราวจาก
ตัวละครในลักษณะอาชีพต่าง ๆ  และหากเมื่อนักเรียนเป็นตัวละครนั้นเจอสถานการณ์ท่ีท าให้
นักเรียนหงุดหงิดอารมณ์เสียเช่นนั้นนักเรียนจะท าอย่างไร ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการให้นักเรียนส ารวจ
ตัวเองด้วยการแสดงท่าทางผ่านกระจกว่าในขณะท่ีนักเรียนหงุดหงิดโวยวายมีลักษณะอย่างไร 
เพื่อใหส้ามารถระงับอารมณ์ไม่โวยวาย หลังจากนั้นจึงอธิบายค่อยๆ “หากนักเรียนแสดงอาการ
แบบนีอ้อกมานกัเรียนเห็นตวัเองแลว้รูสึ้กอย่างไร” แลว้จึงช่วยนกัเรียนแกไ้ขปัญหาและหาทางออก
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  สอดคลอ้งกับแนวคิดของ แบนดูร่า (Bandura, 1969 อ้างถึงใน กรรณิการ ์พงศ์
เลิศวุฒิ, 2547) กล่าวว่าตัวแบบนั้นใหป้ระโยชน ์3 ดา้นคือ 1.) ช่วยใหบุ้คคลเรียนรูพ้ฤติกรรมใหม่ 
2.) ช่วยใหพ้ฤติกรรมท่ีเรียนรูม้าแลว้ไดม้ีโอกาสแสดงออก และ3.) มีผลใหเ้กิดการระงบัพฤติกรรม
บางอย่าง การเสนอตัวแบบท าใหเ้ด็กเกิดการสงัเกตและท าตามแบบอย่าง เช่น สงัเกตตวัแบบจริง 
ตัวแบบจากภาพยนตรจ์ากรูปภาพ ฯลฯ การเสนอตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กมาก 
จากการพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายของการจดักิจกรรม
ละครสรา้งสรรคจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครัง้นีม้ีค่าดชันีความ สอดคลอ้ง
ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 8 : กิจกรรมหมีผู้หิวโซ 
 ผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีการรบัรูค้วามสามารถตนเองในการใชต้วัแบบ (Modeling) ดว้ย

การท่ีใหส้ังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมท่ีมีความซับซอ้น และไดร้ับผลกรรมพึงท่ีพอใจ จะท าให้
นกัเรียนท่ีสงัเกตพฤติกรรมตวัแบบฝึกความรูสึ้กว่า เขาก็สามารถท่ีจะประสบความส าเร็จได ้ถา้เขา
พยายามจริงและไม่ย่อท้อ  ซึ่ งลักษณะของการใช้ตัวแบบท่ีส่งผลต่อความรู้สึกว่า  เขามี
ความสามารถท่ีจะท าไดน้ัน้ โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมดว้ยการสอนโดยใชเ้นือ้หาของนิทานท่ีมี
ตวัละครแสดงพฤติกรรมการแสดงออกอย่างรุนแรงและไม่เหมาะสม เพื่อใหน้กัเรียนเห็นแบบอย่าง
ท่ีไม่ดีจากตัวละคร แลว้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางในการแกปั้ญหาเพื่อช่วยปรบั
พฤติกรรมของตวัละครนัน้ 

 สอดคลอ้งกับ จินดา จ าเริญ (2542, น. 56-64) กล่าวว่า นิทานกบัเด็กจดัเป็นส่ิงท่ี
คู่กันมาตัง้แต่ครัง้โบราณ นิทานช่วยพัฒนาเด็กในดา้นต่างๆ มากมาย ทัง้ในดา้นภาษา ความคิด
สรา้งสรรค์ จินตนาการ การคิดหาเหตุผลและแก้ปัญหา นอกจากนั้นนิทานยังช่วยสรา้งเสริม
ลักษณะนิสัยท่ีดีใหก้ับเด็กๆ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการสรา้งทัศนคติท่ีเหมาะสมในดา้น
ต่างๆ ช่วยปรบัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ได้นับว่านิทานมีคุณค่าอย่างมากมายต่อเด็กปฐมวัย 
เช่นเดียวกับ สุภาภรณ์ บัณฑิตย์ (2556, น. 105) กล่าวว่า การเล่นเลียนแบบเป็นการสะท้อนให้
ผูอ้ื่นเห็นและทราบถึงการรบัรูส่ิ้งแวดล้อมต่างๆ ของผูเ้ล่น ในดา้นท่ีเกี่ยวกับตัวผูเ้ล่นหรือเด็กการ
เล่นเลียนแบบช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูส่ิ้งรอบตัวต่างๆ ท่ีไดร้บัรูผ่้านเขา้มาทางประสาทสมัผสั แต่
ยงัอาจจะไม่เขา้ใจหรือรูค้วามหมายได ้ในทนัทีท่ีรบัรู ้(Perceived unknown) ในการเล่นเลียนแบบ 
เด็กจะผสมผสานกลมกลืนหรือปรุงแต่งส่ิงท่ีได้รบั รูใ้หม่ให้สอดคล้องเขา้กับส่ิงท่ีเด็กเรียนรูแ้ละ
คุน้เคยแลว้ (Cognized known) จะเห็นไดจ้ากการท่ีเด็กมักจะเล่นเลียนแบบส่ิงท่ีคุน้เคยก่อนและ
เห็นว่าส าคญั แต่สถานการณห์รือส่ิงท่ีเด็กน ามาเล่นจะแตกต่างกนัไปแลว้แต่ ภมูิหลงัของเด็กแต่ละ
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คน จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายของการจัด
กิจกรรมละครสรา้งสรรคจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครัง้นีม้ีค่าดัชนีความ 
สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 9 : กิจกรรมไปให้ถึงดวงจันทร ์
 ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการรับรูค้วามสามารถตนเองในการใช้ค าพูดชักจูง (Verbal 

Persuasion) มีผลต่อการส่งเสริมการับรู ้ โดยใช้ค าพูดชักจูงในการแนะน า (Suggestion), การ
กระตุ้นชักชวน (Exhortation), การชี ้แนะ (Self-Instruction) และการอธิบาย (Interpretive 
Treatment) และพูดชักจูงในระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย เพื่อใหเ้กิดความ
เชื่อมั่นในการลงมือปฏิบัติ โดยผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมด้วยการชวนนักเรียนพูดคุย และตั้ง
ค าถามปลายเปิดกับนักเรียน เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีชัดเจน เช่น “อะไรท่ีท าให้
นักเรียนเสียใจ อะไรท่ีนักเรียนท าแล้วมีความสุข” แล้วน ามาก าหนดเป็นกิจกรรมในการสรา้ง
เร่ืองราวเพื่อฝึกการก ากบัตนเองจากภายใน  

 สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559, น. 1-2) 
อธิบายถึงหลักในการพฒันาการคิด ซึ่งจะด าเนินการผ่านการตัง้ค าถามจากครู เพราะค าถามเป็น
ส่ิงส าคัญท่ีจะจุดประกายใหน้กัเรียนใครเ่รียน ใคร่รู ้ใคร่แสวงหาความรูต่้อไปไม่มีท่ีสิน้สุด การตัง้
ค าถามในกิจกรรมช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถกระตุน้ผูเ้รียนให้คิดเป็น เพราะผู้เรียนจะคอยคิดตอบ
ปัญหาท่ีผูส้อนถามอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ้การฝึกใหน้กัเรียนถามตนเองเพื่อตรวจสอบความคิด
ของตนเอง ก็เป็นการรูคิ้ดขั้นสูง หรือเป็นการฝึกคิดเรื่องการคิด (Meta-Cognition) ทัง้นี ้กู๊ดแมน 
(Gootman, 2001, p. 74 อา้งถึงใน นฤมล เนียมหอม, 2553) กล่าวว่า เด็กอาย ุ2-3 ปีสามารถแยก
การรบัรูร้ะหว่างตนเองกับผูอ้ื่น และเมื่ออายุ 3-4 ปีสามารถรบัรูแ้ละตอบสนองต่อความสขุ ความ
ทกุขข์องตนเองและผูอ้ื่น และ นิตยา คชภกัดี (2543, น. 2) กล่าวว่าพัฒนาการดา้นอารมณ ์จิตใจ 
หมายถึง ความสามารถในการรูสึ้กและแสดงความรูสึ้ก เช่น รกั ชอบ โกรธ เกลียด กลัว พอใจ เป็น
สุข ฯลฯ รวมทั้งความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ 
ตลอดจนความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น จึงเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านสังคมซึ่งหมายถึง 
ความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น มีทกัษะการปรบัตวัอยู่ในสงัคม มีความรบัผิดชอบ 
ความเป็นตัวของตวัเอง รูจ้กักาลเทศะ สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวนั มีคณุธรรม รูสึ้ก
ผิดชอบชั่วดี และสามารถเลือกด ารงชีวิตในทางสรา้งสรรค ์เป็นประโยชนต่์อสังคมส่วนรวม จาก
การพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายของการจัดกิจกรรม
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ละครสรา้งสรรคจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครัง้นีม้ีค่าดชันีความ สอดคลอ้ง
เท่ากบั 1.00 มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 10 : กิจกรรมต้นไม้เพื่อนรัก 
 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการให้ข้อเสนอแนะท่ีชัดเจน ในการควบคุมพฤติกรรมของ

บุคคลนั้นเริ่มจากบุคคลท่ีมีความส าคัญต่อเขาโดยเริ่มจากการควบคุม ดว้ยค า พูดหรือภาษา ซึ่ง
เป็นสภาพแวดลอ้มทางสังคมพัฒนาไปสู่การควบคมุตนเอง โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมโดยจะ
บอกส่ิงต่างๆ หรือแผนกิจกรรมล่วงหนา้ว่าจะท าอะไรเพื่อใหน้กัเรียนรูสึ้กปลอดภยั เพื่อสรา้งกิจวตัร
ประจ าวันของนักเรียนใหผ้ลเชิงบวก เช่น ช่วยครูเก็บอุปกรณ์ประกอบการแสดง หรือช่วยครูท า
ความสะอาดเรียบรอ้ยแลว้จะไดท้านขนม โดยผูว้ิจยัไม่ไดเ้จาะจงว่าคือรางวลั แต่เป็นผลเชิงบวกท่ี
นักเรียนจะได้รับจากการท ากิจวัตรประจ าวันนั้นๆ จะช่วยเป็นการฝึกความรับผิดชอบในส่ิงท่ี
นกัเรียนควรท าใหส้ าเร็จ 

 สอดคลอ้งกับแนวคิด Dawson และ Guare (2009) ท่ีอธิบายหลักในการพัฒนา
ทักษะการคิดโดยกระตุ้นให้เด็กใช้แรงขับภายในของตนเองในการพัฒนาทักษะให้เกิดความ
ช านาญและควบคมุไดม้ากกว่าท่ีจะใชก้ารบังคับต่อสูเ้พื่อใหเ้ด็กท า เด็กมกัจะท าในส่ิงท่ีเด็กอยาก
ท า ซึ่งบางอย่างอาจจะขัดแย้งกับส่ิงท่ีครูหรือผู้ปกครองต้องการ ดังนั้นครูหรือผู้ปกครองควรมี
กิจวัตรประจ าวันใหเ้ด็กรูว้่าตอ้งท าอะไรบา้ง เพื่อใหก้ลายเป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งท าในแต่ละวนั หรือให้
ทางเลือกเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการเลือกตัดสินใจ ไม่ใช่การบังคับ หรือใช้การเจรจาต่อรอง
เพื่อท่ีจะเปล่ียนจากการบังคับให้ท าเป็นส่ิงท่ีเด็กอยากท า จากการพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครัง้นีม้ีค่าดชันีความ สอดคลอ้งระหว่าง 0.67 – 1.00 
มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 11 : กิจกรรมสีสันหรรษา  
 ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กเรียนรูท่ี้จะมีพฤติกรรมแบบ

รว่มมือ ตามทฤษฎีของอีริคสัน ซึ่งเด็กในวัยนีจ้ะสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นไดดี้ การเล่นกับกลุ่ม
เพื่อน ๆ จะท าใหไ้ดเ้รียนรูว้่าเป้าหมายของเขาอาจไม่ตรงกบัเป้าหมายหรือแผนการของคนอื่น และ
ปรบัเพื่อใหส้ามารถท างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดก้็จะพฒันาไปสู่ความรูสึ้กผิดและละอายท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ 
โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบกิจกรรมใหน้กัเรียนรูสึ้กว่าเมื่อแสดงละครเสร็จแลว้ในการช่วยครูเก็บอปุกรณ์
ประกอบการแสดงต่างๆ ไม่ใช่งาน เช่นเดียวกบัการเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จนัน้ไม่ใช่งาน โดยสรา้ง
กิจกรรมให้นักเรียรูสึ้กว่าการเก็บอุปกรณ์ของเมื่อตนเองใช้เสร็จเรียบรอ้ยแล้วเป็นหน่ึงเกมส ์ซึ่ง
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ผูว้ิจยัแบ่งนกัเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ครูจบัเวลา 3 นาที กลุ่มไหนเก็บของเล่นเสร็จเรียบรอ้ยก่อนจะ
ไดเ้ลือกรางวลัจากครูก่อน 

 สอดคลอ้งกบัแนวคิด เชสซ ์(Chase, 2015 อา้งถึงใน สุภาวดี หาญเมธี, 2558, น. 
80) อธิบายว่าในการสรา้งประสบการณพ์ฒันาการคิดเชิงบริหารดว้ยการฝึกวิเคราะหว์างแผน โดย
ใช้เกมการศึกษาพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีโดดเด่น  และต้อง
อาศัยทักษะดา้นอื่นๆ ร่วมดว้ย เช่น ทักษะในการวางแผนการกระท าอดทนต่อส่ิงยั่วยุ และตอ้งมี
ทักษะในการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของขอ้มูลเพื่อการแกไ้ขปัญหา จากการพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่างกิจกรรมกับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์จาก
ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน พบว่า กิจกรรมในครัง้นีม้ีค่าดชันีความ สอดคลอ้งระหว่าง 0.67 – 1.00 
มีความเหมาะสมตามเป้าหมายของแผนกิจกรรม 

แผนกิจกรรมคร้ังที่ 12 : กิจกรรมเก็บของเล่นกันนะ 
 ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้แน ว คิ ดกระบ วนการแสด งพ ฤ ติก รรม เหมื อนกับ ตั ว แบ บ 

(Reproduction process) เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนแปรสภาพ (Transform) ภาพพจน์ในใจ หรือ
ส่ิงท่ีจ าไว้เป็นการเข้ารหัสเป็นถ้อยค า แล้วแสดงออกมาเป็นการกระท า หรือแสดงพฤติกรรม
เหมือนกับตัวแบบ โดยผูว้ิจัยไดอ้อกแบบกิจกรรมโดยชีแ้นะการสอนดว้ยภาพนิทานท่ีมีตัวละคร
สองแบบคือ “หนูน า้เล่นของเล่นเสร็จมักจะเก็บใหเ้รียบรอ้ยท าใหม้ีของเล่นมากมาย” และ “หนูนุ่น
เล่นของเล่นเสร็จไม่ชอบเก็บของเล่นจึงหายหมด”  แลว้เชื่อมโยงไปสู่สถานการณจ์ริงท่ีเกิดขึน้ แลว้
น ามาวางแผนเป็นกิจกรรมแสดงละครกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนเรียนผ่านการแสดงในการระมัดระวัง
ตวัเองรูว้่าอะไรท าได ้หรืออะไรที่ท าไม่ได ้และหากทางออกใหน้กัเรียนรูด้ว้ยว่าควรท าอย่างไรแทน 

 สอดคล้องกับ พนม เกตุมาน (2554) กล่าวถึงการส่งเสริมให้เด็กฝึกรูจ้ักการ
จัดการกับความเส่ียง (risk management)  วิเคราะห์ความเส่ียง  ประเมินความเส่ียง  โอกาส
อันตราย คิดล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ในด้านลบ  หาสาเหตุของความเส่ียง  และอันตรายท่ี
อาจจะเกิดขึน้ ในแง่มมุต่างๆ  อย่างถี่ถว้น หาวิธีป้องกนัความเส่ียง   การลดความเส่ียงดว้ยวิธีการ
ต่างๆ  หรือการแกไ้ขปัญหา ถา้เกิดเหตกุารณน์ัน้ขึน้  มีช่องทางออก  ทางหนีทีไล่อย่างไร  วิเคราะห์
โอกาสต่างๆ ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างกิจกรรมกบัเป้าหมายของการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรคจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 3 ท่าน 
พบว่า กิจกรรมในครัง้นีม้ีค่าดัชนีความ สอดคล้องเท่ากับ 1.00 มีความเหมาะสมตามเป้าหมาย
ของแผนกิจกรรม 
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เมื่อเปรียบเทียบผลวิจัยค่าคะแนนเฉล่ียความแตกต่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เป็นรายดา้นพบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียความแตกต่างก่อนการจดักิจกรรมต ่ากว่าหลงัจดักิจกรรม โดย
ตัวบ่งชีพ้ัฒนาการดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกันสูงกว่าก่อนจัด
กิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างท่ี 20.89  ตวับ่งชีพ้ัฒนาการดา้นการควบคมุอารมณห์ลังกิจกรรม
มีค่าเฉล่ียความแตกต่างกันสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างท่ี 10.37 และตัวบ่งชี ้
พฒันาการดา้นการวางแผนจดัการหลงักิจกรรมมีค่าเฉล่ียความแตกต่างกันสงูกว่าก่อนจดักิจกรรม
มีค่าเฉล่ียความแตกต่างท่ี 10.63 เน่ืองจากนักเรียนมีความกระตือรือร้นในช่วงกิจกรรมหลัง 
มากกว่าช่วงเริ่มตน้กิจกรรม เพราะในช่วงกิจกรรมหลงัจะเป็นการกระตุน้ใหน้ักเรียนออกมาแสดง
ละคร และท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งสอดคลอ้งกับ พนมาน เทียนมนัส (2539) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง
ความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวยัท่ีไดร้บัการจดัประสบการณก์ารเล่านิทานประกอบการแสดง
ละครสรา้งสรรคแ์ละประกอบการวาดภาพ พบว่า การเล่านิทานประกอบการแสดงละครสรา้งสรรค ์
สามารถส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเองไดส้งูกว่า ทัง้นีน่้าจะเป็นเพราะการแสดงละครสรา้งสรรคน์ั้น
เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมแสดงอารมณ์ความรูสึ้กนึกคิดของเด็กออกมาได้อย่างชัดเจนมีความ
สนุกสนานเรา้ใจเด็กกระตือรือรน้ในการรว่มกิจกรรมซึ่งในสัปดาหแ์รกท่ีเริ่มการทดลองเมื่อเด็กฟัง
นิทานจบให้เด็กแสดงละครสรา้งสรรค์เด็กจะลังเลและแสดงออกได้ไม่เต็มท่ี  แต่พอประมาณ 4 
สัปดาห์ผ่านไปเด็กมีความคล่องตัวและแสดงความรู้สึกของตัวละครนั้นๆ  ออกมาโดยใช้
ประสบการณข์องเด็กเอง 

ดงันัน้จากผลการวิจยัเมื่อเปรียบเทียบตวับ่งชีพ้ฒันาการทัง้ 3 ดา้น ในการใชก้ิจกรรม
ละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียจากแบบประเมินตัวบ่งชีปั้ญหาพฒันาการดา้นการควบคุมอารมณ์ 
ผลประเมินอยู่ในระดับสงูสดุ รองลงมา  ตัวบ่งชีปั้ญหาดา้นการวางแผนจดัการ และตวับ่งชีปั้ญหา
ดา้นการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม เท่ากับ 3.62 รองลงมา 3.54 และ 3.53 ตามล าดับ เน่ืองจาก
นักเรียนเป็นเด็กเล็กการใช้ส่ือนิทานท่ีเป็นตัวละครท าใหน้ักเรียนเห็นการแสดงออกทางอารมณ์
มากท่ีสดุ เสมือนเป็นตวัแบบหากปฏิบติัเหมือนตัวละครท่ีอารมณดี์ไม่โมโห หงดุหงิดก็จะมีลกัษณะ
แบบนี ้หากปฏิบัติเหมือนตวัละครท่ีไม่ดีก็จะไดร้บัผลแบบนัน้ โดยครูจะใชว้ิธีจงูใจและถามนกัเรียน
อยู่เสมอว่านักเรียนอยากจะเป็นตวัละครแบบใด ท าใหน้กัเรียนมีความระมัดระวังในการแสดงออก
ทางอารมณม์ากขึน้ ดังนั้นการใชก้ิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยบัยั้งชั่งใจในเด็กปฐมวยัสามารถพฒันาการควบคมุอารมณไ์ดดี้ท่ีสดุ สอดคลอ้งกับ
แนวคิด อับเบิรต์ แบนดูรา (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2550, น. 65-66) กล่าวว่า การเรียนรูข้อง
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มนุษย์นั้น เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนั้นมีการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองระหว่างบุคคล และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งการเรียนรูน้ัน้จะตอ้งอาศยักระบวนการเลียนแบบ และการสงัเกตจากตัวแบบ โดย
ใชผ้ลการประเมินเพื่อก าหนดรูปแบบการจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกับนักเรียนใหม้ีความสอดคลอ้ง
กบัการเรียนรูข้องเด็กปฐมวยั ซึ่งพฤติกรรมการแสดงออก คือการท่ีเด็กเรียนรูด้ว้ยการกระท า และ
พฤติกรรมการจงูใจ คือ พฤติกรรมท่ีเสริมแรงเพื่อใหเ้ด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีดีขึน้โดยเนน้ให้
เด็กดูตัวแบบท่ีดี ส่ิงเหล่านีเ้ป็นพฤติกรรมการเรียนรูเ้พื่อให้เด็กสามารถปรบัตัวเข้ากับสังคมได้ 
เช่นเดียวกับ วิมลศรี อุปรมัย (2526, น. 13 - 14) กล่าวว่า พัฒนาการแสดงออกทางดา้นอารมณ ์
จะช่วยส่งเสริมความเขา้ใจตวัละคร ฉะนัน้การส่งเสริมคุณลักษณะทางอารมณใ์นทางท่ีดี ผูเ้ป็นครู
จะอาศัยการละครการละครเป็นเครื่องมือในการแสดงไดทุ้กบทบาทและสถานการณ์ สรา้งอารมณ์
ท่ีมีทัง้ดีและรา้ย และงานวิจยัของ ตถาตา สมพงศ ์(2561) ศึกษาและออกแบบกระบวนการละคร
สรา้งสรรคเ์พื่อใชใ้นการส่ือสารกับนักเรียนออทิสติค: กรณีศึกษาท่ีสถาบันการศึกษาพิเศษ มรภ.
สงขลา พบว่า กระบวนการละครสรา้งสรรค์สามารถท าให้นักเรียนออทิสติกเล็งเห็นคุณค่าของ
ตนเองท่ีมีต่อสังคมมากขึน้ เน่ืองจากมีพัฒนาการด้านอารมณ์และพฤติกรรมท่ีดีขึน้  ส่งผลให้
นกัเรียนออทิสติกสามารถช่วยเหลือตนเองและผูอ้ื่นจากความสามารถของตนได้  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้

1.1 จากผลวิจัยพบว่าทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชั่ งใจของ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย อายุ 4 – 6 ปี โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ละครสรา้งสรรคม์ีความแตกต่างกนั ดงันั้นบุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้งควรใหค้วามส าคัญในการสนบัสนุน
และส่งเสริมการสรา้งชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทักษะการคิดในการจัดกิจกรรมชุด
กิจกรรมละครสรา้งสรรค์บุคลากรหรือครูผู้สอนควรควรมีเทคนิคในการจัดการไดห้ลากหลายวิธี 
คอยแก้ปัญหา เฉพาะหน้าและคอยกระตุ้นให้เก็ดเกิดความคิดสรา้งสรรค์ เกิดจินตนาการและ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมไดอ้ย่างสมบูรณถ์ูกตอ้ง และส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมเกิดการเรียนรูแ้ละปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้บุคลากรหรือครูผู้สอนควรเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการแสดงออกเชิง
สรา้งสรรคต์ามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยเนน้เด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
และมีการวัดและประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงเพื่อเป็นประโยชนต่์อการพฒันาชุดกิจกรรม
ละครสรา้งสรรคอ์ย่างต่อเน่ือง 

1.2 จากผลวิจยัพบว่าการสรา้งชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทกัษะการคิด
ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการยับยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวัยมีผลประเมินอยู่ในระดบัสงู ดงันัน้บุคลากรท่ี
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เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การสร้างชุดกิจกรรมละคร
สรา้งสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
พฒันาศักยภาพเด็กปฐมวัยไดใ้นหลากหลายมิติทัง้ทางดา้นร่างกายอารมณส์งัคมและสติปัญญา 
ตลอดจนยังเป็นการเสริมสรา้งกระบวนการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสทางความคิดจินตนาการผ่านการ
แสดงออกทางภาษาและการเคล่ือนไหวรา่งกาย  

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
2.1 งานวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การยบัยัง้ชั่งใจของนกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั โรงเรียนอนบุาลอทิุศศึกษา โดยท าการเปรียบเทียบชดุ
กิจกรรมละครสรา้งสรรคใ์นแต่ละชุดว่านักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจะมีทักษะการคิดท่ีแตกต่างกัน
ออกไปในลกัษณะใด เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชนใ์นการพัฒนาชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์
ใหม้ีประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

2.2 งานวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั โรงเรียน
อนบุาลอทิุศศึกษาท่ีมีต่อชดุกิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์ป็นอย่างไรเพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงและพัฒนาชุดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ส่งเสริมทักษะการคิดให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความตอ้งการของนกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยัยิ่งขึน้ 
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แผนกิจกรรมละครสร้างสรรค ์
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แผนการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรคเ์พื่อสง่เสริมทักษะการคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การยับย้ังชั่งใจในเด็กปฐมวัย 

หลักการและเหตุผล 

 การส่งเสริมทักษะการคิด เป็นการพัฒนากระบวนการทางสติปัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งกับส่วน

สมองส่วนหน้า ท าหน้าท่ีดูแลตรวจตราความคิด ความรูสึ้ก และการกระท า เพื่อให้สามารถ

จัดล าดับความส าคัญในชีวิตและลงมือท าส่ิงต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และมีความส าคัญต่อ

พฤติกรรมการบังคับตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมละครสรา้งสรรค์ จะช่วยลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค ์ท่ีเกิดจากการขาดการยับยั้งชั่งใจของเด็ก ในการน าพาตนเองออกจากพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค ์โดยตัวบ่งชีพ้ฤติกรรม ด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม ด้านการควบคุมอารมณ ์และ

ด้านการวางแผนจัดการ ในการจัดกิจกรรมนักเรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ผ่าน

กระบวนการคิดวิเคราะห ์วางแผน เชื่อมโยงสถานการณต่์าง ๆ และการแสดงออกอย่างอิสระ ทัง้นี ้

ครูมีบทบาทในการกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความตอ้งการในการกระตือรือรน้ส าหรบัการเรียนรู้ และ

สรา้งแรงจูงใจเพื่อช่วยเสริมแรงให้กับนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม อีกทั้งจัดเตรียมส่ือ และ

อปุกรณต่์าง ๆ ใหม้ีความหลากหลาย และสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัเด็ก   

จุดมุ่งหมาย 

 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดดา้นการหยดุการยับยั้งพฤติกรรม ดา้นการควบคมุอารมณ ์และ

ดา้นการวางแผนจดัการ 

เนือ้หา 

 กิจกรรมละครสรา้งสรรค์จะช่วยส่งเสริมทักษะการคิดให้เด็กได้เรียนรูก้ารแสดงผ่าน

ความรูสึ้กและการเคล่ือนไหวในบทบาทสมมติ โดยสรา้งจินตนาการและรูจ้ักคิดวิเคราะห์ใน

สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ ซึ่งจะมีความใกลเ้คียงกับความจริงท่ีตอ้งการจะส่ือ หรือในสถานการณ์

ใกล้ตัวท่ีเด็กจะสามารถเรียนรู้และแก้ปัญหานั้นได้  โดยครูเป็นผู้ก าหนดและยกตัวอย่าง

สถานการณน์ัน้ ๆ 

หลักการจัดกิจกรรม 

 1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 
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  การจดักิจกรรมละครสรา้งสรรคเ์พื่อส่งเสริมทกัษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวัย สัปดาหล์ะ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์วนัพุธ และวนัศกุร ์ครัง้ละ 50 นาที 

รวมทัง้สิน้ 4 สปัดาห ์ 

 2. แนวทางในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมเป็นแบบกลุ่ม มีผู้วิจัยเป็นวิทยากร

กระบวนการ มีครูประจ าชั้นเป็นผู้ช่วย ในการจัดกิจกรรมจะมีทัง้หมด 12 กิจกรรม โดยใช้ละคร

สรา้งสรรคแ์บ่งออกเป็น 4 ช่วงในทกุกิจกรรม ไดแ้ก่  

  ช่วงที่ 1 กิจกรรมจูงใจ เพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนเกิด

ความต้องการท่ีจะเรียนรูก้่อนเริ่มท ากิจกรรมต่อไปโดยจะแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5, การเคล่ือนไหวสรา้งสรรค,์ การใชจ้ินตนาการ, การใชท่้าใบ ้และการ

พดูดน้สด   

  ช่วงที่ 2 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร เป็นการเขา้สู่กิจกรรมโดยครูจะผูก้  าหนด

วางแผนไวว้่าจะใหผู้ร้่วมกิจกรรมเตรียมตัวในเรื่องใดบา้ง เพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กทักษะการคิดจาก

การสรา้งสถานการณ ์หรือการตัง้ค าถามชกัชวนเขา้สู่เนือ้หาของครูไปสู่กระบวนการในทางปฏิบัติ

กิจกรรม  

  ช่วงที่  3 กิจกรรมละคร เป็นกิจกรรมการแสดงละคร แบบพูดด้นสด เป็น
กิจกรรมท่ีนกัเรียนจะตอ้งไดร้ว่มแสดงทกุคน ซึ่งบทเรียนในการสอนครูจะก าหนดสถานการณท่ี์เกิด
ปัญหา เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด ดา้นการหยดุการยบัยัง้พฤติกรรม ดา้นการควบคมุอารมณ ์และ
ดา้นการวางแผนจัดการ  โดยนักเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบัติ ผ่านการเชื่อมโยงกับสถานการณต่์าง ๆ 
และใชก้ระบวนการเรียนรูส้รา้งเรื่องราวในการแสดงออกอย่างอิสระ ด าเนินการแสดงเองจนจบ 
ทัง้นีค้รูมีบทบาทเป็นผูช้่วยชีน้  าใหน้กัเรียน เพื่อใหเ้กิดจินตนาการในการเล่นบทบาทสมมติ และใช้
ส่ือหรืออปุกรณป์ระกอบในการท ากิจกรรม 
  ช่วงที่  4 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล เป็นขั้น ท่ีครูซักถามเกี่ ยวกับ
สถานการณ์ท่ีได้แสดงไป โดยช่วยกันอภิปรายผลจากกิจกรรม เพื่อหาแนวทางหลังจากปฏิบัติ
กิจกรรมแล้วเกิดทักษะการคิด ด้านการหยุดการยับยั้งพฤติกรรม ด้านการควบคุมอารมณ์ และ
ดา้นการวางแผนจดัการ ของนกัเรียนเพิ่มขึน้  
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การประเมินผล 
 1. ใชแ้บบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-101) 
ของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล ก่อนและหลงัการจดักิจกรรม 

ตาราง 12 โครงสรา้งรูปแบบกิจกรรมละครสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการยบัยัง้ชั่งใจในเด็กปฐมวยั (จ านวน 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ครัง้ รวมเป็น 12 ครัง้ ครัง้
ละ 50 นาที) 

คร้ัง
ที่ 

กิจกรรม 
วันที่ท า 

การทดลอง 
กิจกรรมละคร
สร้างสรรค ์

ลักษณะตัวชีวั้ดด้านพฤติกรรม 

  ศกุร ์  ท าความรูจ้ักสรา้งความคุ้นเคยระหว่าง
ผูวิ้จยั และนกัเรียน 
เก็บขอ้มลูก่อนการทดลอง (Per-test) 

1 กิจกรรม
ช่วยกนัซ่อนหา 
 

จนัทร ์ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5  
(การสมัผสั, การลิม้รส) 
การใชจ้ินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค ์

ด้านการหยุดการยับย้ังพฤติกรรม 
(Inhibit) ตั้งใจท ากิจกรรมของตัวเอง ไม่
รบกวนผู้อื่น, เม่ือขัดแย้งกับเพ่ือน ไม่ใช้
ก าลั ง ใน ก ารแก้ ปั ญ ห า ,  จดจ่ อ กั บ
กิจกรรมในชัน้เรียนที่ครูสอน, ท ากิจกรรม
ที่ครูมอบหมายเสร็จในเวลาที่ก าหนด , 
เขา้คิวรอได ้อดทนรอคอยได,้ รูจ้กัรอที่จะ
พูด ไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้อื่นก าลังพูด , 
เม่ือตอ้งการของที่เพ่ือนก าลังเล่นอยู่ รูจ้ัก
ขออนุญาตเม่ือตอ้งการของที่เพ่ือนก าลัง
เล่นอยู่, หยุดเล่นเสียงดงัเม่ือครูเตือน, จด
จ่อกับงานที่ท  า ไม่วอกแวกง่าย, และเล่น
อย่างระวัง รูจ้ักหยุดเม่ือเห็นว่าการเล่น
แรงขึน้จนอาจบาดเจ็บหรือเกิดอนัตราย 

2 กิจกรรมเดิน
เล่นในป่า 

พธุ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การเคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์

3 กิจกรรมฝงูชา้ง
ในป่าใหญ่ 

ศกุร ์ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การใชท้่าใบ ้

4 กิจกรรมกิ่งไม้
กายสิทธ์ิ 

จนัทร ์ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การแสดงละครแบบพดูดน้
สด  
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ตาราง 10 (ต่อ) 

คร้ัง
ที่ 

กิจกรรม 
วันที่ท า 

การทดลอง 
กิจกรรมละคร
สร้างสรรค ์

ลักษณะตัวชีวั้ดด้านพฤติกรรม 

5 กิจกรรมฉันคิด
เธอจินตนาการ 
 

พธุ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5  
(การไดย้ิน, การมองเห็น) 
การใชจ้ินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค ์

ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional 
Control) เม่ือเจอปัญหา สงบสติอารมณ์
หาทางแก้ปัญหาไม่เอาแต่โวยวาย , เม่ือ
โกรธรูจ้กัสงบอารมณร์ะบายอารมณ์โกรธ
อย่างเหมาะสม ไม่ใชค้วามรุนแรงเช่น ไป
เล่นกีฬา เล่นดนตรี  วาดภาพ  ฯลฯ , 
อารมณ์มั่นคง ไม่แปรปรวนง่าย , ระงับ
อารมณ์ตื่นเตน้วิตกกังวลเพ่ือท ากิจกรรม
ต่อได ้เช่นเม่ือท าของหาย เม่ือตอ้งออกไป
พูดหน้าชั้นเรียน และเม่ือผิดหวังเสียใจ 
ครูปลอบโยนใหค้ืนอารมณเ์ป็นปกติไดใ้น
เวลาไม่นาน (3 ขวบไม่เกิน 5 นาที , 5 
ขวบไม่เกิน 10นาที) 

6 กิจกรรมเล่น
เรือในทะเล 

ศกุร ์ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การเคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์

7 กิจกรรมอาชีพ
ในฝัน 

จนัทร ์ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การใชท้่าใบ ้

8 กิจกรรมหมีผู้
หิวโซ 

พธุ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การแสดงละครแบบพดูดน้
สด  

9 กิจกรรมไปให้
ถึงดวงจนัทร ์

ศกุร ์ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้ 5  
(การไดก้ล่ิน) 
การใชจ้ินตนาการและ
ความคิดสรา้งสรรค ์

ด้ า น ก า ร ว า ง แ ผ น จั ด ก า ร
(Plan/organize) เก็บของเล่นเข้าที่ เม่ือ
เล่นเสร็จ  ไม่ทิ ้งเก ล่ือนกลาด , เม่ือค รู
ชีแ้นะใหท้ างาน เด็กเร่ิมตน้ลงมือท างานที่
ไดร้บัมอบหมายไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้ง
คอยเตือน, เม่ือบอกต าแหน่งที่ตั้งของ
ส่ิงของบางอย่างในหอ้งอย่างชัดเจน เด็ก
สามารถหาของนัน้เจอ, 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

คร้ัง
ที่ 

กิจกรรม 
วันที่ท า 

การทดลอง 
กิจกรรมละคร
สร้างสรรค ์

ลักษณะตัวชีวั้ดด้านพฤติกรรม 

10 กิจกรรมตน้ไม้

เพ่ือนรกั 

จนัทร ์ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 

การเคล่ือนไหวสรา้งสรรค ์

รูว่้าเวลาไหนตอ้งท าอะไรเช่น เขา้แถวเม่ือ
ได้ยินเสียงกริ่ง ล้างมือก่อนทานอาหาร 
เก็บของก่อนกลบับา้น, รูจ้กัแกปั้ญหาเช่น 
เม่ื อท าน ้ าหก รู ้จักหาผ้ามาเช็ด  เ ม่ื อ
ตอ้งการของเล่นที่เอือ้มไม่ถึงรูจ้ักหาเก้าอี ้
หรือบันไดเตี ้ยมาปีนหยิบของ เม่ือไม่มี
ชอ้นทานขา้วรูจ้ักเดินไปหยิบ ไม่มียางลบ
รูจ้ักเดินไปหา และท างานเสร็จโดยไม่ติด
กับรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่ส าคัญมาก
เกินไปเช่น ต่อเลโก้จนเสร็จแม้จะหาบาง
ชิ ้น ไม่ เจอ ก็ ใช้ชิ ้น อื่ น ห รือ สีอื่ น แทน 
ลากเสน้ผิดแต่ไม่มียางลบก็ท าต่อจนเสร็จ
ได ้

11 กิจกรรมสีสนั
หรรษา 

พธุ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การใชท้่าใบ ้

12 กิจกรรมเก็บ
ของเล่นกนันะ 

ศกุร ์ ทกัษะการแสดงขัน้พืน้ฐาน 
การแสดงละครแบบพดูดน้
สด  

  จนัทร ์  ส รุป ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ กิ จ ก รรม ละค ร
สร้างสรรค์ เก็บข้อมูลหลังการทดลอง 
(Post-test)  
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กิจกรรมช่วยกันซ่อนหา 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั   

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนใชส้ามารถยับยั้งพฤติกรรมตนเองไม่หนุหันพลันแล่น หยดุคิดก่อน

ท า หยุดพฤติกรรมท่ีรบกวนผูอ้ื่นหรือท าใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้น รวมถึงการยับยั้ง ความคิดไม่ใหคิ้ดเรื่อย

เป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง ควบคมุความคิดใหม้ีสมาธิจดจ่อในเร่ืองท่ีก าลงัท า  

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชป้ระสาทสมัผัส ในการลิม้รส และการสมัผสัลกัษณะของส่ิง

ต่าง ๆ แลว้สามารถอธิบายรายละเอียดของส่ิงนัน้ 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชจ้ินตนาการและความคิดสรา้งสรรคใ์นการสรา้งเร่ืองราว 

และแกปั้ญหาสถานการณต่์าง ๆ 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดจากการสรา้งเงื่อนไขขอ้ตกลงของครูไปสู่แรงจงูใจใน

การปฏิบติักิจกรรม 

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูท าขอ้ตกลงกับนักเรียน ครูจะแจกสติ๊กเกอรรู์ปดาว 3 สีของนางฟ้าใหน้กัเรียนแต่ละ
คน นกัเรียนจะไดร้บัสติก๊เกอรก์็ต่อเมื่อ  
  - ตัง้ใจชิน้งานเรียบรอ้ยสมบูรณจ์ะไดร้บัดาวสีเขียว  
  - ตัง้ใจท ากิจกรรมจนเสร็จสมบูรณจ์ะไดร้บัดาวสีแดง  
  - ตั้งใจฟังครู และไม่รบกวนเพื่อน ๆ จะได้รบัดาวสีน ้าเงินโดยเพื่อนจะเป็นคน
เลือก 
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 2. ครูเร่ิมกิจกรรมเกมส ์อะไรในกล่อง โดยน ากล่องท่ีมีผลไมม้าใหน้กัเรียนคล าทีละคนและ
ทายดวู่า ผลไมท่ี้อยู่ในกล่องคือผลไมอ้ะไร และบอกว่า มีลกัษณะอย่างไร 
 3. ครูน าผลไมม้าใหน้ักเรียนเขา้แถวชิมทีละคน และใหน้ักเรียนทายว่าคือเนือ้ผลไมอ้ะไร 
มนัมีรสชาติอย่างไร ครูยงัไม่เฉลยว่าผลไมช้นิดนัน้คืออะไร 
 4. ครูเตรียมกระดาษ โดยใหน้ักเรียน จบัคู่ 2 คน แต่ละคู่จะตอ้งช่วยกนัวาดรูปผลไมช้นิด
นัน้ออกมา ครูใหเ้งื่อนไขเมื่อนักเรียนใชสี้เสร็จตอ้งน ามาใส่กล่องตรงกลางเพื่อแบ่งใหใ้หเ้พื่อนคน
อื่น ๆ ไดใ้ช ้โดยใชเ้วลาในการวาดรูประบายสีใหเ้สร็จสมบูรณภ์ายในเวลา 10 นาที เมื่อนักเรียนคู่
ไหนตั้งใจวาดรูป ระบายสีจนเสร็จเรียบรอ้ยสมบูรณ์แล้ว นักเรียนถึงจะได้ดูเฉลยในกล่องว่าคือ
ผลไมอ้ะไร 
 5. ครูเฉลยค าตอบผลไมท่ี้อยู่ในกล่องปริศนา คือ สตรอวเ์บอรร์ี่ แล้วใหน้ักเรียนไดส้ัมผัส
ผลไมใ้นกล่อง และชิมรสชาติอีกอีก 1 ครัง้ 
 6. ครูใหส้ติก๊เกอรรู์ปดาวสีเขียวส าหรบันกัเรียนท่ีตัง้ใจชิน้งานเรียบรอ้ยสมบูรณ์ 
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 

 1. ครูเล่านิทานเร่ือง “เจา้หนูนอ้ยสตรอวเ์บอรร์ีส่กุสีแดงก ่าและหมีใหญ่ผูหิ้วโซ” โดยใชหุ้่น
มือ หลงัจากนัน้ครูสนทนาซกัถามถึงสถานการณ ์และปัญหาท่ีเกิดขึน้คืออะไร  
 2. ครูแบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม แลว้ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกนัคิดวิธีในการซ่อนสตรอว์
เบอรร์ี่สุกสีแดงก ่าอย่างไรโดยไม่ใหเ้จา้หมีเห็น โดยครูแจกอุปกรณก์ารแสดงสตรอวเ์บอรร์ี่ลูกใหญ่
ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม  
 กิจกรรมละคร  
  ครูเป็นผูเ้ล่าด าเนินเร่ือง แลว้สมมติใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มแสดงเป็นหนแูสดงโตต้อบกับครู
ตามท่ีนกัเรียนแต่ละกลุ่มคิดบทสนทนากนัไวโ้ดยครูช่วยบา้งในบางครัง้  
 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 1. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนรูสึ้กอย่างไรต่อการแสดง และไดร้บัความรู้

เร่ืองอะไรบา้ง 

  - ครูอธิบายเกี่ยวกับการใช้จินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค์มีความส าคัญ

อย่างไร 

   - ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปหน้าท่ีของประสาทสัมผัสการลิม้รส และการสัมผัส 
โดยใหน้ักเรียนยกมือก่อน ถึงจะตอบค าถามได้ หลังจากนั้นครูแนะน าความรูเ้พิ่มเติมตามความ
ตอ้งการของนกัเรียน 
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 2. ครูให้สติ๊กเกอรรู์ปดาวสีแดง และสีน า้เงิน ส าหรบันักเรียนท่ีตั้งใจท ากิจกรรมจนเสร็จ
สมบูรณ ์โดยใหน้กัเรียนเลือกเพื่อนท่ีนกัเรียนเห็นว่าตัง้ใจฟังครู และไม่รบกวนในขณะครูก าลงัสอน 
จะไดร้บัสติก๊เกอร ์

สื่อการสอน 

 นิทานเร่ือง “เจา้หนนูอ้ยสตรอวเ์บอรร์ี่สกุสีแดงก ่าและหมีใหญ่ผูหิ้วโซ” 

 สตรอวเ์บอรร์ี่ 

 กล่องผลไมป้ริศนา 

 กระดาษ 

 สี 

การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถในการอดทน และควบคุมการกระท า ความคิด ควบคุมความ
สนใจ จดจ่อกบักิจกรรม 

ภาคผนวก 

นิทานเร่ือง เจา้หนนูอ้ยสตรอวเ์บอรร์ี่สกุสีแดงก ่าและหมีใหญ่ผูหิ้วโซ 
จ๊ะเอ๋ เจ้าหนูตัวน้อยก าลังท าอะไรอยู่น่ะ? (ครู) 

ออ้ ! รูแ้ลว้ล่ะ เธอก าลงัเก็บสตรอวเ์บอรร์ี่สกุสีแดงก ่าลกูนัน้ใช่ไหมล่ะ 
แต่ช้าก่อน เจ้าหนูน้อย เธอไม่เคยได้ยินเร่ืองเก่ียวกับเจ้าหมีใหญ่ผู้หิวโซหรอกรึ ? (ครู) 

โอย....ยย เจา้หมีนั่น ชอบกินสตรอวเ์บอรร์ีส่กุสีแดงก ่ายงักบัอะไร ! 
ขนาดอยู่ห่างเป็นกิโลๆ เจา้หมีผูหิ้วโซยงัไดก้ล่ินสตรอวเ์บอรร์ี่สกุสีแดงก ่านั่นเลย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งลกูท่ีเพิ่งเก็บมา 
ตึง้! ตึง้! ตึง้! เจ้าหมีใหญ่จะย ่าผ่านป่ามาด้วยเท้าอันใหญ่โตและหิวโหย ฟุดฟิต! ฟดุฟิต! 
ฟุดฟิต! มันจะดมหากลิ่นสตรอวเ์บอรร่ี์จนพบ แล้วเจ้าจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนรึ ? (ครู) 

ไม่ว่าจะถกูซอ่นไวท่ี้ไหน หรือมีใครคุม้กนัอยู่ หรือจะถกูปลอมแปลงไปอย่างไร 
เร็วๆ เข้าเถอะ! เจ้ารู้อยู่แล้วว่ามวีิธีเดียวเท่านั้นในโลกนี ้ที่จะรักษาสตรอวเ์บอรร่ี์สุกสีแดง

ก ่า ให้รอดพ้นจากเนือ้มือเจ้าหมีใหญ่ผู้หิวโซได้! (ครู) 
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กิจกรรมเดินเล่นในป่า 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนใชส้ามารถยับยั้งพฤติกรรมตนเองไม่หนุหันพลันแล่น หยดุคิดก่อน

ท า หยุดพฤติกรรมท่ีรบกวนผูอ้ื่นหรือท าใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้น รวมถึงการยับยั้ง ความคิดไม่ใหคิ้ดเรื่อย

เป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง ควบคมุความคิดใหม้ีสมาธิจดจ่อในเร่ืองท่ีก าลงัท า 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายใหม้ีการท างานรว่มกนั 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์ 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดจากการสรา้งเงื่อนไขขอ้ตกลงของครูไปสู่แรงจงูใจใน

การปฏิบติักิจกรรม 

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูท าขอ้ตกลงกบันกัเรียน ครูจะแจกสติก๊เกอรรู์ปมงกุฎ 3 สีของพระราชาใหน้กัเรียนแต่
ละคน นกัเรียนจะไดร้บัสติก๊เกอรก์็ต่อเมื่อ  
  - ตัง้ใจชิน้งานเรียบรอ้ยสมบูรณจ์ะไดร้บัมงกุฎสีเงิน 
  - ตัง้ใจท ากิจกรรมจนเสร็จสมบูรณจ์ะไดร้บัมงกุฎสีสม้ 
  - ตั้งใจฟังครู และไม่รบกวนเพื่อน ๆ จะได้รบัมงกุฎสีเหลืองโดยเพื่อนจะเป็นคน
เลือก 

 2. ครูเริ่มกิจกรรม เคล่ือนไหวตามจินตนาการ แลว้ใหน้ักเรียนดูรูปสัตว์ 4 รูป ไดแ้ก่ เสือ, 
นกยงู, มา้ และปลาโลมา  
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 3. ครูแจกสติก๊เกอรรู์ปสตัวท์ัง้ 4 รูปใหก้บันกัเรียนทุกคน โดยใหน้กัเรียนเลือกสตัวท่ี์ตวัเอง
ชอบ 1 ตวั และท่ีเหลือใหเ้อาไปแบ่งใหใ้หเ้พื่อน ๆ  
 4. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ตามสัตว์ท่ีตัวเองได้เลือกไว้ แล้วให้นักเรียนลอง
เคล่ือนไหวเป็นสตัวน์ัน้ ๆ 
 5. ครูเลือกกลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 ออกมาท าท่าให้เพื่อนๆดูก่อน โดยครูสร้างข้อตกลงกับ
นกัเรียน ดงันี ้
  - ครูเคาะสญัญาณชา้ใหน้กัเรียนเคล่ือนไหวท าท่าทางตามจินตนาการอยู่กบัท่ี 
  - ครูเคาะจงัหวะเร็วใหน้กัเรียนเคล่ือนไหวท าท่าทางตามจินตนาการไปรอบ ๆ โดย
ไม่ใชช้นกบัเพื่อน 
  - ถา้ครูเคาะจงัหวะ 2 ครัง้ ติดกนัใหน้กัเรียนหยดุการเคล่ือนไหวในท่านัน้ทนัที 
  - ถา้ครูเป่านกหวีดนกัเรียนทัง้สองกลุ่มจะตอ้งสลบักนัท าท่าสตัวข์องอีกลุ่มทนัที 
 6. เมื่อกลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 ท าเสร็จใหน้ักเรียนกลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 ปฏิบัติเหมือนกันกับ
สองกลุ่มแรก และในขณะท่ีนักเรียนก าลังปฏิบัติกิจกรรมครูคอยดูแลและเน้นย า้การระมัดระวัง
ความปลอดภยั 
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 

 1. ครูเล่านิทานเร่ือง “เดินเล่นในป่า” โดยใชหุ้่นมือ หลงัจากนัน้ครูสนทนาซกัถามถึงปัญหา

ท่ีเกิดขึน้คืออะไร  

  - ในเร่ืองเกิดเหตกุารณท่ี์ไหน 
  - เมื่อเดินเล่นในป่าไดพ้บเจอสตัวอ์ะไรบา้ง 
  - สตัวพ์วกนัน้ก าลงัท าอะไรอยู่ แลว้เด็กเล่นอะไรกบัสตัวพ์วกนัน้บา้ง 
 2. ครูแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม โดยครูแจกกระดาษแผ่นยาวใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่ม และครู
ใหเ้งื่อนไขเมื่อนกัเรียนใชสี้เสร็จตอ้งน ามาใส่กล่องตรงกลางใหเ้พื่อนคนอื่น ๆ ไดใ้ช ้และใชใ้หแ้ต่ละ
กลุ่มใชเ้วลา 15 นาที หลังจากนั้นใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรา้งเนือ้เรื่องใหม่ “เมื่อฉันเดินเล่น
ในป่า” ซึ่งนกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะตอ้งวาดสตัวท่ี์นกัเรียนเจอต่อกนัเป็นเนือ้เร่ืองตัง้แต่ตน้จนจบ   
 กิจกรรมละคร  
  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาเล่าเรื่องราวของกลุ่มตัวเอง  โดยช่วยกันเล่า

เร่ืองราวต่อ ๆ กนัผ่านผลงานรูปภาพของตนเอง โดยครูช่วยบา้งในบางครัง้เมื่อนกัเรียนติดขดั 
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 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 1. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมนักเรียนรูสึ้กอย่างไรต่อการแสดง และไดร้บัความรู้

เร่ืองอะไรบา้ง 

  - ครูถามนักเรียน วันนีเ้ราไดท้ ากิจกรรมอะไรกันบา้ง นักเรียนไดเ้รียนรูอ้ะไรจาก
กิจกรรมนีบ้า้ง 
  - นกัเรียนรูสึ้กอย่างไรเมื่อไดส้ลบัท าท่าสตัวก์บัเพื่อนๆ 
 2. ครูใหส้ติ๊กเกอรรู์ปมงกุฎใหก้บันักเรียนท่ีปฏิบติัตามขอ้ตกลง และใหน้กัเรียนเลือกเพื่อน
ท่ีนกัเรียนเห็นว่าตัง้ใจฟังครู และไม่รบกวนเพื่อน ๆ ในขณะครูก าลงัสอน จะไดร้บัสติก๊เกอร ์

สื่อการสอน 

 นิทานเร่ือง “เดินเล่นในป่า” 

 กระดาษแผ่นยาว 

 สี 

 รูปภาพสตัว ์4 รูป 
 เครื่องเคาะจงัหวะ 

 นกหวีด 

การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถในการอดทน และควบคุมการกระท า ความคิด ควบคุมความ
สนใจ จดจ่อกบักิจกรรม 
 

ภาคผนวก 

นิทานเร่ือง เดนิเลน่ในป่า 
 พ่อของฉันใหแ้ตรตัวใหม่และหมวกกระดาษ พ่อใหน้ั่งเล่นอยู่ในบา้น แต่ฉันอยากออกไป
เดินเล่นขา้งนอก จะจึงแอบย่องเดินเขา้ไปในป่า สิงโตเจา้ป่าตัวใหญ่ก าลงันอนงีบอยู่ ต่ืนขึน้มาเมื่อ
ได้ยินเสียงแตรของฉัน “เธอจะไปไหนน่ะ !” เจ้าสิงโตถามฉัน “ขอไปด้วยได้ไหม ถ้าฉันหวีผม
เรียบรอ้ย” เมื่อสิงโตหวีผมเรียบรอ้ยแลว้ ก็ตามฉันมา ตอนท่ีฉันเขา้ไปเดินเล่นในป่า ลูกชา้งสองตัว
ก าลังอาบน า้ แต่ทัง้คู่ก็หยดุพ่นน า้ใส่กนัเมื่อพวกมันเห็นฉัน “รอเราดว้ย” ลกูชา้งบอกพลางเช็ดหใูห้
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แหง้ ตัวหน่ึงใส่เสือ้กนัหนาว อีกตัวหน่ึงสวมรองเทา้ แลว้ลกูชา้งสองตวัก็ตามมาดว้ย ตอนท่ีฉันเขา้
ไปเดินเล่นในป่า หมีใหญ่สีน า้ตาลสองตัวนั่งอยู่ใตต้น้ไม้ ก าลังนบัถั่วและกินแยมกนัอยู่ “รอเด๋ียว” 
พวกหมีรอ้งเรียก “เราอยากไปดว้ย!” ทัง้คู่ถือถงุถั่วและชอ้นตักแยม แลว้หมีสีน า้ตาลก็ตามมาดว้ย 
ตอนท่ีฉันเข้าไปเดินเล่นในป่า แม่และพ่อจิงโจ ้ก าลังสอนใหลู้กนอ้ยกระโดด “เราจะเอากลองไป
ดว้ยนะ” แม่จิงโจบ้อก “ลูกของเราไม่กวนหรอกจ๊ะ ฉันจะใส่เขาไวใ้นกระเป๋า” ลกูจิงโจปี้นเขา้ไปอยู่
ในกระเป๋าหนา้ทอ้งแม่ และครอบครวัจิงโจก้็ตามมาดว้ย ตอนท่ีฉันเขา้ไปเดินเล่นในป่า นกตะกรุม
เฒ่าสีเทานั่งอยู่ริมหนองน า้ มันนั่งน่ิงจนฉันเขา้ไปดูใกล้ ๆ ว่าใช่นกจริง ๆ หรือเปล่า นกตะกรุมลุก
ขึน้ยืนมองหน้าฉัน มันไม่พูดอะไรสักค า แต่เมื่อฉันกลับไปหาเพื่อนสัตวข์องฉัน นกท่าทางตลก ๆ 
นัน้ก็ตามมาดว้ย ค่างนอ้ยสองตัวอยู่บนตน้ไมสู้ง พวกค่างหยุดเล่น และตะโกนลงมาเมื่อมองเห็น
ฉัน “ขบวนแห่ ขบวนแห่ เราชอบขบวนแห่” ทัง้คู่หยิบชุดสุดเท่ออกมาจากโพรงไม้ แลว้ค่างนอ้ยทัง้
สองตัวก็ตามมาดว้ย ตอนท่ีฉันเขา้ไปเดินเล่นในป่า ฉันเห็นกระต่ายตวัหน่ึงอยู่หลงัตน้ไมเ้ล็ก ๆ “ไม่
ตอ้งกลัวนะ” ฉันรอ้งเรียก “ถา้เธออยากไปดว้ยเธอมาเดินขา้ง ๆ ฉันก็ได”้ กระต่ายจึงตามมาดว้ย 
ฉันเป่าแตร สิงโตค าราม ช้างชูงวงรอ้งแปรน์ หมีใหญ่โห่รอ้ง จิงโจตี้กลอง นกตระกรุมงับจะงอย
ปากเป็นจังหวะ ค่างคู่รอ้งและตบมือ แต่กระต่ายไม่ท าเสียงอะไรเลย ตอนท่ีฉันเขา้ไปเดินเล่นในป่า 
เรามาถึงสถานท่ีจดังานเลีย้งและเล่นสนกุ เราจึงหยดุพกักินถั่วและแยม และกินไอศกรีมกบัเคก้ท่ีมี
อยู่ตรงนั้นแลว้ พวกเราไดเ้ล่นมอญซ่อนผา้กันครบทัง้วง เราเล่นรีรีขา้วสารดว้ย จากนั้นก็เล่นซ่อน
หา ฉันปิดตา แลว้เพื่อน ๆ ก็ไปซ่อน ยกเวน้กระต่ายอยู่น่ิง ๆ กับท่ี “เอาละนะ!” ฉันตะโกนแลว้ลืม
ตาขึน้ ไม่มีใครอยู่เลย ฉันหาใครไม่เจอเลย ทุกอย่างว่าเปล่า ฉันเริ่มรอ้งไห้ และคิดในใจว่าน่าจะ
เชื่อฟังพ่อ ทันใดนั้นมีพ่อของฉัน พ่อก าลังตามหาฉัน “ลูกพูดกับใครนะ” พ่อถาม “พูดกับเพื่อน ๆ 
สตัวจ์ะ้ พวกมนัก าลงัแอบอยู่ แต่หนหูาใครไม่เจอเลย”พดูพรอ้มกบัสะอืน้ “แต่น่ีเย็นแลว้นะ” พ่อพูด 
“พ่อให้ลูกเล่นอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอ พ่อเป็นห่วงลูกมากเลยนะ” ฉันเสียใจท่ีไม่ฟังพ่อและแอบ
ออกมาโดยท่ีไม่ไดบ้อกพ่อ “พ่อจ๋าหนูขอโทษนะท่ีท าใหพ้่อเป็นห่วง” พ่ออุม้ฉันขี่คอและเดินกลับ
บา้น ตอนขี่คอพ่อจะจึงตะโกนออกไปว่า “ลาก่อนนะเพือ่น ๆ”  
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กิจกรรมฝูงช้างในป่าใหญ ่
ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนใชส้ามารถยับยั้งพฤติกรรมตนเองไม่หนุหันพลันแล่น หยดุคิดก่อน

ท า หยุดพฤติกรรมท่ีรบกวนผูอ้ื่นหรือท าใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้น รวมถึงการยับยั้ง ความคิดไม่ใหคิ้ดเรื่อย

เป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง ควบคมุความคิดใหม้ีสมาธิจดจ่อในเร่ืองท่ีก าลงัท า 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการส่ือสาร โดยใชท่้าทางเพื่อส่ือความหมาย  

 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการแสดงอย่างสรา้งสรรคผ่์านบทบาทสมมติุและเชื่อมโยง

เหตกุารณต่์าง ๆ ตามสถานการณท่ี์ไดร้บั 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดจากการสรา้งเงื่อนไขขอ้ตกลงของครูไปสู่แรงจงูใจใน

การปฏิบติักิจกรรม 

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูท าข้อตกลงกับนักเรียน ครูจะแจกสติ๊กเกอร์รูปผีเสื้อ 3 สีให้นักเรียนแต่ละคน 
นกัเรียนจะไดร้บัสติก๊เกอรก์็ต่อเมื่อ  
  - ตัง้ใจชิน้งานเรียบรอ้ยสมบูรณจ์ะไดร้บัผีเสือ้สีฟ้า 
  - ตัง้ใจท ากิจกรรมจนเสร็จสมบูรณจ์ะไดร้บัผีเสือ้สีม่วง 
  - ตัง้ใจฟังครู และไม่รบกวนเพื่อน ๆ จะไดร้บัผีเสือ้สีเขียวโดยเพื่อนจะเป็นคนเลือก 
 2. ครูเร่ิมกิจกรรมดว้ยการใชป้ริศนาค าทาย มันคืออะไร โดยครูขออาสาสมัครออกมาท า
ท่าทางตามท่ีครูบอกในแต่ละขอ้ใหเ้พื่อน ๆ ด ู 
  - “ฉันตัง้ชื่อมนัว่าป๋องแป๋ง ป๋องแป๋งเป็นส่ิงมีชีวิต และมีส่ีขา มนัคืออะไร” 
  - “ป๋องแป๋งเป็นส่ิงมีชีวิต ท่ีมีส่ีขา และตวัโต โต มนัคืออะไร” 
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  - “ป๋องแป๋งเป็นส่ิงมีชีวิต ท่ีมีส่ีขา ตวัโต โต และมีหใูหญ่ๆ มนัคืออะไร” 
  - “ป๋องแป๋งเป็นส่ิงมีชีวิต ท่ีมีส่ีขา ตวัโต โต มีหใูหญ่ๆ และมีงวงมีงา มนัคืออะไร” 
 3. ครูให้นักเรียนเข้าแถวต่อกันและขออาสาสมัครยกมือ 1 คนท่ีรูค้  าตอบแล้ว ไปกระซิบ
ขา้งหเูพื่อน โดยครูสอนวิธีการกระซิบ แลว้ใหน้กัเรียนกระซิบส่งต่อกันมาเร่ือย ๆ จนคนสดุทา้ยตอ้ง
ท าท่าของส่ิงท่ีเพื่อนกระซิบส่งมาให ้แลว้ครูจึงจะเฉลยค าตอบ  
 4. ครูสนทนาค าถามโดยน าหน้ากากช้างน้อยอุปกรณ์การแสดง มาสนทนาโดยการใช้
ค าถาม 
  - ในรูปภาพนีน้กัเรียนคิดว่าคือตวัอะไร 
  - ส่ิงนีม้ีลกัษณะท่าทางอย่างไร อาศยัอยู่ท่ีไหน 
  - อปุกรณนี์ท้ ามาจากอะไร 
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 
 1. ครูเตรียมอุปกรณส์ าหรบัท าหนา้กากชา้งนอ้ย โดยเตรียมมมุหอ้งไว้ 3 มุม มุมท่ี 1 เป็น

มมุส าหรบัติดกระดาษรูปหนา้ชา้ง มมุท่ี 2 เป็นมมุส าหรบัระบายสีและตกแต่งหนา้กากชา้ง มมุท่ี 3 

เป็นมมุส าหรบัรอยเชือกใหพ้อดีกับศีรษะ โดยผูว้ิจัยและครูพี่เลีย้งคอยสงัเกตอยู่ในแต่ละมุม ครูให้

เวลาในการท ากิจกรรมมมุละ 5 นาที  

 2. ครูอธิบายว่าก่อนท่ีเราจะท ากิจกรรมนกัเรียนทุกคนจะตอ้งมีหนา้กากชา้งนอ้ยก่อน โดย

ครูสาธิตใหน้กัเรียนดกู่อนว่านกัเรียนทกุคนจะตอ้งไปท่ีมมุท่ี 1 ก่อน จากนัน้ไปท่ีมมุท่ี 2 และมมุท่ี 3 

ตามล าดับ และเมื่อนักเรียนใชอุ้กรณท่ี์มมุไหนเสร็จแลว้จะตอ้งเอาวางไวท่ี้เดิมเพื่อแบ่งใหเ้พื่อน ๆ 

ไดใ้ช ้และหา้มเอาไปไวท่ี้มมุอื่น ๆ เมื่อนกัเรียนปฏิบติัครบถว้นสมบูรณแ์ลว้ถึงจะเร่ิมท ากิจกรรม   

 3. ครูใหน้ักเรียนจับคู่กัน และแจกชิน้งานคือใหน้ักเรียนแต่ละคู่ แลว้ช่วยกันตรวจสอบว่า

ชิน้งานของตวัเองหรือของเพื่อนมีอะไรที่ยงัไม่เสร็จสมบูรณบ์า้ง หรือควรจะเพิ่มเติมอะไร  

 กิจกรรมละคร  
  ครูให้นักเรียนสมมติว่าตนเองเป็นช้างสวมใส่หน้ากากช้างท่ีตนเองประดิษฐ์ขึน้  และ

เคล่ือนไหวตามจินตนาการโดยหา้มใชเ้สียงประกอบค าบรรยายเรื่อง “ชา้งในป่าใหญ่” ของครู 

 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 1. ครูสนทนาซกัถามเกี่ยวกบับทบาทท่ีไดเ้ล่นไป โดยใหท้กุคนช่วยกนัทบทวนเร่ืองราวเล่า
เร่ืองอีกครัง้ตัง้แต่ตน้จนจบ 
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  - ครูอธิบายเกี่ยวกับหนา้ท่ีในการใชท่้าทางเพื่อส่ือความหมายการแสดงออกทาง
อารมณ ์และความรูสึ้ก 
 2. ครูใหส้ติ๊กเกอรรู์ปผีเสือ้กับนักเรียนท่ีปฏิบัติตามขอ้ตกลง และใหน้ักเรียนเลือกเพื่อนท่ี
นกัเรียนเห็นว่าตัง้ใจฟังครู และไม่รบกวนเพื่อน ๆ ในขณะครูก าลงัสอน จะไดร้บัสติก๊เกอร ์

สื่อการสอน 

 เร่ือง “ชา้งในป่าใหญ่” 

 อปุกรณส์ าหรบัท าหนา้กาก 

การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถในการอดทน และควบคุมการกระท า ความคิด ควบคุมความ
สนใจ จดจ่อกบักิจกรรม 

ภาคผนวก 

 
เร่ือง ช้างในป่าใหญ ่

ณ ป่าใหญ่แห่งหน่ึง มีชา้งอยู่ฝงูหน่ึง ท่ีป่าใหญ่แห่งนีม้ีอาหารท่ีอดุมสมบูรณม์าก มีทัง้ทุ่งหญา้อนั
กวา้งใหญ่ ล าธารน า้ใส ชา้งทัง้หลายก็เดินชมป่าและกินหญา้ และน า้ใสในล าธาร ทนัใดนัน้เอง มี
เสียงปืนดงัขึน้ ปัง ชา้งทัง้หลายหยดุฟังเสียงปืน เมื่อมีเสียงปืนดงัซ า้อีกครัง้ ชา้งตกใจพากนัวิ่งหนี
เพื่อเอาชวีิตรอด วิ่งเขา้ไปแอบใหพุ้่มไมใ้หญ่มนัซ่อนตวัโดยการนั่งกม้ตวัและพยายามท าตวัเองให้
เล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มนัแอบอยู่ท่ีพุ่มไมอ้ยู่นาน ตาก็มองหาว่ามีใครจะเดินผ่านมาทางนีห้รือไม่
ทนัใดนัน้เองก็มีเสียงเพ่ือนชา้งตะโกนมาว่า นายพรานไปแลว้ท าใหช้า้งทัง้หลายท่ีแอบซ่อนอยู่ใน
พุ่มไมต่้างดีใจพากนัจบัมอืกนัเป็นวงกลมและกระโดดโลดเตน้ไปรอบ ๆ ป่าอย่างมีความสขุ 
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กิจกรรมก่ิงไม้กายสิทธ์ิ 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนใชส้ามารถยับยั้งพฤติกรรมตนเองไม่หนุหันพลันแล่น หยดุคิดก่อน

ท า หยุดพฤติกรรมท่ีรบกวนผูอ้ื่นหรือท าใหผู้อ้ื่นเดือดรอ้น รวมถึงการยับยั้ง ความคิดไม่ใหคิ้ดเรื่อย

เป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวขอ้ง ควบคมุความคิดใหม้ีสมาธิจดจ่อในเร่ืองท่ีก าลงัท า 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด และใชจ้ินตนาการในการสรา้งเร่ืองราว 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าทกัษะต่าง ๆ มาใชใ้นการสรา้งสรรคล์ะคร 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนสรา้งกระบวนการคิดหลงัจากกิจกรรม แลว้สามารถวิเคราะห ์และ

อธิบายเหตผุล น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูท าขอ้ตกลงกับนักเรียน ครูจะแจกสติ๊กเกอรรู์ปต่าง ๆ ใหน้ักเรียนเลือกคนละ 10 ดวง 
นกัเรียนจะไดร้บัสติก๊เกอรก์็ต่อเมื่อ  
  - ตัง้ใจท ากิจกรรมจนเสร็จสมบูรณ ์
  - ตัง้ใจฟังครู และไม่รบกวนเพื่อน ๆ จะไดร้บัสติก๊เกอรโ์ดยเพื่อนจะเป็นคนเลือก 

 2. ครูเริ่มกิจกรรม “รูสึ้กอย่างไรนะ” โดยน ารูปภาพใบหน้ายิม้ดีใจมาก ใบหน้ายิม้ปาน
กลาง และใบหนา้เสียใจ ไปติดบนกระดาน 
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 3. ครูเตรียมรูปภาพจ านวน 10 สถานการณ ์ให้นักเรียนดู หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่า
รูสึ้กอย่างไรกับสถานการณน์ัน้ ๆ แลว้ใหแ้ต่ละคนวิ่งไปแตะรูปใบหนา้ท่ีถูกตอ้งกับสถานการณน์ั้น 
ๆ ทีละคนจนครบทกุคน 
 4. ครูอธิบายแต่ละสถานการณใ์หน้กัเรียนฟัง พรอ้มกบัซกัถามเหตุผลว่ารูสึ้กอย่างไร และ
จะท าอย่างไรต่อสถานการณน์ัน้ ๆ รว่มกนั 
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 
 1. ครูครูเล่านิทานเรื่อง “กิ่งไมก้ายสิทธิ์” โดยใชหุ้่นนิว้มือ หลังจากนั้นครูสนทนาเกี่ยวกับ
เนือ้หาท่ีเกิดขึน้ 
 2. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ครูใหน้กัเรียนรว่มกนัคดัเลือกนกัแสดงตามบท
ต่างๆ โดยครูช่วยทบทวนการด าเนินเร่ือง ตวัละคร อปุกรณ ์และฉาก 
 3. ครูและนกัเรียนช่วยกนัจดัสถานท่ีภานในหอ้งเรียนใหเ้ป็นฉาก และใหเ้วลานกัเรียนแต่
ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนการแสดงในแต่ละฉาก 
 กิจกรรมละคร  
 ครูเป็นผู้เล่าด าเนินเรื่อง แล้วสมมติให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงตามการบรรยาย โดย

นกัเรียนจะพดูดน้สด และครูจะช่วยบา้งในบางครัง้เมื่อนกัเรียนติดขดั 

 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสนทนาซกัถามเกี่ยวกบับทบาทท่ีไดแ้สดงไป 

  - นกัเรียนรูสึ้กอย่างไรกบับทบาทท่ีไดร้บั 

  - นกัเรียนคิดว่าอย่างไร เหตใุดนอ้งนุ่นถึงโดนคุณแม่ตี 

  - นกัเรียนรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกบันอ้งนุ่นท่ีถกูคณุแม่ตี          

  - นกัเรียนคิดว่านอ้งนุ่นเล่นสนกุใชค้ทาเสกส่ิงของต่าง ๆ นกัเรียนคิดว่าเป็นการ

กระท าท่ีดีหรือไม่  

  - ถา้นกัเรียนไม่อยากเป็นแบบนอ้งนุ่น นกัเรียนควรท าอย่างไร 

 2. ครูใหส้ติก๊เกอรก์บันกัเรียนท่ีปฏิบติัตามขอ้ตกลง และใหน้กัเรียนเลือกเพื่อนท่ีนกัเรียน

เห็นว่าตัง้ใจฟังครู และไม่รบกวนเพื่อน ๆ ในขณะครูก าลงัสอน จะไดร้บัสติก๊เกอร ์ 

 3. ครูใหน้กัเรียนเลือกสติก๊เกอรท่ี์ตวัเองชอบมากท่ีสดุเก็บไว ้5 ดวง แลว้น าสติก๊เกอรท่ี์

เหลือ 3 ดวงไปแลกกบัเพื่อนในหอ้งคนใดก็ได ้และอีก 2 ดวงใหน้ าไปแบ่งใหค้รูท่ีนกัเรียนชอบมาก

ท่ีสดุ 
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สื่อการสอน 

 นิทานเร่ือง “กิ่งไมก้ายสิทธิ์” 

 หุ่นนิว้มือ 

 อกุรณป์ระกอบการแสดง 

 รูปภาพ  10 สถานการณ ์

 รูปภาพใบหนา้ 

การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถในการอดทน และควบคุมการกระท า ความคิด ควบคุมความ
สนใจ จดจ่อกบักิจกรรม 

ภาคผนวก 

นิทานเร่ือง ก่ิงไม้กายสิทธ์ิ 

 นอ้งนุ่นเป็นเด็กผูห้ญิงตวัเล็ก ๆ ท่ีมีนิสยัซุกซนจนท าใหค้ณุแม่ตอ้งปวดหวัอยู่บ่อย ๆ 

 วันหน่ึง ตอนท่ีคุณแม่ไม่อยู่บ้าน น้องนุ่นแอบฝืนค าสั่งของคุณแม่ดว้ยการมุดรัว้ออกไป 

เท่ียวในทุ่งหญา้ ท่ีคณุแม่เตือนนกัเตือนหนกัหนาว่าอย่าเขา้ไปเล่น นอ้งนุ่นชอบท าอะไรแบบนีเ้สมอ 

ขอใหไ้ดดื้อ้สกัหน่อย ถา้คณุแม่จบัไม่ไดไ้ล่ไม่ทนั มนัก็เป็นเร่ืองท่ีสนกุ และน่าต่ืนเตน้มิใช่หรือ? 

 ในขณะท่ีนอ้งนุ่นก าลังเดินเล่นอยู่นั้น จู่ ๆ เธอก็เหลือบไปเห็นกิ่งไมรู้ปร่างแปลกๆ วางอยู่

บนหินกอ้นใหญ่ โดยมีเศษหนงัผืนเล็ก ๆ วางอยู่ติด ๆ กนั เมื่อนอ้งนุ่นเดินเขา้ไปดแูละอ่านขอ้ความ

บนแผ่นหนัง เธอก็พบความลับท่ีวิเศษสุด เพราะกิ่งไม้ท่ีเธอเห็นมันเป็นคทากายสิทธิ์ ท่ีสามารถ

เนรมิตใหเ้กิดอะไรก็ไดต้ามใจปรารถนา 

 นอ้งนุ่น ดีใจและรีบน าคทากลบับา้น เธอคิดเรื่องสนกุ ๆ เอาไวม้ากมาย และทนัทีท่ีเธอเขา้

ไปในหอ้งครวัของคณุแม่ นอ้งนุ่น ก็เร่ิมใชค้ทาเสกใหฝ้งูปลาทองลอยขึน้มาจากอ่างน า้ แลว้เนรมิต

ใหพ้วกมนัสามารถว่ายเวียนไปในอากาศไดด้ว้ยอ านาจ ท่ีแสนอศัจรรย ์จากนัน้ เธอก็ร่ายมนตรใ์ห้

หมอ้ กระทะ ตะหลิว พรอ้มกับเหล่าเครื่องครวัทัง้หลาย ลุกขึน้มาเตน้ระบ ากนัจนเกิดเสียงดังสนั่น 

หวั่นไหวไปหมด เด็กนอ้ยเจา้ของกิ่งไมก้ายสิทธิ์มองส่ิงท่ีเกิดขึน้อย่างมีความสุข เธอว่าคาถาต่อไป
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โดยบังคับใหก้ระป๋องแป้งลอยขึน้ไปบนฟ้า แลว้ใหม้ันหมุนควา้งพรอ้ม ๆ กบัโรยผงแป้งลงมาราว

กบัเป็นช่วงเวลาท่ีหิมะตก นอ้งหมากบัเจา้เหมียว ล่ืนไถลบนพืน้หอ้งจนมอมแมมไปตาม ๆ กนั นอ้ง

นุ่นสนุกกับการใชค้ทาวิเศษ ในการท าเรื่องซุกซนจนบา้นยุ่งเหยิงชนิดท่ี คุณแม่ตอ้งโกรธ จนควัน

ออกหูแน่ ๆ แต่น้องนุ่นไม่กลัวหรอก เพราะเธอรูว้่า เธอสามารถใช้คทาวิเศษ เสกให้ทุกอย่าง

กลบัคืนสู่สภาพเดิมก่อนท่ีคณุแม่จะกลบั มาไดอ้ย่างง่ายดาย โดยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง 

 นอ้งนุ่น สนุกกับการใชเ้วทมนตรจ์นเผลอหลับไปดว้ยความเหน่ือยอ่อน เมื่อนอ้งนุ่นนอน

หลับไปไดส้กัพัก ใครบางคนท่ีแอบมองนอ้งนุ่นจากนอกหนา้ต่าง ก็เปิดประตูบา้นและย่องตรงเข้า

มาหา เจา้เด็กนอ้ยจอมซนท่ีก าลังหลับปุ๋ ยอยู่ บุคคลลึกลับท่ีลอบเขา้มาในบา้นเป็นหญิงชรา ท่ีมี

จมูกงุม้และคางยื่นแลดูน่า เกลียดน่ากลัวมาก เธอมองเด็กน้อยพรอ้มกับแสยะยิม้อย่างสมใจ 

จากนั้นเธอก็เอือ้มือท่ีเห่ียวย่นออก มาเพ่ือหยิบกิ่งไม้กายสิทธิ์ แลว้ค่อย ๆ เดินจากไปอย่างเงียบ

เชียบ 

 ตกเย็น นอ้งนุ่นสะดุง้ต่ืนขึน้มาเมื่อไดย้ินเสียงของคุณแม่รอ้งเรียก จากหนา้บา้น เด็กนอ้ย

รีบมองหาคทาวิเศษเพื่อเสกทุกอย่างใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิม แต่อนิจจา! กิ่งไมก้ายสิทธิ์กลบัหายไป

จากหอ้งนัน้เสียแลว้ 

 เมื่อคุณแม่เปิดประตูเขา้มาเห็นสภาพภายในหอ้งครวั คณุแม่ตกใจจนรอ้งเสียงดงั แถมยัง

อ้าปากค้างและท าตาโตเกือบ ๆ จะเท่ากับขนาดของไข่นกกระจอกเทศ เลยทีเดียว น้องนุ่น 

มองเห็นควนัพวยพุ่งออกมาจากหขูองคณุแม่ ราวกบัเป็นควนัจากกาตน้น า้ท่ีเดือด ปดุ ๆ คณุแม่คง

โกรธเธอมาก นอ้งนุ่นท าหนา้เหยเก และแลว้...เด็กนอ้ยจอมซนก็เริ่มรอ้งไหแ้ง ๆ ก่อนท่ีคณุแม่จะลง

มือตีกน้เธอเสียดว้ยซ า้ 

 ท่ีนอกบา้น แม่มดเจา้เลหแ์อบมองลอดหนา้ต่างเขา้ไปพรอ้มกบั ฉีกยิม้ดว้ยความสะใจ ใน

ท่ีสดุแผนการต่าง ๆ ท่ีเธอวางไวก้็ส าเร็จตามความคาดหมาย 

 “เด็กซน ๆ ตอ้งถกูตีกน้เสียใหเ้ข็ด” 

 แม่มดหวัเราะหึ ๆ ในล าคอ จากนัน้เธอก็ขีไ้มก้วาดของเธอ แลว้ทะยานขึน้สู่ทอ้งฟ้าเพื่อหา

โอกาสแกลง้เด็กซน ๆ ทัง้หลายใหไ้ดร้บับทเรียนท่ีสาสมต่อไป 
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กิจกรรมฉันคิดเธอจนิตนาการ 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้ แสดงออกอย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ ์

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชป้ระสาทสมัผัส ในการฟัง และสงัเกตลกัษณะของส่ิงต่าง ๆ 

แลว้สามารถอธิบายรายละเอียดของส่ิงนัน้ 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชจ้ินตนาการและความคิดสรา้งสรรคใ์นการสรา้งเร่ืองราว 

และแกปั้ญหาสถานการณต่์าง ๆ 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดจากการสรา้งสถานการณข์องครูไปสู่กระบวนการ

ในทางปฏิบติั 

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูเร่ิมกิจกรรมเกมส ์จิ๊กซอวป์ริศนา โดยเตรียมแผ่นภาพจิ๊กซอวป์ริศนา ท่ีมีรูปภาพสตัว ์

รูปภาพยานพาหนะต่าง ๆ และรูปภาพธรรมชาติ อยู่ด้านหลัง แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 

กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั   

 2. ครูอธิบายกติกาว่า “แต่ละกลุ่มจะไดฟั้งเสียงของส่ิงท่ีอยู่ในภาพ และสามารถเปิดแผ่น

ภาพจิ๊กซอว์ปริศนาใบ้ภาพได้เพียง 2 แผ่นเท่านั้น หลังจากนั้นต้องส่งตัวแทนไปค้นหารูปภาพ

ของจิ๊กซอวป์ริศนาใหเ้จอ และครูจะจ ากัดเวลาดว้ยการจบัเวลาโดยใชน้าฬิกาทราย อีกกลุ่มจะตอ้ง
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รอต่อคิวจนกว่านาฬิกาทรายจะหมด ถึงจะเปล่ียนกลุ่ม และขณะท่ีเพื่อนก าลงัเล่นเกมสอ์ยู่แต่ละ

กลุ่มจะตอ้งไม่ส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆ” 

 3. หลงัจากจบแต่ละเกมสค์รูเฉลยรูปภาพปริศนาท่ีซ่อนอยู่ดา้นหลงัจิ๊กซอว์ 

 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 

 1. ครูเล่านิทานเรื่อง “งานแต่งงานของเรา” โดยใช้หุ่นมือ หลังจากจบนิทานครูน าเค้กท่ี
เตรียมไวใ้หเ้ด็ก ๆ ดู โดยครูมีเงื่อนไขว่านักเรียนตอ้งช่วยกันท างานใหเ้สร็จก่อนครูถึงจะแจกเค้ก
ใหก้บันกัเรียนทกุคน  
 2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม และแจกกระดาษสีรูปทรงต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนต่อเป็น
รูปภาพขึน้มา แล้วช่วยกันสร้างเรื่องราวหลังจากนั้นครูใช้ค าถามเป็นตัวกระตุ้นหรือก าหนด
สถานการณ ์ 
  - กลุ่มท่ี 1 เมือ่ยีราฟกบัจระเขแ้ต่งงานกนัลกูท่ีออกมาจะมีรูปรา่งหนา้ตาอยา่งไร 
แลว้ยีราฟกบัจระเขจ้ะท าอย่างไรกบัลกูของพวกเขา  
  - กลุ่มท่ี 2 บา้นของยีราฟกบัจระเขน่้าจะเป็นแบบไหน แลว้ยีราฟกบัจระเขจ้ะ
อาศยัอยู่ดว้ยกนัอย่างไร 
 กิจกรรมละคร  

 1. ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัน าเสนอเล่าเร่ืองราวผลงานของกลุ่มตวัเอง โดยครูคอยใหก้ าลงัใจ
นกัเรียน 
 2. เมื่อนักเรียนช่วยกันน าเสนอผลงานเสร็จครูเตรียมเค้กมาให้นักเรียน  โดยครูสร้าง
สถานการณ์ว่าท าเค้กตกลงพื ้น ครูอธิบายว่าครูถือไม่ระวังมือครูล่ืนจึงท าให้เค้กตกลืน้ โดยครู
สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน หลงัจากนัน้ครูปลอบโยนใหคื้นอารมณเ์ป็นปกติ  
 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 1. ครูและนักเรียนช่วยกนัหาวิธีการแกไ้ขปัญหานี ้และวันนีเ้ราไดท้ ากิจกรรมอะไรกนับา้ง 
นกัเรียนไดเ้รียนรูอ้ะไรจากกิจกรรมนีบ้า้ง  
   - ครูใหน้ักเรียนร่วมกันสรุปหน้าท่ีของประสาทสัมผัสการไดย้ินและการมองเห็น 

โดยใหน้ักเรียนยกมือก่อน ถึงจะตอบค าถามได้ หลังจากนั้นครูแนะน าความรูเ้พิ่มเติมตามความ

ตอ้งการของนกัเรียน 

 2. เมื่อครูสรุปกิจกรรมเสร็จครูเตรียมขนมเคก้ใหม่มาใหน้กัเรียน 
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สื่อการสอน 

 นิทานเร่ือง “งานแต่งงานของเรา” 

 หุ่นมือ 

 กระดาษสีรูปทรงต่างๆ 

 ขนมเคก้ 

 Audio CD เสียงต่างๆ 

 แผ่นภาพจิ๊กซอวป์ริศนา 

 กล่องใบใหญ่ท่ีมีรูปภาพต่างๆ 

การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เมื่อโกรธ ผิดหวัง 
เสียใจ ไม่หนุหนัพลนัแล่น และใชเ้วลาไม่นานในการคืนอารมณส์ู่ภาวะปกติ  

ภาคผนวก 

นิทานเร่ือง งานแตง่งานของเรา 
 ณ ป่าแห่งหน่ึง ก าลังจะมีการจดังานแต่งงานระหว่างจระเขห้นุ่ม กบัยีราฟสาว สตัวต่์าง ๆ 
ในป่าช่วยกันจัดเตรียมงานเพื่อเฉลิมฉลอง กระต่ายและกระรอกมีหน้าท่ีเตรียมชุดแต่งงานให้
เจา้สาวและเจา้บ่าว โดยพวกมนัเลือกเอาขนของไก่ฟ้ามาท าเป็นกระโปรง น าขนกระต่ายมาท าเป็น
ผา้คลุมหนา้ และน าหนังกวางมาท าเป็นรองเทา้ อีกฝ่ังหน่ึงพวกนกนางนวลก าลงัช่วยกันเตรียมท่ี
จดังานเลีย้งเพื่อใหพ้รอ้มส าหรบังานคืนนี ้เมื่อถึงเวลาแต่งงานสัตวใ์นป่าทุกตัวมาร่วมอวยพรเพื่อ
เป็นสกัขีพยานใหแ้ก่เจา้บ่าว และเจา้สาว และเมื่อเวลาส าคัญท่ีทุกคนรอคอยก็มีถึง นกฮูกอาวุโส
กล่าวขึน้กว่า “ขอเชิญเจา้บ่าวจระเข้ และเจา้สาวยีราฟร่วมกันตัดเค้กแต่งงาน เพื่อเป็นสิริมงคล 
ของชีวิตคู่ ท่ีสดใสต่อไป” เมื่อตัดเค้กเสร็จแล้วกระต่ายน้อยจริงน าเค้กแต่งงานให้สัตว์ทุกตัวได้
รบัประทาน และน าเคก้มาฝากเด็ก ๆ ทกุคนดว้ยนะ  
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กิจกรรมเล่นเรือในทะเล 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการควบคมุอารมณใ์ห ้แสดงออกอย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ ์

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายใหม้ีการท างานรว่มกนั 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์ 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดจากการสรา้งสถานการณข์องครูไปสู่กระบวนการ

ในทางปฏิบติั 

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูเร่ิมกิจกรรม เคล่ือนไหวตามจินตนาการ ครูเตรียมรูปภาพต่าง ๆ ใหค้รบตามจ านวน

นกัเรียน เช่น หวัเราะ รอ้งไห ้ยิม้ ตกใจ นอนหลบั ก าลังถือส่ิงของ เทา้เอว ไอ คนัทัง้ตัว หนาว ปวด

ทอ้ง เป็นตน้ หลงัจากนัน้ครูขออาสาสมคัรมาท าท่าทางยกตวัอย่างตามรูปภาพใหเ้พื่อนๆดู 

 2. ครูใหน้กัเรียนจับมือกนัเป็นวงกลม หลงัจากนัน้ครูอธิบายวิธีการเล่นเกมผูน้  าผูต้าม โดย
ใหน้ักเรียนท่ีนั่งบนเกา้อีต้รงกลางเป็นผูน้  าเปิดรูปภาพออกค าสั่งใหน้ักเรียนท่ียืนเป็นวงกลมเป็นผู้
ตามเคล่ือนไหวท่าทางตามจินตนาการใหต้รงกบัรูปภาพท่ีผูน้  าเปิดขึน้มา    
 3. ครูใหน้กัเรียนคนอื่นผลดัเปลี่ยนกันนั่งบนเกา้อีเ้ปิดรูปภาพออกค าสั่งจนครบทุกคน โดย
ครูคอยดแูลและสงัเกตพฤติกรรมอย่างใกลช้ิดเกี่ยวกบัความปลอดภยั 
 
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 
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 1. ครูแจกเรือพบัจากกระดาษแผ่นใหญ่ใหน้ักเรียนแต่ละคน แลว้ใหน้กัเรียนใชสี้น า้วาดรูป
ระบายสีตกแต่งใหส้วยงามตามจินตนาการของตัวเอง โดยครูจะเป็นผูเ้ตรียมผา้เช็ดมือ และผสม
แต่ละสีใส่ในขวดบีบซอสไวใ้หห้นา้หอ้งเรียน นักเรียนจะตอ้งหยิบจานสี พู่กัน และเลือกสีท่ีตัวเอง
ใชบ้ีบใส่จานสีดว้ยตนเอง หลังจากเสร็จงานแล้วครูสอนวิธีการล้านพู่กันและจานสีแล้วนักเรียน
จะตอ้งลา้นจานสี และพู่กนัน ามาส่งคืนครูเหมือนเดิม ครูใหเ้วลาในการท างาน 20 นาที    
 2. ก่อนเร่ิมกิจกรรมครูใหน้ักเรียนสังเกตพืน้ในหอ้ง โดยครูสรา้งสถานการณสี์น า้หกเลอะ
พืน้ในหอ้งและถามนักเรียนก่อนท ากิจกรรมต่อไปว่า “ในหอ้งมีสีน า้หกอยู่ท่ีพืน้เต็มไปหมดเลย เรา
ยงัท ากิจกรรมต่อไปไม่ได้ หากเด็กอยากจะท ากิจกรรมต่อไปจะตอ้งเหยียบสีเลอะเทา้ พวกเราจะ
ท าอย่างไรดี” โดยครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และครูไดเ้ตรียมผา้เช็ดพืน้ส าหรบัเช็ดสีไวใ้ห้
นกัเรียนหนา้หอ้ง 
 กิจกรรมละคร  

 1. ครูจดันกัเรียนใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 2. ครูอธิบายเกี่ยวกบักิจกรรมฉันไปเท่ียวทะเล โดยครูจะเปิดเสียงคล่ืนทะเล แลว้สมมติุว่า
นกัเรียนก าลงัจะออกเรือไปท่องเท่ียวกลางทะเลพรอ้มกับเพื่อนๆ ซึ่งครูจะเป็นก าหนดสถานการณ์
ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ และนักเรียนจะเป็นผูร้่วมแสดงบทบาทท่าทางตามสถานการณน์ั้น ๆ เช่น เรือ
ก าลงัลอยู่ในทะเลมะคล่ืนลกูใหญ่มากระทบ, เรือก าลังแล่นผ่านฝงูปลาโลมานักเรียนก าลงัจะหยิบ
กลอ้งมาถ่ายรูป แต่ท ากลอ้งหลุดมือตกลงไปในทะเล, เรือก าลังจะชนเกาะกลางทะเล เป็นตน้ ซึ่ง
นกัเรียนจะตอ้งคอยสนทนาโตต้อบกบัเพื่อนๆ ตามสถานการณท่ี์ครูก าหนด จบกิจกรรมครูคอยชื่น
ชมและใหก้ าลงัใจนกัเรียน   
 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
  ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปกิจกรรม  
  - ครูอธิบายเกี่ยวกับหนา้ท่ีในการใชท่้าทางเพื่อส่ือความหมายการแสดงออกทาง
อารมณ ์และความรูสึ้ก   
  - ครูอธิบายเกี่ยวกบัการเคล่ือนไหวสรา้งสรรคม์ีความส าคญัอย่างไร  

สื่อการสอน 

 เรือพบัจากกระดาษแผ่นใหญ่ 
 สีน า้ 
 จานสี 
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 พู่กนั 
 ผา้เช็ดสี 
 รูปภาพต่าง ๆ 

การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เมื่อโกรธ ผิดหวัง 
เสียใจ ไม่หนุหนัพลนัแล่น และใชเ้วลาไม่นานในการคืนอารมณส์ู่ภาวะปกติ 

 

 

  



  129 

กิจกรรมอาชีพในฝัน 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการควบคมุอารมณใ์ห ้แสดงออกอย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ ์

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการส่ือสาร โดยใชท่้าทางเพื่อส่ือความหมาย  

 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการแสดงอย่างสรา้งสรรคผ่์านบทบาทสมมติุและเชื่อมโยง

เหตกุารณต่์าง ๆ ตามสถานการณท่ี์ไดร้บั 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดจากการสรา้งสถานการณข์องครูไปสู่กระบวนการ

ในทางปฏิบติั 

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูเริ่มกิจกรรมด้วยปริศนาค าทาย “อาชีพอะไรนะ” หลังจากนั้นร่วมสนทนาเกี่ยวกับ
ปริศนาค าทายนัน้ 
 2. ครูใหน้ักเรียนจับมือกนัเป็นวงกลม หลังจากนั้นครูอธิบายวิธีกิจกรรมอาชีพในฝัน โดย
ใหน้ักเรียนออกมาหยิบแผ่นภาพในกล่องแลว้จินตนาการเคล่ือนไหวลักษณะของอาชีพในภาพนั้น 
แลว้ท าท่าทางใหเ้พื่อน ๆ ทาย เมื่อมีนกัเรียนทายถกูครูเป็นผูเ้ฉลยรูปภาพนัน้ 
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 
 1. ครูใหน้กัเรียนเลือกอาชีพในฝันท่ีตนเองชอบมา 1 อาชีพ โดยครูถามค าถามดัง้นี ้
  - เธอเป็นใคร? (อาชีพท่ีเด็ก ๆ ใฝ่ฝันอยากจะเป็นมากท่ีสดุคืออาชีพอะไร) 
  - แลว้เธอท างานท่ีไหน? (อาชีพนัน้ท างานท่ีไหน)  
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  - เล่าใหฉั้นฟังหน่อยสิอาชีพเธอเป็นอย่างไร? (อาชีพนั้นมีลักษณะ และการแต่ง
กายเป็นอย่างไร)  
 2. ครูเตรียมอุปกรณ์ประกอบการแสดงต่าง ๆ ไวใ้นตะกรา้หมายเลข 1 และหมายเลข 2 

วางไวห้ลงัหอ้ง  

 กิจกรรมละคร  
 1. ครูอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม “อาชีพในฝัน” โดยครูสาธิตนักเรียนดูก่อน โดยเริ่มจาก
อาชีพท่ีครูชอบ แลว้ครูเลือกอุปกรณ์ใหต้รงกับอาชีพท่ีครูเลือก โดยนักเรียนจะเป็นผูถ้ามครูก่อน 
และครูแสดงตามบทบาทท่ีเลือกไว ้ 
 2. ครูให้นักเรียนออกมาปฏิบัติกิจกรรมทีละคน โดยครูและเพื่อน ๆ ในห้อง เป็นผู้ถาม
ค าถามนักเรียน ครูคอยใหก้ าลังใจนักเรียน และเมื่อแสดงเสร็จแลว้ใหน้ักเรียนช่วยกันเก็บอุปกรณ์
ต่าง ๆ ใส่ตะกรา้ใหเ้รียบรอ้ย 
 3. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ โดยครูสร้างสถานการณ์ว่าท าตะกรา้อุปกรณ์ท่ี
นักเรียนช่วยกันเก็บเสร็จเรียบรอ้ยแล้วตกพื ้นของกระจัดกระจาย  และครูสังเกตพฤติกรรมของ
นกัเรียนว่าจะท าอย่างไร 
 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 1. ครูสนทนาซักถามเกี่ยวกบับทบาทอาชีพท่ีไดแ้สดงไป โดยใหน้กัเรียนทกุคนช่วยกันสรุป

ความคิดรวบยอดจากตวัละครอาชีพต่าง ๆ เช่น ถา้เราจะไปหาคณุหมอฉากหรือสถานท่ีเราควรไป

หาท่ีไหน, คณุหมอมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง  

  - ครูอธิบายเกี่ยวกับหนา้ท่ีในการใชท่้าทางเพื่อส่ือความหมายการแสดงออกทาง

อารมณ ์และความรูสึ้ก 

สื่อการสอน 

 บตัรภาพอาชีพต่าง ๆ 

 อปุกรณป์ระกอบการแสดงต่าง ๆ 
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การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เมื่อโกรธ ผิดหวัง 
เสียใจ ไม่หนุหนัพลนัแล่น และใชเ้วลาไม่นานในการคืนอารมณส์ู่ภาวะปกติ 
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กิจกรรมหมีผู้หิวโซ 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการควบคมุอารมณใ์ห ้แสดงออกอย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ ์

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด และใชจ้ินตนาการในการสรา้งเร่ืองราว 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าทกัษะต่าง ๆ มาใชใ้นการสรา้งสรรคล์ะคร 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนสรา้งกระบวนการคิดหลงัจากกิจกรรม แลว้สามารถวิเคราะห ์และ

อธิบายเหตผุล น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูเริ่มกิจกรรม “รูสึ้กอย่างไรนะ” โดยน ารูปภาพใบหน้ายิม้ดีใจมาก ใบหน้ายิม้ปาน
กลาง และใบหนา้เสียใจ ไปติดบนกระดาน 
 2. ครูเตรียมรูปภาพจ านวน 5 สถานการณ์ ให้นักเรียนดู หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่า
รูสึ้กอย่างไรกับสถานการณน์ัน้ ๆ แลว้ใหแ้ต่ละคนวิ่งไปแตะรูปใบหนา้ท่ีถูกตอ้งกับสถานการณน์ั้น 
ๆ จนครบทกุคน 
 3. ครูอธิบายแต่ละสถานการณใ์หน้กัเรียนฟัง พรอ้มกบัซกัถามเหตุผลว่ารูสึ้กอย่างไร และ
จะท าอย่างไรต่อสถานการณน์ัน้ ๆ รว่มกนั 
 4. ครูตัง้ค าถามกบันกัเรียน “อะไรที่ท าใหน้กัเรียนเสียใจ อะไรท่ีนกัเรียนท าแลว้มีความสขุ” 
แลว้ใหน้กัเรียนบอกส่ิงท่ีตนเองคิดเอาไว ้
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 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 
 1. ครูครูเล่านิทานเรื่อง “หมีผู้หิวโซ” โดยใช้หุ่นนิ้วมือ หลังจากนั้นครูสนทนาเกี่ยวกับ
เนือ้หาท่ีเกิดขึน้ 
 2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อท ากิจกรรมแสดงละคร และกลุ่มไหนท่ีแสดง
ไดดี้ท่ีสดุจะไดร้บัรางวัลตามล าดบั แลว้ช่วยกันวางตน้เร่ืองขึน้ใหม่ตามเหตุการณท่ี์ครูไดต้ัง้ค าถาม
ไปในตอนแรก โดยครูเป็นผูช้่วยในการคิด แลว้ใหน้ักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกนักแสดงตามบทต่าง 
ๆ ท่ีไดว้างไว ้โดยครูช่วยทบทวนการด าเนินเร่ือง ตวัละคร อปุกรณ ์และฉาก  
 3. ครูและนกัเรียนช่วยกนัจดัสถานท่ีภายในหอ้งเรียนใหเ้ป็นฉาก และใหเ้วลานกัเรียนแต่
ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนการแสดงในแต่ละฉาก 
 กิจกรรมละคร  
 1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงละครของกลุ่มตัวเองท่ีได้วางต้นเรื่องเอาไว้  แล้วให้

นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา โดยนักเรียนจะแสดงแบบพูดดน้สด และครูจะช่วยบ้างในบางครัง้เมื่อ

นกัเรียนติดขดั 

 2. ครูใหร้างวลันกัเรียนทกุกลุ่ม โดยครูสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียน 

 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสนทนาซกัถามเกี่ยวกบับทบาทท่ีไดแ้สดงไป 

  - นกัเรียนรูสึ้กอย่างไรกบับทบาทท่ีไดร้บั 

  - นกัเรียนคิดว่าอย่างไร เหตใุดเจา้หมีถึงถกูฝงูผึง้ต่อย 

  - นกัเรียนรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกบัเจา้หมีถกูผึง้ต่อย                  

  - นกัเรียนคิดว่าเจา้หมีโกรธแคน้ไปท าลายรงัผึง้จนหมดป่า นกัเรียนคิดว่าเป็นการ

กระท าท่ีดีหรือไม่  

  - ถา้นกัเรียนไม่อยากเป็นแบบเจา้หมี นกัเรียนควรท าอย่างไร 

 2. ครูสรุปกิจกรรม และใหร้างวลัปลอบใจทกุกลุ่ม 

สื่อการสอน 

 นิทานเร่ือง “หมีผูหิ้วโซ” 

 หุ่นนิว้มือ 

 อกุรณป์ระกอบการแสดง 
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 รูปภาพ  5 สถานการณ ์

 รูปภาพใบหนา้ 

การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เมื่อโกรธ ผิดหวัง 
เสียใจ ไม่หนุหนัพลนัแล่น และใชเ้วลาไม่นานในการคืนอารมณส์ู่ภาวะปกติ 

ภาคผนวก 

นิทานเร่ือง หมีผู้หวิโซ 

 ณ ป่าแห่งหน่ึง มีหมีตวัหน่ึงก าลงัหิวโซ เพราะไม่มีอาหารตกถึงทอ้งมาหลายวนั มันจึงเดิน
ไปพบกบัรงัผึง้ขนาดใหญ่บนตน้ไม ้มนัจึงรีบปีนขึน้ไปกินอย่างตะกรุมตะกราม แต่ไม่ทนัระวงัจนถูก
ผึง้ต่อยเขา้ เจา้หมีเจ็บปวดมาก ดว้ยความโกรธแคน้มันจึงท าลายรงัผึง้ทัง้หมดในป่าเพื่อเป็นการ
ระบายอารมณ ์ฝูงผึง้ทัง้หลายจึงรวมตัวกันรุมต่อยเจา้หมีอันธพาลจนบาดเจ็บสาหัสไปทั่วทัง้ตัว 
มันนอนซมอย่างหมดสภาพและโอดครวญว่า “เราไม่น่าใช้อารมณ์ไปท าลายของด้วยความ
โกรธเลย ถ้าเราทนเจ็บตัวเพียงคร้ังเดียวก็คงไม่ต้องมาเจ็บไปทั่วทั้งตัวขนาดนีห้รอก” 
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กิจกรรมไปให้ถึงดวงจันทร ์

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถวางแผนจดัการงานใหเ้สร็จ ตัง้แต่การ ตัง้เป้าหมาย 

จดัล าดบัความส าคญัของงาน เร่ิมตน้ลงมือท า การไม่ติดกบัปัญหาเล็กนอ้ยจนลืมภาพรวมของ 

งาน การคาดการณผ์ลของการกระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการกระท าเพื่อปรบัปรุงงานใหดี้

ขึน้ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชป้ระสาทสมัผัส ในการไดก้ล่ินส่ิงต่าง ๆ แลว้สามารถอธิบาย

รายละเอียดของส่ิงนัน้ 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการใชจ้ินตนาการและความคิดสรา้งสรรคใ์นการสรา้งเร่ืองราว 

และแกปั้ญหาสถานการณต่์าง ๆ 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดจากการสรา้งสถานการณข์องครูไปสู่กระบวนการ

ในทางปฏิบติั 

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูทบทวนเนือ้หาเดิมเกี่ยวกบักิจกรรมประสาทสมัผสั โดยการถามปริศนาค าทาย

เกี่ยวกบัประสาทสมัผสัของอวยัวะต่าง ๆ ท่ีไดท้ ากิจกรรมไป   

  - อวยัวะอะไรเอ่ยใชม้องดส่ิูงต่าง ๆ (ตา)  

  - อวยัวะอะไรเอ่ยใชลิ้ม้รสชาติ (ลิน้) 

  - อวยัวะอะไรเอ่ยใชฟั้งเสียง (ห)ู 
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  - อวยัวะอะไรเอ่ยใชส้มัผสัจบัส่ิงต่าง ๆ (มือ)  

 2. ครูน ากล่องกล่ินปริศนา 6 กล่อง โดยเจาะรูเล็ก ๆ เพื่อใหน้ักเรียนทดลองดมกล่ิน แล้ว

ทายว่าเป็นกล่ินอะไร กล่องท่ี 1 ส าลีชุบกล่ินดอกมะลิ, กล่องท่ี 2 ส าลีชุบกล่ินกาแฟ, กล่องท่ี 3 

ส าลีชุบกล่ินน า้แดง, กล่องท่ี 4 ส าลีชุบกล่ินวนิลา, กล่องท่ี 5 ส าลีชุบกล่ินส้ม และกล่องท่ี 6 ส าลี

เปล่าไม่มีกล่ิน 

 3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเข้าแถวดมกล่ินจากกล่องปริศนาทั้ง  6 กล่อง และให้เวลา

นกัเรียนในการคิดและทดลองดมกล่ิน จนกว่าจะแน่ใจกลิ่นของแต่ละกล่อง  

 4. ครูอธิบาย เกมสร์ะเบิดเวลา เมื่อครูถามค าถามโดยใหน้ักเรียนช่วยกันทายว่ากล่ินใน
กล่องแต่ละกล่ินคือกล่ินของอะไร แลว้ใหอ้าสาสมัครออกมาวางบัตรภาพส่ิงของใหต้รงกับกล่ินท่ี
ดม โดยครูจะเร่ิมนับถอยหลงั 10 9 8... จนถึง 0 ถือว่าหมดเวลา ถา้นักเรียนตอบผิดทุกคนในหอ้ง
จะตอ้งยกมือขึน้ แลว้ส่งตัวแทนออกมาเลือกค าตอบใหม่ นักเรียนสามารถตอบผิดไดเ้พียง 2 ครัง้
เท่านัน้ต่อหน่ึงกล่องเท่านัน้  
 5. ครูเฉลยกล่ินภายในกล่องปริศนาทีละกล่อง 
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 
 1. ครูให้นักเรียนชมคลิปวีดีโอนิทานเรื่อง “พระจันทรอ์ร่อยไหม” หลังจากนั้นครูสนทนา
ซกัถามถึงสถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้คืออะไร  
  - สตัวต่์าง ๆ พากินไปกินพระจนัรทท่ี์ไหน 
  - ท าไมพวกสตัวถ์ึงตอ้งพากนัขึน้ไปบนภเูขา 
  - เพราะอะไรพระจนัทรถ์ึงตอ้งลอยหนีขึน้ไปเร่ือย ๆ 
  - เมือ่เจา้หนไูต่ขึน้ไปกินพระจนัทรไ์ดแ้ลว้เด็ก ๆ รูสึ้กอย่างไร  
 2. ครูใหน้กัเรียนวาดภาพสตัวท่ี์ตวัเองชอบมา 1 ตวั โดยใหเ้วลาในการวาดรูป  15 นาที ครู
จะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ, สี, ดินสอ, ยางลบ ไวบ้นโต๊ะหนังสือ และชั้นวางของหลัง
หอ้ง แล้วครูจะเป็นผู้บอกว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่ตรงไหน นักเรียนจะตอ้งหยิบมาใช้ด้วย
ตนเอง  
 3. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ครูจบัเวลา 3 นาที กลุ่มไหนช่วยครูเก็บอปุกรณต่์าง ๆ 
เสร็จเรียบรอ้ยก่อนจะไดเ้ลือกรางวลัจากครูก่อน 
 
 กิจกรรมละคร  
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 ครูใหน้กัเรียนช่วยกนัสรา้งบทสนทนาขึน้ใหม่ภายใตเ้คา้โครงเรื่องเดิม โดยครูถามนกัเรียน
ว่า “อะไรที่ท าใหน้กัเรียนเสียใจ อะไรที่นกัเรียนท าแลว้มีความสขุ” หลกัจากนัน้ครูเป็นผูเ้ร่ิมตน้เร่ือง 
แลว้ใหน้กัเรียนท่ีเป็นตวัละครตวัต่อไปออกมาติดภาพสตัวต่์อตวักนั พรอ้มกบัสรา้งบทสนทนาของ
ตวัเองต่อ ๆ กนัไปใหค้รบทกุคนจนจบเร่ือง ครูคอยใหค้ าแนะน าช่วยเหลือนกัเรียน ชมเชยและให้
ก าลงัใจนกัเรียน  
 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 ครูใหน้ักเรียนร่วมกันสรุปหนา้ท่ีของประสาทสัมผสัการไดก้ล่ิน โดยใหน้กัเรียนยกมือก่อน 

ถึงจะตอบค าถามได ้หลงัจากนัน้ครูแนะน าความรูเ้พิ่มเติมตามความตอ้งการของนกัเรียน 

  - ครูอธิบายเกี่ยวกบัการใชป้ระสาทสมัผสั มีอวยัวะท่ีใชใ้นการรบัรูอ้ะไรบา้ง และมี

หนา้ท่ีในการรบัรูอ้ย่างไร 

สื่อการสอน 

 คลิปวีดีโอนิทานเร่ือง “พระจนัทรอ์รอ่ยไหม” 

 อปุกรณส์ าหรบัวาดรูประบายสี  
 กล่องกล่ินปริศนา 

การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถของนักเรียนในการก าหนดเป้าหมาย สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน และเร่ิมตน้ลงมือท าดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีคนบอก โดยไม่ติดอยู่กับปัญหา 
รายละเอียดปลีกย่อย จนท าใหง้านไม่ส าเร็จ 

ภาคผนวก 

นิทานเร่ือง พระจันทรอ์ร่อยไหม 
 คืนหน่ึงขณะท่ีพระจันทรล์อยขึน้บนทอ้งฟ้าดวงกลมโตส่องสว่างขาวนวลอยู่นั้น พวกสัตว์
ทัง้หลายต่างก็ออกมาแอบดพูระจนัทรก์นัเต็มไปหมด แลว้เต่าก็เกิดสงสัยว่า พระจันทรจ์ะมีรสชาติ
อรอ่ยไหม เต่าก็เลยคลานขึน้ไปบนภูเขาเพื่อไปชิมพระจันทร ์เมื่อไปถึงยอดเขาเต่าก็เขย่งตวัไปจับ
พระจนัทรแ์ต่จบัไม่ถึง เต่าจึงเรียกชา้งมาช่วย  
 เมื่อชา้งมาถึงขึน้ไปเหยียบบนหลงัเต่าแลวเอือ้มงวงไปจบัพระจนัทร์ พระจนัทรคิ์ดว่าพวก
สตัวจ์ะมาเล่นไล่จบั จึงขยบัหนีลอยขึน้ไปจนชา้งจบัไม่ถึง ชา้งจึงเรียกยีราฟมาช่วย  
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 เมื่อยีราฟมาถึงจึงเหยียบบนหลังชา้ง ชา้งเหยียบบนหลังเต่า แลว้ยืดคอไปจับพระจันทร ์
พระจันทรคิ์ดว่ายีราฟจะมาเล่นไล่จับจึงขยับหนีลอยขึน้ไปอีกจนยีราฟจับไม่ถึง  ยีราฟจึงเรียกม้า
ลายมาช่วย  
 เมื่อมา้ลายมาถึงจึงเหยียบบนหลงัยีราฟ ยีราฟเหยียบบนหลงัชา้ง ชา้งเหยียบบนหลงัเต่า
แลว้เอือ้มไปจับพระจันทร ์พระจันทรคิ์ดว่ามา้ลายจะมาเล่นไล่จับจึงขยับหนีลอยขึน้ไปอีกจนม้า
ลายจบัไม่ถึง มา้ลายจึงเรียกสิงโตมาช่วย  
 เมื่อสิงโตมาถึงจึงเหยียบบนหลงัมา้ลาย มา้ลายเหยียบบนหลงัยีราฟ ยีราฟเหยียบบนหลัง
ชา้ง ชา้งเหยียบบนหลังเต่าแลว้เอือ้มไปจับพระจันทร ์พระจันทรคิ์ดว่าสิงโตจะมาเล่นไล่จับจึงขยับ
หนีลอยขึน้ไปอีกจนสิงโตจบัไม่ถึง สิงโตจึงเรียกหมาจิง้จอกมาช่วย  
 เมื่อหมาจิง้จอกมาถึงจึงเหยียบบนหลังสิงโต สิงโตเหยียบบนหลังมา้ลาย มา้ลายเหยียบ
บนหลงัยีราฟ ยีราฟเหยียบบนหลงัชา้ง ชา้งเหยียบบนหลังเต่าแลว้เอือ้มไปจบัพระจนัทร ์พระจนัทร์
คิดว่าหมาจิง้จอกจะมาเล่นไล่จับจึงขยับหนีลอยขึน้ไปอีกจนหมาจิง้จอกจับไม่ถึง  หมาจิง้จอกจึง
เรียกลิงมาช่วย 
 เมื่อลิงมาถึงจึงเหยียบบนหลังหมาจิง้จอก หมาจิง้จอกเหยียบบนหลังสิงโต สิงโตเหยียบ
บนหลังมา้ลาย มา้ลายเหยียบบนหลังยีราฟ ยีราฟเหยียบบนหลังชา้ง ชา้งเหยียบบนหลังเต่าแลว้
เอือ้มไปจบัพระจนัทร ์พระจนัทรคิ์ดว่าลิงจะมาเล่นไล่จับจึงขยับหนีลอยขึน้ไปอีกจนลิงจบัไม่ถึง ลิง
จึงเรียกหนมูาช่วย 
 เมื่อหนูมาถึงจึงไต่หลังเพื่อนๆขึน้ไป  พระจันทร์เห็นว่าหนูตัวเล็กนิดเดียว และตอนนี้
พระจันทรก์็ไม่อยากเล่นไล่จับอีกแล้ว  จึงไม่ขยับหนีขึน้ไป หนูจึงจับพระจันทรไ์ด้ แล้วลองบิด
พระจันทรอ์อกมาหน่ึงชิ ้นลองชิมดู  อื ้อหื้อ...พระจันทรน่ี์อร่อยจังเลย หนูร้องขึ ้น เมื่อหนูชิม
พระจันทรแ์ลว้ก็ส่งพระจนัทรใ์หเ้พื่อนๆกิน หือ้...อรอ่ยจงัเลย อรอ่ยจงัเลย! พวกสตัวท์ัง้หลายไดก้ิน
พระจันทรอ์ย่างเอร็ดอร่อย ต่างก็นอนหลับอย่างมีความสุข พระจันทรถ์ูกกินจนแหว่งกลายเป็น
พระจนัทรเ์สีย้วอยู่บนทอ้งฟ้า 
   เจา้ปลาเฝา้ดดูว้ยความสงสยัว่า พวกเพื่อนๆตอ้งต่อตวักนัใหล้ าบากท าไมเพราะพระจนัทร์
ก็ลอยอยู่ในน า้น่ีเอง 
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กิจกรรมต้นไม้เพื่อนรัก 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถวางแผนจดัการงานใหเ้สร็จ ตัง้แต่การ ตัง้เป้าหมาย 

จดัล าดบัความส าคญัของงาน เร่ิมตน้ลงมือท า การไม่ติดกบัปัญหาเล็กนอ้ยจนลืมภาพรวมของ 

งาน การคาดการณผ์ลของการกระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการกระท าเพื่อปรบัปรุงงานใหดี้

ขึน้ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายใหม้ีการท างานรว่มกนั 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการแสดงออกอย่างสรา้งสรรค์ 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดจากการสรา้งสถานการณข์องครูไปสู่กระบวนการ

ในทางปฏิบติั 

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูเร่ิมกิจกรรม เคล่ือนไหวตามจินตนาการ โดยครูก าหนดค าว่า ป่าไม ้ทอ้งฟ้า รู และ
ทะเล และก าหนดขอ้ตกลงหลงัท ากิจกรรมเสร็จนักเรียนช่วยครูเก็บอปุกรณป์ระกอบการแสดง หรือ
ช่วยครูท าความสะอาดเรียบรอ้ยแลว้จะไดท้านขนม 
 2. ครูก าหนดเงื่อนไขว่า  
  - เมื่อครูพดูว่าป่าไม ้ใหท้ าท่ากระต่าย กระโดดไปหยดุอยู่ดา้นหนา้หอ้ง 
  - เมื่อครูพดูว่าทอ้งฟ้า ใหท้ าท่านก บินไปหยดุอยู่ดา้นหลงัหอ้ง 
  - เมื่อครูพดูว่ารู ใหท้ าท่าง ูเลือ้ยไปหยดุอยู่มมุหอ้ง 
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  - เมื่อครูพดูว่าทะเล ใหท้ าท่าปลา ว่ายไปหยดุอยู่ตรงกล่างหอ้ง 
 3. ครูพูดสลับเงื่อนไขให้นักเรียน โดยครูคอยดูแลและสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกบัความปลอดภยั 
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 
 1. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ครูใหน้กัเรียนไปเลือกหยิบจิ๊กซอวท่ี์ครูเตรียมไวใ้ห้
ทัง้หมด 3 กล่อง แต่ละกล่องจะเป็นรูปภาพสถานการณท์ัง้ 3 ช่วง เมื่อนกัเรียนน าไปแลว้แต่ละกลุ่ม
ตอ้งช่วยกนัต่อใหเ้ป็นรูปภาพท่ีสมบูรณ ์โดยครูสรา้งสถานการณจ์ิ๊กซอวท่ี์นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดไ้ป
จะมีจิ๊กซอวห์น่ึงอนัท่ีมีสีท่ีเพีย้นไปจากสีปกติ และเมื่อเสร็จกิจกรรมนกัเรียนจะตอ้งน าจิ๊กซอวเ์ก็บ
ใส่กล่องไวท่ี้เดิมครูใหเ้วลา 3 นาทีกลุ่มไหนเก็บเสร็จเรียบรอ้ยจะไดเ้ลือกรางวลัจากครูก่อน  
 2. เล่านิทานเรื่อง “ต้นไม้เพื่อนรกั” โดยใชภ้าพจากจิ๊กซอว์ท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มต่อเสร็จ
เรียบรอ้ย เมื่อครูเล่าจบ ครูสนทนาซกัถามถึงสถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้คืออะไร  
  - ใครเป็นคนช่วยลิงนอ้ยไว ้
  - ท าไมพี่ตน้ไมถ้ึงตดัสินใจช่วยลิงนอ้ย 
  - ใครท่ีพี่ตน้ไมไ้ดช้่วยเหลือไวอ้ีก 
  - ท าไมพี่ตน้ไมถ้ึงต าหนิกระต่ายนอ้ย  
 กิจกรรมละคร  
  1. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มออกมาชว่ยครูด าเนินเร่ือง “ตน้ไมเ้พื่อนรกั” โดยกลุ่มท่ีหน่ึงจะด าเนิน
เร่ืองช่วงท่ี 1 กลุ่มท่ีสองจะด าเนินเร่ืองช่วงท่ี 2 และกลุ่มท่ีสามจะด าเนินเร่ืองช่วงท่ี 3   
 2. ช่วงท่ี 1 ครูแสดงเป็นตน้ไม ้แลว้ใหน้กัเรียนในกลุ่มท่ี 1 แสดงเป็นลิงนอ้ย ซึ่งนกัเรียน
จะตอ้งคิดบทสนทนาขึน้มาใหม่ เพื่อโตต้อบกบัครู  
 3.  ช่วงท่ี 2 ครูแสดงเป็นต้นไม้ แล้วให้นักเรียนในกลุ่มท่ี 2 แสดงเป็นกระต่ายน้อย ซึ่ง
นกัเรียนจะตอ้งคิดบทสนทนาขึน้มาใหม่ เพื่อโตต้อบกบัครู 
 4. ช่วงท่ี 3 ครูแสดงเป็นตน้ไม  ้แลว้ใหน้ักเรียนในกลุ่มท่ี 3 แสดงเป็นลิงนอ้ย และกระต่าย
นอ้ย ซึ่งนกัเรียนจะตอ้งคิดบทสนทนาขึน้มาใหม่ เพื่อโตต้อบกบัครูจนจบเร่ือง 
 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 ครูสนทนาซกัถามเกี่ยวกบับทบาทท่ีแต่ละกลุ่มไดแ้สดงในการแกปั้ญหา โดยใหเ้ด็กแต่ละ

กลุ่มแสดงความคิดเห็นจากบทบาทท่ีแสดง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหเ้ด็กแสดงความ

คิดเห็นวิธีอื่น ๆนอกเหนือจากท่ีแต่ละกลุ่มคิดไว ้ 
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สื่อการสอน 

 นิทานเร่ือง “ตน้ไมเ้พื่อนรกั”  

 รูปภาพจิ๊กซอว ์

การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถของนักเรียนในการก าหนดเป้าหมาย สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน และเร่ิมตน้ลงมือท าดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีคนบอก โดยไม่ติดอยู่กับปัญหา 
รายละเอียดปลีกย่อย จนท าใหง้านไม่ส าเร็จ 

ภาคผนวก 

เร่ือง ต้นไม้เพื่อนรัก 

ช่วงที่ 1 

 กลางป่าใหญ่แห่งหน่ึง ในช่วงฤดูแลง้ มีลิงนอ้ยหิวโซตัวหน่ึงมันเดินอย่างอ่อนแรง มันเดิน
ชา้ ๆ ทนัใดนัน้เอง ลิงนอ้ยก็หมดแรงนั่งลงใตต้น้ไมใ้หญ่ 
 ลิงน้อย : โอย้! ฉันไม่ไหวแลว้ ฉันหิวจะตายอยู่แลว้ 
 พี่ต้นไม ้: เจา้ลิงนอ้ย เจา้ชา่งน่าสงสารนกั ขา้จะช่วยเจา้ไดอ้ย่างไร มาๆ ถา้เจา้หิว เอา
ผลไมข้องขา้ไปกิน เจา้จะไดห้ายหิวได ้
 ลิงน้อย : ขอบคณุพี่ตน้ไมม้ากนะ ถา้ไม่มีพี ่ฉันตอ้งอดตายแน่ ๆ 
 พี่ต้นไม ้: ไม่เป็นไรหรอก ถา้เจา้ไม่มีท่ีไปกม็าอยูก่บัขา้ก็ไดน้ะ 
 ลิงน้อย : จริงเหรอ พี่ตน้ไมใ้จดีจงัเลย ฉันจะไดไ้ม่ตอ้งเดินเรร่อ่นอีกแลว้ ไชโย 
ช่วงที่ 2 
 พอวนัรุง่ขึน้ ลิงนอ้ยออกไปเดินเล่น ก็มีกระต่ายนอ้ยตวัหน่ึงมนัหิวโซมาเหมือนกนั พอเห็น
พี่ตน้ไม ้จึงมาขออาหาร 
 กระต่ายน้อย : พี่จ๋า ฉันขอกินผลไมบ้า้งไดไ้หม ฉันหิวจะตายอยู่แลว้ 
 พี่ต้นไม ้: เจา้กระต่ายนอ้ย เจา้ช่างน่าสงสารนกั ถา้เจา้หิว เอาผลไมข้องขา้ไปกิน เจา้จะ
ไดห้ายหิวได ้
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กระต่ายนอ้ยกินผลไม่จนอิ่ม แลว้เผลอหลบัไป เมื่อลิงนอ้ยกลบัมาเห็นกระต่ายนอ้ยนอนอยู่จึงปลกุ
กระต่ายนอ้ยใหต่ื้นขึน้ 
 ลิงน้อย : น่ีเจา้เป็นใคร ท าไมมานอนอยู่ตรงนี ้ 
 กระต่ายน้อย : เจา้ลิง เจา้ไปท่ีอื่นเลยนะ ไม่ตอ้งมาอยู่กบัพี่ตน้ไมข้องฉัน เด่ียวก็มาแย่ง
กินผลไมข้องฉันหมด ไปเลยนะ ชิว ๆ  (กระต่ายนอ้ยไล ่เสียงดงั) 
ช่วงที่ 3 
 พี่ต้นไม ้: พี่ตน้ไมจ้ึงต าหนิเจา้กระต่ายนอ้ย เจา้กระต่ายนอ้ย เจา้ท าไมแลง้น า้ใจจงั ท าไม
ถึงไล่เพื่อนอย่างนัน้หละ เราเป็นเพื่อนรว่มโลกกัน มีอะไรก็ตอ้งช่วยเหลือกนั ตอ้งไม่เห็นแก่ตวั เจา้
กินคนเดียวเจา้ก็กินไม่หมดอยู่แลว้ ผลไมก้็จะรว่งทิง้ไปเฉยๆ แทนท่ีจะใหเ้พื่อนกินดว้ย ใช่ไหม!!! 
และอีกอย่างเจา้ลิงนอ้ยก็มาอาศยัอยู่กบัขา้ก่อนเจา้ 
 กระต่ายน้อย : จะ๊...พี่ตน้ไม ้จริงอย่างท่ีพี่ตน้ไมบ้อก ฉันก็เห็นแก่ตวัเกินไป มา ๆ เจา้ลิง
เรามาอยู่ดว้ยกนั ผลไม ้เรามาแบ่งกนักินนะ 
 ลิงน้อย : ขอบคณุนะพี่ตน้ไม ้กบักระต่ายนอ้ย เรามาแบ่งผลไมแ้ละท่ีอยู่ดว้ยกนันะ 
      แลว้ทัง้สามก็อาศยัอยู่ดว้ยกนั และมีเพื่อนจากสตัวใ์นป่าเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ทัง้หมี สิงโต เสือ 
หน ูและชา้ง จากการช่วยเหลือ แบ่งปัน เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่กนัและกนั สัตวท์กุตวัจึงเป็นเพื่อนรกักนั 
และอยู่ดว้ยกนักบัพี่ตน้ไมอ้ย่างมีความสขุ 
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กิจกรรมสีสันหรรษา 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถวางแผนจดัการงานใหเ้สร็จ ตัง้แต่การ ตัง้เป้าหมาย 

จดัล าดบัความส าคญัของงาน เร่ิมตน้ลงมือท า การไม่ติดกบัปัญหาเล็กนอ้ยจนลืมภาพรวมของ 

งาน การคาดการณผ์ลของการกระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการกระท าเพื่อปรบัปรุงงานใหดี้

ขึน้ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการส่ือสาร โดยใชท่้าทางเพื่อส่ือความหมาย  

 2. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กการแสดงอย่างสรา้งสรรคผ่์านบทบาทสมมติุและเชื่อมโยง

เหตกุารณต่์าง ๆ ตามสถานการณท่ี์ไดร้บั 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดจากการสรา้งสถานการณข์องครูไปสู่กระบวนการ

ในทางปฏิบติั 

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูจดันกัเรียนใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมในการท ากิจกรรม 
 2. ครูเร่ิมกิจกรรมจ าลองสถานการณเ์มื่อนักเรียนเดินเขา้มาในหอ้งเสมือนกบัเดินอยู่ในป่า 
ครูค่อยๆเปล่ียนสถานการณ์ไปเรื่อย ๆ เช่น นักเรียนก าลงัเดินอยู่กลางทะเลทรายท่ีมีอากาศรอ้น, 
เดินในทุ่งดอกไมท่ี้สวยงาม และเดินอยู่บนพืน้ท่ีมีหิมะน า้แข็ง 
 3. ครูค่อย ๆ เพิ่มส่ิงต่าง ๆ เขา้มาในระหว่างท ากิจกรรม เช่น ใชท่้าใบส่้งดอกไมใ้หเ้พื่อน ๆ 
ขา้ง ๆ เดินขณะก าลงัในทุ่งดอกไมท่ี้สวยงาม หรือก าลงัวิ่งหนีฝงูผึง้อยู่ในป่า   
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 
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 1. ครูเล่านิทานเร่ือง “ลูกเป็ดกับพรวิเศษ” โดยใชหุ้่นมือถุงกระดาษ ครูสนทนาซักถามถึง
สถานการณแ์ละปัญหาท่ีเกิดขึน้คืออะไร 
  - ลกูเป็ดท าไมถึงขอพรหลายขอ้ 
  - สดุทา้ยแลว้ท าไมถึงเกิดอนัตรายขึน้กบัลกูเป็ด 
 2. ครูให้นักเรียนจับคู่  2 คน แล้วช่วยกันสรา้งเรื่องราว ระบายสีกระดาษรูปเป็ดตาม
เร่ืองราวของกลุ่มตนเอง ครูจะเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ, สี, ดินสอ, ยางลบ ไวบ้นโต๊ะ
หนังสือ และชั้นวางของหลังห้อง แล้วครูจะเป็นผู้บอกว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่ตรงไหน 
นกัเรียนจะตอ้งหยิบมาใชด้ว้ยตนเอง  
 3. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ครูจบัเวลา 3 นาที กลุ่มไหนช่วยครูเก็บอปุกรณต่์าง ๆ 
เสร็จเรียบรอ้ยก่อนจะไดเ้ลือกรางวลัจากครูก่อน 
 กิจกรรมละคร  
  ครูใหน้ักเรียนช่วยกันสรา้งบทสนทนาขึน้ใหม่ภายใต้เค้าโครงเร่ืองเดิม โดยนักเรียนหน่ึง
คนเป็นผูเ้ล่าเรื่อง และอีกหน่ึงคนเป็นผูแ้สดงตามเรื่องราวของกลุ่มตนเองจนครบทุกกลุ่ม  โดยครู
คอยใหค้ าแนะน าช่วยเหลือนกัเรียน ชมเชยและใหก้ าลงัใจนกัเรียน 
 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 ครูสนทนาซกัถามเกี่ยวกบับทบาทท่ีไดแ้สดงไป โดยใหน้กัเรียนทกุคนช่วยกันสรุปความคิด

รวบยอดจากเนือ้เร่ืองทัง้หมด  

  - ครูอธิบายเกี่ยวกับหนา้ท่ีในการใชท่้าทางเพื่อส่ือความหมายการแสดงออกทาง

อารมณ ์และความรูสึ้ก 

สื่อการสอน 

 นิทานเร่ือง “ลกูเป็ดกบัพรวิเศษ” 

 หุ่นมือถงุกระดาษ 

 กระดาษรูปเป็ด 

 สี 
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การประเมินผล 

 1. สังเกตความสามารถของนักเรียนในการก าหนดเป้าหมาย สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน และเร่ิมตน้ลงมือท าดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีคนบอก โดยไม่ติดอยู่กับปัญหา 
รายละเอียดปลีกย่อย จนท าใหง้านไม่ส าเร็จ 

ภาคผนวก 

เร่ือง ลูกเป็ดกับพรวิเศษ 

 กาลครัง้หน่ึงนานมาแลว้ มีเป็ดนอ้ยตวัหน่ึง เป็นลกูเป็ดท่ีมีขนสีขะมกุขะมอมแลดูไม่น่ารกั 
เจา้เป็ดนอ้ยไม่ชอบสีสันของตัวเองเลย มันอยากจะเป้นลูกเป็ดท่ีดูงามสง่ามากกว่าเป็ดตัวไหน ๆ 
อยู่มาวันหน่ึง มีนางฟ้าตัวจิ๋วถูกสายลมพัดปลิวมาตกท่ีกลางบึงบา้นของเป็ดนอ้ย เมื่อลูกเป็ดเห็น
นางฟ้าก าลงัตกอยู่ในท่ีนั่งล าบาก มนัจึงรีบว่ายน า้เขา้ไปช่วยนางฟ้าตวัจิ๋วทนัที 
เมื่อนางฟ้าตวัจิ๋วรอดพน้จากอนัตราย เธอจึงนึกอยากขอบคุณเป็ดนอ้ยท่ีมีน า้ใจใหค้วามช่วยเหลือ 
นางฟ้ามอบพรวิเศษ 7 ประการใหเ้จา้เป็ดเป็นของขวัญ ซึ่งเป็ดนอ้ยเองก็มีความสขุมากท่ีมนัไดร้บั
โอกาสดี ๆ เช่นนี ้
  แน่นอนส่ิงท่ีลูกเป็ดปรารถนาก็คือการมีขนท่ีงดงามกว่าเป็ดตัวอื่น ๆ ดังนั้น เป็ดน้อยจึง
อธิษฐานขอใหข้นของมันกลายเป็นสีขาวท่ีดูแวววาวราวไข่มุก เมื่อสิน้ค าอธิษฐาน ลูกเป็ดก็กลาย
สภาพเป็นเป็ดขาวตัวนอ้ย ท่ีดนู่ารกัขึน้อย่างผิดหผิูดตา เจา้เป็ดมองเงาของตวัเองในน า้ดว้ยความ
ภาคภมูิใจ มนัมีความสขุเหลือเกินท่ีความฝันของมนัเป็นจริงขึน้มาได ้
 ในขณะนั้นเอง เจ้าลูกเป็ดนึกสนุกคิดอยากจะมีลวดลายเฉพาะตัวท่ีพิเศษมากขึน้ไปอีก 

ดว้ยเหตุนี ้เป็ดนอ้ยจึงใชพ้รวิเศษท่ีเหลือ ลองแต่งแตม้ลวดลายใหต้วัเองโดดเด่นมากขึน้ ลูกเป็ดใช้

พรขอ้ท่ีสอง เนรมิตใหม้ันมีจุดสีด ากระจายอยู่ตามตัวคลา้ยกับสุนัขดัลเมเชี่ยน แต่เมื่อแปลงกาย

เสร็จ มนัก็กลบัไม่ชอบใจจดุสีด าเหล่านัน้นกั "จดุสีด าดสูกปรกจงัเลย ถา้เป็นสีท่ีดอู่อนหวานก็น่าจะ

ดีกว่านีอ้ีกเยอะ"  

 เจา้เป็ดใชพ้รขอ้ท่ีสาม เนรมิตจุดสีด าใหก้ลายเป็นลายดอกไมแ้สนสวย แมล้ายดอกไมจ้ะ

น่ารกักระจุ๋มกระจิ๋ม แต่ส าหรบัเจา้เป็ดนอ้ยตัวผู้ มนัก็ดอูอกจะหวานแหววเกินไปสกัหน่อย "แบบนี้

คงตอ้งโดนลอ้แน่ ๆ เปลี่ยนลายท่ีดเูท่ ๆ ดีกว่า"  
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 เป็ดน้อยใช้พรขอ้ท่ีส่ี เนรมิตตัวเองใหม้ีขนสีเหลืองสลับกับลายจุดสีน า้ตาล คล้ายกับผิว

ของยีราฟ แต่ทนัทีท่ีแปลงกายเสร็จ เป็ดนอ้ยกลบัรูสึ้กว่ามนัดแูย่มากกว่าเดิมเสียอีก "ลวดลายของ

สตัวส่ี์ขาคงไม่เขา้กบัเราสกัเท่าไหร"่ ลองใชล้ายของพวกเดียวกนับา้งดีกว่า  

 เจา้เป็ดใชพ้รขอ้ท่ีหา้เนรมิต ใหต้วัเองมีขนสีเขียวแซมดว้ยลวดลายคลา้ยกบัหางนกยงูแสน

สวน แมสี้สนัของหางนกยงูจะงดงามยิ่งนกั แต่มันกลับดไูม่เขา้ท่าเมื่ออยู่บนตวัของเจา้เป็ดนอ้ย "สี

แบบนีด้แูก่จงัเลข เปลี่ยนเป็นสีท่ีดสูดใสอีกหน่อยดีกว่า"  

 เป็ดนอ้ยใชพ้รขอ้ท่ีหก เนรมิตใหต้ัวเองกลายเป็นเป็ดนอ้ยเจ็ดสีเลียนแบบสีของรุง้กินน า้ 

ลกูเป็ดสายรุง้ดสูวยสะดดุตาชนิดท่ีหาเป็ดตวัใดเทียบเทียมไดย้าก ซึ่งเจา้เป็ดนอ้ยเองก็ชื่นชอบสีขน

และลวดลายของมันในตอนนีม้ากท่ีสุด ในขณะท่ีลูกเป็ดก าลังชื่นชมกับขนสีรุง้ของตวันั้น จู่ ๆ เจา้

เป็ดนอ้ยก็ไดย้ินเสียงฝีเทา้ของผูค้น และฝงูสนุัขวิ่งตรงมายังบึง  ซึ่งเป็นบา้นของมนั เพื่อท่ีจะจบัลูก

เป็ดแสนสวยเอาไวใ้นครอบครองใหจ้งได ้

 ลูกเป็ดตกใจมากเมื่อเห็นปืนยาวและเขีย้วขาว ๆ ท่ีดาหน้ากันเข้ามา มันจึงรีบด าผุดด า

ว่ายเพื่อหาท่ีหลบภัยอย่างไม่คิดชีวิต อนิจจา! แม้เป็ดนอ้ยจะพยายามหาท่ีซ่อนตัวตามดงออ้กอ

หญา้สกัเท่าไร แต่ดว้ยสีสนัท่ีแสนสดใสของมนั ก็ท าใหก้ารซ่อนตวันัน้ไม่อาจจะเป็นไปได ้

 ในท่ีสุด เจา้เป็ดนอ้ยก็คน้พบคณุค่าของขนขะมุกขะมอมท่ีมนัเคยรงัเกียจ มนัตัดสินใจเป็น

ครัง้สุดทา้ยดว้ยการใชพ้รขอ้ท่ีเจ็ด เนรมิตใหต้ัวเองกลับกลายเป็นลูกเป็ดขีเ้หร่ดังเดิม แลว้รีบว่าย

น า้เขา้ไปซ่อนตวัในกอกกท่ีรกทึบ เพรอ้มกับซุ่มตัวพรางตนใหก้ลมกลืนกับดินเลนแถว ๆ นั้น โชคดี

เหลือเกินท่ีไม่มีใครสังเกตเห็นเจา้ลูกเป็ด ซึ่งก าลังกลัวจนตัวสั่น และเมื่อผู้รุกรานทัง้หลายจากไป 

เจา้เป็ดนอ้ยก็ค่อย ๆ ออกจากท่ีซ่อนของมันอย่างระแวดระวงัเป็นท่ีสดุ และแลว้...ลกูเป็ดตวันอ้ยก็

อยู่รอดปลอดภยั ดว้ยขนท่ีแสนขะมกุขะมอมของมนันั่นเอง 
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กิจกรรมเก็บของเลน่กันนะ 

ผู้ร่วมกิจกรรม 

 นกัเรียนระดบัชัน้ปฐมวยั 

เป้าหมาย 

 เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถวางแผนจดัการงานใหเ้สร็จ ตัง้แต่การ ตัง้เป้าหมาย 

จดัล าดบัความส าคญัของงาน เร่ิมตน้ลงมือท า การไม่ติดกบัปัญหาเล็กนอ้ยจนลืมภาพรวมของ 

งาน การคาดการณผ์ลของการกระท า การติดตามสะทอ้นผลจากการกระท าเพื่อปรบัปรุงงานใหดี้

ขึน้ 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิด และใชจ้ินตนาการในการสรา้งเร่ืองราว 

 2. เพื่อใหน้กัเรียนสามารถน าทกัษะต่าง ๆ มาใชใ้นการสรา้งสรรคล์ะคร 

 3. เพื่อใหน้กัเรียนสรา้งกระบวนการคิดหลงัจากกิจกรรม แลว้สามารถวิเคราะห ์และ

อธิบายเหตผุล น าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

ระยะเวลา 

 50 นาที 

วิธีการด าเนินการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมจูงใจ 
 1. ครูเริ่มกิจกรรม “รูสึ้กอย่างไรนะ” โดยน ารูปภาพใบหน้ายิม้ดีใจมาก ใบหน้ายิม้ปาน
กลาง และใบหนา้เสียใจ ไปติดบนกระดาน 
 2. ครูเตรียมรูปภาพจ านวน 6 สถานการณ์ ให้นักเรียนดู หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่า
รูสึ้กอย่างไรกับสถานการณน์ัน้ ๆ แลว้ใหแ้ต่ละคนวิ่งไปแตะรูปใบหนา้ท่ีถูกตอ้งกับสถานการณน์ั้น 
ๆ จนครบทกุคน 
 3. ครูอธิบายแต่ละสถานการณใ์หน้กัเรียนฟัง พรอ้มกบัซกัถามเหตุผลว่ารูสึ้กอย่างไร และ
จะท าอย่างไรต่อสถานการณน์ัน้ ๆ รว่มกนั 
 กิจกรรมเตรียมทักษะละคร 
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 1. ครูครูเล่านิทานเรื่อง “เก็บของเล่นกันนะ” โดยใชหุ้่นมือ หลงัจากนัน้ครูสนทนาเกี่ยวกับ
เนือ้หาท่ีเกิดขึน้ 
 2. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม ครูใหน้กัเรียนรว่มกนัคดัเลือกนกัแสดงตามบทต่าง 
ๆ โดยครูช่วยทบทวนการด าเนินเรื่อง ตวัละคร อปุกรณข์องเล่น และฉาก  
 3. ครูและนกัเรียนช่วยกนัจดัสถานท่ีภานในหอ้งเรียนใหเ้ป็นฉาก และใหเ้วลานกัเรียนแต่
ละกลุ่มรว่มกนัวางแผนการแสดงในแต่ละฉาก 
 กิจกรรมละคร  
 ครูเป็นผู้เล่าด าเนินเรื่อง แล้วสมมติให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงตามการบรรยาย โดย

นกัเรียนจะพดูดน้สด และครูจะช่วยบา้งในบางครัง้เมื่อนกัเรียนติดขดั 

 กิจกรรมสรุป และอภิปรายผล 
 1. ครูและนกัเรียนรว่มกนัสนทนาซกัถามเกี่ยวกบับทบาทท่ีไดแ้สดงไป 

  - นกัเรียนรูสึ้กอย่างไรกบับทบาทท่ีไดร้บั 

  - นกัเรียนคิดว่าอย่างไร ท าไมคณุแม่ถึงไมซ่ือ้ของเล่นเยอะ ๆ ใหห้นนูุ่น 

   - นกัเรียนรูสึ้กอย่างไรเมื่อหนนูุ่นกลบับา้นโดยทิง้ใหห้นูน า้เก็บของเล่นอยู่คนเดียว                

  - นกัเรียนรูสึ้กอย่างไรเมื่อหนนูุ่นคิดไดแ้ลว้ จึงวิ่งกลบัไปช่วยหนนู า้เก็บของเล่น 

นกัเรียนคิดว่าเป็นการกระท าท่ีดีหรือไม่   

  - ถา้นกัเรียนอยากมีของเล่นเยอะ ๆ แบบหนนูุ่น นกัเรียนควรท าอย่างไร 

 2. ครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นสองกลุ่ม ครูจบัเวลา 3 นาที กลุ่มไหนช่วยครูเก็บของเล่นเสร็จ

เรียบรอ้ยก่อนจะไดเ้ลือกรางวลัจากครูก่อน 

สื่อการสอน 

 นิทานเร่ือง “เก็บของเล่นกนันะ” 

 หุ่นมือ 

 อกุรณป์ระกอบการแสดงของเล่น 

 รูปภาพ  6 สถานการณ ์

 รูปภาพใบหนา้ 

การประเมินผล 
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 1. ใชแ้บบประเมินพฒันาการดา้นการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-101) 
ของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส) และมหาวิทยาลยัมหิดล 

 2. สังเกตความสามารถของนักเรียนในการก าหนดเป้าหมาย สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญของงาน และเร่ิมตน้ลงมือท าดว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีคนบอก โดยไม่ติดอยู่กับปัญหา 
รายละเอียดปลีกย่อย จนท าใหง้านไม่ส าเร็จ 

ภาคผนวก 

นิทานเร่ือง เก็บของเล่นกันนะ 
 หนนู า้กบัหนนูุ่นเป็นเพื่อนรกักนั บา้นหนนู า้กบัหนนูุ่นก็อยู่ใกล้ๆ กนั ทกุ ๆ วนัหยดุ หนนูุ่น
จะชอบไปเล่นท่ีบา้นของหนนู า้ เพราะบา้นของหนนู า้มีของเล่นเยอะ หนนูุ่นกบัหนนู า้เล่นของเล่น
กนัอย่างสนกุสนาน 
 หนนูุ่นจึงบอกกบัหนนู า้ว่า “บา้นเธอมีของเล่นเยอะจงัเลยนะ” หนนู า้ก็ตอบว่า “คณุแม่กบั
คณุพ่อของหนนู า้ซือ้ใหจ้๊ะ บางครัง้คณุตาคณุยายมาเยี่ยมก็ซือ้มาฝากหนนู า้ก็เลยมีของเล่นเยอะ
แบบนีล้ะจ๊ะ” หลงัจากท่ีหนนูุ่นกบัหนนู า้เล่นของเล่นกนัเสร็จแลว้ หนนูุ่นก็กลบับา้นโดยทิง้ใหห้นูน า้
เก็บของเล่นอยู่คนเดียว 
 พอกลบัไปถึงบา้น หนนูุ่นจึงถามแม่ว่า “แมจ่๋าท าไม? แม่ไมซ่ือ้ของเล่นใหห้นูนุ่นเล่นเยอะ 
ๆ แบบแม่ของหนนู า้บา้งละจ๊ะ” แม่ของหนนูุ่นจึงตอบว่า “แม่กซ็ือ้ของเล่นใหห้นนูุ่นเหมือนท่ีแม่หนู
น า้ซือ้ใหน้ั่นแหละจ๊ะ แต่ว่าเวลาหนนูุ่นเล่นของเล่นแลว้หนนูุ่นไม่ยอมเก็บของเล่น ของเล่นของหนู
นุ่นก็เลยหาย หรือไม่ก็พงัไปยงัไงละจ๊ะ” 
 หนนูุ่นเริ่มคิด “ใช่จริง ๆ ดว้ย เวลาเราเล่นของเล่นเราไม่เคยเก็บเลย วนันีเ้ราไปเล่นท่ีบา้น
หนนู า้เราก็ไม่ไดช้่วยหนนู า้เก็บของเล่นเลย” คิดไดด้งันัน้หนนูุ่นก็รีบวิ่งกลบัไปหาหนนู า้ท่ียงัเก็บของ
เล่นอยู่ หนนูุ่นบอกกบัหนนู า้ว่า “ใหห้นูนุ่นช่วยเก็บของเล่นนะจ๊ะหนนู า้” หนนู า้จึงตอบว่า “ไดเ้ลย
จ๊ะเรามาช่วยกนัเก็บของเล่นกนันะ” 
 หนนูุ่นช่วยหนูน า้เก็บของเล่นจนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้จึงกลบับา้น ไปบอกกบัแม่ว่า “แม่จ๋า
ต่อไปนีห้นจูะเล่นของเล่นแลว้เก็บใหเ้ขา้ท่ีทกุครัง้นะจ๊ะ หนจูะไดม้ีของเล่นเยอะๆเหมือนกบัหนนู า้
บา้ง” แม่กอดหนนูุ่นแลว้บอกว่า “ดีมากเลยจ๊ะลกู หนเูป็นเด็กดีมากจ๊ะ แม่รกัหนนูะจ๊ะ” หนนูุ่นก็
บอกกบัแมว่่า “หนกู็รกัแม่มากท่ีสดุเลยจ๊ะ” ทัง้สองแม่ลกูกอดกนัดว้ยความรกั 
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 หลงัจากนัน้ไม่ว่าหนนูุ่นจะเล่นของเล่นท่ีบา้น ท่ีบา้นหนนู า้ หรือท่ีโรงเรียนหนนูุ่นก็จะเก็บ
ของเล่นเขา้ท่ีทกุครัง้ ท าใหพ้่อกบัแม่ซือ้ของเล่นมาฝากหนนูุ่นอยู่บ่อย ๆ ไม่นานหนนูุ่นก็มีของเล่น
เยอะเพราะหนนูุ่นเก็บของเล่นเขา้ท่ีเป็นประจ า 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชงิบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-101) ของ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และมหาวิทยาลัยมหดิล 
แบบประเมินปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 2-6 ปี (แบบ MU.EF-

102) ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส) และมหาวทิยาลัยมหิดล 
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ภาคผนวก ค 
ภาพการจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค ์
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กิจกรรมที ่1 กิจกรรมช่วยกันซ่อนหา 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเดนิเลน่ในป่า 
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมฝูงช้างในป่าใหญ ่
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมก่ิงไม้กายสิทธ์ิ 
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมฉันคดิเธอจินตนาการ 
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กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเลน่เรือในทะเล 
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมอาชีพในฝัน 
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมหมีผู้หิวโซ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  173 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมไปให้ถึงดวงจนัทร ์
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กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมต้นไมเ้พื่อนรัก 
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กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมสีสนัหรรษา 
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กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมเก็บของเล่นกันนะ 

  

  

 

   

   

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือราชการ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายรฏัฐพิชญ ์ แสงดา 
วัน เดือน ปี เกิด 19 พฤศจิกายน 2535 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2557  ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต   

      สาขาศิลปะการแสดง - นาฏศิลป์ไทย   
      คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ  
พ.ศ. 2563  การศึกษามหาบณัฑิต  
      สาขาศิลปะการแสดงศึกษา   
      คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
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