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 The  purpose of the research was to study the level and changing behaviour of  
young children’s self - discipline on an average of the total in each aspect. They were  
responsible, self – control, acknowledgment and ontime through Thai Game Experience, 
before during and after experience. 
 The sample was 16 boys and girls aged 4 – 5 years of Kindergarten1, at 
Banbuamon Schoolunder the jurisdiction of Bangkhen District Office, Bangkok Metropolitan 
Administration,  in the first semester of the academic year 2011, selected by the simple 
random sampling  Technique.  The experiment was carried 24 times, 20 minutes a day, three 
time a week for  eight consecutive weeks. 
 The instruments used for collecting data were lesson Plan of Thai Game Experience  
and  self – discipline Behaviour Observation Scale  by using 2 observers.  The reliability was  
that RAI = 0.96 and the data were analyzed by using One – Way Repeated – Measures  

ANOVA and Partial η2     
 The results shown that there were significant differences at p< .05 level among  
preschool’ s self – discipline  before during and after experience and their self – discipline  
was significant higher at p< .05 level in each, responsible, self control, acknowledgment and   
ontime. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 สภาพสังคมไทยในปจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสงัคมสรางกลวธิีในการดําเนนิชีวติให
ซับซอนเพ่ิมขึ้น โดยกระบวนการดังกลาว นําผูคนในสังคมใหดําเนินชีวิตไปตามระบบสังคมใหญ และ
ทําใหระบบสังคมยอยตองปรับประยุกตตนเองอยูเสมอ เพ่ือใหเทาทนัตอการเปลี่ยนแปลง และในการเปลี่ยน
นั้น ไดนําเอาระบบระเบียบทางสังคมไทยขาดหายไปดวย ทําใหเราเกิดปญหาการพัฒนาที่ปราศจาก
การเขาถึงความเปนสังคมไทย  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี มีบทบาทและสงผล
กระทบตอสังคมไทยเปนอยางมาก จากการที่สังคมมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีความเจริญทางดาน
วัตถุและความเจริญทางดานจิตใจแตไมสมดุลกัน จึงกอใหเกิดปญหาทางสังคม ทาํใหประเทศชาติมี
การพัฒนาลาชา และไมพัฒนาเทาที่ควร การที่ประเทศจะพัฒนา หรือมีความเจริญกาวหนามากนอย
เพียงใดจะตองอาศัยเง่ือนไขสําคัญหลายประการ คุณภาพของคนหรือประชากรของประเทศนั้นนับวา
สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะคุณภาพของคนในบานที่เกี่ยวกับความมีวินัย (รัตนะ บัวสนธ.  2540: 19; 2546: 31)  
 ดังนั้นวินัยจึงเปนเรื่องสาํคัญที่ตองปลูกฝงกันมาตั้งแตเด็ก เพราะวินัยนอกจากจะทําใหสังคม
มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความเจริญกาวหนาแลว คนที่มีวินัยกับตนเองดีมักเปนคนที่ประสบ
ความสําเร็จทัง้การเรียน การงาน และการดํารงชีวติ (พูมบญุ.  2538: 41 – 44) วินัยเปนสิ่งที่จําเปนสาํหรับ
เด็กปฐมวัย การมีวินัยที่ดีเปรียบไดกับการสรางเกราะปองกันอันตรายตอตนเองและผูอ่ืนดวยการหลกีเลีย่ง
ไมใหกระทําผดิทางสังคม และสรางความมั่นใจใหกับเดก็วาประพฤตดีิ ที่สําคญัเด็กสามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีคุณภาพ (กุลยา ตันติผลาชีวะ.  2542: 80) และในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  
พบวาจุดมุงหมายของการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 3 – 5 ป ควรปลูกฝงใหเด็กมีวินัยในตนเอง 
มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กดวย (กรมวิชาการ.
2546: 31) เพราะฉะนั้นสําหรับเด็กปฐมวัยแลว พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก 
เพราะวินัยในตนเองเปนพ้ืนฐานสําคัญทีเ่อ้ือตอความสําเร็จของบุคคลและสวนรวม (กรมวิชาการ.  2537: 10)  
 การสงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเองนั้น จะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมทีเ่หมาะสม การมีวินัย ใน
ตนเอง จึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาอุปนิสัยของเด็กและความมีวินัยในตนเอง จะเปนพื้นฐานของ
บุคคลในการควบคุมตนเองใหวินัยทางสังคมตอไป (สุชา จันทรเอม.  2511: 49 – 53) ดังนั้นการฝก
หรือการสรางเสริมวินัยในตนเองใหกับเด็กจึงเปนสิ่งสําคัญ (แรมสมร  อยูสถาพร.  2535: 48) การปลูกฝง
ความมีวินัยในตนเองใหกับเด็กปฐมวัยนั้น เด็กควรเรียนรูถึงสิ่งที่ถูกและผิดรวมทั้งใหกฎเกณฑและการให
เหตุผล (นงพงา ลิ้มสุวรรณ.  2535: 65)  ในการปลูกฝงใหเด็กมีพ้ืนฐานของการมีวินัยในตนเองที่ดีนั้น
จึงเปนภาระหนาที่สําคัญประการหนึ่ง จากประสบการณที่เด็กเรียนรูจากครอบครัวคนใกลชิด และเม่ือ
เด็กเขาสูระบบโรงเรียน เด็กก็จะเรียนรูในรูปของกระบวนการเรียนการสอนที่เปนรูปแบบชัดเจนมาก
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ยิ่งขึ้น สรางพัฒนาการตางๆใหเด็กจากการสรางเสริมประสบการณที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก สําหรับ
เด็กอายุ 3 – 6 ป นั้นเปนชวงที่มีพัฒนาการเรียนรูสูง ใครรูใครเรียน สิ่งแวดลอมรอบตัวและประสบการณ
ที่เด็กไดรับลวนเปนสิ่งทีเด็กสามารถซึมซับและเรยีนรูไดทั้งสิ้น การไดสัมผัส ไดหยิบ ไดจับตางเปน
ประสบการณที่สรางการเรียนรูใหกับเด็ก (กุลยา ตันติผลาชีวะ.  2542: 10) วินัยในตนเองเปนกระบวนการ
คอยเปนคอยไปอาศยัการแนะนําอบรมสั่งสอนจากผูอ่ืนตัง้แตเยาววัย เด็กจะบังคับการพัฒนาตนเองได  
โดยไดรับการแนะนําอยางดีในวัยเด็กใหเด็กเขาใจถึงบทบาททางสังคม และจากการดูแบบและเลียนแบบ
อยางที่ปฏิบตักิัน เด็กสามารถตระหนักถึงความจําเปนในการทําตามสงัคม เด็กจะไดรับความรูมิใช จาก
ผูใหญเทานั้น แตไดรับจากเพื่อนของเขา ดวยประสบการณที่เด็กไดรับในชวงปฐมวัยมีอิทธิพลตอการ
เสริมสรางฐานความพรอมในการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ตลอดจน
บุคลิกภาพตางๆ ตองมีการอบรมสั่งสอนตอเน่ืองอยางเหมาะสมจึงจะเกิดคุณธรรมหรือความดีได (วิทยา  
นาควัชระ.  2544: 86)     
 ดังนั้น ครูจึงมีบทบาทสาํคัญในการสงเสริมความมีวินยัในตนเองของเดก็ โดยการจัดกิจกรรม
ที่ปลูกฝงความมีวินัยในตนเองผานกิจกรรมการเลน ดังที่ ฉันทนา ภาคบงกช (2528: 55) กลาววา ใน
การจัดกิจกรรมตางๆ ควรเปดโอกาสใหเด็กไดเลน เพ่ือเปนการสงเสริมพัฒนาการทุกๆ ดาน และกิจกรรม
กลางแจงเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน การจัดกิจกรรมสําหรับ
เด็กปฐมวัยนั้น ควรสงเสริมใหเด็กไดมีสวนรวมหรือดําเนินกิจกรรมใหมากที่สุด ครูเปนผูเตรียมเนื้อหา
และประสบการณ เพ่ือใหเด็กไดคนพบความรูดวยตนเอง การที่ครูจะชวยพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค
ใหแก เด็กทางดานนิสัยตลอดจนพัฒนาการทางสติปญญา สามารถทําไดโดยการจัดประสบการณแบบ 
ยึดเด็กเปนศูนยกลางดวยการกระทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมยอย และการทีเ่ด็กไดอยูรวมกันเปนกลุม 
เด็กก็จะไดเรียนรูทักษะทางสังคมในการอยูรวมกับผูอ่ืน เด็กไดรับการถายทอดกฎกติกา มารยาททาง
สังคมเกิดความสํานึกในความรับผิดชอบตอสมาชิกในสังคม (ทิศนา แขมณี; และคณะ.  2536: 80) ซึ่ง
สอดคลองกับ เพียเจท (Piaget) ที่กลาววา การที่เด็กไดเลนหรือทํางานรวมกันเปนกลุม จะทําใหเด็กมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เด็กไดมีโอกาสไดเรียนรูจากความขัดแยงและโตเถียงกัน ซึ่งเปนปจจัยทําให
เด็กสามารถเรียนรูและเขาใจผูอ่ืน (วัชรินทร เทพมณี.  2545: 2; อางอิงจาก Piaget.  1969: 38 – 39)  
ซึ่งสอดคลองกับพัฒนา ชัชพงศ (2534: 55 – 56) กลาววา การเลนกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย มี
ความสําคัญอยางมาก ทั้งน้ีเพราะรางกายของเด็กยังไมพัฒนาเต็มที่ยังคงตองการโอกาสในการฝกฝน 
ฝกทักษะในการเดิน การทรงตัว และการมีบุคลิกภาพที่ดี และการบริหารกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก
ใหไปในทิศทางที่ตองการได เด็กจะเรียนรูไดจากการเลนกลางแจง นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหเด็กได
เรียนรูที่จะเลนรวมกับผูอ่ืน รูจักการรอคอย การชวยเหลือกัน และการรูจักปรับตวัใหเขากับสังคม เนื่องจาก
ธรรมชาติของเด็กชอบเลนสนุกสนาน ดังน้ันควรแฝงทักษะการเรียนรูไวในการเลน เม่ือเด็กเลนเด็กจะ
ใชความสามารถแสดงพฤตกิรรมที่มีอยูออกมา และเด็กจะเรียนรูไปโดยไมรูตัว ซึ่งการเลนของเด็กแตละชาติ
จะมีลักษณะเปนแบบฉบับของตน เชนเดียวกับชาติไทยซึ่งเปนเอกราชมาชานานและมีการละเลนไทย
ที่เปนเอกลักษณและวัฒนธรรมของประเทศไทยทีส่ืบตอกนัมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันการละเลนไทย
สวนใหญมักจะเลนใตรมไมหรือที่มีบริเวณกวาง และจะเลนกันเปนกลุมใหญ การเลนมีทั้งที่มีการแขงขัน
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และไมเนนการแขงขัน ตลอดจนบทเจราจาโตตอบกัน (วิราภรณ  ปนาทกูล.  2530: 13) ซึ่งสอดคลอง
กับ ชัย เรืองศิลป (2542: คํานํา) ไดกลาววา การละเลนไทยกลางแจงเปนกิจกรรมที่มีคุณคาแกเด็ก  
เปนกิจกรรมทีเ่ด็กมีความสนกุสนานเพลิดเพลิน ชวยสรางบรรยากาศทีดี่ในการเรยีน ชวยใหเกิดการเรียนรู
ที่ดี ทําใหการเรียนดําเนินไปอยางรวดเร็ว และยังเปนการสงเสริมใหเด็กรูจักเหตุผล การอยูรวมกบัผูอ่ืน 
รูจักการแบงปน ทําใหเด็กมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืนและยงัทําใหเด็กมีอารมณแจมใส รูจักควบคุมอารมณ
ของตนเอง เรียนรูที่จะเปนผูนําผูตาม 
 จากการศกึษาการละเลนพ้ืนบานของไทยพบวาเปนการละเลนที่สามารถสงเสริมความรบัผิดชอบ
และความรวมมือในการเลน สรางแรงจูงใจใหเด็กทุกคนเกิดความกระตือรือรนอยากจะเลน กอใหเกิด
ความสามคัคีในหมูคณะ มีกฎกติกาไมสลับซับซอนสามารถยืดหยุน งายตอการเลน มีการควบคุมตนเอง 
อดทนอดกลั้น รูจักแพรูจักชนะ ไมเนนการแขงขัน สามารถสงเสริมคุณธรรมทางดานจิตใจของเด็ก ให
มีความซื่อสัตย รูจัก แพ–ชนะรูจักอภัย มีความอดทนอดกลั้น รูจักการรอคอย ทํากิจกรรมรวมกันเปน
กลุมอยางสนุกสนาน เกิดการเรียนรูในการปรับตวัเขากับบคุคลอ่ืน เรียนรูในการยอมรับผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ เคารพในกฎกติกาที่ตกลงกันไว เกิด
การยอมรับขอตกลงของคนสวนมาก พฤติกรรมตางๆที่กลาวมานี้ ซึ่งถาเด็กทํากิจกรรมบอยๆ จนชํานาญ
และเกิดความเคยชินแลว สิ่งเหลานี้ก็จะเปนการปลูกฝงใหเด็กจะเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง  
 ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความมีวินยัในตนเองของเดก็ปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย ซึ่งผลของ
การวิจัยในครัง้นี้ จะใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณและการเลอืกกิจกรรมไดอยางเหมาะสม เพ่ือ
สงเสริมใหเกิดความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเพ่ือศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
การละเลนพื้นบานของไทย  โดยแยกเปนจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยกอน ระหวาง และหลัง
การทดลองของกลุมที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ในดานตางๆ ของกลุมที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาครั้งน้ี จะเปนแนวทางใหครูและผูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมและการจัดประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดทํากิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความมีวินัยในตนเอง  สําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย    

  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป 
กําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบวัมล (เจริญราษฎรอุทิศ) 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน 60 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชาย-หญิงอายุระหวาง 4 – 5 ป กําลัง
เรียนอยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบวัมล (เจริญราษฎรอุทิศ)   
สํานักงาน เขตบางเขน กรงุเทพมหานครจํานวน 16 คน โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางจากการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากหองเรียนมา 1 หองเรียน จากทั้งหมด
จํานวน  2 หองเรียน จากนั้นทําการสังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของ
เด็กปฐมวัยจํานวน 30 คน แลวนําคะแนนมาจัดเรียงลําดับจากนอยไปมาก คัดเลือกเด็กที่มีคะแนน
นอยสุด 16 คนแรก มาเปนกลุมตัวอยาง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ความมีวินัยในตนเอง  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถงึ เด็กนักเรียนชาย-หญิง 4 – 5 ป ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที ่1  
ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบวัมล (เจริญราษฎรอุทิศ) สาํนักงานเขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 
 2. ความมีวินัยในตนเอง หมายถึง การกระทําที่เด็กแสดงออกอยางเหมาะสมในการอยู
รวมกับผูอ่ืน ไดอยางเหมาะสมตามเงื่อนไข กติกา ขอตกลงรวมกัน ดวยความเต็มใจ โดยไมมีผูใดบังคับ 
กระทําดวยความพึงพอใจของตนเอง แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
  2.1 ความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกดวยการกระทําที่มีความตั้งใจในการเลนและ
ทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายจนเสร็จ ปฏิบัตติามขอตกลงและกติกาการเลน รูจักชวยเหลือตนเองใน
การเลนรวมกบัผูอ่ืนและชวยกันเก็บอุปกรณการเลนเขาที่เม่ือเลนเสร็จแลว 
  2.2 การควบคุมตนเอง หมายถึง การแสดงออกดวยการกระทาํที่เหมาะสมกบัเวลา เหมาะสม
กับเหตกุารณและปฏบิัตติอผูอ่ืนอยางเหมาะสม เลนหรือทํากิจกรรมตามลําดบั กอน – หลัง ไมทะเลาะ
หรือขัดแยงกัน ไมแยงสิ่งของของผูอ่ืน ไมเอาเปรียบผูอ่ืน เลนและทํากิจกรรมตามเวลาที่กําหนด 
  2.3 การยอมรับผูอ่ืน หมายถึง การแสดงออกดวยการกระทําที่ยอมรับความชวยเหลือ 
เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ชวยเหลอืผูอ่ืนและรวมทํากิจกรรมกบัผูอ่ืน ยอมรบัฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ของเพื่อน 



 
 

5 

  2.4 การตรงตอเวลา ไดแก พฤตกิรรมการแสดงออกในการรวมกิจกรรมการเลนตรงตาม
กฎเกณฑเวลาที่กําหนด เลนตามขั้นตอนในเวลาที่กําหนด เม่ือไดยินสัญญาณหมดเวลาหยุดเลนทันท ี 
และไมตอรองของยืดเวลาในการเลนตอ  
 3. การจัดประสบการณการละเลนพืน้บานของไทย หมายถึง การจัดกิจกรรมการละเลน
พ้ืนบานของไทยในกิจกรรมกลางแจงเปนกลุม เพ่ือทํากิจกรรมอยางเดียวกันเปนกจิกรรมที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธทางสังคมและเกดิความมีวินยัในตนเอง ดังมีขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ 
ขั้นนํา ขั้นดําเนินกิจกรรม และขั้นสรุป 
  3.1 ขั้นนํา เปนขัน้ที่โดยครูนําเด็กเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายอยางอิสระ เพ่ือเปน
การกระตุนใหตื่นตัวและอบอุนรางกายใหพรอมทํากิจกรรมขั้นตอไป 
  3.2 ขั้นดําเนินกิจกรรม เปนขั้นทีค่รูอธิบายกฎกติกา สาธติวธิีการเลน แนะนําสื่ออุปกรณ
และเปดโอกาสใหเด็กทดลองเลนกอนปฏบิัติจริง ในขณะที่เด็กลงมือปฏิบัติจริงครูสังเกตพฤติกรรม โดย
สังเกต ความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืน และการตรงตอเวลาไดอยางเหมาะสม
กระตุนใหเด็กดําเนินการเลนตอไปดวยดี ใหกําลังใจ คําชมเชยเมื่อเด็กทําได 
  3.3 ขั้นสรุป เปนขัน้ที่ครูใชคําถามใหเด็กชวยกันเลาถึงสิ่งที่ตนเองไดลงมือกระทําในขณะเลน 
พรอมทั้งใหแรงเสริมกับทุกคนที่รวมกิจกรรม 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย          
 
   
                                                                       
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทยกอน ระหวาง และหลัง
การจัดประสบการณ การละเลนพ้ืนบานของไทย ในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันโดยกําหนดสมมติฐาน
เฉพาะ ดังนี้ 

ความมีวินัยในตนเอง 
    1. ความรับผิดชอบ 
    2. การควบคุมตนเอง 
    3. การยอมรับผูอ่ืน 
    4. การตรงตอเวลา 

 

การจัดประสบการณ 
การละเลนพ้ืนบานของไทย 

ตัวแปรตาม     ตัวแปรอิสระ    
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 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย มีความแตกตางของ
คะแนนความมีวินัยในตนเอง โดยเฉลี่ยรวมกอน ระหวาง และหลังการจัดประสบการณการละเลนพื้นบาน
ของไทยแตกตางกัน 
 2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทยมีคะแนนความมีวินัย
ในตนเองแยกเปนรายดาน ไดแก ความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืน และการตรง
ตอเวลา กอน ระหวาง และหลังการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย เปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น
แตกตางกัน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และนําเสนอตามหัวขอตอไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
   1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางสังคม 
   1.2 ทฤษฎีและหลกัการที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเอง 
   1.3 ความสําคัญของความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
   1.4 ความหมายของความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
   1.5 คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
   1.6 แนวทางการสงเสริมการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
   1.7 การจัดกิจกรรมสรางเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
   1.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเอง 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนและการละเลนพ้ืนบานของไทย 
   2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลน 
    2.1.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการเลน 
    2.1.2 ความสําคัญของการเลน 
    2.1.3 ความหมายของการเลน 
    2.1.4 ประโยชนของการเลน 
    2.1.5 บทบาทของครูในการสงเสรมิการเลน 
    2.1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลน 
   2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการละเลนพ้ืนบานของไทย 
    2.2.1 ประวตัิความเปนมาของการละเลนพ้ืนบานของไทย 
    2.2.2 ความหมายของการละเลนพ้ืนบานของไทย 
    2.2.3 ลักษณะของการละเลนพ้ืนบานของไทย 
    2.2.4 ประเภทของการละเลนพ้ืนบานของไทย 
    2.2.5 ประโยชนของการละเลนพ้ืนบานของไทย 
    2.2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการละเลนพ้ืนบานของไทย 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความมีวนิัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
 1.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางสังคม 
  1.1.1 ความหมายและทฤษฎีพฒันาการทางสังคม 
   เฮอรลอค (วชัรินทร เทพมณี. 2545: 8; อางอิงจาก Hurlock.  1978: 228) ให
ความหมายของพัฒนาการทางสังคมคือการพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรม ใหสอดคลอง
กับแบบแผนที่สังคมยอมรับเพ่ือจะเขากบัสังคมได และการที่เด็กสามารถปรับตวัใหเขากบัสังคมไดดี
เพียงใดขึ้นอยูกับองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
    1. ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมเด็กจะเขาสังคมไดดีตองปฏิบัติตามแนวที่สังคม
ยอมรับ 
    2. บทบาทในสังคม เด็กตองปฏิบัตตินไดสอดคลองกับบทบาททีส่ังคมยึดถือ
ปฏิบัต ิ
    3. ทัศนคติตอสังคม เปนความรูสึกที่ดีของเดก็ ที่มีตอบคุคลและกิจกรรมในสังคม
รูสึกวาตนเปนหนวยหนึ่งของสังคมที่มีหนาที่ที่เก่ียวของและใหความรวมมือตางๆ ในสังคม 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2528: 220) กลาววา พัฒนาการทาง 
สังคม หมายถึง การพัฒนาความสามารถในพฤติกรรมของมนุษย ใหสอดคลองกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ
เพ่ือเขากับสังคมได 
 สรุปไดวา พัฒนาการทางสังคม หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรม
ตางๆ ของบุคคลทีเ่ปนที่ยอมรับของสังคม เพ่ือจะดําเนินชีวติอยูรวมกบัผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
 พัฒนาการทางสังคมของเด็กนั้น จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมีแบบแผนตามลําดับ 
ขึ้นอยูกับอายุ และประสบการณที่เด็กไดรับจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมในแตละชวงอายุ ซึ่งฟรอยด 
(Freud) ไดเนนวา ประสบการณที่เด็กไดรับในระยะแรกมีความสําคัญตอเด็กเพราะจะมีผลตอการพฒันา
บุคลิกภาพเม่ือโตเปนผูใหญ ดังนั้นพัฒนาการทางสังคมของเด็กจะเปนไปตามขัน้ตอน ดังทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสังคม ตอไปนี้ 
  ทฤษฎีพัฒนาการของอิริคสัน (Erik, H. Erikson’s Neo – Freudian Analysis) 
   อิริคสัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 46 – 49) สรางทฤษฎขีึ้นมาโดยเนน
ความสาํคัญของเด็กปฐมวัยวาเปนวยัที่กําลังเรียนรูสิ่งแวดลอมรอบตวั ซึ่งเปนสิ่งที่แปลกใหมและนาตื่นเตน 
สําหรับเด็ก บุคลิกภาพจะสามารถพัฒนาไดดีหรือไม ขึ้นอยูกับวาแตละชวงของอายุเด็ก ประสบสิ่งที่
พึงพอใจตามขั้นพัฒนาการตางๆ ของแตละวยัมากเพียงใด ถาเด็กไดรับการตอบสนองตอสิ่งทีต่นพอใจ
ในชวงอายุนั้นเด็กก็จะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ดี และเหมาะสมรวมถึงพัฒนาครอบคลุมถึงวยัผูใหญ 
ดวย ซึ่งพัฒนาการของมนุษยมี 8 ขั้น แตสําหรับปฐมวัยมีเพียง 4 ขั้น จึงขอกลาวเฉพาะ 4 ขั้น ดังตอไปนี้ 
    ข้ันที่ 1 ความเชื่อใจหรือขาดความเชื่อใจ (Trust versus mistrust) อยูในวัย
แรกเกิด – 1 ป เด็กมีความสัมพันธกับแม หรือผูเลี้ยงดู เน่ืองจากทารกจะพัฒนาความรูสึกวา ตนเปน
ที่ยอมรับและสามารถใหความเชื่อใจเปนมิตรแกคนอ่ืน วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพอแมไมวาจะเปนการอุม 
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การใหอาหาร หรือวิธีการเลี้ยงดูตางๆ จะสงผลไปสูบุคลิกภาพของความเปนมิตร เปดเผย และเชื่อถือ
ไวเน้ือเชื่อใจ ตอสภาพแวดลอมและบุคคลตางๆ ถาเดก็ไมไดรบัความรักและความอบอุนอยางเพียงพอ   
เด็กก็จะพัฒนาบุคลิกภาพของความตระหนี่ตัวปกปดไมไววางใจและมักมองโลกในแงราย 
    ข้ันที่ 2 การควบคุมดวยตนเองหรือ สงสัย / อาย (Autonomy versus doubt or 
shame) อยูในวัยอายุ 2 – 3 ป เด็กมีความสัมพันธกับพอแม ผูเลี้ยงดู เน่ืองจากเด็กวัยน้ีเร่ิมเรียนรูที่
จะชวยตนเองสามารถควบคุมตนเองและส่ิงแวดลอมรอบตัวได เด็กจะสามารถทํางานงายๆ เหมาะสม
กับวัยของเด็กใหสําเร็จดวยตนเอง เชน การหยิบอาหารเขาปาก เดิน วิ่ง หรือเลนของเลน ซึ่งถาพอ
แมบังคับหรือหามไมใหเด็กกระทําสิ่งใดดวยตนเอง หรือเขมงวดเกินไปจึงทําใหเด็กเกิดความสงสัยใน
ความสามารถของตนเองเกดิความละอายในสิ่งทีต่นกระทํา ซึ่งจะทําใหเด็กรูสึกวาตนไมสามารถทาํอะไร
ไดอยางถูกตอง และไดผลเกิดความยอทองชอบพ่ึงผูอ่ืน 
    ข้ันที่ 3 การริเร่ิม หรือ รูสึกผิด (Initiative versus guilt) อยูในวัยอายุ 3 – 6 ป 
เด็กมีความสัมพันธกับครอบครัว เน่ืองจากขั้นพัฒนาความคิดริเร่ิม หรือความรูสึกผิด (Sense of VS. 
of Guilt) เด็กจะมีความกระตือรือรนที่จะเรียนสิ่งตางๆ รอบตัวเอง เด็กมีการเลียนแบบผูอยูใกลชิดหรือ
สิ่งแวดลอมที่ตนรับรู เด็กเริ่มเรียนรูและยอมรับคานิยมของครอบครัวและส่ิงถายทอดสูเด็ก ถาเด็กไมมีอิสระ
ในการคนหาก็จะสงผลไปสูความคับของใจที่ไมสามารถเรียนรูในสิ่งทีต่นอยากรู ซึ่งจะสงผลตอจิตใจ
ของเด็กและความรูสึกผิดตดิตัว 
    ข้ันที่ 4 การประสบความสําเร็จ ความขยันหม่ันเพียรหรือรูสึกดอย (Mastery 
versus inferiority) อยูในวยัอายุ 6 – 12 ป เด็กมีความสัมพันธกับครอบครัว เน่ืองจากเด็กในวัยนี้
ตองการกําลังใจเพ่ือทุมเทขยัน จนเกิดความสําเร็จ ชอบการแขงขันรวมกับเพ่ือนในกับกลุม 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรส (Havighurt’s Theory of Development) 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 77 – 78) ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสังคมของฮาวิกเฮอรส (Havighurt) ไววา ฮาวิกเฮอรส ไดรับอิทธิพลแนวความคิดจาก อีริคสัน
เกี่ยวกับพัฒนาการแตละชวงวัยของบุคคล โดยเขาไดอธิบายวา ในแตละชวงวัยของชีวิตน้ัน เปนงาน
ประจํา ซึ่งเปนงานที่เด็กแตละคนควรจะไดทําในชวงนัน้ ถาบุคคลใดไมประสบความสําเร็จในงานนั้น
จะมีผลตอการปรับตัว ฮาวิกเฮอรส แบงงานที่แสดงใหเห็นถึง พัฒนาการทางสังคมในวัยทารกและวัยเด็ก
ตอนตน ออกเปน 3 ประการ คือ 
    1. เด็กสามารถมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความจริงทางสังคมและทางกายภาพ
ซึ่งหมายถึง การที่เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน พอ แม โรงเรียน ครู และ
สิ่งตางๆ ที่เก่ียวของดวย 
    2. เด็กสามารถที่จะเรียนรูการสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับพ่ีนอง และ
บุคคลอื่นๆ รวมทั้งชอบเลียนแบบบุคคลอื่น 
    3. เด็กสามารถที่จะเรียนรูเกี่ยวกับความแตกตางระหวางสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผดิ และ
เริ่มมีพัฒนาการทางจริยธรรม 
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  ทฤษฎีพัฒนาการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคล (A Social Interpersonal Theory 
of Development) 
   เฟสท (Feist.  1990: 216 – 227) รวบรวมทฤษฎีพัฒนาการปฏิสัมพันธทางสังคม
ระหวางบุคคลของ ซัลลิแวน (Sullivan) ไววา ซัลลิแวน ไดกําหนดขั้นพัฒนาการจากรูปแบบที่สําคัญ
ของบุคลิกลักษณะของมนุษย ความสัมพันธระหวางบุคคล ประสบการณสวนตัวของแตละบุคคล และ
การเรียนที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมน้ัน ซัลลิแวน แบงขั้นพัฒนาการออกเปน 7 ขั้น 
คือ วัยทารก (Infancy) วัยเด็ก (Childhood) วัยเขาโรงเรียน (Juvenile Era) วัยกอนวัยรุน (Pre Adolescence) 
วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) และวัยผูใหญ (Adulthood) 
ในที่นี้จะกลาวถึงในขั้นที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย คือ วัยเด็ก (Childhood) อยูระหวางอายุ 1.5 – 2 ป 
จนถึงอายุ 5 – 6 ป เปนระยะที่พัฒนาโครงสรางทางภาษา ซึ่งจะปรากฏออกมาอยางชัดเจน เม่ือเด็ก
เลนกบัเพ่ือนเสมอภาคกัน เด็กสามารถคนพบเกี่ยวกบัตวัเอง และรูจักสรางมติรภาพกับผูอ่ืน การที่เด็ก
สองคนจะเลนบทบาทสมมติหรือเลนละครรวมกัน เด็กจะไดเรียนรูถึงรูปแบบของวัฒนธรรม สภาพแวดลอม
ที่อาศยัอยูควบคูกบัการพัฒนาทางภาษาที่เปนไปอยางรวดเรว็ ในขั้นน้ีเกิดความวติกกังวล แตสามารถ
จะขจัดความวติกกังวลได เด็กจะเรียนรูคณุคาในดานคณุธรรมจากสิ่งที่ปรากฏอยูในสังคมทั้งดานดี และ
ไมดี ขณะเดียวกันเด็กจะเรียนรูการถูกจํากัดอิสรภาพจากประสบการณ ความคิดเห็นของตนที่กําลังเจริญ
งอกงามอยูดวย ในวัยนีเ้ด็กจะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางมีความหมาย การเลนรวมกับผูอ่ืน จะทําให
เด็กคนพบตวัเอง รูจักผูอ่ืนและเปนประสบการณที่จะชวยใหเด็กไดเรียนรูการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนตอไป 
 จากการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางสังคม สามารถสรุปไดวา พัฒนาการทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยนั้นเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณและสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว โดยการปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน การที่เด็กไดเลนหรือทํากิจกรรมตางๆ กับผูอ่ืน จะทําใหเด็กคนพบตนเอง รูจักเพื่อนและเปน
ประสบการณที่จะชวยใหเด็กไดเรียนรูในการอยูรวมกันในสังคม สามารถเติบโตเปนผูใหญที่ดีและมีคุณคา
ตอสังคมในอนาคตได 
  1.1.2 รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
   เฮอรลอค (Hurlock.  1978: 239) แบงรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
ออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
    1. รูปแบบพฤตกิรรมทีเ่ขาสังคม (Social Behavior Patterns) หมายถงึพฤตกิรรม
ที่เม่ือเด็กทําไปแลว สรางความพอใจเปนที่นิยมชมชอบตอตนเองและผูอ่ืน ประกอบดวยรูปแบบพฤติกรรม
ตางๆ ดังตอไปน้ี 
     1.1 การรวมมือ ไดแก การที่เด็กเรียนรูที่จะเลนหรือทํางานรวมกับผูอ่ืน โดย
เด็กยิ่งมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนมากเพียงใด เด็กก็จะเรียนรูที่จะใหความรวมมือที่จะทํากิจกรรม
มากขึ้นไปดวย 
     1.2 การยอมรับจากสังคม จะกระตุนใหเด็กมีพฤติกรรมที่สงัคมคาดหวัง 
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     1.3 ความเปนเพื่อน เด็กจะแสดงออกในความเปนเพื่อนดวยการเลน การพูดคุย 
และแสดงความรักใครตอผูอ่ืน โดยการยิ้ม การยกยอง การพูดเชื้อเชิญ 
     1.4 ความเห็นอกเห็นใจ เด็กจะแสดงออกโดยการปลอบโยนหรือชวยเหลือ
เม่ือเห็นผูอ่ืนเปนทุกข เด็กจะสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจเม่ือเด็กประสบกับเหตุการณ เชน คน
ไดรับทุกขก็จะเขาไปชวยเหลือหรือปลอบโยน 
     1.5 การพึ่งพาอาศยัผูอ่ืนในการชวยเหลือ เด็กจะแสดงพฤตกิรรมนี้ เพ่ือเปน
ที่รักของเพื่อนฝูง ความรักและการยอมรบัจากผูอ่ืน ซึ่งจะเปนการกระตุนใหเด็กมีพฤตกิรรมที่สังคมยอมรับ 
     1.6 ความไมเห็นแกตัว ไดแก การที่เด็กแสดงความเอื้อเฟอ และใหความ
ชวยเหลือเพ่ือน เด็กที่เคยฝกใหแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนจะเขาใจผูอ่ืน ไมหวงของและชวยเหลือผูอ่ืน 
     1.7 การเลียนแบบ ไดแก การที่เด็กเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอื่น ที่
เขาเห็นวา อาจจะเลียนแบบในขณะที่เลนเปนกลุมได 
     1.8 การแขงขนั อาจเปนเครื่องมือกระตุนใหเด็กเกิดความสามารถในการอยู
รวมกันในสังคมหรือเปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะวิวาท โออวดจะทําใหเด็กลดความสามารถในการอยู
รวมกันในสังคม 
    2. รูปแบบพฤติกรรมที่ไมเขาสังคม (Unsocial Behavior Patterns) หมายถึง
พฤติกรรมทีเ่ม่ือเด็กทําไปแลวสรางความเดอืดรอนและความไมพอใจใหแกตนเองและผูอ่ืน ซึ่งประกอบดวย
พฤติกรรม ดังนี้ 
     2.1 ความกาวราว เปนกิรยิาตอบสนองตอความไมสมหวัง เด็กจะแสดงออกมา
เปนคําพูดมากกกวาการใชกําลังตอสูกัน ชอบเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน 
     2.2 การทะเลาะววิาท เกิดขึ้นไดเพราะเด็กยังขาดประสบการณในการเลน
กับเพื่อน มักแยงของเลน เม่ือเติบโตขึ้นจะรูจักปรับตวัในสังคมดีขึ้น 
     2.3 การยึดตนเองเปนศูนยกลาง เด็กมีแนวโนมที่จะคิดและพดูเกี่ยวกบัเร่ือง
ของตัวเอง 
     2.4 การใชอํานาจเหนือผูอ่ืน โดยชอบทําตวัเปนนายพูดขมผูอ่ืน 
     2.5 การลอเลียน ขมขู ชอบรังแกหรือลอเลียนใหผูอ่ืนโมโห อับอาย 
     2.6 พฤติกรรมปฏิเสธ เด็กจะแสดงคําพูด อารมณ และทาทางวาจาในการ
ปฏิเสธไมใหความชวยเหลือ หรือยอมรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
     2.7 อคติ เปนความผิดปกติของเด็กที่แสดงออกมา เม่ือเด็กรูสึกวาตนเอง
ดอยกวา 
     2.8 การแบงแยกเพศตรงขาม เด็กชายจะหลกีเลีย่งเขากลุม หรือเลนรวมกับ
เพศหญิง 
 สรุปไดวา รูปแบบพฤติกรรมทางสังคมนั้นมี 2 รูปแบบ คือพฤติกรรมที่เขาสังคมกับพฤติกรรม
ที่ไมเขาสังคมการใหเวลาและใหโอกาสกับเด็กในการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนมากเพียงใด เด็กก็จะเกิด
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การเรียนรูในการปรับพฤติกรรมของตนเองใหเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหตนเอง อยู
รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดเปนอยางดี 
  1.1.3 แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม 
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2524: 31 – 36) กลาววา การสงเสริมพฤติกรรม
ทางสังคมใหกับเด็ก เปนการพัฒนาพฤติกรรมใหมใหเกิดขึ้นกับเด็ก ไดดังนี้ 
    1. ปรับพฤติกรรมของเด็กตองใหเด็กคอยๆ ปรับพฤติกรรมทีละนอยดวยการ
เสริมแรง เชน ใหการเสริมแรงเวลาทีเ่ด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือเม่ือเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ 
    2. การพัฒนาพฤติกรรมโดยใหตัวแบบที่ดี การใหเด็กเห็นตัวอยางที่ดี จะชวยให
เด็กเลียนแบบตาม เด็กมักจะชอบเลยีนแบบผูทีเ่ด็กชืน่ชม เชน พอ แม ครู ญาติ พ่ีนอง เพ่ือน นกักีฬา 
นักรอง ตัวละคร ในนิทานและผูที่มีชื่อเสียง 
    3. การใหสัญญาณเตือนพฤติกรรม โดยการแสดงออกดวยวาจาหรือทาทางวา
เด็กควรทําหรือไม ดวยคําพูดหรือพยักหนา เปนสัญญาณเตือนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกอนที่เด็กจะ
ทําอะไรลงไป จะดีกวาการติเตียนเม่ือเด็กทําอะไรผิดลงไปแลว 
 สรุปไดวาแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม ผูที่มีบทบาทสําคัญไดแก พอ แม ครู 
หรือผูที่เก่ียวของ จะตองจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู อยางเหมาะสมและตอเนื่อง โดยฝกให
เด็กทําอยางสมํ่าเสมอ คอยเปนคอยไป อยางบังคับ จนติดเปนนิสัยที่ดีของเด็กตอไป 
  พฤติกรรมทางสังคมที่ควรปลูกฝงใหกับเด็ก 
   ลักษณะนิสัยที่พ่ึงประสงคหรือพฤติกรรมดานสังคมที่ดีประกอบดวยลักษณะใดบาง
นั้น ไดมีผูกลาวไวหลายทาน ดังตอไปนี้ 
   ผุสดี กุฎอินทร และคนอื่นๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2526: 43; อางอิงจาก 
ผุสดี กุฎอินทร; และคนอื่นๆ.  ม.ป.ป.) เห็นวา ควรเนนลักษณะนิสัยตอไปน้ีเปนพิเศษ คือ 
    1. ชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน 
    2. มีความรับผิดชอบ 
    3. มีกริยามารยาทเรียบรอย 
    4. มีความเชื่อม่ันและตัดสินใจดวยตนเอง 
    5. ทํางานเปนกลุมและปรับตัวเขากับผูอ่ืนได 
    6. มีระเบียบวินัย 
    7. ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย อดทน 
   สุมน อมรวิวัฒน และ องคการ อินทรัมทรัพย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
2524: 47; อางอิงจาก สุมน อมรวิวัฒน; และ องคการ อินทรัมทรัพย) กลาวถึง คุณลักษณะที่ควร
ปลูกฝงใหมีจิตใจของเด็กไทยไว ดังนี้ 
    1. กิริยามารยาทเรียบรอยตามประเพณีไทย 
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    2. สํารวมและควบคุมตนเองได 
    3. มีสัมมาคารวะ 
    4. ม่ันใจในตนเอง 
    5. มีระเบียบวินัย 
    6. กลาแสดงออก 
    7. แกไขปญหาได 
    8. มีเหตุผล 
    9. ปรับตัวเขากับผูอ่ืนได 
    10. มองโลกในแงดี 
 1.2 ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวของกับความมีวินัยในตนเองของเดก็ปฐมวัย 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรมของเพียเจท (Piaget) 
   วราภรณ รักวิจัย (2533: 108 – 109) สรุปทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ เพียเจท 
ซึ่ง เพียเจท (Piaget.  1977) เปนบุคคลแรกที่ศึกษาปฐมวัยเรื่องจริยธรรมของเด็ก เขาอธิบายวาจริยธรรม
จะแฝงอยูในเกณฑตางๆ ทุกชนิด และในการเลนเกมตางๆของเด็กจะตองมีกฎเกณฑที่เปนระบบซับซอน
แอบแฝงอยูในการเลนเกมนั้นพัฒนาการทางจริยธรรมมี 2 ขั้นที่เปนพื้นฐาน คือ 
    1. การฝกหัดตามกฎเกณฑ ซึ่งอยูในชวงอายุกอน 8 ป ระยะนี ้เด็กจะยึดกฎเกณฑ
ภายนอกนั่นคอื พอ แม ผูมีสวนเกี่ยวของกับเด็ก จะมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กกฎเกณฑ
จะมีลักษณะตายตัว เด็กจะไมคํานึงถึงแรงจูงใจตางๆหรือเหตุของการกระทํา แบงไดเปน  4 ขั้นคือ 
     ข้ันที่ 1 เด็กพยายามทําตามอยางคนอื่น เพราะยังไมรูกฎเกณฑการเลน 
     ข้ันที่ 2 เด็กจะยึดตนเองเปนศูนยกลาง พฤติกรรมจะเกิดมาจากตนเองรวม
กับการตามอยางคนอื่นที่เลนเปน การเลนจะมุงเอาชนะ 
     ข้ันที่ 3 เด็กเกิดความรวมมือในระหวางผูเลน ความสนใจอยูที่การเลนตาม
กฎเกณฑ ไมมุงแตเอาชนะ 
     ข้ันที่ 4 เด็กนอกจากจะมีความรวมมือในการเลนตามกฎเกณฑแลว ยังทํา
ตามกฎเกณฑดวยความรูสึกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
      1. ความสาํนึกในกฎเกณฑ เด็กเริม่มีกฎเกณฑของตนเอง ระยะนี้พัฒนาการ
ทางจรยิธรรมเริ่มกาวไปสูระยะที่มีความคดิเปนของตนเอง ในลักษณะของการคิดถึงความยตุธิรรม และ
ผลของการกระทํา 
 สรุปไดวา การจัดประสบการณใหเด็กไดเลน ทํางาน มีปฏิสัมพันธกบักลุมเพื่อน จะทําใหเด็ก
มีพัฒนาการทางจริยธรรมสูงขึ้น รูจักควบคุมตนเองและแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคที่สังคมยอมรับได
โดยที่ผูใหญตองชี้แจงเหตุผลและมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็กดวย 
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  ทฤษฎีพัฒนาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก (Kohlberg) 
   ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 29 – 31) สรุปทฤษฎีของโคลเบอรกวา ไดนําแนวความคิด
ของเพียเจท มาศึกษาตอและพบวามนุษยมีพัฒนาการทางจริยธรรมมากขั้นกวาที่ เพียเจท ระบุไว โคลเบอรก
ไดแบงประเภทของความคดิทางจริยธรรมเปน 3 ระดับ ในแตละระดับแบงออกเปนขั้นยอยๆระดับละ 
2 ขั้น 
    1. ระดับกอนกฎเกณฑ (Preconvention) อายุ 2 – 10 ป  
     ขั้นที่ 1 เด็กยดึเกตุผลจากการลงโทษ และการอนุโลมตามที่ผูมีอํานาจเหนือกวา
อยางโตเถียงไมได การกําหนดวา สิ่งใดดี หรือไมดีนั้นขึ้นอยูกับผลที่ตามมาทางกาย โดยไมเกี่ยวกับ
ความหมาย หรือคุณคาของมนุษยชาติ 
     ขั้นที่ 2 การกระทําที่ถูกตองประกอบดวยการกระทํา ซึ่งตนเองพอใจ และ
บางครั้งบางคราวก็ทําใหผูอ่ืนพอใจดวย มีพ้ืนฐานของความยตุธิรรม การตอบแทนและการแบงปนสวน
เทากัน แตเด็กยังตีความหมายของพื้นฐานเหลานี้ออกมาในแงของผลทางกายและการปฏิบัติทางกาย 
เชน “ถาเธอทาํใหฉัน ฉันจะทาํใหเธอบาง” กลาวคือ เปนการตอบแทน หรือการแลกเปลีย่น ซึ่งมิใชเกิดจาก
ความซื่อสัตย กตัญู หรือยุติธรรม 
    2. ระดับตามกฎเกณฑ (Conventional) อายุ 10 – 16 ป 
     ขั้นที่ 3 เด็กพยายามทําตัวเปน “เด็กดี” คือพฤติกรรมตางๆ ที่สังคมเห็นวา
ดีเด็กจะมีภาพพจนของพฤติกรรมเหลานั้น และพยายามปฏิบัตติาม เร่ิมใหความสําคัญกับการตัดสิน
พฤติกรรมโดยพิจารณาจากเจตนา (Intention) ของผูกระทํา เชนกลาววา “เขาเปนเด็กดี” เปนตน เด็ก
จะพยายามประพฤติปฏิบัตสิิง่ตางๆ เพ่ือเปนที่ยอมรับวา เขาเปน “เด็กดี” 
     ขั้นที่ 4 บุคคลจะยึดถือและเคารพตอผูบังคับบัญชา กฎที่แนนอน และยึดถือ
ระเบียบของสังคม พฤติกรรมที่ถูกตองประกอบดวยการทําหนาที่ของตนเอง เคารพตอผูบังคับบัญชา
หรือเจาหนาที่ และปฏิบัติตามระเบียบวินัยทางสังคม ถือวาบุคคลจะไดรับการยกยองเน่ืองจากปฏิบัติ
ตามหนาที่ 
    3. ระดับเหนือกฎเกณฑ (Post conventional) อายุ 16 ปขึ้นไป 
     ขั้นที่ 5 บคุคลยึดถือสังคมสญัญา (Social Contact) โดยทั่วไปและกฎหมาย
การกระทําที่ถูกตอง มักจะตีความหมายออกมาในแงของสิทธิทั่วไป และในแงของมาตรฐาน ซึ่งสังคม
โดยสวนรวมเห็นพองตองกัน แตพรอมกันนั้นก็เนนถึงความเปนไปไดของการแกไขกฎหมายในแงการ
พิจารณาอยางมีเหตผุล เพ่ือประโยชนอันพึงไดรับของสังคมมากกวาการที่จะยึดถือกฎหมายอยางเครงครัด
แบบขั้นที่ 4 
     ขั้นที่ 6 บุคคลจะมีการตัดสินใจตามมโนธรรม และการเลือกกฎเกณฑศีลธรรม
ดวยตนเอง ตามความเขาใจเชิงตรรกะ มีความเปนสากล และมีความคงที่สมํ่าเสมอ กฎเกณฑเหลานี้
เปนนามธรรม มิใชเปนรูปธรรมแบบบัญญัติ 10 ประการ (The Ten Commandments) เปนกฎเกณฑ
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ที่มีความยตุธิรรม การตอบแทนแลกเปลีย่น หรือความรวมมือ และความเสมอภาคของสทิธิมนุษยธรรม
เปนสากล และเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนคนในแตละบุคคลดวย 
 จะเห็นไดวา การเกิดเหตุผลเชิงจริยธรรมนัน้ โคลเบอรกมีความเห็นวา การพัฒนาทางการเรยีนรู
ในขณะที่เด็กไดมีโอกาสติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนนั้น จะชวยใหเด็กมีการพัฒนาทางจริยธรรมในขั้นที่สูงขึ้น
ไปไดอยางรวดเร็ว โคลเบอรก เชื่อวา การพัฒนาทางจริยธรรมมิใชการรับรูจากการพร่ําสอนของผูอ่ืน
โดยตรง แตเปนการผสมผสานระหวางความรูเกี่ยวกบับทบาทตนเองตอผูอ่ืน และบทบาทของผูอ่ืนดวย 
รวมทั้งขอเรียกรอง และกฎเกณฑของกลุมตางๆซึ่งอาจขัดแยงกัน แตในขณะเดียวกนัก็ผลักดันใหบุคคล
พัฒนาไปตามขั้นตอนในทศิทางเดียวกันเสมอไมวาบุคคลนั้นจะอยูในกลุมหรือสังคมใดก็ตาม 
  ทฤษฎีการเกิดวินัยแหงตนของ เมาเรอร (Mowrer) 
   ดวงเดือน พันธุมนาวิน (สมจิตต สวุรรณวงศ.  2542: 43 – 44; อางอิงจาก ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน.  2523: 6 – 9) ไดสรปุทฤษฎีของเมาเรอรไววา การเกิดวินัยในตนเองของบคุคลแตละคน
นั้น จะตองมีพ้ืนฐานมาตั้งแตระยะแรกเกิดจนกระทั่งเติบโตขึ้นมา จุดเริ่มตนก็คือความสัมพันธระหวาง
ทารกกับมารดา หรือผูเลี้ยงดู อันจะนําไปสูความสามารถในการควบคุมตนเอง เม่ือโตขึ้น ทารก และ
เด็กจะตองเรียนรูจากผูเลี้ยงดู โดยการเรียนรูนี้ จะเกิดขึ้นในสภาพอันเหมาะสมเทานั้น การเรียนรูของ
ทารกและเด็กนี้ จะเกิดขึ้นหลายระดับและมีขั้นตอนดังตอไปน้ี จุดเริ่มตนอยูที่การทีท่ารกไดรับการบําบัด
ความตองการ เชน หิว ก็ไดด่ืมนม รอนไดอาบนํ้า ยุงกัดก็มีผูมาปดให เม่ือทารกไดรับการบําบัดความ
ตองการก็จะรูสึกสบาย พอใจ และมีความสุข ความสขุนีจ้ะรุนแรงมาก และติดตรงึอยูในสํานกึของทารก
ไปจนเติบโตขึ้น ขั้นตอมาคือความสุข ความพอใจของเด็กที่เกิดจากการไดรับการบําบัดความตองการ
ตางๆการปรากฏตวัของมารดาทําใหเกิดความสขุความพอใจ การรักการพอใจมารดานั้นจะตองเกิดดวย
การเรียนรูเชนน้ี ในทางตรงขาม หากเด็กหิวและไมไดกินหรือกินเม่ือไมหิว เด็กจะไมเกิดความพอใจ 
เด็กจะไมรากฐานของการเรียนรูที่จะรักและพอใจมารดาของตน เม่ือการเรียนรูขั้นแรกเกิดขึ้นแลว จึง
เปนการเรียนรูขั้นที่สองตอไป กลาวคือ มารดายอมมาควบคูกับคําอบรมสั่งสอนเด็ก ดวยคําพูดหรือ
การกระทําตางๆ ตอมาเด็กจึงจะมีความสุข เลียนแบบมารดาทางคําพูด การกระทํา หรือทําตามทีม่ารดา   
สั่งสอน ความสุขความพอใจที่เกิดขึ้นมีลักษณะเปนการใหรางวัล หรือชมเชยตนเองโดยไมหวังผลจาก
ภายนอก เด็กจะเลียนแบบผูเลี้ยงดูตนทั้งทางดี และไมดีขึ้นอยูกับลักษณะของผูที่ตนรักพอใจเชน ถา
เด็กเห็นมารดาสูบบุหร่ีเสมอ เม่ือเด็กสูบบาง ก็จะมีความสุขความพอใจ เพราะเปนลักษณะของผูทีต่นรัก 
ลักษณะที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณของบุคคลนั่นเอง โดยจะปรากฏขึ้นในเด็กที่มีอายุระหวาง 
8 – 10 ขวบ และจะพัฒนาตอไปจนสมบรูณเม่ือเตบิโตเปนผูใหญ ฉะน้ันผูที่บรรลภุาวะทางจติอยางสมบูรณ 
จึงเปนผูที่สามารถควบคุมตนเองใหปฏิบัติอยางมีเหตุมีผลในสถานการณตางๆ ได เชน ในการตอบโต
เม่ือเด็กเกิดความคับของใจ หรือเม่ือเกิดความกลัว ในการมีความรักและการมีอารมณขัน ผูที่ขาดวินัย
ในตนเอง เพราะไมไดผานการเรียนรูดังที่กลาวมาแลว จะกลายเปนบุคคลที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ใน
การกระทําและอาจกลายเปนผูทําผิดกฎเกณฑและกฎหมายของบานเมืองอยูเสมอในรายที่รุนแรง อาจ
กลายเปนอาชญากรรมเรื้อรังหมดโอกาสที่จะแกไข  
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 1.3 ความสําคัญของความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 3) กลาววา วินัยในตนเองเปนหัวใจของการแสดงออก ซึ่ง
คุณธรรม เน่ืองจากสามารถควบคุมตนเองไดสามารถทําความดีดวยตนเอง และมีความกังวล เม่ือทํา
สิ่งไมถูกตอง ซึ่งจะชวยยบัยั้งและปองกันไมใหบุคคลกระทําความผิด 
  ออซูเบล (สัณหพัฒน อรุณธารี.  2536: 21; อางอิงจาก Ausuble.  1965: 459 – 460) 
ไดกลาววา วินัยเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรม ซึ่งทําหนาที่สําคัญในการฝกฝนเยาวชนและกลาวถึง
ความสําคัญของวินัย 5 ประการ ดังนี้ 
   1. วินัยมีความจําเปนตอกระบวนการทางสังคม เพ่ือใหเรียนรูการยอมรบัมาตรฐาน
ของสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ของสังคม 
   2. การมีวินัยมีผลตอการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีวุฒิภาวะ เชน ฝกใหมีการ
ควบคุมตนเอง การพึ่งพาตนเอง เปนตน 
   3. ผูมีวินัยเปนผูที่มีศีลธรรม เชือ่ฟง พัฒนาความรูสึกผิดชอบชั่วดี และความมีเหตผุล 
   4. วินัยมีความจําเปนตอความรูสึกปลอดภัยของเด็ก และมีความจําเปนตอการออก
กฎขอบังคับตางๆ ดวย 
   5. การมีวินัยตอตนเองกอใหเกิดความรู ความชํานาญที่จะรวมกิจกรรมกับผูอ่ืนใน
สังคมโดยเฉพาะความรูความชํานาญในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธกับเพื่อนรวมสังคมใหเกิดความรู    
ดานมนุษยสัมพันธ ที่จะทําใหการปฏิบัติตอผูอ่ืนเปนไปอยางราบรื่น ยังกอใหเกิดประโยชนสมความมุงหมาย 
  กรมวิชาการ (2537ก: 10) กลาวถึง ความสําคัญของวนิัยในตนเองวา เปนพ้ืนฐานของ
ความรับผิดชอบการเคารพสิทธิของผูอ่ืน การเอื้อเฟอแบงปน การรอคอย การแกปญหาของสวนรวม 
สามารถควบคมุตนเองใหปฏิบัตใินสิ่งที่ถกูตอง โดยใชหลักของเหตุผล และคํานึงถึงประโยชนของสังคม 
โดยไมตองมีผูใดมาคอยควบคุมบังคบั ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญที่เอ้ือตอความสําเร็จของบุคคลและสวนรวม 
จําควรสงเสริมวินัยในตนเอง นอกจากนี้การสงเสริมความมีวินัยในตนเองจะชวยใหมีความสามารถ ดัง 
ตอไปน้ี 
   1. ดานสติปญญา ชวยใหรูจักคิดใชเหตุผล ตัดสอนใจ และแกปญหาดวยตนเอง 
   2. ดานสังคม อารมณและจิตใจ ชวยใหกลาคดิและกลาแสดงออก มีความรับผิดชอบ 
เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความเอื้อเฟอ รูจักแบงปน และรูจักการรอคอย 
 จากความสําคัญของความมีวินัยในตนเอง ดังกลาวพอสรุปไดวา ความมีวินัย ในตนเองเปน
สิ่งสําคัญ เปนปจจัยในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก ชวยทําใหสังคมมีความสุข และเปนระเบียบเรียบรอย 
คนที่มีพฤติกรรมที่ดีงามประพฤติตนไดเหมาะสมกับสถานการณของสวนรวม และปฏิบัติใหเกิดความ
เคยชินในการอยูรวมกันในสังคม ก็จะเปนพ้ืนฐานสําคญัในการพัฒนาตนและพัฒนาประเทศ ควรให
ความสําคัญและสนับสนุนสงเสริม 
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 1.4 ความหมายของความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
  วินัยเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคนในฐานะที่เปนสมาชิกของสังคม การมีวินัยเปนสิ่งที่ชวย
ใหเด็กไดกระทําในสิ่งที่สงัคมยอมรับ โดยไมมีใครมาบงัคับ การฝกวินยัจะเปนการชวยใหเด็กไดกระทํา 
ในสิ่งตางๆ โดยคํานึงถึงตนเองและผูอ่ืนดวย วินัยที่ควรปลูกฝงใหกับเด็กนั้นควรจะเปนวินัยในตนเอง
มากกวาที่จะเปนวินัยที่อยูบนรากฐานของการใหปฏิบตัติามคําสั่ง ควรเปนเรื่องของความเต็มใจมากกวา 
การทําตามคําสั่ง หรือเพราะการลงโทษ (ภรณี คุรุรัตนะ. 2537: 6) ไดมีผูใหความหมายของความมี
วินัยในตนเองไว ดังนี้ 
  กูด (ละมัย กาญจนประโชติ. 2534: 8; อางอิงจาก Good.  1973: 525) ใหความหมายวา 
วินัยในตนเอง หมายถึง การบังคับควบคมุพฤติกรรมของบุคคลไมใชบังคับ โดยอํานาจภายนอก หาก
หมายถึง บังคับโดยอํานาจภายในของบุคคลนั่นเอง และเปนอํานาจอันเกิดจากการเรียนรูหรือยอมรับ
คุณคาอันใดอันหน่ึง ซึ่งทําใหบุคคลสามารถบังคับพฤติกรรมของตนเองได 
  วินเซนต (ละมัย กาญจนประโชติ.  2534: 2543: 8; อางอิงจาก Vincent.  1961: 42 – 43) 
ไดใหความหมายของวินัยในตนเองวา หมายถึง การที่บุคคลไมทําการใดๆ อันจะเปนผลใหเกิดความ
ยุงยากแกตนเองในอนาคตหรือการไมเขาไปยุงกับเรื่องสวนตวัและสทิธิของผูอ่ืน รวมทั้งการทีบุ่คคล
กระทําสิ่งทีต่นไมอยากทํา แตการกระทํานัน้ชวยใหความตองการและสทิธขิองผูอ่ืนไดรับการตอบสนอง
หรือการกระทําสิ่งอันเปนผลใหผูนั้นประสบความสําเร็จในอนาคต 
  ขวัญใจ บุญฤทธิ์ (2534: 12) กลาววา วนิัยในตนเอง เปนความสามารถของบุคคล ใน
การควบคุมพฤติกรรมใหเปนไปตามความตองการ ดวยเกิดจากการสํานึกขึ้นมาเอง อันจะกอใหเกิด
ความเจริญแกตนเองและตอสังคม 
  กฤษณี ภูพัฒน (2538: 7 – 8) สรุปไววา การมีวินัยในตนเอง หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลในการควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่ตนคิดวามีคาทั้งตอ
ตนเองและผูอ่ืน การควบคุมอารมณและพฤติกรรมนั้นเกดิจากความตองการและความเชื่อหรือคติของตน 
โดยไมไดเกิดจากการถูกบังคับจากอํานาจภายนอกวินยัในตนเอง เปนสิ่งสําคญัทีค่วรไดรับการสงเสริม 
เน่ืองจากเปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ทําใหเปนทีย่อมรับของสังคมและเปนประโยชนตอประเทศชาติ
ตอไป 
  ตองจิตต จิตดี (2547: 29) กลาววา ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย หมายถึง การที่
เด็กสามารถประพฤติปฏิบัตตินใหเปนไปในลักษณะที่สังคมยอมรับและเกิดความสํานึกวาเปนคานิยม
ที่ดีในดานตางๆ ไดแก 
   1. ความรับผิดชอบ หมายถึง พฤติกรรมทีแ่สดงออกในรูปของความตัง้ใจทํางาน
หรือกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย การดูแลเก็บรักษาของใชของตนเองและสวนรวมใหอยูในสภาพเรียบรอย
รวมทั้ง การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอตกลงของหองเรียน 
   2. การรูจักเวลา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการปฏิบัติกจิกรรมได
ตามเวลาที่กําหนด การฟงสัญญาณ รวมทั้งการปฏิบัติตนไดเหมาะสมในชวงเวลาของกิจกรรม 
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   3. ความอดทน อดกลั้น หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการรอคอยการ
ควบคุมอารมณตนเองในการทํากิจกรรม ความพากเพียรพยายามทําสิ่งที่ยากจนสําเร็จ 
   4. ความเชื่อม่ันในตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของการกลาแสดงออก
ทั้งความคิดเห็น และทาทาง รวมถึงความพยายามในการแกปญหาดวยตัวเอง 
   5. ความเปนผูนาํ ผูตาม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกในรูปของความคิดริเริ่ม
สรางสรรค การแสดงความคดิเห็น รับฟงความคิดเห็น การใหความชวยเหลือ และรบัความชวยเหลือ
จากเพื่อน ตลอดจนความเอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักแบงปน 
 สรุปไดวา ความมีวินัยในตนเอง หมายถงึ การทีบุ่คคลมีความสามารถในการควบคมุอารมณ
และพฤติกรรมของตนเอง ทั้งทางดานการแสดงออกและความรูสึกตางๆ สามารถที่จะประพฤติปฏิบตัิตน
ใหเปนไปในลกัษณะทีส่ังคมยอมรับ โดยเกิดจากความสาํนึกตวัขึ้นมาไดเอง มิไดเกดิจากขอบังคบัจาก
อํานาจภายนอกใดๆ 
 1.5 คุณลักษณะของความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
  มีผูกลาวถึงคณุลักษณะของผูที่มีวินัยในตนเองไวหลายทาน ดังตอไปน้ี 
  สายพิณ ปรุงสุวรรณ (2538: 8 – 9) สรุปวา ผูมีวินัยในตนเองควรมีลักษณะ และพฤติกรรม
ประกอบดวย 
   1. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
   2. มีความเปนผูนํา 
   3. มีความรับผิดชอบ 
   4. มีความตรงตอเวลา 
   5. เคารพในสิทธขิองผูอ่ืน 
   6. มีระเบียบและปฏิบัตติามกฎเกณฑของสังคม 
   7. มีลักษณะมุงอนาคต 
   8. มีความซื่อสัตย 
   9. มีความอดทนขยันหม่ันเพียร 
   10. รูจักเสียสละและมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 11) กลาววา 
คุณลักษณะและพฤติกรรมบงชี้ความมวีนิัย 
   1. การควบคุมตวัเองทั้งทางกาย วาจาและใจ 
   2. การยอมรับในผลของการกระทําของตนเอง 
   3. การเห็นแกประโยชนสวนรวม 
   4. การตรงตอเวลา 
   5. ความมีเหตุผล 
   6. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ตามกําเกณฑ 
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   7. การเคารพในสิทธิหนาที่ของกันและกัน 
  คุณลักษณะของความมีวินัย 
   1. เด็กสามารถควบคุมตนเองทางกาย วาจาใจ 
   2. เด็กสามารถพึ่งตนเอง (เบื้องตน) ไดแกการรับผิดชอบในกิจวัตรประจําวัน 
   3. เด็กสามารถทาํกิจกรรมหรืองานงายๆ ใหสําเร็จไดดวยตนเอง 
   4. เด็กสามารถจัดเก็บของเลนและของใชใหเปนระเบยีบ 
   5. เด็กรูจักรักษาของของตนเองและผูอ่ืน 
   6. เด็กมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา และสามารถใชเวลาใหเปนประโยชน 
   7. เด็กสามารถปฏิบัตติามขอตกลงและกติกาไดอยางถูกตอง 
   8. เด็กแสดงความคิดเห็นของตนเอง อีกทั้งฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   9. เด็กเคารพในสิทธิและหนาที่ของกันและกัน 
  นวลศิริ  เปาโรหิตย (2540:27) สรุปวา เด็กปฐมวัยควรมีวินัยในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
   1. วินัยในความประพฤติทั่วไป ไดแก การตรงตอเวลา การปฏิบัติตามระเบียบ
การรูจักกาลเทศะ การประพฤตตินเหมาะสมกับวัย 
   2. วินัยในกิจวัตรประจําวัน ไดแก การมีระเบยีบในตนเอง การดูแลชวยเหลือตนเอง
ไดตามวัย 
   3. วินัยในการเรยีน ไดแก รับผิดชอบในการเรียนหรือกิจกรรมอื่นๆ อยางเหมาะสม 
   4. วินัยในการทาํงาน ไดแก ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทํางานอยาง
เต็มความสามารถ การรักษาคําพูดคําสัญญาที่ใหไวกับผูอ่ืน 
   5. วินัยในการควบคุมตนเอง ไดแก การควบคุมอารมณตนเองไดดีตามสมควร อดทน
ตอความยากลําบากไดตามวัย 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542 ข: 61) กลาวถึง ผูมีวินัยในตนเองวา 
   1. มีความรับผิดชอบ 
   2. มีความตั้งใจจริง 
   3. อดทน 
   4. ซื่อสัตยสุจริต 
   5. ตรงตอเวลา 
   6. มีระเบียบ 
   7. เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
   8. ยอมรับการกระทําของตน 
 กลาวโดยสรุปผูที่มีคุณลักษณะความมีวินัยในตนเองมีพฤติกรรมที่แสดงออกสําคัญดังน้ี คือ 
  1. มีความซื่อสัตย 
  2. มีความเปนผูนํา 
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  3. มีความรับผิดชอบ 
  4. มีความตรงตอเวลา 
  5. เคารพในสิทธขิองผูอ่ืน 
  6. มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  7. ไมวิตกกังวล 
  8. มีลักษณะมุงอนาคต 
  9. มีความอดทนขยันหม่ันเพียร 
  10. มีระเบียบและปฏิบัตติามกฎเกณฑของสังคม 
  11. เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
  12. เสียสละเพื่อสวนรวม 
  13. มีความตั้งใจจริง 
  14. มีเหตุมีผล 
  15. มีการควบคุมตนเอง 
  16. มีการยอมรับผลกระทําของตนเอง 
  17. มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 จากคุณลักษณะความมีวินยัในตนเองที่กลาวมา สรุปลกัษณะและพฤติกรรมของผูมีวินัยใน
ตนเองไวอยางสั้นๆ ชัดเจน และเขาใจงาย สําหรับการวิจัยในครั้งนี ้ผูวิจัยไดเลือกคุณลักษณะทีค่วร
เสริมสรางใหกับเด็กปฐมวยั 4 คุณลักษณะคือ 
  1. ความรับผิดชอบ 
  2. การควบคุมตนเอง 
  3. การยอมรับผูอ่ืน 
  4. การตรงตอเวลา 
 1.6 แนวทางการสงเสริมการมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
  สุชา  จันทรเอม (2511 : 52) ไดเสนอวิธีทีส่งเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเอง ซึ่งสามารถทําได
ทั้งที่บานและที่โรงเรียน โดยผูใหญตองสรางสัมพันธภาพอันดีกับเด็ก ไมควรบังคบัขูเขญ็ใหเด็กทําตาม
กฎบังคับทีว่างไว ควรใหเด็กมีอิสระในการพัฒนาตนเอง ไมควรควบคมุเด็กตลอดเวลาผูใหญควรสงเสริม
ใหเด็กทําสิ่งตางๆ ที่เขาสามารถทําได ไมควรมอบความรับผิดชอบใหเด็กจนเกินกําลังของเด็ก และ
พยายามอธิบายคําถามตางๆ ที่เด็กสนใจและรับฟงเหตุผลตางๆของเด็กใหความนับถือในตัวเด็ก ควร
ปลอยใหเด็กเปนตวัของตัวเอง นอกจากนี้ ควรยกยองหรือใหคําชมเชยเด็ก เพ่ือเปนการสงเสริมกําลังใจ
และแสดงความพอใจ ตอการกระทําของเด็ก 
  ทักษิณา สวนานนท (2519: 41 – 42) กลาววา ในการสงเสริมเด็กระดับปฐมวัยใหมีวินัย
ในตนเองนั้น ควรสอนใหเด็กฝกฝนตนเอง ใหมีพฤติกรรมอันเปนที่ยอมรับของกลุม เด็กวัย 4 – 7 ขวบ 
ที่สามารถเรียนรูการควบคุมอารมณตลอดจนความรูสึกของตนเอง เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ
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พฤติกรรมของตนเองได ก็ยอมเปนพ้ืนฐานที่แข็งแรงในการเสริมสรางอุปนิสัย อันจะเปนรากฐานของ
การเรียนรูที่ไมมีวันสิ้นสุด 
  นอกจากนี้ ช. ชนบท (2530: 50) ยังไดกลาวถึงการสอนใหนักเรียนเกิดวินัยในตนเองนั้น 
เปนเรื่องทีต่องอาศัยเวลาและความมั่นใจ นอกจากจะสอนโดยการใหความรูความเขาใจและการใหลงมือ
ปฏิบัติเองแลว สิ่งสําคัญที่สุดคือ การปฏิบัติแบบอยางที่ดี ครูผูสอนตองเปนคนที่มีวินัยในตนเองเสียกอน 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537: 12) แนะแนวทางในการสงเสริมความมีวินัย
ในตนเอง ดังน้ี 
   1. สรางบรรยากาศที่มีการผอนคลาย 
   2. ใหโอกาสเด็กริเริ่มทํากิจกรรมอยางอิสระ 
   3. สนับสนุนใหเด็กมีโอกาสคิดและตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล 
   4. เปดโอกาสใหเด็กชวยกันสรางขอตกลง 
   5. แสดงความชืน่ชมเม่ือเด็กปฏิบัตติามขอตกลง ใหกําลงัใจ 
   6. ทบทวนสิ่งที่เด็กไดกระทํา โดยการถามหรือชมเชย 
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540: 47) กลาวถึง การสรางระเบียบวินัย
สําหรับเด็ก คุณลักษณะทางจิตใจ อารมณ และความรูสึก ตลอดจนนิสัยทางดานระเบียบวินัยของเด็ก
จะเกิดขึ้นไมไดหากครูไมสงเสริมใหเด็กไดปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอจนเปนนิสัย การสรางระเบียบวินัย
สําหรับเด็กอนุบาล ควรดําเนินการ ดังนี้ 
   1. สรางกฎของหองเรียนใหเด็กรับรูกฎนัน้ดวยเหตุผล โดยมีจุดมุงหมายที่จะคุมครอง
ใหเด็กปลอดภัย และมีความเปนอยูในหองเรียนดวยดี 
   2. เด็กเรียนรูเรื่องการควบคุมตนเองพรอมกับสํารวจขีดจํากัด เชน ไมทํารายรังแก
เพ่ือน ไมลักขโมยของผูอ่ืน 
   3. ครูชี้แนะแนวทางออกเมื่อเด็กทําผิดจนเด็กเกิดความรูวา ตนเองควรปรับปรุงแกไข 
โดยไมสรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอ่ืน 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542ข: 80 – 81) กลาวถึง หลักการสรางวินัยใหแกเด็ก ดังนี้ 
   1. มีเจตคติที่ดีกบัเด็ก การสอนวินัยตองคอยเปนคอยไป ใสใจและพยายามในการสราง
ดวยการใชสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก ใหคําแนะนําชี้แจงถึงการประพฤติปฏิบตัิที่ถกูตอง ฝกเด็กใหรูจัก
การบงัคบัตนเองอยางมีเหตผุล ใหกําลังใจเม่ือเด็กทาํถูกตองและชมเชย ใชวธิีการชกัจูงใจใหมีสวนรวม
ในการปฏิบตั ิมากกวาการบังคับ โดยคํานึงถึงความรูสกึจิตใจของเด็ก และความสามารถของเด็กใน
การพัฒนาตามระดับอายุ การสอนวินัยเด็กดวยความรักและใหสิ่งที่ดีที่สุดกับเด็กจะชวยใหเด็กมีความรูสึก
ที่ดีกับการมีวินัย 
   2. ใหอิสระแกเด็กในการมีความคิดเปนของตนเอง ดวยการใหคําแนะนาํปรึกษา
เม่ือเด็ก เลนกับเพ่ือนหรือมีปญหาในการเลน เด็กควรไดรูวา ทําไมตองมีวินัย พฤติกรรมใดที่ยอมรับได
และพฤติกรรมใดที่ผิด เม่ือผิดแลวตองแกไข เพราะหากเกิดซ้ําแลวไปแกไข จะทําใหเด็กคับของใจ 
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   3. สรางใหเด็กมีความรับผิดชอบตอหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายดวยการติดตาม
ใหขอมูล ยอนกลับ ชี้แนะ ไมติหรือวากลาวเด็กใหเสียใจ ไมเปรียบเทยีบเด็กกับผูอ่ืนใหเด็กรูสึกเปนปมดอย 
แตประเมินใหเด็กเห็นถึงการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองและขอควรตองแกไข 
   4. ใหการยกยองชมเชยในทันทีที่เด็กกระทาํหรือปฏิบัติดี อยาพูดถึงสิ่งที่ไกลตวั 
เด็กจะไมเขาใจ เชน ทําดีไปเถอะ โตขึ้นแลวจะดีเอง เด็กไมทราบ หรือใชคํายาก เด็กไมเขาใจ เชน คนดี
เปนคนเกงเปนตน ในขณะที่ฝกเด็ก เด็กอาจจะดื้อรั้นบาง เอาแตใจตนเองบาง ตองใหอภัยอยาเอาแตใจ 
   5. การฝกวินัยตองสมํ่าเสมอ เราไมสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กไดในทันทีทันใด
ตองฝกซ้ําๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหเด็กซึมซับไปเปนนิสัย เม่ือผิดตองลงโทษทันทีเพ่ือแกไขใหถูกตอง     
ถาเด็กทําดีตองชมเชย 
   กอนอ่ืนครูจะตองสรางความเชื่อม่ันในตัวเด็กและเสริมสรางใหเด็กมีความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ดวยวิธีการตางๆ นอกจากนั้นครูควรแนะแนวการปฏิบัติ ชวยใหเด็กคอยๆ เกิดความเชื่อม่ัน
ขึ้นวา เขาสามารถทําไดดวยตนเอง เขารบัผิดชอบการกระทําของเขาได รวมทั้งทําใหเขาเกิดความรูสึก
วาเขาเปนผูหน่ึงในการรวมสรางกฎเกณฑตางๆ นั้นดวย การใหนักเรียนคิดเองบางจะทําใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น วิธีการนี้ครูตองทําใหเหมือนกับการเลนโดยไมใชวิธีการบังคับ ขูเข็ญ จะเห็น
ความเปลี่ยนแปลงในเด็กอยางเดนชัด 
   สิ่งหน่ึงที่ครูควรทําคือ พยายามใหเด็กคิดไดเองวาการทําเสียงหนวกหู หรือการรังแก 
เพ่ือนน้ัน เปนสิ่งที่นารําคาญสําหรับผูอ่ืนมากเพียงใด บางครั้งครูใหเด็กชวยวิจารณการกระทํานั้นๆ และ
จะชวยกันหาขอเสนอแนะที่ดี อยางไรก็ตามครูตองไมลืมวาระยะความสนใจของเด็กนั้นสั้นมาก จึงควร
รีบหาขอยุติเสียกอนที่เด็กจะเริ่มเบื่อและลงมือกอกวนใหม 
   ครูควรมศีรัทธาในตวัเด็กเสียกอน จะตองหม่ันแสดงความรัก ความอบอุนตอเด็ก 
คําพูดของครเูพียงสองสามคาํที่แสดงถึงความศรัทธาตอความสามารถของเขา อาจจะทําใหมีความสนใจ
กับงานนั้นไดเปนเวลานาน ครูจะตองชวยชมเชย พรอมกับแสดงความเชื่อม่ันวา เขาทําได ถาพบเด็ก
ที่ไมเคยรูจักคิดถึงผูอ่ืน ครูก็ตองพยายามอดทนชวยเหลือ นอกจากนี้ควรชวยใหเด็กที่ไมเชื่อวาตนเอง
จะทําไดเอาชนะความรูสึกดงักลาวไดอยางไรก็ตาม การควบคุมตนเองของเด็กปฐมวัยใหไดตลอดไปนั้น
เปนเรื่องยาก แตก็เปนไปไดถามีคนคอยใหกําลังใจ การเรียนรูจะเปนไปอยางงายดาย ถาไดรับการเสรมิแรง
จากการเรียนรูนั้นคือม่ันใจวาจะทําได เปนที่ยอมรับของเพื่อนและไดรับความรักจากทุกคน (ทักษิณา  
สวนานนท.  2519: 41 – 42) 
 ที่กลาวมาสรุปไดวา การเสริมสรางความมีวินัยในตนเองใหกับเด็กปฐมวัยน้ัน ควรใชวิธีการ
จูงใจมากกวาการบังคับ ควรทําอยางคอยเปนคอยไป และตองมีความสม่ําเสมอ จะตองเปดโอกาสให
เด็กไดทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง สรางบรรยากาศใหเด็กไดคิดและตัดสินใจแกปญหาดวยตนเอง 
ครูควรจะตองเสริมสรางความมั่นใจ ใชวิธกีารเสริมแรง ใหเด็กเรียนรูและปฏิบัติดวยตนเองอยางมั่นใจ 
และที่สําคญัครูจะตองเปนแบบอยางที่ดีในเร่ืองความมีวินัยในตนเอง 
 



 23 

 1.7 การจัดกิจกรรมสรางเสรมิความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวยั 
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540: 30 ราศี ทองสวัสดิ์.  2529; อางอิงจาก 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ) กลาววา คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป 
เปนสิ่งที่พัฒนาไดงายเพียงแตการกําหนดและการจัดกิจกรรมที่สามารถกระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรม 
ที่เอ้ือตอการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม การทาํซ้ําๆ จะแทรกซึมเปนนิสัยที่ดีในตวัเด็ก การสอนโดยตรง 
การสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและการจัดกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูและหลอหลอมการมีคุณธรรมและจริยธรรม 
เปนสิ่งที่ครูหรือแมแตผูปกครองควรเอาใจใสและคํานึงถึงเสมอในการใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย 
  มาซารุ อิบุกะ (1971: 100; 118 – 119; ธีระ  สุมิตร และ พรอนงค นิยมคา แปลและ
เรียบเรียง) กลาวไววา เด็กรูจักเวลา ถามีชีวิตความเปนอยูอยางมีระเบียบ ความเปนระเบียบนี้ ควรมี
อยูในชีวติประจําวันของเด็กไมวาจะเปนการใหนม หรือใหอาหาร ควรฝกใหเด็กรูจักทั้งระเบียบเวลา และ
มารยาท ความสนใจ คือ ยากระตุนที่ดีทีสุ่ดในการสรางระเบียบวินัย การสรางระเบียบวินัยตองอาศัย
สิ่งดึงดูดความสนใจ และจําเปนตองใชเครือ่งมือตางๆ “ถาเราไมใหกระดาษวาดเขยีนและสเีทยีนแกเด็ก
แลวชวนใหแกวาดรูปยอมเปนไปไมได หากเด็กมีสีเทียนและกระดาษวาดเขียนอยูใกลตัวตลอดเวลา 
เด็กยอมเกิดความสนใจอยากวาดภาพ” 
  การจัดกิจกรรมและบรรยากาศที่กระตุนดึงดูดความสนใจของเด็ก ตอบสนองการอยากรู 
อยากเห็น และอยากทํา ที่สําคัญ ครูปฐมวัยตองเตรียมจัดกิจกรรมที่ฝกใหเด็กไดเรียนรูระเบียบในชีวิต 
ประจําวัน การที่เด็กไดเลนไดทําซ้ําๆ ตอเน่ืองในกิจวัตรประจําวันเปนการสงเสริมความมีระเบียบวินัย
ใหกับเด็กปฐมวัย ความสนใจ คือ ยากระตุนที่ดีที่สุดในการสรางระเบียบวินัยสําหรับเด็กปฐมวัย 
 1.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความมีวินัยในตนเอง 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เชเวียคอฟ และ ฟริทซ (เตือนใจ ยอดนิล.  2530: 44; อางอิงจาก Sheviakov; &  Fritz. 
1965) ไดศึกษาถึงประเภทของวินัยที่ควรปลูกฝงใหแกเด็กวา ไมควรเปนวินัยที่มีรากฐานจากการปฏิบัติ
ตามคําสั่งและใหความเห็นตอไปอีกวา ควรเปนเร่ืองของความตั้งใจ ซึ่งมิใชการกระทําตามคําสั่ง หรือ
เพราะการลงโทษ นั่นคือ การปลูกฝงใหเกิดวินัยในตนเอง ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความชื่นชอบ และ
รักในอุดมคติ 
   ฮอฟแมน (จินดา นาเจริญ.  2540: 12; อางอิงจาก Hoffman.  1970: 286) ศึกษา
การฝกวินัย 3 วิธี ไดแก การใหเหตุผล การปลอยปละละเลย และการรวมอํานาจ ผลการศึกษาพบวา 
บิดามารดาที่ฝกวินัยโดยใชวิธีการใหเหตุผลจะทําใหเด็กมีวินัยในตนเองสูงกวาเด็กที่ไดรับการฝกวินัย
โดยบิดามารดาที่ปลอยปละละเลยหรือรวบอํานาจ 
   ไบรอันท (Bryant.  1971: 4854 – B) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของครูกับนักเรียน
ที่มีความเชื่อตางกัน โดยใหครูบรรยายลักษณะของนักเรียนที่มีความเชื่ออํานาจในตนกับนักเรยีนที่มี
ความเชื่ออํานาจนอกตน กลุมละ 20 คน พบวา เด็กที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนจะมีวินัยในตนเอง
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มากกวา ปรับตัวไดดีกวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความอดทนมากกวาเด็กที่มีความเชื่ออํานาจ
ภายนอกตน 
   วิกกินส (Gough; citing Wiggins.  1971: 2899) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ความวินัยในตนเอง 
พบวา ผูที่มีวินัยในตนเองสูง จะมีความรับผิดชอบมาก มีความวิตกกังวลนอย มีความอดทน มีเหตุผล
ของตนเอง มีความยืดหยุนในความคิด และมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ และยังพบวาโดยทั่วไป จะมี
สุขภาพสมบูรณดีกวาผูที่ขาดวินัยในตนเอง 
   ฟลเอลลา (Filella. 1975: 146) ศึกษาเกี่ยวกับแรงผลักดันภายในตัวเด็ก พบวา  
พอแมมีอิทธิพลอยางยิ่งในการสรางวินัยใหกับเด็ก พอแมตองไมตามใจหรือเขมงวดกับเด็กจนเกินไป 
อิสรภาพจําเปนตอการเรียนรูและการเจริญเติบโตของเด็ก แตก็ควรมีขอบเขตที่เหมาะสม ถามากเกินไป
เด็กมักจะยุงยากใจและถานอยเกินไปเด็กก็จะเกิดความรูสึกตอตาน 
  งานวิจัยในประเทศ 
   อรวรรณ สุมประดิษฐ (2533: 77) ศึกษา พฤติกรรมความเอื้อเฟอ ความมีระเบียบ
วินัยและระดับขั้นการเลนทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรบัประสบการณการเลนแบบไทย และการละเลน
ที่จัดอยูทั่วไป ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนแบบไทย มีพฤติกรรมทางสังคมดานความ
เอ้ือเฟอสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนแบบทัว่ไป อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และดาน
ความมีระเบียบวินยัสูงกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการเลนแบบทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 มีระดับ
การเลนทางสงัคมแตกตางจากเด็กปฐมวยัที่ไดรับการเลนแบบทั่วไป อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
   สายพิณ ปรุงสุวรรณ (2538: บทคัดยอ) ทําการศึกษาวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคและการเลนตามมุม โดยเด็กรวมกันสรางกฎเกณฑและครูสราง
กฎเกณฑเด็กอายุ 5 – 6 ป ชั้นอนุบาลราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2536 จํานวน 92 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค และการเลน
ตามมุมโดยเด็กรวมกันสรางกฎเกณฑและครูสรางกฎเกณฑ มีวินัยในตนเองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
   จิตรา ชนะกุล (2539: บทคัดยอ) ศึกษาผลของการใชกิจกรรมวงกลมแบบกลุมยอย
ในการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นเด็กเล็กของโรงเรียน
วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน 
พบวา หลังการฝกดวยกิจกรรมวงกลมแบบกลุมยอย นักเรียนมีพัฒนาการดานความมีวินัยในตนเองสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
   จินดา นาเจริญ (2540: บทคัดยอ) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเสริมสรางลักษณะ
นิสัยแบบวางแผนปฏบิัตแิละทบทวนที่มีตอวินัยในตนเองดานสิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัย โดยกลุมตวัอยาง 
เปนนักเรยีนชัน้อนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2540 จํานวน 30 คน ของโรงเรียนอนุบาลระยอง 
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเสริมลักษณะนิสัย
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แบบวางแผนปฏิบัติและทบทวนมีพฤติกรรมดานวินัยในตนเองดานสิ่งแวดลอมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
   สุภัค ไหวหากจิ (2543: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมการเลา
นิทานคติธรรมและการจัดกิจกรรมการเลนเกมแบบรวมมือของนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2543 โรงเรียนอนุบาลเพชรบรูณ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ พบวากลุมที่ไดรบัการจัด
กิจกรรมการเลานิทานคตธิรรม มีคาคะแนนเฉลี่ยการรบัรูความมีวินัยในตนเองสูงกวากลุมที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเลนแบบรวมมือ 
   ตองจิตต จิตดี (2547: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของเดก็ปฐมวยั 
โดยการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนว คารล ออรฟ โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนอนุบาล 2 
ภาคเรียนที่ 5 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 20 คน ผล
การศึกษาพบวา เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณกจิกรรมดนตรี ตามแนว คารลออรฟ มีพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ .05 
   ศศินันท นิลจันทร (2547: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเลานิทานที่มีตอ
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนอนุบาลปที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 สถานรบัเลีย้งเด็กดวงประทปี มูลนิธดิวงประทีปชมุชนแออัดคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยในชุมชนแออัดคลองเตยหลังจาก
ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  0.1 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ จะเห็นไดวา การฝกวินัยในตนเองใหเกิดขึ้น นั้นเปนสิ่งสําคัญและมี
ผลดีตอตัวเด็กเองและสังคมโดยรวม ดังนั้นจึงควรจัดประสบการณทีเ่หมาะสมสอดคลองกับวยัความตองการ
และธรรมชาตขิองเด็ก สงเสริมการเรียนรูใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเด็กเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง รูจัก
การปรับตัว มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อันเปนการฝกวินัยในตนเองใหกับเด็กสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขตอไป 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลนและการละเลนพื้นบานของไทย 
 2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของการการเลน 
  2.1.1 ทฤษฎแีละแนวคิดเก่ียวกับการเลน 
   ทฤษฎีการเลนแบงออกเปนกลุมใหญๆ ได 2 กลุมทฤษฎี คือ กลุมทฤษฎีการเลน
คลาสสิก และกลุมทฤษฎีการเลนรวมสมัย 
   1. ทฤษฎีการเลนคลาสสิก (Classical Theories of play) 
    ทฤษฎีการเลนคลาสสิกนี้ไดพัฒนาขึ้นในชวงระหวางศตวรรษที่ 19 ถึงชวงตอนตน
ของศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีเหลานี้ไดพยายามอธิบายถึงปรากฏการณการเลนของเด็กในลักษณะตางๆ
แตเนื่องจากไมมีขอมูลสนับสนุน ทฤษฎีเหลานี้จึงไมไดรับความสนใจเทาที่ควร แตอยางไรก็ตามทฤษฎี
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เหลานี้ มีประโยชนอยางมาก เพราะจะชวยใหเขาใจถึงแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการเลนในอดีต
ซึ่งทฤษฎีเหลานี้ ไดแก 
    1.1 ทฤษฎีพลังงานเหลือใช (Surplus Energy theory) 
     ทฤษฎีพลังงานเหลือใชนี้พัฒนาโดย คารล กรอส (Karl, Grooss) ซึ่งได
แนวความคิดเบื้องตนจาก อริสโตเตลิ (Aristotle) แนวคิดที่สําคญัของทฤษฎีนี้เชือ่วา อินทรียจะใช
พลังงานไปประกอบกิจกรรม เพ่ือนําไปสูเปาหมายที่ตองการอันไดแกการทํางาน หรือเพ่ือไปประกอบ
กิจกรรมที่ไมมีเปาหมายอันไดแกการเลน แตวาการเลนจะเกิดขึ้นไดตอเม่ืออินทรีย มีพลังงานเหลือใช
จากการประกอบการงานแลว นั่นคืออินทรียจะตองใชพลังงานในการทํางานกอน แลวจึงนําพลังงานที่
เหลือมาใชในการเลนแนวคิดของทฤษฎีนี้ไดรับการสนับสนุนจาก นักการศึกษาพอประมาณ แมวาเขา
จะไมรูเก่ียวกับทฤษฎีนี้มากอนเลย ซึ่งอาจจะทดสอบไดโดยการลองถามนักการศึกษาดูวา ทําไมเด็ก
จึงชอบเลนมักจะไดคําตอบวาเด็กมีพลังงานเหลือเฟอ เขาก็เอาพลังงานนี้มาใชในการเลน 
    1.2 ทฤษฎีการผอนคลาย (Relaxation theory) 
     แพททรคิ (Patrick.  1916) พัฒนาทฤษฎีนี้โดยอาศยัแนวความคิดทีว่า การเลน
นั้น เพ่ือที่จะสนองความตองการที่จะผอนคลายความเครียดทางอารมณ โดยที่เขากลาววา การงานใน
สภาพของสังคมปจจุบันนี้ตองการคนทีแ่สดงเหตุผลในลักษณะรปูธรรม มีความตั้งใจสงู และกิจกรรมนั้น
จะตองอาศัยความละเอียดออน อีกทั้งมีการแขงขันและเปรียบเทียบผลงานเหลานั้นดวย จึงทําใหเกิด
ความเครียดและนําไปสูความผิดปกติทางระบบประสาท ซึ่งไมเหมือนกับสังคมในสมัยโบราณ สังคม
สมัยนั้น จะทํากิจกรรมที่ใชกลามเนื้อใหญในชีวิตประจําวัน ไดแก การวิ่ง การกระโดด การปาของ เปนตน 
กิจกรรมแบบเดียวนี้กลับมาเปนกิจกรรมเพื่อผอนคลายอารมณของคนในสังคมสมัยใหมแทน ทฤษฎีนี้
ไดรับความสนใจ และนํามาประยุกตใชในสังคมปจจุบันนี้พอประมาณ แตทวาทฤษฎีไมไดอธิบายถึง
การเลนของเด็กอยางชัดเจน เพราะถาการเลนนั้นทําเพื่อจะผอนคลายความเครียดจากการทํางาน แต
ทวาเด็กไมไดทํางาน ทําไมจึงตองเลนดวยกรณีนี้ แพททริคอธิบายวา การเลนนั้นถือวาเปนธรรมชาติ
ของเด็กที่จะตองเลนที่จะตองกระทํา และเราพยายามใชคําวาเลน เพ่ือที่จะแยกออกจากกิจกรรม การทาํงาน
ที่เครียดของสังคมผูใหญ 
    1.3 ทฤษฎีการทําซ้ํา (Recapitulation theory) 
     ทฤษฎีนี้ไดรับแนวคิดมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของ ดารวิน (Darwin) โดย
ที่เขากลาววามนุษยเรานั้นวิวัฒนาการมาจากสัตวเซลเดียว จากแนวคิดนี้เอง การเลนของมนุษยจึงถือ
ไดวาเปน มรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรษุนั่นเอง เชน การที่เด็กเลนน้ํานั้นเปนการอธิบายวาบรรพบุรุษ
ของมนุษยนั้น มาจากทะเลการขุดดินหรือทรายนั้นเปนการแสดงถึงการขึ้นฝงครั้งแรกของ บรรพบุรุษ
ของมนุษย การปนตนไมนั้น เปนการนํามนุษยเรายอนไปสูบรรพบุรุษเกาคือลิง และการเลนเปนกลุม
ยอนใหเห็นถึงชีวิตของมนุษยในการรวบรวมเปนเผาพันธุตางๆ ความคิดเห็นแนวนี้ ไดรับการวิพากษ 
วิจารณพอสมควร แตทวาทฤษฎีนี้ ไมสามารถจะนํามาอธิบายในรูปแบบของการเลนใหมๆ ของเด็ก
ตลอดจนการเลนกับตุกตา เปนตน 
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    1.4 ทฤษฎีการเลนโดยสัญชาตญาณ (Lnstinct Practice theory) 
     คารล กรอส (Karl, Groose) ไดกลาวไววา สตัวมักจะเลนเพื่อเตรียมตัว
สําหรับใชชีวิตในอนาคตเปนลักษณะของสัญชาตญาณเพื่อที่จะฝกใหเกิดความสมบูรณขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสัตวบางชนิดที่จะตองเปนอิสระจากแมทันทีที่เกิดมา ดังน้ันการเลนของสัตวเหลานั้นจึงเปน
การฝกฝนทักษะตางๆ ที่จําเปนเม่ือโตขึ้นจากแนวคิดนี้เอง จึงมีความสําคัญอยางมากตอประสบการณ
ชีวิตเบื้องตนของเด็กเพราะการที่เด็กไดมีประสบการณ หรือไมมีประสบการณในการเลนนี้ จะมีผลตอ
ชีวติในอนาคตของเด็ก การที่เด็กไดมีโอกาสเลนมาก กจ็ะทําใหเด็กไดมีโอกาสฝกทักษะที่จําเปนตอชีวติ
เม่ือโตขึ้น อีกทั้งประสบการณเหลานี้ จะชวยใหเด็กสามารถที่จะควบคุมความสามารถของตนเอง และ
สภาพแวดลอมได ทั้งอาจจะชวยพัฒนาการดานบุคลิกภาพและสติปญญาอีกดวย และเด็กที่ขาดประสบการณ
ในการเลนก็จะขาดทักษะตางๆ ที่จําเปน 
   2. ทฤษฎีการเลนรวมสมัย (Contemporary Theory of play) 
    ทฤษฎีการเลนรวมสมัยน้ีอาจกลาวไดวามีอยูดวยกนั 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีจิตวเิคราะห 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา และทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีจิตวิเคราะห
นั้น มีฟรอยด และ อีริคสัน เปนผูนํากลุม ซึ่งทฤษฎีนี้มุงที่พัฒนาการดานบุคลิกภาพ ทฤษฎีมองการเลน
ในแงของพฤติกรรมของความรูสึก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญามี เพียเจตเปนผูนํา ทฤษฎีนี้เนนที่
กระบวนการและเนื้อหาของการเลนที่สงเสริมพัฒนาการทางสติปญญา เหตุนี้ทฤษฎีนี้ จึงมองการเลน
ในแงของพฤติกรรมทางสติปญญา สวนทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมนั้น ผูนํา
กลุม ไดแก สกินเนอร ซึ่งเนนที่ความสัมพันธของอินทรียกับสภาพแวดลอมโดยเขามองการเลนน้ัน
เปนพฤติกรรมในลักษณะที่พิเศษไปจากพฤติกรรมปกติ เทานั้น ซึ่งการเกิดของพฤติกรรมนี้ถือไดวา
เปนการเกิดตามปกติของพฤติกรรมโดยทั่วไป 
    2.1 ทฤษฎีจิตวเิคราะห 
     ความสนใจเกีย่วกบัธรรมชาตกิารเลนของเด็กนั้นเริ่มจากการสังเกตของฟรอยด 
ตอมา โรเบริต วอลเดอร (Robert, Walder.  1933) ไดนําความคิดของฟรอยดที่ไดจากการสังเกตการเลน
ของเด็กมารวบรวมเขาดวยกนั และตอมา อีริค อีริคสัน ไดนําเอาทฤษฎีนีม้าปรับปรุงอีกครั้ง (Erik, Erikson. 
1950) ฟรอยด กลาววา การเลนน้ันเกิดจากการตองการความพึงพอใจ ซึ่งการที่เด็กจะบรรลุถึงความพึงพอใจ
ไดนั้น จะตองสนองดวยการเลนนั่นเอง เชน การที่เด็กเลนเปนมนุษยอวกาศ นักขับรถแขง พยาบาล
หรือแม ก็เพื่อที่จะแสดงออกถึงความตองการที่ทําใหตนเองมีความพึงพอใจมากขึ้น ฟรอยด ยังได
มองเห็นอีกวาการเลนน้ันมีคณุคาอยางมากในแงของการบําบดั เพราะการเลนจะชวยใหเด็กสามารถลด 
ความไมพึงพอใจอันเกิดจากประสบการณไดโดยคอยๆ ลดความวิตกกังวลลง วอลเดอร (Walder) มี
ความคิดเห็นเชนเดียวกับฟรอยด แตเขาคิดวาการเลนเพื่อลดความวิตกกังวลนั้นไมสามารถอธิบายถึง
กิจกรรมการเลนที่เกี่ยวของกับประสบการณ ที่ไมพึงพอใจอยางซ้ําๆ ของเด็กได วอลเดอรจึงไดเสนอ
แนวคิดที่เรียกวา “การถูกบังคับใหทําซ้ําๆ ซากๆ” โดยเขากลาววา เม่ือเด็กมีประสบการณที่ไมพึงพอใจ 
เด็กไมสามารถที่จะลดมันไดหมดทันทีในเวลานั้นๆ แตเด็กจะตองสรางประสบการณนั่นซ้ําแลว ซ้ําอีก
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โดยการเลนเพ่ือที่จะลดความเขมขนของประสบการณทีไ่มพึงพอใจนัน้ลง จากการสังเกตของ บราวน เคอรี่ 
และ ทิลนิล (Brown, Curry; & Titlnich.  1971) เปนตัวอยางที่ดีในการที่จะสนบัสนุนความคดิของ 
“การถูกบังคับใหทําซ้ําๆ ซากๆ” โดยที่เขาพบวามีเด็กปฐมวัยกลุมหนึ่ง ไดมีประสบการณจากการที่เห็น
คนบาดเจ็บ ซึ่งเหตุการณนั้นเกิดขึ้นในขณะที่เด็กกําลังเลนอยูที่สนาม ในขณะที่คนงานกําลังปนบันได 
เพ่ือซอมแซมอาคาร และปรากฏวา คนงานนั้นตกลงมาไดรับบาดเจ็บสาหัส เด็กไดเห็นครูวิง่เขาไปชวย
ปฐมพยาบาล และเห็นรถพยาบาลวิ่งเขามารับคนเจ็บไปสงที่โรงพยาบาล จากนั้นในอาทิตย ตอมาครู
พบวา เด็กไดมีการเลนชนิดหนึ่งเพ่ิมขึ้นมาคือเด็กคนหนึ่งทําทาปนกองอิฐ และแกลงตกลงมา ในขณะ
ที่เด็กอีกคนแสดงบทบาทเปนครูเขาไปชวยปฐมพยาบาล และเด็กอีกคนหนึ่งเปนผูดูและพยาบาล ซึ่ง
การเลนชนิดนี้จะเกิดขึ้นบอยมากในชวงแรกและหลายวันตอมาการเลนชนิดนี้ จะคอยๆลดจํานวนลง และ
อาทิตยตอมาแทบจะกลาวไดวา ไมมีการเลนประเภทนี้เกิดขึ้นอีก หรือถาจะเกิดขึ้นก็เกิดนอยครั้งมาก 
การเลนของเด็กเชนนี้แสดงวา เด็กสามารถที่จะใชการเลนเพื่อลดความตื่นเตนจากประสบการณที่พบ
เห็นที่ไมพึงพอใจได 
     นอกจากนี้ ฟรอยดไดเปรียบเทียบใหเห็นถึงการเลนของเด็กและการจินตนาการ
ของผูใหญ โดยที่เขามองเห็นวามีกระบวนการคลายๆ กนั เพียงแตวาเกิดขึ้นในมุมทีก่ลบักันเทานัน้เอง
ซึ่งการเลนของเด็กนั้นเปนการสรางโลกของความฝกใหเขาอยูในโลกของความเปนจริง เชน เด็กจินตนาการ
โดยใชนิ้วมือเปนปนและยิงแตจินตนาการของผูใหญนั้น กลับตรงกันขาม คือการสรางความฝนใหแยก
ออกจากโลกของความเปนจริง เชน ผูใหญจะสรางจินตนาการไปเที่ยวรอบโลก 
     อีริคสัน ไดขยายผลงานของฟรอยด และ วอลเดอร ออกไปอีกโดยเพิ่มมิติ
ใหมๆ เขาไปอธิบายการเลนของเด็ก เพ่ือใหเขาใจการเลนของเด็กมากยิ่งขึ้น ซึ่งเขาไดอธิบายการเลน
ของเด็กวาเปนการพัฒนาตามขั้นตอนเด็กจะเขาใจเกี่ยวกับโลกที่เขาอยู โดยการที่พบสิ่งใหมๆ และ
สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น เขาแบงขั้นตอนของการพัฒนาการเลนของเด็กออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
      1. การเลนเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งการเลนชนิดนี้เร่ิมตั้งแตแรกเกิด โดยที่
ศูนยกลางของการเลนนั้นอยูที่ตัวของเด็กเอง ซึ่งในระยะแรกนั้นเราอาจจะไมไดคิดวา สิ่งที่เด็กทํานั้น
เปนการเลนของเด็กเพราะการเลนของเดก็ในระยะน้ัน จะเร่ิมโดยการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกาย
ซ้ําๆ ซากๆ ตลอดจนสงเสียงซํ้าๆ ซาก อยูตลอดเวลา เปนตน ตอมาเด็กทารกจะมุงความสนใจในการเลน
ออกไปที่คนอ่ืนหรือของสิ่งอ่ืนๆ เชน การใชเสียงระดับตางๆกันเพ่ือดูการตอบสนองของแมหรือการสํารวจ
หนาและรางกายของแมดวยมือ เปนตน การเลนเกี่ยวกับตนเองนั้นเปนการเริ่มตนที่จะเรียนรูลักษณะ
ตางๆ ของโลกที่เขาอยู 
      2. การเลนในโลกเล็กๆ ของเด็ก คือ เด็กจะเลนกับของเลนและวัตถุ
ตางๆ รอบตวั ซึ่งการเลนในโลกเลก็ๆของเด็กนี้เองจะเปนการชวยปรบัปรุงตนเอง ซึ่งในโลกของสิ่งของ
นั้น มีกฎเกณฑบางอยางที่เด็กจะตองเรียนรู คือ ของนั้นอาจจะแตกสลายได ของนั้น อาจจะเปนของ
คนอ่ืนได อีกทั้งอาจถูกควบคุมโดยอํานาจของผูที่เหนือกวาได ถาเด็กไมสามารถจัดการกับโลกเล็กๆ
ของเขาไดแลวจะทําใหเขากลับไปสูการเลนในชวงแรกคือการไปเลนเกี่ยวกับตนเอง 
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      3. การเลนในสังคมจะเริ่ม เม่ือเด็กมีอายุในชวงที่จะเขาสูสถานศึกษา
ปฐมวัยหรืออาจกลาววา เด็กเริ่มเขาไปสูสังคมที่กวางกวา อีกทั้งจะตองรูจักการแบงปนของเลนกับ
ผูอ่ืน ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายของการพัฒนาการเลน แตทวาความสําเร็จในการพัฒนาขั้นตอนนี้
เปนผลเนื่องมาจากความสําเร็จในการพัฒนาในสองขั้นตอนแรก ในขัน้ตอนนี้เด็กจะตองเรียนรูวาเมื่อไร
ที่เขาควรจะเลนคนเดียว และเม่ือไรเขาควรจะเลนในสงัคม ตัวอยางเชน เม่ือเขาเกิดความคับของใน
ในการเลนรวมกับผูอ่ืนเขาก็จะหลบออกมาเลนคนเดียว การหลบออกมาเลนคนเดียวนั้น เปนการชวย
พัฒนาดานอารมณของเด็ก ทําใหเด็กมีอารมณดีขึ้น 
     อีริคสัน สรุปวา การเลนน้ันมีลักษณะโดยเฉพาะและมีความหมายตอบุคลิกภาพ
ของเด็กแตละคนซึ่งความหมายของการเลนนั้นสามารถสังเกตไดจากรูปแบบเนื้อหา คําพูดและความรูสึก
ที่เก่ียวของกับการเลนดวย 
    2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
     เพียเจต มองการเลนเปนกระบวนการพฒันาทางสติปญญา และลักษณะของ
การเลนน้ันจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน การเลนของเด็กจะเริ่มจากการเลนโดยใชประสาทสัมผัส (Sensorimotor 
Play) ซึ่งจะมีพฤติกรรมในลกัษณะที่เปนการสํารวจ จับตองวัตถุนับวาเปนการฝกเลนและพัฒนาการเลน
ควบคูไปกับการพัฒนาทางสติปญญาขั้นการแกปญหาดวยการกระทํา (Sensorimotor) การเลนชนิดนี้
จะยุติลงเม่ือเด็กอายุประมาณ 2 ขวบ ตอมาเด็กจะเริ่มเลนเกี่ยวกับการสราง (Constructive Play) คือ 
แทนที่เด็กจะเลนเพื่อสํารวจ เด็กจะเริ่มรูจักนําเอาสิ่งของมาสรางใหเปนสิ่งตางๆ ขึ้นมา ซึ่งนับวา เปน
การเลนที่มีวัตถุประสงคสวนการเลนโดยใชสัญลักษณ (Symbolic Play) จะเกิดขึ้นในชวงที่เด็กมีอายุ
ปลายๆ 2 ขวบ และจะพัฒนาไดอยางเต็มที่เม่ือเด็กมีอายุไดประมาณ 3 – 4 ขวบ การที่เด็กจะเลนโดย
ใชสัญลักษณนี่ได ก็ตอเม่ือสติปญญาของเด็กไดพัฒนาอยางเปนระบบระเบยีบแลว โดยที่เด็กจะสามารถ
ใชสัญลักษณ และอางถึงวัตถุที่ไมมีอยูในขณะนั้นไดโดยใชภาษา และทาทางในการแสดงออกถึงความคิด
นั้นๆ 
     การเลนโดยใชประสาทสัมผัส (Sensorimotor Play) 
      เด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุราว 2 ขวบ การเลนของเด็กในระยะนี้จะมี
ลักษณะของการสํารวจและทําพฤติกรรมซ้ําๆ ซากๆ ในระยะแรก สิ่งที่เด็กกระทํานั้นยังอยูในขอบเขต
ที่จํากัด คือ มอง ฟง และทํามือเคลื่อนไหวไปมา สงเสียง ซึ่งนับวาเปนประสบการณการเลนครั้งแรก 
โดยที่การเลนนี้จะเกี่ยวของกับสวนตางๆ ของรางกาย จากนั้นเม่ือพัฒนาไปถึงขั้นหน่ึงแลวเด็กจะเริ่ม
เลนกับวัตถสุิ่งของในชวงแรกนี้ เด็กตองการที่จะไดเห็นและไดยินเสียงเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการใหขอมูลซ้ําๆ ซากๆ มีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาของเด็ก เด็กชอบที่จะไดยินเสียงหรือ
เห็นสิ่งตางๆ ซ้ําแลวซํ้าอีก การทําเชนนี้ จะทําใหเด็กสามารถแสดงทักษะใดทักษะหนึ่งได 
      เม่ือเด็กอายุมากขึ้น และสามารถทํากิจกรรมหลายๆ อยางไดแลว การเลน
แบบสํารวจและการจับตองของเด็กจะเริ่มเปลีย่นไป เด็กสามารถที่จะเขาไปมีสวนเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอม
รอบตัวของตัวเด็กเอง เชน เร่ิมเลนโดยเอามือตีน้ําหรือดึงผมพอแม เปนตน ซึ่งการเลนเพื่อเขาสังคม 
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(Social Play) จะเริ่มขึ้นในชวงน้ี เด็กจะพอใจมากถาสามารถดึงผมพอได นับวา เปนการเริ่มมีปฏิสัมพันธ
กับสังคม เด็กจะรูจักการสงเสียงที่มีความหมายซ้ําๆ ซากๆ ทําเสียงอืออา และจะพยายามสนองตอบตอ
ภาษาของผูอ่ืน 
      เม่ือเด็กเริ่มคลาน ปน และเคลื่อนไหวรางกายไปรอบ  ๆไดแลว เด็กตองการ
ที่จะสาํรวจจับตองสิ่งของมากยิ่งขึ้น ดูเหมือนวาเด็กจะแขงขันในการสาํรวจ และจับตองสิ่งของทกุอยาง
ที่อยูในสายตาของตวัเด็กเอง เด็กที่อยูในวยันี้สรางความลําบากใจใหแกผูดูแลเปนอยางมาก เด็กมักจะ
หยิบของทุกอยางใสปากฉีก ขวางปากระดาษ ดูเหมือนวา จะไมมีสิ่งใดที่จะพนไปจากมือของเด็กไดเลย 
แตทวาการเลนในชวงนี้ มีสวนสําคัญอยางมากตอการพัฒนาทางสติปญญาของเด็ก และเปนหนทางที่
สําคัญในการที่เด็กจะไดเรียนรูเกี่ยวกับโลกที่อยูรอบตัวของตัวเด็กเอง 
      เม่ือเด็กมีอายุไดราวๆ 1 ขวบ การเลนชนิดใหม จะเริ่มพัฒนาขึ้น เชน
เด็กจะเลนปอนอาหารตุกตา และแสรงเอามุมหน่ึงของผาปูโตะเปนผาหม เทากับวา เด็กเริ่มใชจินตนาการ
ในการเลนนอกจากนี้ เด็กยังสามารถจําวัตถุและสิ่งของไดแมวาสิ่งของนั้นจะไมไดอยูในตําแหนงที่เดิม
ก็ตาม 
     การเลนสราง (Constructive Play) 
      การเลนแบบสรางจะเกิดขึน้ในชวงอาย ุ18 เดือน ถึง 2 ขวบ ซึ่งการเลน
สรางเปนการเลนที่มีวัตถุประสงคในการเลนของตน ซึ่งวตัถปุระสงคในการเลนน้ันจะไมมีขอบเขตจํากัด 
เด็กจะเลนดวยความพึงพอใจมากกวาที่จะคํานึงถึงมาตรฐานตาง  ๆของสังคม เม่ือเด็กเริ่มรูจักการเปลี่ยนแปลง 
อันเปนผลจากการเลนซํ้าๆ ซากๆ ของตน เด็กจะเริ่มจําลักษณะของการเลนน้ัน เพ่ือที่จะทาํใหการเลน
นั้นไดผลตามที่ตนตองการ ในชวงนี้เด็กจะเร่ิมสรางสรรคสิ่งตางๆ และจะเลนเปนเวลานาน กิจกรรม
การเลนของเด็กจะไมยุติแคนี้ แตจะพัฒนาเรื่อยๆไปสูการเลนที่ใชสญัลักษณ 
     การเลนที่ใชสญัลักษณ (Symbolic Play) 
      การเลนที่ใชสัญลักษณ จะเกิดขึ้นไดตอเม่ือเด็กสามารถจําหรือแสรงใช
สิ่งของตางๆ ที่ไมมีอยูในที่นั้นได เชน การแสรงวามีขนมเพื่อที่จะปอนใหตุกตา แสรงทําเปนเอาผามาพับ
เปนเด็กทารก เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะไมเกิดขึ้นจนกวาเด็กจะมีอายุ 2 ขวบขึ้นไป และเด็กจะพัฒนาได
เต็มที่จนกวาจะอายุไดราวๆ 3 – 4 ขวบ ลักษณะการเลนที่เปนสวนหนึ่งของ การเลนที่ใชสัญลกัษณที่
ถือไดวาเปนการพัฒนาถึงขั้นสูงสุดแลวเรียกวา การแสดงละครสมมุติ การเลนแบบนี้จะเริ่มจากคําวา     
“เรามาแสรงทําเปน...ดีกวา” การแสดงออกนี้เปนการแสดงออกอยางอิสระถึงการรับรูทางสังคมของตัวเด็ก 
โดยการแสดงบทบาทของผูอ่ืนและแสดงความรูสึกตอสังคมของตัวเด็กเอง 
  2.1.2 ความสําคัญของการเลน 
   มีผูกลาวถึงความสําคัญของการเลนไวหลายทัศนะ กลาวคือ 
   เพียเจท (เยาวพา เดชะคุปต.  2528: 12; อางอิงจาก Piaget.  n.d.) กลาววา การเลน
จะมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญาจากการเลน เด็กสามารถรับรูสิ่งตางๆ เขามาในสมองได 
เพียเจท ไดแบงการเลนไว 3 ประการ คือ 
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    1. บทบาทของการเลน คือการระบายอารมณ 
    2. การเลนชวยใหเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
    3. การเลนเปนการเรียนรูทางสังคม 
   สครารฟ (Scrafe.  1966) ไดกลาววา การเลนเปนกระบวนการศึกษา โดยที่การเลน
ของเด็กนั้น เปนวิถีทางที่เขาจะสํารวจและทดลอง ในเวลาเดียวกันกับที่เขาสรางความสัมพันธกับโลก
ที่เขาอยูดวยตัวเขาเอง ในกระบวนการเลนนั้นเขาเรียนรูที่จะเรียน ตลอดจนการเรียนรูที่จะอยูในโลก 
ที่จะใชชีวิตในการทํางาน และพัฒนาทักษะตางๆ นอกจากนี้ ยังจะทําใหเขาเกิดความมั่นใจและในการเลน
นั้นเด็กจะเขาใจตัวเองตลอดเวลา 
   เลขา ปยอัจฉริยะ (2524: 18 – 47) กลาววา การเลนเปนการตอบสนองความกระตือรือรน 
ใครรูของตนเองโดยไมตองมีใครสอน การเลนทําใหเกิดความรูสึกอิสระ สนุกสนานเพลิดเพลิน และพรอม
ที่จะทํากิจกรรมซ้ํา เม่ือเกิดความพึงพอใจและสนใจ โดยไมตองมีสิ่งอ่ืนมากระตุนไมวาจะเปนการให
รางวัลหรือการลงโทษ ทั้งยังเปลี่ยนแปลงใหเกิดการคนพบสิ่งใหมๆ อยางเสมอ การเลนมีบทบาทและ
อิทธิพลอยางมากมายตอการเจริญเติบโตทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมของเด็ก ทั้งน้ีเพราะ
การเลนเปนวธิีการหรือทางที่เด็กจะชวยใหตนเองสามารถปรับตวัและเปล่ียนแปลงความคิดความเขาใจ
ในสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงรอบๆ ตัว 
   พัชรี สวนแกว (2536: 58) กลาววา การเลนเปนกิจกรรมที่สําคญัมากตอเด็ก เพราะ
นอกจากจะเปนธรรมชาติของเด็กแลวการเลนยังเปนสิ่งทีน่ําไปสูการเรยีนรูจักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รอบตัว สิ่งเหลานี้จะชวยเพ่ิมพูนความรูใหแกเด็ก นอกจากนี้การเลนยงัชวยใหเด็กไดพัฒนาไปสูวิถีทาง
การดําเนินชีวิตเม่ือเติบโตเปนผูใหญประสบการณที่เด็กไดจากการเลนจะนําไปสูการรับผิดชอบตอตนเอง 
ชวยใหเด็กสามารถปรับตัวเขากับสังคม และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
   กรมวชิากร (2540: 5) มีความเห็นวา การเลนเปนกิจกรรมที่สําคญัในชวีติเด็กทุกคน 
เด็กจะรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดสังเกต มีโอกาสทําการทดลอง สรางสรรคคิดแกปญหาและคนพบ
ดวยตนเองการเลนชวยพัฒนารางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม เปนทางที่เด็กจะสราง
ประสบการณเรียนรูสิ่งแวดลอมกับธรรมชาติรอบตวั “การเลน” เปนหัวใจสําคัญของการจัดประสบการณ
ใหกับเด็ก 
   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 7) มีความเห็นวา การเลน
ของเด็กเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวติเด็กทุกคน เด็กจะรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดสังเกต ไดมีโอกาส
ทดลองสรางสรรคคิดแกปญหาและคนพบดวยตนเอง การเลนมีอิทธพิล และมีผลตอการเจริญเติบโต
ของเด็ก ชวยพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
   กุลยา ตันติผลาชวีะ (2542: 10) กลาววา การเลนมีความสาํคัญกบัเดก็มาก ไมเพียงแต 
สรางความสนกุสนานเพลิดเพลินใหกับเด็กเทานั้น แตยงัหมายถึงการสงเสริมการเรียนรูของเด็ก การเลน
จะเปนการเรียนรูของเด็กมากขึ้น ถาครูจัดเตรียมการเลนอยางมีจุดประสงค และการเรียนรู ซึ่งจะเปน
การเรียนที่สนุกจะเห็นไดวา การเลนของเด็กนั้นมีคุณคาที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู ซึ่งจะเปนการชวยให
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เด็กไดพัฒนาทักษะและการสรางความสัมพันธในทางสังคม เรียนรูที่จะใชวัสดุและเครื่องมือตางๆ รูจัก
หนาทีข่องตนเอง รูจักการทีจ่ะเปนผูนําและผูตาม รูจักเรยีกรองความตองการของตนเอง เขาใจบทบาท
ของพอ แมเด็กหรือหมอ ในการที่เด็ก ปน เดิน กระโดด วิ่ง นั้น เด็กไดออกกําลังกาย เปนการพัฒนา
กลามเนื้อใหเจริญเติบโตและแข็งแรง อีกทั้งยังไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลคนอื่นๆ ซึ่งจะทําใหเด็ก
ไดสรางสรรคและเปนการชวยพัฒนาภาษาของเด็กอีกทางหนึ่งดวย 
 จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การเลนคือการเรียนรูของเด็ก เปนสิ่งสําคัญและสัมพันธกับ
กิจกรรมอะไรก็ไดที่เด็กกระทําแลวเกิดความสุขความพอใจ การเลนจะชวยใหเด็กเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง ประสบการณทีเ่ด็กไดจากการเลนจะนําไปสูการรับผิดชอบตอตนเอง ชวยใหเด็กสามารถ
ปรับตวัเขากบัสังคม และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
  2.1.3 ความหมายของการเลน 
   ไดมีผูใหความหมายของการเลนไวหลายทัศนะ กลาวคือ 
   รูดอลฟ และ โคเฮน (Rudolp; & Cohen. 1984: 96) กลาววา การเลนเปนกระบวนการ
การพัฒนาทั้ง 4 ดานของเด็กคือ ดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งการเลนมีองคประกอบ 3 
ประการ คือ 
    1. การเลนนําไปสูการคนพบเหตุผลและความคิด 
    2. การเลนเนนการเชื่อมโยง 
    3. การเลนเนนการนําเด็กไปสูสมดุลทางอารมณ 
   มากาเร็ท โลเวนเฟลด (Magaret, Lowenfeld.  1967) กลาววา การเลนเปนการแสดงออก
ถึงจินตนาการของเด็ก ทําใหเด็กไดตระหนักถึงสภาพแวดลอม นอกจากนั้นการเลนเปนการเตรียมตัว
สําหรับชีวิตในอนาคตของเด็กอีกดวย 
   ซูซาน ไอแซค (Susan, Isaacs.  1972) กลาววา การเลนเปนกระบวนการพัฒนา
ของเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก ทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
   บุญเยี่ยม จริตดอน (2524: 92 – 93) ไดสรุปความหมายของการเลนไว ดังนี้ 
    1. การเลน คือ การใชกําลังที่เหลือใชใหเปนประโยชน 
    2. การเลน คือ การพักผอน ขณะที่เด็กเลนเด็กไดผอนคลายความตึงเครียด ได
พักผอนไปในตัว 
    3. การเลนเห็นการเตรียมเด็กสําหรับชีวิตในอนาคต เพ่ือฝกใหเด็กรูจักหนาที่
ของตนเองที่จะตองกระทําในอนาคตได 
   นิรมล ชยุตสาหกิจ (2524: 1) กลาววา การเลนเปนการกระทําที่เปนผลรวมของพฤติกรรม
ทั้งหมดของเด็ก การเลนเปนการปรับตัวเพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจในสิ่งรอบตัว และนําขอมูลที่รู 
และเขาใจไปสะสมไวในโครงสรางทางสติปญญา เพ่ือปรับขยายโครงสรางเดิมใหกวางใหญขึ้น จัดเปน
การเตรียมความพรอมที่จะรับการเรียนรูตอไป 
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   ฉวีวรรณ กินาวงศ (2533: 112) กลาววา การเลนของเด็กเปนกิจกรรมหรือการ
กระทําใดๆ ที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแกเด็ก เพราะการเลนเกิดจากความสมัครใจของเด็กเอง 
ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ลักษณะและประเภทของการเลนแตละอยางยอมจะแตกตางกันออกไปตามวัย 
และความตองการของเด็ก 
 จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การเลน หมายถึง กิจกรรมหรือประสบการณที่เด็กเลนตาม
ความสนใจของตวัเด็กเอง เปนการกระทําทีก่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพ่ือพัฒนาความพรอมทั้ง
ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 
  2.1.4 ประโยชนของการเลน 
   ไดมีผูใหแนวคิดเกี่ยวกบัประโยชนของการเลนไวหลายทัศนะ กลาวคือ 
   กองบรรณาธิการแมและเด็ก (2534: 79) มีความเห็นวา การเลนกเ็หมือนกับการทาํงาน
ของเดก็เปนการเตรยีมเด็กเขาสูความเปนจริงของชวีติ ใหโอกาสเด็กไดแสวงหาความรูตางๆ รอบๆ ตวั 
รวมทั้งใหความสนุกสนาน การหามไมใหเด็กเลนก็เทากับปดโอกาสไมใหเด็กทํางานไมไดเตรียมตัวสู
ความเปนจริงของชีวิต ขาดความรอบรู ไมไดรับความสนุกสนานจะทําเด็กขาดโอกาสที่จะเจริญเติบโต
เปนผูใหญที่สมบูรณดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับเด็กไมวาจะเปนพอแม ครูหรือผูปกครองควรจะชวยกันสงเสริม
ใหเด็กไดมีการเลนที่เหมาะสมกับวัย เพราะจะเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะทําใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่
สมบูรณได ประโยชนของการเลนที่จะพึงเกิดแกเด็กๆ อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ก็คือ 
    1. เสริมพัฒนาการกลามเน้ือมัดใหญ ไดแก กลามเน้ือโครงสรางของรางกาย 
เชน แขน ขา คอ และลําตัว ชวยใหเด็กเคลื่อนไหว ยืน เดิน ผลัก ดัน วิ่ง และหอยโหนไดแข็งแรง รวดเร็ว
และม่ันคง ไดแก การเลนหรือของเลนประเภทที่ตองใชกําลังเปนสวนใหญ เชน เลนตังเต วิ่งเปยว 
    2. เสริมพัฒนาการกลามเน้ือมัดเล็ก ไดแก กลามเนื้อน้ิวมือและตา เปนตน เสริม
ใหเด็กเคลื่อนไหว หรือเขยีน หรือสอดรอย ถักทอ กะระยะ หรือคาดคะเนตางๆ กับงานละเอียดประณีต
ไดดีดวยมีพ้ืนฐานทักษะของความสัมพันธมือ – ตา กลมกลืนกัน 
    3. เสริมพัฒนาการทางดานภาษา คือ เสริมทั้งในดานการรับรู รับฟง และการตอบโต
ออกไปได อยางถูกตองกับสถานการณ ทําใหการเลนดําเนินตอไปได และเสริมการติดตอสัมพันธกับ
ครอบครัวและผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
    4. เสริมพัฒนาการดานสังคม คือ เสริมดานการรูกฎเกณฑกติกาของกลุมหรือ
ของเพ่ือน รูแพรูชนะ รูจักยอมผอนสั้นผอนยาว หรือคัดคานไมเห็นดวย รูบทบาททางสังคมของผูคน
ในสังคมจากการเลนบทบาทสมมุติเปนตํารวจ – ผูราย  หมอ – คนไข พอคา – ลูกคา หรือพอแมลูก 
หากเด็กเลนไมเหมาะสม กลุมจะชวยเสริมหรือสอนใหเขาปรับตัวเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    5. เสริมพัฒนาการดานการชวยเหลือตนเอง การเลนเสรมิความสามารถ ใน
การตัดสินใจตางๆวา จะเลนตามลําพังหรือเขากลุม สูลําพัง หรือระดมสูทั้งกลุม เปนตน 
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   วิราภรณ ปนาทกุล (2531: 17 – 18) สรุปประโยชนของการเลนได ดังน้ี 
    1. การเลนชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานตางๆ เชน สงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย ในการฝกฝนกลามเนื้อตางๆ ใหเจริญเติบโต ชวยสงเสริมพัฒนาการทางอารมณในแงทําใหเด็ก
รูสึกสบาย ราเริงแจมใสปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมตางๆไดดี ชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคม คือ   
ทําใหเด็กรูจักการเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนสิ่งของซึ่งกันและกัน รูจักการใหและการรับ รูจักรวมมือกัน
และสรางมิตรภาพระหวางเพ่ือนฝูง นอกจากนั้นการเลนของเด็กยังชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา 
คือ การใชภาษาไดดีขึ้น ฝกการแกปญหาและสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก เปนตน 
    2. การเลนชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก เพราะการเลนของเด็กจัดวา เปน
การศึกษาอยางหน่ึง เชน เด็กที่เลนตุกตาจะเรียนรูรปูราง ลักษณะและสวนประกอบของตุกตา ตลอดจน
สีและสิ่งที่ใชในการประดิษฐตุกตา เม่ือเด็กเจรญิเติบโตขึ้นก็จะสามารถเรยีนรูจากการเลนมากยิ่งขึ้นน้ัน
คือ การสงเสริมใหเด็กมีความรูกวางขวาง 
    3. การเลนชวยตอบสนองความตองการของเด็ก เม่ือเด็กไดเลนเด็กก็จะไดแสดงออก 
ไดระบายอารมณ และความตองการตางๆ อันเปนการผอนคลายไมใหเกิดความตึงเครียด เม่ือเด็กมี
ความตองการ การเลนจึงเปนสิ่งที่ผอนคลายความตึงเครียดในชีวติประจําวันของเด็ก ชวยใหเด็กรูจัก
วางแผนทําสิ่งตางๆ และชวยใหเด็กรูจักแกปญหาที่เกิดกับตนเองอีกดวย 
    4. การเลนชวยฝกฝนมารยาทที่ดีใหแกเด็ก ซึ่งเปนประโยชนสําคัญอีกอยางหนึ่ง
ในการเลน ทําใหเด็กรูจักผิดถูก รูจักการแพการชนะ เขาใจความหมายของความยุติธรรมและความซื่อสัตย
ตอหมูคณะ การเลนบางประเภทฝกใหเด็กมีความอดทน เสียสละและสรางความเห็นอกเห็นใจบคุคลอื่น 
   นิตยา  ประพฤติกิจ (2536: 92) สรุปประโยชนขอการเลนไวดังนี้ คือ 
    1. การเลนชวยใหเด็กไดรับประสบการณที่ตองใชประสาทสัมผัส เชน การเลนนํ้า
ซึ่งจําเปนตองอยูนอกหองเรียนจะชวยใหเด็กไดรับความเย็นจากน้ําไดระบายอารมณ และไดตกัน้ําเทใส
ภาชนะไปมา ไดอาบน้ําตุกตา ไดรดน้ําตนไม สวนการเลนทรายก็เชนเดียวกัน โรงเรียนควรมีบอทราย
อยูนอกหองเรียนเพราะการเลนทรายตองมีเครื่องใชหลายอยาง และเด็กตองมีอิสระในการเลนทั้งขุด ตัก 
กอภูเขา และถายเท เปนตน 
    2. การเลนชวยใหเด็กเขาใจธรรมชาติ บางครั้งครูควรวางแผนเพื่อใหเด็กเขาใจ
ธรรมชาติ เม่ือเด็กออกไปเลนในสนาม เชน รูจักพุมไมขนาดตางๆ สีตางๆ อาจใหเด็กชวยกนับวกหรือ
ถามีอยูแลวใหเด็กนับ บอกสีเปรียบเทียบ โรงเรียนควรมีตนไมใหญสําหรับใหเด็กปนปาย แตครูตองคอบ
ตรวจสอบวา ตนไมนั้นไมเปนพิษตอเด็กหรือกิ่งไมไมเปราะ นอกจากนี้ ครูอาจใหเด็กใชตาขายจับผีเสื้อ
หรือตั๊กแตน เพ่ือนํามาศึกษาดวยกัน 
    3. การเลนเปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหเด็กไดเรียนรูการแกปญหา เด็กอาจเลือกของเลน
ที่เปนตัวแทนสิ่งที่เขากลัวหรือเกลียด การเลนเปนการแสดงออกถึงความตองการของตัวเด็ก เชน ถา 
ตองการความรักเอาใจใส เด็กจะเลนโดยสมมุติตัวเองเปนทารก เพราะถาเลนสมมติเปนทารกแลว เด็ก
จะไดรับการดูแลเอาใจใสอยางทะนุถนอม 
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    4. การเลนของเด็ก แสดงถึงลักษณะนิสัยของเด็ก ถาเราสังเกตเด็กขณะเลน 
จะเห็นวาเด็กมีทั้งสนุก หวาดกลัว และมีความหวัง ดังนั้นการสังเกตขณะเด็กเลนจะชวยใหผูใหญไดเขาใจ
ลักษณะนิสัยของเด็กแตละคน 
    5. จากการศกึษาของ Dansky; & Silverman พบวา การเลนชวยใหเด็กมีความคิด
สรางสรรค และยังมีผูพบวา การสรางสรรคและการคิดคนเลนอะไรใหมๆจะชวยใหเด็กเปนคนคิดอยาง 
นิรนัย หรือคิดอยางกวางไกลในภายหนา 
    6. การเลนชวยใหเด็กไดเรียนรูหลายอยาง มีความสัมพันธกับผูอ่ืน รูจักใช
เครื่องเลนและของเลนกับเพ่ือน รูจักผลัดเปลี่ยนกันเลน รูจักเปนผูนําและผูตาม รูจักขอรอง หรือบอก
ความประสงคของตนเองรูจักบทบาทและหนาที่ของผูเปนพอ – แม – ลูก และหมอ การปนปายหอยโหน 
เดิน หรือกระโดด ทําใหเด็กไดออกกําลังกลามเน้ือและเพิ่มพูนความสมบูรณของรางกาย ขณะที่เด็กเลน
กับเพื่อนไดพูดคุยสนทนากัน เปนการกระตุนใหเด็กใชภาษาอยางกวางขวาง 
    7. การเลนชวยสรางเด็กใหมีความเชื่อม่ันในตนเองในตวัผูอ่ืนและในสิ่งแวดลอม 
เม่ือเด็กเลนและทําอะไรไดเสร็จ เด็กจะรูสึกวาตนเองมีคุณคา รูสึกพึงพอใจและม่ันใจในตนเอง แตใน
บางสถานการณเม่ือเด็กเกิดความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาหรือเกิดความกลัวขึ้นมา เด็กจะลดความเชื่อม่ัน
ในตวัเอง ดังนั้นการเลนอยางธรรมชาติหรือการเลนที่มีกฎเกณฑงายๆ หรือการปฏิบัตติามคําชีแ้จง 
จะชวยใหเด็กไดเรียนรูและเกิดความมั่นใจในตนเองจากการเลนได เด็กวัยนี้จะเอาแตใจตนเอง และ
ตองการอํานาจ ดังนั้นถาหากเด็กไมไดเลนแลวจะมีผลกระทบเมื่อเตบิโตเปนผูใหญ 
  2.1.5 บทบาทของครูในการสงเสริมการเลน 
   1. กําหนดจุดมุงหมายในการเลน สิ่งสําคัญประการแรกทีค่รูจะตองทําในการที่จะ
จัดใหการเลนของเด็กสัมฤทธิ์ผลไปในแนวทางที่ครปูรารถนา คือ การกําหนดจุดมุงหมายในการเลน 
ซึ่งจุดมุงหมายน้ี จะเปนตัวกําหนดในการวางแผนจากการเลนของครูใหกับเด็ก ในการกําหนดจุดมุงหมาย 
นี้ ครูอาจจะเริ่มจากการถามตนเองวาอะไรคือจุดมุงหมายที่ครูตองการใหเด็กไดรับจากการเลน มีจุดมุงหมาย
อะไรอยูแลวบาง และจุดมุงหมายอะไรบางที่ยังขาดอยูหรือสมควรจะสงเสริม อีกทั้งจะตองพิจารณาถึง
พัฒนาการและความตองการของเด็กแตละคนอีกดวย 
   2. การวางแผนการเลน ครูจะตองดําเนินการวางแผนจัดกระบวนการตางๆ เพ่ือที่ 
จะใหการเลนนั้นบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวการวางแผนการเลนควรดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 
    2.1 เตรียมประสบการณที่เหมาะสมใหแกเด็ก 
     2.1.1 การสังเกต ควรใหเด็กไปสงัเกตจากสถานการณที่เปนจริง 
     2.1.2 การอภิปราย ควรใหเด็กรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ กอน 
     2.1.3 การตั้งคําถาม ควรใชคาํถามที่จะทําใหประสบการณตางๆ ชัดเจนขึ้น 
    2.2 การเริ่มกิจกรรมการเลนและการพิจารณาเลือกอุปกรณการเลน เม่ือครแูนใจ 
แลววา เด็กมีประสบการณมากพอแลว ครูอาจเริ่มกิจกรรมการเลนโดยการจัดสถานที่ จัดบุคคล และ
จัดหาอุปกรณตางๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเลนนั้นๆ การนําเอาอุปกรณและเครื่องเลนตางๆ ไป



 36 

ใหเด็กเลน ครูตองเลือกอยางระมัดระวัง เพ่ือใหดึงดูดความสนใจของเด็กเหมาะกับประสบการณ อายุ
และขั้นตอนของการเลนนอกจากนี้ ครูยังตองพิจารณาวาอุปกรณเหลานั้นจะชวยใหเด็กไดพัฒนารางกาย 
ความคิดสรางสรรค อีกทั้งทักษะทางสังคมหรือไม อุปกรณเหลานั้นอาจจะใชไดทั้งในกลางแจงและในรม 
เปนตน 
   3. สังเกตการเลนของเด็ก การสังเกตจะทําใหครูไดขอมูลเปนจํานวนมากเกี่ยวกับ
เด็ก อันสามารถจะนาํมาใชในการวิเคราะหถงึหนทางทีค่รูจะชวยเอ้ืออํานวยความสะดวกในการเลนของเด็ก 
เพ่ือใหบรรลตุามจุดมุงหมายที่วางไวไดจากผลของการสงัเกต ครูอาจจะทําการเราใหเด็กสนใจในอุปกรณ
ที่ไมเคยใชเลย หรือสนับสนุนใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางเด็กในชั้นเรียนมายิ่งขึ้น 
   4. การเขาไปมีสวนรวมในการเลนของเด็ก ครูตองระลึกไวเสมอวา เวลาเลนของเด็ก
คือ เวลาทํางานของครู ซึ่งครูอาจจะทําการสอนเด็กใหเกิดการเรียนรูไดโดยการเลน จากนั้นครูอาจจะ
ใชคําถามเพื่อที่จะใหเด็กเกิดการเลน แต สมิแลนสกีย (วราภรณ รักวิจัย.  2529: 39; อางอิงจาก สมิแลนสกีย. 
1968) กลบัใหความเห็นวา ครูควรจะเขาไปยุงเกีย่วกบัการเลน ของเด็กเพราะเด็กบางคนอาจจะไมรูวา
ควรจะเริ่มเลนอยางไร ดังนั้นการที่ครูเขาไปยุงเกี่ยว ดวยจะทําใหการเลนของเด็กเปนไปในแนวทางที่
เหมาะสม อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพของการเลน อีกดวย การเขาไปยุงเกี่ยวกบัการเลนของเด็กนั้น
อาจทําไดสองทางคือ 
    4.1 การเขาไปรวมเลนดวย 
    4.2 การสังเกตอยูภายนอกและใหคําแนะนํา 
  2.1.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลน 
   งานวิจัยตางประเทศ 
    นักการศึกษาตางประเทศไดทําการวิจัยเกี่ยวกบัการเลนไวหลายทศันะ กลาวคือ 
    บุทส (Butz.  2001: Abstract) ศึกษาพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเปนกลุมแบบมีผูชี้แนะและไมมีผูชี้แนะของเด็กปฐมวัยอายุ 4 – 5 ป โดย
แบงเปนกลุมทดลอง 8 คน และกลุมควบคุม 8 คน ทําการทดลอง 4 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 
20 นาท ี โดยกลุมทดลองในขณะทํากิจกรรมการเลนเปนกลุม จะมีครเูปนผูดูแลและชีแ้นะและกลุมควบคุม
จะทํากิจกรรมตามปกติ การทดลองครั้งนี้เปนแบบคุณภาพและปริมาณโดยมีการบันทึกวีดีโอ เพ่ือดู
การแสดงพฤตกิรรมผลการทดลองพบพัฒนาการดานสังคมไมแตกตางกัน ทั้งน้ียังมีปจจัยอ่ืนที่สงผลตอ
พฤติกรรมของเด็กซึ่งนาสนใจที่จะทําการวิจัยและจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
    ลิเนส (Lines.  2003: Abstract) ศึกษาเกีย่วกบัการสอนวิชาที่เกี่ยวของกับการละเลน
และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น พบวา การสืบทอดวัฒนธรรมแตละทองถิ่น เปนสิ่งที่สําคัญและดีงาม
แตทั้งน้ีครูสวนใหญขาดเครือ่งมือที่เปนยุทธศาสตรสําคญัในการจัดการเรียนการสอน ทําใหการถายทอด
ความรูไมไดรับความสนใจนัก ดังน้ันสิ่งที่ครูตองการคือวิธีการในการถายทอดความรู อยางทายสุดใน
การทําวิจัยครั้งนี้ จึงจัดหลักสูตรฝกอบรมการออกแบบรูปแบบการสอนวิชาที่วาดวยวัฒนธรรมทางทองถิ่น
แตทั้งน้ีทั้งน้ันจะเห็นวา สิ่งแวดลอมรอบตัวน่ันแหละคือหลักสูตรของการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม 
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    ทอปปง (Topping.  2003: Abstract) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลการใช
หลักสูตรที่สงเสริมกิจกรรมการเลนของเด็กปฐมวัยพบวา ผลการใชหลักสูตรการเรียนการสอนแบบไฮสโคป 
(High/Scope) เพ่ือทดสอบความสามารถของเด็กปฐมวยัที่มีพัฒนาการลาชา 10 คน ของโรงเรียนใน
อเมริกาใต โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีคะแนนคณิตศาสตรและการเขียนต่ํา หลักสูตรน้ีมุงใหผูเรียนมี
ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตางๆ โดยกลุมตัวอยางจะเรียนรูในการวางแผนลงมือกระทํา และ 
ทบทวนสิ่งที่ทาํดวยตนเอง ในขณะเรยีนเด็กๆจะไดเลนไปดวยเชนโปรแกรมทีเ่กีย่วกบัตวัเลข ผลการศึกษา
พบวา กอนและหลังการทดลอง เด็กมีความสามารถทางคณิตศาสตรและการเขียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
   งานวิจัยในประเทศ 
    นักการศึกษาในประเทศ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการเลนเกมกลางแจงไวหลาย
ทัศนะกลาวคอื 
    สมชาย บานไร (2542: 40 – 43) ทําการวิจัยความพรอมทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัยทีมี่ความบกพรองทางการไดยิน โดยการจัดกิจกรรมการละเลนไทย และการละเลนทั่วไป 
เด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินหลังจากการจัดกิจกรรมการละเลนไทย มีความพรอมทาง
คณิตศาสตรสงูขึ้น ทั้งโดยรวมและรายดานคือ ดานการสังเกต ดานการเปรียบเทียบ ดานจํานวน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวา เด็กปฐมวัยที่บกพรองทางการไดยินที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การละเลนไทยมีความพรอมทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนทั่วไป 
    บุบผา พรหมศร (2542: บทคดัยอ) ทําการวจัิยศึกษาความสามารถในการแกปญหา
ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเลนเกมกลางแจงและกิจกรรมการเลน เครือ่งสนาม โรงเรียน
อนุบาลวัดอางทอง จังหวัดอางทอง อายุ 5 – 6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมกลางแจง และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนาม 
มีความสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
    ละมุน ชัชวาลย (2543: 69 – 72) ทําการศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยประกอบคําถามปลายเปด กับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การละเลนไทยประกอบคาํถามอิสระ พบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยประกอบ
คําถามปลายเปดกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยประกอบคําถามอิสระ มีความคิด
สรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยคาเฉลี่ยของเด็กปฐมวยัที่ไดรบัการจัด 
กิจกรรมการละเลนไทยประกอบคําถามปลายเปดสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทย
ประกอบคําถามอิสระ 
    วีระพงศ บุญประจักษ (2545: บทคัดยอ) ทําการวิจัยผลการจัดประสบการณ
การละเลนไทยที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยกอนจัด
ประสบการณ และระหวางการจัดประสบการณการละเลนไทยในแตละชวงสัปดาห มีพฤติกรรมทาง
สังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และเม่ือวิเคราะหระหวางชวงสัปดาห 
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พบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึ้นตลอดชวงเวลา
ที่ทําการทดลอง 
    ลออ เอ่ียมออน (2546: 42 – 45) ทําการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเดก็ระดับอนุบาลที่มีปญหาทางดานการเรียนรู โดยการจัดประสบการณการละเลนไทย ผลการวิจัย
พบวา นกัเรยีนระดับอนบุาลที่มีปญหาทางดานการเรยีนรูหลังไดรับการจัดประสบการณการละเลนไทย
มีความสามารถในดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
    วลินดา พงศธราธิก (2547: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง ความสามารถทางพหุ
ปญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง โดยศึกษากบัเด็กนกัเรยีนอยูใน
ชั้นอนุบาลปที ่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศกึษา 2546 ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 15 คน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถ
ทางพหุปญญาของเด็กปฐมวยัที่ไดรบัการจดักิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.2 เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวของกับการละเลนพื้นบานของไทย 
  2.2.1 ประวตัิความเปนมาของการละเลนพื้นบานของไทย 
   การละเลนพื้นบานของเด็กไทยนั้นมีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพกอน
ประวัติศาสตรแลว กลาวคือ เม่ือมนุษยรูจักเอาดินมาปนเปนภาชนะสิ่งของเครื่องใชในครั้งแรกแลวจึง
เจริญพัฒนามาเปนลําดับ เด็กๆ เห็นผูใหญทําก็เลียนแบบนําดินมาปนเลนบาง ในศิลาจารึกของ   
พอขุนรามคําแหง กลาวถึงคนในสมัยน้ันวาอยูเย็นเปนสุขอยากเลนกเ็ลนดังกลาวไววา “ใครจักเลน เลน
ใครจักหัวหัว...” แตไมมีรายละเอียดกลาวไววา คนสมัยนั้นมีการละเลนอะไรบางในสมัยอยุธยาไดกลาวถึง
การละเลนบางอยางไวในบทละครครั้งกรุงเกาเรื่อง นางมโนราห ซึ่งเร่ืองน้ีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงสนันิษฐาน วาแตงกอนสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ การละเลนทีป่รากฏในบทละครเรื่องนี้ คือ 
ลิงชิงหลัก และการเลนปลาลงอวน วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรก็ปรากฏชื่อการละเลนหลายอยาง เชน 
ตะกรอ จองเต และขี่มาสงเมือง เปนตน ดังกลาวไวในอิเหนา  พระยาอนุมานราชธน กลาวถึง การละเลน
ของเด็กไทยสมัยทานไวใน “ฟนความหลัง” วาการละเลนของเด็กปูนนี้ไมใชมีปนมีรถยนตเล็กๆ อยาง
ที่เด็กเลนกันเกรออยูในเวลาน้ีและยังไมแพรหลายตุกตาที่มีด่ืนคือ ตุกตาลมลุก และตุกตาพราหมณนั่ง
ทาวแขนสําหรับเด็กผูหญิงเลนตุกตาเหลานี้เด็กๆ ชาวบานไมมีเลนเพราะตองซื้อ จะมีแตผูใหญทําให
หรือไมก็เด็กทํากันเอง ตามแบบอยางที่สืบตอจํากันมาตั้งแตไหนก็ไมทราบ เชน มากานกลวย ตะกรอ
สานดวยทางมะพราว สําหรบัโยนเตะเลน หรือตุกตาววัควายที่ปนดวยดินเหนยีวของเด็กเลนที่สมัยนั้น
เลนกัน คือ กลองหมอตาล ในสมัยนั้นขายน้ําตาลเมื่อใชหมดแลว เด็กๆ จะนํามาทําเปนกลอง สวน
เด็กผูหญิงสวนใหญชอบเลน หมอขาวหมอแกงหรือเลนขายของหุงตมแกงไปตามเรื่อง 
   คนไทยในอดีตมองการละเลนของเด็กไปในแงจิตวิทยาโดยตีความหมายของการแสดงออก
ของเดก็ไปในเชิงทํานายอนาคต หรือแสดงบุพนิมิตตางๆ ความเชื่อเชนนี้ปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง 
เชน ขุนชางขุนแผน การละเลนของเด็กไทยในปจจุบัน เด็กผูหญิงเลนตุกตากระดาษ ชุดขายของเปน 
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พลาสติกเลียนแบบของจริง วีดีโอเกม เด็กผูชายก็เลนปนจรวด เกมกดและเครื่องเลนตางๆ ซึ่งมีขาย
มากมายและมกีารละเลนหลายชนดิที่นิยมเลนทั้งในเด็กชาย และเด็กหญิง นอกจากนั้นยังเลนตามฐานะ
และเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนั้นการละเลนของเด็กไทยสมัยกอนจึงคอยๆ เลือนหายไปทีละนอยๆ
จนเกือบจะสูญหายหมดแลว เชน กาฟกไข เขยงเก็งกอย ตั้งเต ตี่ ขี่มาสงเมือง ขี้ตูกลางนา เตย งูกินหาง  
ชวงชัย ชักคะเยอ ซอนหา มอญซอนผา ไอโมง รีรีขาวสาร เปนตน  
  2.2.2 ความหมายของการละเลนพื้นบานของไทย 
   ไดมีผูใหความหมายของการละเลนพื้นบานของไทยไวหลายทัศนะ กลาวคือ  
   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2545: 4) ใหความหมายไววา 
การกระทําของเด็กที่ไปเพ่ือความสนุกสนาน หรือผอนคลายอารมณใหเพลิดเพลิน 
   อุทัยวรรณ ปนประชาสรร (2531: 37) ใหความหมายไววา เปนการละเลนพื้นบาน
ที่คนไทยนิยมเลนกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในทองถิ่นตางๆ ของไทยกอใหเกิดความสนุกสนานรื่นเริง  
ผอนคลายความตึงเครียด ซึ่งเด็กไดเรียนรูโดยไมรูตัว 
   วิราภรณ ปนาทกูล (2531: 10) กลาววาเม่ือนําความหมายของการละเลนมาพิจารณา
แลวเห็นวา การละเลนของเด็กไทยนั้นมีลักษณะเปนทั้งการเลน และเกม กลาวคือ การเลนของเด็กบางชนิด
จะมีลักษณะการเลนเพ่ือความสนุกสนานไมเนนการแขงขัน เชน การเลนขายของ งูกินหาง จํ้าจ้ี ตบแผละ 
เปนตน ซึ่งการเลนดังกลาวเขาลักษณะของการเลนและมีการแขงขันมีการตัดสิน มีกติกา เชน อีตกั เตย  
รวมทั้ง การละเลนของเด็กไทยอื่น  ๆอีก ที่มีการผสมผสานกันระหวางการเลน เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน
และการเลนที่มีกฎกติกายืดหยุนได 
   จันทนา ดีพ่ึงตน (2536: 19) ใหความหมายไววา เปนกิจกรรมหรือประสบการณ
ทุกชนิดที่เกิดดวยความสมัครใจและสนุกสนาน ไมมีการวางแผน ไมมีเปาหมาย อาจเลนคนเดียวหรือ
หลายคนก็ได อีกทั้งเปนกระบวนการพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก คือ ดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา 
   อังคณา กสินันท (2539: 13) ใหความหมายไววา เปนการละเลนของเด็กไทยที่มีมา
แตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งบางอยางมีการแขงขัน บางอยางไมมีการแขงขัน บางอยางมีบทรองประกอบ  
บางอยาง ไมมีบทรองประกอบ อาจเลนคนเดียวหรือหลายคนก็ได ทั้งที่มีวัสดุอุปกรณและไมมีวสัดุอุปกรณ
ก็ได  สวนวัสดุอุปกรณในการเลนเปนวัสดุใกลตัวหาไดงายในทองถิ่นในการเลนเกิดดวยความสมัครใจ  
เพ่ือความสนุกสนานราเริง 
   รัชฎวรรณ ประพาน (2541: 31 – 32) กลาววา การละเลนไทยหมายถึงกิจกรรม
การละเลนที่สงัคมไมทราบที่มา แตไดยอมรับและถายทอดการเลนตอๆ กัน มาโดยไมขาดสาย เปน
กิจกรรมการเลนที่เปนการเคลื่อนไหวกิริยาอาการตางๆ เปนสวนใหญ อาจมีดนตรีการขับรอง มีจุดหมาย
ในการเลนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในโอกาสตางๆ 
   ละมุล ชชัวาล (2543: 16) ใหความหมายไววา เปนการละเลนของเดก็ที่นิยมเลนกนั
ในทองถิ่นและเลนสบืทอดตอกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนกิจกรรมที่เด็กเลนเพื่อความสนกุสนาน
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เพลิดเพลิน อาจจะเปนการเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม การละเลนจึงมีบทบาทตอพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
ของเด็กและเปนเครื่องหมาย แสดงออกถึงความคิดริเร่ิม สรางสรรคของเด็กอีกดวย 
   ผะอบ โปษะกฤษณะ (2545: 6) ใหความหมายไววา เปนการละเลนตางๆ ของเด็ก
ที่นิยมเลนกันในชีวติประจําวนัโดยสืบทอดมาจากคนรุนกอนซ่ึงบางประเภทมี บทรองและบทรําประกอบ  
สวนกฎเกณฑตางๆ มักมีการกําหนดขึ้นเองตามขอตกลงของกลุมผูเลนในแตละทองถิ่น บางครั้งก็เลน
เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง แตบางครั้งก็เลนเพื่อการแขงขัน 
 จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การละเลนพื้นบานของไทย  หมายถึง  การละเลนของเด็กที่
นิยมเลนกันในทองถิ่น มีการเคลื่อนไหวในกิริยาตางๆ มีจุดมุงหมายเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
เปนการถายทอดของคนไทยสืบตอกันมาจากรุนหน่ึงไปสูอีกรุนหน่ึง มีกฎกติกาที่ไมซับซอนสามารถ
ยืดหยุนใหเหมาะสมกับสภาพการณ และมีความเหมาะสมกับวถิีชวีติและวัฒนธรรมของทองถิ่นน้ันๆ 
เม่ือเด็กไดเลนคนเดียวหรือเปนกลุมอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหเด็กไดรับการเตรียมความพรอมในพัฒนาการ
ดานตางๆ ครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา 
  2.2.3 ลักษณะของการละเลนพืน้บานของไทย 
   ไดมีผูใหแนวคดิเกี่ยวกับลักษณะของการละเลนพื้นบานของไทยไวหลายทัศนะ กลาวคอื  
นักมนุษยวิทยา และนักคติชมวทิยาจํานวนไมนอยทีส่นใจศึกษาลกัษณะการเลนพ้ืนบานของกลุมชน
หรือสังคมหนึ่งๆ และไดสรุปลักษณะการละเลนของเด็กไทยวา มีลักษณะเปนทั้ง “PLAY” และ “GAME” 
กลาวคือ การละเลนของเด็กไทยบางชนดิละเลนเพื่อความสนุกสนานไมเนนการแขงขัน เชน การเลน
จํ้าจ้ีการเลนขายของ งูกินหาง ตบแผละ เปนตน ซึ่งการละเลนดังกลาวนี้เขาลกัษณะของ “PLAY” การละเลน
ของเดก็ไทยอีกบางชนิดเปน “GAME” เพราะเปนการแขงขัน มีการตัดสิน มีกฎเกณฑ เชน อีตัก เตย 
และรวมทั้งการละเลนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะผสมผสานกันระหวางการเลนเพ่ือความสนุกสนาน และการเลน
ที่มีกฎกติกายืดหยุนไดดวยการละเลนพื้นบานของไทย มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคม เปน
กิจกรรมของสงัคมที่ผูกพันสอดคลองกับวถิีชีวติ ความเปนอยูของคนไทย ดังนั้นลักษณะของการละเลน
พ้ืนบานของไทย จึงมีความโดดเดนที่ไมเหมือนกับสังคมอ่ืนๆ ดังน้ี 
    1. การละเลนของเด็กไทยจะไมขัดตอศลีธรรมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ และ
ไมเปนการทารุณกรรมตอสัตว  
    2. การละเลนของเด็กไทยจะมีความเปนสากลคือ ไมเปนการละเลนเฉพาะเทศกาล  
เชน แมศรี ลงิลม ซึ่งนิยมเลนในเทศกาลสงกรานต จึงไมเปนการละเลนที่เลนในทองถิ่นใดทองถิน่หนึ่ง
เทานั้น สามารถเลนไดทั่วไปโดยไมใชอุปกรณที่มีเฉพาะทองถิ่นหรือภาษาถิ่น 
    3. การละเลนของเด็กไทยจะไมใชการแขงขันกันเพื่อพนัน เพราะเปนการปลูกฝง
และเพาะนิสัยที่ไมดีใหแกเด็ก 
    4. การละเลนของเด็กไทย จะไมมีการลอเลียนเหยียดหยามผูอ่ืนอันจะนําไปสู
การทะเลาะวิวาทกัน 
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    5. การละเลนของเด็กไทย จะมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็กใน
ระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งเปนเด็กที่มีชวงอายุระหวาง 6 – 16 ป 
   ธิดา โมสิกรัตน (2533: 650 – 051) กลาวถึงลักษณะการละเลนพ้ืนบานของไทย ดังนี้ 
    1. ความสอดคลองกับสภาพแวดลอม เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมเกษตรสวนใหญ  
มีชีวิตผูกพันกับธรรมชาต ิ และใชเวลาอยูกับการประกอบอาชีพทางการเกษตร การเลนของคนไทย 
ยังเลนในเวลาวาง เวนจากการทําไรนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลนในชวงวางภายหลังจากการเกบ็เกี่ยว
พืชผล คือ ในวันเทศกาลตางๆ ไดแก วันตรษุ วันสงกรานต การละเลนพ้ืนบานที่นิยมเลนมี สะบา 
ชวงชัย ชักเยอ มอญซอนผา เปนตน นอกจากนี้ การเลนบางอยางนํามาเลนในเวลาเย็น และเวลา
กลางคืน ซึ่งเปนเวลาที่มีโอกาสพักผอนจากงานประจําวัน 
    2. วิธีการเลน การเลนเปนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งทําใหคนเลนมีโอกาสพบปะ
สัมพันธกัน พูดคุยและสนุกสนานรวมกัน ไดรับความเพลิดเพลิน จิตใจเบิกบาน มีสุขภาพกาย และจิตที่ดี  
ซึ่งเปนลักษณะของการนันทนาการอยางหนึ่ง ดังนั้นลักษณะของการเลน อันเปนการละเลนพ้ืนบาน 
จึงไมเครงครัดหรือเอาจริงเอาจัง แมจะมีกติกาหรือขอกําหนดในการเลนก็เปนกติกาที่ไมแนนอนตายตวั  
ผูเลนสามารถปรับเปลี่ยนกติกาในการเลนไดตามสถานการณ หรือสภาพแวดลอมขณะที่กําลังเลน จะ
เห็นไดจากการเลนจํ้าจี้ ไมไดกําหนดจํานวนผูเลน เลนสนุกๆ ไมตองการเอาชนะกันจริงจังในเวลาเลน
รวมกัน ดังนั้นจึงพบวา การละเลนพ้ืนบานของไทยอยางหนึ่งๆ จะมีลักษณะของวธิีการเลนไมเหมือนกัน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการเลนตางถิ่นกัน วิธีการเลนจะถูกดัดแปลงจนมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจเปน 
บทรองประกอบการเลนกติกาในการเลน การใชอุปกรณการเลน เปนตน 
 จากเอกสารดังกลาว แสดงใหเห็นวา ลักษณะการละเลนพื้นบานของไทยเปนกิจกรรมที่ยอมรับ  
รวมกันในสังคมเปนสมบัติรวมกันของคนในสังคม ซึ่งมีการรับการถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปยังคนอีก
รุนหนึ่ง ดวยการสอนแนะนํา หรือดวยการเลนเลียนแบบกัน เปนการเลนที่ไมซับซอนสามารถยืดหยุนได  
เนนความสนกุสนานไมเนนการแพชนะ จึงมีคุณคาและมีสวนสําคญัในการหลอหลอม และเชื่อมโยง
ประสบการณทางสังคมใหกับเด็ก ทําใหเด็กไทยประสบความสําเร็จในการเลน จนเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง กลาคิด กลาแสดงออก มีบุคลิกภาพที่เปดเผยเปนตัวของตัวเอง รูจัก
การปรับตวัใหอยูรวมกับผูอ่ืน ดังนั้นลักษณะเดนของการละเลนพ้ืนบานของไทย จึงมีสวนชวยในการกระตุน
และพัฒนาเด็กใหมีความมีวินัยในตนเองไดอีกหนทางหนึ่งดวย 
  2.2.4 ประเภทของการละเลนพื้นบานของไทย    
   ไดมีผูจัดแยกประเภทของการละเลนพ้ืนบานของไทยไวหลายรูปแบบ กลาวคือ 
   วารเรน อี โรเบิรตส (คณาจารยชมรมเด็ก.  2545: 11; อางอิงจาก Warren, E. 
Roberts) แบงประเภทของการละเลนออกเปน 11 ประเภทใหญๆ แตจะนํามากลาวถึงเฉพาะประเภท
ที่ตรงกับ การละเลนของเด็กไทย ดังนี้ คือ 
    1. การเลนทาย เชน ทายหัวกอย โพงพาง คลุมไก ขายดอกไม 
    2. การกระโดด เชน การกระโดดเชือกเด่ียว กระโดดเชือกคู ตั้งเต 
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    3. ประเภทซอนหา เชน ซอนหา กาฟกไข 
    4. ประเภทปรบั ไดแก การเลนที่มีการปรบัผูแพใหรํา ใหรองเพลง เขกเขา  
กินน้ํา ฯลฯ เชน ชวงชัย หรือชวงเชลย ขี่มาสงเมือง 
    5. ประเภทไล – จับ เชน มอญซอนผา งูกินหาง ไลใหทัน อายเขอายโขง โปลิศ
จับขโมย 
    6. ประเภทคัดออก เชน รีรีขาวสาร ลิงชิงหลัก 
    7. ประเภทกระโดดขาม เชน เสือขามหวย 
    8. ประเภทที่มีการใชกระดาษดนิสอ หรือการวาดรูป เชน เสือตกถุง จูงนางเขาหอง 
    9. ประเภทความแมนยํา เชน หมากเก็บ อีตัก ดีดลูกหิน เปายาง หรือเปากบ 
    10. ประเภทไม เชน ไมห่ึง 
    11. ประเภทสําหรบัเด็กเล็ก เชน ตบแผละ จําจ้ี แมงมุมขยุมหลังคา ตีไก ขี้ตู
กลางนา จับปูดํา เปายิงฉุบ จีตอเจ๊ียบ 
   คณาจารยชมรมเด็ก (ผองพันธุ มณีรัตน.  2515: 12; อางอิงจาก คณาจารยชมรมเด็ก.  
2545: 12) แบงการละเลนของเด็กไทยออกตามกติกาการเลนไดเปน 2 ประเภท คือ 
    1. การเลนที่เนนการแพชนะ ไดแก การเลนที่มีผูแพชนะที่แนนอน ซึ่งผูเลน
ทั้งสองฝายยอมรับการเอาชนะกนัในการเลนที่ผูเลน เกิดความรูสึกวา มีความสําคญัน้ันตองเปนการแพชนะ
ที่เกิดจากความชํานาญ และความสามารถที่เหนือกวาของฝายใดฝายหนึ่ง ไมใชการแพชนะที่เกิดจาก
การหมุนเวียนสับเปลี่ยนตัวผูเลน 
    2. การเลนที่ไมเนนการแพชนะ เปนการเลนเพื่อฆาเวลา เพ่ือความสนุกสนาน
เพ่ือการออกกําลังกายและการฝกฝนตนเอง ในบางดานผูเลนจะแพหรือชนะก็ไมรูสึกวาสําคัญ อาจจะ
เปนการเลนที่ผูเลนทุกคนมีโอกาสไดสับเปลี่ยนหนาที่กัน จึงทําใหลดความรูสึกเรื่องแพชนะลง 
   ผะอบ โปษะกฤษณะ (2532: 14 – 17) แบงการละเลนของภาคกลางออกเปน 6 ประเภท 
    1. การละเลนกลางแจงประเภทที่มีบทรองประกอบและไมมีบทรองประกอบ 
    2. การละเลนในรมประเภททีมี่บทรองประกอบและไมมีบทรองประกอบ 
    3. การละเลนเลยีนแบบผูใหญ 
    4. การละเลนบทลอเลียน 
    5. การละเลนประเภทเบ็ดเตลด็ 
    6. การละเลนปรศินาคําทาย 
   วิราภรณ ปนาทกูล (2531: 29 – 39) แบงการละเลนของเด็กไทยเปน 5 กลุม ดังนี้ 
    1. การละเลนที่เนนทักษะดานการพูด การฟง 
    2. การละเลนที่เนนทักษะทางดานการนับ การคาดคะเน การกะระยะ การจําแนก
ประเภทจําแนกพวก จําแนกเสียง 
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    3. การละเลนที่เนนทักษะทางดานการคิด การใชไหวพรบิ ปฏิภาณ วองไว
ความคลองแคลว การเลือกตัดสินใจ 
    4. การละเลนทีเ่ปนทักษะการใชกลามเน้ือ การขีดเขยีน การลากเสน การเขยีน
รูปทรง การสาน การวิ่ง การกระโดด การทรงตัว 
    5. การละเลนที่เนนการปลูกฝงคานิยม ทัศนคติในดานตางๆ 
   สุรสิงหสํารวม ฉิมพะเนาว (2520: 49) แบงประเภทการละเลนของเด็กไทยไว 7 ประเภท 
    1. การเลนโดยการเลียนแบบการทํางานของผูใหญ 
    2. การเลนโดยการเลียนแบบการประกอบอาชีพของผูใหญ 
    3. การเลนโดยการเลียนแบบวธิีหาอาหารของผูใหญ 
    4. การเลนเพื่อความเพลิดเพลนิของตนเองตามลําพัง 
    5. การเลนโดยมีกติกา 
    6. การเลนกับเพ่ือนๆ โดยไมมีกฎกติกา 
    7. การเลนแขงขนั โดยมีการพนัน 
 จากเอกสารดังกลาว สรุปไดวา การละเลนของไทย มีผูจัดประเภทไวหลายลักษณะสามารถ
แยกไดหลายประเภทแตกตางกันออกไปตามพฤติกรรมที่แสดงออก จํานวนผูเลน สถานที่ วัฒนธรรม 
ลักษณะการเลน  กฎเกณฑตางๆ และคุณลักษณะที่พึงประสงค เชน การวิ่ง การกระโดด การเลนคนเดียว  
เลนเปนกลุม การเลนในรม เลนกลางแจง การมีอุปกรณที่หางายในทองถิ่น ไมมีอุปกรณ มีกฎกติกา  
ไมมีกติกามีบทรอง ไมมีบทรอง นอกจากนี้ยังชวยปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมดานตาง  ๆไดแก ความมีวินัย  
ความสามัคคี การรูแพรูชนะ รูใหอภัย การอดทนรอคอย ฝกการสังเกตเชาวไวไหวพริบ อีกทั้งมีสวน
ชวยใหเด็กเกดิความสนุกสนาน มีความสุข มองโลกในแงดี 
  2.2.5 ประโยชนของการละเลนพื้นบานของไทย 
   ไดมีผูกลาวถงึประโยชนของการละเลนพ้ืนบานไวหลายทัศนะ กลาวคือ 
   ผะอบ โปษะกฤษณะ และคนอ่ืนๆ (2522: 75) กลาวถึงประโยชนของการละเลน
พ้ืนบานไทยวา สามารถชวยพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย สติปญญา อารมณ และ
สังคม ดังนี้  
    1. เสริมสรางพลานามัยใหสมบรูณ ชวยฝกกลามเน้ือตางๆ พิจารณาตัง้แตเด็ก 
เล็กๆ การเลนในรม เชน “จับปูดํา ขยําปูนา” ตองใชกลามเน้ือนิว้มือที่ทําทาทางประกอบสวนเด็ก
ระดับประถมศึกษาจะเปนการฝกกลามเนื้อใหญ เชน วิ่งเปยว รีรีขาวสาร น้ําขึ้นน้ําลง ปลาหมึกตกกระทะ 
เปนตน 
    2. เสริมสรางทักษะตางๆ เพ่ือพัฒนาทางดานสติปญญา และพัฒนาความคิด 
เชน ฝกทกัษะในการใชสายตาสังเกตและไหวพรบิ ไดแก กาฟกไข เทวดานั่งเมือง ววักระทิง ฝกทกัษะ
ในการคิดตางๆ เชน อีตัก อีดีด อีขีดอีเขียนฝกทักษะความแมนยํา เชน การเลนทอยกอง ทอยหลุม  
ทอยเสน ฝกทักษะการใชประสาทสัมพันธ สังเกต ไหวพริบ เชน การเลนตอไก คําทาย มอญซอนผา 
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โพงพาง การเลนซอนหา ฝกเชาวปญญา เชน ปริศนาคาํทายฝกทักษะความคิดสรางสรรค เชน การปน  
การขีดเขียน การวาดภาพ การเลนโคลน 
    3. เสริมสรางความเจริญทางจิตใจโดยการปลูกฝงคุณธรรมอันจําเปนแกการเปน 
พลเมืองที่ดี เชน ความเปนระเบียบเรียบรอย ความกลมเกลียว ความอดทน ความมีศีลธรรมอันดี  
ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ 
    4. สงเสริมความเจริญทางสติปญญา เชน การฝกใหใชความคิด ฝกความมีไหวพริบ 
ฝกคาดคะเนเหตุการณ ฝกสมาธิ สังเกตความแมนยํา 
   วิราภรณ  ปนาทกูล (2521: 18 – 19) กลาวถึงประโยชนของการละเลนพ้ืนบาน ดังนี้  
    1. เปนการเลนทีไ่มจํากัดจํานวนผูเลน สวนใหญจะเลนเปนหมู ซึ่งทําใหเด็ก
เกิดความรูสึกวาการอยูในหมูคณะเปนสิ่งที่มีความสุขสนุกสนาน  เม่ือเติบโตเปนผูใหญจะมีอุปนิสัยรัก
หมูคณะ ฝกใหรูจักการปรับตัวเขากับสังคม อันจะเปนการสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมของเด็กให   
ดีขึ้น 
    2. เปนการละเลนที่ไมเนนอุปกรณหรือเครื่องประกอบการเลนมากนัก ถามีก็จะ
เปนวัสดุที่หางายสะดวก สบายและประหยัด ซึ่งเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนประถมศึกษา 
    3. ไมมีกติกาซับซอน เปนการละเลนที่งาย เด็กมีอิสระในการเลนอยางสนกุสนาน  
เปนการฝกความคิดสรางสรรคของเด็กที่จะคิดการละเลน และกติการวมกันอยางเหมาะสม 
    4. เปนการละเลนเพื่อออกกําลังกายเปนสวนใหญ เพ่ือใหมีความคลองแคลว 
วองไว ในการเคลื่อนไหวรางกาย ในขณะเดียวกันก็ฝกความเปนคนชางสังเกต มีไหวพริบ ความแมนยํา 
การตัดสินใจและความพรอมเพรียง การเลนจึงไมมีผูแพผูชนะ 
    5. การเลนบางประเภทมีเน้ือรองและบทสนทนาประกอบทําใหเพ่ิมความสนุกสนาน
มากขึ้น 
 ประโยชนในการเลนของเด็ก พอจะสรุปได ดังนี้ 
  1. การเลนชวยสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ เชน สงเสริมพัฒนาการทางกายในดาน
การฝกฝนการใชกลามเน้ือสวนตางๆ ใหเจริญเติบโต ชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ ในแง
ทําใหเด็กรูสึกสบาย ราเริง แจมใส ปรับตวัเขากบัสิ่งแวดลอมตางๆ ไดดี ชวยสงเสริม พัฒนาการ
ทางดานสังคม คือ ทําใหเด็กรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผ แบงปนสิ่งของซึ่งกันและกัน รูจักการใหและการรับ  
รูจักรวมมือกัน และการสรางมิตรภาพระหวางเพ่ือนฝูง นอกจากนั้น การเลนของเด็กยังชวยสงเสริม
พัฒนาการทางดานสติปญญา คือการใชภาษาไดดีขึ้น ฝกการแกปญหา และสงเสริมจินตนาการ และ
ความคิดสรางสรรคของเด็ก เปนตน 
  2. การเลนชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก เพราะการเลนของเด็กจัดวา เปนการศึกษา
อยางหนึ่ง เชน เด็กที่เลนตุกตาจะเรียนรูรูปราง ลักษณะ และสวนประกอบของตุกตาตลอดจนสีและสิ่ง
ที่ใชในการประดิษฐตุกตา เม่ือเด็กเจริญขึ้นก็จะสามารถเรียนรูจากการเลนมากยิ่งขึ้น นั่นคือ การเลน
สงเสริมใหเด็กมีความรูกวางขวาง 
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  3. การเลนชวยตอบสนองความตองการของเด็ก เม่ือเด็กไดเลนเด็กจะไดแสดงออก ได
ระบายอารมณ และความตองการตางๆ อันเปนการผอนคลายไมใหเกิดความตึงเครียด เม่ือเด็กมี
ความตองการ เชน เด็กตองการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตไมไดรับการตอบสนองเด็กมักจะสมมติวาไดรับ โดย
การเลนเปนการจุนเจือสิ่งที่เด็กขาดหายไปการเลน จึงเปนสิ่งที่ผอนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจําวัน
ของเด็ก ชวยใหเด็กรูจักวางแผนทําสิ่งตางๆ และชวยใหเด็กรูจักแกปญหากับตนอีกดวย 
  4. การเลนชวยฝกฝนมารยาทที่ดีใหแกเด็ก ซึ่งเปนประโยชนที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ใน
การเลน ทําใหเด็กรูจักผิดถูก รูจักการแพชนะ เขาใจความหมายของความยุติธรรม และความซื่อสัตย
ตอหมูคณะ การเลนบางประเภทฝกใหเด็กเปนคนอดทน เสียสละ และสรางความเห็นอกเห็นใจบุคคลอ่ืนๆ 
(คณาจารยชมรมเด็ก.  2545: 16 – 17) 
  2.2.6 งานวจิยัที่เก่ียวของกับการละเลนพื้นบานของไทย 
   งานวิจัยในประเทศ 
    นักการศึกษาในประเทศ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการละเลนพ้ืนบานของไทยไว
หลายทัศนะ กลาวคือ  
    ปทมาวดี บุณยสวัสดิ์ (2535: บทคัดยอ) ทําการวิจัย เรื่องผลของการใชเกม
การละเลนพื้นบานของไทย ที่มีตอการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 กลุม
ตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม โดยกลุมทดลองไดรับการจัด
ประสบการณ ใชเกมการละเลนพ้ืนบานของไทย กลุมควบคุมไดรับประสบการณการใชเกมแบบปกต ิ 
ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนทักษะทางสังคมในดานการเคารพ
ตอระเบียบวินัยของตนเองและกลุมการมีสวนรวมในการทํางานกลุมการแสดงออกและการแกปญหา
ในกลุม ไมแตกตางกัน 2) นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนทักษะทางสังคมในดานการมีมารยาทในสังคม   
การแสดงความรับผิดชอบและมีลักษณะความเปนผูนําการชวยเหลือผูอ่ืน สูงกวากลุมควบคุม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3) นักเรียนกลุมทดลองมีสังคมมิติสูงกวากลุมควบคุม 
    จันทนา ดีพ่ึงตน (2536: บทคัดยอ) ทําการวิจัย เรื่องผลของการจัดประสบการณ
การละเลนพ้ืนบานของไทย และการจัดประสบการณการเลนทัว่ไปที่มีตอทักษะพื้นฐานทางดานคณติศาสตร
ของเด็กปฐมวยัที่มีความสามารถทางสติปญญาสูง ปานกลาง ต่ํา โดยศึกษากบันักเรยีนชาย – หญิง อายุ
ระหวาง 4 – 5 ป ที่กําลังอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ปการศึกษา 2535 โรงเรียนจิระศาสตรวทิยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 60 คน ผลจากการศึกษาพบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
การเลนพื้นบานของไทย มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรบัการจัดประสบการณ
การเลนทั่วไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 2) เด็กปฐมวัยทีมี่ความสามารถทางดานสติปญญา
สูง ปานกลาง และต่ํา ที่ไดรับการจัดประสบการณ การเลนพ้ืนบานของไทย และการเลนทัว่ไป มี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่รับ .01  3) เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การจัดประสบการณการเลนพ้ืนบานของไทย และการเลนทัว่ไปมีปฏสิัมพันธกบัทกัษะทางคณิตศาสตร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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    รัตนา มณีจันสุข (2539: บทคดัยอ) ทําการวจัิยเรื่องความสามารถในการ แกปญหา
ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดัประสบการณการเลนพ้ืนบานไทย โดยศึกษากบัเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2538 โรงเรียนชุมชนบานดาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 14 คน ผลการศึกษา
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนพ้ืนบานไทยมีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้น  
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 21.29 และหลังการทดลอง 24.72 
    สมชาย  บานไร (2541: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองความพรอมทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวยัที่มีความบกพรองทางการไดยิน โดยการจัดกิจกรรมการเลนพ้ืนบานของไทย โดยศึกษา
กับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2539 โรงเรียนทุงมหาเมฆ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  
กรมสามัญศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเลือกเด็กทีมี่ระดับการสญูเสียการ ไดยิน 70 เดซิเบล ขึ้นไป  
มีระดับสติปญญาปกติ และไมมีความพิการซ้ําซอนอ่ืนๆ จากผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่มีความ
บกพรองทางการไดยินที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนพื้นบานของไทยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
สูงขึ้นกวา กอนการทดลองอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง 
35.75 และหลังการทดลอง 45.15 เด็กปฐมวัยที่มีความบกพรองทางการไดยินที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การละเลนพื้นบานของไทยกบักลุมที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนทั่วไป มีความพรอมทางคณติศาสตร
แตตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยกลุมทดลอง 9.40 และกลุมควบคุม 
2.64 นอกจากนั้นกลุมที่ไดรบัการจัดประสบการณการเลนพ้ืนบานของไทย มีคาคะแนนเฉลี่ย 40.00 และ
กลุมที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนทั่วไปมีคาคะแนนเฉลี่ย 28.10 
    ละมุน ชชัวาล (2548: บทคัดยอ) ทําการวิจัย เรื่องผลของการจัดกิจกรรมการละเลน
พ้ืนบานของไทยประกอบคาํถามปลายเปดที่มีตอความคิดสรางสรรคของเดก็ปฐมวยั โดยศึกษากับเด็ก
ชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2543 โรงเรยีนบานโนนปาซาง จังหวัดเลย จํานวน 30 คน  
ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวยัที่ไดรบัการจดักิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทยประกอบคําถามปลายเปด  
กับประกอบคาํถามอิสระ มีความคิดสรางสรรคแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานของไทย ประกอบคําถามปลายเปด มีคะแนนเฉลี่ยความคิด
สรางสรรคสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรมการละเลนพื้นบานของไทยประกอบคําถามอิสระ 
    วีรพงศ  บุญประจักษ  (2545: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองการจัดประสบการณ 
การเลนพื้นบานไทยที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยศึกษากับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนศิริรักษวิทยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จํานวน 10 คน ผล
การศึกษาพบวา เด็กปฐมวยักอนจัดประสบการณและระหวางการจดัประสบการณการเลนพ้ืนบานไทย
ในแตละชวงสปัดาห มีพฤตกิรรมทางสังคมโดยเฉลีย่รวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั  .001  
เม่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห พบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวม มี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพ่ิมขึ้นตลอดชวงเวลา 8 สปัดาห และเมื่อวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยพฤตกิรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก ความรวมมือ ความเห็นอกเห็นใจ ชวยเหลือ และ
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แบงปน พบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมทั้ง 3 ดาน มีการเปลีย่นแปลงไปในลกัษณะที่สอดคลองกับ
การวิเคราะหแบบคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
    สมจินตนา คุปตสุนทร (2547: บทคัดยอ) ทาํการวิจัยเร่ืองการศึกษาความเชื่อม่ัน
ในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย โดยศึกษากับเด็กนักเรียน
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 ของโรงเรียนบุญสมอนุบาล จันทบุรี จํานวน 
16 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวยักอนการจัดประสบการณ และระหวางการจัดประสบการณ
การละเลนพ้ืนบานของไทย ในแตละชวงสัปดาห มีความเชื่อม่ันในตนเอง โดยเฉลี่ยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และมีการเปลีย่นแปลงของคะแนนความเชื่อม่ันในตนเองของ
เด็กปฐมวัย ดานการแสดงออก ดานการเปนตัวของตัวเอง และดานการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม 
เพ่ิมขึ้นตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
    ไฉไลรตัน รูปชัยภูมิ (2549: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรือ่ง ความสามารถในการ
แกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทย โดยศึกษากับนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนวัดปทุมวนาราม สังกัดกรุงเทพมหานคร  
จํานวน 18 คน ผลการวิจัยพบวา การละเลนไทยทําใหเด็กปฐมวัย มีความสามารถในการแกปญหา
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา การละเลนพ้ืนบานของไทยเปนการเลนทีมี่คุณคา  
มีประโยชน และมีความสําคัญอีกอยางหนึ่ง เน่ืองจากการละเลนพื้นบานของไทย สามารถชวยทําให
เด็กเกิดการเรียนรูในเร่ืองตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดเรียนรูทักษะชีวิตที่จําเปนในการอยู
รวมกับผูอ่ืน กอใหเกิดความสุข ความสนุกสนานราเริง ไดใชทักษะการสังเกต การแกปญหา การคิด
หาเหตุผลและการตัดสินใจ สงผลใหเด็กมีเหตุมีผล รูจักควบคุมตนเอง และการยอมรับผูอ่ืน กอใหเกิด
ความมีวินัยในตนเอง มีสวนชวยในการเตรียมความพรอมในพัฒนาทุกดานแบบองครวม รวมทั้งชวย
สงเสริมใหเด็กเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค นอกจากนั้น ยังเปนการชวยรักษาเอกลักษณความเปนไทย  
เปนการละเลนที่ไมขัดตอศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ดังนั้น ผูวิจัยจึง
มีความสนใจที่จะนําการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย มาจัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัย
เพ่ือศึกษาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย
วาเปนไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไวหรือไม ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตอไป 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  4. แบบแผนการทดลองและวธิดํีาเนินการทดลอง 
  5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  6. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป 
กําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 โรงเรยีนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ) 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน 60 คน 
 1.2 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป 
กําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 โรงเรยีนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ)  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 16 คน โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง จากการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) ดวยวธิีการจบัฉลากหองเรียนมา 1 หองเรียน จากทัง้หมดจํานวน 2 หองเรียน  
จากนั้น ทําการสังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย จํานวน 
30 คน แลวนําคะแนนมาจัดเรียงลําดับจากนอยไปมาก คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนนอยสุด 16 คนแรก 
มาเปนกลุมตวัอยาง 
 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยในครัง้นี้ใชเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 แผนการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 12 อยาง 
 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
  2.2.1 ดานความรับผิดชอบ 
  2.2.2 ดานการควบคุมตนเอง 
  2.2.3 ดานการยอมรับผูอ่ืน 
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  2.2.4 ดานการตรงตอเวลา 
 

3. การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 3.1 การสรางแผนการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย  ผูวิจัยสรางแผนการจัด 
ประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทยโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย เพ่ือใชในการสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองใหเกิดขึ้นกบัเด็ก โดยดําเนนิการ
เปนขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
   3.1.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการละเลนพ้ืนบานของไทย ของ 
ปทมาวดี บุณยสวสัดิ์ (2535) จันทนา พ่ึงตนดี (2536) รัตนา มณีจันสุข (2539) สมชาย บานไร (2541) 
ละมุน ชชัวาล (2543) วรีพงศ บุญประจักษ (2545) สมจินตนา คปุตสุนทร (2547) เพ่ือศึกษาแนวทาง
ในการจัดทําแผนการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
   3.1.1.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยของ ชัย เรืองศิลป (2542) 
การละเลนเด็กไทยของ รุงนภา ทิมหาญ (2544) การละเลนของเด็กไทยของสถาบันสงเสริมมาตรฐาน
การศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2540) การละเลนของเด็กไทยกบัการเรียนการสอน
ของ วิราภรณ ปนาทกูล (2531) และการละเลนของเด็กไทยของ คณาจารยชมรมเด็ก (2545) เพื่อใช
เปนแนวทางในการคัดเลือกการละเลนพ้ืนบานของไทยไดอยางเหมาะสม 
   3.1.1.3 คัดเลือกการละเลนพ้ืนบานไทย โดยการกําหนดเกณฑที่เหมาะสมกับเด็กไทย 
4 ประการ ไดแก การละเลนพ้ืนบานของไทยที่กระตุนใหเด็กเกิดความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง 
การยอมรับผูอ่ืน การตรงตอเวลา และดาํเนินการจัดทําแผน การจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบาน
ของไทย จํานวน 20 แผน ซึ่งประกอบดวย จุดประสงค เน้ือหา การดําเนินกิจกรรม (ขั้นนํา ขั้นสอน 
ขั้นสรุป) 
   3.1.1.4 นําแผนการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทยทั้ง 20 แผน นําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเพือ่หาความสอดคลองของจุดประสงค เน้ือหา การดําเนินกจิกรรมการละเลน
พ้ืนบานของไทย สื่อการสอน และการประเมินผล จํานวน 3 ทาน ดังมีรายนามตอไปน้ี 
    1. อาจารยลักคะณา เสโณฤทธิ์ อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนซอยแอนเนกซ   
(กาญจนาภิเษก 2) เขตสายไหม สังกัด กรุงเทพมหานคร 
    2. อาจารยนันทัชพร จิรขจรชัย อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลตราด      
อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
    3. อาจารยละไม สีหาอาจ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ โรงเรียนคริสตธรรม
วิทยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
   3.1.1.5 ผูวิจัยคัดเลือกการละเลนพื้นบานของไทยที่ผูเชี่ยวชาญเห็นตรงกัน 2 ใน 3
วาเปนการละเลนที่สงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จากจํานวน 20 แผน คัดเลอืกมาใช 12 แผน 
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  3.1.2 ปรับปรุงแกไขแผนการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทยตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญในขอ 3.1.1.4 โดยปรับปรุงแกไขในดานการประเมินผลใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ 
ตามนิยามศัพท ไดแก ความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืน และการตรงตอเวลา 
  3.1.3 นําแผนการจัดประสบการณ (ภาคผนวก) ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่1  
ของโรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตวัอยาง แตมี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตวัอยาง เพ่ือหาขอบกพรองของแผนการจัดประสบการณ แลวนํามาแกไข
ปรับปรุงใหสมบรูณ ดังนี้ ใชคําพูดที่เขาใจงาย สาธิตวิธีการเลนทีช่ดัเจน ในการทํากิจกรรม ควรให
เด็กไดเลนทบทวนอีกครั้ง เพ่ือความเขาใจในกตกิาขอตกลง เกิดความสนุกสนานและสงเสริมพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองมากขึ้น 
 3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
  การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวนิัยในตนเองดาํเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.2.1 ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤตกิรรมความมีวนิัยในตนเอง
ของเด็กปฐมวยั ดานการสังเกตพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรม 
  3.2.2 ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมของ วัชรินทร เทพมณี (2545) จิตรา ชนะกุล (2539)  
ทัศนีย อินทรบํารุง (2539) เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
และไดทําการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 1 อายุระหวาง 4 – 5 ป  
เปนเวลา 1 สัปดาห แลวนํามาสรางเกณฑประเมินใหครอบคลุมพฤติกรรมที่แสดงถึงความมีวินัยใน
ตนเอง ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืน และดานการตรงตอเวลา 
จํานวน 16 ขอ โดยสรางแบบประเมินคากําหนดตัวเลข 4 ระดับ (Numerical Rating Scales) 
  3.2.3 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ไปทดลองใชเบื้องตนกับเด็ก ชั้น
อนุบาลปที่ 1 ที่มีอาย ุระหวาง 4 – 5 ป ทีไ่มใชกลุมตวัอยาง โดยผูวิจัยทาํการสงัเกต และบนัทกึพฤตกิรรม
จากการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย เพ่ือศึกษาความชัดเจนของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
ถึงความมีวินยัในตนเอง แลวนํามาปรับปรุง แกไขเกณฑการประเมินในทุกดานใหรัดกุม สามารถวัด
และประเมินผลได 
  3.2.4 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ความ
สอดคลองและความเหมาะสม เพ่ือแสดงหลักฐานความเที่ยวตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของ
แบบสังเกตจํานวน 3 ทาน ดังมีรายนามตอไปน้ี 
   1.  อาจารยดวงพร พันธแสง อาจารยผูสอนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลชนานันท  
กรุงเทพมหานคร 
   2.  อาจารย ดร.ม่ิง เทพนาคร อาจารยโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝายประถม)   
   3.  อาจารย ดร. ปณณวิชญ  ใบกุหลาบ นักวิชาการ 6 มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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  3.2.5 นําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
ขอ 3.2.4 มาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยใหปรับปรุงการใชภาษาในขอพฤตกิรรม
ยอยที่สามารถสังเกตและวดัได 
  3.2.6 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบสังเกต การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหาครั้งนี้ ดําเนินการโดยนําเอาแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองที่ผูวิจัยสรางใหขึ้น
ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ลงคะแนนประเมินวา ขอความที่แสดงพฤตกิรรมที่สังเกตนั้นสอดคลองกับ
จุดประสงคของการสังเกตหรือไม โดยกําหนดคะแนนเปน +1, 0 และ -1 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2527: 69) 
   เม่ือ  +1 หมายถึง แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอน้ัน 
   เม่ือ  0 หมายถึง     ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอน้ันหรือไม 
   เม่ือ  -1  หมายถึง แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอน้ัน 
   แลวนําคะแนนที่ไดจากการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค (IOC : Index of Item Objectives Congruence) 
ซึ่งตองมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 จึงถือวาใชได (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2533: 85)  
ซึ่งพบวา แบบสังเกตพฤตกิรรมความมีวินัยในตนเองมีคา IOC อยูระหวางตั้งแต 0.67 ถึง 1.00  
จํานวน 16 ขอ และมาหาคา TOC คาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงคโดยรวม
คํานวณ TOC ไดเทากับ 0.92  ซึ่งเปนคาแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาที่มีคาสูงที่สามารถ
นํามาเก็บรวบรวมขอมูลได 
  3.2.7 การหาคาความเชื่อม่ันของผูสังเกต 
   หลังจากตรวจสอบคาความเที่ยงตรงแลวผูวิจัยนําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัย
ในตนเองไปทดลองใช (Try Out) กับเด็กชั้นอนุบาลปที ่1 ที่มีลักษณะใกลเคียงกลุมตัวอยาง จํานวน 
30 คน  ที่โรงเรียนบานบวัมล (เจริญราษฎรอุทิศ) โดยใชผูสังเกต 2 คน คือ ผูวจัิย 1 คน และผูชวย  
ผูวิจัย 1 คน ซึ่งมีหลักในการเลือกผูชวยผูวิจัย คือ เปนครูที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบณัฑิต
การศึกษาปฐมวัย และมีประสบการณในการสอนเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 3 ป รวมกันสังเกต
พฤติกรรม แลวนําคะแนนมาคํานวณหาคาความเชื่อม่ันของผูสังเกต 2 คน โดยวิธีหาคาดัชนี ความ
สอดคลองของผูสังเกต (RAI : Rater Agreement Indexes) (Burry – Stock.  1996: 256) ของผูสังเกต
จํานวน 2 คน ไดคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI เทากับ 0.96 ซึ่งเปนคาดัชนีความสอดคลอง
ที่มีคาสูงเพียงพอสามารถนําไปใชในการศึกษาในครั้งน้ีได   
 

4. แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง 
 1. แบบแผนการทดลอง 
  ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่ใชกลุมตวัอยาง
กลุมเดียว โดยไดดําเนินการทดลองโดยใชการวิจัยแบบ One – Group   Time – Series Design  
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จากที่บอรก และ เกล (Barnett; & Johnson.  1996: 31) ไดกลาววา รูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว
จะมีความเหมาะสมเปนพิเศษกับการทดลองที่ตองการเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรม หรือกระบวนการภายใน
และ กลาส วิลสัน และ ก็อทแมน (Glass, Willson; & Gottman.  1975: 1 – 2) กลาววา Time Series 
เปนรูปแบบที่เหมาะสมในการศึกษาและการสังเกตการณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยทั้งพฤติกรรม
ที่เปนรายบคุคลและพฤตกิรรมกลุม ดังนั้นผูดําเนินการวิจัยดําเนินการทดลองโดยใชกลุมตวัอยางกลุมเดียว
ทําการทดลองเก็บขอมูลจากสถานการณจริงขณะทดลองเพื่อความเหมาะสม และสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ของการทดลองครั้งนี้ ดังแสดงใน ตาราง 1 
 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กอนการทดลอง ขณะทดลอง หลังการทดลอง 
   

T0 X, T1 , X , T2 , X , T3 …………….. X , T7 X , T8 
   

 
 เม่ือ  T0    แทน การสังเกตกอนการทดลอง 
   X    แทน การดําเนินการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
   T1, T2, ... T7 แทน การสังเกตขณะทําการทดลองหลายๆ ครั้ง 
              T8    แทน   การสังเกตหลงัการทดลอง 
  
 2. วิธีการดําเนินการทดลอง 
  การทดลองครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนเวลา 8 สัปดาห
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
  2.2 จัดเตรียมสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่ทําการทดลองใหเหมาะสม 
  2.3 ผูสังเกตเกบ็ขอมูลจากการบนัทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองทกุดาน 
(Baseline Data) โดยการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จากการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย ของกลุมตัวอยาง จํานวน 16 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห ในชวงเวลา 10.00 น. 
ถึง 10.20 น. ซึ่งเปนวันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันละ 20 นาที โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองบันทึกการสังเกตโดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย 1 คน รวมผูสังเกต  จํานวน 2 คน แลวนํา
ขอมูลมาวิเคราะห หาคะแนนพื้นฐาน (Baseline Data) ของนักเรียนแตละคนในแตละดาน 
  2.4 ดําเนินการทดลองโดยการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทยในชวงกิจกรรม
กลางแจง เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน ซึ่งเปนวันจันทร วันอังคาร และวนัพุธ ใชเวลาในการทดลอง
วันละ 20 นาที ในชวงเวลา 10.00 – 10.20 น. โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
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เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหโดยหาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย รวมผูสังเกต 2 ราย 
  2.5 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยใหกลุมตวัอยางไดรับการจัดประสบการณ
การเลนกลางแจงโดยใชการละเลนพ้ืนบานของไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   ข้ันนํา 
    1. นําเขาสูกิจกรรม โดยครูใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายทุกสวนอยางอิสระ ตาม
จินตนาการ 
    2. ครูแนะนํา อธิบายวธิีการเลนและสาธติการทํากิจกรรใหเด็กเขาใจ 
    3. บอกขอตกลงเบื้องตน ไดแก การเลนและทํางานรวมกนัผูอ่ืน การอดทน – 
รอคอย และการปฏิบัตติามกติกาในการเลน 
   ข้ันดําเนินกิจกรรม 
    1. เด็กเลนเปนกลุมในการทํากิจกรรมการเลนกลางแจงโดยใชการละเลนพ้ืนบาน
ของไทย 
    2. ขั้นทํากิจกรรมรวมกัน ใหเด็กลงมือทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในกลุมตาม
แผนที่ไดวางไว โดยเริ่มจับเวลา 
    3. สิ้นสุดเวลาทีก่ําหนดใหเด็กๆ ชวยกันเกบ็อุปกรณใหเรียบรอย 
   ข้ันสรุป 
    1. ใหเด็กชวยกนับอกสิ่งที่ไดกระทําขณะเลนเกมกลางแจง โดยใชการละเลน
พ้ืนบานของไทยในดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืน และดานการตรงตอเวลา 
    2. เด็กและครูรวมกันสนทนาถึงพฤติกรรมทีเ่ด็กๆ แสดงความรับผิดชอบ การรูจัก
ควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืน และการตรงตอเวลา 
    3. ครูใหการเสริมแรงกับเด็กทุกคนที่มีสวนรวมในการเลนเกมการละเลนพ้ืนบาน
ของไทย เชน การตบมือ การพูดชมเชย เปนตน 
   การประเมินพฤติกรรม 
    ทําการประเมนิผล โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ในขณะ
ที่เด็กปฏิบตัิกจิกรรมตามขั้นดําเนินกิจกรรมคนละ 30 วินาที โดยสลับหมุนเวยีนกันไปจนครบทุกคน 
ซึ่งในแตละครัง้ที่จัดกิจกรรมผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 1 คน รวม ผูสังเกต 2 คน ทําการสังเกต และ
บันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองในขัน้ดําเนินกิจกรรม ชวงเวลา 10.00 – 10.20 น.  
เม่ือสิ้นสุดการทดลองแลวผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิต ิ
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ตาราง 2 กิจกรรม วัน และเวลาทีท่ําการทดลองและสังเกต 
 

การจัดกิจกรรม ระยะเวลาทําการทดลอง วันที่ทําการทดลอง เวลา 
    

การจัดประสบการณโดยใช
การละเลนพ้ืนบานของไทย 

กอนการทดลอง 
1 สัปดาห 

วันจันทร  วันอังคาร  
วันพุธ 

10.00 – 10.20 น. 

การจัดประสบการณโดยใช
การละเลนพ้ืนบานของไทย 

ขณะทดลอง  
7 สัปดาห  

วันจันทร  วันอังคาร  
วันพุธ 

10.00 – 10.20 น. 

การจัดประสบการณโดยใช
การละเลนพ้ืนบานของไทย 

หลังการทดลอง 
1 สัปดาห 

วันจันทร วันอังคาร  
วันพุธ 

10.00 – 10.20 น. 

    

 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งน้ีเปนการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
ซึ่งมีหลักการดําเนินการ ดังนี้ 
 1. การเก็บขอมูลจากการบันทกึแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยใชผูสังเกตจํานวน 2 คน  คือ ผูวิจัยและผูชวยวิจัย 
 2. เก็บขอมูลพ้ืนฐานทุกดานจากกลุมตวัอยาง จํานวน 16 คน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองจากการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย เปนเวลา 1 สัปดาห กอน
การทดลอง 
 3. ทําการบันทึกแบบสังเกตพฤตกิรรมความมีวนิัยในตนเอง จากการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทยเปนเวลา 8 สัปดาห การจัดกิจกรรมจะใหเด็กทําพรอมๆ กัน สังเกตและบันทึกพฤตกิรรม
ความมีวินัยในตนเอง อวันละ 16 คน จะหมุนเวียนลําดับกอนหลังจนสิ้นสุดการทดลอง 
 4. ในการสังเกต และบันทึกการสังเกตพฤตกิรรมความมีวินัยในตนเอง โดยผูวิจัย และ
ผูชวยผูวิจัยรวมผูสังเกต จํานวน 2 คน ทําการสังเกตเด็กเปนกลุมพรอมกัน จํานวน 16 คน สังเกต
เปนรายบุคคลพรอมกันในชวงเวลาเดียวกัน คนละ 30 วินาท ี
 5. เม่ือสิ้นสุดในแตละสัปดาหนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิต ิเปรียบเทียบกับขอมูลพ้ืนฐาน
ทุกดานเพื่อศึกษาการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองของเด็กปฐมวัย ขณะจัดประสบการณ
การละเลนพ้ืนบานของไทย เปนเวลา 7 สัปดาห และในสัปดาหที่ 8 ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยวธิีการเดยีวกัน 
อีก 1 สัปดาห เปนการเก็บขอมูลหลังการทดลองและนํามาวิเคราะหทางสถิติ   
 6. การฝกผูชวยผูวิจัย 
  ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยฝกการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสังเกต ดังนี้ 
  6.1 ใหศึกษาและทําความเขาใจจุดมุงหมายของการสังเกต 
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  6.2 ใหศึกษานิยามศัพทเฉพาะความมีวินัยในตนเอง และแบบสังเกตพฤติกรรม ความ
มีวินัยในตนเองใหเขาใจตรงกัน เพ่ือสามารถบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองไดตรงกัน 
  6.3 ฝกการสังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤตกิรรมความมีวินัยในตนเองกับเด็กที่ไมใช
กลุมตัวอยาง 
  6.4 ฝกการสังเกตจริงในชวงที่ผูวิจัยทดลองใช เครื่องมือโดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย 1 คน  
รวมผูสังเกต 2 คน สังเกตและบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จากการจัดประสบการณ
การเลนเกมกลางแจง โดยใชเกมการละเลนพ้ืนบานของไทยกับนักเรยีนชั้นอนุบาลปที่ 1 ที่ไมใชกลุม
ตวัอยาง จํานวน 30 คน และหาหลกัฐานความเชื่อม่ันของผูสังเกต โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสงัเกต 
RAI  (Burry – Stock.  1996: 256)   
 7. การบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ถาในชวงเวลาที่ทําการสังเกต
เกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองและชองระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ตรงกับพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองขอใดใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองนั้น 
 8. เม่ือสิ้นสุดแตละสัปดาห นําคะแนนของผูสังเกตทัง้ 2 คน มาหาคาเฉลี่ยเพ่ือนําขอมูลที่ได 
มาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิต ิ
 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 6.1 หาคาสถิติพ้ืนฐานของพฤตกิรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวยักอนการทดลอง
ระหวางทําการทดลองและหลังการทดลอง โดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation)   
 6.2 วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง โดยใชวิธีวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One Repeated – measures ANOVA)  

 6.3 คํานวณขนาดสงผลโดยใช Partial η2    
  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ ดังนี้ 
  6.3.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ของ
เด็กปฐมวัย (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 179) โดยใชสูตร 
 

   
N

R
IOC ∑=  

 
   เม่ือ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค 

     ∑R    แทน    ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 
     N       แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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  6.3.2 การวิเคราะหขอคําถามรายขอ (Item Analysis) เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกแบบ 
สังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยใชสูตร  ritem – Total (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  
2545) 
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   เม่ือ     r item – Total  แทน  คาอํานาจจําแนกรายขอ 
     I   แทน คะแนนของขอคําถาม 
     T   แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืนที่เหลือทุกขอ 
     N   แทน จํานวนคนในกลุม 
  6.3.3 หาความเชื่อม่ันของผูสังเกต โดยการนําแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
ไปทดลองใช (Try Out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที ่1 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 30 คน โดยใชดัชนี
ความสอดคลองของผูสังเกต ใชสตูร RAI (Burry – Stock.  1996: 256) 
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   เม่ือ  R1kn  แทน   ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่  1 
     R2kn  แทน   ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่  2 
     N     แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
     K     แทน   จํานวนพฤตกิรรมยอย 
     I       แทน   จํานวนชวงคะแนน 
 
 6.4 หาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (บญุเชดิ ภิญโญอนันตพงษ.  
2521: 36) โดยใชสตูร 
  6.4.1 หาคาเฉลี่ย (Mean) 
 

   
N
X∑=Χ  
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   เม่ือ  Χ     แทน คะแนนเฉลี่ย 
     ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
 
  6.4.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard ฏeviation) 
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   เม่ือ  S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     ∑X2 แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละคนในกลุม 

     (∑X)2 แทน กําลังสองของผลรวมของคะแนนแตละคนในกลุม 
      N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
  6.5 เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย กอน และขณะทําการทดลอง 
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One – Way Repeated – measures : ANOVA)             
(Maxwell &Delaney.  2011: 1 – 10) 

  6.6 คํานวณขนาดสงผลโดยใช Partial η2 (Maxwell; & Delaney.  2011: 4) กาวิเคราะห
ขอมูลครั้งนี้ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทาํการวิเคราะหคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ในการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 
 n       แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 K        แทน  จํานวนขอของแบบสังเกต 
 M            แทน     คาเฉลี่ยของคะแนน 
   S      แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   df             แทน     คาชั้นแหงความอิสระ 
    MS           แทน    คากําลังสองเฉลี่ยของคะแนน 
 F            แทน    คาสถิตทิี่ใชในการทดสอบ 
 Sig.          แทน     ระดับคานัยสาํคัญ หรือ คาความนาจะเปน 

 Partialη2 แทน ขนาดสงผลของการจัดประการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
 

ขั้นตอนการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาระดบัพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
 ตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 การศึกษาระดบัพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ของ
เด็กปฐมวัย กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง มาวิเคราะหหาคาเฉลีย่ และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แยกเปนรายขอดังแสดงในตาราง 4 และแยกเปนรายดาน ดังแสดงใน  
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ตาราง 3 โดยตีความหมายระดับคาคะแนนตามเกณฑ 
 

ระดับ ชวงคะแนน หมายความวา 
   

ระดับ 3  (2.25 – 3.00 คะแนน) เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองไดดวยตนเองทุกครั้ง 
ระดับ 2 (1.50 – 2.24 คะแนน) เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองไดดวยตนเองบางครั้ง  
ระดับ 1  (0.75 – 1.49 คะแนน) เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยเพื่อน/ครูบอก 

หรือขอรองใหรวมมือ 
ระดับ0  (0.00 – 0.74 คะแนน) เด็กไมแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองหรือปฏิเสธที่จะทํา 
   

 
ตาราง 4 สถิตพ้ืินฐานของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองรายขอ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง  
     และหลังการทดลอง  
 

กอนทดลอง ระหวางทดลอง หลังทดลอง 
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 

M S M S M S 
       

1. ความรับผิดชอบ (K = 4)       
    1.1 มีความตั้งใจในการเลนและทํากิจกรรมจนเสร็จ 1.68 .40 2.02 .27 2.16 .18 
    1.2 ปฏิบัติตามขอตกลงและกฎกติกาการเลน 1.59 .41 1.89 .36 2.12 .18 
    1.3 รูจักชวยเหลือตนเอง 1.25 .40 1.59 .34 2.53 .28 
    1.4 ชวยเก็บของเขาที่ 1.25 .40 1.61 .39 1.91 .17 
2. การควบคุมตนเอง(K = 4)       
    2.1 อดทนรอคอยผูอื่นในการเลนและทํากิจกรรม 1.25 .31 1.99 .41 2.26 .27 
    2.2 เลนและทํากิจกรรมตามลําดับกอน-หลัง 1.56 .44 1.92 .43 2.31 .30 
    2.3 ไมแกลงเพ่ือนในขณะเลน 1.28 .40 1.74 .30 1.92 .24 
    2.4 ไมทะเลาะหรือขัดแยงกับผูอื่น  1.25 .44 1.68 .37 1.94 .13 
3. การยอมรับผูอื่น (K = 4)       
    3.1 ยอมรับความชวยเหลือจากเพื่อน 1.40 .45 1.87 .38 2.17 .21 
     3.2 เห็นอกเห็นใจเพ่ือน 1.15 .50 1.62 .37 1.92 .18 
    3.3 ทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนได 1.43 .51 1.84 .37 2.13 .37 
    3.4 ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของเพื่อน 1.28 .44 1.59 .37 1.94 .10 
4. การตรงตอเวลา (K = 4)       
    4.1 เขารวมกิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนด 1.46 .42 2.11 .40 2.43 .32 
    4.2 เลนตามขั้นตอนและตามเวลาที่กําหนด 1.34 .35 1.90 .41 2.27 .27 
    4.3 เลิกเลนทันที เมื่อไดยินสัญญาณหมดเวลา  1.34 .39 1.68 .33 2.09 .21 
    4.4 ไมตอรองขอยืดเวลาในการเลน 1.59 .45 1.77 .27 1.94 .17 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย พิจารณาเปนรายขอ
ตามแบบสังเกตความมีวินยัในตนเองของเด็กปฐมวัย มีดังตอไปน้ี 
  กอนการทดลอง   
   ดานความรับผิดชอบ 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือจํานวน 2 ขอ และอยูใน ระดับ 2  
คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
เทากับ 1.25 และ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ1.68 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .40 ถึง .41   
   ดานการควบคุมตนเอง 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือจํานวน 3 ขอ และอยูใน ระดบั 2  
คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 1 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
เทากับ 1.25  และ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1.56  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .31  ถึง .44   
   ดานการยอมรับผูอ่ืน 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือจํานวน 4 ขอ โดยมีคาเฉลี่ย
ต่ําสุดเทากับ 1.15 และ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1.43 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .44 ถึง .51   
     ดานการตรงตอเวลา 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือจํานวน 3 ขอ และอยูใน ระดบั 2  
คือเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 1 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
เทากับ 1.34  และ มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 1.59  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .35  ถึง .45  
  ระหวางการทดลอง 
   ดานความรับผิดชอบ 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.59 และ มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 2.02 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .27 ถึง .39   
   ดานการควบคุมตนเอง 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ2 คือเด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.68 และ มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 1.99  และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .30  ถึง .43  
   ดานการยอมรับผูอ่ืน 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.59 และมีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 1.87 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั .37 ถึง .38   
   ดานการตรงตอเวลา 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.68 และ มีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 2.11 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั .27 ถึง .41 
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  หลังการทดลอง 
   ดานความรับผิดชอบ 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 3 ขอ และอยูในระดบั 3 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 1 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.91 
และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.53 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .17 ถึง .28   
   ดานการควบคุมตนเอง 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ และอยูในระดบั 3 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.92 
และมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 2.31 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .13 ถึง .30   
   ดานการยอมรับผูอ่ืน 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.92 และมีคาเฉลี่ย
สูงสุดเทากับ 2.17 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากบั .10 ถึง .37   
     ดานการตรงตอเวลา 4 ขอ มีพฤติกรรมแตละรายขออยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง จํานวน 2 ขอ และอยูในระดบั 3 คือ เด็กแสดง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดวยตนเองทุกครั้ง จํานวน 2 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 1.94 
และ มีคาเฉลีย่สูงสุดเทากับ 2.43 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .17 ถึง .32  
  
ตาราง 5  สถิตพ้ืินฐานของคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยรายดาน กอนการทดลอง  
     ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง (n = 16) 
 

กอนทดลอง ระหวางทดลอง หลังทดลอง พฤติกรรมความมีวินัย 
ในตนเอง M S ระดับ M S ระดับ M S ระดับ 

          

1. ความรับผิดชอบ 1.44 .19 1 1.78 .12 2 2.00 .12 2 
2. การควบคมุตนเอง 1.34 .23 1 1.84 .15 2 2.11 .14 2 
3. การยอมรับผูอ่ืน 1.32 .28 1 1.74 .14 2 2.05 .16 2 
4.การตรงตอเวลา   1.43 .18 1 1.87 .12 2 2.19 .16 2 
          

โดยรวม 1.38 .17 1 1.81 .11 2 2.09 .12 2 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยางเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
รายดาน คือ ความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืน การตรงตอเวลา  และโดยรวม เปน
ดังนี้  
  กอนการทดลองอยูในระดับ 1 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง โดยเพื่อน/
ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือทุกดาน โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 1.44, 1.34, 1.32, 1.43 และ 1.38 คะแนน 
ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .17 ถึง .28    
  ระหวางการทดลองอยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเอง
บางครั้ง ทุกดาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.78, 1.84, 1.74, 1.87 และ 1.81 ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .11 ถึง .15   
  สวนหลังการทดลอง อยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองดวยตนเอง
บางครั้ง ทุกดาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.00, 2.11, 2.05, 2.19 และ 2.09 ตามลําดับ และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
.12  ถึง .16 
  

 ตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัย 
  การวิเคราะหขอมูลในสวนน้ี ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
รายดานและรวม กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง มาวิเคราะหหาคาเฉลีย่ และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนาํมาเปรียบเทียบและทดสอบความแตกตางโดยใชการวเิคราะหความแปรปรวน

แบบวัดซ้ําและใช Partial η2 คํานวณขนาดการสงผลของการทดลอง ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง 
6   และเม่ือพบความแตกตางในการเปรยีบเทียบแลว ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบรายคู คือ กอนการ
ทดลอง กับระหวางการทดลอง และระหวางการทดลองกับหลังการทดลอง  ดังแสดงในตาราง 6 
 
ตาราง 6 การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองรายดานและรวม แบบวดัซ้ํา  
     กอน ระหวาง และหลังทดลอง 
 

พฤติกรรม dfH dfE MSH MSE F Sig of F Partial η2 
        

ความรับผิดชอบ 2 30 1.30 .02 72.37 .00 .83 
การควบคุมตนเอง 2 30 2.46 .02 121.87 .00 .89 
การยอมรับผูอ่ืน 2 30 2.14 .02 87.62 .00 .85 
การตรงตอเวลา   2 30 2.32 .02 157.31 .00 .91 
        

โดยรวม 2 30 2.02 .01 260.50 .00 .95 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง  6  พบวา  
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบกอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง 
มีคาทดสอบ F = 72.37 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา คาเฉลี่ยพฤติกรรมความมี 
วินัยในตนเองดานความรับผิดชอบ กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติและมีคา Partial η2 = .83 แสดงวา การทดลองครั้งน้ี สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัย ใน
ตนเองดานความรับผิดชอบ อยูในระดับรอยละ 83 
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานการควบคุมตนเองกอน ระหวางการทดลอง และ
หลังทดลอง มีคาทดสอบ F = 121.87 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา คาเฉลี่ย
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการควบคุมตนเอง กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและมีคา Partial η2 = .89 แสดงวา การทดลองครั้งน้ี สงผลตอพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองดานการควบคุมตนเองอยูในระดับรอยละ 89  
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการยอมรับผูอ่ืนกอน ระหวางการทดลอง และหลัง
ทดลอง มีคาทดสอบ F = 87.62 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาคาเฉลี่ยพฤตกิรรม
ความมีวินัยในตนเองดานการยอมรับผูอ่ืน กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและมีคา Partial η2 = .85 แสดงวา การทดลองครั้งน้ี สงผลตอพฤติกรรม ความมี
วินัยในตนเองดานการยอมรับผูอ่ืนอยูในระดับรอยละ 85     
 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการตรงตอเวลา กอน ระหวางการทดลองและหลงัทดลอง 
มีคาทดสอบ F = 157.31 และ มีคา sig of F = .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา คาเฉลีย่พฤตกิรรมความมี
วินัยในตนเองดานการตรงตอเวลา กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติและมีคา Partial η2 = .91 แสดงวา การทดลองครั้งน้ี สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเองดานการตรงตอเวลา อยูในระดับรอยละ  91 
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม กอน ระหวางการทดลองและหลังทดลอง มีคา
ทดสอบ  F = 260.50 และ มีคา sig of F = .00  ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา คาเฉลี่ยพฤติกรรม ความมี
วินัยในตนเองโดยรวม กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและ

มีคา Partial η2 = .95  แสดงวา การทดลองครั้งน้ี สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม  
อยูในระดับรอยละ 95 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองรายดานและรวม 
     ที่วัดกอน ระหวาง และหลังทดลอง 
 

พฤติกรรม การทดสอบ ผลตางเฉลี่ย 
คาคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
Sig. 

      

กอน (1.44)  ระหวาง(1.78) -.35** .05 .00 
ความรับผิดชอบ 

ระหวาง(1.78) หลัง (2.00) -.22** .04 .00 
กอน (1.34)  ระหวาง(1.84) -.51** .05 .00 

การควบคุมตนเอง 
ระหวาง(1.84) หลัง (2.11) -.27** .03 .00 
กอน (1.32)  ระหวาง(1.74) -.42** .06 .00 

การยอมรับผูอ่ืน 
ระหวาง(1.74) หลัง (2.05) -.31** .04 .00 
กอน (1.43)  ระหวาง(1.87) -.44** .04 .00 

การตรงตอเวลา 
ระหวาง(1.87) หลัง (2.19) -.32** .03 .00 

      

กอน (1.38)  ระหวาง(1.81) -.43** .04 .00 
โดยรวม 

ระหวาง(1.81) หลัง (2.09) -.28** .02 .00 
      

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา  
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบ ที่วัดกอนกับระหวางการทดลอง
และวัดระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้น เทากับ -.35 และ  -.22 มีคา sig = .00    
และ .00  ซึ่งนอยกวา .05  แสดงวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบที่วัดระหวาง
ทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลังทดลองมีคาเปลีย่นแปลงมากขึ้นกวา
วัดระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < .05   
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการควบคุมตนเอง ที่วัดกอนกับระหวางการทดลอง
และวัดระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ -.51 และ -.27 มีคา sig = .00    
และ .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา พฤติกรรมความมีวินยัในตนเอง ดานการควบคุมตนเอง ที่วัดระหวาง
ทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลังทดลองมีคาเปลีย่นแปลงมากขึ้นกวา
วัดระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05   
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืน ที่วัดกอนกับระหวางการทดลอง
และวัดระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้น เทากับ  -.42   และ -.31 มีคา sig = .00    
และ .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา พฤตกิรรมความมีวินัยในตนเองดานการยอมรับผูอ่ืนที่วัดระหวาง
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ทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลังทดลองมีคาเปลีย่นแปลงมากขึ้นกวา
วัดระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05   
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานการตรงตอเวลา ที่วัดกอนกับระหวางการทดลอง
และวัดระหวางกับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมากขึ้นเทากับ -.44 และ -.32 มีคา sig = .00    
และ .00 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวา พฤติกรรมความมีวนิัยในตนเองดานการตรงตอเวลา ที่วัดระหวาง
ทดลองมีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดกอนทดลอง และวัดหลังทดลองมีคาเปลีย่นแปลงมากขึ้นกวา
วัดระหวางการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05 ดังแสดงเปนเสนภาพ ในภาพประกอบ 2 
 

 
 
ภาพประกอบ 2 เสนภาพการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองรายดาน 

 
 

  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม ที่วัดกอนกบัระหวางการทดลองและวัดระหวาง
กับหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงเฉลีย่มากขึ้นเทากับ -.43 และ -.28 มีคา sig = .00  และ .00 ซึ่ง
นอยกวา .05 แสดงวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม ที่วัดระหวางทดลองมีคาเปลีย่นแปลง
มากขึ้นกวาวัดกอนทดลองและวัดหลังทดลอง มีคาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกวาวัดระหวางการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p <.05  ดังแสดงเปนเสนภาพ ในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 เสนภาพการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ศึกษาเกี่ยวกับความมี
วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย มีความมุงหมาย
ของการวิจัยคอื เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมความมีวินยัในตนเอง กอน ระหวางและหลังการทดลองของ
กลุมที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย และศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยในดานตางๆ ที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย  
 ขอบเขตของการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนีค้ือ เด็กนักเรยีน ชาย – หญิง 
อายุระหวาง 4 – 5 ป กําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบัวมล 
(เจริญราษฎรอุทิศ) เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน 60 คน กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ีเปนนักเรียนชาย-หญิงอายุระหวาง 4 – 5 ป กําลังเรียนอยู ชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2554 โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ) สํานักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
จํานวน 16 คน โดยการคัดเลือกกลุมตวัอยางจากการ สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
ดวยวิธีการจับสลากหองเรียนมา 1 หองเรียน จากทั้งหมด จํานวน 2 หองเรียน จากนั้นทําการสังเกต
และบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย จํานวน 30 คน แลวนําคะแนน
มาจัดเรียงลําดับจากนอยไปมาก คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนนอยสุด 16 คนแรก มาเปนกลุมทดลองตวัแปร
ที่ใชในการวิจัยประกอบดวยตวัแปรอิสระ ไดแก การจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย ตัวแปรตาม  
ไดแก ความมีวินัยในตนเอง  
 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแผนการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย และแบบสังเกต
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จํานวน 16 ขอ ประกอบดวยดานความรับผิดชอบ 4 ขอ ดานการควบคุม
ตนเอง 4 ขอ ดานการยอมรับผูอ่ืน 4 ขอ และดานการตรงตอเวลาจํานวน 4 ขอ 
  การวิจัยในครั้งน้ีทําการศึกษากับกลุมตัวอยาง โดยสรางความคุนเคยกับเด็ก และจัดเตรียม
สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่ทําการทดลองใหเหมาะสม เตรียมความพรอมของเด็ก เม่ือเด็ก
พรอมแลว จึงทําการสังเกตพฤติกรรม กอนการทดลองกับเด็กเปนเวลา 1 สัปดาหๆ ละ 3 วัน คือ วัน
จันทร วันอังคาร วันพุธ โดยสังเกตพฤตกิรรมความมีวนิัยในตนเองจากการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง บันทึกการสังเกตโดยผูวิจัย และ
ผูชวยวิจัย 1 คน และคัดเลือกเด็กที่มีคะแนนนอยสุด 16 คนแรก เปนกลุมทดลอง 16 คน ดําเนินการ
ทดลองดวยตนเองโดยการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทยที่สงเสริมความมีวินยัในตนเองรายดาน 
ดานความรบัผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืนและการตรงตอเวลา เปนเวลา 8 สปัดาหๆ ละ 
3 วันคือ วันจันทร วันอังคาร วันพุธ ในชวงเวลา 10.00 – 10.20 น.จากนั้น นําขอมูลที่ไดในแตละ
สัปดาหมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และเม่ือสิ้นสุดในสัปดาหสุดทาย ผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมกับ
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เด็กกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการเดียวกัน จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมหลังการทดลอง
ไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพ่ือทดสอบหาสมมติฐาน และสรุปผลวิจัย  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาระดับและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย ผลการวิจัย
พบวา 
 1. การศึกษาระดับพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวมและรายดาน สรุป ดังนี้  
  กอนการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรอง
ใหรวมมือ ทุกดาน และระหวางการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมความมวีินัยในตนเอง ดวยตนเองบางครั้ง 
ทุกดาน  สวนหลังการทดลอง เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดวยตนเองบางครั้ง ทุกดาน   
 2. การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง โดยรวม และ
รายดาน สรุป ดังนี้ 
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยรวม กอน ระหวางทดลองและหลังทดลอง เปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p<.05 และการทดลองครั้งน้ี สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
โดยรวม อยูในระดับรอยละ 95 สวนพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองรายดาน กอน ระหวางทดลอง
และหลังทดลอง เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p<.05  และการทดลองครั้งน้ี สงผลตอ
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองอยูในระดับรอยละ 83, 89, 85 และ 91 ตามลําดับ 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศกึษาระดับและเปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย ผลการวิจัย
พบวา เด็กปฐมวัยกอนการทดลองระหวางการทดลองและหลังการทดลอง มีพฤติกรรมความมีวินัย ใน
ตนเองโดยรวมและรายดาน เฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานการวิจัยในครั้งน้ี แสดงใหเห็นวา การจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย สามารถ
สงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น อภิปรายไวดังนี้ 
 1. ระดับพฤติกรรมความมีวินยัในตนเอง หลังจากการจัดประสบการณการละเลนพื้นบาน
ของไทย มีคะแนนกอน ระหวางและหลังการทดลอง รายดานและโดยรวม เปนดังน้ี กอนการทดลอง
อยูในระดับ 1 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง โดยเพื่อน/ครูบอก หรือขอรองใหรวมมือ
ทุกดาน ระหวางการทดลองอยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองไดดวยตนเอง
บางครั้งทุกดาน  สวนหลังการทดลอง อยูในระดับ 2 คือ เด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองได
ดวยตนเอง บางครั้ง ทุกดาน จะเห็นไดวา พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง กอนการทดลองอยูในระดับ 1 
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ระหวางและหลังการทดลองอยูในระดับ 2 ซึ่งมีคาเทากันระหวางการทดลองและหลังการทดลอง ทั้งน้ี
เปนเพราะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองเพ่ิมขึ้นที่ละนอย และการสงเสริมพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเอง จําเปนตองใชระยะเวลาในการพัฒนา การจะปลูกฝงความมีวินัยในตนเองใหกับ
เด็กปฐมวัยน้ัน จะตองใหเด็กไดฝกฝน เรียนรูและคอยๆซึมซับที่ละเล็กที่นอย ซึ่งสอดคลองกับ วิทยา  
นาควัชระ (2544: 86) ที่กลาววา วินัยในตนเอง เปนกระบวนการที่คอยเปนคอยไป และจะตองอาศัย
การแนะนําจากผูอ่ืนตั้งแตเยาววัย เด็กจะบังคับการพัฒนาตนเองได โดยไดรับการแนะนําอยางดีในวัยเด็ก
ใหเด็กเขาใจถึงบทบาททางสังคมและจากการดูแบบและเลียนแบบอยางที่ปฏิบัติกัน เด็กสามารถตระหนัก
ถึงความจําเปนในการทําตามสังคม เด็กจะไดรับความรูมิใชจากผูใหญเทานั้น แตไดรับจากเพื่อนของเขา 
ดวยประสบการณที่เด็กไดรับในชวงปฐมวัย มีอิทธิพลตอการเสริมสรางฐานความพรอมในการพัฒนา
ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา ตลอดจนบคุลิกภาพตางๆ ตองมีการอบรมสั่งสอน
ตอเนื่องอยางเหมาะสม จึงจะเกิดคุณธรรมหรือความดีได แตถาสังเกตคะแนนเฉลี่ยกอน ระหวาง และ
หลังการทดลองมีการเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอและคอยๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตลอดทั้ง 8 สัปดาห  
ทั้งน้ีเนื่องการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย เปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอเด็กในการพัฒนา
ความพรอมในทุกๆ ดาน ซึ่งการละเลนพ้ืนบานของไทยเปนกระบวนการที่ทําใหเด็ก ไดทํากิจกรรม
รวมกันแบบเปนกลุม เกิดการเรียนรูในการเลนรวมกับผูอ่ืน รูจักปฏิบัติตามกฎกติกาในการเลน มีการ
ชวยเหลือกัน มีการยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเพื่อนในการวางแผนในการเลน เด็ก
รูจักควบคุมตนเองในการเลน อดทนรอคอย และตรงตอเวลาในการเลน จะเปนรากฐานที่สําคัญตอการคิด
และการเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานการพัฒนาการปลูกฝงวินัยในตนเอง ใหเกิดขึ้นในตัวเด็กนั้น 
เปนการดําเนินการปลูกฝง หรือสรางความประพฤตทิี่ดีงามใหเกิดมีขึ้นในตวัเด็ก และทําใหเด็กแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคอยางตอเน่ืองจนเกิดเปนความเคยชิน โดยไมตองมีผูอ่ืนคอยชี้แนะหรือตักเตือน
ใหกระทํา แลวสามารถทําใหเด็กบรรลุวัตถุประสงคที่เราตองการใหเด็กไดรับ   
 2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย หลังจากไดรับการจัด
ประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย โดยรวมและรายดาน มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้น อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < .05 ทั้งน้ีเปนเพราะจากการจัดประสบการณการละเลนของเด็กไทย 
เปนการละเลนที่สงเสริมใหเด็กเกิดความรับผิดชอบในการเลนรวมกนั มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
รูจักปฏิบัติตามขอตกลงในการเลน รูจักอดทนและรอคอย รูจักตรงตอเวลาในการเลน ซึ่งจะชวยพัฒนา
ตอไปเปนความมีวินัยในตนเอง โดยมีการจัดประสบการณการละเลนของเด็กไทยหมุนเวียนกันไปและ
เด็กจะเกิดการเรียนรูพฤตกิรรมความมวีินยัในตนเองไดเต็มตามศักยภาพของตนเอง มีความสนุกสนาน
ในการเลนและไมเครยีด  จึงทําใหเด็กแสดงพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองออกมาโดยที่ไมตองมีการบังคบั
ใหเด็กทํา เพราะเมื่อเด็กอยูทามกลางเพือ่นๆ และสภาพแวดลอมทีคุ่นเคย เด็กจะเปนตวัของตวัเอง
มากที่สุด และเด็กจะแสดงความสามารถที่แทจริงของตนเองออกมา (Hill.  1993: 23) สอดคลองกับ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช (2527: 482 – 483) มีความเห็นวา การฝกระเบียบวินัยตองฝกอยาง
สมํ่าเสมอ มีความอดทน มีความพยาม ไมใจรอน และตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก 
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ใหเด็กมีความเขาใจระเบียบวินัยแตละเรื่องที่ใหปฏิบตัิ โดยอธิบายใหเขาใจเหตุผล ชี้ใหเห็นผลดีของ
การปฏิบัติ และผลเสียที่เกิดขึ้นหากไมปฏิบัติ เม่ือเด็กเขาใจเด็กจะปฏิบัติดวยความเต็มใจ ซึ่งจะชวย
ใหเด็กมีวินัยในตนเองไมวาจะอยูตอหนาหรือลับหลังผูใหญก็จะประพฤติปฏิบตัิอยูในระเบียบอันดี ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดเห็นของ วอลซ (วัชรินทร เทพมณี.  2545:77; อางอิงจาก Walsh.  1980: 43) 
ที่กลาววา วนิัยในตนเองยอมเกิดจากการที่เด็กยอมรับขอตกลงและปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เด็กมีสวนรวม
ในการสรางขึน้ ชวยใหเด็กเรียนรูและเขาถึงการอยูรวมกันภายใตขอตกลง โดยไมมีการฝนใจหรอืบังคับ
ใหทําตาม นอกจากนี้ การแสดงความชื่นชมของครู เม่ือเด็กทําสิ่งที่ดีงามและกลาวย้ําใหเกิดความมัน่ใจ
ในการกระทํา ชวยทําใหเดก็มีความรูสึกที่ดี มีกําลังใจที่จะทําสิ่งที่ดีงามตอไป (ฉันทนา ภาคบงกช.  
2528: 47 – 48) ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนการพัฒนาใหเด็กมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองสูงขึ้น

และมีคา Partial η2 = .95 แสดงวา การทดลองครั้งน้ี สงผลตอพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองโดยรวม  
อยูในระดับรอยละ 95 
 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบ พบวา การจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนรวมกันเปนกลุม เด็กมีสวนรวมในกิจกรรมการเลน
อยางทั่วถึง มีการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืนมากขึ้น เด็กเกิดการเรียนรูความคิด ความรูสึก ปฏิกิริยา และ
พฤติกรรมซึ่งกันและกัน (ทศินา แขมมณี.  2522: 202) ถึงแมวา ในชวงแรกของการละเลนของเด็กไทย 
เด็กจะพบกับความขัดแยงและไมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของเพื่อนๆ อยูบาง แตเม่ือเด็ก
คุนเคยและไดปฏิบัติกิจกรรมบอยครั้ง พบวา เด็กมีความสนุกสนานในการเลนรวมกับเพ่ือน มีการปฏิสัมพันธ
พูดคุยกันมากขึ้น ทําใหความขัดแยงลดนอยลง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเด็กตองมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติ
ตามขอตกลงและกฎกิตาในการเลน มีความตั้งใจในการเลนจนเสร็จและชวยกันเก็บของที่เลนเขาที่ให
เรียบรอย ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ นงพงา ลิ้มสุวรรณ (2535: 65) ที่กลาววา การสงเสริม
วินัยในตนเองใหแกเด็กปฐมวัยนั้น เด็กควรเรียนรูถึงสิ่งที่ถูกและผิด รวมทั้งใหกฎเกณฑและการใหเหตุผล 
ซึ่งจะสงผลตอความรับผิดชอบของเด็กในการทํางานรวมกันเปนกลุม  และสอดคลองกับ ศลุีพร นมิิตกุล 
(2512: 63) ทีก่ลาววา กิจกรรมในการเรียนที่สงเสริมการทํางานเปนหมูคณะ และการทํางานดวยตนเอง
จะทําใหเด็กรูจักสิทธิและหนาที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนัน้ๆ อันจะกอใหเกิด
ความมีวินัยในตนเองแสดงวาการทดลองในครั้งน้ี สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานความ

รับผิดชอบอยูในระดับรอยละ  83 (Partial η2 = .83) 
  พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการควบคุมตนเอง  จากการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทยในระยะแรกๆ พบวา เด็กสวนใหญยังยึดตนเองในลักษณะตางๆ เชน ไมทําตามขอตกลง  
แยงกันเลนไมยอมเขาแถว มีการทะเลาะกัน ผลกักัน และแกลงกันตลอดเวลา แตพอในระยะเวลาตอมา
เม่ือเด็กไดมีโอกาสเรียนรูและฝกการควบคมุตนเอง เด็กเริ่มควบคุมตนเองไดมากขึ้น โดยรูจักการรอคอย
เพ่ือนและเลนตามลําดับกอนหลัง ไมทะเลาะกัน และไมแกลงเพื่อน ซึ่งสอดคลองกับ รักตวรรณ ศิรถิาพร 
(2532: 56) กลาววา กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทั้งทางวัตถุและบุคคล 
จะชวยใหเด็กเรียนรูวิธีการปฏิบัตตินในสังคม ทําใหมีความสามารถในการเขาใจผูอ่ืนปรับตวัเขากบัผูอ่ืน
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อันเปนหนทางในการฝกเด็กใหมีการควบคุมตนเอง ทั้งน้ีครูจะเปนผูชี้แนะแนวทางสงเสริม กระตุนให
เด็กทําภายใตบรรยากาศที่อิสระและผอนคลาย โดยที่ครูไมไดบอกหรือออกคําสั่งใหเด็กปฏิบัติตามใน
การควบคุมตนเอง แตครูจะชวนใหเด็กเหน็ถึงความสําคญัและประโยชนที่เกิดจากการปฏิบัติ ซึ่งจะทําให
เด็กยอมรับและปฏบิัตติามครูดวยดีวธิีการดังกลาว จึงสงเสริมความมีวินัยในตนเองใหเกิดขึ้นกับเด็ก
ไดทั้งสิ้น แสดงวา การทดลองนี้สงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานการควบคุมตนเอง อยูใน

ระดับรอยละ  89 (Partial η2 = .89)  
 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการยอมรับผูอ่ืน พบวา การจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความสามารถของตนใหเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน มีสวนรวม
ในการเลนเกมตางๆ ดวยตนเอง ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและการทํากิจกรรมรวมกันทําใหเด็กเกิด
ความภาคภูมิใจวาตนเองมีคุณคา เชน เด็กจะชวยบอกทางใหเพ่ือนเดิน เด็กชวยกันบอกวิธีเลนใหกับ
เพ่ือน ซึ่งเปนผลใหเด็กมีการยอมรับผูอ่ืน ดังที่ พนม ลิ้มอารี (2522: 56 – 57) กลาววา การที่เด็กมี
ปฏิสัมพันธกันภายในกลุมจะทําใหเด็กเรียนรูถึงการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักตนเองในฐานะสมาชิกของ
กลุม มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน รูจักปฏิบัตตินตามกติการวมกัน และการมีปฏกิิริยา
โตตอบกบัเพ่ือนๆ ระหวางการทํากิจกรรมกลุมกันน้ัน มีความสําคัญอยางมาก เพราะจะชวยใหเด็ก

เกิดการพัฒนาการทางดานสังคมและมีคา Partial η2 = .85 แสดงวา การทดลองครั้งนี้ สงผลตอ

พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการยอมรับผูอ่ืนอยูในระดับรอยละ 85  (Partial η2 = .85) 
 พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองดานการตรงตอเวลา พบวา การจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย สามารถสงเสริมพฤติกรรมความมวีินยัในตนเอง ดานการตรงตอเวลาสูงกวาพฤติกรรม
ในดานอ่ืน ทั้งน้ี เน่ืองจากการละเลนของเด็กไทย เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงลักษณะนิสัย รูจักมารยาท 
เคารพกฎกตกิาขอตกลง และการปฏบิัตตินในการทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน จากการสังเกตพฤติกรรม
ของเด็กในการจัดประสบการณ การละเลนของเด็กไทยในชวงสัปดาหแรกๆ มีเด็กบางคนไมฟงสัญญาณ  
ไมยอมเลิกเลนเม่ือหมดเวลา และจะมีเพ่ือนๆ ตะโกนบอกใหเลิกเลนหลายๆ ครั้ง มีเด็กบางคนขอเลน
ตอและไมยอมหยุดเลนแมวาเพื่อนๆ จะบอกใหเลิกเลน แตพอในชวงสปัดาหทายๆ เม่ือเด็กไดยินสัญญาณ
หมดเวลา เด็กๆ จะหยุดเลน และเลิกเลนดวยตนเองทันที โดยไมมีการตอรองขอยืดเวลาในการเลน  
แสดงใหเห็นการพัฒนาพฤตกิรรมความมีวนิัยในตนเองในดานการตอตอเวลา ดังที่ กูด (จินดา นาเจริญ. 
2540; อางอิงจาก Good.  1973) ไดใหแนวคิดวา วินัยในตนเอง ไมใชการบังคับโดยอํานาจจากภายนอก 
แตเปนการบังคับโดยอํานาจภายในตัวบุคคลนั้นเอง และเปนอํานาจอันเกิดจากการเรียนรู หรือการยอมรับ
คุณคาอันใดอันหน่ึง ซึ่งทําใหบุคคลสามารถบังคับพฤติกรรมของตนเองได แสดงวา การทดลองครั้งน้ี 

สงผลตอพฤตกิรรมความมีวนิัยในตนเอง ดานการตรงตอเวลา อยูในระดับรอยละ 91 (Partial η2 = 
.91) 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การจดัประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย สามารถ
ชวยพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย ทั้งน้ีถาเดก็ไดรับการสนบัสนนุ สงเสรมิและ
ฝกฝนอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจากผลการวิจัยตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห เด็กที่ไดรับการจัดประสบการณ
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การละเลนพ้ืนบานของไทยอยางตอเนื่อง ทําใหเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความมวีินัยในตนเอง
ในดานความรบัผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืน และดานการตรงตอเวลา ทั้งน้ี
ครูยังมีบทบาทสําคัญที่ตองสอดแทรกพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ในทุกขั้นตอนของการจัดประสบการณ
การละเลนพื้นบานของไทย คือในขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป โดยเฉพาะในขั้นสรุป ครูจะตองชี้แนะ 
และกระตุนใหเด็กตระหนักถงึความสําคัญของพฤติกรรม ความมีวินัยในตนเองในการอยูรวมกบัผูอ่ืนได
อยางเหมาะสม ดังนั้นผูที่เกี่ยวของและผูทีส่นใจในการศกึษา เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
เด็กปฐมวัย สามารถศึกษาและใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณการเรียนการสอน ใหสอดคลอง
กับพัฒนาการความสนใจตามวัยและวุฒิภาวะ ตลอดจนระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการจัดประสบการณ
ใหกับเด็กปฐมวัยตอไป 

 
ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
การละเลนพื้นบานของไทย  พบขอสังเกต ดังนี้ 
 1. ในชวงระยะเวลาสัปดาหแรกๆ ของการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย พบวา 
เด็กๆ ยังไมคุนเคยกับการละเลนพ้ืนบานของไทย มีการแยงกันเลน สงเสียงดัง และทะเลาะกันในบางชวง
ของการทํากิจกรรม เด็กบางคนไมยอมเลนกับเพ่ือน เด็กๆ ยังไมมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง
เทาที่ควร  ครูพยายามกระตุนใหเด็กมีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองโดยในขั้นสรุปครูใหเด็กชวยกัน
คิดและชมเชยเด็กที่มีพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง แตเม่ือการทดลองผานไประยะหนึ่ง เด็กเริ่มคุนเคย
และเริ่มเรียนรูจากการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย มากขึ้น จึงทําใหเด็กแสดงออกถึง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองเพิ่มมากขึ้น 
 2. ชวงระยะเวลาสัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาหที่ 8 เด็กมีความมีวินัยในตนเองเปลี่ยนแปลงทีดี่ขึ้น 
มีการพัฒนาขึ้นในชวงทุกสปัดาห เน่ืองจากขณะที่เด็กไดทํากิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทยนั้น 
เด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมการเลนรวมกบัเพ่ือน รูจักชวยเหลือตนเองและเพื่อน เกดิการเรียนรูในการอยู
รวมกัน รูจักการอดทนรอคอย ปฏิบัตติามกติกา ขอตกลง เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกัน มีความกระตือรือรน
ในการทํากิจกรรม มีความรับผิดชอบในการเลน รูจักตรงตอเวลาในการเลน ซึ่งเปนลักษณะนิสัยที่ควร
เกิดขึ้นในตวัเด็ก เด็กมีความสนใจและรวมมือในการทํากิจกรรมเปนอยางดี และเห็นความเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กในการทํากิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทย 
 3. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง จําแนกตามรายดาน ไดแก ดาน
ความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืน และดานการตรงตอเวลา ของเด็กแตละคน
มีจุดเริ่มตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงชาเร็วตางกัน เน่ืองมาจากความพรอมในการเรียนรูของแตละคน
ตางกัน แตสิ่งที่เหมือนกนัคอืเม่ือเด็กเกิดความพรอมในการเรียนรูแลว พฤตกิรรมความมวีินัยในตนเอง
จะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว และในพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง แตละดานก็มีการเปลี่ยนแปลงเปนไป
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อยางสม่ําเสมอ โดยจะคอยๆ เพ่ิมขึ้นไปในแตละสปัดาห เนื่องจากเดก็ไดรับการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย ตอเนื่องกันถึง 8 สัปดาห 
 4. การสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กจากการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย เปนการเรียนรูที่แสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบตัิกิจกรรมใหสําเร็จ มีการชวยเหลอืกัน
ไมทะเลาะหรอืขัดแยงกันในการทํากิจกรรม รูจักการรอคอยและปฏิบัตติามกติกาขอตกลง เด็กรูจัก
ตรงตอเวลาในการเลน เด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรม ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา 
ชวยเหลือ เตรยีมอุปกรณ เปนผูนําในชวงระยะแรกๆ จากนั้นครูเปนผูใหคําแนะนําและเสริมสรางกําลังใจ
ที่ดีใหกับเด็ก และคอยใหชวยเหลือเม่ือเด็กพบปญหาในการปฏิบัติกิจกรรม  

 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย เปนระยะเวลา 8 สัปดาห คอนขางนาน
เกินไป อาจทําใหเด็กเกิดความเบื่อหนาย ควรหาสิ่งกระตุน เชน เปลี่ยนสถานที่ทําการทดลอง ใหการ
เสริมแรงกับเด็ก เปนตน 
 2. การนําแผนการจัดประสบการณมาทดลองกับกลุมตัวอยาง ควรทําการวิเคราะหแผนการจัด
ประสบการณแตละแผนใหครอบคลุมกับพฤติกรรมและจุดประสงคที่วางไว  
 3. ในการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย ในเรื่องของเวลาสามารถทีจ่ะยดืหยุน
ใหเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของเด็ก เนื่องจากเด็กในชวงวัยน้ี มีชวงระยะเวลาความ
สนใจสั้น 

 
ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในดานอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเอง เชน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การคิดแกปญหา การเปนผูนําผูตาม เปนตน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงผลของการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย ที่มีผลตอ
พัฒนาการดานอ่ืนๆ เชน พัฒนาการทางดานอารมณ พัฒนาการดานรางกาย เปนตน 
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   - คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
   - แบบสงัเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
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คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
คําชี้แจง:  แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองประกอบดวย 
 1. ความรับผิดชอบ   4   ขอ      
 2. การควบคุมตนเอง 4   ขอ   
 3. การยอมรับผูอ่ืน  4   ขอ    
 4. การตรงตอเวลา  4   ขอ  
กลาวคือ 
 พฤตกิรรมความมีวินัยในตนเอง หมายถึง การที่เด็กแสดงออกถึงความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมและอารมณของตนเองไดอยางเหมาะสมในการอยูรวมกับผูอ่ืน โดยเกิดจากการตระหนักถึง
คุณคาของสิ่งที่ตนควรปฏิบตัิเพ่ืออยูรวมกัน ประกอบดวยคุณลักษณะตางๆ ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมความรับผิดชอบ 
  1.1 มีความตั้งใจในการเลนและทํากิจกรรมจนเสร็จ 
  1.2 ปฏิบัตติามขอตกลงและกฎกติกาการเลน 
  1.3 รูจักชวยเหลือตนเอง 
  1.4 ชวยเกบ็ของเขาที ่
 2. พฤติกรรมการควบคุมตนเอง 
  2.1 อดทนรอคอยผูอ่ืนในการเลนและทํากิจกรรม 
  2.2 เลนและทํากิจกรรมตามลําดับกอน-หลัง 
  2.3 ไมแกลงเพ่ือนในขณะเลน 
  2.4 ไมทะเลาะหรอืขัดแยงกับผูอ่ืน  
 3. พฤติกรรมการยอมรับผูอ่ืน 
  3.1 ยอมรับความชวยเหลือจากเพื่อน 
  3.2 เห็นอกเห็นใจเพ่ือน 
  3.3 ทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนได 
  3.4 ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของเพื่อน 
 4. พฤติกรรมการตรงตอเวลา 

  4.1 เขารวมกิจกรรมตรงตามเวลาที่กําหนด 
  4.2 เลนตามขั้นตอนและตามเวลาที่กําหนด 
  4.3 เลิกเลนทันที เม่ือไดยินสัญญาณหมดเวลา  
  4.4 ไมตอรองขอยืดเวลาในการเลน 

 
 แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย เปนการบันทึกในรูปของความถี่
(จํานวนครั้ง) และระดับคุณภาพของพฤติกรรม จัดเปน 4 ระดับคะแนน คือ 3, 2, 1 และ 0 
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 เวลาที่ใชในการสังเกต สังเกตในชวงกิจกรรมกลางแจงจากการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย เปนเวลาจํานวน 1 สัปดาห เพ่ือเก็บขอมูลพ้ืนฐานกอนการทดลอง และจากการจัด
ประสบการณการละเลนพื้นบานของไทยเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน ไดแก วนัจันทร วันอังคาร 
วันพุธ โดยทําการสังเกตและบันทึกการสังเกตในขั้นดําเนินกิจกรรมชวงเวลา 10.00 – 10.20 น. รวม
เวลา 20 นาที การสุมเวลาในการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองตามตารางการสุมเวลาสังเกต
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ใชนาฬิกาจับเวลา ในการใหสัญญาณเริ่มและหมดเวลาการสังเกต          
 

ขอปฏิบัติในการสังเกต 
 1. เขียนชื่อผูสังเกต ชื่อนักเรียน วัน เดือน ป ที่สังเกต 
 2. ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 1 คน รวมผูสังเกต 2 คนทําการสังเกตพฤตกิรรมความมีวินัยใน
ตนเอง 
 3. การสังเกตใหผูสังเกต 2 คน คือ ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 1 คน ทําการสังเกตพรอมกัน
ในชวงเวลาเดียวกัน ใชเวลาสังเกตคนละ 30 วินาท ี เวลาบันทึกการสังเกต 8 นาที สลับกัน และ
สังเกตเวียน ตั้งแตคนที ่1 ถึงคนที ่16 
 

การบันทึกการสังเกตและการใหคะแนน 
 เม่ือพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองเกิดขึ้นตรงกับขอใด และชองระดับคะแนนพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองตรงกบัชองใดใหทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองนั้น  หากเกิดพฤติกรรมความมี
วินัยในตนเองและชองระดับคะแนนพฤติกรรมความมีวนิัยในตนเองซ้าํชองเดิมใหทําเครื่องหมาย  
เพ่ิมลงในชองเดิม ตามจํานวนครั้งที่เกิดพฤติกรรมซ้ํา โดยทําการบันทึก ดังนี้ 
 ชองระดับคะแนน 3 บันทกึเมื่อนักเรียนเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองไดดวยตนเอง
ทุกครั้ง 
 ชองระดับคะแนน 2 บันทกึเมื่อนักเรียนเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองไดดวยตนเอง
เปนบางครั้ง 
 ชองระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อนักเรียนเกิดพฤติกรรมความมีวินยัในตนเองโดยใหผูอ่ืน
บอกทุกครั้ง 
 ชองระดับคะแนน 0 บันทึกเม่ือนักเรียนไมเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
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 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ 
 
ขอ รายการ

พฤติกรรม 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1 เด็กมีความตั้งใจ
ในการเลนและ
ทํากิจกรรมจน
เสร็จ 

เด็กมีความตั้งใจ
ในการเลนและทํา
กิจกรรมจนเสร็จ
ดวยตนเอง 
ทุกครั้ง 

เด็กมีความตั้งใจ
ในการเลนและทํา
กิจกรรมจนเสร็จ
ดวยตนเองเปน
บางครั้ง 

เด็กมีความตั้งใจใน
การเลนและทาํ
กิจกรรมจนเสร็จแต
มีผูอ่ืนคอยเตือน 
ทุกครั้ง 

เด็กไมตั้งใจใน
การเลนและทาํ
กิจกรรมเลย 
 

2 เด็กปฏิบัตติาม
ขอตกลงในการ
เลน 

เด็กปฏิบัตติาม
ขอตกลงในการ
เลนดวยตนเอง
ทุกครั้ง 

เด็กปฏิบัตติาม
ขอตกลง ในเลน
ไดดวยตนเองเปน
บางครั้ง 

เด็กปฏิบัตติาม
ขอตกลงในการเลน
โดยผูอ่ืนตองคอย
แนะนําทุกครัง้ 

เด็กไมปฏิบัตติาม
ขอตกลงในการ
เลนเลย 

3 เด็กรูจัก
ชวยเหลือตนเอง 

เด็กรูจักชวยเหลือ
ตนเองในการเลน
ทุกครั้ง 

เด็กรูจักชวยเหลือ
ตนเองในการเลน
เปนบางครั้ง 

เด็กรูจักชวยเหลือ
ตนเองในการเลน
โดยขอรองใหผูอ่ืน
ชวยเหลือทุกครั้ง 

เด็กไมสามารถ
ชวยเหลือตนเอง
ในการเลนไดเลย 

4 เด็กชวยเกบ็ของ
เขาที ่

เด็กชวยเกบ็ของ
เขาที่ดวยตนเอง
ทุกครั้ง 

เด็กชวยเกบ็ของ
เขาที่ดวยตนเอง
เปนบางครั้ง 

เด็กชวยเกบ็ของ
เขาที่โดยใหผูอ่ืน
บอกทุกครั้ง 

เด็กไมชวยเกบ็
ของเขาที่เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

87 

 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานพฤติกรรม
การควบคุมตนเอง 
 
ขอ รายการ

พฤติกรรม 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1 เด็กอดทนรอ
คอยผูอ่ืนในการ
เลนและทํา
กิจกรรม 
 

เด็กอดทนรอคอย
ผูอ่ืนในการเลน
และทํากิจกรรมได
ดวยตนเองทกุครั้ง 
 

เด็กอดทนรอคอย
ผูอ่ืนในการเลน
และทํากิจกรรมได
ดวยตนเองเปน
บางครั้ง 

เด็กอดทนรอคอย
ผูอ่ืนในการเลนและ
ทํากิจกรรมโดยให
ผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 

เด็กไมอดทนรอ
คอยผูอ่ืนในการ
เลนและทํา
กิจกรรมเลย 

2 เด็กเลนและทาํ
กิจกรรม
ตามลําดับ 
กอน-หลัง 
 

เด็กเลนและทาํ
กิจกรรม
ตามลําดับกอน-
หลังดวยตนเอง
ทุกครั้ง 

เด็กเลนและทาํ
กิจกรรม
ตามลําดับกอน-
หลังดวยตนเอง
เปนบางครั้ง 

เด็กเลนและทาํ
กิจกรรมตามลําดับ
กอน-หลังโดยใหผู
เตือนทุกครั้ง 

เด็กไมเลนและไม
ทํากิจกรรม
ตามลําดับกอน-
หลังเลย 

3 เด็กเลนโดยไม
แกลงเพ่ือน
ในขณะเลน 
 

เด็กเลนโดยไม
แกลงเพ่ือน
ในขณะเลน 
ทุกครั้ง 

เด็กเลนโดยแกลง
เพ่ือนในขณะเลน
เปนบางครั้ง 

เด็กแกลงเพ่ือน
ในขณะเลนโดย
ผูอ่ืนคอยเตือน 
ทุกครั้ง 

เด็กแกลงเพ่ือน
ทุกครั้งในขณะ
เลนรวมกัน 

4 เด็กไมทะเลาะ
หรือขัดแยงกับ
ผูอ่ืน  

เด็กไมทะเลาะ
หรือขัดแยงกับ
ผูอ่ืน ในการเลน
ทุกครั้ง 

เด็กไมทะเลาะ
หรือขัดแยงกับ
ผูอ่ืน ในการเลน
เปนบางครั้ง 

เด็กทะเลาะหรือ
ขัดแยงกับผูอ่ืน ใน
การเลนโดยผูอ่ืน
ตองคอยเตือน 
ทุกครั้ง 

เด็กทะเลาะหรือ
ขัดแยงกับผูอ่ืนทุก
ครั้งที่เลน 
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 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานพฤติกรรม
การยอมรับผูอ่ืน 

 
ขอ รายการ

พฤติกรรม 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1 เด็กยอมรับความ
ชวยเหลือจาก
ผูอ่ืน 

เด็กยอมรับความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน
ในการเลนทุกครั้ง 

เด็กยอมรับความ
ชวยเหลือจาก
ผูอ่ืนใน 
การเลนเปน
บางครั้ง 

เด็กยอมรับความ
ชวยเหลือจากผูอ่ืน
โดยผูอ่ืนคอยบอก
ทุกครั้ง 

เด็กไมยอมรับ
ความชวยเหลอื
จากผูอ่ืนเลย 

2 เด็กเห็นอกเห็น
ใจเพ่ือน 
 

เด็กเห็นอกเห็นใจ
เพ่ือนในการเลน
รวมกันทุกครัง้ 
 

เด็กเห็นอกเห็นใจ
เพ่ือนในการเลน
รวมกันเปน
บางครั้ง 
 

เด็กเห็นอกเห็นใจ
เพ่ือนในการเลน
รวมกันโดยผูอ่ืน
ตองคอยบอก 
ทุกครั้ง 

เด็กไมเคยเหน็อก
เห็นใจเพ่ือนเลย
ในการเลนรวมกัน
เลย 

3 เด็กเลนและทาํ
กิจกรรมรวมกับ
เพ่ือนในกลุมได 
 

เด็กเลนและทาํ
กิจกรรมรวมกับ
เพ่ือนในกลุมได
ดวยตนเองทกุครั้ง 
 

เด็กเลนและทาํ
กิจกรรมรวมกับ
เพ่ือน 
ในกลุมเปน
บางครั้ง 
 

เด็กเลนและทาํ
กิจกรรมรวมกับ
เพ่ือนในกลุมไดโดย
ผูอ่ืนตองรองขอให
เลนและทํากิจกรรม
ดวยทุกครั้ง 

เด็กไมเลนและไม
ทํากิจกรรม
รวมกับเพ่ือนใน
กลุมเลย 

4 เด็กยอมรับฟง
ความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ
ของเพ่ือน 

เด็กยอมรับฟง
ความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะของ
เพ่ือนและนําไป
ปฏิบัติดวยตนเอง
ทุกครั้ง 

เด็กยอมรับฟง
ความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะของ
เพ่ือนและนําไป
ปฏิบัตเิปน
บางครั้ง 

เด็กยอมรับฟง
ความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะของ
เพ่ือนโดยมีผูอ่ืน
คอยเตือนทุกครั้ง 

เด็กไมยอมรับฟง
ความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะของ
เพ่ือนเลย 
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 คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ดานพฤติกรรม
การตรงตอเวลา 
 
ขอ รายการ

พฤติกรรม 
3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1 เด็กเขารวม
กิจกรรมการเลน
ตรงตามเวลาที่
กําหนด 
 
 

เด็กเขารวม
กิจกรรมการเลน
ตรงตามเวลาที่
กําหนดไดดวย
ตนเองทุกครั้ง 
 

เด็กเขารวม
กิจกรรมการเลน
ตรงตามเวลาที่
กําหนดดวย
ตนเองเปน
บางครั้ง 

เด็กเขารวม
กิจกรรมการเลน
ตรงตามเวลาที่
กําหนดโดยผูอ่ืน
บอกทุกครั้ง 
 

เด็กไมเขารวม
กิจกรรมการเลน
ตรงตามเวลาที่
กําหนด 
 

2 เด็กเลนตาม
ขั้นตอนและตาม
เวลาที่กําหนด 
 

เด็กเลนตาม
ขั้นตอนและตาม
เวลาที่กําหนดได
ดวยตนเองทกุครั้ง 
 

เด็กเลนตาม
ขั้นตอนและตาม
เวลาที่กําหนดได
ดวยตนเองเปน
บางครั้ง 

เด็กเลนตาม
ขั้นตอนและตาม
เวลาที่กําหนดโดย
ผูอ่ืนบอกทุกครั้ง 
 

เด็กไมเลนตาม
ขั้นตอนและตาม
เวลาที่กําหนดเลย 
 

3 เด็กเลิกเลนทนัที
เม่ือไดยิน
สัญญาณ 
หมดเวลา  

เด็กเลิกเลนดวย
ตนเองทันทีทกุ
ครั้งเม่ือไดยิน
สัญญาณ 
หมดเวลา  

เด็กเลิกเลนดวย
ตนเองเปน
บางครั้งเม่ือไดยิน
สัญญาณ 
หมดเวลา 

เด็กเลิกเลนเม่ือได
ยินสัญญาณหมด
เวลาโดยมีผูอ่ืน
บอกทุกครั้ง 

เด็กไมยอมเลิก
เลนทันทเีม่ือได
ยินสัญญาณ 
หมดเวลา 

4 เด็กไมตอรองขอ
ยืดเวลาใน 
การเลน 

เด็กไมตอรองขอ
ยืดเวลาในการเลน
ทุกครั้ง 

เด็กไมตอรองขอ
ยืดเวลาในการเลน
เปนบางครั้ง 

เด็กขอยืดเวลาใน
การเลนโดยผูอ่ืน
ตองเตือนทุกครั้ง
ทุกครั้ง 

เด็กตอรองขอ
ยืดเวลาในการเลน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 
 

สัปดาหที่ ……… วันที่ …….. เดือน …………………....................................... พ.ศ. ………....... 
ชื่อผูสังเกต ………………………............ นามสกุล …………………......... เปนผูสังเกตคนที่ ........ 
ชื่อนักเรียน ………………………............ นามสกุล …………………...........ชั้นอนุบาลปที่ ............ 
คําชี้แจง: สังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยตามรายละเอียดหัวขอตางๆ แลวขดี            
เครื่องหมาย  ลงในชองวางระดับคะแนนตามจํานวนครั้งที่เด็กแสดงพฤติกรรม 
 

ระดับคะแนน 
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 

3 2 1 0 
หมายเหต ุ

1. พฤติกรรมความรับผิดชอบ 
    1.1 เด็กมีความตั้งใจในการเลนและทํากิจกรรมจนเสร็จ 
    1.2 เด็กปฏิบัติตามขอตกลงและกฎกติกาการเลน 
    1.3 เด็กรูจักชวยเหลือตนเอง 
    1.4 เด็กชวยเก็บของเขาที่ 

    

2. พฤติกรรมการควบคุมตนเอง 
    2.1 เด็กอดทนรอคอยผูอื่นในการเลนและทํากิจกรรม 
    2.2 เด็กเลนและทํากิจกรรมตามลําดับกอน-หลัง 
    2.3 เด็กเลนโดยไมแกลงเพ่ือนในขณะเลน 
    2.4 เด็กไมทะเลาะหรือขัดแยงกับผูอื่น 

    

3. พฤติกรรมการยอมรับผูอื่น 
    3.1 เด็กยอมรับความชวยเหลือจากเพื่อน 
    3.2 เด็กเห็นอกเห็นใจเพ่ือน 
    3.3 เด็กเลนและทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนได 
    3.4 เด็กยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของเพื่อน 

    

4. พฤติกรรมการตรงตอเวลา 
    4.1 เด็กเขารวมกิจกรรมการเลนตรงตามเวลาที่กําหนด 
    4.2 เด็กเลนตามขั้นตอนและตามเวลาที่กําหนด 
    4.3 เด็กเลิกเลนทันทีเมื่อไดยินสัญญาณหมดเวลา  
    4.4 เด็กไมตอรองขอยืดเวลาในการเลน 

    

 

บันทึกพฤติกรรมเพิ่มเติม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
                                                  ลงชื่อ …………………………………………….. 
                                                                              ………./………../……… 
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ภาคผนวก ข 
 
   - คูมือการใชแผนการจัดประสบการณการละเลนพืน้บานของไทย 
   - แผนการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

92 

คูมือการใชแผนการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย 
 

หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง สามารถจัดกิจกรรมสงเสริมไดหลายทาง แนวทาง
ประการหนึ่งที่สามารถกระทําได คือ การจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย แผนการจัดประสบการณ
การละเลนพ้ืนบานของไทยทีผู่วิจัยสรางขึน้นี้เปนการจัดประสบการณทีเ่ปดโอกาสใหเด็กมีความรบัผิดชอบ  
และรวมมือในการเลน มีการควบคุมตนเองอดทนอดกลั้น รูจักการรอคอย มีการตรงตอเวลาในการเลน 
และเกิดการเรียนรูในการยอมรับผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ชวยเหลือกันในการเลนยอมรับขอตกลงของ
คนสวนมากและปฏิบัติตามกติกาและขอตกลงของการเลน ทั้งน้ีครูผูซึ่งมีบทบาทในการจัดสภาพแวดลอม
และบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู จัดเตรียมสื่อและอุปกรณที่หลากหลาย อธิบายวิธีการปฏิบัต ิ เปด
โอกาสใหเด็กมีประสบการณในการละเลนพื้นบานของไทยอยางสนุกสนานและกระตุนเด็กเพื่อที่จะให
เด็กเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
 

จุดมุงหมาย 
เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการละเลน

พ้ืนบานของไทย ในดานความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืนและการตรงตอเวลา  
 

เนื้อหา 
การจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทยที่สงเสรมิพฤติกรรมความมวีินัยในตนเอง โดย

เด็กไดเลนตามวิธปีฏิบตั ิที่ไดรับฟงคาํอธบิายจากคร ูเพ่ือใหเด็กไดเกิดพฤติกรรมความมีวินยัในตนเอง 
 

หลักการจัดกิจกรรม 
1. การจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทยนี้จัดสัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันอังคาร 

และวันพุธ วันละ 20 นาที 
2. จัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทยซ้ํากิจกรรมละ 2 วัน โดยใหเด็กไดเลนรวมกัน

เปนกลุมอยางสนุกสนาน ดังนี้ 
 

ขั้นนํา  
1. ใหเด็กเคลือ่นไหวรางกายทุกสวนอยางอิสระตามจินตนาการ 
2. ครูแนะนํา อธิบายวธิีการเลน และสาธติการทํากิจกรรมการเลนใหเด็กเขาใจ 
3. บอกขอตกลงเบื้องตน 
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ขั้นดําเนินกิจกรรม  
1. เด็กเลนกิจกรรมกลางแจงเปนกลุมโดยใชการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
2. ใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับสมาชิกในกลุมตามแผนการที่ไดวางไว 
3. หมดเวลาใหเด็กชวยกันเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 

 

ขั้นสรุป  
 1. เด็กชวยกันออกมาเลาความรูสึกและบอกสิ่งที่ไดกระทําขณะเลนเกมการละเลนพ้ืนบาน
ของไทย ในดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืนและดานการตรงตอเวลา 
 2. เด็กและครูรวมกันสนทนาถงึพฤตกิรรมทีเ่ด็กๆ แสดงความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง  
การยอมรับผูอ่ืน และการตรงตอเวลา 
 3. ครูใหการเสรมิแรงกับเด็กทุกคนที่มีสวนรวมในการเลนเกมการละเลนพ้ืนบานของไทย 
เชนการตบมือ การพูดชมเชย เปนตน 

 

บทบาทครู 
 1. ศึกษาแผนการจัดประสบการณเกี่ยวกบัแนวการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
 2. สรางความเขาใจ โดยการอธิบายและสาธิตขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือใหเด็กเขาใจ
ชัดเจนเกี่ยวกบัเรื่องราว และขั้นตอนในการลงมือปฏิบัต ิ
 3. อธิบายขอตกลงเบื้องตนเกีย่วกับแผนการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
เพ่ือใหเปนไปตามขั้นตอนและเวลาที่กําหนดไว 
 4. เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณในการละเลนพ้ืนบานของไทยอยางสนุกสนาน 
 5. กระตุนใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมในการเลน เด็กทุกคนตองไดเลนรวมกลุมเพ่ือทีจ่ะได
ศึกษาสังเกตพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นกับเด็กในแตละชวงเวลาของการเลน 

 

บทบาทเดก็ 
 ครูควรชี้แจงและใหเด็กปฏบิัติ ดังนี้ 
 1. ลงมือปฏิบัติกจิกรรมตามที่ไดวางแผนไว 
 2. เม่ือเด็กไดทํากิจกรรมโดยใชการละเลนพ้ืนบานของไทยเสร็จเรียบรอยแลว ใหเด็กออกมา
เลาประสบการณที่ไดรับซ่ึงกันและกันภายในกลุม โดยที่ครูคอยกระตุน ใหความชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 
 

การประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมความมวีินยัในตนเองของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณการละเลน
พ้ืนบานของไทย โดยใชแบบสังเกตพฤตกิรรมความมีวินัยในตนเอง 
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ตารางการจดักิจกรรมการละเลนพื้นบานของไทย 
 ในการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานของไทย ใชระยะเวลาทัง้สิ้น 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน 
วันละ 20 นาที รวม 24 ครัง้ ดังนี้ 
 

สัปดาหที่ของการทดลอง ครั้งที่ของการทดลอง เกมการละเลนพ้ืนบานของไทย 

1 1 มอญซอนผา   
 2 มอญซอนผา   
 3 ปดตาคลําทาย 
2 4 ปดตาคลําทาย  
 5 กาฟกไข 
 6 กาฟกไข 
3 7 อายเขอายโขง  
 8 อายเขอายโขง  
 9 ตี่จับ 
4 10 ตี่จับ 
 11 โพงพาง 
 12 โพงพาง 
5 13 รีรีขาวสาร 
 14 รีรีขาวสาร 
 15 ปดตาตีหมอ 
6 16 ปดตาตีหมอ  
 17 ขี่มาสงเมือง 
 18 ขี่มาสงเมือง 
7 19 วิ่งเปยว  
 20 วิ่งเปยว    
 21 เดินกะลา 
8 22 เดินกะลา 
 23 ขี่มาโยนบอล 
 24 ขี่มาโยนบอล   
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แผนการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย 
เร่ือง การละเลนพื้นบาน “มอญซอนผา” 

 

จุดประสงค    
 เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ทั้ง 4 ดานดังนี้ 
 1. ความรับผิดชอบ 
 2. การควบคุมตนเอง 
 3. การยอมรับผูอ่ืน 
 4. การตรงตอเวลา 
 

เนื้อหา   
 มอญซอนผา เปนการละเลนพื้นบานของไทยที่สามารถสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ของเด็ก
ปฐมวัยในดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืน และดานการตรงตอเวลา
โดยมีวิธีการเลนดังนี้ มีผา 1 ผืน เปนอุปกรณการเลน ผูเลนชวยกันคัดเลือกคนที่เปนมอญ สวนคนอ่ืนๆ 
นั่งลอมวง คนที่เปนมอญถือผาไวในมือ เดินวนอยูนอกวง คนที่นั่งลอมวงอยูจะรองเพลง ระหวางนั้น
คนที่เปนมอญจะทิ้งผาไวหลงัใครก็ได แตตองพรางไวเปนวายังถือผาอยู เม่ือเดินกลับมา ผายังที่อยูเดิม 
ก็หยิบผาไลตีผูอ่ืน ผูเลนนั้นตองวิ่งหนีไปรอบๆ วง แลวจึงน่ังได ผูเปนมอญจะเดินวนตอไปหาทางวาง
ผาใหผูอ่ืนใหม ถาใครรูสึกตวัคลําพบผาจะวิ่งไลตีมอญไปรอบวง 1 รอบ มอญตองรบีวิง่หนีมานั่งแทนที่ 
คนไลก็ตองเปนมอญแทน ขณะเลนรองบทรองประกอบ "มอญซอนผา ตุกตาอยูขางหลัง ไวโนนไวนี ่
ฉันจะตีกนเธอ"  
 

ขั้นตอนดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา  
  1. ครูใหสัญญาณเปานกหวีด เด็กๆเดินเปนแถวลงไปยังสนามอยางมีระเบียบ 
  2. เด็กๆ ชวยกันจัดแถวเปนวงกลม แลวอบอุนรางกาย ดังนี้ 
   2.1 ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายทกุสวนอยางอิสระ 
   2.2 ใหเด็กหมุนไหล 10 ครั้ง 
   2.3 ใหเด็กหมุนขอเทา 10 ครั้ง  
 ข้ันดําเนินกิจกรรม 
  1. อธิบาย กฎ กติกา สาธติวธิกีารเลนเกมและขอตกลงในการเลนเกมมอญซอนผา 
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  2. ใหสัญญาณเริ่มเลน เด็กชวยกันจัดแถวเปนวงกลมและมีการคัดเลือกตัวแทน 1 คน 
ทําใหเด็กเกดิการเรียนรูในดานความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนาทีข่องตนเองมีการแบงหนาทีก่ัน และ
รูจักการยอมรับผูอ่ืนในการคัดเลือกตวัแทน 1คน 
  3. เด็กๆ ชวยกันรองเพลง พรอมกับปรบมือตามจังหวะ“ มอญซอนผา ตุกตาอยูขางหลัง 
ไวโนนไวนี่ ฉนัจะตีกนเธอ” และเลนตามลําดับกอน-หลังรูจักการรอคอย และไมแยงเพ่ือนเลนกอนที่
จะถึงลําดับของตนเอง เด็กคนที่เปนมอญจะเปนคนถือผาเดินไปวางขางหลังของเพ่ือน และเดินวนไป
จนรอบวงเด็กไดรูจักการปฏิบัตติามขอตกลง ควบคุมตนเอง และเม่ือเดินกลับมา ผายังอยูที่เดิมก็จะ
หยิบผาไลตี  เพ่ือนที่นั่งอยูตรงนั้นจะตองวิ่งหนีใหทันและกลับมานั่งที่เดิม แตถาหนีไมทันโดนตี ก็จะตอง
มาเปนมอญแทน เด็กรูจักการควบคุมตนเองและการยอมรับผูอ่ืนในการเลนโดยที่สามารถรวมกิจกรรม
กับเพื่อนอยางสนุกสนนาน ไมทะเลาะหรือขัดแยงกัน มีการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนในการเลน 
  4. เด็กปฏิบัติกิจกรรมการเลนตามขอตกลงและกติกา และเลนตามขั้นตอนและตามเวลา
ที่กําหนด 
  5. เด็กปฏิบัติกิจกรรมซ้ําอีกจนครบทุกคน เม่ือไดยินสัญญาณหมดเวลาจากคุณครู เด็กๆ 
จะตองเลิกเลนและชวยกันเก็บอุปกรณเขาที่และชวยกนัทําดูแลรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่เลน 
เด็กๆ มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลาในการเลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้ันสรุป 
  1. ครูและเด็กชวยกันสรุป โดยครูพยายามกระตุนใหเด็กออกมาแสดงความรูสึกเกี่ยวกับ
การไดเลนการละเลนพ้ืนบานของไทย ดานความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืนและ
การตรงตอเวลา 
  2. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัตติน ในดานความรับผิดชอบ การควบคุม
ตนเองการยอมรับผูอ่ืน และการตรงตอเวลาที่ไดจากการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
  3. ครูใหการเสรมิแรง โดยการชมเชยและปรบมือใหกับเด็กที่เขารวมกจิกรรมทุกคน 
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สื่อการเรียน  
 1. เพลงมอญซอนผา “ มอญซอนผา ตุกตาอยูขางหลัง ไวโนนไวนี่ ฉันจะตีกนเธอ” 
 2. ผาเช็ดหนาหรือผาพันคอ 1ผืน 
 

การประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมขณะเลน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับ
ผูอ่ืน และการตรงตอเวลาไดอยางเหมาะสม 
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แผนการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย 
เร่ือง การละเลนพื้นบาน “ปดตาคลําทาย” 

 

จุดประสงค    
 เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ทั้ง 4 ดานดังนี้ 
 1. ความรับผิดชอบ 
 2. การควบคุมตนเอง 
 3. การยอมรับผูอ่ืน 
 4. การตรงตอเวลา 
 

เนื้อหา   
 ปดตาคลําทายเปนการละเลนพื้นบานของไทยที่สามารถสงเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยในดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืน และดานการตรงตอเวลา 
โดยมีวิธีการเลนดังนี้ คัดเลือกตัวแทนผูเลนหน่ึงคนผกูตาเอาไว คนอ่ืนที่เหลือจับมือกันเปนวงกลม  
คนที่ถูกผูกผาปดตาไว เดินวนประมาณ 3 รอบ แลวหยุดอยูกับที่ จะน่ังหรือยืนก็ได คนที่ผูกตาก็จะเดินหา 
เม่ือพบคนใดก็เอามือคลําจนแนใจ ก็ทายวาผูนั้นเปนใคร ถาทายถูกคนผูนั้นตองถูกปดตาแทนและเริ่ม
เลนตอไป ถาทายไมถูกก็ตองคลําตอไป  
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา    
  1. ใหสัญญาณเปานกหวีด เด็กๆเดินเปนแถวลงไปยังสนาม 
  2. เด็กเขาแถวเปนวงกลม แลวอบอุนรางกาย ดังนี้ 
   2.1 ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายทกุสวนตามจินตนาการ 
   2.2 ใหเด็กหมุนไหล 10 ครั้ง 
   2.3 ใหเด็กหมุนขอเทา 10 ครั้ง  
 ข้ันดําเนินกิจกรรม 
  1. อธิบาย กฎ กติกา สาธติวธิกีารเลนเกมและขอตกลงในการเลนเกมปดตาคลําทาย 
  2. เด็กลงมือปฏิบัติการเลนเกมปดตาคลําทาย 
  3. เด็กชวยกันคัดเลือกตัวแทน 1 คน และชวยกันนําผามาปดตาคนที่เปนตัวแทน จากนั้น
คนที่เหลือก็พากันจับมือเปนวงกลม   
  4. เด็กจูงมือกันและพากันเดินวนประมาณ 3 รอบ และหยุดอยูกับที่ คนที่ถูกปดตาก็
จะเดินหาเมื่อพบคนใดก็จะเอามือคลําจนแนใจวาเปนใคร คนที่ถูกคลําจะตองพยามควบคุมตนเองอยา
สงเสียงดัง เพ่ือนที่นั่งอยูขางๆ หามบอกวาเปนใคร เด็ก  ๆรูจักการควบคุมตนเองในการปฏิบตัิตามขอตกลง
และกฎกติกาการเลน และเม่ือคนที่ปดตาสามารถคลําเพื่อนและทายถูกวาเปนใคร คนนั้นก็จะตองถูก
ปดตาแทน แตถาทายไมถกูก็ตองคลําตอไปจนกวาจะทายถูก เด็กมีการยอมรับผูอ่ืน ยอมรับการกระทํา
ของเพื่อน ถาเพื่อนทายถูกตนเองก็จะตองเปนคนที่ถูกปดตาแทนเพื่อน 
  5. เด็กเลนซํ้าจนครบทุกคน  และเม่ือครูใหสญัญาณเลิกเลน เด็กๆ หยดุเลนทันทีและ
ชวยกันเก็บอุปกรณและชวยกันดูแลความสะอาดบรเิวณสถานทีเ่ลน เด็กมีความรบัผิดชอบและการตรง
ตอเวลาในการเลน 
 ข้ันสรุป 
  1. เด็กออกมาแสดงความรูสึกเกี่ยวกับการไดเลนการละเลนพื้นบานของไทย ดาน
ความรับผิดชอบ การควบคมุตนเอง การยอมรับผูอ่ืน และการตรงตอเวลา 
  2. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัตติน ในดานความรับผิดชอบ การควบคุม
ตนเองการยอมรับผูอ่ืน และการตรงตอเวลา ที่ไดจากการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
  3. ครูใหการเสรมิแรง โดยการชมเชยและปรบมือใหกับเด็กที่เขารวมกจิกรรมทุกคน 
 

สื่อการเรียน 
            ผาสําหรับปดตา 
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การประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมขณะเลน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืน 
และการตรงตอเวลาไดอยางเหมาะสม 
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แผนการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย 
เร่ือง การละเลนพื้นบาน “กาฟกไข” 

 

จุดประสงค   
 เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง ทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 
  1. ความรับผิดชอบ 
  2. การควบคุมตนเอง 
  3. การยอมรับผูอ่ืน 
  4. การตรงตอเวลา 
 

เนื้อหา   
 กาฟกไขเปนการละเลนพ้ืนบานของไทยที่สามารถสงเสริมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
ในดานความรับผิดชอบ ดานการควบคุมตนเอง ดานการยอมรับผูอ่ืน และดานการตรงตอเวลา โดยมี
วิธีการเลนดังตอไปน้ี ใชกอนหิน สมมตวิาเปนไข และเขียนวงกลมลงบนพื้น เสนผาศูนยกลางประมาณ 
4 ฟุต 1 วง และอีกวงหนึ่งอยูในวงแรก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 ฟุต วางไขทั้งหมดไวในวงกลมเล็ก 
ใหคนใดคนหนึ่งเปนกายืนในวงกลมใหญ หรือนั่งครอมวงกลมเล็ก นอกนั้นทุกคนยืนรอบนอกวงกลม
วงใหญ คอยแยงไข คนเปนกามีหนาที่ปองกันไข โดยมีกติกาดังน้ี ผูที่มีหนาที่หยิบไขเขาไปในวงกลม
ไมได และตองระวังมิใหอีกาตีถกูมือหรือแขนของตนซึ่งลวงล้ําเขาไปในวงกลมได ถาแยงไขไปจากอีกา
หมดแลว ใหปดตาอีกา แลวเอาไขไปซอน ใหตามหาไข ถาพบไขที่เปนผูเลนคนใดเปนคนซอน ผูนั้น
ตองเปลี่ยนมาเปนกาแทน 
 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา  
  1. ใหเด็กเดินเปนแถวลงไปยังสนาม 
  2. เด็กเขาแถวเปนวงกลม แลวอบอุนรางกาย ดังนี้ 
   2.1 ใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายทกุสวนตามจินตนาการ 
   2.2 ใหเด็กหมุนไหล 10 ครั้ง 
   2.3 ใหเด็กหมุนขอเทา 10 ครั้ง 
 ข้ันดําเนินกิจกรรม 
  1. อธิบาย กฎ กติกา สาธติวธิกีารเลนเกมและขอตกลงในการเลนเกมกาฟกไข 
  2. เม่ือใหสัญญาณเริ่มเลน เด็กๆ นํากอนหินที่สมมติวาเปนไขไปวางในวงกลมเล็ก และ
ชวยกันคัดเลอืกตัวแทน 1 คนมาเปนกา และยืนในวงกลมใหญโดยนั่งครอมวงกลมเล็ก สวนเด็กคน
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อ่ืนยืนรอบนอกวงกลมใหญ เด็กเกิดพฤติกรรมการปฏิบัตติามขอตกลงและกติกาการเลน มีการแบง
หนาที่กันรับผิดชอบและปฏบิัตตินตามหนาที่ของตนเอง 
 3. เด็กที่ยืนอยูนอกวงกลมตองชวยกันแยงไขออกมาใหได โดยตองระวงัไมใหอีกาถูกมือ
หรือแขน สวนคนที่เปนกามีหนาที่ตองคอยปองกันไข เม่ือแยงไขไดหมดแลว นําไขไปซอน โดยอีกา
ตองปดตา จากนั้นอีกาตองไปตามหาไข ถาพบไขของใคร คนนั้นจะตองมาเปนกาแทน   
 4. เด็กเลนซํ้าอีกครั้ง โดยเปลีย่นคนเปนอีกา และเม่ือไดยินสัญญาณหมดเวลา เด็กๆ เลิก
เลนและชวยกนัเก็บอุปกรณและรักษาความสะอาดบริเวณที่เลน เด็กมีความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม
จนเสร็จ ชวยกันเก็บอุปกรณเขาที่หลังเลกิเลนและรูจักการตรงตอเวลาในการเลน 
 ข้ันสรุป 
  1. เด็กออกมาแสดงความรูสกึเกี่ยวกบัการไดเลนการละเลนพ้ืนบานของไทย ดานความ
รับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืนและการตรงตอเวลา 
  2. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัตติน ในดานความรับผิดชอบ การควบคุม
ตนเอง การยอมรับผูอ่ืน และการตรงตอเวลาที่ไดจากการจัดประสบการณการละเลนพ้ืนบานของไทย 
 

สื่อการเรียน 
 1. กอนหิน 
 2. วงกลมเล็ก-ใหญ 
 

ประเมินผล 
 สังเกตพฤติกรรมขณะเลน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ การควบคุมตนเอง การยอมรับผูอ่ืน
และการตรงตอเวลาไดอยางเหมาะสม 
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ภาคผนวก ค 

 

ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
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หาคา IOC แบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย 
 นําแบบสังเกตความมวีินัยในตนเองจํานนวน 16 ขอ ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคลองของจุดประสงค  โดยกําหนดคะแนนเปน +1 หรือ 0 หรือ 1 ไดผลดังนี้ 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
ผลรวมของคะแนน (∑ R) 

N
R

IOC ∑=  

      
1 +1 0 +1 2 0.67 
2 0 +1 +1 2 0.67 
3 +1 +1 +1 3 1.00 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 +1 3 1.00 
8 +1 +1 +1 3 1.00 
9 +1 +1 +1 3 1.00 
10 +1 +1 +1 3 1.00 
11 +1 +1 +1 3 1.00 
12 +1 +1 +1 3 1.00 
13 +1 +1 +1 3 1.00 
14 +1 +1 0 2 0.67 
15 +1 +1 +1 3 1.00 
16 0 +1 +1 2 0.67 

 
 สถิติทีใ่ชวิเคราะหเครื่องมือ IOC ทั้งฉบับ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 95) 
 

        
NK

R
IOC ∑=                                                                                   

 

        
48
44

=IOC  

       

 ไดคาดัชนีความสอดคลอง  92.0=IOC  
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ภาคผนวก ง 

 

รายนามผูเชีย่วชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเอง 

 
อาจารยดวงพร  พันธแสง      อาจารย 
          ผูสอนชั้นอนุบาล 
          โรงเรียนอนุบาลชนานันท   
          กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารย ดร.ม่ิง  เทพนาคร     อาจารย 
          โรงเรียนสาธติ มศว ประสานมิตร (ฝายประถม) 
 
อาจารย ดร. ปณณวิชญ ใบกุหลาบ   นักวิชาการ 6 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
          จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดประสบการณการละเลนพื้นบานของไทย 
 
อาจารยลักคะณา เสโณฤทธิ ์     อาจารย 
          ผูสอนชั้นอนุบาล 
          โรงเรียนซอยแอนเนกซ (กาญจนาภิเษก 2)  
          กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยนันทัชพร  จิรขจรชัย     อาจารย 
          ผูสอนชั้นอนุบาล 
          โรงเรียนอนุบาลตราด   
          จังหวัดตราด 
 
อาจารยละไม  สีหาอาจ      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
          โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา   
          กรุงเทพมหานคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล      นางฉันทนา  ศรีภักดี 

วันเดือนปเกิด      9  กุมภาพันธ  2516 

สถานที่เกิด      กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน    38/301 ม.2 แขวงทาแรง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 

       10220 โทร. 087-7028438 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ  

สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ) 59/1 หมู 2             

       แขวงทาแรง เขตบางเขน   

       กรุงเทพมหานคร 10220      

       โทร. 02-5198825 

ประวตัิการศึกษา    

 พ.ศ. 2537    ค.บ. (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)  

       จาก ราชภัฏสวนดุสิต 

 พ.ศ. 2555    กศ.ม. (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)   

       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

