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 การวจิยัครงันีมจุีดมุง่หมายเพอืศกึษาพฤตกิรรมในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยัทไีดร้บัการจดั 
กจิกรรมการใชส้ถานการณ์จาํลองในภาพรวม และจาํแนกรายดา้น กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชาย – หญงิ 
อายุ 4 – 5 ปี ชนัอนุบาลปีท ี1 โรงเรยีนสายไหม (ทสันารมยอ์นุสรณ์) สาํนกังานเขตสายไหม สงักดั
สาํนกัการศกึษากรงุเทพมหานคร ไดม้าโดยการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) จาํนวน 1 
หอ้งเรยีน จากจาํนวนทงัหมด 3 หอ้งเรยีน แลว้จบัฉลากเป็นกลุ่มตวัอยา่ง15 คน เพอืจดักจิกรรมการใช้
สถานการณ์จาํลอง ใชเ้วลา 8 สปัดาห์ๆ  3 วนัๆ ละ 35 นาทรีวมทงัสนิ 24 ครงั เครอืงมอืทใีชใ้น
การศกึษาครงันี คอื แผนการจดักจิกรรมการใชส้ถานการณ์จาํลองและแบบวดัพฤตกิรรมในการแกป้ญัหา
ของเดก็ปฐมวยั ทผีูว้จิยัสรา้งขนึ มคีา่ความเชอืมนั .80 แบบแผนการวจิยัใชแ้บบ The One – Group 
Pretest – Posttest Design วเิคราะหโ์ดยใชค้า่เฉลยีและ t – test แบบ Dependent Sample 
 ผลจากการวจิยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัทไีดร้บัการจดักจิกรรมการใชส้ถานการณ์จาํลองมพีฤตกิรรม
ในการแกป้ญัหาโดยรวม หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .01 
และพฤตกิรรมรายดา้น ไดแ้ก่ พฤตกิรรมในการแกป้ญัหาของตนเองทเีกยีวขอ้งกบัผูอ้นื และพฤตกิรรม
ในการแกป้ญัหาเพอืชว่ยเหลอืผูอ้นืของเดก็ปฐมวยั หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิรีะดบั .01 
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 This study aimed to investigate preschool children’s problem solving behaviors by simulation 
activity as a whole and in each aspects. The subjects consisted of kindergarten I students aged 
between 4 – 5 years old in Saimai School (Tussanaromeanusorn) khet Saimai. Bangkok 
Metropolitan Administration, through simple random sampling. Then 15 of them were random 
selected to attend role playing activity within 8 weeks, 3 days/week, 35 minutes/day. The 
instrument used for collecting data included role playing activity plan and preschool children’s 
problem solving behavior scale with reliability of .80 It was One-Group Pretest-Posttest 
design. Data were analyzed by Dependent sample t-test. 
 The results revealed that preschool children’s attending role playing activity significantly 
gained higher problem solving behaviors than before attending at .01 level, and on the overall 
average, and preschool children’s problem solving behaviors concerning themselves preschool 
children’s problem solving behaviors concerning themselves and the other, and helping the 
others was significant higher at .01 level after attending role playing activity. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 ปรญิญานิพนธฉ์บบันี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความเมตตากรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร. สริมิา 
ภญิโญอนนัตพงษ ์และรองศาสตราจารย ์ดร. บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ ์กรรมการ ทปีรกึษาปรญิญานิพนธ ์
ทไีดใ้หค้าํปรกึษาแนะนํา ตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง  ๆเป็นอยา่งดยีงิผูว้จิยัรูส้กึซาบซงึ ขอกราบขอบพระคุณ
ดว้ยความเคารพอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.กุลยา ตนัตผิลาชวีะ อาจารย ์ดร.เยาวพา เดชะคุปต ์ 
กรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์ทไีดก้รณุาใหข้อ้เสนอแนะเพมิเตมิ ทเีป็นคุณประโยชน์อยา่งยงิ และขอ
กราบขอบพระคุณทา่นคณาจารย ์ ภาควชิาการศกึษาปฐมวยัทุกทา่น ทไีดใ้หค้วามเมตตากรณุา 
ประสทิธ◌์ิประสาทวชิา อบรมสงัสอน ถ่ายทอดความรูท้มีคีุณคา่แก่ผูว้จิยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ ์ อาจารย ์ ดร.อดุลย ์ ใบกุหลาบ อาจารย์
ละไม สหีาอาจ อาจารยน์นัทชัพร จริขจรชยั อาจารย ์ ดร.มงิ เทพครเมอืง ผูเ้ชยีวชาญทกีรณุาให้
คาํแนะนํา ในการแกไ้ขแบบวดั และแผนการจดักจิกรรมการใชส้ถานการณ์จาํลองทใีชใ้นการวจิยัครงันี 
 ขอกราบขอบพระคุณทา่นผูบ้รหิารโรงเรยีน อาจารยแ์ละเจา้หน้าทโีรงเรยีน สายไหม (ทสันารมย์
อนุสรณ์) ทไีดใ้หค้าํแนะนํา ประสบการณ์ทดี ีนกัเรยีนระดบัชนัอนุบาล 1/2 ทุกๆ คน ทใีหก้ารสนบัสนุน 
และรว่มมอืในการศกึษาทดลองเป็นอยา่งด ี
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แนะนําชว่ยเหลอืสนบัสนุน และใหก้าํลงัใจดว้ยดเีสมอมา รวมทงับุคคลทไีมอ่าจกล่าวนามไดห้มดในทนีี 
ทมีสีว่นสนบัสนุนเป็นแรงผลกัดนัใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี
 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่อุบล คุณแมช่วน อุดมสาล ีญาตพิน้ีองทุกคนของผูว้จิยั  
 คุณคา่และประโยชน์ของปรญิญานิพนธฉ์บบันี ขอมอบเป็นเครอืงบชูาพระคุณบดิามารดา และ
บรูพคณาจารยท์ุกทา่นทใีหก้ารอบรมสงัสอน ประสทิธปิระสาทความรู ้ และปลกูฝงัคุณธรรมความดี
ใหก้บัผูว้จิยัตลอดมา ขอกราบขอบพระคณุทา่นดว้ยความเคารพอยา่งยงิ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 การปฏิรูปการศึกษาเกิดขึน้เพ่ือมุงเนนปฏิรปูการเรยีนการสอนดานกระบวนการคิดใหมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่จําเปนตองเรงปรับปรุงและพัฒนาอยางจริงจัง เพราะเปนทักษะหนึ่ง
ที่เปนพื้นฐานสําคัญของการคิดขั้นสูง (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ.  2540: 1 – 12) ดังจะเห็น
ไดจาก การคดินั้นมีความจาํเปนตอการดาํเนินชวีติของมนุษยและความเปนปกติสขุ ซึ่งการดําเนินชีวติ
ที่ประสบความสุขในความสําเร็จไดนั้น จะตองเปนผลมาจากประสิทธิภาพของความคิด ซึ่งการคิดที่
ถูกตอง จะชวยใหคนเรามีประสิทธิภาพแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เปนประโยชนและสรางสรรค สามารถ
ฝาฟนอุปสรรค และนําไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวันของตนเอง และสังคมไดอยางเหมาะสม  
ดังนั้นถาเด็กรูจักใชเหตุผลในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมและถูกตอง จะสงผลใหประเทศชาติสามารถ
พัฒนาไดอยางยั่งยืน (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.  2543: 72) 
 เด็กจึงเปนดังทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาในการพัฒนาประเทศ เราจึงควรใหความสําคัญ ใน
เร่ืองของการอบรมเลี้ยงดูและการเอาใจใสในเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยแรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 6 ป
หรือที่เรียกวา เด็กปฐมวัย (นิตยา คชภักดี.  2530: 16) เพราะเด็กในวัยนี้เปนพื้นฐานสําคัญตอการศึกษา
ในอนาคต ซึ่งนักการศึกษาไดใหความสาํคัญในการพฒันาความรู ความสามารถของเด็ก โดยการดู
พัฒนาการของเด็กที่แสดงพฤติกรรมในการแกปญหาเพื่อทีจ่ะกําหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาการศกึษา 
เพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก และสถานการณในปจจุบัน เน่ืองจากสภาพชีวิตของบุคคล ใน
สังคมจะตองเกี่ยวของกับปญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมอยูตลอดเวลา ซึ่ง
ไดสงผลกระทบตอบุคคลทั้งสิ้นการเปลี่ยนแปลงนี้จะกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมามากมาย บุคคลจึง
จําเปนตองมีความสามารถในการคิดแกปญหา เพ่ือที่จะปรับตัวอยูในสังคมได อยางมีประสิทธภิาพ 
(ทิสนา แขมณี; และคณะ. 2540: 35) จะเห็นไดวา การแกปญหาอยางเหมาะสมนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญ  
ตอวถิีการดําเนินชีวติในสังคมมนุษยซึ่งจะตองใชความคดิเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (อภิรต ีสีนวล. 
2547: 1; อางอิงจาก Eberle; & Slanish.  1996: A) ดังนั้นการคิดแกปญหาจึงเปนพ้ืนฐานสําคัญสาํหรับ
เด็กปฐมวัยเปนอยางมาก 
 การสอนการคิดใหกับเด็กปฐมวัยน้ัน ลําดับแรก คือ ตองเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวม และมี
พฤติกรรมสบืคนดวยการใหเด็กไดมีประสบการณตรงการเปดโอกาสใหเด็กไดใชการสมัผัส จากกิจกรรม
ที่กระตุนทาทายใหเด็กเกิดการคนควาและจินตนาการ (อรพรรณ พรสีมา. 30: 2543) ครูสามารถ
สงเสริมใหเด็กคิดไดโดยการกําหนดลงในกิจกรรมในแตละวันโดยการจัดสภาพแวดลอมเนนการมีสวนรวม
ซึ่งในดานการคิดเด็กจะตองไดรับการกระตุนใหรูจักการวิเคราะหและใชคาํถามใหคิด (กลุยา ตนัตผิลาชีวะ. 
2547: 186; อางอิงจาก Morrison. 2000: 302) ซึ่งอาจกลาวไดวา เด็กก็เปรียบเหมือนผูใหญจะเรียนรู
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ไดดีที่สุดถาไดรับประสบการณจริง และเขารวมในประสบการณนั้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ดิวอ้ี 
ที่กลาวไววา กิจกรรมการเรยีนรูนั้นจะเกดิจากการไดลงมือกระทาํซึ่งกห็มายความวา เด็กจะเรยีนรูไดดี
นั้นจะตองเรียนรูจากประสบการณจริง กระทําจริง คนหา และมีปฏิสัมพันธกับประสบการณนั้นๆ จริง       
 การจัดกิจกรรมใหกับเด็กในระดับปฐมวัย ครูควรใหความสําคัญและคาํนึงถึงธรรมชาติของเด็ก
ทั้งทางดานพัฒนาการทางการเรียนรู และความแตกตางระหวางบคุคล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ใหเด็กพัฒนาพ้ืนฐานในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะทักษะกระบวนการการคิด ซึ่งนําไปสูความสามารถ ใน
การแกปญหา (เยาวพา เดชะคุปต.  2542: คํานํา) เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
ควรสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมหรือดําเนินกิจกรรมใหมากที่สุด ครูเปนผูเตรียมเน้ือหาและจัดประสบการณ
เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งในกิจกรรมสถานการณจําลอง ทิศนา แขมณี (2545: 89) ไดให
ความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการใชสถานการณจําลองไววา เปนกระบวนการที่ผูสอนใหผูเรียน
เขาไปอยูในสถานการณจําลองที่สรางขึ้นมา ซึ่งสถานการณจําลองนั้น จะมีลักษณะคลายคลึงกับสภาพ
ความเปนจริงมากที่สุด โดยมีบทบาท ขอมูล และกติกาไวเพ่ือใหผูเรียนไดฝกการคิดแกปญหา และตัดสินใจ
จากสภาพการณที่เขากําลังเผชิญอยู ซึ่งผูเรียนจะตองใชขอมูลทั้งหมดที่ไดรับ ประกอบกับวิจารณญาณ
ของตนเอง ใหปฏิบตัิหนาที่ตามสถานการณนั้นใหดีที่สุด ซึ่งจะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการใชสถานการณ
จําลองนั้น เปนกิจกรรมที่เลียนแบบสถานการณจริงมากที่สุด เพ่ือใหผูเรียนไดฝกลงมือกระทํา โดยใช
การคิดแกปญหา และการตัดสินใจจากสภาพการณที่เขากําลังเผชิญอยูนั้น ราวกับวา เปนสิ่งที่เกิดขึ้น 
กับตัวเขาเองโดยตรงและตัวนักเรียนยังมีโอกาสทราบวาความคิดของเขานั้นเปนอยางไร ถูกตอง แตกตาง  
หรือเหมือนกับเพ่ือนอยางไร จากการอภิปรายรวมกับเพื่อนและครู (บุญทัน อยูชุมบุญ.  2533: 154) 
การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง จึงเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูตามวตัถุประสงค  
โดยใหผูเรียนไดลงมาเลนในสถานการณที่มีบทบาทขอมูล กติกา และปฏิสัมพันธกับสถานการณนั้น 
(สมชาย พงศวิลาวัณย.  2547: 3) ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาของ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 
(2545: 12) ไดกลาวไววา การเรียนรูของเด็กปฐมวัยควรอยูที่ตัวเด็กเปนผูสรางสรรคความรูไดดวยตัวเอง 
เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ไดเรียนรูโดยผานการเลน ดังน้ันจะเห็นไดวา กิจกรรมการใช
สถานการณจําลอง จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่ใหเด็กไดมีสวนรวมและไดลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเอง 
เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูวธิีการคิดและแสดงพฤติกรรมในการแกปญหา   
 ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยตระหนักถึงความสําคญัและสนใจในการที่จะศึกษาพฤตกิรรม
การแกปญหาของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมสถานการณจําลอง เพ่ือนําผลที่ไดเปนแนวทางสําหรับครู
และผูที่เก่ียวของกับเด็กปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง เพ่ือสงเสริมพฤติกรรม
ในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมในการแกปญหาของ

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวยั ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใช
สถานการณจําลอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบระดับพฤตกิรรมในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย กอนและหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 

 

ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี สามารถใชเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับครูผูสอน และผูที่เก่ียวของกับ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมการแกปญหาของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสม
สอดคลองกับระดับพัฒนาการและความสนใจของเด็กปฐมวัย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4 – 5 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมยอนุสรณ) 
สํานักงานเขตสายไหม สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียน จํานวนทั้งหมด 
120 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กนกัเรียนชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ป ที่กําลงัศกึษา 
อยูในชั้นอนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมยอนุสรณ) สํานักงาน
เขตสายไหม สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 1 หองเรียน 
แลวจับสลากเปนกลุมตัวอยาง 15 คน  โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
  1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย จากการจับสลาก 1 หองเรียน 
จากจํานวน 3 หองเรียน 
  2. สุมนักเรียน จํานวน 15 คน จาก 1 หองเรียน โดยการจับสลากเพื่อเปนกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาวจัิย 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
  2. ตัวแปรตาม  ไดแก พฤติกรรมในการแกปญหาโดยรวมและรายดาน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน ชั้น
อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมยอนุสรณ) สํานักงานเขต
สายไหม สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  
 2. พฤติกรรมในการแกปญหา หมายถึง การตัดสินใจของเด็กปฐมวัยในการเลือกกระทําหรือ
ปฏิบัต ิ เพ่ือใหพนอุปสรรคและบรรลุไปสูจุดมุงหมายที่ตองการอยางสอดคลองกับสถานการณได ใน
การวิจัยน้ี ผูวิจัยไดแบงพฤติกรรมในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยออกเปน 2 ประเภท 
  2.1 พฤติกรรมในการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน หมายถึง การกระทําที่
เด็กปฐมวัยใชในการแกไขอุปสรรคหรือสถานการณที่เกิดขึ้นเพื่อชวยเหลือตนเองและผูอ่ืน  

  2.2 พฤติกรรมในการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน หมายถึง การกระทําที่เด็กตัดสินใจ
ในการชวยเหลือผูอ่ืนหรือบอกวิธีเพื่อแกปญหาที่เกิดขึน้กับผูอ่ืน    
 3. การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง หมายถึง การจัดสภาพแวดลอมและจําลอง
สถานการณที่เปนปญหาโดยมีสื่อเปนฐานในการเราความสนใจเพื่อกระตุนใหเด็กไดเขารวมปฏิบตัิกิจกรรม
และกระทําการแกปญหาในสถานการณนั้น  ๆเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยมีการกําหนดเวลา กฎเกณฑ
และความรับผิดชอบ เพ่ือใหเด็กไดคิดและกระทําการแกปญหากับสถานการณที่กําลังเผชิญอยู โดยมี
ขั้นตอนดําเนินกิจกรรมดังน้ี   
  3.1 ขั้นเตรียมการ เปนการนําเขาสูสถานการณจําลองที่กําหนดขึ้นมา โดยการใชรูปภาพ 
นิทาน เพลง คําคลองจอง เพ่ือกระตุนใหเด็กไดเรียนรูกับสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น โดยครูกําหนด
จุดมุงหมาย สิ่งเรา กฎเกณฑ และเวลาในการแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
  3.2 ขั้นเขารวมสถานการณ เด็กใชความคิดและแสดงพฤติกรรมการแกปญหาจากสถานการณ
จําลองที่กําหนดขึ้น ตามกฎเกณฑ และเวลา เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
  3.3 ขั้นสรปุ เปนขัน้ที่เด็กและครูรวมกันสนทนาซกัถามถึงวธิีการแสดงพฤติกรรมการแกปญหา
จากสถานการณที่เกิดขึ้นของเด็กแตละคนและรวมกันสรุปวิธีการแกไขปญหาเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การจัดกิจกรรม 
การใชสถานการณจําลอง 

พฤติกรรมการแกปญหาโดยรวมและรายดาน 
    1. การแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

    2. การแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง มีพฤติกรรมในการแกปญหา
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 

 



 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศกึษาครั้งนี ้จําแนกได ดังนี้ 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
   1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการคดิแกปญหา 
   1.2 ความสําคัญในการแกปญหา   
   1.3 ความหมายของการแกปญหา 
   1.4 ประเภทและลกัษณะของการแกปญหา 
   1.5 รูปแบบและลาํดับขั้นตอนในการแกปญหา  
   1.6 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา 
   1.7 วิธีการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
   1.8 การสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวยั 
   1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหา 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
   2.1 ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวของกบัการจัดประสบการณ 
   2.2 ความสําคัญของการจัดประสบการณ 
   2.3 ความหมายของการจัดประสบการณ 
   2.4 หลักการจัดประสบการณสาํหรับเด็กปฐมวัย 
   2.5 ประเภทของกจิกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
   2.6 ความหมายของสถานการณจําลอง 
   2.7 ความมุงหมายในการสรางสถานการณจําลอง 
   2.8 คุณลักษณะของสถานการณจําลอง 
   2.9 องคประกอบของการสรางสถานการณจําลอง 
   2.10 การสรางสถานการณจําลอง 
   2.11 บทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
   2.12 ประโยชนของการใชกิจกรรมสถานการณจําลอง 
   2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสถานการณจําลอง 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการแกปญหา 
 1.1 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการแกปญหา 
  นักวิชาการหลายทานไดคนควาและอธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวกับการแกปญหาไว ดังตอไปนี้ 
  1.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจท (Piaget) 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 57)
แบงออกเปน 4 ขั้นตามระดับอายุ ซึ่งในที่นี้จะกลาวเพียง 2 ขั้น ซึ่งอยูในชวงอายุ 0 – 7 ป  
   ขั้นที ่1 ระยะการแกปญหาดวยการกระทํา (Sensory Motor Stage) ตั้งแตแรกเกิด
อายุ 2 ป เด็กจะรูเฉพาะสิ่งทีเ่ปนรูปธรรมมีความเจรญิอยางรวดเรว็ในดานความคิด ความเขาใจ การประสาน
ระหวางกลามเน้ือและสายตา และการใชประสาทสัมผสัสวนตางๆ ตอสภาพที่เปนจริงรอบๆ ตัว เด็ก
ในวยัน้ีจะชอบทําอะไรซ้ําๆ บอยๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาแบบลองผดิลองถูก เม่ือสิ้นสุด
ระยะน้ี เด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมีจุดมุงหมาย และสามารถแกปญหาโดยการเปลี่ยน
วิธตีางๆ เพ่ือใหไดสิ่งที่ตองการ แตความสามารถในการคิดวางแผนของเด็กยังอยูในขีดจํากัด 
   ขั้นที่ 2 ระยะการแกปญหาดวยการรับรูแตยังไมสามารถใชเหตุผล (Preoperational 
Stage) อยูในชวงอายุ 2 – 7 ป เด็กพยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูก แสดงพฤติกรรมอยางมี
จุดมุงหมายและสามารถแกปญหาดวยการเปลี่ยนแปลงตางๆ ความสามารถในการวางแผนมีขีดจํากัด
เด็กในชวง 2 – 4 ป เริ่มจะใชเหตุผลเบื้องตนไมสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 เหตุการณ
หรือมากกวา เพราะเด็กยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง คือ ยึดความคิดของตนเองเปนสวนใหญและมอง
ไมเห็นเหตุผลของคนอื่น เหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไมคอยถูกตองตามความเปนจริง เด็กในชวงอายุประมาณ 
4 – 7 ป จะมีความคิดรวบยอดในสิ่งตางๆ รอบตัวดีขึ้น รูจักแยกประเภทและแยกชิ้นสวนของวัตถุ 
เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษแตยงัไมแจมชัด รูจักแบงพวกแบงชั้น แตคิดหรือตัดสินผลของ
การกระทําตางๆ จากสิ่งที่เขาเห็นภายนอกเทานั้น 
  1.1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของบรูเนอร (Bruner) 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษา
แหงชาติ.  2523: 6; อางอิงจาก Bruner.  1969: 55 – 68) แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
   1. ขั้นการแกปญหาดวยการกระทํา (Enactive Stage) เริ่มตั้งแตแรกเกิดถึง 2 ป ซึ่ง
ตรงกับขั้น (Sensory Motor Stage) ของเพียเจท (Piaget) เปนขั้นที่เด็กเรียนรูดวยการกระทําหรือ
ประสบการณมากที่สุด 
   2. ขั้นแกปญหาดวยการรับรู (Iconic Stage) แตยังไมรูจักใชเหตุผลซึ่งตรงกับ ขั้น
(Preoperational Stage) ของ เพียเจท (Piaget) เด็กวัยน้ีจะเกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้น จะเกิด
ความคิดจากการรับรูสวนใหญและภาพแทนในใจ (Iconic Representation) อาจมีจินตนาการบางแต
ยังไมลึกซึ้งเทากับขั้น (Concrete Operational Stage) 
   3. ขั้นพัฒนาสูงสุด (Symbolic Stage) เปนการเปรียบไดกับขั้นการแกปญหาดวย 



8 

เหตุผลกบัสิ่งที่เปนนามธรรม (Formal Operation Stage) ของเพียเจท (Piaget) เปนพัฒนาการพืน้ฐาน
มาจากขั้นแกปญหาดวยการรับรู (Iconic Stage) เด็กสามารถถายทอดประสบการณโดยการใชสัญลักษณ
หรือภาพสามารถคิดหาเหตุผล สามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมและสามารถแกปญหาได 
  1.1.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของไวก็อตสกี ้ 
   เบิรก และ วินสเลอร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2526: 71; อางอิงจาก Berk; & 
Winsler. 1995) ทฤษฎีของ ไวก็อตสกี้ กลาวถึง กระบวนการเรียนรู พัฒนาการทางสติปญญา และ
ทัศนคติวา เกิดขึ้นเม่ือมีการปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอื่นๆ เชน ผูใหญ ครู เพ่ือน บุคคลเหลานี้ 
จะใหขอมูลสนบัสนนุใหเด็กเกิดขึ้นใน Zone of Proximal Development หมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิญ
ปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดไดโดยลําพัง เม่ือไดรับการชวยเหลือแนะนําจากผูใหญ หรือเกิดจาก
การทํางานรวมกับเพ่ือนที่มีประสบการณมากกวา เด็กจะสามารถแกปญหานั้นได และเกิดการเรยีนรู 
การใหการชวยเหลือและแนะนําในการแกปญหาและการเรียนรูของเดก็ (Assisted Learning) เปนการให
การชวยเหลือแกเด็กเม่ือเดก็แกปญหาโดยลําพังไมไดเปนการชวยอยางเหมาะสม เพ่ือใหเด็กแกปญหา
ไดดวยตนเอง วธิีการที่ครูเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเด็กเพื่อใหการชวยเหลือเด็ก เรียกวา “Scaffolding” เปน
การแนะนําชวยเหลือใหเด็กแกปญหาดวยตนเอง โดยใหการแนะนํา (Clue) การชวยเตือนความจํา 
(Remainders) การกระตุนใหคิด (Encouragement) การแบงปญหาที่สลับซับซอนไดงายลง (Breaking 
the Problem Down into Step) การใหตัวอยาง (Providing and Example) หรือสิ่งอ่ืนๆ ที่ชวยเด็ก
แกปญหาและเรียนรูดวยตนเอง การใหการชวยเหลือ (Scaffolding) ที่มีประสทิธิภาพตองมีองคประกอบ
และเปาหมาย 5 ประการ ดังน้ี 
    1. เปนกิจกรรมรวมกันแกปญหา 
    2. เขาใจปญหาและมีวัตถุประสงคที่ตรงกัน 
    3. บรรยากาศอบอุน และการตอบสนองที่ตรงกับความตองการ 
    4. มีการจัดสภาพแวดลอม กิจกรรม และบทบาทของผูใหญ ใหเหมาะสมกับ 
ความสามารถและความตองการ 
    5. สนับสนุนใหเด็กควบคุมตนเองในการแกปญหา 
   บทบาทครูมีหนาที่ในการจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
และใหคําแนะนําดวยการอธบิายและใหเด็กมีโอกาสทํางานรวมกับผูอ่ืนแลวใหโอกาสเด็กแสดงออก ตาม
วิธีการตางๆ ของเด็กเองเพื่อครูจะไดรูวาเด็กตองการทําอะไร 
 จะเห็นวา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของนักการศึกษาทั้ง 3 ทาน สรุปไดวา เด็กวัยน้ี
เปนวัยที่มีพัฒนาการทางสตปิญญา การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู
จากการกระทําโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปนการกระตุนใหไดเกิดการเรียนรูมากขึน้ การคิดจะสามารถ
แกปญหาเพื่อเปนแนวทางในการจัดประสบการณและกิจกรรมตางๆ ตอไป 
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 1.2 ความสําคัญในการแกปญหา 
  ความสามารถในการแกปญหาเปนเปาหมายสําคญัในการจัดการศึกษาและการดํารงชีวติ
เพราะผูที่สามารถแกปญหาไดจะเปนผูทีส่ามารถปรบัตัวใหอยูในสถานการณตางๆ ไดดี จึงมีผูกลาวถึง
ความสําคัญของการแกปญหาไว ดังนี้ 
  ลีโอนารด เดอรแมน และ ไมส (กวีณา จิตนุพงศ.  2551: 8; อางอิงจาก Leonard, Derman; & 
Miss.  1963: 45) กลาววา การจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมการแกปญหาของเด็กปฐมวัยมีจุดมุงหมาย
ที่สําคัญ 6 ประการ  คือ 
   1. เพ่ือใหมีทัศนคติที่ดี 
   2. เพ่ือใหมีพฤตกิรรมที่เหมาะสม 
   3. เพ่ือใหสามารถเขาใจสิ่งตางๆ รอบตัว และช่ืนชมในสิ่งเหลานั้น 
   4. เพ่ือใหมีอิสระในการคิดแกปญหา 
   5. เพ่ือใหมีความเขาใจในความรู ทักษะตางๆ 
  สําเริง บุญเรืองรัตน (2539: 42 – 43) กลาวถึง ความสําคัญของการแกปญหาไววา เม่ือ
เกิดปญหาทําใหมนุษยแสวงหาวิถีทางในการแกปญหา สิ่งที่มนุษยใชในการแกปญหา เรียกวา ปญญา 
ดังนั้น ปญญา คือ ความสามารถในการแกปญหา 
   1. ผูที่แกปญหาที่แลวมาได แตไมสามารถแกปญหาใหมได ควรถือไดวา มีปญญา 
นอยกวาผูที่แกปญหาเกาและแกปญหาใหมได 
   2. ผูที่แกปญหาที่ยุงยากซบัซอนได ควรจะเปนผูที่มีปญญามากกวาผูที่แกปญหางาย
ไดเทานั้น 
   3. ผูที่คิดปญหาเองและแกปญหาเอง จะเปนผูที่มีปญญามากกวาผูที่แกปญหาที่
ผูอ่ืนมองเห็น 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การแกปญหาเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยทุกเพศทุกวัย  
ทั้งในอดีตและปจจุบัน ดังนั้นการคิดแกปญหาจึงมีความสําคัญในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะในดานการศึกษา
ซึ่งมีความสําคัญในเด็กทกุคนการคิดแกปญหาจึงนับวา เปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะ
เม่ือเด็กเติบโตไปเด็กก็จะสามารถปรับตวัอยูในสังคมไดเปนอยางดี 
 1.3 ความหมายของการแกปญหา 
  จากการศึกษาพบวา นักการศึกษาหลายทานใหความหมายของการแกปญหาในทัศนะ
ตางกัน ดังนี้ 
  แอนเดอรสัน (ทิศนา แขมมณี; และคณะ.  2544: 81; อางอิงจาก Anderson.  1974) อธิบาย 
การแกปญหาไววา เปนความพยายามที่จะไปใหถึงเปาหมาย 
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  ดีวอลท (เพ็ญแข ประจนปจจนึก.  2536: 9; อางอิงจาก Devault.  1961: n.d.) กลาววา
การแกปญหา หมายถึง การที่บุคคลเผชิญกับปญหา และไมสามารถตอบสนองตอสถานการณนั้น  
ดวยวธิีการเดมิได 
  บอรน เอคสแตรนด และ โดมิโนสกิ (สรวงพร กุศลสง.  2538: 12 ; อางอิงจาก Bourne, 
Ekstrand; & Dominoski.  1971) กลาววา การแกปญหาเปนกิจกรรมที่เปนทั้งการแสดงความรู ความคิด
จากประสบการณเดิม และ สวนประกอบของสถานการณที่เปนปญหาในปจจุบันนํามาจัดเรียงลําดับใหม
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะอยาง 
  ยุดา รักไทย และ ธนิกา มาฆะศิรานนท (2542: 9) กลาววา การแกปญหา คือ การทํา
ใหเกิดสถานการณที่เราคาดหวัง 
  เบญจา แสงมลิ (2545: 94) กลาววา การแกปญหา คือ ความสามารถในการแกไขปญหา 
ตางๆ เม่ือพบอุปสรรค สังเกตจากการชวยเหลือตนเองจนเปนผลสําเร็จ 
 สรุปไดวา การแกปญหาเปนความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการคิด เม่ือพบอุปสรรคหรือ
ปญหาตางๆ ซึ่งตองอาศัยความรูความสามารถและประสบการณเดิมมาแกไขสถานการณและปญหา
ที่พบเจอ เพ่ือใหรอดพนจากปญหาตางๆ รวมถึงบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 1.4 ประเภทและลักษณะของการแกปญหา 
  นักการศึกษาและนักจิตวิทยาแบงประเภทและลักษณะของการแกปญหาไว ดังนี้ 
  เฟรดเดอริคสัน (ฉันทนา ภาคบงกช.  2528: 25; อางอิงจาก Frederikson.  1984) จําแนก
ลักษณะการแกปญหาเปน 2 ประเภท คือ 
   1. ปญหาที่กําหนดชัดเจนหรือปญหาที่มีความสมบูรณ มักใชในวชิาคณิตศาสตร
หรือวิทยาศาสตร การฝกฝนการแกปญหาประเภทนี้ชวยใหเกิดกระบวนการคิดที่ฉบัไว และอัตโนมัติ 
เนนการแกปญหาเฉพาะดาน งายตอการประเมิน ครูสามารถพบขอบกพรองและทําการแนะนําชวยเหลือ
ไดโดยงายจึงใหผลรวดเร็ว แตยากที่จะนําไปสูความคิดในระดับสูง 
   2. ปญหา ซึ่งไมกระจางหรือมีความไมสมบรูณในตัวปญหา จัดเปนตวัปญหาที่มี
ความซบัซอน เม่ือทําใหปญหากระจางขึน้จะสามารถแกไขไดอยางรวดเรว็ ผูเรียนตองหาความสมัพันธ
และแยกแยะประเด็นของปญหา โดยอาศัยความรูดานการคิดและความจําเปนที่เกีย่วกับกฎเกณฑตางๆ 
เขามาชวยกอนที่จะดําเนินการคิดตามขั้นตอนของการแกปญหาได 
  รัสเซลล แอล เอคคอฟฟ (บุญชม ศรีสะอาด.  2536: 6 – 7) จัดประเภทของปญหา
ออกเปน 2 ประเภท คือ 
   1. ปญหาที่เกี่ยวกับการขจัดหรือการทําลายบางสิ่งบางอยางที่มีอยูแลวและไมเปน
ที่พึงปรารถนา เชน การขจัดเสียงรบกวน ความเจ็บไขไดปวย หน้ีสิน เรียกวา ปญหาประเภทลบ 
   2. ปญหาเกี่ยวกับการแสวงหาบางสิ่งบางอยางที่ขาดแคลนเพื่อใหเกิดความพอใจ 
เชน การจัดทําหองสมุด ถนนในโรงเรียน ซื้อรถยนต เรียกวาปญหาประเภทบวก 
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  สมารท และ รุสเซล (สุจิตรา ขาวสําอาง.  2532: 14; Smart; & Russell) ไดชี้ใหเห็นถึง
ลักษณะการคิดของเด็กปฐมวัยไว ดังนี้ 
   1. เด็กไมสามารถคิดถึงเรื่องอ่ืนๆ ได นอกจากเรื่องของตนเอง หรือเร่ืองที่เกี่ยวของ
กับตนเองเทานั้น 
   2. เด็กจะเชื่อและยอมรับสิ่งที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 
   3. เด็กยังไมสามารถคิดหาเหตุผล และขอสรุปในสิ่งที่มีความซับซอนหรือมีปญหา 
หลายๆ ประการในเวลาเดียวกันได 
   4. การคิดของเด็กสวนใหญ ยังไมไดรับอิทธิพลจากสังคม เด็กจึงไมตองการใหมี
การตัดสินขอสรุปของตนเอง 
  วรภา ชัยเลศิวนิชกุล (2538: 20) แบงประเภทของปญหา 3 ประเภท ตามความเบีย่งเบน
ของสภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงๆ กับความตองการที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีโดยยึดความแตกตางของชวงเวลา
เปนหลัก ดังนี้ 
   1. ปญหาขัดของ คือ ปญหาซึ่งความเบี่ยงเบนไปจากสิ่งหรอืมาตรฐานทีเ่ราตองการ
เกิดขึ้นในอดีต ปจจุบันก็ยังคงเปนปญหาอยู และจะยังคงเปนปญหาตอไปในอนาคต หากปญหานี้ไมไดรับ
การแกไข หรือมีการแกไขแลวแตมาตรการที่ใชนั้นไมไดผล เชน ปญหาจราจร ปญหาคอรัปชั่น 
   2. ปญหาการปองกัน คือ ปญหาที่สอเคาวาอาจจะเกิดความเบี่ยงเบนขึ้นไดในอนาคต
เนื่องจากปจจุบันมีเครื่องชี้หรือสิ่งบอกเหตุ หรือมีสถานการณบางอยางที่บอกใหเรารูวาหากไมรีบจัดการ
อยางหนึ่งอยางใดลงไปเพื่อเปนการปองกันแลว ปญหาน้ันจะเกิดมีขึ้นไดอยางแนนอน เชน การเตรียมคน
ใหพรอมเพ่ือรับกับเทคโนโลยีใหมๆ 
   3. ปญหาการพัฒนา คือ ปญหาที่หลายๆ คนอาจจะไมไดมองวาเปนปญหาก็ได
ซึ่งเหตุที่เปนดังน้ี อาจเนื่องมาจาก สภาพเหตุการณของสิ่งที่ไมตองการใหเกิดขึ้นไดเกิด และสะสมมา
นานจนกระทั่งรูสึกเปนเรื่องธรรมดาทั่วๆ ไปไมเห็นผลเสียหายอะไรแตปญหาการพัฒนานี้อยูที่วาหาก
มีการปรับปรุงพัฒนาใหจะเปนไปในอนาคตดีกวาที่จะปลอยใหเปนไปเอง 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับประเภทและลักษณะของการแกปญหา สรุปไดวานักการศึกษา 
นักจิตวิทยาไดใหความสําคญักับการแกปญหาโดยมีการแยกประเภทใหเขาใจมากยิง่ขึน้ โดยไดจัดประเภท
ของการแกปญหาไวหลายแบบตามการพิจารณาของนักจิตวิทยาแตละทาน เพ่ือใหผูที่สนใจเขาใจเกี่ยวกับ
ประเภทของการคิดแกปญหามากขึ้น 
 1.5 รูปแบบและลําดับขั้นตอนในการแกปญหา 
  วิธีและลําดับขั้นในการแกปญหาเปนขั้นตอน ในการชวยใหการแกปญหาตางๆ ซึ่งมี
นักการศึกษาไดกลาวถึงไว ดังนี้ 
  กิลฟอรด (เพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2536: 12; อางอิงจาก Guilford. 1971) อธิบายถึง
กระบวนการแกปญหา ซึ่งมีอยู 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
   1. ขั้นเตรียมการ (Preparation) หมายถึง ขั้นคนปญหาวาปญหาที่แทจริงคืออะไร 
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   2. ขั้นวิเคราะหปญหา (Analysis) คือ การพิจารณาดูวาสิ่งใดบางเปนสาเหตุ
สําคัญของปญหา 
   3. ขั้นหาแนวทางในการแกไขปญหา (Production) คือ การหาวิธีการแกปญหาใหตรง
กับสาเหตุและมักมีผลลัพธออกมา 
   4. ขั้นตรวจสอบ (Verification) หมายถึง นําผลลัพธมาตรวจสอบวาถูกตองหรือไม 
หากไมถูกตองก็หาแนวทางแกไขใหม 
   5. ขั้นนําไปประยกุตใหม (Reapplication) คือ การนําเอาวธิีการแกปญหาที่ถูกตอง
ไปใชในเหตุการณที่มีลักษณะคลายคลึงกันตอไป 
  กรีนส (คะนึง สายแกว.  2534; อางอิงจาก Green.  1975: 18) ไดแบงระดับขั้นในการแกปญหา
เปน 6 ระดับ คือ 
   1. ผูแกปญหารูถงึปญหา 
   2. ผูแกปญหารูจักกฎเกณฑที่ใชในการแกปญหา 
   3. ผูแกปญหาพบคําตอบที่ถูกตองระหวางการทํางาน 
   4. ผูแกปญหาจะตองเลือกและประเมินการทาํงานสําหรับในการแกปญหา 
   5. ผูแกปญหาจัดปญหาใหม หรือสรางวิธีการแกปญหาขึ้นใหม 
   6. ผูแกปญหาตระหนักวามีปญหาอยูทั่วไป 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535: 212 – 215) ไดสนับสนุนใหมีการนํากระบวนการ
แกปญหาไปใชในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการแกปญหาที่ดี โดยมีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
   1. การสังเกต ใหนักเรียนไดศึกษาขอมูล รับรูและ ทําความเขาใจในปญหาจะสามารถ
สรุปและตระหนักในปญหานั้น 
   2. วิเคราะห ใหผูเรียนไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพ่ือแยกแยะประเด็นปญหา 
สภาพสาเหตุ และลําดับความสําคัญของปญหา 
   3. สรางทางเลือก เปนโอกาสใหผูเรียนแสวงหาทางเลือก ในการแกปญหาอยาง 
หลากหลาย ซึ่งอาจมีการทดลองคนควาตรวจสอบ เพ่ือเปนขอมูลประกอบ 
   4. เก็บขอมูลประเมินทางเลือก ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนและบันทึก
การปฏิบัติงานเพื่อรายงานและตรวจสอบความถูกตองของทางเลือก 
   5. สรุป เปนการสังเคราะหความรูดวยตนเอง อาจจัดทําในรูปของรายงาน 
  อรวรรณ พรสีมา (2543: 71) ไดอธิบายขัน้ตอนในการคิดแกปญหา ดังนี้ 
   1. การระบุปญหา 
   2. การระดมสมอง 
   3. การเลือกแนวทางแกปญหา 
   4. การทดลองและนําไปใช 
   5. ประเมินผลการปฏิบัต ิ
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 จากการศกึษาวิธีการและลาํดับขั้นของการแกปญหานัน้มีหลายวธิ ี ซึ่งสามารถนาํวธิีเหลานั้น
มาจัดประสบการณและกิจกรรมในการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือให
เด็กไดรับประสบการณที่หลากหลายในการแกปญหา และนําประสบการณเหลานี้ ไปปรับใชแกปญหา
ของตนเองได 
 1.6 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการแกปญหา 
  การแกปญหาจะสําเร็จไดผลดี ตามเปาหมายที่วางไวมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายอยาง ซึ่งนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบ ดังนี้ 
  สุวัฒน มุทธเมธา (2523: 202 – 204) กลาววา การแกปญหามีสภาพทั่วไป ดังนี้ 
   1. การแกปญหานั้นผูแกปญหาตองคิดหลายๆ แบบและมีความสามารถหลายอยาง 
เชน การคิดแบบวิเคราะห การคิดแบบสังเคราะห เปนตน 
   2. สภาพหรือแบบของปญหาที่มีความยากงายซับซอนตางกันการพิจารณาปญหา 
และการจัดรวบรวมประสบการณเพ่ือแกปญหาก็มีความแตกตางกัน 
   3. ลักษณะของผูแกปญหา ไดแก 
    3.1 อารมณของผูแกปญหา 
    3.2 ระดับสติปญญาของผูแกปญหา 
    3.3 ระดับแรงจูงใจ 
    3.4 การฝกใหรูจักคิดหลายๆ แบบ การใชการแกปญหาหลายๆ วิธ ี
   4. การแบงกลุมเพื่อแกปญหา โดยใหสมาชิกมีจํานวนพอเหมาะ สมาชิกมีความรูสึก
อบอุน ปลอดภัยและไดรับการยอมรับ ยอมแกปญหาไดดีกวากลุมที่มีสมาชิกมากหรือนอยเกินไป 
  กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 259 – 260) ไดกลาวถึง การแกปญหาใหประสบสําเร็จไว
วา การแกปญหาแตละครั้ง จะสําเร็จหรือไมนั้นขึ้นอยูกับองคประกอบตอไปน้ี 
   1. ระดับความสามารถของเชาวปญญา คือ ผูที่มีปญญาสูงยอมแกปญหาไดดีกวา 
ผูที่มีเชาวปญญาต่ํา 
   2. การเรียนรู ถาเด็กเกิดการเรียนรูและเขาใจหลักการแกปญหาอยางแทจริงแลว 
เม่ือประสบปญหาที่คลายคลึงกันก็จะสามารถแกปญหาไดถูกตองและรวดเร็วขึ้น 
   3. การรูจักคิดแบบเปนเหตุเปนผล โดยอาศัย 
    3.1 ขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณเดิม 
    3.2 จุดมุงหมายในการคิดและแกปญหา 
    3.3 ระยะเวลาในการไตรตรองหาเหตุผลที่ดีทีสุ่ด 
  ออซูเบล (กวณีา จิตนุพงศ.  2551: 12; อางอิงจาก Ausubel.  1968: 551) กลาววา 
องคประกอบที่ทําใหบคุคลแตกตางกันในการแกปญหา มีดังนี้ 
   1. ความรูในเนื้อหาวิชาและความเคยชินในการคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
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   2. การใช “แบบการคิด” ที่ไวตอการแกปญหาและความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา 
ที่มีประสิทธิภาพ 
   3. คุณลักษณะทางบุคลิกภาพ เชน แรงขับ ความมั่นคงทางอารมณ ความวิตกกังวล
เปนตน 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับองคประกอบและอิทธิพลในการแกปญหาพอสรุป ไดวา 
อิทธิพลที่มีผลตอการแกปญหาของแตละบุคคล ซึ่งมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับอิทธิพลตางๆ ในตัว
บุคคลเหลานั้น บุคคลใดมีสติปญญามากมีประสบการณทางดานนั้นมาก จะสามารถแกปญหาสถานการณ
ที่เกิดขึ้นไดรวดเร็วและดีกวาบุคคลอื่น 
 1.7 วิธีการแกปญหาของเดก็ปฐมวัย 
  ในการแกปญหาของมนุษยนั้นมีวิธีการแตกตางกันออกไป ซึ่งผูประสบกับปญหาจะตอง
รูจักสังเกตและพิจารณาใหเขาใจขอเท็จจรงิและรูจักคิดอยางมีเหตุผล ตลอดจนการนาํประสบการณเดิม
มาประกอบการใชแกปญหาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจท พบวา ความสามารถใน
การแกปญหาของเด็กปฐมวยัมีการพัฒนาขึ้นตามระดับอายุ ซึ่งหลังจากอายุ 2 ขวบ เด็กจะเริ่มใช
ความจําและจินตนาการในการแกปญหา เม่ือเด็กอายุมากขึ้นก็จะเขาใจสิ่งตางๆ ดีขึน้ เด็กปฐมวัยจะมี
ความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนผลมาจากปจจัยสําคัญตางๆ เชน ระดับสตปิญญา 
ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณที่เด็กแตละคนไดรับ เน่ืองจาก
เด็กในวัยนี้ ยังมีประสบการณนอยความสามารถในการแกปญหา จึงมีขีดจํากัด เพราะการที่เด็กจะ
แกปญหาไดดีหรือไมนั้น เด็กจะตองเขาใจปญหาและมองเห็นแนวทาง ในการแกปญหาที่จําเปนตองอาศัย
ความรู ความคิดและความเขาใจสิ่งสําคัญอีกประการ คือ เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห
วิจารณนอย ทําใหไมสามารถสรุปลักษณะ และคุณสมบัติที่เก่ียวของ สัมพันธกับปญหามาตัดสินใจ
แกปญหาได นอกจากนี้ กมลรัตน หลาสุวงษ (2528: 260 – 261) ไดกลาวถึงวิธีการแกปญหาของเด็ก
ไว ดังนี้ 
   1. การแกปญหาโดยใชพฤติกรรมแบบเดียว โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการแกปญหา 
เด็กเล็กมักใชวิธีนี ้ เน่ืองจากยังไมเกิดการเรียนรูที่ถูกตองและเปนเหตุผลเม่ือประสบปญหา จะไมมี
การไตรตรองหาเหตุผลไมมีการพิจารณาสิ่งแวดลอม เปนการจําและเลียนแบบพฤติกรรมที่เคยแกปญหาได 
เน่ืองจากเด็กยังไมเกิดการเรียนรู ที่ถูกตองและเปนเหตุเปนผล 
   2. การแกปญหาแบบลองผิดลองถูก การแกปญหาแบบนีมี้การวิจัยสรุปลงความเห็น
วาเหมาะสมสําหรับเด็กวัยรุน เพราะเด็กในวัยนี้ตองการอิสระและตองการแสดงวา ตนเปนที่พ่ึงของตน
ได 
   3. การแกปญหาโดยการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ซึ่งเปนพฤติกรรมภายใน ยาก 
แกการสังเกตที่นิยมใชมากที่สุด คือ การหยั่งเห็น การหยั่งเห็นนี้ขึ้นอยูกับการรับรู และประสบการณเดิม 
   4. การแกปญหาโดยวธิทีางวิทยาศาสตร การแกปญหาในระดับนี้ถือวาเปนระดับที่
สูงสุดและใชไดผลดีที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกปญหาที่ยุงยากซับซอน 
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 ดังนั้นจะเห็นไดวา วิธีการแกปญหาดังกลาวนั้นตองรูจักปญหาเขาใจปญหา จึงจะหาวิธีการ
แกปญหาไดเหมาะสม ผูสอนจะตองเขาใจพัฒนาการของเด็กและความแตกตางของเด็กแตละคน เพ่ือ
สงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหาจึงเปนเรื่องสําคัญที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและสามารถ 
นําประสบการณที่ไดรับไปใชแกปญหาได 
 1.8 การสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของเดก็ปฐมวัย 
  นักการศึกษาหลายทานได กลาวถงึวธิีการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาไว ดังนี้ 
  ฉันทนา ภาคบงกช (2528: 47 – 48) ไดเสนอแนวทางในการสงเสริมความสามารถใน
การแกปญหาใหแกผูปกครองไว ดังนี้ 
   1. การใหความรกัและความอบอุน สนองความตองการของเด็กอยางมีเหตุผล ทําให
เด็กรูสึกปลอดภัย มีความสุข มีความเชื่อม่ันในตนเองและมองโลกในแงดี 
   2. การชวยเหลือพ่ึงพาตนเอง การสงเสริมใหเด็กรูจักชวยตนเองโดยเหมาะสมแกวัย
จะชวยใหเด็กพัฒนาความเชื่อม่ัน เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
   3. การซักถามของเด็กและการตอบคําถามของผูใหญ ผูใหญควรใหความสนใจและ
ตอบคําถามของเด็ก สนทนาทางดานความจํา การคดิหาเหตุผล เพ่ือใหเด็กไดแสดงออกและฝกคิด
เน่ืองจากเด็กปฐมวัยมีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็นและชางซกัถาม ผูใหญไมควรดุหรือแสดง
ความไมพอใจ 
   4. การฝกใหเปนคนชางสังเกต ควรจัดหาอุปกรณหรือสิ่งเราใหเด็กพัฒนาการสังเกต
โดยใชประสาทการรับรูทุกดาน การตั้งคําถาม หรือชี้แนะโดยผูใหญจะชวยใหเด็กเกิดความสนใจและ
หาความจริงจากการสังเกต 
   5. การแสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหเด็กไดเสนอความคิดเห็น และตัดสินใจ
เร่ืองใดเรื่องหน่ึงตามความพอใจ จะชวยใหเด็กกลาแสดงออกและมีความเชื่อม่ันในการแสดงความคิดเห็น 
   6. การใหรางวลั ควรใหรางวลัเม่ือเด็กทําสิ่งทีดี่ในโอกาสอันเหมาะสม แสดงควรชืน่ชม
และกลาวย้ําใหเกิดความเชื่อม่ันวาเด็กทําในสิ่งที่ดี นาสนใจ จะทําใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและ
มีกําลังใจที่จะทําในสิ่งที่ดีงาม 
   7. การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาความคิดของเด็ก และมีบรรยากาศที่
เปนอิสระ ไมเครงเครียดชวยใหเด็กรูสึกสบายใจ มีความรูสึกที่ดี ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานสาํคัญของการพัฒนา
ทักษะการคิดแกปญหา 
   8. นอกจากผูปกครองแลวโรงเรียนยังมีสวนสําคญัในการชวยสงเสริมทักษะการแกปญหา 
ครูจึงควรมีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
  ฉันทนา ภาคบงกช (2528: 48 – 49) ไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะ
การแกปญหา ดังนี้ 
   1. การจัดกิจกรรม ควรมีความยากงายเหมาะสมกับวัย มีลักษณะเปนรูปธรรมสื่อ 
เพ่ืองายตอการเรียนรูและมีชวงเวลาสั้นๆ เหมาะสมกับชวงความสนใจของเด็กปฐมวัย 
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   2. จัดกิจกรรมที่มีความหมายตอเด็ก ควรใหเด็กไดเรียนรูแลวนําไปปฏิบตัิได กิจกรรม
ควรอยูในความสนใจของเด็ก เด็กจะภูมิใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่ไดเรียนรู 
   3. ควรมีการสงเสริมเพ่ือใหเกิดการเรียนรู เชน การชมเชย การใหรางวัล เปนตน 
   4. จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับกิจกรรม จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
ไมเครงเครียด 
   5. สรางทัศนคติทีดี่ตอตัวคร ูครูควรปรบับุคลิกภาพใหเหมาะสมและควรสรางสัมพันธภาพ
กับเด็กเปนอยางดี เพ่ือใหเกิดบรรยากาศของการยอมรับ 
  สมจิต สวธนไพบูลย (2541: 91 – 92) กลาววา สภาพการเรียนการสอนที่มุงใหนักเรียน
คิดแกปญหาน้ัน อาจจะสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน ซึ่งอาจจะขึ้นอยู
กับปจจัยทางสติปญญา ความรูพ้ืนฐาน สภาพสังคม ประสบการณ ฉะนั้นครูจึงควรอยางยิ่งที่ตองจัด
สภาพการณที่สงเสริมการแกปญหา 
   1. จัดสภาพแวดลอมที่เปนสถานการณใหมๆ และวิธีการแกปญหาไดหลายๆ วิธี
มาใหนักเรียนฝกฝนใหมากๆ 
   2. ปญหาที่หยิบยกมาใหนักเรียนฝกฝนนั้น ควรเปนปญหาใหมที่นักเรียนไมเคย
ประสบมากอนแตตองอยูในวิสัยที่เด็กจะแกได 
   3. การฝกแกปญหานั้น ครูควรแนะใหนักเรียนไดวิเคราะหปญหาใหชัดเจนกอนวา
เปนปญหาเกี่ยวกับอะไร และถาเปนปญหาใหญ ก็ใหแตกเปนปญหายอย แลวคิดปญหายอยแตละปญหา
และเม่ือแกปญหายอยไดหมดทุกขอก็เทากับแกปญหาใหญไดนั่นเอง 
   4. จัดบรรยากาศของการเรียนการสอนหรือจัดสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสภาพภายนอก
ของนักเรียน ใหเปนไปในทางที่เปลี่ยนแปลงไดไมตายตัว นักเรียนก็จะเกิดความรูสึกวาเขาสามารถคิดคน
เปลี่ยนแปลงอะไรไดบาง ในบทบาทตางๆ 
   5. ใหโอกาสนักเรียนไดคิดอยูเสมอ 
   6. การฝกฝนการแกปญหาหรือการแกปญหาใดๆ ก็ตาม ครูไมควรจะบอกวิธีการ 
แกปญหาใหตรงๆ เพราะถาบอกใหแลวนักเรียนอาจไมไดใชยุทธศาสตรของการคิดของตนเองเทาที่ควร 
 ดังที่ไดศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาขางตน จะเห็น 
ไดวา การสงเสริมความสามารถในการแกปญหา ควรเริม่ตั้งแตระดับปฐมวัย โดยครูควรจัดประสบการณ
หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก จัดประสบการณที่มีความหลากหลาย เปดโอกาสใหเด็ก
ไดฝกกระทําและคิดใหมากที่สดุ เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดการฝกทักษะการแกปญหา 
 1.9 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกปญหา 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   เชลคล ี(ฐิติพร พิชญกุล.  2538: 45; อางอิงจาก Shaklee.  1986: 2915) ไดศึกษา
ผลการสอนเทคนิคการแกปญหาอยางสรางสรรคที่มีตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
โดยแบงกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลองเชา กลุมควบคุมเชา กลุมทดลองบาย และกลุมควบคุมบาย กลุมทดลอง
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ไดรับการสอนแกปญหาอยางสรางสรรค จํานวน 18 บทเรียน บทเรยีนละ 30 นาท ีในขณะที่กลุมควบคุม
เรียนตามหลักสูตรปกต ิผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองมคีวามสามารถในการแกปญหาสูงกวากลุมควบคุม 
และกลุมทดลองบายมีความสามารถในการแกปญหาสูงที่สุด 
   ฮอลล (อายุพร สาชาติ.  2548:25; อางอิงจาก Hall.  1995) ไดศึกษาวิธีการที่ใชใน
การแกปญหาตางๆ ของผูดูแลเด็กที่มีตอความสามารถทางภาษาและการแกปญหาของเด็ก โดยศึกษา
วาวิธีการที่ผูดูแลเด็กใชในการลดปญหาตางๆ เชน การลงโทษทางกาย จะมีผลบวกตอภาษาของเด็ก 
เชน เดียวกับการแกปญหาหรือไม และวิธีการใชเหตุผลที่มุงเนนการใชภาษาและวิธีการแกปญหาจะมี
ผลตอเด็กหรือไม ผลการศึกษา พบวา เด็กที่ผูดูแลใชวธิีการลงโทษทางกายภาพ ในการแกปญหาจะมี
ความกาวราว และปฏเิสธที่จะแกปญหาของตนเองมากกวาเด็กที่ผูปกครองใชวธิกีารแบบใหเหตุผล
แตไมมีผลโดยตรงตอความสามารถทางภาษาของเด็ก 
   วิลเลี่ยม (กวีณา จิตนุพงศ.  2551: 19; อางอิงจาก Williams.  2004: Abstract) ได
ศึกษาบุคลิกภาพของผูบริหารโรงเรียนในดาน ความฉลาดทางอารมณมีผลตอความสามารถในการแกปญหา 
ระเบยีบวินัยและการปรบัตวัเขากบัสิ่งแวดลอมของผูบริหารโรงเรียน โดยใชวิธีสัมภาษณ โดยใชคาํถาม
ปลายเปดและแบบสอบถาม ซึ่งจะเปนผลในการแสดงความเปนผูนําและการตัดสินใจในการแกปญหา 
พบวา ความฉลาดทางอารมณมีผลตอความสามารถในการแกปญหา ความเปนผูนําและการจดัการ
ที่มีคุณภาพในการทํางานของผูบริหารโรงเรียน 
 จากการศึกษางานวิจัยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ทําใหทราบวา การแกปญหาของ
เด็กปฐมวัยเปนทักษะที่จําเปน องคประกอบที่สําคญัที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหา สิ่งสําคัญ 
คือ การจัดกิจกรรมของครู ที่เปดโอกาสใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง เผชิญกับสถานการณ จะชวยให
เด็กมีความสามารถแกปญหาตางๆ ไดดี 
  งานวิจัยในประเทศ 
   ขวัญตา แตพงษโสรัถ (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของ
เด็กปฐมวัยในกิจกรรมเลนน้ํา เลนทราย แบบครูมีปฏิสัมพันธ และแบบครูไมมีปฏิสัมพันธ พบวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมเลนนํ้า เลนทรายแบบครูมีปฏิสัมพันธ และแบบครูไมมีปฏิสัมพันธ มี
ความสามารถในการแกปญหาแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
   บุบผา พรหมศร (2542: บทคดัยอ) ไดศึกษาเปรยีบเทียบความสามารถในการแกปญหา
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงและกิจกรรมเครื่องเลนสนาม โดยแบงกลุมทดลอง
เปน 2 กลุม กลุมทดลองที ่1 ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง สวนกลุมที ่2 ไดรับการจัดกิจกรรม
การเลนเครื่องเลนสนาม ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมกลางแจง
และเด็กปฐมวยัที่ไดรบัการจดักิจกรรมการเลนเคร่ืองเลนสนาม มีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   เปลว ปุริสาร (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดประสบการณแบบโครงการ โดยทําการทดลองกับกลุมเด็กที่มีความสามารถใน
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การแกปญหาสูงและกลุมทีแ่กปญหาต่ํา กลุมละ 10 คน พบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณ
แบบโครงการทั้งกลุมที่มีความสามารถในการแกปญหาสูงและต่ํา ตางมีความสามารถในการแกปญหา
เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   พรใจ สารยศ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษากระบวนการสงเสริมการแกปญหาของ
เด็กปฐมวัย โดยใชกิจกรรมวิทยาศาสตร ตามแนวคอนสตรัคติวิสต พบวา ในชวงสัปดาหที่ 1 – 2 ของ
การทดลอง เด็กมีพฤติกรรมที่นิ่งเฉย หลีกเลี่ยงและไมเขารวมแกปญหาเม่ือเกิดสถานการณปญหา 
ในสัปดาหที่ 3 – 4 เด็กมีพฤติกรรมการแกปญหาที่ตกลงภายในกลุมหรือรายบุคคลได แตใชวธิีการที่
ไมเหมาะสม ในชวงสัปดาหที่ 5 – 8 เด็กมีพฤติกรรมการแกปญหาที่ตกลงกันภายในกลุมหรือบุคคล
ไดเหมาะสมกับสถานการณปญหา 
   อภิรตี สีนวล (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานฉงน พบวา เด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานฉงน
มีความสามารถในการแกปญหาตนเอง และความสามารถในการแกปญหาตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน
ของเด็กปฐมวยั มีคาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
   ไฉไลรัตน รูปชัยภูมิ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทย พบวา การจัดกิจกรรมการละเลนไทยทําใหเด็กปฐมวัย
มีความสามารถในการแกปญหาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   วันดี สุดสิน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู พบวา เด็กปฐมวัยหลงัจากไดรบัการจัด
กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการแกปญหาตนเองและความสามารถ
ในการแกปญหาตนเองที่เกีย่วของกับผูอ่ืนของเด็กปฐมวัยมีคาสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
และความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม โดยใชรูปแบบพหุปญญา เพ่ือ
การเรียนรูสูงกวากอนจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญา เพ่ือการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 จากการศึกษางานวิจัยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน ทําใหทราบวา การแกปญหาของ
เด็กปฐมวัยเปนทักษะที่จําเปน องคประกอบที่สําคัญที่สงผลตอความสามารถในการแกปญหา สิ่งสําคัญ 
คือ การจัดกิจกรรมของครู ที่เปดโอกาสใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง เผชิญกับสถานการณ จะชวยใหเด็ก
มีความสามารถแกปญหาตางๆ ไดดี 
    

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวยั 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2538: 18 – 21) กลาวถึง ผูนําแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานในการจัด 
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย มีดังน้ี 
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  ล็อค (Lock) มีความเห็นวา เด็กทารกนั้นเปรียบเสมือนผาขาว ประสบการณตางๆ และ
สิ่งแวดลอมจะมีความสําคัญอยางมากตอการเจริญเติบโตของเด็กทําใหเด็กมีพัฒนาการที่แตกตางกัน 
  สกินเนอร (Skinner) เชื่อวา พฤติกรรมของคนเรานั้น เกิดจากการปฏสิัมพันธกบัสิ่งแวดลอม
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นไดดวยตัวเสริมแรง ดังนั้นในการสอน ครูสามารถ 
นําเด็กไปสูพฤติกรรมหรือการเรียนรูที่ตองการได 
  รุสโซ (Rousseau) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ซึ่งเชื่อในพ้ืนฐานความดีในสัญชาติญาณของ
มนุษยเราเปนนักวุฒิภาวะนยิมที่ความเหน็วา ถาเราใหโอกาสเด็กเจรญิเตบิโตตามวถิีทางธรรมชาติแลว
เด็กจะพัฒนาไดเต็มศักยภาพ เพราะฉะนั้นพอแม หรือครูควรหลีกเลี่ยงที่จะขัดขวางการเจริญเติบโต
ตามธรรมชาตขิองเด็ก ไมบังคับเด็ก 
  ฟรอยด (Freud) มีความเห็นวา อิทธิพลที่สําคัญที่สุดของพัฒนาการนั้นมาจากภายใน
ตวัเด็ก ทั้งทางดานอารมณ สังคม สติปญญา และทางกาย 
  กีเซล (Gesell) มีความเห็นวา พัฒนาการของเด็กจะเปนไปตามธรรมชาติตามอายุของเด็ก 
เม่ือถึงวนัน้ันเด็กจะแสดงพฤติกรรมตางๆ ไดโดยไมตองไปเรงหรือฝกเด็กนักการศกึษาหรือพอแม ควร
ใหอิสระเด็กในการทํากิจกรรมตางๆ ตามความสนใจ 
  เพียเจต (Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิสซต ไดอธิบายถึง กระบวนการคดิ และสรางความรู
ของเด็ก หลักการทางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตหลายประการที่ชวยใหครูคิดสรางสรรค 
จัดกิจกรรมและประสบการณที่เหมาะสมใหกับเด็ก กลาวคือ 
   1. การเรียนรูเปนกระบวนการที่อาศัยความกระตือรือรน ทั้งทางรางกาย และจิตใจ
ของผูเรียน 
   2. พัฒนาการแตละขั้นจะดําเนนิไปตามลําดบัขั้นตอนจะขามขั้นไมได และดวยอัตรา
ที่แตกตางกันในแตละบุคคล 
   3. ภาษาไมใชปจจัยที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและความคิดรวบยอดเพียงอยางเดียว 
   4. พัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก สงเสริมไดดวยการมีปฏิสมัพันธกับเด็กอ่ืนผูใหญ 
และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
  ดิวอ้ี (Dewey) ไดพัฒนาแนวคิดที่วาประสบการณสําหรับเด็กเกิดขึ้นไดตองใชความคิด
และการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตางๆ ทดลองและคนพบดวยตนเอง ไมนิยมการสอนใหเด็กทองจํา แตเชื่อ
ในการใหอิสระเด็กไดสํารวจ เลนในสิ่งแวดลอมที่เต็มไปดวยกิจกรรมที่จะนําไปสูความสนใจของเด็ก 
ลักษณะการเรยีนรูของเดก็นัน้จะเรียนสิ่งทีเ่ด็กเกีย่วของดวย หรือตอเม่ือเด็กยอมรบัดวยใจเขาเอง หรือ
สมัครใจทําเอง การที่เด็กจะเรียนมากนอยเพียงใดก็แลวแตวาสิ่งน้ันจะมีความสําคัญตอเด็กเพียงใด 
หรือเกี่ยวของมีความหมายเพียงใด หรือเกี่ยวของมีความหมายกับสิ่งที่เด็กทราบอยูแลว 
  ภรณี คุรุรัตนะ (2540: 50) ไดกลาวไววา การสรางรูปแบบการจัดกิจกรรมตางๆ ที่เนน
การสรางองคความรู เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย การบูรณาการกิจกรรมที่สัมพันธกัน 
การปรับบทบาทคร ู การสรางปฏิสัมพันธเปนการจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวยั โดยมีเปาหมาย
พัฒนาเด็กในดานทักษะทางภาษา ความคิดสรางสรรค ความเชื่อม่ัน และทักษะทางสังคม เปนตน 
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  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 25) กลาวถงึ การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวยั เปน
การจัดสภาพแวดลอมประสบการณใหเด็กมีโอกาสกระทาํ กิจกรรมตางๆ ดวยตนเองโดยการใชรางกาย
และประสาทสมัผัสรับรูตางๆ เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน เกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
ในหลักสูตร ความเขาใจในแนวคิดของนักปรัชญาการศกึษานักการศกึษาปฐมวัยและนักทฤษฎีจิตวทิยา
พัฒนาการ มีอิทธิพลตอการจัดประสบการณสําหรบัเด็กจะชวยใหครสูามารถนําไปใชในการพัฒนางาน
การเรียนการสอน และจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมการจัดประสบการณ สําหรับ
เด็กปฐมวัยทาํได โดยการจัดสภาพแวดลอมและประสบการณที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เปน
กิจกรรมที่เด็กไดลงมือกระทําโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา ใหอิสระในความคิด เปนเรื่องที่อยูในความสนใจ
ของเด็ก และเปนการเรียนรูที่มีความหมายตอตวัเด็กจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู 
 2.2 ความสําคัญของการจัดประสบการณ 
  ดิวอ้ี (Dewey) กลาววา การจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยมีความสาํคัญมากในการฝก
ใหเด็กคิดแกปญหาการแสดงออกอยางอิสระ และสามารถนําความรูที่ไดจากประสบการณนั้น มาใชใน
การแกปญหารวมดวยเน่ืองจากเด็กปฐมวยั กําลังมีพัฒนาการอยางรวดเรว็ทั้งทางดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคมและสติปญญา เด็กจะเรยีนรูไดดี เม่ือการเรยีนการสอนทีจั่ดใหกับเด็กเปนประสบการณตรง 
  คันนิ่งแฮม และคนอื่นๆ (Ragan; & Shepherd.  1971: 701; citing Cunnighamand; et al.  
1969) กลาววา การจัดประสบการณที่มีความหมายตอผูเรียนน้ัน คือ การใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ หรือ
มีสวนรวมในกลุมซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะทางสังคม ความคิดสรางสรรค ทักษะการอยู
รวมกันในสังคมประชาธิปไตย และการเรียนรูเน้ือหาวิชา ผลของการเรียนรูนี้ชวยใหผูเรียนมีความตองการ
ที่จะเรียนมีทักษะของการเปนผูนํา รูจักการทํางานกลุม และการแกปญหา 
  การจัดประสบการณตามแผนการจัดประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2529: 3) มีดังน้ี 
   1. เปนการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก คือ ดานรางกาย อารมณจิตใจ 
สังคม สติปญญา ทําใหพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กไดรับการพัฒนาใหเจริญขึ้น 
   2. ครอบคลุมมวลประสบการณที่จําเปน และเกี่ยวของโดยตรงเกี่ยวกบัเด็ก 
    2.1 เตรียมสรางเสริมทักษะภาษาไทย และคณิตศาสตร 
    2.2 เตรียมสรางเสริมประสบการณ 
    2.3 เตรียมสรางเสริมลักษณะนิสยั 
   3. การจัดประสบการณยึดเด็กเปนศูนยกลาง โดยการจัดกิจกรรมหลายรูปแบบ ทั้งน้ี 
เพราะคํานึงถึงวา บางกิจกรรมเหมาะสมกับบางเนื้อหา นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก
แตละคน การจัดประสบการณจึงตองมีการยืดหยุนและประยุกตอยูตลอดเวลา 
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา การจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญเน่ืองจาก
ในวัยนี ้มีการเรียนรูไดดี มีพัฒนาการในทกุดานอยางรวดเรว็ ดังนั้นการจัดประสบการณใหกบัเด็ก ควร



21 

เปนประสบการณตรงโดยยึดเด็กเปนสําคัญ เปดโอกาสใหเด็กคิด ไดแสดงออกอยางอิสระ มีปฏิสัมพันธ
กับเพื่อน ทําใหเด็กไดพัฒนาครบทุกดานรวมถึงการฝกการคิดแกปญหา 
 2.3 ความหมายของการจัดประสบการณ 
  กูด Good (เยาวพา เดชะคุปต.  2536: 176; อางอิงจาก Good.  1959) กลาววา การจัด 
ประสบการณ หมายถงึ กระบวนการในการไดรับความรู หรือการเกิดทักษะโดยการกระทําหรือการเห็น
สิ่งตางๆ หรือกระบวนการของจิตสํานึกในการรับรูถึงความรู ทักษะ ทัศนคติโดยการมีสวนรวมในการทํา
สิ่งตางๆ 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2538: 56 – 57) กลาววา แนวการจัดประสบการณ หมายถึง 
ทุกๆ อยางที่เด็กหรือผูเรียนไดรับจากโรงเรียน หรือสถานศึกษานั้นๆ ตามจุดประสงค ที่ทางโรงเรียน
หรือสถานศึกษาไดตั้งไว 
  ภรณี คุรุรัตนะ (2540: 49) กลาววา การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดระบบประสบการณ
ที่เด็กปฐมวัยควรไดรับ มีการกําหนดจุดประสงค การดําเนินกิจกรรม โดยเนนใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ มากขึ้น และในการดําเนินกิจกรรม ผูสอนควรคํานึงถึงการสรางปฏิสัมพันธทีดี่ระหวาง ครกูับเด็ก 
เด็กกับเด็ก การจัดหาสื่ออุปกรณใหเด็กไดเรียนรูอยางเหมาะสมกับวัย และที่สําคัญมากอีกประการหนึ่ง
คือ การประเมินสิ่งที่เด็กเรียนรูจากกิจกรรม โดยคํานึงถึง ความครอบคลุมของการพัฒนาดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา 
  เบญจมาศ วิไล (2544: 20) กลาววา การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม
ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน สื่อและวัสดุอุปกรณตางๆ โดยใหเด็กมีสวนรวมในการกระทํา และลงมือ
ปฏิบัต ิเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรู และสงเสรมิใหเกิดพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 
ไดอยางเหมาะสมตามวัย พรอมที่จะเรียนรูในระดับตอไป 
  กุลยา ตันตผิลาชีวะ (2550: 48) กลาววา การจัดประสบการณเปนการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ โดยผานการเลน แบบเลนปนเรียนดวยการใหครูสอดแทรกความรูในขณะที่เด็กเลน 
 จากความหมายของการจัดประสบการณสรปุไดวา เปนการจัดสื่อ อุปกรณและสภาพแวดลอม
เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูผานสื่อโดยการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
ไดอยางเหมาะสมกับวัย 
 2.4 หลักการจัดประสบการณสําหรับเดก็ปฐมวัย 
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2540: 23 – 24) ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณ
และกิจกรรมสาํหรับเด็ก ไวดังนี้ กิจกรรมที่จัด ควรคํานงึถึงตัวเด็กเปนสําคัญ เด็กแตละคนมีความสนใจ
แตกตางกันออกไป จึงควรจัดใหมีกิจกรรมหลายประเภท ที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจ และ
ความตองการของเด็ก เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสและความสามารถ กิจกรรมที่จัด ควรมทีั้งกิจกรรมที่ใหเด็ก
ทําเปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ และควรมีความสมดุล คือ ใหมีทั้งกิจกรรมในหองเรียนและ
นอกหองเรียน กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวและสงบ กิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเร่ิมเวลาในการจัดกจิกรรม 
ควรเหมาะสมกับวัย มีการยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก เชน 
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   วัย 3 ขวบ มีชวงความสนใจสั้นประมาณ 8 นาที 
   วัย 4 ขวบ มีชวงความสนใจอยูประมาณ 12 นาที 
   วัย 5 ขวบ มีชวงความสนใจอยูประมาณ 15 นาที 
  กิจกรรมที่จัด ควรเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควาทดลอง
แกปญหาดวยตนเอง มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กคนอื่นๆ และผูใหญ 
  หนวยศึกษานเิทศก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (2540: 16 – 17) ไดกลาวถึง
การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณไววา มีวิธีดําเนินกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียมเด็กใหพรอม และกระตุนใหเด็กสนใจที่จะ
รวมกิจกรรมตอไป กิจกรรมที่ใชอาจเปนการรองเพลง คาํคลองจอง ปริศนาคําทาย ทาใบ ฯลฯ ซึ่งจะใช
เวลาสั้นๆ 
   2. ขั้นสอน เปนการจัดกิจกรรมที่ตองการใหเด็กไดรับความรู และประสบการณดวย
กิจกรรมหลายรูปแบบ เชน 
    2.1 การสนทนา ซักถาม อภิปราย เปนการพูดคุย ซักถามระหวางครูกับเด็ก หรือ
เด็กกับเด็ก ซึ่งสื่อที่ใชอาจเปนของจริง ของจําลอง รูปภาพ สถานการณจําลอง 
    2.2 การเลานิทาน ครูจะเลานิทานที่เกี่ยวกบัเรื่องราวที่ครูตองการใหเด็กเขาใจ 
หรือใหปฏบิัตติาม สวนมากจะเปนการปลกูฝง หรือการสอนในเรื่องที่เปนนามธรรม วิธีการนี้จะชวยให
เด็กเขาใจไดดีขึ้น เพราะเด็กวัยน้ี จะชอบฟงนิทาน และชอบเลียนแบบตัวละครในนิทาน ในการเลานิทาน
อาจใชรูปภาพ หุน หรือสวนตางๆ ของรางกายประกอบ 
    2.3 การสาธิตการปฏิบัติการทดลอง เปนการสอนที่ทําใหเด็กไดรับประสบการณตรง 
เพราะไดทดลองปฏิบัติดวยตนเอง ไดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่ตนเองทดลอง เปนการฝก
ทักษะการคิดแกปญหา และสงเสริมใหเด็กมีความอยากรูอยากเห็นและคนพบความรูดวยตนเอง 
    2.4 การจัดทัศนศึกษา เปนการสอนที่ใหเด็กไดรับประสบการณตรงอีกรูปแบบ
หน่ึง อาจเปนการพาเด็กไปเรียนนอกหองเรียน รอบบริเวณโรงเรียน แตครูจะตองดูแลเอาใจใสในเรื่อง
ความปลอดภัย 
    2.5 การประกอบอาหาร ในบางหนวยงานที่สอนเกี่ยวกับผัก ผลไมเน้ือสัตวตางๆ 
ครูอาจใหเด็กมีสวนรวมในการประกอบอาหาร ทั้งน้ี เด็กจะไดรับประสบการณการสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ของอาหารดิบสุก รับรูรสและกลิ่นของอาหาร เรียนรูดวยการใชประสาทสัมผัสตางๆ และเรียนรูการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 
   3. สรุปบทเรียน เปนการสรุปสิ่งตางๆ ที่เรียนไปทั้งหมด ใหเด็กไดเขาใจยิ่งขึ้น ซึ่ง
ครูอาจใชคําถาม เพลง คําคลองจอง เกม ฯลฯ ในการสรุปเรื่องราว 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2550: 44 – 45) ไดกลาววา หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียน
การสอนที่แสดงใหเห็นถึงจุดประสงค สาระหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
ซึ่งหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ ก็มีลักษณะเชนกัน กลาวคือ กําหนด
จุดประสงค สาระหลักสตูรและการจัดกิจกรรมสําหรบัเด็ก ซึ่งเนนตารางกิจกรรมประจําวนัทีเ่ด็กตองได
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ปฏิบัต ิ6 กิจกรรม ทุกวันประกอบดวย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กิจกรรม
วงกลม หรือกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสรี และเกมการศึกษา 
 สรุปไดวา หลักการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ตองเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของ
เด็กและมีหลากหลายกิจกรรมเพื่อคํานึกถึงความแตกตางของเด็กแตละบุคคล  
 2.5 ประเภทของกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั 
  การจัดประสบการณและกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2528: 41 – 42) ไดจัดทําตารางกิจกรรมประจําวัน โดยแยกกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท คือ 
   1. กิจกรรมที่ตองออกกําลังหรือสํารวมจิตใจ มุงความสนใจไปยังคําพูดของครูหรือ
เพ่ือน ซึ่งไดแก การเคลื่อนไหว และกิจกรรมกลุม โดยใชเวลาไมควรเกิน 20 นาที 
   2. กิจกรรมที่เด็กทําเสรี เชน การเลนตามมุมตางๆ ในหองหรือเลนกลางแจง กิจกรรม
ประเภทนี ้เด็กจะทาํดวยความสนุกสนานเพลิดเพลนิ แมจะใชเวลานานขึ้นกไ็มเบื่อหนายโดยทัว่ไป มัก
จัดอยูในชวงเวลา 30 – 40 นาที 
   3. กิจกรรมเลนทีมี่กติกา ไดแก เกมการศึกษา เวลาที่กําหนดใหอยูระหวางประเภทที ่1 
และ 2 คือ ประมาณ 20 – 30 นาที 
   กิจกรรมที่ควรจัดใหเด็กปฐมวัยเปนประจําทุกวัน มีดังน้ี 
    กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็ก ไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ 
ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ เพ่ือสงเสริมจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เรียนรูจังหวะ และการควบคุม
การเคลื่อนไหวของตนเองได โดยใชจังหวะและดนตรีประกอบการเคลื่อนไหว เชน เสียงเพลงคําคลองจอง 
เสียงปรบมือ เครื่องเคาะจังหวะและอุปกรณอ่ืนๆ 
    กิจกรรมสรางสรรค (ศิลปศกึษา) เปนกิจกรรมที่ชวยเด็กใหแสดงออกทางอารมณ
ความรูสึก ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และจินตนาการ การรับรูเกี่ยวกบัความงามและควรสงเสริม กระตุน
ใหเด็กแตละคน ไดแสดงออกตามความรูสึก และความสามารถของตนเอง โดยใชศิลปะ เชน การวาดภาพ 
ระบายสี การปน การฉีก การตัดปะ การพิมพ การรอย การประดิษฐ หรือวิธีการอื่นที่เด็กไดคิดสรางสรรค 
และเหมาะกับพัฒนาการ 
    กิจกรรมเสริมประสบการณหรือกิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็ก
ไดพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม ทัง้กลุมใหญและกลุมยอย กิจกรรม
ที่จัดมุงฝกใหเด็กมีโอกาส ฟง พูด สังเกต คิด แกปญหา ใชเหตุผลและฝกปฏบิัตเิพ่ือใหเกิดความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนและเพ่ิมพูนทกัษะตางๆ ดวยวธิีการที่หลากหลายกิจกรรมกลางแจง หรือ
การเลนกลางแจง เปนกิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสออกไปนอกหองเรียนไปสูสนามเด็กเลน ทั้งที่เปนกลางแจง
หรือในรม เพ่ือใหเด็กไดออกกําลังเคลื่อนไหวรางกายและแสดงออกอยางอิสระ โดยยึดเอาความสนใจ 
และความสามารถของเด็กแตละคนเปนหลัก 
    เกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ชวยพัฒนาสติปญญา มีกระบวนการเลน ตาม 
ชนิดของเกมประเภทตางๆ มีกฎเกณฑงายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมไดชวยใหเด็ก 
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รูจักสังเกตคิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส ีรูปราง จํานวน ประเภท และความสมัพันธ
ที่เก่ียวกับพ้ืนที่ระยะ เชน เกมจับคู จัดหมวดหมู เรียงลําดับ โดมิโน ล็อตโตภาพตัดตอ ฯลฯ 
    กิจกรรมเสรีหรือการเลนตามมุม เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเลนอิสระตามมุม
การเลนหรือมุมประสบการณ หรือศูนยการเรียนที่จัดไวภายในหองเรียน เชน มุมบล็อกมุมบาน มุมรานคา 
มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร หรือมุมธรรมชาติ เปนตน มุมตางๆ เหลานี้เด็กมีโอกาสเลือกเลนไดอยางเสรี 
ตามความสนใจ และความตองการของเด็ก ทั้งทีเ่ปนรายบคุคลและเปนกลุมยอย กิจกรรมการเลนแตละ
ประเภท จะสนองความตองการตามธรรมชาติของเด็ก(กรมวิชาการ.  2540ก: 27 – 44) 
    การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย จะไมจัดเปนรายวิชา แตจัดในรูปแบบ
ของกิจกรรมบูรณาการ การผานการเลน เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิดการเรียนรู ไดพัฒนา
ทั้งรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา กิจกรรมที่จัดใหเด็กในแตละวัน อาจใชชื่อเรียก
แตกตางกันไป ในแตละกิจกรรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับรูปแบบกิจกรรมและความสนใจของ
ผูเรียน 
 สรุปไดวา ประเภทกิจกรรมการจัดประสบการณ มีหลากหลายประเภทและเปนกิจกรรมที่ชวย
สงเสริมพัฒนาการในเด็กใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายอยางอิสระและมีกฎกติกา เด็กไดเรียนรูประสบการณ
ตางๆ ทั้งในและนอกหองเรียน แลวการอยูรวมกันในสังคม 
 2.6 ความหมายของสถานการณจําลอง 
  เคอร (กนกรัตน พงษสมุทร.  2535: 29; อางอิงจาก Kerr.  1997) ไดกลาวถึง การใช
สถานการณจําลองวา ผูเขารวมสถานการณ จะตองปฏบิัตติามขอมูลและสถานการณทีก่ําหนดวตัถุประสงค 
ในการรวมสถานการณนั้น ผูเขารวมสถานการณ จะตองยอมรับและปฏิบัตติามขอมูล และวตัถุประสงค
ที่กําหนดไวอยางแทจริง ผูเขารวมสถานการณอาจไดรบัขอมูล ไดรับบทบาทที่แตกตางไปจากชวีติจริง
ก็ได เหตุการณในสถานการณจําลอง จะดําเนินตอไปในทางใด หรือผลของสถานการณจะเปนอยางไรนั้น 
เปนเรื่องที่คาดการณลวงหนาไมได เพราะจะตองขึ้นอยูกับผลการตัดสินใจของผูเขารวมสถานการณ 
  โฮลเดน (สุขสม สวิะอมรรตัน.  2552: 9; อางอิงจาก Holden.  1981: 5) กลาววา สถานการณ
จําลอง เปนการจําลองสถานการณที่ใกลเคยีงกับสถานการณจริง สวนมากจะอยูในรปูแบบของการแกปญหา 
ครูทําหนาที่เปนเพียงผูควบคุม จะนําของจริงตางๆ มาเปนสื่อในการกระตุนผูเขารวม ใหใชทักษะทาง
ภาษาทุกดาน ในการรับขอมูลพรอมๆ กัน ผูเขารวมสถานการณแตละคน จะไดรับบัตรแสดงขอบขาย
หนาที่ความรับผิดชอบ และขอมูลจําเปนเพิ่มเติม ทุกคนตองปฏิบัติตามหนาที่ของตนเองอยางจริงจัง 
  โจนส (อริสา โสคําภา.  2551: 37; อางอิงจาก Jones.  1982: 5) กลาววา สถานการณ
จําลอง เปนเหตุการณหน่ึง ซึ่งไมใชการสอนโดยครู แตนักเรียนเปนผูเขารวมในเหตุการณนั้น และเปน
ผูที่ทําใหเหตุการณนั้น ดําเนนิตอไป โดยไดรับมอบหมายภารกิจในสังคม และความรับผิดชอบที่เกีย่วของ
อยูในสถานการณนั้นซ่ึงตองมีการแกปญหา และการตัดสินใจรวมอยูดวย สวนครูเปนผูกําหนดเวลาเริ่มตน
และเวลาของสถานการณ นอกจากนี้ ครูมีหนาที่อธิบายรายละเอียดตางๆ ที่สําคญัในสถานการณนั้น
และกําหนดวาใครเปนใคร ใครทําหนาทีอ่ะไร มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องใดบาง 
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  ไสว ฟกขาว (2544: 22) ใหความหมายของวิธีการสอนโดยใชสถานการณจําลองไววา 
เปนการจัดการเรียนการสอนที่พยายามใหผูเรียนไดเรียนรูจากสถานการณ ที่มีความใกลเคียงกับความเปนจริง
มากที่สุด โดยการสรางสถานการณจําลองขึ้นในหองเรียน แลวใหผูเรียนแสดงบทบาทของตนเองตาม
สถานการณนั้น 
  ทิศนา แขมณี (2545:89) กลาววา วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง คือ กระบวนการที่
ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณ
ที่มีบทบาท ขอมูล และกตกิาการเลน ที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกบัสิ่งตางๆ ทีอ่ยูใน
สถานการณนั้น โดยใชขอมูลที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสนิใจและแกปญหา
ตางๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะสงผลถึงผูเลนในลักษณะเดียวกันกับทีเ่กิดขึ้นในสถานการณจริง 
  สุวทิย มูลคํา (2545: 74) ใหความหมายของการจัดรูปแบบสถานการณจําลองวา เปน
กระบวนการที่ผูสอนใหผูเรยีนเขาไปอยูในสถานการณจําลองที่สรางขึ้นมา ซึ่งสถานการณจําลองนั้น
จะมีลักษณะคลายคลึงกบัสภาพความเปนจริงมากที่สุด ทั้งสภาพแวดลอมและปฏิสัมพันธ โดยการมี
บทบาท ขอมูล และกติกาไวเพ่ือใหผูเรียนไดฝกการคิดแกปญหา และตัดสินใจจากสภาพการณที่เขา
กําลังเผชญิอยู ซึ่งผูเรียนจะตองใชขอมูลทั้งหมดทีไ่ดรับ ประกอบกบัวิจารณญาณของตนเอง ใหปฏิบตัิ
หนาที่ตามสถานการณนั้นใหดีที่สุดจากการการศึกษา  
 ความหมายของสถานการณจําลอง ดังที่กลาวมาสรุปไดวา สถานการณจําลอง หมายถึง การจัด
สภาพแวดลอมเหมือนจริง เพ่ือใหเด็กเขารวมในสถานการณนั้นและดําเนินการแกปญหา ตามกติกา
และขอตกลงที่กําหนดไว 
 2.7 ความมุงหมายในการสรางสถานการณจําลอง 
  อัญชลี แจมเจริญ (2522: 5) กลาวถึง ความมุงหมายในการสรางสถานการณจําลองไว 
ดังนี้ 
   1. เพ่ือใหผูเรียนไดพบ และรูจักแกปญหา ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตได อยางมี
ประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดและนาํเหตุผลมาอภปิราย เพ่ือประกอบการตัดสินใจแกปญหา 
   3. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหทํางานรวมกันเปนกลุม ใหรูจักวิพากษวิจารณและอดทน
ตอการถูกวิพากษวิจารณ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีวินัยในตนเอง สํานึกถึงสิทธิและหนาที่
ของตนเองและผูอ่ืน 
   4. เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน จากการฟงครูแตผูเดียวมาเปน
การที่ผูเรียนมีสวนรวมมากยิ่งขึ้น 
  เชย (กนกรตัน พงษสมุทร.  2537: 32 – 33; อางอิงจาก Shay.  1980) กลาววา สถานการณ
จําลองสรางขึ้น เพ่ือ 
   1. ใชในการสรางบรรยากาศในความเปนกันเอง (To Break the Ice) ใชสถานการณ
จําลอง ในการแนะนําใหนักเรียนรูจักซึ่งกันและกัน และรูจักกันมากขึ้น หรือใชแนะนําวิชาที่เรียน กิจกรรม
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บางอยางสามารถใชการสรางบรรยากาศ เพ่ือชวยสงเสริมการมีสวนรวมในหองเรียน การเลือกใชสถานการณ
จําลอง เพ่ือความมุงหมายนี้ ควรมีขอจํากัดเปนกิจกรรมสั้นๆ ที่ควรจะกระทําใหแลวเสร็จใน 1 – 2 ชั่วโมง
ของการเรียนการสอน 
   2. เพ่ือที่จะบอกความจริง (To Impart Facts) สถานการณจําลองมักไมใชเด่ียวๆ
ในการสอนความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง มีสถานการณจําลองมากมายที่ออกแบบ เพ่ือใชในการใหขอมูล 
โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือทําใหนักเรียนมีความรู และประสบการณมากขึ้น 
   3. เพ่ือพัฒนาความรูสึกหนักแนน (To Develop Emphatic Sensitivity) สถานการณ
จําลองสวนมากมักถูกออกแบบมา เพ่ือใหนักเรียนไดรับรูและตระหนักเกี่ยวกับเรื่องวฒันธรรม ความเปนอยู 
สถานการณจําลอง จะชวยใหนักเรียนมีสายตากวางไกล สงเสริมพัฒนาการการรบัรูที่ถูกตองมากยิ่งขึ้น 
ทําใหเขาใจและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น 
   4. เพ่ือสํารวจอนาคต (To Explore the Future) สถานการณจําลองที่ใชในหองเรียน
ออกแบบเพื่อทํานาย หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคต ใหกับนักเรียนไดจัดฉากหรือ
สถานการณบางอยางที่จะมีขึ้นในอนาคต ถูกจําลองอยูในแบบจําลองหรือความคิดรวบยอด กอใหเกิด
ความคิดสรางสรรค จินตนาการ และเพ่ิมความสามารถในการที่จะตอสูกับการเปลีย่นแปลงที่ถูกควบคุม 
ทําใหมีความสามารถในการแกปญหามากขึ้น และมีความสามารถในการประเมินผลระยะยาวของการ
กระทําตางๆ 
 สรุปไดวา ความมุงหมายในการสรางสถานการณจําลอง เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูการแกปญหา
จากสถานการณที่เกิดขึ้นจริง และไดรับประสบการณตางๆมากขึ้น 
 2.8 คุณลักษณะของสถานการณจําลอง 
  มอนโร (อมรา รสสุข.  2529: 15; อางอิงจาก Monroe. 1969: 45 – 46) กลาววา  
สถานการณจําลองมีลักษณะที่สําคัญมาก 4 ประการ คือ 
   1. มีความคลายคลึงกับสภาพความเปนจริง สถานการณจําลองจะตองจัดเตรียม
องคประกอบที่จะทําใหนักเรียนกระทําการตางๆ ได องคประกอบดังกลาวนี ้ อาจเปรียบเทียบไดวา
เปนการคาดคะเน ในการสบืสวนตามระเบียบวธิีทางวทิยาศาสตร หรือเปนตวักําหนดใหในแบบจําลอง
คณิตศาสตร เปนอุปกรณและกฎเกณฑที่ใชในการเลนเกม เปนคําจํากัดความ ของความขัดแยง และ
บุคลิกลักษณะในบทบาทสมมติ หรือเปนตัวแปรตาม ในการทดลองในการสอนเกี่ยวกับการตดัสินใจ 
สถานการณจําลอง จะตองสรางสภาพแวดลอมใหนักเรียนไดปฏิบัติหนาที่ของตนเอง และจะตองมีลักษณะ
ของความเปนจริงใหมากพอที่นักเรียนไดฝกฝนในการเผชิญหนากับสิ่งตางๆ ที่จะเกิดขึ้นไดในชีวิตจริง 
   2. จัดใหมีสภาพการสูญเสียนอยที่สุด นักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคําตอบที่
ไดตอบไปแลวได โดยไมทําลายสถานการณเดิม 
   3. ผลยอนกลับจะตองเปนเคร่ืองหมายของผลลพัธ สถานการณจําลองชวยใหนักเรียน
ทราบถงึผลของคําตอบไปในรูปสัญลักษณ โดยไมทําใหบรรยากาศของการเรียนรูเปลี่ยนแปลงไปไมวา
จะเปนดานกายภาพหรือจิตวิทยา 
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   4. สามารถทําซ้ําได จากลักษณะของขอที่ 2 และ 3 ทําใหแบบฝกหัดสถานการณ
จําลองเปนสิ่งที่สามารถทําซ้ําๆ ได เพราะเปดโอกาสใหนักเรียนไดทบทวนหรือดําเนินการซ้ําๆ เพ่ือให
ขอสรุปที่ดีที่สุด 
 จากคุณลักษณะที่กลาวมา สรุปไดวา สถานการณจําลอง มีลักษณะของกิจกรรมที่มีสภาพ
ความเปนจริง เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณและเปดโอกาสใหเด็ก ไดพัฒนาทักษะจากการลงมือ
ทํากิจกรรม 
 2.9 องคประกอบของการสรางสถานการณจําลอง 
  โคลแมน (อริสา โสคําภา. 2551: 40; อางอิงจาก Stadsklev. 1974: 15; citing Coleman.  
1967) กลาวถงึ องคประกอบของเกมสถานการณจําลอง ดังนี้ 
   1. ผูเลน หรือผูแสดง ซึ่งถูกกําหนดใหเปนกลุมเล็กๆ แตละคนตองพยายามทําให
ประสบความสําเร็จตามจุดประสงค 
   2. กฎเกณฑ จะเปนตัวกําหนดขอบเขต และคําจํากัดความในการกระทําที่ถูกตอง
ตามธรรมชาติของผูเลน และกฎเกณฑยังสรางคําสั่ง เหตุการณและโครงสรางพื้นฐานในขอบเขตของ
การกระทําหรือการแสดงที่ถูกจัดขึ้น 
   3. เวลา จะเกี่ยวของกับความตอเนื่องของเวลาในการเลนและการจบเกม 
   4. กิจกรรมของชวีติจริงและกฎของพฤติกรรม ซึ่งถูกกําหนดโดยเกณฑ กิจกรรมนี้
จะทําหนาที่แทนสถานการณจําลอง และเปนตัวกําหนดวัสดุอุปกรณในการเลน 
  นาตยา ภัทรแสงไทย (2525: 292 – 294) กลาวถึง องคประกอบของเกมสถานการณ
จําลองวาประกอบดวย 
   1. จุดมุงหมาย จุดมุงหมายที่กําหนดไวในเกณฑตองชัดเจนวา เกมที่ออกแบบไวนี้
มุงที่จะสอนอะไร อาจมีลักษณะของการพัฒนาสติปญญา เชน ความคิด ความคิดรวบยอดและการให
เหตผุล หรือการพัฒนาดานจิตพิสัย เชน คานิยม คุณธรรม อารมณและเจตคต ิหรือพัฒนาทั้งสองอยาง 
สิ่งที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ จะตองแยกความแตกตางระหวางจุดหมายของเกม จุดมุงหมายของเกม
หมายถึง เปาหมายของผูเลนเกม จุดมุงหมายของเกม จะเนนวิถีทางทีจ่ะนําไปสูจุดมุงหมายของการเรียน 
   2. สาระของเกม ตองแสดงใหเห็นถึงลักษณะของความจริงแมวาสาระของเกมนั้น 
ไมอาจถอดแบบลักษณะของสภาพที่เปนจริงไดทั้งหมดก็ตาม แตตองมีลักษณะใกลเคียงที่สุดและตอง
สอดคลองกับจุดมุงหมายมากที่สุด การออกแบบเกมตองคํานึงถึงความรูที่จะใหแกผูเรียนดวย นั่น คือ 
การจะใหผูเลนเกมใดตองใหผูเลนมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะเลนดวย 
   3. ปฏิกิริยา ลักษณะของความเปนจริงที่เกดิขึ้นไดกต็อ เม่ือผูเลนมีปฏิกิริยาตอกนั 
การออกแบบตองคํานึงถึงวาการกระทําของผูเลนแตละคนมีผลตอผูเลนคนอื่นๆ อยางไร 
   4. บทบาทเกมสถานการณจําลองจะตองสรางขึน้ตามสถานการณของสังคมเพื่อที่จะให
ผูเลนตองปฏิบัติตามนั้น ถาผูเรียนยังไมมีประสบการณเกี่ยวกับบทบาทที่ผูเรียนจะเลนครูจําเปนตอง
ใหผูเรียนมีประสบการณกอน กิจกรรมนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูเลนเขาใจวาบทบาทที่เลน คอือะไร 
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และจะแสดงบทบาทตามนั้นไดอยางไร 
   5. กฎ กฎที่กําหนดไวในเกมถือ เปนการจํากัดและกํากับการแสดงของผูเลน การกําหนด
กฎเกณฑ ตองทําใหชัดเจนวา ผูเลนตองแสดงเปนตัวอะไร เปาหมายและอุปกรณประกอบการแสดง
คืออะไร การจัดลําดับเหตกุารณ และกําหนดเวลาเลนระหวางชวงหรือขั้นตอนของการแสดง ผูแสดง
จะสามารถทําหรือไมทําอะไรไดบาง กฎที่กําหนดขึ้นตองสะทอนใหเห็นสถานการณในชีวติความเปนจริง
มากที่สุด 
   6. การอภิปราย การอภิปรายหลังจากที่เลนเกมแลว เปนสิง่ที่สําคญัที่สุดอยางหนึ่ง
ของกิจกรรมนี้ การอภิปรายตองรวมกันทุกฝายทั้งตัวครู ผูแสดง และผูดู การอภิปรายตองพยายาม
คนหาวาเกิดอะไรขึ้น แลวทําไมจึงไมเกิด การอภิปราย จะชวยใหครูประเมินความสําเร็จหรือความลมเหลว
ของเกม และควรทําทันทีหลังจากที่เลนเกมจบ ไมควรใหเวลาผานไปแลว หรือคอยใหถึงอีกคาบเรียน
หน่ึงคอยอภิปราย เพราะผูเรียนจะลืมหมด ลักษณะของการอภิปราย มีหลายอยาง ครูอาจใชคําถามที่
เนนการประเมินผลผูเรียนในเกม เชน ใหผูเรียนอธิบายวาผูเรียนมีความคิดและไดพิจารณาอะไรบาง 
ตอการกระทําของตนในระหวางที่เลนเกม ยุทธวธิีอะไรบางที่ผูเรียนใช เปนตน การอภิปรายยังเกี่ยวของ
กับการวิเคราะหสภาพของการเลน ของผูเลนทั้งหมด 
 จากองคประกอบที่กลาวมา สรุปไดวา องคประกอบของสถานการณจําลองนั้นมีสถานการณ
ที่กําหนดไวและการจัดสภาพแวดลอมที่เหมือนจริงรวมทั้งกฎเกณฑและเวลา เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูจาก
การเขารวมสถานการณ 
 2.10 การสรางสถานการณจําลอง 
  ทเวลเกอร (สุวิทย มูลคํา.  2545: 76-77; อางอิงจาก Twelger.  1969) กลาวถึง การสราง
สถานการณจําลองวา ในการออกแบบสรางสถานการณจําลองเพื่อการสอนควรพิจารณาถึงเน้ือหา ที่
ตองการสอน วิธีการจัดการเรียนรูที่ใหผลดีที่สุด และทาํอยางไรระบบที่ออกแบบจึงจะสมบูรณ โดยมี
ลําดับขั้นตอนในการออกแบบสถานการณจําลองดังตอไปน้ี 
   1. วางขอบเขตปญหาการสอน ผูกําหนดปญหาจะตองรูใหลึกซึ้งวาปญหาคืออะไร
ปญหาที่เกิดขึ้นน้ันมีความมุงหมายอยางไร เราอาศัยอะไรเปนสภาวะแวดลอมที่จะชวยใหเขาใจปญหา 
   2. พิจารณาสภาพของระบบทีจ่ะนํามาใชในสถานการณ ผูออกแบบตองพิจารณาวา
จะใชผูเรียนกี่คน ใชเครื่องมืออะไรชวย ใชวิธีการอยางไร ใชวัสดุอุปกรณอะไร หลักการดําเนินงานจะ
เปนไปในรปูแบบใด และจะสรางปรชัญาการสอนแนวใด หรือกลาวโดยสรปุคือ จะตองคาํนึงถึงสวนประกอบ
ตางๆ ที่มีสวนชวยในการวางขอบเขตของปญหาไดเหมาะสมและถูกตองตามวัตถุประสงค 
   3. ปรับสภาพการเขาสูปญหา เพ่ือจะใหปญหาน้ันเปนไปตามวตัถปุระสงค เราตอง
อาศัยสภาพการณที่พิจารณาแลวเห็นวา เหมาะสมกับปญหา หรือเลือกวิธีการที่จะชวยนําปญหาไปสู
จุดหมายปลายทางที่กําหนดไว 
   4. กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะ ตองกําหนดออกมาในรูปของพฤติกรรมที่วัดได 
   5. กําหนดเกณฑในการวัดผล เน่ืองจากเกณฑในการวัดผลแบบนี้ จะตองใชวัด 
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พฤติกรรมผูเรยีน จึงตองสรางเกณฑออกเปน 2 แบบ คือ 
    5.1 วัดผลขั้นสุดทายในการเรียนรู 
    5.2 วัดขีดระดับความสามารถที่เปลี่ยนแปลงไป 
   6. เสนอผลของสถานการณจําลอง ผลของสถานการณจําลองมีขอไดเปรียบวิธีการเรียนรู
รูปแบบอ่ืนๆหลายอยาง คือ 
    6.1 สามารถสรางอารมณและสรางทัศนคติใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
    6.2 สถานการณจําลองสามารถรวบรวมพฤติกรรมที่จะชี้ความสามารถของผูเรียน 
และความจําไวดวยกัน คือ ผูเรียนจะมีพัฒนาการทั้ง ดานความจําและพัฒนาขีดความสามารถ 
    6.3 สถานการณจําลองจะจูงใจใหผูเรียนประกอบกิจกรรมนาน 
    6.4 ผูเรียนสามารถเลือกตอบสนองตอสภาวการณทางสังคมจากสถานการณจําลอง
ได 
    6.5 สถานการณจําลองจะชวยปรับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ให 
เขากันไดเปนอยางดีและเปนไปตามตองการ 
    6.6 สถานการณจําลองจะดึงดูดความสนใจของผูเรียนไวได ทั้งในการทําแบบฝกหัด
และแมแตในการเรียนเนื้อหาหลายอยาง 
    6.7 สถานการณจําลองสามารถที่จะชักจูงผูเรียนใหเขาสูพฤติกรรมที่ตองการ 
   7. กําหนดชนิดของเครื่องมือ ที่จะนํามาสรางในสวนของสถานการณจําลอง เชน 
ใชเครื่องมือชวยสอน เกมสถานการณจําลอง เปนตน 
   8. เลือกสื่อหลายๆอยางเขามาใช เลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เปนเครื่องมือ
พัฒนาสถานการณจําลอง 
   9. พัฒนาระบบสถานการณจําลอง แกไขขอบกพรองในแตละขั้นตอน เพ่ือใหสถานการณ
จําลองสมบูรณที่สุด 
   10. ทดลองใชสถานการณจําลอง เพ่ือหาขอจํากัดของสถานการณจําลองที่สรางขึ้น
อาจทดลองกับคนกลุมเล็ก หรือแบบหน่ึงตอหนึ่งก็ได 
 จากการสรางสถานการณจําลองดังกลาวขางตนสรุปไดวา การสรางสถานการณจําลองควร
พิจารณาถึงเน้ือหาในการจัดประสบการณและวธิีการจัดการเรียนรูที่ใหผลดีที่สุด 
 2.11 บทบาทของครูผูสอนในการสอนโดยใชสถานการณจําลอง 
  ผูสอนมีบทบาทสําคัญทั้งกอนและหลังทํากิจกรรมสถานการณจําลอง ซึ่ง โจนส (Jones. 
1983: 8) ไดกลาวถึงบทบาทของผูสอนกอนทําสถานการณจําลองไว ดังนี้ 
   1. ดูแลและจัดเตรียมสื่อเอกสารตางๆรวมทั้ง ควบคุมเรื่องการใชเวลาในการเตรียม
และทํากิจกรรมสถานการณจําลอง 
   2. ไมรบกวนผูเรียน แตปลอยใหผูเรียนหาวิธแีกปญหาดวยตนเอง ดังนั้นการจัดกลุม
ผูเรียนที่เหมาะสมจะชวยใหมีระเบียบวินัยมากขึ้น 
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   3. คํานึงถึงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลากอนทํากิจกรรม สถานการณ 
จําลองของนักเรียน 
   4. จัดลําดับการเตรียมสถานการณและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน เพ่ือม่ันใจ
วาผูเรียนรูวาพวกเขาจะตองทําอะไร ซึ่งกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด แบงหนาที่ใหแกผูเรียนรับผิดชอบ
กอนมีการจัดสถานการณ 
  นอกจากนี้โจนส (สุขสม สิวะอมรรัตน.  2552: 9; อางอิงจาก Jones.  1982: 116) ได
กลาวถึงบทบาทของผูสอนขณะดําเนินกิจกรรมสถานการณจําลองไว ดังนี้ 
   1. เรียนรูพฤติกรรมการใชภาษาของผูเรียนระหวางการทําสถานการณจําลอง 
   2. ไมรบกวนหรือขัดขวางการตัดสินใจและการแสดงออกกริยาทาทาง เชน การยิ้ม 
การทําหนาบึ้งของผูเรียน แตตองเขาไปใหคําแนะนําเม่ือเกิดความผิดพลาดผูสอนตองใชวิธีที่นุมนวล
ที่สุด โดยการทําทาทางเพื่อใหนักเรียนที่กําลังทํากิจกรรมไมรูตัว 
   3. จัดกระบวนการเรียนใหดําเนนิไปดวยด ีโดยวางกิจกรรมไววา ใครนั่ง ทีไ่หนเวลาใด 
แจกจายเอกสารตอนไหน และสิ่งสําคัญผูสอนตองตระหนักและชัดเจนวา ผูเรียนมีความเขาใจในกระบวนการ
เรียนการสอนมากนอยเพียงใด ยอมรับในการทํากิจกรรมไดหรือไม รวมทั้งสังเกตพฤตกิรรมของผูเรียน
วา ใครทํา หรือไมทํากิจกรรมเพราะอาจมีสาเหตุมาจากความไมเขาใจในเนื้อหาผูสอนตองหาแนวทาง
แกไข 
   4. สังเกตการณในการแกปญหาวา ผูเรียนสามารถใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม
กับสถานการณหรือไม ทั้งกิจกรรมเดี่ยวหรือกลุม และตองมีการปรึกษา สรุปผลหลังการแสดงสถานการณ
หรือสิ่งที่เกี่ยวกับกิจกรรมสถานการณจําลองนั้นๆ 
 สรุปไดวา บทบาทของผูสอนในกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง ผูสอนตองทําหนาที่เปน
ผูจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองใหดําเนินไปไดดวยดี โดยมุงเนนใหผูเรียนตัดสนิใจและแกปญหา
ในการเขารวมกิจกรรมการใชสถานการณจําลองเหลานั้นดวยตนเองทั้งหมด 
 2.12 ประโยชนของสถานการณจําลอง 
  ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยใชสถานการณจําลอง เพราะสถานการณจําลองมีประโยชน
ตอนักเรียนหลายประการ เห็นไดจากที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงประโยชนของสถานการณ
จําลองดังตอไปนี้ 
  1. สถานการณจําลองเปนการขยายขอบเขตและความหลากหลายของสถานการณ เพ่ือ
การสื่อสารที่นกัเรียนฝกปฏบิัติหรือมีสวนรวม ซึ่งนักเรยีนจะมีประสบการณหลากหลายในการใชภาษา 
  2. สถานการณจําลอง เปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาที่กัน ระหวางครูกับนักเรียน 
นักเรียนเปนฝายผลิตและใชภาษา สวนครเูปนฝายรับรูและสังเกตการใชภาษาของนักเรยีนครูใชสถานการณ
จําลองเปนเครือ่งมือกระตุนใหนักเรียนไดแสดงความรับผิดชอบตอบทบาทที่ไดรับ ในกระบวนการเรยีนรู 
เพราะนักเรยีนมีโอกาสที่จะสรางสรรคภาษาที่จะใชใหเหมาะสม ในสถานการณไดมากกวาที่จะตองตอบ
คําถามของครูเหมือนการทดสอบทั่วไป 
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  3. สถานการณจําลองสามารถเขาถึงความหลากหลายของทกัษะตางๆในการสื่อสาร เชน 
กิจกรรมที่กําหนดใหนักเรียนวางแผนการเดินทางไปเที่ยวยังดาวดวงอื่นเพ่ือสรางเมืองใหม โดยนักเรียน
จะไดรับขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตบนดวงดาวนั้น โดยแตละกลุมตองเลือกบานใหมเอง มี
การจํากัดเนื้อที่บนยานอวกาศที่จะใชในการเดินทาง นักเรียนจะตองเลือกวาจะตองนําอะไรไปบาง ซึ่ง
สถานการณนี้เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทั้ง ทักษะการอาน การระดมพลังสมอง การเจรจาปรึกษากัน
และการเขียน 
  4. สถานการณจําลองจะเปนการขยายจํานวนและชนิดในการสัมผัสกับสถานการณตางๆ 
ที่นาสนใจที่เรามีโอกาสไดเจอ รวมทั้ง สถานการณที่เราจินตนาการดวยจากประโยชนของสถานการณ
จําลองดังกลาวขางตนสรปุไดวา สถานการณจําลองเปนรูปแบบและกระบวนการทีฝ่กใหผูเรียนรูจักคิด
แกปญหาเมื่อเผชิญกับสภาพการณตางๆผูเรียนไดรับประสบการณ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ทําให
รูวิธีการแกไขปญหา 
 2.13 งานวิจัยที่เก่ียวของกับสถานการณจําลอง 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   ฟาส (อัญชลี ยิ่งรักพันธุ.  2550: 38; อางอิงจาก Fass.  1978: 265 – 280) ศึกษา
ผลการสอนโดยใชเกมสสถานการณจําลอง และวิธีสอนแบบบรรยายในวิชาเศรษฐศาสตร กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชัน้ปที่ 1 วิทยาลัยอาซแลนด ผลการศึกษาพบวา นกัเรยีนที่เรียนโดยใชเกมสสถานการณ
จําลองมีความสามารถในการจํามากกวากลุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบบรรยาย 
   กิบบอนส (สุขสม สิวะอมรรัตน.  2552: 16; อางอิงจาก Gibbons.  1995: 704) ได
ศึกษาผลของการใชสถานการณจําลองที่มีตอทัศนคตใินการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนกัเรียน ผลการศึกษา 
พบวา การสอนโดยใชสถานการณจําลองทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรที่สูงขึ้น 
  งานวิจัยในประเทศ 
   นิยดา สุวิชาวรพันธุ (2541: 44) ไดศึกษา ผลของการใชสถานการณจําลองที่มีตอ
ความสามัคคขีองนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง กรุงเทพมหานคร พบวา 
นักเรียนมีความสามัคคีเพ่ิมขึ้นหลังจากทีไ่ดรับการใชสถานการณจําลอง 
   สุวลักษณ สินทรัพย (2543: 72) ไดศึกษาการเปรยีบเทยีบผลของการฝกพฤติกรรม
กลาแสดงออก การใชตวัแบบการตูน และการใชสถานการณจําลองที่มีตอพฤตกิรรมการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่อยูในกลุมเสี่ยง โรงเรียนบานมะคา (คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ) 
อําเภอโนนสูง จังหวันครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงยาเสพติดเพิ่มขึ้น
หลังไดรับการใชสถานการณจําลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จันทิมา แซอ้ัง (2545: 59 – 60) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการเรียนรูแบบจิตปญญา
และการใชสถานการณจําลอง ที่มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนในชั้นอนุบาลปที ่ 2 ที่มีความคิด
สรางสรรคต่ํา จํานวน 32 คน โรงเรียนบานหนาสถานี จังหวัดสระแกวปการศึกษา 2545 เปนกลุม
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ทดลองที่ 1 และ กลุมทดลองที่ 2 กลุมละ 16 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความคิดสรางสรรคเพ่ิมขึ้น 
หลังจากไดรับการใชสถานการณจําลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   เนาวะรัตน ถาวร (2546: 47) ไดศึกษาผลของการใชสถานการณจําลองที่มีตอความมีน้ําใจ
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา เขตสัมพันธวงศกรุงเทพมหานคร พบวา 
นักเรียนที่ไดรับการใชสถานการณจําลองมีความมีน้ําใจดีขึ้นหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยพบวาการใชสถานการณจําลอง สามารถพัฒนาผูเรียนในดาน
การเรียนรู การคิดและการแกปญหา ซึ่งจะทําใหสามารถคิดแกปญหาไดดีขึ้น รวมถึงการทํากิจกรรม
รวมกันเปนกลุม การชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
  1. กําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
  

การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนเด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุ 4 – 5 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที ่ 1 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมยอนุสรณ) 
สํานักงานเขตสายไหม สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 3 หองเรียนจํานวน 120 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเดก็นักเรียนชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ป ทีก่ําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมยอนุสรณ) 
สํานักงานเขตสายไหม สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 
1 หองเรียน แลวจับฉลากเปนกลุมตัวอยาง 15 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 1. แผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง 
 2. แบบวัดพฤตกิรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัย แบงเปน 
  ดานที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย 
จํานวน 10 ขอ 
  ดานที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย จํานวน 10 ขอ 

 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง 
  1. การสรางแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง  
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   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณสาํหรับเด็กปฐมวัย ของ 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2538) ภรณี คุรุรัตนะ (2540) กุลยา ตนัติผลาชวีะ (2542) เพ่ือนํามาเปน
แนวทางในการสรางแผนการจัดประสบการณ การใชสถานการณจําลองใหมีความหลากหลายตรงกับ
ความสนใจและตองการของเด็กโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และเหมาะสมกับวยัและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวยั  
   1.2 ศึกษาคูมือหลกัสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เพ่ือนําไปเปน
ขอมูลในการสรางแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลองใหสอดคลองกับปรัชญา หลักการ 
และจุดหมายของหลักสูตร รวมถึงสาระการเรียนรูและประสบการณสําคัญที่เด็กไดรับจากการเขารวม
กิจกรม  
   1.3 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง จันทิมา สวรรค 
(2547) สาลินี สมบูรณไพศาล (2549) ชไมพร เลิศคณาวณิชกุล (2550) อริสา โสคําภา (2551) สุขสม 
สิวะอมรรตัน (2552) เพ่ือศึกษารายละเอียดการสรางสถานการณตางๆ รวมถงึฉากตางๆ ตามที่สถานการณ
กําหนดและสื่อที่ใชในการเราความสนใจของเด็กเม่ือเขารวมกิจกรรม 
   1.4 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมยอนุสรณ) ในระดับปฐมวัย 
เพ่ือสรางแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลองใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรูของโรงเรียน
สายไหม (ทัสนารมยอนุสรณ) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 
   1.5 สรางแผนการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง จํานวน 
24 แผน ซึ่งประกอบดวยจุดประสงค เน้ือหา และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง ซึ่ง
ประกอบดวย 
    1.5.1 ขั้นเตรียมการ เปนการนําเขาสูสถานการณจําลองที่กําหนดขึ้นมาโดยการใช
รูปภาพ นิทาน เพลง คําคลองจอง เพ่ือกระตุนใหเด็กไดเรียนรูกับสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นโดยครู
กําหนดจุดมุงหมาย สิ่งเรา กฎเกณฑ และเวลาในการแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดให 
    1.5.2 ขั้นเขารวมสถานการณ เด็กใชความคิดและแสดงพฤติกรรมการแกปญหา
จากสถานการณจําลองที่กําหนดขึ้น ตามกฎเกณฑ และเวลา เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
    1.5.3 ขั้นสรุป เปนขั้นที่เด็กและครูรวมกันสนทนาซักถามถึงวิธีการแสดงพฤติกรรม
การแกปญหาจากสถานการณที่เกิดขึ้นของเด็กแตละคน และรวมกันสรุปวิธีการแกไขปญหาเหมาะสม
กับวัยของเด็ก 
  2. วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง 
   2.1 นําแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง ใหผูเชี่ยวชาญดานปฐมวัย 
3 ทาน เพ่ือพิจารณาความสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน 
และการประเมิน จํานวน 3 ทาน ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้ 
     1. อาจารยละไม สีหาอาจ รองผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียนคริสตธรรมวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
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    2. อาจารยนันทัชพร จิรขจรชัย ครู ค.ศ. 1 หัวหนาสายชั้นระดับอนุบาล โรงเรียน
อนุบาลตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
    3. อาจารยลักคะณา เสโนฤทธิ ์ครู ค.ศ. 2 สอนระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรยีน
ซอยแอนแนกซ สํานักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร 
     ผลจากการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเห็นชอบตรงกัน ดังนี้ ขั้นนํา ขั้นดําเนินการ 
ขั้นสรุป การประเมินผล และสื่อ สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด และปรับภาษาในขั้นสรุปใหชดัเจน
มากขึ้น 
   2.2 ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง ตามคําชี้แนะของ
ผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทาน 
   2.3 นําแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง ปรับปรุงแลวไปทดลอง 
ใชจริงกับเด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 จํานวน 15 คน ที่เลือกมาโดยการสุมอยางงาย แตไมใชกลุมตวัอยาง
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กําหนด เนื้อหาและภาษาทีใ่ช เพ่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
ตอไป 
 ตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหา 
  1. การสรางแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหา 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท พัฒนาการทางสติปญญา
ของบรูเนอร พัฒนาการทางสติปญญาของไวกอตสกี้ เพ่ือนํามาสรางแบบวัดพฤตกิรรมการแกปญหา
ของเด็กปฐมวยัใหเหมาะสมกับพัฒนาการทางดานสติปญญาและการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
   1.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาของ อภิรตี สีนวล (2547) อายุพร สาชาติ 
(2548) กวีณา จิตนพงษ (2551) ปญญา ประดิษฐธรรม (2552) หน่ึงฤทัย เพ็ญสมบูรณ (2552) เพ่ือ
เปนแนวทางในการสรางแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย และเหมาะสมกับวัย 
   1.3 การสรางแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ
ประเภทขอคําถามรูปภาพ จํานวน 20 ขอ โดยแบงเปน 2 ดานๆ ละ 10 ขอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
    ดานที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของตนเองทีเ่กี่ยวของกบัผูอ่ืนของเดก็
ปฐมวัย จํานวน 10 ขอ มีเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ ดังนี้ 
     2 คะแนน แทน การแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
     1 คะแนน แทน การแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนไดแตไมเหมาะสม 
     0 คะแนน แทน การแกปญหาไมไดหรือน่ิงเฉยไมตอบ 
    ดานที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย จํานวน 
10 ขอ มีเกณฑการใหคะแนน 3 ระดับ ดังน้ี 
     2  คะแนน  แทน  การแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 
     1  คะแนน  แทน  การแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไดแตไมเหมาะสม 
     0  คะแนน  แทน  การแกปญหาไมไดหรือน่ิงเฉยไมตอบ 
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  2. วิธีการหาคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคม 
   2.1 นําแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัยไปใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล
จํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานปฐมวัย 1 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการประเมิน
ความสอดคลองของแบบวัดกับวัตถุประสงค 
    1. ดร. ดารารัตน อุทัยพยัคฆ ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษการศึกษาปฐมวัย 
สํานักงานพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัด ราชบุร ี
    2. อาจารย ดร.ปณณวิชณ ใบกหุลาบ อาจารยประจําคณะครศุาสตรนักวิชาการ  
ศึกษา 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 
    3. อาจารย ดร.ม่ิง เทพครเมือง อาจารยฝายวัดผล โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (ประถม) กรุงเทพมหานคร 
   2.2 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาโดยนําแบบ
วัดพฤติกรรมการแกปญหาไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน ดังน้ี 
    +1   หมายถึง     ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาสอดคลอง 
    0   หมายถึง     ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมแนใจ 
    -1   หมายถึง     ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาไมสอดคลอง 
แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคาดชันีความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงค แลวเลือกขอที่มีคา IOC 
มากกวาหรือเทากับ 0.5 ขึ้นจึงถือวาใชได (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 89) จากการทดลอง
ปรากฏวา กฎเกณฑการใหคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาไดคา IOC ระหวาง .67 – 1.00 ใน
ทุกขอของแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหา  
   2.3 หลังการตรวจสอบคาความเที่ยงตรงแลว ผูวิจัยนําแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหา
ของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนสายไหม (ทัสนา
รมยอนุสรณ) ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน และนําคะแนนมาวิเคราะหหาความยากงาย และคา
อํานาจจําแนก  
   2.4 นําแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ผานการทดลองใช มาตรวจ
แลววิเคราะหรายขอกับคะแนนทั้งฉบับเพ่ือหาคาอํานาจจําแนก (r) คดัเลือกขอสอบที่มีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต 0.31 ขึ้นไป ซึ่งไดแบบวัด จํานวน 20 ขอ 
   2.5 นําแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ไปหาคาความเชือ่ม่ันของ
แบบวัด โดยใชสูตรสัมประสทิธิ์แอลฟาของ ครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2521: 291) โดยมีคาความเชื่อม่ัน .80 
   2.6 นําแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเปนฉบับสมบูรณ
ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง
โดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลงัการทดลองตามแบบแผน การวิจัยแบบ 
One - Group Pretest - Posttest Design ดังนี้ 

 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม Pretest Treatment Posttest 
    

ทดลอง T1 X T2 
    

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
  T1  Pretest        แทน   การวัดพฤติกรรมการแกปญหา กอนการทดลอง 
  X Treatment    แทน   กิจกรรมการใชสถานการณจําลอง  
  T2 Posttest       แทน   การวัดพฤติกรรมการแกปญหา หลังการทดลอง 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การทดลองครัง้นี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2554 เปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 35 นาที ในชวงเวลา 09.30 – 10.05 น. รวม 24 ครั้ง โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. สรางความคุนเคยกับกลุมตวัอยางเปนระยะเวลา 1 สัปดาห เพ่ือใหเด็กรูสึกมีความมั่นใจ
และกลาแสดงพฤติกรรมการแกปญหาในกาเขารวมกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
 2. นําแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหากอนการทดลอง (Pretest) ที่ผูวิจัยสรางขึน้มาวัดกอน
ทดลองกบักลุมตวัอยาง จํานวน 15 คน ที่กําลังศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 
2554 โรงเรียนสายไหม (ทสันารมยอนุสรณ) สํานักงานเขตสายไหม สังกัดสํานักการศกึษา กรุงเทพมหานคร 
 3. ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยการใชแผนการจัดประสบการณ การใชสถานการณ
จําลองเพ่ือสงเสริมทักษะดานการแกปญหา จํานวน 24 แผน เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 
35 นาที ดัง ตาราง 2 
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ตาราง 2  แผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง 
 

สัปดาหที่ วัน พฤติกรรมในการแกปญหา ชื่อกิจกรรม สถานการณ 
     

จันทร ปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

ไขวิเศษ การนําไขวิเศษออกมาจากกลอง
ปริศนาในปาจําลองโดยผาน
แมน้ําและทอนไมขวางกั้น 

พุธ ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน คุณลุงตนไม การเขาไปในปาเพื่อนํากิ่งไมที่หัก
ไปตอกับตนไมใหญในปาโดย
ผานกิ่งไมและกอนหินที่บังทาง 

 
 
1 
 
 ศุกร ปญหาของตนเองที่

เกี่ยวของกับผูอ่ืน 
ตนไมสีทอง 
 

การเขาไปในปาจําลองโดยผาน
แมน้ํา บอจระเขและหลุมเพื่อไป
เอาตนไมสีทอง 

จันทร ปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

กลองของขวญั 
ลุงซานตาคลอส 

การนํากลองของขวัญที่ซอนอยู
ออกมาจากหองเก็บของโดยผาน
กลองขวางและใยแมงมุม 

พุธ ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน ลูกบอลหลากสี การนําลูกบอลอยูในตะกราบนตู
ใบใหญลงมา 

 
2 
 

ศุกร ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน งานปใหม การนําของขวญัติดอยูบนตูที่สูง
ลงมา 

จันทร ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน บานหมูดํา การนําไมบล็อกยักษจําลองมา
สรางบานหมูดําที่พัง 

พุธ ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน หมูบานหมีขาว การหาปลาจําลองที่ซอนอยูในบอ
น้ําและผลไมที่อยูบนตนไมจําลอง 

 
 
3 ศุกร ปญหาของตนเองที่

เกี่ยวของกับผูอ่ืน 
ถั่วยักษ 
 

การไปเอาถั่วยักษในบานยกัษ
จําลองโดยผานทอนไมขวางทาง 
ใยแมงมุมยักษและรัว้ยักษ 

จันทร 
 

ปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

ถ้ํามังกร 
 

การนําเอาลูกอมที่ซอน อยูในบอ
น้ําในถ้ําจําลองออกมาโดยผาน
หลุมขนาดใหญ เขาวงกตและ 
เนินสูง 

 
4 
 

พุธ 
 

ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน 
 

กระตายนอย 
 

การนํากระตายจําลองติดอยูใน
กรงออกมา 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

สัปดาหที่ วัน พฤติกรรมในการแกปญหา ชื่อกิจกรรม สถานการณ 
     

4 ศุกร ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน เจาลิงจอมซน การนําลิงนอยที่ตกอยูในหลมุ
ใหญขึ้นมา 

จันทร 
 

ปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

แอปเปลสีทอง การนําแอปเปลสีทองกลิ้งอยูใตตู
ใบใหญออกมาจากใตตู 

พุธ ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน กลวยหอม การนํากลวยที่อยูบนตูที่สูงและ
ใหญลงมา 

 
 
 

5 

ศุกร ปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

ผลไมของ
คุณครู 

การชวยกันนําผลไมจําลองของ
คุณครูใสตะกราใหหมดภายใน
เวลาที่กําหนด 

จันทร ปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอ่ืน 
 

เดินทางไกล การเดินทางโดยผานหนาผาสูง
กอนหินขวางทางเพื่อไปนํา
ช็อกโกแลตกลับมา 

พุธ 
 

ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน หมูบานเห็ด
แดง 
 

การเดินทางเขาไปในหมูบานเพื่อ
ไปซื้อเห็ดแดงโดยผานบอโคลน
และทุงเห็ดผิดจําลอง 

 
 
 
 

6 

ศุกร ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน ตะกราคุณยาย การนําตะกราคุณยายที่ขาดไป
ซอมแซม 

จันทร ปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอ่ืน 
 

ถุงปริศนา 
ชื่อกิจกรรม 

การเขาไปในปาจําลองเพ่ือไปหา
ถุงปริศนาที่ซอนอยูโดยผาน
แมน้ําจําลองและกิ่งไมหนาม
ขวางกัน 

 
พุธ 

 
ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน 

 
พลังมด 

การนํานม 20 โหล ไปใสรถไฟ
จําลองภายในเวลาที่กําหนด 

7 

ศุกร ปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

เรือสําเภานอย การชวยกันซอมสะพานที่ขาด
เพ่ือขามไปเอาขนมบนเรือสําเภา
จําลอง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

สัปดาหที่ วัน พฤติกรรมในการแกปญหา ชื่อกิจกรรม สถานการณ 
     

จันทร ปญหาของตนเองที่ 
เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

บานดาวตก การเขาไปในบานจําลองเพ่ือนํา
ดวงดาวจําลองออกมาโดยตอง
ผานใยแมงมุม กองไมเกาและตู
บังทาง 

พุธ ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน ดาวดวงนอย การนําดาวดวงนอยออกมาจาก
กลองปริศนา 

8 

ศุกร ปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน พอไกเจ็ดสี การพาพอไกขามสะพานทีข่าด
ขามไปอีกฝง 

     

 
 4. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการวัดพฤติกรรมในการแกปญหา (Posttest) 
กับกลุมตวัอยาง โดยใชแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาฉบับเดียวกนักับแบบวัดที่ใชกอนการทดลอง
อีกครั้ง 
 5. นําคะแนนที่ไดจากการวัดพฤติกรรมการแกปญหาไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทาง
สถิต ิ
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือและขอมูล 
 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  1.1 หาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบวัดพัฒนาการทางการแกปญหา โดยใชดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค โดยคํานวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 89)  
 

   IOC   =  
N

R∑  

 
   เม่ือ  IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกนัจุดประสงค 
     ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N    แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ  
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  1.2 หาคาอํานาจจําแนกของขอสอบรายขอ โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธรายขอกบั
คะแนนขออ่ืนๆ ที่เหลือจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2545) ดังนี้ 
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   เม่ือ  totalitemr −  แทน คาอํานาจจําแนกรายขอ 
      i             แทน คะแนนรายขอ 
     t             แทน คะแนนรวมของขออ่ืนๆที่เหลือ 
 
  1.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดพัฒนาการทางการแกปญหา โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2521: 291) ดังนี้ 
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   เม่ือ  ttr  แทน ความเชื่อม่ันของแบบวัด 
     k  แทน จํานวนขอของแบบวัดทั้งหมด 
     
     2

is   แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอสอบรายขอ 
     2

ts   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบวัด 
 
 2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.1 การหาคาเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2521: 36)  
ดังนี้ 

   
N

X
X ∑=  

   
   เม่ือ  X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
     ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N  แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
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  2.2 หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยคํานวณจากสตูร 
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2521: 55) โดยใชสูตร 
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   เม่ือ  S.D   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ∑ 2X   แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละคนในกลุม 
     ∑ 2)( X  แทน กําลังสองของผลรวมของคะแนนแตละคนในกลุม 
     N     แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 
 3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมุติฐาน 
  3.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของคะแนน
เฉลี่ยจากแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหากอนและหลังการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง โดยใช 
t-test แบบ Dependent  Sample (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  2521: 99) โดยใชสูตร ดังนี้  
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   เม่ือ   t     แทน   คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
     D แทน   คะแนนความแตกตาง 
        N  แทน   จํานวนขอ 
      แทน   คาเฉลีย่คะแนนความแตกตาง 
      แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง และการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล
ใหเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X    แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 
 SD  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t   แทน  คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t. distribution 
 D   แทน  คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 

DS    แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง 
 P   แทน  คาระดับนัยสาํคัญทางสถติ ิ
 **   แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาระดบัคะแนนพฤติกรรมการแกปญหา 
 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการแกปญหากอนและหลังการทดลอง 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การศึกษาระดับคะแนนพฤตกิรรมการแกปญหา 
  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวเิคราะหตามลาํดับ ดังนี้ 
  1.1 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน 
   การวิเคราะหขอมูลในสวนน้ี ผูวิจัยไดนําคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหา
ของเด็กปฐมวยักอนและหลงัการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปน
รายขอ แยกเปนพฤติกรรมการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน จํานวน 10 ขอ และเปนพฤติกรรม
การแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน จํานวน 10 ขอ ดังแสดงในตาราง 3 และตาราง 4 โดยตีความหมาย
ระดับคาคะแนนตามเกณฑ ดังน้ี 
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     ระดับ        หมายความวา 
   ระดับ 2 (1.34 – 2.00 คะแนน)  แกปญหาไดอยางเหมาะสม 
   ระดับ 1 (0.67 – 1.33 คะแนน)  แกปญหาไดแตไมเหมาะสม 
   ระดับ 0 (0.00 – 0.66 คะแนน)  แกปญหาไมไดหรือน่ิงเฉยไมตอบ 
 
ตาราง 3 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของตนเองทีเ่กี่ยวของกบัผูอ่ืนของ 
     เด็กปฐมวัยเปนรายขอกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

กอนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
พฤติกรรม สถานการณปญหา 

X  SD X  SD 
      

ขอที่1 ติดอยูในหอง 1.13 .83 1.73 .46 
ขอที่2 ขาวหกเลอะเทอะ   .93 .88 1.67 .49 
ขอที่3 เจอคนแปลกหนา 1.33 .90 1.80 .41 
ขอที่4 ทําโทรศัพทแตก   .73 .70 1.53 .52 
ขอที่5 หนังสือเปยก 1.33 .90 1.80 .41 
ขอที่6 ฝนตก 1.00 .75 1.67 .49 
ขอที่7 เกาอ้ีขวางทาง   .80 .77 1.67 .49 
ขอที่8 ไฟดับ   .73 .79 1.47 .52 
ขอที่9 งานปลิวไปนอกหนาตาง 1.20 .86 1.73 .46 
ขอที่10 แจกันหลนแตก 1.07 .79 1.73 .46 
      

 
ผลการวิเคราะหจากตาราง  3 ปรากฏวา คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการ

แกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนของเด็กปฐมวัยเปนรายขอกอนการจัดกิจกรรม แตละรายขอ
อยูในระดับ 1 คือ แกปญหาไดแตไมเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสดุในขอที่ 4 เทากับ .73 และมี
คาเฉลี่ยสูงสุดในขอที่ 3 และขอที่ 5 เทากับ 1.33 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .70 ถึง .90 และ
หลังการจัดกิจกรรม แตละรายขออยูในระดับ 2 คือ แกปญหาไดอยางเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ในขอที่ 8 เทากับ 1.47 และมีคาเฉลี่ยสูงสดุในขอที่ 3 และขอที ่5 เทากบั 1.80 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากบั .41 ถึง .52 และเพื่อใหเห็นเดนชัดผูวิจัยไดนําเสนอเปนแผนภูมิแทง ดังแสดงในภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแทงของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกบัผูอ่ืน 
      ของเด็กปฐมวัยเปนรายขอกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 
ตาราง 4 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย 
     เปนรายขอกอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

กอนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
พฤติกรรม สถานการณปญหา 

X  SD X  SD 
      

ขอที่ 11 นองหยิบหนังสือไมถึง 1.13 .83 1.67 .49 
ขอที่ 12 ปาถูกแยงกระเปา 1.07 .79 1.73 .46 
ขอที่ 13 ลูกบอลติดอยูบนตนไม 1.00 .75 1.80 .41 
ขอที่ 14 เพ่ือนถูกลิงแยงของ 1.07 .79 1.80 .41 
ขอที่ 15 เพ่ือนถือหนังสือหนัก 1.27 .79 1.80 .41 
ขอที่ 16 เพ่ือนหกลมเลือดออก .93 .88 1.60 .51 
ขอที่ 17 เพ่ือนถูกขูเอาเงิน .80 .77 1.73 .46 
ขอที่ 18 เพ่ือนตกบอโคลน 1.20 .86 1.93 .26 
ขอที่ 19 นกบาดเจ็บ 1.13 .64 1.73 .46 
ขอที่ 20 นองลางมือไมถึง 1.33 .72 1.87 .35 
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 ผลการวิเคราะหตาราง 4 ปรากฏวา คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหา
เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนของเด็กปฐมวัยเปนรายขอกอนการจัดกิจกรรมแตละรายขออยูในระดับ 1 คือ แกปญหาได
แตไมเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในขอที่ 17 เทากับ .80 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดในขอที่ 20 เทากับ 1.33 
และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .64 ถึง .88 และหลังการจัดกิจกรรม แตละรายขออยูในระดับ 2 
คือ แกปญหาไดอยางเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในขอที่ 16 เทากับ 1.60 และมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
ขอที่18 เทากับ 1.93 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .26 ถึง .51 และเพื่อใหเห็นเดนชัดผูวิจัยได
นําเสนอเปนแผนภูมิแทงดังแสดงใน ภาพประกอบ 3 
 
  

 
 
ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแทงของคะแนนแบบวัดพฤตกิรรมการแกปญหา เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนของเด็ก  
      ปฐมวัยเปนรายขอกอนและหลังการจัดกิจกรรม  
 

 
 
  1.2  การศึกษาระดับคะแนนพฤติกรรมการแกปญหา 
   การวเิคราะหขอมูลในสวนน้ี ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบวดัพฤตกิรรมการแกปญหาของ 
เด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายดาน 
และโดยรวม ดังแสดงในตาราง 5 โดยตีความหมายระดับคาคะแนนตามเกณฑเชนเดียวกับรายขอ  
 
 
 
 



 47 

ตาราง 5 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัยรายดาน และโดยรวม 
     กอนและหลังการจัดกิจกรรม 
 

กอนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
พฤติกรรมการแกปญหา 

X  SD X  SD 
     

ของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน 1.03 .25 1.68 .12 
เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน 1.09 .30 1.76 .13 
     

โดยรวม 1.06 .21 1.72 .09 
     

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 5 ปรากฏวา  
  คะแนนแบบวัดดานที่ 1 พฤติกรรมการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนของเด็ก
ปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมอยูในระดับ 1 คือ แกปญหาไดแตไมเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.03 และ
มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .25 และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับ 2 คือ แกปญหาไดอยางเหมาะสม 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.68 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .12 
  คะแนนแบบวดัดานที่ 2 พฤติกรรมการแกปญหา เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย
กอนการจัดกิจกรรมอยูในระดับ 1 คือ แกปญหาไดแตไมเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.09 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .30 และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับ 2 คือ แกปญหาไดอยางเหมาะสม 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.76 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .13 
  คะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาโดยรวมของเด็กปฐมวัย กอนการจัดกิจกรรมอยู
ในระดับ 1 คือ แกปญหาไดแตไมเหมาะสมมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.06 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .21   
และหลังการจัดกิจกรรมอยูในระดับ 2 คือ แกปญหาไดอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.72 และมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  .09 
 

 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแกปญหา 
  การวิเคราะหขอมูลตอนนี ้ ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเด็ก
ปฐมวยักอนและหลังการจัดกจิกรรมมาวเิคราะหหาคาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาความแตกตาง
เฉลี่ย ( D ) คาความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน ( DS ) และใช t - test ทดสอบคาระดับนัยสําคัญทางสถติิ
ของความแตกตาง ดังแสดงใน ตาราง 6 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังจัดกิจกรรม 
 

กอน หลัง 
พฤติกรรมการแกปญหา 

X  SD X  SD D  DS  T d P 

          

ดานที่ 1  1.03 .25 1.68 .12 -.64 .05 -12.78** 14 .000 
ดานที่ 2  1.09 .30 1.76 .13 -.67 .06 -10.58** 14 .000 
          

โดยรวม 1.06 .21 1.72 .09 -.66 .04 -15.19** 14 .000 
          

 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี ่.01 
 
 ผลการวิเคราะหตาราง 6 เม่ือพิจารณาเปนรายดานปรากฏวา  
  ดานที่ 1 พฤตกิรรมการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนของเด็กปฐมวัยกอนไดรับ
การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.03 คะแนน หลังไดรับการจัดกิจกรรมมี
คาเฉลี่ยเทากับ 1.68 คะแนน ไดคาความแตกตางเฉลี่ยเทากับ -.64 และทําการทดสอบไดคา   t = -12.78 
และ p = .00 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หลังไดรับการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนน
พฤติกรรมการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนของเด็กปฐมวยัเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
  ดานที่ 2 พฤติกรรมการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย กอนไดรับการจัด
กิจกรรมการใชสถานการณจําลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.09 คะแนน หลังไดรับการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ย
เทากับ 1.76 คะแนน ไดคาความแตกตางเฉลี่ยเทากับ -.67 และทําการทดสอบไดคาไดคา t = -10.58  
p = .00 ซึ่งมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 แสดงวา หลังไดรับการจัดกจิกรรมนกัเรยีนมีคะแนนพฤติกรรม
การแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย เฉลีย่สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เม่ือพิจารณาโดยรวม
ปรากฏวา  
   พฤติกรรมการแกปญหาโดยรวมของเด็กปฐมวัย กอนไดรับการจัดกิจกรรมการใช
สถานการณจําลองมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.06 คะแนน หลังไดรับการจัดกิจกรรมมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.72 คะแนน  
ไดคาความแตกตางเฉลี่ยเทากับ .66 และทําการทดสอบ ไดคา t = 15.19  p = 00 ซึ่งมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวา หลังไดรับการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนพฤตกิรรมการแกปญหา
โดยรวมเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ และเพ่ือใหการเปรียบเทยีบเห็นเดนชัด ผูวิจัยไดนําเสนอ เปน
แผนภูมิแทงดังแสดงใน ภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 แผนภูมิแทงของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหารายดานและโดยรวมของเด็ก 
      ปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม  
 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาพฤติกรรมในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
การใชสถานการณจําลอง ซึ่งมีความมุงหมายของการวิจัย เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับพฤติกรรม
การแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลองวา มีการเปลี่ยนแปลงระดับที่สูงขึ้น
มากนอยเพียงใดหลังไดรับการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
 ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุ 
4 – 5 ป ที่กําลงัศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที ่1 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย
อนุสรณ) สํานักงานเขตสายไหม สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงายดวยการจับสลาก จํานวน 1 หองเรียน จากทั้งหมด 3 หองเรียน 
แลวจับสลากเด็กออกมาเปนกลุมตัวอยาง 15 คน ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรม
การใชสถานการณจําลอง ตัวแปรตาม  ไดแก พฤติกรรมในการแกปญหาโดยรวมและรายดาน 
 การเก็บรวบรวมขอมูลใชแผนการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง และแบบวัดพฤติกรรม
การแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น ซึ่งเปนแบบเลือกสถานการณที่ใหคะแนนเปน 2, 1 และ 
0 จํานวน 20 ขอ มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับ เทากับ .80   
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองกบักลุมตวัอยางเปนนักเรียนระดับปฐมวยั โดยสรางความคุนเคยกบักลุมตวัอยางเปนระยะเวลา 
1 สัปดาห นําแบบวดัพฤตกิรรมการแกปญหา (Pretest) ที่ผูวิจัยสรางขึน้มาวัดกอนทดลองกบักลุมตวัอยาง
และดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยการใชกิจกรรมสถานการณจําลอง เพ่ือสงเสริมพฤติกรรม
การแกปญหาจํานวน 24 แผน เปนเวลา 8 สปัดาหๆ ละ 3 ครั้งๆ ละ 35 นาที เม่ือดําเนินการทดลอง
ครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยจึงทําการวัดพฤติกรรมในการแกปญหา (Posttest) กับกลุมตัวอยางโดยใชแบบ
วัดพฤติกรรมการแกปญหาฉบบัเดียวกันกับแบบวัดที่ใชกอนการทดลองอีกครั้ง และนาํคะแนนที่ไดจาก
การวัดพฤติกรรมการแกปญหาไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลงัจากไดรบัการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองมีพฤติกรรมการแกปญหา 
ดังนี้ 
 1. ระดับพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชสถานการณ 
จําลอง โดยรวมมีพฤติกรรมการแกปญหาอยางเหมาะสม ( X  = 1.72) และ ดานพฤติกรรมในการแกปญหา
ของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน  ( X  = 1.68) และดานพฤติกรรมในการแกปญหา เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน 
( X  = 1.76) เด็กมีพฤติกรรมการแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
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 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการแกปญหาโดยรวมและรายดาน หลังการทดลองสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและรายดานทกุดาน 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนีมี้จุดมุงหมายสําคัญ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง ผลการวิจัยโดยรวมพบวา กอนการทดลองเด็กปฐมวัย
มีคาเฉลี่ย 1.06 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .21 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ย 1.72 โดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .09 แสดงวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัย มีพฤตกิรรมในการแกปญหา โดยเฉลี่ย
สูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางชัดเจน แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองสงเสริม
พฤติกรรมในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยใหพัฒนาสูงขึ้น สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง มีพฤติกรรมในการแกปญหาสูงขึ้น 
เน่ืองจากการจดักิจกรรมการใชสถานการณจําลองนั้น เปนกิจกรรมทีเ่ด็กทุกคนจะพบเจอกับสภาพแวดลอม
และอุปสรรคที่เปนปญหา โดยครูเปนผูกระตุนใหเด็กไดมีความสนใจและกระตือรือรนกับสถานการณ
ปญหาที่เกิดขึน้โดยใชสื่อเปนฐานในการเราความสนใจและใหเด็กไดกระทําการแกปญหาในสถานการณ 
นั้นๆ เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตัง้ไว โดยเด็กที่เขารวมสถานการณจะมีอิสระในการคิดและแสดงพฤตกิรรม
การแกปญหาดวยตนเอง สามารถใชสิ่งตางๆ รอบตัวประกอบในการแกปญหาที่กลุมของตนเอง กําลัง
เผชิญอยูไดอยางอิสระ หลังจากเขารวมสถานการณเสร็จแลวเด็กและครูจะรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาที่เด็กใชขณะเขารวมกิจกรรม และพฤติกรรมการแกปญหาที่ปลอดภัย 
และเหมาะสมกับวัยเด็ก การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงเปนการสะทอนขอมูลใหเด็กเกิด
การเรียนรูไดเปนอยางดี เพราะโดยธรรมชาติ เด็กวัย 3 – 6 ป จะมีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งใหมๆ 
ที่พบเจอรอบตนเองและเมื่อไดเขารวมกิจกรรม ทําใหเด็กมีความกระตือรือรนอยากมีสวนรวม เด็กวัย
นี้ จึงเปนวัยทีเ่หมาะสมที่จะเสริมสรางหรอืเพ่ิมพูนประสบการณดวยการจัดกิจกรรมสถานการณจําลอง 
เพ่ือชวยใหเด็กไดรับความรูในการแกปญหาที่เหมาะสมและนําประสบการณไปใช เม่ือเจอกับสถานการณจริง 
ดังที่ ไวก็อตสกี (สุรางค โคงตระกูล.  2544: 30; อางอิงจาก Berk; & Winsler.  1995) ไดกลาววา 
กระบวนการเรียนรูและพฤติกรรมการแกปญหาจะเกิดขึ้นได โดยการที่เด็กเกิดสภาวะที่ไดเผชิญกับปญหา
หรือสถานการณที่กระตุนเราใหเกิดความคิด ครูมีหนาที่ในการจัดเตรียมสภาพแวดลอมหรือสภาวะให
เด็กไดเผชิญกับปญหาหรือสถานการณและใหเด็กฝกประสบการณการแกปญหาโดยเด็กมีปฏิสัมพันธ
และการทํางานรวมกบัผูอ่ืน สอดคลองกบั อาชัญญา รตันอุบล (2547) กลาววา การเรียนรูจากประสบการณ
ของบุคคลทั้งหลาย ควรเริ่มตนดวยการคนหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางกลุมเพ่ือนผูเรียน 
ดวยการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตามตองการ มีการรวมปฏิสัมพันธระหวางกันและกัน ในระหวาง
การปฏิบัติกิจกรรม ผูสอนมีสวนชวยในการกระตุนผูเรียนและจูงใจใหผูเรียนไดทบทวนประสบการณเดิม 
การเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการคิดและปฏิบตัิกิจกรรม เพ่ือที่จะแกปญหา การจัดกิจกรรมการใช
สถานการณจําลอง จึงเปนการฝกฝนประสบการณการแกปญหาใหกับเด็ก สามารถนําพฤติกรรม ใน
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การแกปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองมาใชแกปญหาในการดําเนินชีวิตของเด็กได เปนการวางรากฐานและ
แนวทางในการแกปญหาตางๆในอนาคตใหกับเด็ก จึงสงผลใหเด็กมีพฤตกิรรมการแกปญหาของตนเอง
ที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนและพฤติกรรมการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน มีการพัฒนาสูงขึ้น เม่ือแยกพฤติกรรม
รายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
  1. พฤติกรรมในการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย กอนและ
หลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองปรากฏวา กอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ย
1.03 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .25 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ย 1.68 โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .12  แสดงวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของ
กับผูอ่ืนเฉลี่ยสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางชัดเจน ที่เปนเชนนี้เพราะการจัดกิจกรรมการใชสถานการณ
จําลองเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัย ไดแสดงออกและกระทาํการแกปญหาดวยตนเองรวมกบั
เพ่ือนในกลุมอยางอิสระซึ่งสอดคลองกับ เพียเจต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 55; อางอิงจาก 
Piaget.  1896) ที่กลาววา การเรยีนรูจะเกดิขึ้นไดนั้น จะตองเนนการจัดประสบการณใหเด็กเรียนรู โดย
ใหโอกาสเด็กในการเลน สาํรวจ ทดลอง มีโอกาสเลือกตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองครูไดใชสื่อเปนฐานในการเราความสนใจทําใหเด็กแตละกลุม
มีความกระตือรือรนในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแกปญหา โดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือให 
กลุมของตนเองผานพนอุปสรรคตางๆและบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว ดังจะเห็นไดจากการเขารวมกิจกรรม
การใชสถานการณจําลองซึง่เด็กจะตองพบกับอุปสรรคตางๆ รวมกบัเพ่ือนเปนกลุม ซึ่งพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกมาในชวงแรกเมื่อพบกับอุปสรรคเด็กจะหาวิธีการแกปญหาดวยตนเองกอนและเม่ือสามารถ
แกปญหาได จึงบอกหรือชวยเหลือเพ่ือนในกลุมใหผานพนอุปสรรคไปไดพรอมกัน แตเม่ือไดเขารวม
กิจกรรมบอยครั้งเด็กแตละคนในกลุมจะเริ่มมีการสนทนา และชวยกนัคิดวางแผนหาวิธีการแกปญหา
และชวยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น เพ่ือใหตนเองและเพ่ือนในกลุมผานพนอุปสรรคไปได รวมถึงการที่
ครูและเด็กในแตละกลุมรวมกันแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกี่ยวกับวธิีการแกปญหา เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
รูจักวิธีการแกปญหาที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัย จึงทําใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการแกปญหา
ของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนสูงขึ้นหลังจากการทดลอง 
  2. พฤติกรรมในการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย กอนและหลังที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง ปรากฏวา กอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีคาเฉลี่ย 1.09 โดยมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .30 และหลังการทดลองมีคาเฉลี่ย 1.76 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน.13 พบวา
กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัย 
มีพฤติกรรมในการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนสูงกวากอนการทดลองอยางชัดเจน ที่เปนเชนน้ี เพราะ 
การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง เปนการจําลองสถานการณที่เปนปญหา โดยมีกระบวนการ
และสถานการณที่สงเสริมใหเด็กไดแสดงพฤติกรรมในการแกปญหา เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน โดยครูเปนผู
กระตุนใหเด็กไดแสดงพฤติกรรมการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน ดวยการใหรางวัลเม่ือเด็กแกปญหา
สําเร็จและใชสือ่เปนฐานในการเราความสนใจ เพ่ือใหเด็กไดแสดงพฤตกิรรมการแกปญหาอยางเต็มตาม
ศักยภาพ ดังตัวอยางสถานการณ “หนูดีจะตองนําลูกบอลแสนสวยของหนูดีกลับบานแตคุณลุงภารโรง
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นําลูกบอลของหนูดีไปไวบนหลังตูที่สูงและใหญหนูดีจึงไมรูจะทําอยางไร เด็กคนไหนสามารถชวยหนู
ดีคิดและสามารถนําลูกบอลของหนูดีลงมาไดในเวลาที่กําหนด ครูจะมีดาวความดีใหเปนรางวัล” ซึ่งใน
แตละกลุมจะมีการแสดงพฤติกรรมที่หลากหลาย เชน การหาไมที่ยาวหรือนําตวัตอพลาสตกิมาตอแลว
เขี่ยลูกบอลที่อยูบนตูออก การหาไมบล็อกนิ่มและโยนข้ึนไปบนหลังตู เพ่ือใหลูกบอลตกลงมา เปนตน 
จะเห็นไดวา เด็กมีความตั้งใจและพยายามที่จะแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนใหไดที่เปนเชนน้ี เพราะ 
เด็กในวยัน้ีเปนวัยที่ตองการเปนทีย่อมรบัของผูอ่ืน ชอบเลนกบัเพ่ือน มีความหวงใยผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับ
ซีเฟลดท (พัชรี สวนแกว.  2536: 14; อางอิงจาก Seefeldt.  1980: 7 – 11) ไดกลาววา เด็กในวัย 4 – 5 ป 
เปนวัยที่มีความเปนมิตรมากขึ้น มีความกระตือรือรนที่จะชวยเหลือผูอ่ืน ดังนั้นการจัดกิจกรรมสถานการณ
จําลองในการพัฒนาพฤติกรรมในการแกปญหา เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนของเด็กปฐมวัยนั้นครูเปนผูสงเสริม
ใหเด็กแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนใหปลอดภัยตอตนเองและเหมาะสมกับวัย และกําหนดสถานการณ
การจัดสภาพแวดลอมที่เด็กสามารถแกปญหาได จึงทําใหเด็กมีพฤติกรรมในการแกปญหาเพื่อชวยเหลือ
ผูอ่ืนสูงขึ้นหลังจากการทดลอง 
 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองนั้นสงผลใหเด็กปฐมวัย
มีพฤติกรรมในการแกปญหาสูงขึ้น ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง เปน
กิจกรรมที่ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม เปดโอกาสใหเด็กตัดสินใจและแกปญหาในการเขารวมกิจกรรม
เหลานั้นดวยตนเองทั้งหมด ครูเปนผูมีบทบาทสําคญัในการชวยจัดสภาพแวดลอมที่เปนปญหา และ
ชวยกระตุนใหเด็กมีอิสระในการคิด และแสดงพฤติกรรมการแกปญหาอยางกระตือรือรน นอกจากนี้ 
เด็กยังไดมีปฏิสัมพันธกับเพือ่นโดยการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นซึ่งกันและกัน ในการคิดและแสดงพฤตกิรรม
การแกปญหา รูจักการสังเกตและหาสาเหตเุม่ือวิธีการแกปญหาของตนเองไมสําเร็จ มีความกระตือรือรน
ในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแกปญหารวมกับเพ่ือน และชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือใหผานพน
อุปสรรคทีต่นเองและเพ่ือนพบเจอไดสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว สงผลใหเด็กมีการพัฒนาพฤตกิรรม
ในการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน และพฤติกรรมการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนมากขึ้น 
ดังนั้นเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดการใชกิจกรรมสถานการณจําลองจึงมีพฤตกิรรมในการแกปญหาสงูขึ้น 
 

ขอสังเกตทีไ่ดจากการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา 
 1. การจัดประสบการณการใชสถานการณจําลองเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกใน
พฤติกรรมการแกปญหาดวยวิธีการตางๆ กับสื่อวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย และบรรยากาศทีค่ลายของจริง
ทําใหเด็กเกิดความสนใจ กระตือรือรนในการเขารวมกจิกรรม และแกปญหากับสถานการณตางๆ ที่
ตนเองพบเจอได ดังน้ันสื่อและการจัดบรรยากาศจึงเปนการกระตุนความสนใจ และความอยากรูอยากเห็น
ของเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี 
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 2. การจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง พบวา สื่อสิ่งเราและรางวลัรวมถึงสถานการณ
ที่ครูเลาเปนตวักระตุนใหเด็กมีความพยายามในการแสดงพฤติกรรมการแกปญหาเมื่อเจอสถานการณ
ตางๆ ขณะเขารวมกิจกรรม 
 3. พฤติกรรมการแกปญหาขณะที่เด็กไดเขารวมกิจกรรม เด็กไดรวมคิดแกปญหากับเพ่ือน
มีการพูดคุย สนทนา ซักถาม โตตอบ เม่ือพบเจออุปสรรคตางๆ มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแกปญหาขณะเขารวมกิจกรรมมีการลองผิดลองถูก มีการตั้งสมมติฐาน
ในวิธีการแกปญหาที่รวมกันคิดในกลุม และรวมกันกระทําการแกปญหา เม่ือไมสามารถแกปญหาได
เด็กก็จะสังเกตถึงขอผิดพลาด และรวมกันคิดหาวิธีการแกปญหาใหม เพ่ือใหผานพนอุปสรรคไปใหได 
ครูมีบทบาทเปนผูมีสวนรวมในการกระตุนใหเด็กในแตละกลุม ในการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
แกปญหาจากสถานการณปญหาที่พบเจอ เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความกลาแสดงออก
ในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัยเม่ือพบเจอกับสถานการณจริง 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

 1. การสงเสริมพฤติกรรมในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ครูตองใหอิสระเด็กไดใชความคิด
ในการแกปญหาอยางอิสระ และเขาใจความพรอมของเด็ก 4 – 5 ป สิ่งที่สําคัญควรสรางกําลังใจใหเด็ก 
กลาคิดและกลาแสดงออกดวยความมั่นใจ ครูตองจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการแสดงออกในการคิด
แกปญหา โดยคํานึงถึงความพรอมของเด็กไมบังคับกดดันใหเด็กเกิดความเครียด ยกยองชมเชย แสดง
ความเปนมิตรกับเด็กใหเด็กเกิดความมั่นใจ เปดโอกาสใหเด็กแสดงออกเต็มที่ 
 2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองควรมีความยืดหยุน ขึ้นอยูกับกิจกรรม 
ควรจัดใหเวลาเหมาะสม ควรใหเด็กไดดําเนินจนสิ้นสุดกิจกรรม เพราะบางกิจกรรมอาจจะใชเวลามากกวา
เวลาที่กําหนดไว และการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง ควรมีความหลากหลาย เพ่ือไมใหเด็ก
เบื่อหนาย 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงพัฒนาการทางดานสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การใชสถานการณจําลอง 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การใชสถานการณจําลอง 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัย ถึงพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม
การใชสถานการณจําลอง 
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คูมือการใชแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพฤติกรรมในการแกปญหาใหกับเด็กปฐมวัยนั้น สามารถจัดกิจกรรม
ไดหลายวิธี วิธีที่นาสนใจอีกวิธีหนึ่งคือการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง โดยผูวิจัยไดจัดกิจกรรม
การใชสถานการณจําลอง เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดฝกความสามารถในการแกปญหา โดยมองเห็นเปน
รูปธรรมเกิดการคนพบและแสดงความสามารถดวยตนเอง ซึ่งเด็กจะสามารถแกปญหานั้นไดโดยการที่
ครูใชแผนในการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดการคิดแกปญหาตามสถานการณที่กําหนดขึน้ ซึ่งมี
สถานการณปญหา 2 รูปแบบ ไดแก การแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน และพฤติกรรมการแกปญหา
เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน ในการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองนั้น ครูใหเด็กคิดแกปญหาตามสถานการณ
ปญหาที่พบเจอโดยใหเด็กทาํกิจกรรมรวมกันเปนกลุม เด็กแตละกลุมรวมกันวางแผนเมื่อเจอปญหาเปน
การฝกใหเด็กไดคิดหาคําตอบในสถานการณปญหาทีต่นเองเผชิญอยู และไดลงมือแกปญหาดวยตนเอง 
ทําใหเกิดการเรียนรูและรูจักการตัดสินใจที่จะแกปญหา เพ่ือที่จะนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิต ทั้งน้ี
ครูเปนบคุคลที่มีความสําคญัในการวางแผนการจัดกิจกรรม เตรียมสื่อ อุปกรณ ถามคาํถาม และจัดสื่อ
เปนฐานในการเราความสนใจของเด็ก เพ่ือกระตุนใหเด็กไดคิดแกปญหาและลงมือปฏบิัติกิจกรรม สราง
บรรยากาศการเรียนรู ใหแรงเสริมและคําแนะนําปรึกษาเพื่อใหการจัดกิจกรรมบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 

จุดมุงหมาย 
 เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมในการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน และการแกปญหา
เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
 

หลักการจัดกิจกรรม 
 1. การจัดกิจกรรมระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันพุธ วันศุกร 
วันละ 35 นาที รวม 24 วัน             
 2. ใหเด็กมีอิสระในการแกปญหาดวยตนเองในกิจกรรมการใชสถานการณจําลองโดยครูเปน
ผูจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ   
 3. สัปดาหที่ 1 สรางความคุนเคยกับเด็ก และทายสปัดาหที่ 2 ดําเนินการทดสอบความสามารถ
ในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยกอนดําเนินกิจกรรมสถานการณจําลอง โดยแบบวัดความสามารถทาง 
ดานการแกปญหาของเด็กปฐมวัย สัปดาหที่ 2 – 9 ดําเนินการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง
สัปดาหที่ 10 ดําเนินการวัดความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย หลังดําเนินกิจกรรมการใช
สถานการณจําลอง โดยใชแบบวัดพฤติกรรมในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย  
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บทบาทครู 
 1. ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลองจากแผนการจัดประสบการณการใช
สถานการณจําลอง 
 2. จัดเตรียมสื่อที่ใชประกอบฉากในการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
 3. เตรียมความพรอมของเด็กดวยกิจกรรมที่จะนําเขาสูสถานการณทีเ่ปนปญหา 
 4. ครูใชการเสรมิแรงและใหคาํปรึกษา แนะนํา 
 5. สรางบรรยากาศที่สนับสนุนใหเด็กมีอิสระในการคิดวธิีแกปญหา 
 6. ใหความเปนกนัเองกับเด็กและติดตามการทํากิจกรรมของเด็กอยางใกลชิด 
 7. อภิปรายสรุปวิธีการแกปญหาที่ดี และเหมาะสมกับสถานการณ และการนําไปปรับใช
ในชีวติประจําวัน 
 

บทบาทเดก็ 
 1. คิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหาตามสถานการณที่พบเจอ 
 2. มีสวนรวมในการเขารวมกจิกรรมการใชสถานการณจําลอง 
 3. รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน และเสนอวิธีการคิดแกปญหาอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการจัด 
กิจกรรม 
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รูปแบบแผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง 
เพื่อสงเสริมพฤติกรรมในการแกปญหา 

 

จุดมุงหมาย 
 เพ่ือสงเสริมพฤติกรรมในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย จําแนกเปน 2 ดานไดแก 
 1. การแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน  
 2. การแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน 
 

เนื้อหา 
การจัดกิจกรรมสถานการณจําลองนั้น เปนการจัดกิจกรรมที่ครูกําหนดสถานการณปญหาขึ้นมา 

โดยการจัดสภาพแวดลอมใหคลายกับสถานการณที่กําหนดขึ้นและสอดคลองกับแผนการจัดประสบการณ
ในแตละสัปดาห โดยกําหนดสื่อที่เปนฐานในการเราความสนใจของเด็กขึ้นมา เพ่ือกระตุนใหเด็ก มี
ความกระตือรือรนในการแกปญหา และเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทําดวยตนเอง ในสถานการณ
ปญหาที่พบเจอนั้น เพ่ือสงเสริมการเรียนรูการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน และการแกปญหา
เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
 ข้ันเตรียมการ 
  เปนการนําเขาสูสถานการณจําลองที่ครูกําหนดขึ้น โดยการใชสื่อ ภาพ นิทาน เพลง  
คําคลองจอง อยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู ในสถานการณที่ครูกําหนด โดยมี
จุดมุงหมายและสื่อที่เปนพ้ืนฐานเราความสนใจเพื่อใหเด็กสนใจและพยายามคิดและแสดงพฤตกิรรม
การแกปญหา  จากสถานการณที่พบเจอ  ตามกฎเกณฑ และเวลาทีก่ําหนด  
 ข้ันการเขารวมสถานการณจําลอง  
   เปนขั้นที่ครใูหเด็กไดเขาไปแกปญหาจากสภาพแวดลอม และสถานการณจําลองที่เปน
ปญหา ที่กําหนดขึ้นเพ่ือใหเด็กแตละกลุมไดเขารวมแกปญหาจากสถานการณจําลองที่พบเจอ เพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว ทั้งน้ีครูมีบทบาทในการควบคุมเวลา จัดสภาพแวดลอม ใหสอดคลองกับสถานการณ
จําลอง ขณะที่เด็กแสดง สังเกตและใหกําลงัใจกระตุนใหเด็กมีความกระตือรือรนในการแกปญหา 
 ข้ันสรุป  
  เปนขั้นที่ครูซักถามเด็กเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา จากสถานการณที่เด็กพบเจอและสรุป
วิธีการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนและการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน จากสถานการณ
ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม และเชื่อมโยงกับการใชชวีติประจําวันของเด็กปฐมวัย 
 การประเมินผล       
  1. สังเกตความสนใจและความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม 
  2. ใชแบบวัดพฤติกรรมในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
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แผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง 
ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 

สัปดาหที่ 1 คร้ังที่ 1 
วันที่ .......... เดือน ....................................... พ.ศ. ....................... เวลา ............................. น. 

ชื่อกิจกรรม ไขวิเศษ 
 

จุดประสงค 
  เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

เนื้อหา     
 การใชความคดิและกระทําการแกปญหาจากสถานการณและอุปสรรคที่ตนเองและผูอ่ืนพบ
เจอระหวางการเดินทางเขาไปในปาจําลอง  เพ่ือไปเอาไขวิเศษกลับมา 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันเตรียมการ 
       1. เด็กและครูรวมกันรองเพลง ข. ไข รองเพลง และทําทาทางประกอบเพลง ตาม
ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ  เพลง  ข. ไข รองเพลง ดังนี้ 
 

     ไข ไข ไข  ไขละหนอ ข.ไข 
    จดจําเอาไว   ข.ไขจะรองเปนเพลง 
    ไขจะเกิดกอนไก  ไกจะเกิดกอนไข 
    คิดออกไหม   คิดไดแลวทายกันเอง  
 

  2. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับบทเพลง 
   2.1 เด็กๆ คิดวาไขสามารถทําอะไรไดบาง 
   2.2 ถาเด็กๆ มีไขวิเศษ เด็กๆคดิวาไขวเิศษจะสามารถทําอะไรไดบาง 
  3. เด็กๆ ฟงครูกําหนดสถานการณ กฎเกณฑ และเวลาในการเขารวมสถานการณ
จําลอง   
   วันนี้คุณครูมีไขวิเศษมาใหเด็กๆ ดวยแตนาเสียดายที่ไขวิเศษถูกเจามังกรขโมยไปไว
ในถ้ําใสกลองปดไวอยางดี คุณครูอยากจะใหเด็กๆ เขาไปในปา เพ่ือไปเอาไขวิเศษสีทองที่อยูในกลอง
กลับมาใหได ภายในเวลา 15 นาที เพราะถานานกวานี้เจามังกรตื่นขึ้นมากินไขวิเศษ กลุมไหนสามารถ
นําไขวิเศษกลบัมาไดก็จะไดไขวิเศษเปนรางวัล ในปาที่เด็กๆ เขาไปจะมีอุปสรรคและปญหาตางๆ ที่
กลุมของเด็กๆ ตองเผชิญ เด็กๆ ตองชวยเหลือตนเองและเพื่อนในกลุมใหผานพนอุปสรรคตางๆ ใหได 
โดยหามทําลายตนไมหรือสิ่งตางๆ ที่อยูในปา   
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 ข้ันเขารวมสถานการณจําลอง 
  1. เด็กแบงกลุมตามอิสระเปน 3 กลุมๆ ละ 5 คน เด็กแตละกลุมใชความสามารถ ใน
การคิดแกปญหารวมกันในกลุมเพ่ือ ใหประสบผลสาํเร็จและบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวตามกฎเกณฑ และ
เวลาที่ครูกําหนด โดยในการเขารวมสถานการณในครั้งน้ีมีอุปสรรคที่เด็กๆ ตองพบเจอ คือ สถานการณ 
ดังตอไปน้ี 
   สถานการณที ่1 แมน้ําขวางกั้น 
   สถานการณที ่2 ทอนไมขวาง 
   สถานการณที ่3 กลองปริศนา 
  2. เด็กแตละกลุมเขารวมกิจกรรม ไขวิเศษตามลําดับ โดยเขารวมสถานการณจําลอง 
เพ่ือแกปญหาและอุปสรรคที่ตนเองและเพื่อนในกลุมพบเจอ 
  3. เม่ือเขารวมกิจกรรมจนครบทุกกลุม ใหเด็กรวมกันเก็บสื่ออุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 
 ข้ันสรุป 
  1. เด็กและครสูนทนาซกัถามเกี่ยวกบัปญหาที่เด็กพบเจอ และวธิีการแกปญหานั้น โดย
คําถามจะถามในประเด็น ดังตอไปน้ี เจออุปสรรคปญหาอะไรบาง ในการเขารวมสถานการณจําลอง 
มีวิธีการแกปญหาอยางไร และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 
  2. เด็กแตละกลุมแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกับวิธีการแกปญหาที่พบเจอ 
  3. เด็กและครูรวมกันสรุปวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสม 
 

สื่อการสอน 
 1.  ฉากปา 
 2. เพลง ข.ไข รองเพลง 
 3. ไขวิเศษ 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตจากวธิกีารแกปญหาของเด็กแตละกลุม 
 2. สังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของเด็ก 
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แผนการจัดประสบการณการใชสถานการณจําลอง 
ชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 

สัปดาหที่ 2 คร้ังที่ 2 
วันที่ .......... เดือน ....................................... พ.ศ. ....................... เวลา ............................. น. 

ชื่อกิจกรรม ลูกบอลหลากสี 
 

จุดประสงค  
เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน 
 

เนื้อหา     
 การใชความคดิและกระทําการแกปญหาในการนาํเอาลกูบอลที่หนูดีโยนติดอยูบนหลังตูลงมา
ใหได 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันเตรียมการ 
  1. เด็กและครูรวมกันรองเพลง ของเลน และทําทาทางประกอบเพลง ตามความคดิ
สรางสรรคและจินตนาการ แลวรวมกันสนทนาเกี่ยวกบับทเพลง 
   1.1 เด็กๆ คิดวาของเลนมีประโยชนอยางไร 
   1.2 ถาเด็กๆ ไมมีของเลนเอาไวเลนเด็กๆ จะทําอยางไร 
  2. เด็กๆ ฟงครูกําหนดสถานการณ กฎเกณฑ และเวลาในการเขารวมสถานการณจําลอง   
   เม่ือวานนี้หนูดีนําลูกบอลหลากสีเขามาเลนกับเพ่ือนในหองจนลูกบอลหลากสีไปติด
อยูบนตูใบใหญ ในหองนันทนาการ หนูดียังไมสามารถนําลูกบอลหลากสีลงมาไดเลย นักเรียนจะทํา
อยางไรดี ถึงจะชวยหนูดี นําลูกบอลหลากสีที่ติดอยูหลังตูลงมาได โดยที่ไมทําใหของที่อยูที่ตูหลนลง
มาและไมปนตู ถากลุมไหนสามารถชวยหนูดีนําลูกบอลหลากสีลงมาไดครูจะมีดาวความดีใหคนละ 1 ดวง 
 ข้ันเขารวมสถานการณจําลอง 
  1. เด็กแบงกลุมตามอิสระเปน 3 กลุมๆ ละ 5 คน   
  2. เด็กแตละกลุมใชความสามารถในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแกปญหา รวมกัน
ในกลุมเพ่ือใหประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวตามกฎเกณฑและเวลาที่ครูกําหนด 
  3. เด็กแตละกลุมเขารวมกิจกรรม ลูกบอลหลากสีตามลําดับ โดยเขารวมสถานการณ
จําลองแกปญหาและอุปสรรคเพื่อชวยเหลอืผูอ่ืน 
  4. เม่ือเขารวมกิจกรรมจนครบทุกกลุม ใหเด็กรวมกันเก็บสื่ออุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 
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ขั้นสรุป 
 1. เด็กและครูสนทนาซักถามเกี่ยวกับปญหาที่เด็กพบเจอ และวธิีการแกปญหานั้น โดย
คําถามจะถามในประเด็น ดังตอไปน้ี เจออุปสรรคปญหาอะไรบางในการเขารวมสถานการณจําลอง 
มีวิธีการแกปญหาอยางไร และผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร 
 2. เด็กแตละกลุมแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกับวิธีการแกปญหาที่พบเจอ 
 3. เด็กและครูรวมกันสรุปวิธีแกไขปญหาที่เหมาะสม 
 

สื่อการสอน 
 1. ลูกบอลหลากสี 
 2. เพลง ของเลน 
 3. ตูใบใหญ 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตจากวธิกีารแกปญหาของเด็กแตละกลุม 
 2. สังเกตความสนใจในการเขารวมกิจกรรมของเด็ก 
 

ภาคผนวก 
 เพลง ของเลน 
  (ทรงพร สุทธธิรรม) 
 

    ลูกบอล รถลาก ตุกตา เด็กๆ ไดมาดีใจเหลือหลาย 
   เลนแลวสนุกเพลิดเพลินใจกาย หนู หนูจงทายเรียกอะไรเอย 
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ภาคผนวก ข 
 
  - คูมือการใชแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเดก็ปฐมวัย 
  - ตัวอยางแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเดก็ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 73 

คูมือการใชแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการใชสถานการณจําลอง (อายุ 4 – 5 ป) 

 
ลักษณะทั่วไปของแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหา 

แบบวัดพฤตกิรรมการแกปญหานี้ เปนแบบวัดพฤตกิรรมการแกปญหาของเด็กปฐมวัย (อายุ 
4 – 5 ป) ลักษณะขอสอบเปนสถานการณประกอบรูปภาพจํานวน20 ขอ 3 ตัวเลอืก ที่เปนตวัเลือก
รูปภาพซึ่งกําหนดใหผูรับการประเมินกากบาท (X) แบงเปน 2 ตอนไดแก  

ตอนที ่1 พฤติกรรมการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัย
ใชในการแกไขอุปสรรคหรอืสถานการณที่ยุงยากที่เกดิขึ้นกับตนเอง และผูอ่ืน เชนเพื่อน ผูปกครอง 
ครู หรือบุคคลรอบขาง จํานวน 10 ขอ 

ตอนที ่ 2 พฤติกรรมการแกปญหาเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน หมายถึง การที่เด็กปฐมวยัใชในการ
แกไขอุปสรรคเพื่อชวยเหลอืผูอ่ืน จํานวน 10 ขอ 
เวลาที่ใชในการวัดพฤตกิรรมการแกปญหา 

แบบวัดพฤตกิรรมการแกปญหาเปนสถานการณประกอบรูปภาพ ใชเวลาในการตอบคําถาม
ขอละไมเกิน 1 นาที วัดได 1 ตอน จํานวน 10 ขอ ใหนกัเรียนพัก 5 นาทีใชเวลาในการดําเนินการวัด
พฤติกรรมการแกปญหาทั้งหมด 25 นาที 

 

วิธีการดําเนินการวัดพฤติกรรมการแกปญหา 
1. ผูดําเนินการทดสอบศึกษาแบบวัดพฤติกรรมการแกปญหาและคูมือใหเขาใจกระบวนการ

ทั้งหมดกอน ใชภาษาทีช่ัดเจนเปนธรรมชาต ิ เพ่ือใหเด็กสนใจและตั้งใจฟงคําถามและกอนการวดั
พฤติกรรมการแกปญหา ผูดําเนินการวัดตองเขียนชื่อ สกุลของนักเรยีนใหเรียบรอย 

2. จัดเตรียมสถานที่สอบ ควรเปนหองที่มีสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
เอ้ือตอผูรับการวัด เชน โตะ เกาอ้ี มีขนาดที่เหมาะสมกับนักเรียน มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียง
รบกวน 

3. กอนดําเนินการวัดพฤตกิรรมการแกปญหา ใหผูชวยดําเนินการวัดควรพานักเรียนไปทํา
ธุระสวนตวั เชนด่ืมน้ํา เขาหองน้ําใหเรียบรอย ผูดําเนินการวัดสรางความคุนเคยกับเด็ก โดยการ
ชวนสนทนากบัเด็ก 

4. ในขณะดําเนินการประเมิน ใหผูชวยดําเนินการตองดูแลใหดินสอดําหรือสีเทียนของ 
ผูรับการประเมินอยูในสภาพที่ใชการไดอยูเสมอ 

5. ดําเนินการวัดเด็กเปนรายบุคคล ใชเวลาในการตอบขอละไมเกิน 1 นาที ทดสอบ 1 ตอน 
จํานวน 10 ขอ ใหนักเรียนพัก 5 นาท ีใชเวลาในการดําเนินการวัดพฤติกรรมการแกปญหา ทั้งหมด 
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25 นาที โดยผูทดสอบจะเลาเหตุการณ ประกอบรูปภาพที่เปนปญหาและใหเด็กดูรูปภาพตัวเลือกซึ่ง
ประกอบดวย 3 ตัวเลือก เด็กตอบคําถามโดยการกากบาททับรูปภาพที่เปนคําตอบ 

6. อุปกรณที่ใชในการวัดพฤติกรรมการแกปญหามีดังนี้ 
6.1 คูมือผูดําเนินการวัดพฤติกรรมดานการแกปญหา 
6.2 นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 

7. กฎเกณฑการใหคะแนนการตรวจใหคะแนน กําหนดเกณฑดังนี้ 
2 คะแนน แทน การแกปญหาไดอยางเหมาะสม 
1 คะแนน แทน การแกปญหาไดแตไมเหมาะสม 

          0 คะแนน แทน การแกปญหาไมไดหรือน่ิงเฉยไมตอบ 
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1. สถานการณ: ขณะที่นักเรียนและเพ่ือนกาํลังเดินนําหนังสือไปวางบนโตะของคุณครูในหอง 

ขณะ ที่กําลังเดินเขาหองเรียนและเพื่อนพบวาเกาอ้ีขวาง อยูตรงประตทูางเขา นักเรยีนและเพื่อนจะทํา
อยางไร 
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2. สถานการณ: ตอนพักกลางวันขณะที่นักเรียนและเพื่อนนั่งอยูใตตนไม มีเด็กคนหนึ่งโยนลูก

บอลเลนจนมาติดบนตนไมที่นักเรียนน่ังอยู นักเรียนจะทําอยางไร 
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ภาคผนวก  ค 
 

ภาพการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
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ภาพการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

     ผูวิจัยกําลังดําเนินการเลานิทานเพื่อ                        เด็กๆ กําลังเขารวมกิจกรรมการใช 
นําเขาสูกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง                               สถานการณจําลอง          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

เด็กและครูรวมกันแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
เกี่ยวกับวธิีการแกปญหาของแตละกลุมเม่ือเจอ 

เด็กๆ แตละกลุมรวมกันคิดและแสดงพฤติกรรม
การแกปญหาเม่ือเจออุปสรรคตางๆ 
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ภาคผนวก  ง 
 

แสดงคาดชันีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 7 คาดัชนีความสอดคลองของผูเชีย่วชาญ  
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
เน้ือหา ขอสอบ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
∑R IOC 

       

1 +1 +1 +1 3  1.00 
2 +1 +1 +1 3 1.00 
3 +1 0 +1 2 0.67 
4 +1 +1 +1 3 1.00 
5 +1 +1 +1 3 1.00 
6 +1 +1 +1 3 1.00 
7 +1 +1 0 2 0.67 
8 +1 +1 +1 3 1.00 
9 +1 +1 0 2 0.67 

แบบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาของ
ตนเองที่เกี่ยวของกับ

ผูอ่ืน 

10 +1 +1 +1 3 1.00 
11 +1 +1 +1 3 1.00 
12 +1 +1 0 2 0.67 
13 +1 +1 +1 3 1.00 
14 +1 +1 +1 3 1.00 
15 +1 +1 +1 3 1.00 
16 +1 +1 +1 3 1.00 
17 +1 +1 +1 3 1.00 
18 +1 +1 +1 3 1.00 
19 +1 +1 +1 3 1.00 

แบบวัดความสามารถ
ในการแกปญหาของ
ตนเองเพื่อชวยเหลือ

ผูอ่ืน 

20 +1 +1 +1 3 1.00 
   

รวม 56 0.93 
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ภาคผนวก  จ 
 

รายนามผูเชีย่วชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการใชสถานการณจําลอง 

 
อาจารยละไม  สีหาอาจ      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
          โรงเรียนคริสตธรรมวิทยา 
          สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
          กรุงเทพมหานคร เขต 1 เขตบางรัก 
          กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยนันทัชพร  จิรขจรชัย     ครู ค.ศ. 1 
          หัวหนาสายชัน้อนุบาล 
          โรงเรียนอนุบาลตราด 
          สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เขต 1 
          อําเภอเมือง 
          จังหวัดตราด 
 
อาจารยลักคะณา  เสโนฤทธิ ์     ครู ค.ศ. 2 
          สอนระดับอนุบาลปที่ 2  
          โรงเรียนซอยแอนแนกซ  
          สํานักงานเขตสายไหม 
          กรุงเทพมหานคร 
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ผูเชี่ยวในการตรวจแบบวัดพฤติกรรมในการแกปญหา 

 
ดร. ดารารัตน อุทัยพยัคฆ      ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษการศึกษาปฐมวัย 
          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  
          อําเภอเมือง 
          จังหวัดราชบุร ี
 
อาจารย ดร.ปณณวิชณ  ใบกุหลาบ    อาจารยประจําคณะครุศาสตร  
          นักวิชาการศกึษา 6  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
          อําเภอเมือง  
          จังหวัด พิษณุโลก 
 
อาจารย ดร.ม่ิง เทพครเมือง     อาจารยฝายวดัผล  
          โรงเรียนสาธติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
          (ฝายประถม) 
          กรุงเทพมหานคร 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  ชื่อสกุล       นางสาวอรกช  อุดมสาลี 
วันเดือนปเกิด      29 กรกฎาคม 2528 
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