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บทคัดย่อ

 กำรศกึษำนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำผลกำรจดักจิกรรมบทบำทสมมตทิีม่ต่ีอควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึ

กระทสำของเดก็ปฐมวยั กลุม่เป้ำหมำยทีใ่ช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้คอื เดก็ชัน้อนบุำลปีที ่2 โรงเรยีนวดัท่ำข้ำม กรงุเทพมหำนคร 

ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งน้ี ประกอบด้วย แผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ 

จสำนวน 24 แผนและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ 

วิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรหำค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนและกำรวิเครำะห์เชิงเนื้อหำ

 ผลของกำรศึกษำพบว่ำ เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมรู้เก่ียวกับ

สิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ สูงกว่ำก่อนกำรทดลอง โดยเด็กปฐมวัยมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่

ในสิทธิของตนเองมำกข้ึน เด็กรู้จักวิธีกำรดูแลปกป้องร่ำงกำยของตนเองที่เด็กควรกระทสำเมื่อผู้อื่นจะมำสัมผัสร่ำงกำย 

เดก็รูว้่ำผูอ้ื่นทสำร้ำยรำ่งกำยของเดก็และผูอ้ื่นไม่ได้ รู้จกัวิธกีำรปฏิบัตตินทีเ่หมำะสมเมือ่ถกูผู้อื่นทสำร้ำยรำ่งกำยและจติใจ

มำกขึน้ เดก็บอกได้ถงึวธิกีำรปฏบิตัตินในกำรช่วยเหลอืผูอ้ืน่ทีจ่ะทสำให้เกดิควำมปลอดภยักบัตนเองและผูอ้ืน่ได้ รวมทัง้

บอกวิธีกำรปฏิบัติตนที่ปลอดภัยและถูกต้องได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ำกับเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่ไม่ปลอดภัย

ค�าส�าคัญ: สิทธิเด็ก หน้ำที่ที่พึงกระทสำ กิจกรรมบทบำทสมมติ เด็กปฐมวัย

Abstract

 The purpose of this study was to study results of the role play activity provision towards right and duties in 

young children.The target group in this study included 31 preschool children from kindergarten 2 Thakham School, 

Bang Khun Thian District office, Bangkok. The children were studying at the semester 2, academic year of 2018 

B.E. The instruments of this study consisted of 24 lesson plans of role play activities and 10 questions of evaluation 

knowledge test about rights and duties in themselves before and after the use of activities. The data was analyzed by 

mean, standard deviation, and content analysis.
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 The results of the study showed that young children who study by role-play activities had higher knowledge 

of self-right and duty post-test scores than the pre-test one. Young children knew how to protect themselves when 

others touched their bodies, how to do when others hurt their bodies and minds, how they could help others through 

dangerous situation. In addition, they could tell how to help others and themselves safety.

Keywords: self rights, duties, role playing activities young children

บทน�า

 ในปัจจุบันเรำจะพบเห็นข่ำวควำมรุนแรงในสังคมที่เป็นภัยกับเด็กปฐมวัยมำกขึ้น ทั้งกำรละเลยทอดทิ้งเด็ก  

กำรทสำร้ำยร่ำงกำยและจติใจ กำรล่วงละเมดิทำงเพศ กำรกระทสำอนำจำร กำรลกัพำตัวเดก็ไปทสำทำรณุกรรม รวมทัง้แสวงหำ 

ผลประโยชน์อันมิชอบจำกเด็ก เป็นต้น ซึ่งเหตุกำรณ์เหล่ำนี้เมื่อเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยจะส่งผลกระทบอย่ำงมำกกับเด็ก

ปฐมวยั ทัง้พฒันำกำรของเดก็ พฤตกิรรมของเดก็ รวมถงึอำรมณ์และควำมรูส้กึทำงจติใจของเดก็ และอำจส่งผลกระทบ

ที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตของเด็กในท่ีสุด เด็กบำงคนเม่ือต้องเจอกับสถำนกำรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรดสำรงชีวิตหรือเจอกับ

เหตุกำรณ์ที่สร้ำงควำมไม่ปลอดภัยต่อเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นปมที่ฝังอยู่ในใจของเด็กไปตลอดชีวิต และปัญหำเหล่ำนี ้

จะส่งผลกระทบไปถึงกำรใช้ชีวิตในอนำคตเม่ือเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะมีปัญหำในกำรใช้ชีวิตประจสำวันในสังคม

ได้อย่ำงชัดเจน

 หลำยปีที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวกับกำรละเมิดสิทธิของเด็กนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงเลย จำกรำยงำน 

เรื่อง A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents ของ UNICEF ได้ระบุว่ำ เด็กอำยุ 2-4 ขวบ 

จสำนวน 300 ล้ำนคนทัว่โลก ถกูพ่อแม่ผูป้กครองกระทสำรนุแรงทำงจติใจและถกูลงโทษทำงร่ำงกำย นอกจำกนัน้ยงัม ีเดก็

อำยุตส่ำกว่ำ 5 ขวบ จสำนวน 176 ล้ำนคน ถูกลงโทษโดยกำรจับเขย่ำอย่ำงรุนแรง ถูกตบหรือตี ที่ใบหน้ำและศีรษะ อีกทั้ง

ยังเป็นเหยื่อควำมรุนแรงจำกคู่ครองของแม่ที่อำศัยอยู่ด้วยกัน และมีเพียงร้อยละ 1 ของเด็กทั้งหมดเท่ำนั้นที่สำมำรถขอ

ควำมช่วยเหลอืจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องได้ [1] ในปี 2558 กระทรวงสำธำรณสขุได้รวบรวมข้อมลูจำกศนูย์พึง่ได้ภำยใน

โรงพยำบำลต่ำงๆ จสำนวน 523 แห่งทั่วประเทศ พบว่ำมีเด็กจสำนวน 11,000 คน ได้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลจำกกำรถูก

ทสำร้ำยอย่ำงรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระทสำรุนแรงทำงเพศจำกบุคคลใกล้ตัวที่เด็กรู้จัก [2] 

 จำกที่ผู้ศึกษำเป็นครูปฐมวัยชั้นอนุบำลปีที่ 2 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดกรุงเทพมหำนคร ได้ทสำงำนใกล้ชิดกับ

เดก็ปฐมวยั พบเหน็พฤตกิรรมของเดก็บำงคนชอบทสำร้ำยร่ำงกำยเพือ่เวลำทีต่นเองมคีวำมรูส้กึไม่พอใจ เมือ่เพือ่นพดูไม่

ดด้ีวยกจ็ะแสดงอำกำรไม่พอใจ ส่งเสยีงดงั ทสำร้ำยร่ำงกำยผูอ้ืน่หรอืพดูคสำหยำบคำยใส่เพือ่น บำงครัง้เดก็บำงคนชอบไป

เข้ำห้องนส้ำที่ภำยนอกห้องเรียนคนเดียวโดยไม่บอกครู เวลำเลิกเรียนจะไม่ยอมกลับบ้ำนจะห่วงเล่นอยู่กับเพ่ือนหรือพ่ี 

เดก็ผูห้ญงิบำงคนจะชอบเล่นกบัผูช้ำยทีไ่ม่ใช่ผูป้กครองทีด่แูล เช่น ภำรโรง ยำมรกัษำควำมปลอดภยั เป็นต้น ซึง่บำงครัง้ 

ก็ยอมให้อุ้มให้กอดให้หอมแก้ม 

 ถ้ำเดก็ปฐมวยัได้รบัควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้อย่ำงถกูต้องและเหมำะสมต้ังแต่เดก็ จะ

ทสำให้เดก็มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรปฏบิตัตินตำมหน้ำทีข่องตนเองภำยใต้สทิธเิกดิจติสสำนกึทีด่ ีมคีวำมรบัผดิชอบ

ต่อสิทธิของตนเอง ผู้อื่นและสังคม รู้จักกำรคิดเห็นใจผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรมที่มำกขึ้น ซึ่งนั่นจะส่งผลไปถึงอนำคต

เมือ่เดก็เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ เดก็จะเป็นผูใ้หญ่ทีม่เีหตผุล รูจ้กักำรยบัยัง้ชัง่ใจไม่กระทสำผดิ รวมไปถงึกำรมคีวำมรบัผดิชอบ

ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ถ้ำทกุคนรู้จกัสทิธขิองตนเอง ไม่ละเมดิสิทธขิองผู้อื่น อำจจะทสำให้ปญัหำอำชญำกรรมต่ำงๆ

และควำมขดัแย้งในสังคมทีเ่กดิขึน้ลดลงได้ และถ้ำเดก็สำมำรถปฏิบติัตนตำมหน้ำทีภ่ำยใต้สทิธขิองตนเองได้เหมำะสม 

ก็จะทสำให้เกิดควำมปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น ช่วยลดโอกำสกำรถูกผู้อื่นมำกระทสำกำรละเมิดสิทธิของเด็กได้ และ
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เมื่อเด็กมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึน เด็กก็จะเติบโตข้ึนมีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำนที่สมบูรณ์และสำมำรถเรียนรู้ต่อไปได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพเต็มที่ตำมศักยภำพของเด็กแต่ละคน

 จำกปัญหำทีพ่บทสำให้ผูศ้กึษำสนใจทีจ่ะศกึษำงำนวจิยัเกีย่วกบักำรนสำกจิกรรมบทบำทสมมตมิำใช้ในกำรพฒันำ

เด็กปฐมวัย โดย ศิริรัตน์ ชูวำรี [3] ได้ศึกษำผลของกำรจัดประสบกำรณ์กำรเล่นบทบำทสมมติที่มีต่อทักษะพื้นฐำน

ทำงคณิตศำสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลกำรศึกษำได้พบว่ำ หลังกำรทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดประสบกำรณ์ 

กำรเล่นบทบำทสมมต ิมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะพืน้ฐำนทำงคณติศำสตร์สงูกว่ำคะแนนเฉลีย่ก่อนกำรทดลอง อย่ำงมนียัสสำคญั 

ทำงสถิติที่ระดับ 0.05 จำกผลงำนวิจัยดังกล่ำวทสำให้ผู้ศึกษำมีควำมสนใจที่จะนสำกิจกรรมบทบำทสมมติมำใช้ในกำรจัด

ประสบกำรณ์กำรเรยีนรูใ้ห้กบัเดก็เพือ่ช่วยให้เดก็มคีวำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีเ่ดก็ปฐมวยัพงึกระทสำได้มำกขึน้ ซึง่

กำรที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีควำมรู้เรื่องสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้มำกขึ้นนั้น เด็กต้องรู้จักสิ่งที่ตนเอง

สำมำรถทสำได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย สำมำรถดสำรงชีวิตประจสำวันได้อย่ำงควำมสุขและจะต้องไม่ทสำให้

เกิดควำมเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จำกประสบกำรณ์โดยตรง เรียนรู้ส่ิงต่ำง ๆ จำก 

รปูธรรมไปสูน่ำมธรรม ถ้ำหำกผูศ้กึษำบอกเล่ำควำมรูเ้ป็นเนือ้หำทีเ่ป็นนำมธรรม เดก็ปฐมวยักอ็ำจจะเกดิควำมไม่เข้ำใจ

ในควำมรูท้ีผู่ศ้กึษำต้องกำรถ่ำยทอดได้หรอือำจเข้ำใจควำมรูค้ลำดเคลือ่นได้ ผูศ้กึษำจงึมคีวำมคดิเหน็ว่ำกำรทีจ่ะส่งเสรมิ

ให้เด็กมีควำมรู้สิทธิและหน้ำที่ที่เด็กปฐมวัยพึงกระทสำได้นั้นต้องอำศัยเทคนิคต่ำงๆมำใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ให้แก่

เดก็ปฐมวยั ซึง่กจิกรรมบทบำทสมมตเิป็นกจิกรรมทีค่รจูสำลองสร้ำงสถำนกำรณ์และบทบำทสมมตขิึน้มำจำกเหตกุำรณ์

ทีเ่ป็นควำมจรงิ แล้วให้เดก็แสดงออกผ่ำนบทบำทสมมติตำมประสบกำรณ์เดมิ จนิตนำกำรและควำมรูท้ีเ่ดก็ม ีรวมทัง้ยงั

ทสำให้เดก็เกดิภำพมโนทศัน์ในควำมคดิทีช่ดัเจนมำกขึน้ผ่ำนกำรดเูพือ่นแสดงบทบำทสมมติ โดยครจูะใช้กำรแสดงออก

ท้ังทำงด้ำนควำมรู ้ควำมคดิและพฤตกิรรมของผูแ้สดงมำเป็นพืน้ฐำนในกำรสร้ำงควำมรูใ้ห้แก่เดก็ ซึง่จะทสำให้เดก็เข้ำใจ

ควำมรู้เรื่องสิทธิและหน้ำท่ีท่ีตนเองพึงกระทสำได้มำกขึ้น และรู้จักนสำควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจสำวันอย่ำงและ

กำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆในอนำคตได้อย่ำงเหมำะสม [4]

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 กำรศึกษำครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษำผลกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติที่มีต่อควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและ

หน้ำที่ที่พึงกระทสำได้ของเด็กปฐมวัย

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยที่กสำลังศึกษำอยู่ในชั้นอนุบำลปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 จสำนวน 31 

คน โรงเรียนวัดท่ำข้ำม กรุงเทพมหำนคร 

 ตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษา 1) ตัวแปรต้น คือ กำรใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ 2) ตัวแปรตำม คือ ควำมรู้ของเด็ก

ปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้

 ระยะเวลาในการศึกษา ใช้ระยะเวลำในกำรศึกษำเป็นเวลำ 6 สัปดำห์ โดยทดลองสัปดำห์ละ 4 วัน ได้แก่  

วันจันทร์ วันอังคำร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลำวันละ 25 - 30 นำที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แผนกำรจัดกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์โดยกำรใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ  

2) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ

 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา 1) แผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติผู้ศึกษำได้ดสำเนินกำร

สร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติตำมลสำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) ศึกษำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎี จำกเอกสำร

ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธแิละหน้ำทีข่องเดก็ปฐมวยัทีพ่งึกระทสำได้แล้วเลอืกเรือ่งเกีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีข่องเดก็ปฐมวยั

ที่พึงกระทสำตำมควำมเหมำะสมนสำมำเขียนแผนกำรจัดกิจกรรม (2) ศึกษำหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย

พุทธศักรำช 2560 ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิและหน้ำที่ของเด็กปฐมวัยที่พึงกระทสำได้ (3) ศึกษำหลักกำรและวิธี
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กำรเขียนแผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ ระดับชั้นอนุบำลปี 2 (4) ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้

กิจกรรมบทบำทสมมติ (5) สร้ำงแผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติเกี่ยวกับสิทธิที่เด็กพึงกระทสำ จสำนวน 24 แผน โดย

กสำหนด วตัถปุระสงค์ ขอบข่ำยสำระกำรเรยีนรูป้ระสบกำรณ์สสำคญั วธิกีำรดสำเนนิกจิกรรม สือ่กำรจดัประสบกำรณ์ และ

กำรประเมนิผล (6) ผูศ้กึษำได้ตรวจสอบคณุภำพของเครือ่งมอืโดยกำรให้ผูเ้ชีย่วชำญ 3 ท่ำนพจิำรณำตรวจสอบคณุภำพ

ของเครือ่งมอืโดยได้ค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) อยูท่ี ่0.67 – 1.00โดยผูเ้ชีย่วชำญเสนอแนะให้ปรบัแก้ ดงันี ้แก้ไขรปูแบบ

ให้เหมอืนกันทกุแผนและตรวจสอบแก้ไขคสำผิด จดัเรียงลสำดบัเนือ้หำให้มคีวำมต่อเนื่องกันและตรวจสอบแก้ไขเนื้อหำ

ของแผนทีซ่สำ้ซ้อนกนั เพิม่เตมิชือ่เรือ่งและใส่ขอบข่ำยเนือ้หำในแต่ละแผน (7) ผูศ้กึษำได้นสำแผนกำรจดักจิกรรมบทบำท

สมมติที่ได้รับกำรตรวจสอบคุณภำพจำกผู้เชี่ยวชำญแล้วมำปรับแก้ให้เหมำะสมตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญ (8)  

นสำแผนกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติที่มีคุณภำพไปทดลองกับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อดสำเนินกำรศึกษำต่อไป 

 2) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ ตำมลสำดับ

ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นในกำรสร้ำงแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรจำกหลักสูตรและคู่มือหลักสูตร 

กำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช 2560 (2) ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำร

ควำมรูเ้กีย่วกบัสิทธแิละหน้ำทีข่องเดก็ปฐมวยัทีพ่งึกระทสำได้ก่อนและหลงักำรใช้กจิกรรมบทบำทสมมติโดยศกึษำและ

นสำมำปรบัปรงุและสร้ำงเพิม่เตมิ (3) ดสำเนนิกำรสร้ำงแบบทดสอบเชงิปฏบิตักิำรควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเอง

พึงกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ ก่อนและหลังกำรใช้กิจกรรมบทบำทสมมติ ได้แก่ คู่มือกำรใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำร

ควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้คูม่อืสสำหรบัครใูนกำรใช้แบบทดสอบเชงิปฏบิตักิำรควำมรูเ้กีย่วกบั 

สิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ข้อคสำถำมและคสำตอบ (4) ผู้ศึกษำได้ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือโดยกำรให้

ผู้เชี่ยวชำญ 3 ท่ำนพิจำรณำตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ โดยได้ค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.67 – 1.00โดย 

ผู้เชี่ยวชำญเสนอแนะให้ปรับแก้ดังนี้ ปรับแก้ไขกำรใช้ภำษำของข้อคสำถำมให้เด็กเข้ำใจง่ำย ชัดเจน มีควำมกระชับและ

ไม่ใช้คสำซ้อน ปรบัแก้ภำพเดก็ในแต่ละข้อคสำถำมให้เป็นเดก็คนเดยีวกนั เพื่อไม่ใส่เดก็เกดิควำมสบัสน (5) ผูศ้กึษำได้นสำ

แบบทดสอบเชงิปฏบิตักิำรทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบคณุภำพจำกผูเ้ชีย่วชำญแล้วมำไปปรบัแก้ให้เหมำะสมตำมข้อเสนอแนะ

ของผู้เชี่ยวชำญ (6) นสำแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรที่มีคุณภำพไปทดลองกับกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อดสำเนินกำรศึกษำต่อไป

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กำรศึกษำในครั้งนี้ ได้ดสำเนินกำรในภำคเรียนปลำย ปีกำรศึกษำ 2561 โดยมีวิธีกำรดสำเนินกำร ดังนี้

 1. ผู้ศึกษำทสำกำรประเมินควำมรู้ก่อนกำรทดลองทสำกิจกรรมบทบำทสมมติกับกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 31 คน  

โดยใช้แบบทดสอบเชงิปฏบิตักิำรควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้ จสำนวน 10 ข้อ ทีผู่ศ้กึษำสร้ำงขึน้ 

และบันทึกคะแนนไว้เป็นข้อมูลหลักฐำน

 2. หลังจำกเก็บรวบรวมคะแนนข้อมูลหลักฐำนของกำรประเมินควำมรู้ก่อนทดลองใช้กิจกรรม ผู้ศึกษำดสำเนิน

กำรทดลองใช้กจิกรรมบทบำทสมมตกิบักลุม่เป้ำหมำย เป็นเวลำ 6 สปัดำห์ โดยทดลองสปัดำห์ละ 4 วนั ได้แก่ วนัจนัทร์ 

วันอังคำร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลำวันละ 25 - 30 นำที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง  

 3. เมือ่ดสำเนนิกำรทดลองใช้กจิกรรมบทบำทสมมตคิรบทัง้ 6 สปัดำห์แล้วนัน้ ผูศ้กึษำทสำกำรทดสอบเชงิปฏบิตักิำร

ควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้ หลงัจำกกำรทดลองใช้กจิกรรมบทบำทสมมต ิโดยใช้แบบทดสอบ

เชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้ 

เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ ก่อนทดลองทสำกิจกรรมบทบำทสมมติ

 4. นสำคะแนนท่ีได้จำกกำรประเมินควำมรู้ไปทสำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำรทำงสถิติ คือ หำค่ำเฉลี่ยและ 

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน จำกนั้นนสำค่ำเฉลี่ยมำเปรียบเทียบโดยรวมและจสำแนกเป็นรำยประเด็น
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ผลการวิจัย

  กำรนสำเสนอผลค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเอง 

พึงกระทสำได้ก่อนและหลังที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ แสดงได้ดังตำรำงที่ 1

ตารางที ่1 แสดงค่ำเฉลีย่และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำนของควำมรูข้องเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบัสทิธิและหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำ

ได้ก่อนและหลังที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ

(N=31)

ประชากร คะแนนเต็ม

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

10

10

4.87

9.74

1.34

0.44

 

 จำกตำรำงที ่1 พบว่ำ เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมบทบำทสมมติเพือ่ส่งเสรมิควำมรูข้องเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบั 

สทิธแิละหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้ โดยก่อนกำรทดลองมค่ีำเฉลีย่ของคะแนนควำมรูข้องเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบัสทิธแิละ

หน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ เท่ำกับ 4.87 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีค่ำเท่ำกับ 1.34 หลังกำรทดลองมีค่ำเฉลี่ยของคะแนน

ควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเก่ียวกับสิทธิและหน้ำท่ีท่ีตนเองพึงกระทสำได้ เท่ำกับ 9.74 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนมีค่ำเท่ำกับ  

0.44 นั่นคือ เด็กปฐมวัยมีค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้  

หลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลองซึ่งเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ 

  2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในส่วนน้ี ผู้ศึกษำได้นสำคะแนนของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติกำรควำมรู้เกี่ยวกับสิทธ ิ

และหน้ำทีท่ีต่นเองพงึกระทสำได้ สสำหรบัเดก็ปฐมวยัในแต่ละประเดน็ ทัง้ก่อนและหลงักำรทดลองมำหำค่ำเฉลีย่แยกเป็น

รำยประเด็น ดังแสดงในตำรำงที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเก่ียวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้และจสำแนกเป็น 

รำยประเด็น ก่อนและหลังที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติ

(N=31)

ความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิ

และหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�าได้
กลุ่มการทดลอง

1. กำรปกปิดและปกป้องร่ำงกำยของตนเองเมือ่ผูอ้ืน่

มำสัมผัสหรือจับต้อง

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

1.32

2.00

0.65

0

2. กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมเมื่อถูกผู้อื่นทสำร้ำยทำง

ร่ำงกำยและจิตใจและกำรช่วยเหลือให้ผู้อื่น

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

1.35

2.84

0.66

0.37

3. กำรปฏิบัติตนให้เกิดควำมปลอดภัยต่อตนเอง

และผู้อื่น

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

1.29

2.00

0.53

0

4. กำรดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่

ปลอดภัย

ก่อนกำรทดลอง

หลังกำรทดลอง

0.90

2.90

0.54

0.30
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 จำกตำรำงที่ 2 แสดงว่ำ เด็กปฐมวัยที่ได้รับกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติเป็นรำยประเด็น คือ 

 ประเด็นที่ 1 กำรปกปิดและปกป้องร่ำงกำยของตนเองเมื่อผู ้อื่นมำสัมผัสหรือจับต้อง ก่อนกำรทดลอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 1.32 ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.65 และหลังกำรทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำนเท่ำกับ 0

 ประเด็นที่ 2 กำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมเมื่อถูกผู้อื่นทสำร้ำยทำงร่ำงกำยและจิตใจและกำรช่วยเหลือให้ผู้อื่น ก่อน

กำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.35 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.60 และหลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยง

เบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.37 

 ประเด็นที่ 3 กำรปฏิบัติตนให้เกิดควำมปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ก่อนกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.29  

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.53 และหลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0 

 ประเด็นที่ 4 กำรดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ย 0.90 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

เท่ำกับ 0.54 และหลังกำรทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.30 

 สรุปได้ว่ำ คะแนนควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้หลังกำรทดลองสูงขึ้น

กว่ำก่อนกำรทดลอง กิจกรรมบทบำทสมมติสำมำรถพัฒนำควำมรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่ตนเอง 

พึงกระทสำได้ให้สูงขึ้น

สรุปผล

 เดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบักำรจดักจิกรรมบทบำทสมมต ิมค่ีำเฉลีย่ของคะแนนควำมรูข้องเดก็ปฐมวยัเกีย่วกบัสทิธแิละ

หน้ำที่ที่ตนเองพึงกระทสำได้ หลังกำรทดลองสูงกว่ำก่อนกำรทดลอง

 ด้านการปกปิดและปกปอ้งรา่งกายของตนเองเมือ่ผูอ้ื่นมาสมัผสัหรือจบัต้อง เดก็บอกได้ว่ำกำรกระทสำแบบใดที่

เป็นกำรสมัผสัทีด่แีละกำรสมัผสัทีไ่ม่ด ีแล้วถ้ำเดก็เจอลกัษณะกำรสมัผสัทีไ่ม่ดหีรอืมบีคุคลอืน่มำบงัคบัฝืนใจจะสมัผสั

ร่ำงกำยของเด็ก เด็กควรปฏิบัติตนอย่ำงไรถึงจะมีควำมเหมำะสมและมีควำมปลอดภัยต่อตนเองมำกที่สุด

 ด้านการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อถูกผู้อื่นท�าร้ายทางร่างกายและจิตใจและการช่วยเหลือให้ผู้อื่น เด็กบอกได้ว่ำ 

กำรกระทสำแบบใดคอืกำรทสำร่ำงกำยกนั รวมทัง้บอกได้ว่ำเดก็ต้องปฏบิตัตินอย่ำงไรเมือ่ถกูผูอ้ืน่ทสำร้ำยร่ำงกำยรวมไปถงึพ่อแม่ 

ด้วย แต่ในด้ำนกำรถูกผู้อื่นทสำร้ำยจิตใจและกำรช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกทสำร้ำย เด็กมีควำมรู้ว่ำถ้ำหำกเด็กไปเจอผู้อื่นกสำลังถูก

ทสำร้ำยร่ำงกำยหรอืเจอผูอ้ืน่กสำลงัทะเลำะกนัแล้วทสำร้ำยร่ำงกำยกนั ใช้คสำพดูหยำบคำยใส่กนั เดก็ควรปฏบิตัตินอย่ำงไรถงึ

จะช่วยเหลอืผูอ้ืน่ให้ปลอดภยัได้โดยทีต่นเองกต้็องมคีวำมปลอดภยั ทัง้ภำยในกจิกรรมบทบำทสมมตแิละกำรทสำกจิกรรม 

อื่นๆ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจำกควำมรู้ที่ได้รับ เวลำที่เด็กเล่นด้วยกันแล้วมีปัญหำกัน เด็กยกมือไหว้ขอโทษเพื่อน 

 ด้านการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น เด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจำกควำมรู้ที่ได้รับ 

เมื่อเด็กจะไปห้องนส้ำจะมำขออนุญำตและบอกครูก่อนทุกคน ไม่พบพฤติกรรมแอบออกไปห้องนส้ำคนเดียว เนื่องจำก

ก่อนกำรทดลองจะมีเด็กบำงคนชอบออกไปเข้ำห้องนส้ำด้ำนนอกโดยกำรไม่บอกครู เวลำที่มีผู้ปกครองมำรับกลับบ้ำน

เด็กทุกคนจะมำบอกครูก่อนที่จะออกไปกับผู้ปกครองทุกครั้ง นับว่ำเป็นกำรกระทสำที่ดีและสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับ 

ตัวเด็กเอง เพิ่มลดโอกำสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ

 ด้านการดแูลตนเองเมือ่เผชญิกบัเหตกุารณ์ทีไ่ม่ปลอดภัย เมือ่เดก็ต้องเจอกบัสถำนกำรณ์รปูแบบต่ำงๆ เดก็แสดง

พฤติกรรมได้ถูกต้องโดยคสำนึงถึงหน้ำที่ที่พึงกระทสำ รวมไปถึงเด็กสำมำรถแนะนสำผู้อื่นได้ว่ำควรจะปฏิบัติตนอย่ำงไร

ในสถำนกำรณ์นัน้ๆ เช่น เพือ่นรูส้กึอยำกจะไปปัสสำวะทีห้่องนสำ้แต่ไม่กล้ำมำบอก เดก็กช็วนเพือ่นให้มำขออนญุำตครู 

เมื่อมีผู้ปกครองมำรับเพื่อน เด็กบำงคนก็บอกเพื่อนให้ไปบอกครูก่อนกลับบ้ำน รวมทั้งเวลำเห็นเด็กคนไหนทสำร้ำยกัน 
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ทะเลำะกนักจ็ะเดนิมำบอกครวู่ำเพือ่นกสำลงัทสำร้ำยกนั เดก็บอกข้อมลูย้อนกลบัได้เวลำทีผู่ศ้กึษำสอบถำม เช่น เดก็มคีวำมรู้ 

ว่ำเมื่ออยู่บ้ำนคนเดียว เด็กต้องปิดประตูหน้ำต่ำงล็อคกลอนให้เรียบร้อย จำกข้อมูลของกำรสอบถำมผู้ปกครอง เด็กได้

นสำควำมรู้ที่ได้ไปแนะนสำบุคคลภำยในบ้ำนได้อีกด้วย เช่น ห้ำมเปิดประตูให้คนแปลกหน้ำ เวลำเข้ำบ้ำนแล้วต้องปิด

ประตูหน้ำต่ำงล็อคกลอนด้วย เป็นต้น

อภิปรายผล

 กิจกรรมบทบำทสมมติส่งผลให้เด็กรู้สิทธิและหน้ำที่ที่พึงกระทสำ ซึ่งผู้ศึกษำพบว่ำ

 1. กจิกรรมบทบำทสมมตช่ิวยให้เดก็มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำของเดก็ปฐมวยัดขีึน้ 

ทั้ง 4 ประเด็น โดยเฉพำะประเด็นท่ี 4 กำรดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย เด็กมีผลคะแนนควำมรู้

ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้นมำกที่สุด เนื่องจำกกำรดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเหตุกำรณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

เช่น กำรเผชิญหน้ำกับคนแปลกหน้ำที่ไม่รู ้จัก กำรอยู่บ้ำนคนเดียว เป็นต้น เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ก็เป็นเหตุกำรณ์ที่ 

เคยเกิดขึ้นกับเด็กในสังคมปัจจุบัน แต่สสำหรับเด็กบำงคนอำจจะเป็นเหตุกำรณ์ที่ไกลตัว จึงทสำให้เด็กหลำยคนยังเข้ำใจ 

ในสถำนกำรณ์เหล่ำน้ีไม่ชัดเจน ไม่มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรใช้ชีวิตในสถำนกำรณ์นั้นๆ จึงทสำให้ในช่วงก่อน 

กำรทดลองเดก็ยงัขำดควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำของเดก็ปฐมวยั แต่เมือ่เดก็ได้ทดลองทสำกจิกรรมบทบำท

สมมติในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยได้ทดลองสวมบทบำทเหมือนตนเองกสำลังเผชิญกับบรรยำกำศและเหตุกำรณ์จริงที่

ได้ถูกจสำลองขึ้นมำ ทสำให้เด็กมองเห็นภำพมโนทัศน์ที่ชัดเจนมำกขึ้น สำมำรถเข้ำถึงสถำนกำรณ์ที่จะนสำมำสู่กำรเรียนรู ้

วิธีกำรปฏิบัติตนที่ตนเองสำมำรถกระทสำได้เพื่อลดช่องว่ำงและดูแลปกป้องสิทธิของตนเองได้ เป็นผลทสำให้เด็ก 

เกิดกำรเรียนรู้และมีคะแนนควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่พึงกระทสำของเด็กปฐมวัยได้ดีมำกขึ้นก่อนกำรทดลอง

 2. ในกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติก่อนที่ครูจะเข้ำสู่ขั้นกำรแสดง ในขั้นเตรียมกำรครูได้มีกำรเริ่มต้นกิจกรรม

บทบำทสมมติด้วยกำรเล่ำนิทำนหรือเรื่องเล่ำให้เด็กฟังก่อน เมื่อเด็กได้ฟังนิทำนหรือเรื่องเล่ำจะทสำให้เด็กมีสมำธิ

จดจ่อกับเรื่องรำวต่ำงๆท่ีอยู่ในนิทำนหรือเรื่องเล่ำ เด็กจะเกิดควำมสนใจในเรื่องรำว มีกำรคิดจินตนำกำรตำมเรื่องรำว 

ในนิทำนหรือเรื่องเล่ำท่ีเด็กได้ฟังและเข้ำใจถึงเรื่องรำวต่ำงๆ มำกขึ้น ซึ่งจะทสำให้เด็กเข้ำใจเรื่องรำวสถำนกำรณ์ใน

ขั้นกำรแสดงบทบำทสมมติมำกข้ึน ทสำให้เด็กสำมำรถคิดและเรียนรู้เรื่องสิทธิและคิดหำวิธีกำรแสดงออกเกี่ยวกับ

หน้ำที่ที่พึงกระทสำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และถูกต้องมำกขึ้น นิทำนและเรื่องเล่ำนั้นจะช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้  

ซึ่งจะมีควำมสอดคล้องกันกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ปริปุรณะ [5] ที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ นิทำนหรือเรื่องเล่ำนั้นเป็นเครื่องมือ 

ในกำรจัดประสบกำรณ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรชักจูงผู้เรียนให้คล้อยตำมเป็นตัวกระตุ้นควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

กำรแสดงออกอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภำพของเด็กได้อย่ำง

เหมำะสมมำกขึ้น เด็กจะสำมำรถคิดจินตนำกำรเกิดเป็นภำพมโนทัศน์ที่เด็กสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น  

ซึ่งจะเป็นกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงเป็นประสบกำรณ์ชีวิตที่ดีและเป็นประโยชน์กับเด็กได้ต่อไป

 3. ในกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติยังได้มีกำรนสำเข้ำสู่กิจกรรมขั้นเตรียมกำรด้วยที่ครูนสำข่ำวมำเล่ำ กำรให้ชม

กำร์ตนูทีเ่ป็นเหตกุำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆทีเ่กดิขึน้จรงิ เพือ่ให้เดก็ได้รบัรูข่้ำวสำรต่ำงๆในสงัคมปัจจบุนัทีเ่ดก็หลำยๆ

คนอำจไม่เคยรูเ้นือ่งจำกผูใ้หญ่ทีเ่ป็นพ่อแม่ ผูป้กครองไม่ได้ให้ดเูพรำะอำจจะมองข้ำมควำมสสำคญัของข่ำวสำรต่ำงๆไป 

ผูใ้หญ่บำงคนมองว่ำข่ำวสำรต่ำงๆในปัจจบุนัโดยเฉพำะข่ำวทีเ่ดก็โดยละเมดิสทิธเิป็นเรือ่งไกลตวั ทสำให้เดก็ขำดควำมรู้

เกีย่วกบักำรปฏบิตัตินในสงัคมทีอ่ยูบ่นสทิธขิองตนเองและผูอ้ืน่ ซึง่กำรทีน่สำข่ำวสำร นสำเหตุกำรณ์ต่ำงๆในกำร์ตูนมำให้

เดก็ดเูป็นกำรทสำให้เดก็รูแ้ละเข้ำใจในสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชวีติประจสำวนัของเดก็ได้ดมีำกขึน้ว่ำเดก็ควรจะต้องปฏบิตัติน

อย่ำงไรเมือ่เจอกบัเหตกุำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆตำมข่ำวถงึจะถกูต้องและเกดิควำมปลอดภยักบัตนเองและผูอ้ืน่ เดก็จะ



160 Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 153-162 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

รู้และตระหนักถึงควำมสสำคัญของสิทธิและหน้ำที่ที่พึงกระทสำของตนเองมำกขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับชลำธิป สมำหิโต [6] 

ที่ได้กล่ำวว่ำ กำรเรียนรู้กำรเรียนรู้โดยใช้เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงมำสอน ทสำให้เด็กเกิดควำมสนใจและกำรเรียนรู้มำก

ขึ้นมำกขึ้น เพรำะธรรมชำติของเด็กปฐมวัยจะสนใจสิ่งต่ำงๆ รอบตัว ชอบซักถำมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสถำนกำรณ์

ที่เด็กได้พบเจอบ่อยๆ เมื่อเด็กได้รับกำรตอบสนองในควำมสงสัย ได้คิดแก้ปัญหำต่ำงๆจำกกำรเรียนรู้เหตุกำรณ์ต่ำงๆ

โดยตรงจะทสำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมได้อย่ำงถูกต้องและเป็นประโยชน์กับเด็กต่อไปในอนำคต

 4. ในขั้นกำรแสดงของกิจกรรมบทบำทสมมติ เด็กจะได้สวมบทบำทเป็นตัวละครต่ำงๆในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ซึ่งเปรียบเสมือนกับกำรแสดงละครเรื่องเล็กๆสสำหรับเด็ก เด็กจะต้องใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรจินตนำกำรลักษณะ

บุคลิกภำพของตัวละครที่เด็กสวมบทบำทอยู่ ทสำให้เด็กเกิดควำมเข้ำใจควำมรู้สึกและควำมคิดของตัวละครที่เด็กกสำลัง

สวมบทบำทนัน้ได้ด ีเดก็จะต้องใช้ประสบกำรณ์กำรเรยีนรูข้องตนเองในกำรคดิพจิำรณำว่ำตวัละครนัน้จะแสดงออกมำ

ในลกัษณะใด เดก็จะสำมำรถแสดงพฤตกิรรมออกมำตำมแบบเหตุกำรณ์ต่ำงๆทีค่วรจะเป็นเช่นเมือ่เดก็สวมบทบำทเป็น

คณุพ่อ เดก็กจ็ะมโีอกำสได้คดิว่ำเดก็จะต้องพดูหรอืแสดงลกัษณะท่ำทำงแบบไหนให้เหมอืนผูช้ำยทีเ่ป็นผูใ้หญ่ ต้องพดู

ด้วยเสยีงใหญ่ๆ และต้องพดูกบัเพือ่นทีส่วมบทบำทเป็นลกูอย่ำงไรในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เมือ่เดก็ได้สวมบทบำทเป็นเดก็

นกัเรยีนในเหตกุำรณ์ภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำงๆทีจ่สำลองตำมเหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์ทีเ่คยเกดิขึน้จรงิ ทสำให้เดก็ได้เรยีนรู้

ว่ำควรแสดงออกพฤตกิรรมในสถำนกำรณ์นัน้ๆตำมควำมรูส้กึนึกคดิของตวัเดก็เอง ซึง่ได้สอดคลอ้งกบัทศินำ แขมมณี 

[7] ที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ วิธีกำรสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ เป็นกระบวนกำรที่ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ลองสวม

บทบำทสมมตเิป็นตัวละครตำมเหตกุำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำง ซึง่เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ต่ำงๆจะมคีวำมใกลเ้คยีงกับ

ควำมเป็นจริงและเปิดโอกำสให้เด็กได้แสดงออกพฤติกรรม ลักษณะท่ำทำงต่ำงๆออกมำตำมควำมรู้สึกนึกคิดของตน

 5. กจิกรรมบทบำทสมมตเิป็นกจิกรรมทีจ่ะเปิดโอกำสให้เดก็ได้เรยีนรูด้้วยตนเองโดยกำรลงมอืทสำผ่ำนกำรแสดง

บทบำทตำมเหตกุำรณ์ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ซึง่จำกกำรแสดงออกพฤตกิรรมต่ำงๆภำยใต้บทบำทสมมตทิีเ่ดก็ได้รบันัน้มี

ทัง้บทบำททีด่แีละบทบำททีไ่ม่ด ีเดก็ได้เรยีนรูผ่้ำนควำมรูส้กึนกึคดิทีเ่ดก็ได้คดิจนิตนำกำรสร้ำงสรรค์ขึน้มำ ซึง่บำงครัง้ 

กำรแสดงออกพฤติกรรมตำมบทบำทท่ีได้รับอำจจะเป็นกำรเรียนรู้และกำรแสดงออกทำงควำมคิดผ่ำนพฤติกรรมที่

แสดงออกมำทีไ่ม่ถกูต้อง แต่ด้วยจำกกำรทสำกจิกรรมบทบำทสมมตเิป็นกจิกรรมกลุม่ทีม่ทีัง้กลุม่เลก็และกลุม่ใหญ่ ทสำให้

เดก็ได้มโีอกำสในกำรพดูคยุเพือ่แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็กบัเพือ่นและครผููส้อนซึง่กำรได้พดูคยุแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็

ซึ่งกันและกัน จะนสำไปสู่กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยและทสำให้เด็กมีควำมรู้และเกิดควำมเข้ำใจที่ดีและ 

ถูกต้องอย่ำงเหมำะสมมำกย่ิงข้ึน มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดVygotsky ซึ่งอ้ำงถึงในสุรำงค์ โค้วตระกูล [8] ที่ได ้

กล่ำวไว้ว่ำกำรที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม (Social Interaction) กับพ่อแม่ ครู และคนอื่นๆ ที่ให้ควำมเอำใจใส่  

ดูแล ช่วยเหลือแก่เด็ก จะช่วยทสำให้เด็กได้สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ๆซ่ึงจะนสำไปสู่กำรเรียนรู้ที่คำดหวังไว้ได้และ 

กำรได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้เด็กนั้นสำมำรถเรียนรู้ส่ิงต่ำงๆได้อย่ำงไม่มีขีดจสำกัด เพ่ือส่งผลให้เด็กสำมำรถ

พัฒนำพัฒนำกำรของเด็กให้ดีมำกขึ้นได้อย่ำงเต็มที่ตำมศักยภำพของตัวเด็กเอง

 6. กิจกรรมบทบำทสมมติเป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะได้แสดงออกพฤติกรรมบทบำทสมมติเป็นตัวละครต่ำงๆใน

สถำนกำรณ์ที่ถูกจสำลองขึ้น เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่ำงๆที่เด็กมีควำมสนใจอยู่แล้ว เม่ือเด็กมี

ควำมสนใจในพฤติกรรมท่ีเด็กสนใจ เด็กก็จะจดจสำลักษณะกำรแสดงออกของพฤติกรรมที่เด็กให้ควำมสนใจ และเด็ก

จะแสดงออกพฤติกรรมเลียนแบบตำมลักษณะพฤติกรรมที่เด็กนั้นสนใจ เช่น เมื่อเด็กสนใจในกำรแสดงบทบำทสมมติ

เป็นคุณครู เด็กก็จะเลือกพฤติกรรมของคุณครูที่เด็กมีควำมสนใจ รู้สึกชอบ มำแสดงออกเป็นพฤติกรรมบทบำทสมมติ

ของตัวละครคุณครูที่เด็กได้รับบทบำท และเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมออกมำแล้วเด็กได้รับแรงเสริมที่ดี ได้แก่ ได้รับ 

กำรยอมรบัจำกเพือ่น ได้รบัคสำชมทีด่ ีจะทสำให้เดก็มคีวำมภมูใิจและอยำกจะแสดงพฤตกิรรมนัน้ออกมำอกี ซึง่กำรแสดง
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พฤติกรรมเลียนเช่นนี้จะสำมำรถนสำไปสู่กำรเรียนรู้ที่เป็นถำวร คงทนต่อไปในอนำคต แต่ถ้ำกำรแสดงออกพฤติกรรม

ในบทบำทสมมตแิลว้ไม่ได้รับแรงเสริมที่ด ีเดก็กจ็ะรูส้กึไม่อยำกแสดงออกพฤตกิรรมนัน้อกี ทสำให้เดก็ไม่เกิดกำรเรียน

รู้จำกพฤติกรรมเหล่ำนั้น ซึ่งกำรแสดงออกพฤติกรรมต่ำงๆของเด็กเป็นกำรที่เด็กเรียนรู้มำจำกกำรเลียนแบบพฤติกรรม

ที่เด็กได้พบและเกิดควำมสนใจ ในกำรแสดงบทบำทสมมติตำมบทบำทต่ำงๆ ถ้ำเป็นกำรแสดงออกในพฤติกรรมที่

ถูกต้อง เป็นกำรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ที่ภำยใต้สิทธิของตนเองและผู้อื่น เม่ือถึงในช่วงขั้นสรุปเด็กได้พูดคุยกับและรู้ว่ำ

พฤตกิรรมทีเ่ดก็แสดงออกนัน้เป็นพฤตกิรรมทีด่แีละถกูต้อง เดก็กจ็ะเกดิกำรเรยีนรูจ้ำกพฤตกิรรมทีเ่ดก็ได้เลยีนแบบไป  

มีควำมสอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura ซึ่งอ้ำงถึงในสุรำงค์ โค้วตระกูล [8] ที่มีควำมเช่ือว่ำ กำรเรียนรู้ของมนุษย์

ส่วนมำก เป็นกำรเรียนรู้โดยกำรสังเกตหรือกำรเลียนแบบจำกตัวแบบ โดยพฤติกรรมกำรเลียนแบบของมนุษย์จะเริ่ม

จำกควำมสนใจ เมือ่เกดิควำมสนใจกจ็ะเริม่จดจสำลกัษณะท่ำทำงต่ำงๆของพฤติกรรมทีส่นใจ และจำกนัน้มนษุย์กจ็ะลอง

แสดงพฤติกรรมเลียนแบบตำมตัวแบบที่ตนสนใจและจดจสำมำ

 7. ในกำรจดักจิกรรมบทบำทสมมต ินอกจำกจะใช้กระบวนกำรขัน้ตอนวธีิกำรจดักำรเรยีนรูใ้นกำรแสดงบทบำท

สมมติต่ำงๆเพื่อให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้แล้วน้ัน อีกส่ิงหนึ่งที่สสำคัญในกำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมบทบำทสมมติ คือ กำรจัด

เตรียมสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียน สื่อกำรเรียนรู้ ชุดเครื่องแต่งกำยในกำรแสดง และอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง

บทบำทสมมติต่ำงๆ ก็มีควำมสสำคัญเช่นเดียวกัน กำรจัดเตรียมสภำพแวดล้อมให้กับเด็กตำมเหตุกำรณ์ในสถำนกำรณ์

จสำลองต่ำงๆนัน้ จะช่วยให้เดก็เกดิกำรเรยีนรูผ่้ำนมมุมองและประสบกำรณ์ต่ำงๆได้มำกขึน้ เมือ่เดก็ได้เหน็และใช้ของจรงิ

ท่ีใช้ในกำรแสดงบทบำทสมมต ิจะทสำให้เดก็เข้ำใจถงึบทบำทสมมตขิองตวัละครต่ำงๆตำมเหตกุำรณ์ภำยใต้สถำนกำรณ์

ต่ำงๆได้มำกขึน้ เดก็จะสำมำรถเรยีนรูเ้รือ่งสทิธิและหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำจำกกจิกรรมบทบำทสมมตไิด้ดมีำกขึน้ สอดคล้อง

กับแนวคิดของ Bruner ซึ่งอ้ำงถึงในสุรำงค์ โค้วตระกูล [8] ที่เกิดควำมเชื่อว่ำ กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ นั้นเป็นกระบวนกำรที่

เกิดขึ้นภำยในตัวบุคคลและจะพัฒนำเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำที่บุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเปิด

โอกำสให้เด็กได้แสดงออกให้มำกที่สุด และครูควรจัดสภำพแวดล้อม สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพื่อเอื้อให้เด็กได้ค้นพบเรียน

รู้และหำคสำตอบด้วยตนเอง

 จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ กิจกรรมบทบำทสมมติ เป็นกำรเปิดโอกำสให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ

และหน้ำทีท่ีพ่ึงกระทสำของเดก็ปฐมวยัโดยกำรลงมอืทสำด้วยตนเอง ผ่ำนเหตกุำรณ์สถำนกำรณ์จสำลอง ทสำใหเ้ดก็มองเห็น 

ถึงมโนทัศน์ที่ชัดเจน ทสำให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ในบทบำท มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องสิทธิและหน้ำที่

ที่พึงกระทสำของเด็กปฐมวัยได้มำกขึ้น สสำหรับผู ้ที่มีควำมสนใจ สำมำรถนสำกิจกรรมบทบำทสมมติไปใช้ใน 

กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เรื่องรำวต่ำงๆให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้

 1. ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมไม่เพียงพอภำยในเวลำ 30 นำที เนื่องจำกเนื้อหำเกี่ยวกับสิทธิและหน้ำที่ที่พึง

กระทสำของเดก็ปฐมวยัมรีำยละเอยีดมำก ดงันัน้ครคูวรจดัสรรเวลำหรอืขยำยเวลำ เพือ่ให้เดก็ทกุคนมโีอกำสทสำกจิกรรม

และมีเวลำให้ร่วมกันคิดมำกขึ้น

 2. กำรจดัแบ่งกลุม่เดก็ในกำรทสำกจิกรรมบทบำทสมมติ ควรจดัให้จสำนวนเดก็ในกลุม่มปีระมำณ 4-5 คน เนือ่งจำก

กำรจัดกลุ่มขนำดเล็กจะทสำให้เด็กในแต่ละกลุ่มได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันทุกคน

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

 1. ควรมีกำรศึกษำผลของกำรจัดกิจกรรมบทบำทสมมติที่มีต่อทักษะทำงสังคม ทักษะในกำรเข้ำใจตนเอง 
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ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อ และทักษะกำรคิดเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive functions- EF) ในด้ำนPlanning and Organizing  

กำรวำงแผนและกำรจัดระบบดสำเนินกำรเริ่มตั้งแต่กำรตั้งเป้ำหมำย กำรเห็นภำพรวม จัดลสำดับควำมสสำคัญ จัดระบบ

โครงสร้ำง จนถึงกำรแบ่งเป้ำหมำยให้เป็นขั้นตอน

 2. ควรมกีำรศกึษำผลของกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูอ้ืน่ๆทีม่ต่ีอสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำของเดก็ปฐมวยั  

เช่น กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้โดยใช้ปรำกฏกำรณ์เป็นฐำน และกิจกรรมเล่ำนิทำนภำพประกอบ เป็นต้น

 3. ควรมกีำรศกึษำผลกำรจดัประสบกำรณ์กำรเรยีนรูท้ีม่ต่ีอประเดน็อืน่ๆทีเ่กีย่วกบัสทิธแิละหน้ำทีท่ีพ่งึกระทสำของ

เด็กในด้ำนอื่นๆ เช่น ด้ำนกำรอยู่รอด เด็กทุกคนต้องได้มีชีวิตรอด มีที่อยู่อำศัย มีเสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่ม เด็กทุกคนต้องได้

รบัอำหำรทีด่แีละเพยีงพอต่อร่ำงกำย หน้ำทีข่องเดก็ กค็อื กำรรบัประทำนอำหำรทีด่มีปีระโยชน์และเพยีงพอกบัร่ำงกำย 

เมื่อเด็กเจ็บป่วยต้องได้รับกำรดูแลทำงกำรแพทย์ ในหน้ำที่ของเด็ก เมื่อเจ็บป่วยจะต้องให้แพทย์ตรวจรักษำ เชื่อฟัง 

คสำแนะนสำจำกแพทย์ ในด้ำนกำรได้รับกำรส่งเสริม เด็กทุกคนต้องได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หน้ำที่ที่เด็กพึงกระทสำ  

คือ กำรไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน ตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังคสำสั่งสอนของผู้ปกครองและคุณครู เป็นต้น
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