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

153

ผลการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ที่พึงกระท�ำของเด็กปฐมวัย
The Effects of Role Play Activity Provision on the Knowledge of the Right
and Duties in Young Children
ปฐมาพร ยิ่งยวด* และ ชลาธิป สมาหิโต
Pattamaporn Yingyuad* and Chalatip Samahito
สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ 10900
Division of Early Childhood Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900
*

To whom correspondence should be addressed. e-mail: pattamaporn.y@ku.th
Received: 21 May 2019, Revised: 21 June 2019, Accepted: 10 July 2019

บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติทมี่ ตี อ่ ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ
กระทำ� ของเด็กปฐมวัย กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ เด็กชัน้ อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดท่าข้าม กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
จ�ำนวน 24 แผนและแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลของการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ สูงกว่าก่อนการทดลอง โดยเด็กปฐมวัยมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหน้าที่
ในสิทธิของตนเองมากขึ้น เด็กรู้จักวิธีการดูแลปกป้องร่างกายของตนเองที่เด็กควรกระท�ำเมื่อผู้อื่นจะมาสัมผัสร่างกาย
เด็กรูว้ ่าผูอ้ ื่นท�ำร้ายร่างกายของเด็กและผูอ้ ื่นไม่ได้ รู้จกั วิธกี ารปฏิบัตติ นทีเ่ หมาะสมเมือ่ ถูกผู้อื่นท�ำร้ายร่างกายและจิตใจ
มากขึน้ เด็กบอกได้ถงึ วิธกี ารปฏิบตั ติ นในการช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองและผูอ้ นื่ ได้ รวมทัง้
บอกวิธีการปฏิบัติตนที่ปลอดภัยและถูกต้องได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปลอดภัย
ค�ำส�ำคัญ: สิทธิเด็ก หน้าที่ที่พึงกระท�ำ กิจกรรมบทบาทสมมติ 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�ำ

ในปัจจุบันเราจะพบเห็นข่าวความรุนแรงในสังคมที่เป็นภัยกับเด็กปฐมวัยมากขึ้น ทั้งการละเลยทอดทิ้งเด็ก
การทำ� ร้ายร่างกายและจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การกระท�ำอนาจาร การลักพาตัวเด็กไปท�ำทารุณกรรม รวมทัง้ แสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบจากเด็ก เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยจะส่งผลกระทบอย่างมากกับเด็ก
ปฐมวัย ทัง้ พัฒนาการของเด็ก พฤติกรรมของเด็ก รวมถึงอารมณ์และความรูส้ กึ ทางจิตใจของเด็ก และอาจส่งผลกระทบ
ที่รุนแรงถึงแก่ชีวิตของเด็กในที่สุด เด็กบางคนเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตหรือเจอกับ
เหตุการณ์ที่สร้างความไม่ปลอดภัยต่อเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นปมที่ฝังอยู่ในใจของเด็กไปตลอดชีวิต และปัญหาเหล่านี้
จะส่งผลกระทบไปถึงการใช้ชีวิตในอนาคตเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เด็กจะมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจ�ำวันในสังคม
ได้อย่างชัดเจน
หลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของเด็กนั้นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงเลย จากรายงาน
เรื่อง A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents ของ UNICEF ได้ระบุว่า เด็กอายุ 2-4 ขวบ
จำ� นวน 300 ล้านคนทัว่ โลก ถูกพ่อแม่ผปู้ กครองกระทำ� รุนแรงทางจิตใจและถูกลงโทษทางร่างกาย นอกจากนัน้ ยังมี เด็ก
อายุต�่ำกว่า 5 ขวบ จ�ำนวน 176 ล้านคน ถูกลงโทษโดยการจับเขย่าอย่างรุนแรง ถูกตบหรือตี ที่ใบหน้าและศีรษะ อีกทั้ง
ยังเป็นเหยื่อความรุนแรงจากคู่ครองของแม่ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน และมีเพียงร้อยละ 1 ของเด็กทั้งหมดเท่านั้นที่สามารถขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ [1] ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมข้อมูลจากศูนย์พงึ่ ได้ภายใน
โรงพยาบาลต่างๆ จ�ำนวน 523 แห่งทั่วประเทศ พบว่ามีเด็กจ�ำนวน 11,000 คน ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากการถูก
ท�ำร้ายอย่างรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกกระท�ำรุนแรงทางเพศจากบุคคลใกล้ตัวที่เด็กรู้จัก [2]
จากที่ผู้ศึกษาเป็นครูปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ท�ำงานใกล้ชิดกับ
เด็กปฐมวัย พบเห็นพฤติกรรมของเด็กบางคนชอบทำ� ร้ายร่างกายเพือ่ เวลาทีต่ นเองมีความรูส้ กึ ไม่พอใจ เมือ่ เพือ่ นพูดไม่
ดีดว้ ยก็จะแสดงอาการไม่พอใจ ส่งเสียงดัง ท�ำร้ายร่างกายผูอ้ นื่ หรือพูดคำ� หยาบคายใส่เพือ่ น บางครัง้ เด็กบางคนชอบไป
เข้าห้องน�้ำที่ภายนอกห้องเรียนคนเดียวโดยไม่บอกครู เวลาเลิกเรียนจะไม่ยอมกลับบ้านจะห่วงเล่นอยู่กับเพื่อนหรือพี่
เด็กผูห้ ญิงบางคนจะชอบเล่นกับผูช้ ายทีไ่ ม่ใช่ผปู้ กครองทีด่ แู ล เช่น ภารโรง ยามรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ซึง่ บางครัง้
ก็ยอมให้อุ้มให้กอดให้หอมแก้ม
ถ้าเด็กปฐมวัยได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระท�ำได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตัง้ แต่เด็ก จะ
ทำ� ให้เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นตามหน้าทีข่ องตนเองภายใต้สทิ ธิเกิดจิตส�ำนึกทีด่ ี มีความรับผิดชอบ
ต่อสิทธิของตนเอง ผู้อื่นและสังคม รู้จักการคิดเห็นใจผู้อื่น มีคุณธรรมจริยธรรมที่มากขึ้น ซึ่งนั่นจะส่งผลไปถึงอนาคต
เมือ่ เด็กเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ เด็กจะเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ เี หตุผล รูจ้ กั การยับยัง้ ชัง่ ใจไม่กระทำ� ผิด รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ถ้าทุกคนรู้จกั สิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น อาจจะท�ำให้ปญ
ั หาอาชญากรรมต่างๆ
และความขัดแย้งในสังคมทีเ่ กิดขึน้ ลดลงได้ และถ้าเด็กสามารถปฏิบตั ติ นตามหน้าทีภ่ ายใต้สทิ ธิของตนเองได้เหมาะสม
ก็จะท�ำให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น ช่วยลดโอกาสการถูกผู้อื่นมากระท�ำการละเมิดสิทธิของเด็กได้ และ
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เมื่อเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กก็จะเติบโตขึ้นมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่สมบูรณ์และสามารถเรียนรู้ต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน
จากปัญหาทีพ่ บท�ำให้ผศู้ กึ ษาสนใจทีจ่ ะศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับการนำ� กิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย โดย ศิริรัตน์ ชูวารี [3] ได้ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์การเล่นบทบาทสมมติที่มีต่อทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการศึกษาได้พบว่า หลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
การเล่นบทบาทสมมติ มีคะแนนเฉลีย่ ทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สงู กว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนการทดลอง อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลงานวิจัยดังกล่าวท�ำให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะน�ำกิจกรรมบทบาทสมมติมาใช้ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กเพือ่ ช่วยให้เด็กมีความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ เี่ ด็กปฐมวัยพึงกระทำ� ได้มากขึน้ ซึง่
การที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้มากขึ้นนั้น เด็กต้องรู้จักสิ่งที่ตนเอง
สามารถท�ำได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถด�ำรงชีวิตประจ�ำวันได้อย่างความสุขและจะต้องไม่ท�ำให้
เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น ซึ่งเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จาก
รูปธรรมไปสูน่ ามธรรม ถ้าหากผูศ้ กึ ษาบอกเล่าความรูเ้ ป็นเนือ้ หาทีเ่ ป็นนามธรรม เด็กปฐมวัยก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจ
ในความรูท้ ผี่ ศู้ กึ ษาต้องการถ่ายทอดได้หรืออาจเข้าใจความรูค้ ลาดเคลือ่ นได้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความคิดเห็นว่าการทีจ่ ะส่งเสริม
ให้เด็กมีความรู้สิทธิและหน้าที่ที่เด็กปฐมวัยพึงกระท�ำได้นั้นต้องอาศัยเทคนิคต่างๆมาใช้ในการจัดประสบการณ์ให้แก่
เด็กปฐมวัย ซึง่ กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมทีค่ รูจำ� ลองสร้างสถานการณ์และบทบาทสมมติขนึ้ มาจากเหตุการณ์
ทีเ่ ป็นความจริง แล้วให้เด็กแสดงออกผ่านบทบาทสมมติตามประสบการณ์เดิม จินตนาการและความรูท้ เี่ ด็กมี รวมทัง้ ยัง
ทำ� ให้เด็กเกิดภาพมโนทัศน์ในความคิดทีช่ ดั เจนมากขึน้ ผ่านการดูเพือ่ นแสดงบทบาทสมมติ โดยครูจะใช้การแสดงออก
ทัง้ ทางด้านความรู้ ความคิดและพฤติกรรมของผูแ้ สดงมาเป็นพืน้ ฐานในการสร้างความรูใ้ ห้แก่เด็ก ซึง่ จะท�ำให้เด็กเข้าใจ
ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้มากขึ้น และรู้จักน�ำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่างและ
การแก้ไขปัญหาต่างๆในอนาคตได้อย่างเหมาะสม [4]
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ที่พึงกระท�ำได้ของเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 31
คน โรงเรียนวัดท่าข้าม กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรที่ศึกษาในการศึกษา 1) ตัวแปรต้น คือ การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 2) ตัวแปรตาม คือ ความรู้ของเด็ก
ปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้
ระยะเวลาในการศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยทดลองสัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลาวันละ 25 - 30 นาที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ
2) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษา 1) แผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการ
สร้างแผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติตามล�ำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิและหน้าทีข่ องเด็กปฐมวัยทีพ่ งึ กระท�ำได้แล้วเลือกเรือ่ งเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องเด็กปฐมวัย
ที่พึงกระท�ำตามความเหมาะสมน�ำมาเขียนแผนการจัดกิจกรรม (2) ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของเด็กปฐมวัยที่พึงกระท�ำได้ (3) ศึกษาหลักการและวิธี
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การเขียนแผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ ระดับชั้นอนุบาลปี 2 (4) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
กิจกรรมบทบาทสมมติ (5) สร้างแผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเกี่ยวกับสิทธิที่เด็กพึงกระท�ำ จ�ำนวน 24 แผน โดย
กำ� หนด วัตถุประสงค์ ขอบข่ายสาระการเรียนรูป้ ระสบการณ์สำ� คัญ วิธกี ารด�ำเนินกิจกรรม สือ่ การจัดประสบการณ์ และ
การประเมินผล (6) ผูศ้ กึ ษาได้ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือโดยการให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
ของเครือ่ งมือโดยได้คา่ ความสอดคล้อง (IOC) อยูท่ ี่ 0.67 – 1.00โดยผูเ้ ชีย่ วชาญเสนอแนะให้ปรับแก้ ดังนี้ แก้ไขรูปแบบ
ให้เหมือนกันทุกแผนและตรวจสอบแก้ไขค�ำผิด จัดเรียงล�ำดับเนือ้ หาให้มคี วามต่อเนื่องกันและตรวจสอบแก้ไขเนื้อหา
ของแผนทีซ่ ำ�้ ซ้อนกัน เพิม่ เติมชือ่ เรือ่ งและใส่ขอบข่ายเนือ้ หาในแต่ละแผน (7) ผูศ้ กึ ษาได้นำ� แผนการจัดกิจกรรมบทบาท
สมมติที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาปรับแก้ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ (8)
น�ำแผนการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีคุณภาพไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อด�ำเนินการศึกษาต่อไป
2) แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ ตามล�ำดับ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการจากหลักสูตรและคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (2) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ
ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องเด็กปฐมวัยทีพ่ งึ กระทำ� ได้กอ่ นและหลังการใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติโดยศึกษาและ
น�ำมาปรับปรุงและสร้างเพิม่ เติม (3) ด�ำเนินการสร้างแบบทดสอบเชิงปฏิบตั กิ ารความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเอง
พึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ได้แก่ คู่มือการใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ
ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระทำ� ได้คมู่ อื สำ� หรับครูในการใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบตั กิ ารความรูเ้ กีย่ วกับ
สิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ข้อค�ำถามและค�ำตอบ (4) ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยได้ค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.67 – 1.00โดย
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับแก้ดังนี้ ปรับแก้ไขการใช้ภาษาของข้อค�ำถามให้เด็กเข้าใจง่าย ชัดเจน มีความกระชับและ
ไม่ใช้ค�ำซ้อน ปรับแก้ภาพเด็กในแต่ละข้อค�ำถามให้เป็นเด็กคนเดียวกัน เพื่อไม่ใส่เด็กเกิดความสับสน (5) ผูศ้ กึ ษาได้น�ำ
แบบทดสอบเชิงปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วมาไปปรับแก้ให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ (6) น�ำแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการที่มีคุณภาพไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อด�ำเนินการศึกษาต่อไป
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ด�ำเนินการในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยมีวิธีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. ผู้ศึกษาท�ำการประเมินความรู้ก่อนการทดลองท�ำกิจกรรมบทบาทสมมติกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 31 คน
โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบตั กิ ารความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระท�ำได้ จ�ำนวน 10 ข้อ ทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้
และบันทึกคะแนนไว้เป็นข้อมูลหลักฐาน
2. หลังจากเก็บรวบรวมคะแนนข้อมูลหลักฐานของการประเมินความรู้ก่อนทดลองใช้กิจกรรม ผู้ศึกษาด�ำเนิน
การทดลองใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติกบั กลุม่ เป้าหมาย เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยทดลองสัปดาห์ละ 4 วัน ได้แก่ วันจันทร์
วันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ใช้เวลาวันละ 25 - 30 นาที รวมทั้งหมด 24 ครั้ง
3. เมือ่ ด�ำเนินการทดลองใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติครบทัง้ 6 สัปดาห์แล้วนัน้ ผูศ้ กึ ษาทำ� การทดสอบเชิงปฏิบตั กิ าร
ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระทำ� ได้ หลังจากการทดลองใช้กจิ กรรมบทบาทสมมติ โดยใช้แบบทดสอบ
เชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ ก่อนทดลองท�ำกิจกรรมบทบาทสมมติ
4. น�ำคะแนนที่ได้จากการประเมินความรู้ไปท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ คือ หาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นน�ำค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบโดยรวมและจ�ำแนกเป็นรายประเด็น
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ผลการวิจัย
การน�ำเสนอผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเอง
พึงกระท�ำได้ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ แสดงได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของความรูข้ องเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระท�ำ
ได้ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
(N=31)
ประชากร

คะแนนเต็ม

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

10
10

4.87
9.74

1.34
0.44

จากตารางที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเพือ่ ส่งเสริมความรูข้ องเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับ
สิทธิและหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระทำ� ได้ โดยก่อนการทดลองมีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนความรูข้ องเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับสิทธิและ
หน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ เท่ากับ 4.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 1.34 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ เท่ากับ 9.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ
0.44 นั่นคือ เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ ผู้ศึกษาได้น�ำคะแนนของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าทีท่ ตี่ นเองพึงกระทำ� ได้ สำ� หรับเด็กปฐมวัยในแต่ละประเด็น ทัง้ ก่อนและหลังการทดลองมาหาค่าเฉลีย่ แยกเป็น
รายประเด็น ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้และจ�ำแนกเป็น
รายประเด็น ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ
(N=31)
ความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้

กลุ่มการทดลอง

1. การปกปิดและปกป้องร่างกายของตนเองเมือ่ ผูอ้ นื่
มาสัมผัสหรือจับต้อง

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

1.32
2.00

0.65
0

2. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อถูกผู้อื่นท�ำร้ายทาง
ร่างกายและจิตใจและการช่วยเหลือให้ผู้อื่น

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

1.35
2.84

0.66
0.37

3. การปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง
และผู้อื่น

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

1.29
2.00

0.53
0

4. การดู แ ลตนเองเมื่ อ เผชิ ญ กั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่
ปลอดภัย

ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

0.90
2.90

0.54
0.30
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จากตารางที่ 2 แสดงว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติเป็นรายประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 การปกปิดและปกป้องร่างกายของตนเองเมื่อผู้อื่นมาสัมผัสหรือจับต้อง ก่อนการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ย 1.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และหลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0
ประเด็นที่ 2 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อถูกผู้อื่นท�ำร้ายทางร่างกายและจิตใจและการช่วยเหลือให้ผู้อื่น ก่อน
การทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.84 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37
ประเด็นที่ 3 การปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น ก่อนการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 1.29
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0
ประเด็นที่ 4 การดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ย 0.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.54 และหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 2.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30
สรุปได้ว่า คะแนนความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้หลังการทดลองสูงขึ้น
กว่าก่อนการทดลอง กิจกรรมบทบาทสมมติสามารถพัฒนาความรู้ของเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่ตนเอง
พึงกระท�ำได้ให้สูงขึ้น
สรุปผล

เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนความรูข้ องเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับสิทธิและ
หน้าที่ที่ตนเองพึงกระท�ำได้ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
ด้านการปกปิดและปกป้องร่างกายของตนเองเมือ่ ผูอ้ ื่นมาสัมผัสหรือจับต้อง เด็กบอกได้ว่าการกระท�ำแบบใดที่
เป็นการสัมผัสทีด่ แี ละการสัมผัสทีไ่ ม่ดี แล้วถ้าเด็กเจอลักษณะการสัมผัสทีไ่ ม่ดหี รือมีบคุ คลอืน่ มาบังคับฝืนใจจะสัมผัส
ร่างกายของเด็ก เด็กควรปฏิบัติตนอย่างไรถึงจะมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อตนเองมากที่สุด
ด้านการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่อถูกผู้อื่นท�ำร้ายทางร่างกายและจิตใจและการช่วยเหลือให้ผู้อื่น เด็กบอกได้ว่า
การกระทำ� แบบใดคือการท�ำร่างกายกัน รวมทัง้ บอกได้วา่ เด็กต้องปฏิบตั ติ นอย่างไรเมือ่ ถูกผูอ้ นื่ ทำ� ร้ายร่างกายรวมไปถึงพ่อแม่
ด้วย แต่ในด้านการถูกผู้อื่นท�ำร้ายจิตใจและการช่วยเหลือผู้อื่นที่ถูกท�ำร้าย เด็กมีความรู้ว่าถ้าหากเด็กไปเจอผู้อื่นก�ำลังถูก
ทำ� ร้ายร่างกายหรือเจอผูอ้ นื่ ก�ำลังทะเลาะกันแล้วท�ำร้ายร่างกายกัน ใช้คำ� พูดหยาบคายใส่กนั เด็กควรปฏิบตั ติ นอย่างไรถึง
จะช่วยเหลือผูอ้ นื่ ให้ปลอดภัยได้โดยทีต่ นเองก็ตอ้ งมีความปลอดภัย ทัง้ ภายในกิจกรรมบทบาทสมมติและการท�ำกิจกรรม
อื่นๆ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากความรู้ที่ได้รับ เวลาที่เด็กเล่นด้วยกันแล้วมีปัญหากัน เด็กยกมือไหว้ขอโทษเพื่อน
ด้านการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น เด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากความรู้ที่ได้รับ
เมื่อเด็กจะไปห้องน�้ำจะมาขออนุญาตและบอกครูก่อนทุกคน ไม่พบพฤติกรรมแอบออกไปห้องน�้ำคนเดียว เนื่องจาก
ก่อนการทดลองจะมีเด็กบางคนชอบออกไปเข้าห้องน�้ำด้านนอกโดยการไม่บอกครู เวลาที่มีผู้ปกครองมารับกลับบ้าน
เด็กทุกคนจะมาบอกครูก่อนที่จะออกไปกับผู้ปกครองทุกครั้ง นับว่าเป็นการกระท�ำที่ดีและสร้างความปลอดภัยให้กับ
ตัวเด็กเอง เพิ่มลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ
ด้านการดูแลตนเองเมือ่ เผชิญกับเหตุการณ์ทไี่ ม่ปลอดภัย เมือ่ เด็กต้องเจอกับสถานการณ์รปู แบบต่างๆ เด็กแสดง
พฤติกรรมได้ถูกต้องโดยค�ำนึงถึงหน้าที่ที่พึงกระท�ำ รวมไปถึงเด็กสามารถแนะน�ำผู้อื่นได้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไร
ในสถานการณ์นนั้ ๆ เช่น เพือ่ นรูส้ กึ อยากจะไปปัสสาวะทีห่ อ้ งนำ�้ แต่ไม่กล้ามาบอก เด็กก็ชวนเพือ่ นให้มาขออนุญาตครู
เมื่อมีผู้ปกครองมารับเพื่อน เด็กบางคนก็บอกเพื่อนให้ไปบอกครูก่อนกลับบ้าน รวมทั้งเวลาเห็นเด็กคนไหนท�ำร้ายกัน
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ทะเลาะกันก็จะเดินมาบอกครูวา่ เพือ่ นก�ำลังท�ำร้ายกัน เด็กบอกข้อมูลย้อนกลับได้เวลาทีผ่ ศู้ กึ ษาสอบถาม เช่น เด็กมีความรู้
ว่าเมื่ออยู่บ้านคนเดียว เด็กต้องปิดประตูหน้าต่างล็อคกลอนให้เรียบร้อย จากข้อมูลของการสอบถามผู้ปกครอง เด็กได้
น�ำความรู้ที่ได้ไปแนะน�ำบุคคลภายในบ้านได้อีกด้วย เช่น ห้ามเปิดประตูให้คนแปลกหน้า เวลาเข้าบ้านแล้วต้องปิด
ประตูหน้าต่างล็อคกลอนด้วย เป็นต้น
อภิปรายผล
กิจกรรมบทบาทสมมติส่งผลให้เด็กรู้สิทธิและหน้าที่ที่พึงกระท�ำ ซึ่งผู้ศึกษาพบว่า
1. กิจกรรมบทบาทสมมติชว่ ยให้เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระทำ� ของเด็กปฐมวัยดีขนึ้
ทั้ง 4 ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่ 4 การดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เด็กมีผลคะแนนความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากการดูแลตนเองเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
เช่น การเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จัก การอยู่บ้านคนเดียว เป็นต้น เหตุก ารณ์เหล่านี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่
เคยเกิดขึ้นกับเด็กในสังคมปัจจุบัน แต่ส�ำหรับเด็กบางคนอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไกลตัว จึงท�ำให้เด็กหลายคนยังเข้าใจ
ในสถานการณ์เหล่านี้ไม่ชัดเจน ไม่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ชีวิตในสถานการณ์นั้นๆ จึงท�ำให้ในช่วงก่อน
การทดลองเด็กยังขาดความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระท�ำของเด็กปฐมวัย แต่เมือ่ เด็กได้ทดลองท�ำกิจกรรมบทบาท
สมมติในสถานการณ์ต่างๆ โดยได้ทดลองสวมบทบาทเหมือนตนเองก�ำลังเผชิญกับบรรยากาศและเหตุการณ์จริงที่
ได้ถูกจ�ำลองขึ้นมา ท�ำให้เด็กมองเห็นภาพมโนทัศน์ที่ชัดเจนมากขึ้น สามารถเข้าถึงสถานการณ์ที่จะน�ำมาสู่การเรียนรู้
วิธีการปฏิบัติตนที่ตนเองสามารถกระท�ำได้เพื่อลดช่องว่างและดูแลปกป้องสิทธิของตนเองได้ เป็นผลท�ำให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่พึงกระท�ำของเด็กปฐมวัยได้ดีมากขึ้นก่อนการทดลอง
2. ในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติก่อนที่ครูจะเข้าสู่ขั้นการแสดง ในขั้นเตรียมการครูได้มีการเริ่มต้นกิจกรรม
บทบาทสมมติด้วยการเล่านิทานหรือเรื่องเล่าให้เด็กฟังก่อน เมื่อเด็กได้ฟังนิทานหรือเรื่องเล่าจะท�ำให้เด็กมีสมาธิ
จดจ่อกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในนิทานหรือเรื่องเล่า เด็กจะเกิดความสนใจในเรื่องราว มีการคิดจินตนาการตามเรื่องราว
ในนิทานหรือเรื่องเล่าที่เด็กได้ฟังและเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะท�ำให้เด็กเข้าใจเรื่องราวสถานการณ์ใน
ขั้นการแสดงบทบาทสมมติมากขึ้น ท�ำให้เด็กสามารถคิดและเรียนรู้เรื่องสิทธิและคิดหาวิธีการแสดงออกเกี่ยวกับ
หน้าที่ที่พึงกระท�ำได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องมากขึ้น นิทานและเรื่องเล่านั้นจะช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้
ซึ่งจะมีความสอดคล้องกันกับแนวคิดของ สมศักดิ์ ปริปุรณะ [5] ที่ได้กล่าวไว้ว่า นิทานหรือเรื่องเล่านั้นเป็นเครื่องมือ
ในการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงผู้เรียนให้คล้อยตามเป็นตัวกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และ
การแสดงออกอันเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้น เด็กจะสามารถคิดจินตนาการเกิดเป็นภาพมโนทัศน์ที่เด็กสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่เสริมสร้างเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีและเป็นประโยชน์กับเด็กได้ต่อไป
3. ในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติยังได้มีการน�ำเข้าสู่กิจกรรมขั้นเตรียมการด้วยที่ครูน�ำข่าวมาเล่า การให้ชม
การ์ตนู ทีเ่ ป็นเหตุการณ์ในสถานการณ์ตา่ งๆทีเ่ กิดขึน้ จริง เพือ่ ให้เด็กได้รบั รูข้ า่ วสารต่างๆในสังคมปัจจุบนั ทีเ่ ด็กหลายๆ
คนอาจไม่เคยรูเ้ นือ่ งจากผูใ้ หญ่ทเี่ ป็นพ่อแม่ ผูป้ กครองไม่ได้ให้ดเู พราะอาจจะมองข้ามความสำ� คัญของข่าวสารต่างๆไป
ผูใ้ หญ่บางคนมองว่าข่าวสารต่างๆในปัจจุบนั โดยเฉพาะข่าวทีเ่ ด็กโดยละเมิดสิทธิเป็นเรือ่ งไกลตัว ทำ� ให้เด็กขาดความรู้
เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ นในสังคมทีอ่ ยูบ่ นสิทธิของตนเองและผูอ้ นื่ ซึง่ การทีน่ ำ� ข่าวสาร น�ำเหตุการณ์ตา่ งๆในการ์ตนู มาให้
เด็กดูเป็นการท�ำให้เด็กรูแ้ ละเข้าใจในสถานการณ์ตา่ งๆในชีวติ ประจ�ำวันของเด็กได้ดมี ากขึน้ ว่าเด็กควรจะต้องปฏิบตั ติ น
อย่างไรเมือ่ เจอกับเหตุการณ์ในสถานการณ์ตา่ งๆตามข่าวถึงจะถูกต้องและเกิดความปลอดภัยกับตนเองและผูอ้ นื่ เด็กจะ
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รู้และตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิและหน้าที่ที่พึงกระท�ำของตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับชลาธิป สมาหิโต [6]
ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาสอน ท�ำให้เด็กเกิดความสนใจและการเรียนรู้มาก
ขึ้นมากขึ้น เพราะธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะสนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว ชอบซักถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์
ที่เด็กได้พบเจอบ่อยๆ เมื่อเด็กได้รับการตอบสนองในความสงสัย ได้คิดแก้ปัญหาต่างๆจากการเรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆ
โดยตรงจะท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับเด็กต่อไปในอนาคต
4. ในขั้นการแสดงของกิจกรรมบทบาทสมมติ เด็กจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆในสถานการณ์ต่างๆ
ซึ่งเปรียบเสมือนกับการแสดงละครเรื่องเล็กๆส�ำหรับเด็ก เด็กจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจินตนาการลักษณะ
บุคลิกภาพของตัวละครที่เด็กสวมบทบาทอยู่ ท�ำให้เด็กเกิดความเข้าใจความรู้สึกและความคิดของตัวละครที่เด็กก�ำลัง
สวมบทบาทนัน้ ได้ดี เด็กจะต้องใช้ประสบการณ์การเรียนรูข้ องตนเองในการคิดพิจารณาว่าตัวละครนัน้ จะแสดงออกมา
ในลักษณะใด เด็กจะสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาตามแบบเหตุการณ์ตา่ งๆทีค่ วรจะเป็นเช่นเมือ่ เด็กสวมบทบาทเป็น
คุณพ่อ เด็กก็จะมีโอกาสได้คดิ ว่าเด็กจะต้องพูดหรือแสดงลักษณะท่าทางแบบไหนให้เหมือนผูช้ ายทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ ต้องพูด
ด้วยเสียงใหญ่ๆ และต้องพูดกับเพือ่ นทีส่ วมบทบาทเป็นลูกอย่างไรในสถานการณ์ตา่ งๆ เมือ่ เด็กได้สวมบทบาทเป็นเด็ก
นักเรียนในเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆทีจ่ ำ� ลองตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ทเี่ คยเกิดขึน้ จริง ท�ำให้เด็กได้เรียนรู้
ว่าควรแสดงออกพฤติกรรมในสถานการณ์นนั้ ๆตามความรูส้ กึ นึกคิดของตัวเด็กเอง ซึง่ ได้สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี
[7] ที่ได้กล่าวไว้ว่า วิธีการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เป็นกระบวนการที่ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนได้ลองสวม
บทบาทสมมติเป็นตัวละครตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ซึง่ เหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆจะมีความใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกพฤติกรรม ลักษณะท่าทางต่างๆออกมาตามความรู้สึกนึกคิดของตน
5. กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมทีจ่ ะเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองโดยการลงมือทำ� ผ่านการแสดง
บทบาทตามเหตุการณ์ในสถานการณ์ตา่ งๆ ซึง่ จากการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆภายใต้บทบาทสมมติทเี่ ด็กได้รบั นัน้ มี
ทัง้ บทบาททีด่ แี ละบทบาททีไ่ ม่ดี เด็กได้เรียนรูผ้ า่ นความรูส้ กึ นึกคิดทีเ่ ด็กได้คดิ จินตนาการสร้างสรรค์ขนึ้ มา ซึง่ บางครัง้
การแสดงออกพฤติกรรมตามบทบาทที่ได้รับอาจจะเป็นการเรียนรู้และการแสดงออกทางความคิดผ่านพฤติกรรมที่
แสดงออกมาทีไ่ ม่ถกู ต้อง แต่ดว้ ยจากการทำ� กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมกลุม่ ทีม่ ที งั้ กลุม่ เล็กและกลุม่ ใหญ่ ท�ำให้
เด็กได้มโี อกาสในการพูดคุยเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ นและครูผสู้ อนซึง่ การได้พดู คุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน จะน�ำไปสู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและท�ำให้เด็กมีความรู้และเกิดความเข้าใจที่ดีและ
ถูกต้องอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดVygotsky ซึ่งอ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล [8] ที่ได้
กล่าวไว้ว่าการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) กับพ่อแม่ ครู และคนอื่นๆ ที่ให้ความเอาใจใส่
ดูแล ช่วยเหลือแก่เด็ก จะช่วยท�ำให้เด็กได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งจะน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ได้และ
การได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้เด็กนั้นสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด เพื่อส่งผลให้เด็กสามารถ
พัฒนาพัฒนาการของเด็กให้ดีมากขึ้นได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพของตัวเด็กเอง
6. กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เด็กจะได้แสดงออกพฤติกรรมบทบาทสมมติเป็นตัวละครต่างๆใน
สถานการณ์ที่ถูกจ�ำลองขึ้น เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ชอบเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆที่เด็กมีความสนใจอยู่แล้ว เมื่อเด็กมี
ความสนใจในพฤติกรรมที่เด็กสนใจ เด็กก็จะจดจ�ำลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรมที่เด็กให้ความสนใจ และเด็ก
จะแสดงออกพฤติกรรมเลียนแบบตามลักษณะพฤติกรรมที่เด็กนั้นสนใจ เช่น เมื่อเด็กสนใจในการแสดงบทบาทสมมติ
เป็นคุณครู เด็กก็จะเลือกพฤติกรรมของคุณครูที่เด็กมีความสนใจ รู้สึกชอบ มาแสดงออกเป็นพฤติกรรมบทบาทสมมติ
ของตัวละครคุณครูที่เด็กได้รับบทบาท และเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมออกมาแล้วเด็กได้รับแรงเสริมที่ดี ได้แก่ ได้รับ
การยอมรับจากเพือ่ น ได้รบั ค�ำชมทีด่ ี จะท�ำให้เด็กมีความภูมใิ จและอยากจะแสดงพฤติกรรมนัน้ ออกมาอีก ซึง่ การแสดง
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พฤติกรรมเลียนเช่นนี้จะสามารถน�ำไปสู่การเรียนรู้ที่เป็นถาวร คงทนต่อไปในอนาคต แต่ถ้าการแสดงออกพฤติกรรม
ในบทบาทสมมติแล้วไม่ได้รับแรงเสริมที่ดี เด็กก็จะรูส้ กึ ไม่อยากแสดงออกพฤติกรรมนัน้ อีก ท�ำให้เด็กไม่เกิดการเรียน
รู้จากพฤติกรรมเหล่านั้น ซึ่งการแสดงออกพฤติกรรมต่างๆของเด็กเป็นการที่เด็กเรียนรู้มาจากการเลียนแบบพฤติกรรม
ที่เด็กได้พบและเกิดความสนใจ ในการแสดงบทบาทสมมติตามบทบาทต่างๆ ถ้าเป็นการแสดงออกในพฤติกรรมที่
ถูกต้อง เป็นการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ภายใต้สิทธิของตนเองและผู้อื่น เมื่อถึงในช่วงขั้นสรุปเด็กได้พูดคุยกับและรู้ว่า
พฤติกรรมทีเ่ ด็กแสดงออกนัน้ เป็นพฤติกรรมทีด่ แี ละถูกต้อง เด็กก็จะเกิดการเรียนรูจ้ ากพฤติกรรมทีเ่ ด็กได้เลียนแบบไป
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura ซึ่งอ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล [8] ที่มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์
ส่วนมาก เป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัวแบบ โดยพฤติกรรมการเลียนแบบของมนุษย์จะเริ่ม
จากความสนใจ เมือ่ เกิดความสนใจก็จะเริม่ จดจำ� ลักษณะท่าทางต่างๆของพฤติกรรมทีส่ นใจ และจากนัน้ มนุษย์กจ็ ะลอง
แสดงพฤติกรรมเลียนแบบตามตัวแบบที่ตนสนใจและจดจ�ำมา
7. ในการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติ นอกจากจะใช้กระบวนการขัน้ ตอนวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ นการแสดงบทบาท
สมมติต่างๆเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมติ คือ การจัด
เตรียมสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ ชุดเครื่องแต่งกายในการแสดง และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
บทบาทสมมติต่างๆ ก็มีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้กับเด็กตามเหตุการณ์ในสถานการณ์
จ�ำลองต่างๆนัน้ จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรูผ้ า่ นมุมมองและประสบการณ์ตา่ งๆได้มากขึน้ เมือ่ เด็กได้เห็นและใช้ของจริง
ทีใ่ ช้ในการแสดงบทบาทสมมติ จะทำ� ให้เด็กเข้าใจถึงบทบาทสมมติของตัวละครต่างๆตามเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์
ต่างๆได้มากขึน้ เด็กจะสามารถเรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระทำ� จากกิจกรรมบทบาทสมมติได้ดมี ากขึน้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Bruner ซึ่งอ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล [8] ที่เกิดความเชื่อว่า การเรียนรู้ต่าง ๆ นั้นเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลและจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาที่บุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเปิด
โอกาสให้เด็กได้แสดงออกให้มากที่สุด และครูควรจัดสภาพแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆ เพื่อเอื้อให้เด็กได้ค้นพบเรียน
รู้และหาค�ำตอบด้วยตนเอง
จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าทีท่ พี่ ึงกระท�ำของเด็กปฐมวัยโดยการลงมือท�ำด้วยตนเอง ผ่านเหตุการณ์สถานการณ์จ�ำลอง ท�ำให้เด็กมองเห็น
ถึงมโนทัศน์ที่ชัดเจน ท�ำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในบทบาท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่
ที่ พึ ง กระท� ำ ของเด็ ก ปฐมวั ย ได้ ม ากขึ้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ มี ค วามสนใจ สามารถน� ำ กิ จ กรรมบทบาทสมมติ ไ ปใช้ ใ น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
1. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอภายในเวลา 30 นาที เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ที่พึง
กระท�ำของเด็กปฐมวัยมีรายละเอียดมาก ดังนัน้ ครูควรจัดสรรเวลาหรือขยายเวลา เพือ่ ให้เด็กทุกคนมีโอกาสทำ� กิจกรรม
และมีเวลาให้ร่วมกันคิดมากขึ้น
2. การจัดแบ่งกลุม่ เด็กในการทำ� กิจกรรมบทบาทสมมติ ควรจัดให้จำ� นวนเด็กในกลุม่ มีประมาณ 4-5 คน เนือ่ งจาก
การจัดกลุ่มขนาดเล็กจะท�ำให้เด็กในแต่ละกลุ่มได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันทุกคน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมบทบาทสมมติที่มีต่อทักษะทางสังคม ทักษะในการเข้าใจตนเอง
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ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ (Executive functions- EF) ในด้านPlanning and Organizing
การวางแผนและการจัดระบบด�ำเนินการเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวม จัดล�ำดับความส�ำคัญ จัดระบบ
โครงสร้าง จนถึงการแบ่งเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน
2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรูอ้ นื่ ๆทีม่ ตี อ่ สิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระทำ� ของเด็กปฐมวัย
เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน และกิจกรรมเล่านิทานภาพประกอบ เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ มี่ ตี อ่ ประเด็นอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วกับสิทธิและหน้าทีท่ พี่ งึ กระท�ำของ
เด็กในด้านอื่นๆ เช่น ด้านการอยู่รอด เด็กทุกคนต้องได้มีชีวิตรอด มีที่อยู่อาศัย มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เด็กทุกคนต้องได้
รับอาหารทีด่ แี ละเพียงพอต่อร่างกาย หน้าทีข่ องเด็ก ก็คอื การรับประทานอาหารทีด่ มี ปี ระโยชน์และเพียงพอกับร่างกาย
เมื่อเด็กเจ็บป่วยต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ ในหน้าที่ของเด็ก เมื่อเจ็บป่วยจะต้องให้แพทย์ตรวจรักษา เชื่อฟัง
ค�ำแนะน�ำจากแพทย์ ในด้านการได้รับการส่งเสริม เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน้าที่ที่เด็กพึงกระท�ำ
คือ การไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนทุกวัน ตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังค�ำสั่งสอนของผู้ปกครองและคุณครู เป็นต้น
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