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 การศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนพฤติกรรม 
ทางสังคมของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้ เปนเด็กนักเรยีนชาย – หญิง  ทีม่ีอายุ  5 – 6 ป   
กําลังศกึษาอยูชั้นอนุบาลปที่  2  ภาคเรียนที ่ 1  ปการศึกษา  2549   โรงเรียนซอยแอนเนกซ   
ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางอยางงาย  หนึง่หองเรียนจากสามหองเรียน  และสุมนกัเรียนจากหอง 
ที่เลือกไดมาจาํนวน  15  คน  ใชเปนกลุมทดลองที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาใชเวลา 
ในการทดลอง  8  สัปดาหๆ ละ  3  วนัๆ  ละ  30  นาท ี รวมระยะเวลาทั้งสิน้  24  คร้ัง  เครื่องมือ 
ที่ใชในการคนควา  คือ  แผนการจัดกจิกรรมเกมการศึกษา  และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  
โดยใชผูสังเกต  2 คน  ไดคาความเชื่อมัน่ของผูสังเกต RAI  เทากับ  0.9  วิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (One –way Repeated-Measure  ANOVA) และ t - test 
แบบ Dependent  Sample 
 ผลการวิจยัพบวา  เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรม  และระหวางการจดักิจกรรมเกม
การศึกษา  ในแตละชวงสัปดาห มีคาเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมทางสังคม โดยเฉลีย่รวมแตกตาง
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ P < .01 และเมื่อวิเคราะหการเปลีย่นแปลงระหวางชวงสัปดาห
พบวา  คะแนนพฤติกรรมทางสงัคมโดยเฉลี่ยรวม  มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มข้ึนในชวง
สัปดาหที่ 1, 4, 8 อยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ P < .01  เมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  แยกเปนรายดาน  ไดแก  การชวยเหลือ  การแบงปน   
การยอมรับผูอ่ืน  โดยคาเฉลีย่คะแนนพฤตกิรรมทางสังคม  ดานการชวยเหลือมกีารเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เพิม่ข้ึนตั้งแตชวงสปัดาหที่ 1, 4, 8  อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ P < .01  สวนดาน
การแบงปนและการยอมรับ  มีการเปลี่ยนแปลงในทางทีเ่พิ่มข้ึนตัง้แตชวงสัปดาหที1่, 4, และ 8  
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่ระดบั P < .01  ยกเวนบางชวงสัปดาห มกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่ข้ึน
เพียงเล็กนอย 
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 The purpose of this study was to investigate the change of scores of social 
behavior of preschool children with didactic games.  The samples used in the study 
were preschool boys and girls, with 5-6 years of age, of kindergarten 2 at Soi Annex 
School, in first semester of 2006 academic year.  One class was selected from three 
classes by using simple random sampling. After that, 15 students were selected as an 
experiment group with the use of didactic games.  The experiment was carried out 24 
times within the period of 8 weeks - 3 days per week and 30 minutes per day. The 
instruments used in study were the plans for didactic games and observation form of 
social behavior. Two observers were used and the reliability of the observers (RAI) was 
0.9. The data were analyzed by using one-way repeated-measure ANOVA and 
dependent sample t-test. 
 
 The results of study revealed that 
  The means of social behavior scores of preschool children before and 
during the didactic games in each period of week were different with statistical 
significance at the level of P < .01. When analyzing changes between the periods of 
week, it was found that the means of social behavior scores were increasingly changed 
in the period of weeks 1, 4 and 8 with statistical significance at the level of P < .01. 
When analyzing in individual areas of assistance, sharing, and acceptance of others, it 
was found that the means of social behavior scores in the area of assistance were 
increasingly changed in the period of weeks 1, 4 and 8 with statistical significance at 
the level of P < .01.  In the areas of sharing and acceptance of others, the means of 
scores were also increasingly changed in the period of weeks 1, 4 and 8 with statistical 
significance at the level of P < .01.  However, in some weeks, they were slightly 
increased. 
  In conclusion, didactic games could obviously make the scores of social 
behavior of preschool children higher.      
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ดร.บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ   กรรมการที่ปรึกษาปริญญานพินธ  ที่ไดใหคําแนะนําและ
เสนอแนะ  ตลอดจนชี้แนวทางแกไขขอบกพรองตางๆ  เปนอยางด ี
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ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู  ทกัษะและคําแนะนําตางๆ  จนทาํใหประสบผลสําเร็จ  ในการศึกษา
คร้ังนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.ดารารัตน  อุทยัพยัคฆ   อาจารยไพบูลย  อุปนโน  อาจารย 
มิ่ง  เทพครเมอืง  อาจารยกติติศักดิ์  อุปนโน  อาจารยอภิรตี   ศรีนวล  อาจารยวราภรณ  ปานทอง      
อาจารยสมาพร  สามเตีย้ ทีก่รุณาเปนผูเชีย่วชาญ  ใหความชวยเหลือแนะนาํ  ตรวจสอบ  แกไข
ขอบกพรองตางๆ  ในการสรางเครื่องมือวจิัยใหมีคุณภาพ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชไดใหพระบรมราโชวาทในพิธีปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2519 วา “ หนาที ่
ของครูมีความสําคัญอยางยิง่  เพราะเปนหนาที่ปลูกฝงความรูความคดิและจิตใจเยาวชน  ผูเปนครู  
จึงจัดไดวา เปนผูมีบทบาทสาํคัญมากในการสรางสรรคบันดาลอนาคตของชาติบานเมือง ครูทุกคน
ตองทราบตระหนกัในขอนี้และตองทาํหนาที่ของตนเองในทางที่ถูกตองใหไดผลสมบรูณที่สุด” 
(พระบรมราโชวาท.  2544: 70) ดังที ่พระราชดํารัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี  เนือ่งในงานวนัครูโลก  วันที่ 5 ตุลาคม 2549 ณ หอประชุมคุรุสภาวา  “การที่จะทําให
เปาหมายทางการศึกษาสําเร็จลุลวงไปไดยอมตองอาศยัครูเปนปจจัยสําคัญ ที่จะเพาะบมนิสัยให 
แตเด็กแตละคนสามารถพึ่งตนเองได มนี้ําใจ  ชวยเหลือ  เอื้อเฟอเผื่อแผ   แบงปนตอผูอ่ืน”  
(รจนา  เถาพนัธ.  2549:15)  ซึ่งปจจุบันวถิีชีวิตของคนไทยแบบดั้งเดมิกําลงัเสื่อมหาย ความอบอุน  
ความมนี้ําใจชวยเหลือ  แบงปน  และการอยูรวมกนัอยางสันติเร่ิมลดนอยเสื่อมถอยลง เนื่องจาก   
มีการแขงขัน  ชวงชงิ  เอารัดเอาเปรียบ และ ความเยายวนตอกิเลส ตันหา ที่จะเอาเปรียบสังคม 
เอาเปรียบคนอื่นเพิม่มากขึ้น  การศึกษาจึงมีสวนสําคญัอยางยิ่งตอการพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษย
ที่สมบรูณ ทั้งทางรางกาย   จิตใจ  สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรม  
ในการดํารงชวีิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานการศึกษา
กรุงเทพมหานคร.  2547: 1) 
 การพัฒนาพฤติกรรม ทางสงัคมจึงตองเริ่มจากการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล 
ที่อยูในสงัคมดานตางๆ ใหเขาใจแลวเริ่มปลูกฝงและใหความรูในทางที่ถูกตองใหเกดิขึ้นกับเด็กตั้งแต
กอนวยัเรียน เพราะสามารถสรางลักษณะนิสัยและวิถีชวีิตที่ดีแกเด็กบุคคลนั้นได (มหาวิยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.  2536:  724 – 725 ) ซึ่งการศึกษาคอืเครื่องมือที่สําคัญในการพฒันาทรัพยากร
มนุษย โดยเฉพาะในชวงปฐมวัยซึง่เปนวัยรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง ซึ่งเปนการพัฒนามนุษย 
ที่ยัง่ยืนและปองกันปญหาสงัคมในระยะยาว (สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  กระทรวง 
ศึกษาธกิาร.  2550: 7)  การพัฒนาทางสังคมของเด็กในวัยนี้ตองฝกใหเด็กเกิดความไววางใจในผูอ่ืน
เมื่อยูรวมกันทาํงานและเลนรวมกับผูอ่ืนไดมีความรับผิดชอบในงานตางๆ รวมกับผูอ่ืนอยางงายๆ ให
เด็กเขาใจขอตกลงและเกณฑตางๆ ฝกใหรูจักอดทนรอคอยใหถึงโอกาสของตน หัดใหเด็ก รับฟงผูอ่ืน 
ชมเชยผูอ่ืน (เยาวพา  เดชะคุปต.  2542: 85 ) และการจัดการศึกษาในระดับปฐมวยัเปนการจัด
การศึกษาที่มคีวามสาํคัญมาก  เพราะเด็กในระดับปฐมวัยเปนวยัที่มคีวามเฉพาะและเปนวัยที่มี
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ความสาํคัญอยางยิ่ง  ในการที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดู และการดูแลเอาใจใสควรไดรับการศึกษาให
สอดคลองกับธรรมชาติ และความตองการของเด็กในวยันี้  โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสงัคม (สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 1 – 2 ) นอกจากนี ้บลูม (Bloom.  1964: 215)  ไดกลาววา  ความสาํคัญ
ในการจัดประสบการณทางสังคมกับเด็กในชวงปฐมวัย มีอิทธพิลตอบุคลิกภาพของคนเราเปนอยาง
มาก  โดยการพัฒนาการทางสังคมสาํหรับเด็กในวยันี ้ ตองฝกเด็กใหเกิดความไววางใจในผูอ่ืนเมือ่
อยูรวมกนั  ทาํงานและเลนกับผูอ่ืนได มีความรับผิดชอบในการทํางานตางๆ รวมกบัผูอ่ืนอยางงายๆ
ใหเด็กเขาใจขอตกลงและเกณฑตางๆ ฝกใหรูจักอดทนรอคอย  ใหถึงโอกาสของตน หัดใหเด็กรับฟง
ผูอ่ืน  ชมเชยผูอ่ืน เยาวพา  เดชะคุปต (2542: 85)  และ สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545: 26) กลาว
วา  เด็กวัย 3 – 6  ป เปนวัยที่เรียนรูเกี่ยวกบัการอยูกับผูอ่ืนและสิ่งรอบตัว  เด็กวัยนี ้จึงชอบเลนเปน
กลุมมากกวา เลนคนเดยีวตองการตัวแบบดานสังคมและจริยธรรม  เพื่อเปนสมาชกิที่ดีของสงัคมนั้น
จึงควรสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสงัคมที่เหมาะสม   เพื่อชวยใหเดก็มีพฒันาการสามารถ
ปรับตัวเขากับสังคมและอยูรวมกับบุคคลอืน่ไดอยางมีความสุข    
 ออรลิค (Orlick.  1979: 157 – 161 ) มีความเห็นวา  การปลูกฝงพฤติกรรมทางสังคม โดย
ใหเด็ก มีพฤตกิรรมทางสังคมดาน การรวมมือ  การแบงปน  การเสยีสละ  ควรปลูกฝงได  โดยผาน
การเลน และเชื่อวา การเลนมีศักยภาพอยางมากที่จะชวยใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และผูอ่ืน  
ตลอดจนการเรียนรู เพื่อที่จะอยูในสภาพแวดลอมได อยางมีประสิทธภิาพ  ดังนั้น  การเลน จึงเปน
ส่ือกลางที่ดีทีจ่ะสอนใหเด็กไดเรียนรูพฤตกิรรมทางสังคม  เพราะการเลนสามารถจงูใจใหเด็กกระทํา
ส่ิงตางๆไดและสอดคลองกบั เฟอเบล (Froebel) ซึ่งเชื่อวา  การเลนเปนพัฒนาการขัน้สูงสุดของเดก็
และพัฒนาการตามธรรมชาติจะเกิดขึ้นโดยการเลน การเลนถือเปนกิจกรรมสวนใหญในชีวิตเด็กชวย
ใหเด็กเรียนรูส่ิงแวดลอม  อีกทัง้ยังชวยสงเสริมพัฒนาการทั้งทางรางกาย   อารมณ สังคม  และ
สติปญญา (หรรษา  นิลวิเชยีร.  2535: 65) การเลนชวยสรางสรรคบรรยากาศความเปนอันหนึง่อนั
เดียวกนั ในขณะที่เด็กเลนดวยกนั  เด็กจะเรียนรู  การชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับกันในการ
ปฏิสัมพันธกับเพื่อน เรียนรูการระวังรักษาของเลน และการเรียนรูการเขาสังคมกับเพื่อน (หรรษา  
นิลวิเชยีร.  2535: 85) และการเลนเปนสิ่งสําคัญในชีวิตเด็ก  เพราะในขณะที่เด็กเลนนอกจาก จะ
ไดรับความสนกุสนานแลว ยังเปนโอกาสใหเด็กไดแสวงหาความรูความเขาใจในสิง่ตางๆ ดวยตนเอง 
การที่เดก็ไดทาํ  ไดสัมผัส  ไดลองผิดลองถูก  ไดสังเกต จะเปนสิง่ทีช่วยใหเด็กคอยๆ เกิดความเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืน  เด็กไดใชความคิดริเร่ิม  ปลอยความคดิคํานึงไปตามเหตุการณ  ในขณะที่เลน
นอกจากนี ้ การเลนยงัสงเสริมความเจริญงอกงามทางสงัคมของเด็ก  ชวยใหเด็กรูจกัควบคุมตนเอง
คิดถึงผูอ่ืนรูจกัหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ ทาํใหเดก็เปนคนที่มีวนิัยรักหมูคณะชวยเหลือ  แบงปน 
ผูอ่ืน  การเลนจึงเปนการเรียนรูสําหรับเดก็เปนงานสาํหรับเด็ก  เปนความสุขในชวีิตของเด็กเปนสิทธิ
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ที่ทกุคนพึงจะมี ( ศิริกาญจน  โกสุมภ.  2521: 20 – 22) นอกจากนี ้ การเลนมหีลายวิธ ี การจัด
กิจกรรมการเลน ก็มีหลายรปูแบบ  ไดแก  การจัดกิจรรมการเลนเสรี   การเลนกลางแจง หรือการจดั
กิจกรรมการเลนเกมการศึกษา  ดังนั้น  การจัดกิจกรรมตางๆ  จึงควรจัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับพัฒนาการ และความสนใจของเด็กเพื่อสงเสริมใหเด็ก  ไดรับการพฒันาอยางเตม็ศักยภาพ 
 เกมการศึกษาเปนกิจกรรมการสอนชนิดหนึ่งที่สนับสนนุทฤษฎีการเรียนรูของเด็ก  คือ จัด
ใหเด็กไดเรียนรูจากการเลน และเลนจากสิง่ที่เปนรูปธรรม  เกมการศึกษา จึงเปนกิจกรรมการเลน 
ที่ชวยฝกทักษะดานตางๆ อันเปนพืน้ฐานการเรียนในระดับประถมศึกษา  ซึ่งมุงใหเด็กไดใชทักษะ
การคิดในการสังเกตคิดหาเหตุผล และแกปญหา  โดยใชเวลาสัน้ที่สุด (สํานกังานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาต.ิ  2527: 5) ดังนัน้ เกมการศึกษาจึงเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งตอ 
การฝกทักษะ และชวยใหเกดิความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัส่ิงที่เรียน  การเลนเกมการศึกษา จึงเปน
วิธีการอยางหนึ่ง ที่สงเสรมใหเด็กเกิดการเรียนรู และชวยพัฒนาทักษะตางๆ รวมทัง้ชวยสงเสริม
กระบวนการในการทํางานและการอยูรวมกันในสงัคม (เยาวพา  เดชคปุต.  2528: 36) ซึ่งเกม
การศึกษาเปนกิจกรรมที่มีคุณคาแกเด็กทัง้ทางดานรางกาย   อารมณ  จิตใจ  สังคม  ชวยสราง
บรรยากาศที่ดีในการเรียน (วรรณพร  ศิลาขาว.  2538: 35) นอกจากนี ้ การจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา  ยังชวยใหเด็กเพลิดเพลินผอนคลายความตงึเครียด  เราความสนใจของเด็กและเรียนรู
พฤติกรรมทางสังคม  รูจักความรับผิดชอบ  สงเสริมใหเดก็มีความสามคัคี  รูจักการเอื้อเฟอ  
ชวยเหลือ  แบงปน ยอมรับกนัและรูจักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (อัจฉรา  ชวีพันธ.  2526: 3) 
 ถึงแม  เกมการศึกษาจะมีความสาํคัญตอการสงเสริมพฒันาการทางการเรียนรู และ
พัฒนาการดานตางๆ ของเดก็ปฐมวยัแตการใชเกมการศึกษาประกอบการเรียนการสอน ยงัเปนเรื่อง
ที่ครูผูสอน จาํเปนทีจ่ะตองคาํนงึถงึการจัดกิจกรรม และวิธีการเลนที่จะสงผลใหเกิดพฤติกรรม ทาง
สังคม ไดอยางสมบรูณมากที่สุด  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา ในหองเรียน ทีย่ัง
ขาดกระบวนการเลน ที่ใหเด็กไดเลนเกมเปนกลุม  โดยมคีรูคอย เปนผูกํากับดูแลเอาใจใส  กระตุน 
และชี้แนะใหแรงเสริม  เพื่อสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมใหกับเด็ก 
 ดังนัน้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการที่ศึกษาวา  จัดกิจกรรมการเกมการศึกษาจะสงผลตอ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยอยางไร  ทัง้นี ้เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมพฒันาการเด็ก
ปฐมวัยไดอยางเหมาะสมตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษากอนการจัดกิจกรรม และระหวางการจัดกจิกรรมในแตละ
สัปดาหและกาํหนดจุดมุงหมายเฉพาะ  ดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั ทีไ่ดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาในชวงระยะเวลาที่แตกตางกนั 
 2.  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึนของ พฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเกมการศกึษา 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช เปนขอมูลเบื้องตน  สําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษา 
ปฐมวัย  ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ที่ใชเปนแนวทางสงเสริมพฒันาการทางดานสังคม แก
เด็กปฐมวยัจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  เพื่อจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับเด็ก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป  กาํลัง
ศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนซอยแอนเนกซ  (กาญจนา-
ภิเษก 2)  สํานกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป 
กําลังศกึษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที ่1  ปการศกึษา 2550  โรงเรียนซอยแอนเนกซ   
(กาญจนาภิเษก 2) สํานกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 15 คน  โดยการสุมอยางงาย  
โดยมีข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยาง  ดังนี ้
  1.  สุมนักเรยีนโดยวิธีการจบัสลาก 1 หองเรียน  จากจาํนวน 3 หองเรียน (Simple 
Random Sampling) 
  2.  สุมนักเรยีนในขอ 1  จํานวน 15 คน   โดยการจับสลากใชเปนกลุมตัวอยาง  ใน 
การวิจยั (Simple Random Sampling) 
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 ตัวแปรที่ศกึษา 
  1.  ตัวแปรจัดกระทาํ  คือ  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  2.  ตัวแปรตาม คือ  พฤติกรรมทางสังคม 
 ระยะเวลาทีใ่ชในการทดลอง 
  การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทาํการทดลองในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2550  ทําการ
ทดลองเปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 คร้ังๆ ละ 30 นาที  กลุมตัวอยางไดรับการทดลองทั้งสิน้ 
24 คร้ัง ตามแผนการจัดกจิกรรมเกมการศกึษา 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กนกัเรียนชาย – หญิง ทีม่อีายุระหวาง 5 – 6 ป กําลงั
ศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนซอยแอนเนกซ (กาญจนา
ภิเษก 2) สํานกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
  2.  การจัดกจิกรรมเกมการศกึษา  หมายถงึ  การจัดกิจกรรมใหเดก็ไดเลนเกม
การศึกษาเปนกลุมกับเพื่อน  โดยมกีฎกตกิา และวธิีการเลนทีท่ําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลนิมปีฏิสัมพันธรูจกัการชวยเหลอื  แบงปนและยอมรับผูอ่ืน โดยมีครูคอยเปนผูกาํกับดูแล
กระตุนใหแรงเสริม  เมื่อเดก็เกิดพฤติกรรมทางสังคม  ดานการชวยเหลอื  การแบงปน  การยอมรับ  
ประกอบไปดวย  เกมการศึกษา  4 ประเภท  ดังนี ้
   เกมโดมิโน  เปนเกมบัตรภาพที่มเีนื้อหาของภาพเปนเรือ่งที่แสดงออกในดาน 
การชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน เปนบัตรภาพที่มีขนาดเปนรูปส่ีเหลีย่มผืนผา วิธีเลน
จะแบงภาพออกเปน 2 สวน  ในแตละสวนจะมีภาพที่เหมือนกนัมาวางตอกัน   
   เกมภาพตัดตอ  เปนเกมฝกรายละเอียดของภาพรอยตดัตอของภาพที่เหมือนกัน
หรือตางกนัในเรื่องของสี  ลวดลาย  ขนาด  ซึ่งมีจาํนวนชิน้ในการตอต้ังแต 5 ชิ้นขึ้นไป รายละเอียด
ของภาพเปนเรื่องที่แสดงออกถึงพฤติกรรมทางสังคม การชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน   
   เกมลอตโต (Lotto) เปนเกมที่เลนอยางงายๆ  โดยเด็กจะมีรูปภาพเลก็ๆ อยู 
ชุดหนึง่  ซึ่งจะนํามาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรูปที่เด็กเลือกออกมา  เขาจะตองหารปูที่เหมือนกัน
วางลงใหได ถารูปนัน้ไมมีคู  เขาก็จะวางบตัรนั้นลงแลวหาภาพใหมโดยรายละเอยีดของภาพเปน
เร่ืองที่แสดงออกถึงพฤติกรรมทางสังคม การชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน   
   เกมจับคูภาพเหมือน เปนเกมที่เด็กฝกสังเกตภาพที่เหมอืนกนั และนําภาพที่
เหมือนกนัมาเรียงเขาคูกนัรายละเอียดของภาพเปนเรื่องที่แสดงออกถงึพฤตกิรรมทางสังคม  การ
ชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน  ซึ่งวิธกีารเลนเกมการศึกษาทั้ง  4 ประเภท จะเรียงลําดับ
จากงายไปหายากและเลนเกมซ้ําเมื่อครบ 4 สัปดาห  จนครบ 8 สัปดาห  โดยมีครูเปนผูสาธิต 
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วิธีการเลนและคอยกระตุน ชี้แนะ ใหกาํลงัใจและใหแรงเสริมเมื่อเด็กประสบผลสําเร็จในการเลน  
  3. พฤติกรรมทางสงัคม หมายถงึ  การแสดงออกถึงพฤติกรรมที่แสดงออก ใน
ทางบวกในขณะรวมกิจกรรม เมื่อแสดงออกไปแลวสรางความนยิมชืน่ชอบแกตนเอง และผูอ่ืน โดย
แบงออกได  ดังนี ้
   3.1  พฤติกรรมการชวยเหลอื หมายถงึ  การแสดงออกถงึการกระทาํหรือคําพูด
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม  เพื่อใหเพื่อนประสบผลสําเรจ็ในกิจกรรมทีก่ําลงักระทําอยู 
   3.2  พฤติกรรมการแบงปน  หมายถึง  การที่เด็กแสดงออกถึงพฤติกรรมโดย 
การพูด หรือกระทํา  โดยการชักชวนใหเลน หรือสงสื่ออุปกรณ  ใหเพือ่นในขณะปฏบัิติกิจกรรม 
   3.3  พฤติกรรมการยอมรับผูอ่ืน  หมายถงึ  การที่เด็กแสดงออกถึงการยอมรับ
เพื่อน โดยการทําทาทาง และกลาวชื่นชม  ใหรางวัล ในความสามารถของเพื่อนที่แสดงออก
ในขณะรวมกจิกรรม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 

 
      
 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามกีารเปลี่ยนแปลงของพฤตกิรรมทาง
สังคมสูงขึ้น 

 
การจัดกิจกรรมเกมการศกึษา 

พฤติกรรมทางสังคม 
การชวยเหลือ 
การแบงปน 
การยอมรับผูอ่ืน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   
   เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการศกึษาครั้งนี้ จาํแนกได  ดังนี ้

  1.  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมทางสังคม 
   1.1  ความหมายพฒันาการทางสังคมของเด็กปฐมวยั 
   1.2  ทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
   1.3  พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
   1.4  ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
   1.5  ความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
   1.6  แนวทางในการสงเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวยั 
   1.7  งานวิจยัที่เกีย่วของกับพฤติกรรมทางสังคม 
  2.  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับการเลน 
   2.1  ความหมายและความสาํคัญของการเลน 
   2.2  ทฤษฎีการเลน 
   2.3  ประเภทของการเลน 
  3. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับเกมและเกมการศึกษา 
   3.1  ความหมายของเกม 
   3.2  ประเภทของเกม 
   3.3  ความหมายของเกมการศึกษา 
   3.4  ประเภทของเกมการศึกษา 
   3.5  จุดประสงคของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
   3.6  หลักในการใชเกมการศึกษา 
   3.7  ประโยชนของเกมการศึกษา 
   3.8  งานวิจยัที่เกีย่วของกับเกมการศึกษา     
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทางสังคม 
 1.1  ความหมายพัฒนาการทางสังคม 
  ไดมีผูใหความหมายของพฒันาการทางสงัคมไวหลายทศันะ  กลาวคอื 
  ภรณี  คุรุรัตนะ (2523 – 24) ไดกลาวถงึองคประกอบ ทีจ่ะทาํใหเด็กปรับตัวเขากับ
สังคมไดเพียงใดนั้นม ี 3 ประการ  ดังนี ้
   1.  ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม  เด็กจะเขาสังคมไดดีตองประพฤตติามแนวที่
สังคมยอมรับ และนิยมชมชอบ  ซึง่สังคมแตละสังคมยอมมีมาตรฐานของตนเอง  เด็กจะตองเขาใจ
มาตรฐานและปฏิบัติใหเหมาะสม 
   2.  บทบาทในสังคม  หมายถึง  แบบแผนพฤติกรรมทีย่ดึถือปฏิบัติเปนธรรมเนยีม
ของสังคม  ซึ่งในแตละสังคมไมเหมือนกัน  บทบาททางสงัคมดังกลาวไดแก  บทบาทของพอแม  
ของเด็ก  ของครู  ถาเดก็ไมเขาใจ และไมสามารถปฏิบัติตามบทบาททีสั่งคมกําหนด  เด็กคนนั้นจะ
มีปญหาในการปรับตัว  และอยูในสังคมอยางไมมีความสุข 
   3.  เจตคติตอสังคม  หมายถึง  ความรูสึกของเด็กที่มีตอสังคม  เด็กจะตองรูสึกวา  
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม  มหีนาที่ตองใหความรวมมือ และมีความรูสึกพอใจในสังคมของตน
เด็กจึงจะมีความสุข 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา (2528: 220) กลาววา  พัฒนาการทางสังคม  
หมายถงึ  การพัฒนาความสามารถในพฤตกิรรมของมนษุยใหสอดคลองกับแผนที่สังคมยอมรับ
เพื่อเขากับสังคมได 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542: 12) ไดกลาววา  พฒันาการทางสงัคมเปนพัฒนาการของ
ความสามารถแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม  ใหสอดคลองกับแผนที่สังคมยอมรับได  
พฤติกรรมแสดงออกจะบงบอกใหเห็นถึงเจตคติและคานิยมเฉพาะตนของบุคคลคนนัน้ 
  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2550: 91 – 92)  ไดใหความหมายของพัฒนาการทางสังคม
ไววา  พัฒนาการทางสงัคม  หมายถึง  พฒันาการเรียนรูทางสงัคมจากความรูสึกผกูพนัใกลชิด
ภายในครอบครัวที่พึง่พาตนเอง  และการปรับตัวเขากบัผูอ่ืน 
 สรุปไดวา  พฒันาการทางสังคมเปนการแสดงความสามารถของมนษุยใหสอดคลองกับ
แบบแผนในการที่จะปรับตัวใหเขากับสังคม เพื่อใหสังคมยอมรับ 
 1.2  ทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของเดก็ปฐมวัย 
  1.2.1  ทฤษฎพีัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน 
   อิริคสัน (สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ.  2545: 46; อางองิจาก Erikson)  กลาววา  
บุคลิกภาพจะสามรถพฒันาไดดีหรือไม  ข้ึนอยูกับวาแตละชวงของอายุเด็กที่ประสบสิ่งทีพ่ึงพอใจ
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ตามขั้นพฒันาการตางๆ  ของแตวัย  ถาเด็กไดรับการตอบสนองดีเตม็ที่  ก็จะมีบุคลิกภาพและพรอม
ที่จะพัฒนาในขั้นตอไป  อิริคสันไดแบงระยะพัฒนาทางสงัคมไว 8  ระยะ  แตสําหรับเด็กปฐมวัยมี
เกี่ยวของมี 4 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
    ขั้นที่ 1  ความไมไววางใจ – ความไมวางใจ (Trust Versus  Mistrust)  ซึ่งวัยนี้
เปนวยัทารก  อิริคสัน ถือวา เปนรากฐานทีสํ่าคัญของพฒันาการในวยัตอไป เด็กทารกจําเปนจะตอง
มีผูเลี้ยงดูจะตองเอาใจใสเดก็ ถงึเวลาใหนมก็ควรจะใหและปลดเปลื้องความเดือดรอน  ไมสบายของ
ทารกอนัเนื่องมาจากการขับถาย เปนตน ผูเลี้ยงดูจะตองสนองความตองการของเดก็อยางสม่ําเสมอ 
เพราะเดก็มีความหวงัวา เวลาหวิมักจะมคีนมาใหนม  เวลาที่ผาออมเปยกจะมีคนเปลี่ยนให  เด็กจะ
อยูดวยความหวงัวา  พอแม คนเลี้ยงจะมาชวยสนองความตองการของตนแลว  เด็กยังเชื่อในตนเอง
วามีความสามารถทีจ่ะใชอวัยวะของตนเองชวยตนเอง เปนตนวา  สามารถจะหาหัวนมและความา
ดูดได  อิริคสัน  ไดกลาววา  ความไววางใจเปนรากฐานทีสํ่าคัญของการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
เด็กที่ขาดความไววางใจจะกลายเปนคนที่กาวราว  ตีตัวออกจากสิ่งแวดลอม 
    ขั้นที่ 2  ความเปนมาของตวัเองอยางอิสระ – ความสงสยัไมแนใจตัวเอง  
(Autonomy Versus and Doubt or Shame) อยูในวัยอายุ 2 – 3 ป วัยนีเ้ปนวัยที่เร่ิมเดินได สามารถ
ที่จะพูดได และความเจริญเติบโตของรางกาย  ชวยใหเด็กมีความอิสระ  พึง่ตัวเองได และมีความ
อยากรูอยากเห็น  อยากจับตองสิ่งของตางๆ  เพื่อตองการสํารวจวา  คืออะไร  เด็กเริ่มที่อยากเปน
อิสระเปนตัวของตัวเอง  ฉะนั้นเดก็วัยนี ้ จะตองเรียนรูพฤติกรรมหลายอยางที่กาํหนดโดยสังคม  
ฉะนัน้ พอ แม  และผูเลี้ยงเด็ก  จาํเปนจะตองรักษาความสมดุล ชวยใหเด็กใหเปนอิสระ  โดยตอง
เปนผูที่รูจกัใชคําพูดอธิบายใหเด็กเขาใจ  วาสิง่ไหนทาํไดส่ิงไหนทําไมได  พยายามหลีกเลี่ยงการดู
เด็กเวลาทีท่ําสิ่งไมถูกตอง  แตบางครั้งจําเปนตองปลอยใหเด็กมีความอาย ( Shame)  การสงสัย
ตัวเองวาทําไมถูก (Doubt) เพราะเปนสิ่งสาํคัญ เปนสวนหนึง่ของการพฒันา เพราะวา ทุกคนควร
จะตองมีความละอายใจ ไมกลาทําสิง่ทีสั่งคมไมยอมรับดวย อยางไรก็ตาม พอแม ควรจะเนนที ่
การใหเด็กไดพึ่งตนเอง  มีความเปนอิสระ ทาํอะไรดวยตนเองมากกวาการมีความรูสึกอายและสงสัย
ในตนเอง 
    ขั้นที่ 3  การเปนผูริเร่ิม – การรูสึกผิด (Initiative Versus Guilt)  วัยเด็กอายุ
ประมาณ 3 – 5 ป  อิริคสัน  เรียกวัยนีว้า  เปนวยัที่เด็กมคีวามคิดริเร่ิมอยากจะทาํอะไรดวยตนเอง 
จากจนิตนาการของตนเอง  การเลนสําคญัมากสําหรับวัยนี ้ เพราะเดก็จะไดทดลองทําสิง่ตางๆ จะ
สนุก  จากการสมมติของตางๆ  เปนของจริง  เชน อาจจะใชลังกระดาษเปนรถยนต  ขับรถยนต 
เหมือนผูใหญอยางไรก็ตาม  เด็กก็ยงัพยายามที่จะเปนอสิระพึ่งตนเอง  อยากจะทําอะไรไดเอง ไมพึ่ง
ผูใหญ  เปนวนัที่เดก็จะเลยีนแบบจากผูใหญ  ทัง้ดานการพูด และการกระทํา อิริคสัน  อธิบาย 
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การรูสึกผิด (Guilt) เหมือนกับ ฟรอยด คือ  เนน Resolution  และ Oedipal Complex  ดังที่ได
อธิบายมาแลว  ดังนัน้  เด็กชายวนันี้  ตองการทาํอะไรเหมือนพอ  เด็กหญิงอยากจะทําอะไรเหมือน
แม เด็กบางคนอาจจะเรียนไมเกง เสร็จชาแตเมื่อเสร็จแลวก็เปนสิ่งที่สมบูรณเรียบรอยและถูกตอง 
เด็กบางคนอาจจะเรียนไมเกง  แตเลนกฬีาเกง  เปนตน  การชวยเหลือแบบนี้  ก็จะชวยทาํใหเด็ก 
ไมมีปมดอย  และมีทัศนคตทิี่ดีตอตนเอง  ไมเกลียดตนเอง และไมมีปมดอย 
    ขั้นที่ 4  ความตองการที่จะทํากจิกรรมอยูเสมอ  - ความรูสึกดอย (Industry  
Versus Inferiority) อิริคสัน ใชคําวา  Industry กับเด็กอายุประมาณ  6 – 12 ป  เนื่องจากเด็กวยันี ้ 
มีพัฒนาการดานสติปญญา และทางดานรางกาย  อยูในขั้นที่มีความตองการที่จะทําอะไรอยูเสมอ 
ไมเคยวา หรืออยูเฉย ๆ  แมวา เด็กทีเ่จริญเติบโตในวัฒนธรรมที่ไมมีการศึกษาในโรงเรียน  ทั่วโลกก็
พบวา เด็กวัยนี้เปนวัยที่จะเริ่มฝกหัดอาชพี  สําหรับสังคมที่มีการศึกษาในโรงเรียน  เด็กก็จะอยูใน
ความพยายามอยางมาก  ผูใหญจะตองพยายามชวยใหเด็กไดรับสัมฤทธิผลใหเขารูวา  จะตองมี
ประสบการณที่สงเสริมใหเขาคิดวาเราเกงมีความสามารถทําอะไรก็ได  เพื่อจะไมใหเกิดปมดอย  มี
สวนชวยใหเดก็ที่โชคไมดี ทีท่ํางานชา  สูคนอื่นไมได  โดยพยายามหาสิ่งที่เด็กคนนัน้  ทาํไดดีกวา 
คนอื่น  และนอกจากนี้ใหเขาเหน็ความสามารถพเิศษของเขา และประสบการณใหคนอื่นเหน็ดวย 
เชน เดก็บางคนอาจจะทาํงานชา เสร็จชาแตเมื่อเสร็จแลวเปนผลงานทีม่ีความถูกตองสมบูรณ  เด็ก
บางคนเรียนไมเกง  แตทาํกจิกรรมตางๆ  ที่ใชมือไดดีหรือเลนกฬีาเกง  การชวยเหลือแบบนี้ก็จะชวย
ทําใหเด็กไมมปีมดอยและมทีัศนคติที่ดีตอตนเอง 
  1.2.2  ทฤษฏพีัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรสท (Havighurst’s Theory of 
Development)  
   ฮาวิกเฮอรสท (Havighurst’s) (พรรณี  ชูทยั เจตจิต.  2528: 77 – 78)  ไดรับ
อิทธิพลแนวความคิดจาก อิริคสัน (Erikson) กลาววา  ลักษณะของการพัฒนาพฤติกรรมทางสงัคม
แตละชวงวยัของบคุคล  ในแตละชวงวยัของชีวิตนัน้  ถาสิ่งที่เด็กทาํในชีวิตประจําวันไดในสิ่งที่เด็ก
ตองทําในชวงนั้นๆ  เด็กจะรูสึกวาตนเองประสบความสาํเร็จ แตถาบุคคลใดไมประสบผลสําเร็จใน
งานนัน้ จะมีผลตอการปรับตัว อาวิกเฮอรสท ไดเสนองานตามขัน้พัฒนาการทางสงัคมในเด็กปฐมวัย 
    1.  เด็กสามารถมีความคิดรวบยอดเกีย่วกบัความจริงสงัคมและกายภาพ  ซึง่ 
หมายถงึ  การที่เด็กมีความคิดรวบยอดเกีย่วกับส่ิงที่อยูรอบตัว  เชน  พอ  แม  โรงเรียน  ครู และสิ่ง
ตางๆ  ที่เด็กตองเกี่ยวของดวย 
    2.  เด็กสามารถที่จะเรียนรู  สรางความสัมพันธระหวางตนเองกับพีน่อง และ
เพื่อนรวมทัง้ชอบเลียนแบบบุคคลอื่น 
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    3.  เด็กสามารถที่จะเรียนรูเกีย่วกับความแตกตางระหวางทีถู่กกับส่ิงทีผิ่ด และ
เร่ิมมีพัฒนาการทางจริยธรรม  
  1.2.3  ทฤษฎกีารเรยีนรูทางสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูรา 
   อับเบิรต  แบนดูรา (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 65 – 66) กลาววา การเรียนรู 
ของมนุษยนัน้เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนั้นมกีารปฏิสัมพันธอยางตอเนื่องระหวางบุคคลนั้นกับ
ส่ิงแวดลอม  ซึง่ทฤษฎีเนนบคุคลเกิดการเรียนรูโดยการใหตัวแบบ (Learning  Theory  Modeling)  
โดยผูเรียนจะเลียนแบบจากตัวแบบ  และเลียนแบบนีเ้ปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  โดย 
การสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ  การเรียนรูของเด็กปฐมวัยจงึเกิดขึ้นได  ซึ่งกระบวนการตางๆ ของ
การเลียนแบบของเด็ก  ประกอบดวย  4 กระบวนการ  คือ   
    1.  กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional  Process)  คือ  กิจกรรม 
การเรียนรูที่เดก็สังเกตตวัแบบ  และตัวแบบนั้นดงึดูดใหเด็กสนใจทีเ่ลียนแบบ  ควรเปนพฤติกรรม 
ที่งายๆไมสลับซับซอน  งายตอการเอาใจใสของเด็กที่เกดิการเลียนแบบ และเกิดการเรียนรู 
    2.  กระบวนการคงไว (Retention  Process) คือ  กระบวนการบนัทกึรหัส
เปนความจําการที่เด็กจะตองมีความแมนยําในการบนัทกึสิ่งที่ไดเห็น หรือไดยินเก็บเปนจํา  ทั้งนี้
เด็กดึงขอมูลทีไ่ดจากตัวแบบออกมาใชกระทําตามโอกาสที่เหมาะสม  เด็กที่มีอายุทีม่ากกวาจะ
เรียนรูจากการสังเกตการณกระทําที่ฉลาดของบุคคลอื่นๆ  ไดมากกวา  โดยประมวลไวในลักษณะ
ของภาพพจน (Imaginative  Coding) และลักษณะของภาษา (Verbal  Coding) และเด็กโตขึ้น
นําประสบการณและสัญลักษณตางๆ  มาเชื่อมโยง  ซึ่งจะชวยใหเขาไดเก็บสะสมความรูไวใน
ระดับ  ซึ่งความสามารถนาํมาใชไดเมื่อตองการ 
    3.  กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction) คือ  การแสดงผลการ
เรียนรูโดยการกระทาํ คือ การที่ผลสําเร็จในการเรียนรูจากตัวแบบตางๆ  เพื่อใหเกิดความแมนยาํ  
เด็กจะตองแสดงพฤติกรรมไดจากการเรียนรู ดวยการเคลื่อนไหวออกมาเปนการกระทําออกมาใน
รูปของการใชกลามเนื้อ  ความรูสึกดวยการกระทําครั้งแรกไมสมบรูณ  ดังนัน้  เด็กจําเปนตองลอง
ทําหลายๆครั้ง  เพื่อใหไดลักษณะพฤตกิรรมที่ตองการ  เพื่อนาํมาแกไขพฤติกรรมทีย่งัไมเขารูป 
เขารอย  ส่ิงนี ้ จะทาํใหเกิดพัฒนาการในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
    4.  กระบวนการจูงใจ (Motor Reproduction Process) คือ  กระบวนการ
เสริมแรงใหกบัเด็ก  เพื่อแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบไดถูกตอง  โดยเด็กเกิดการเรียนรูจากการ
เลียนแบบตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มชีือ่เสียงมากกวาบุคคลที่ไมมชีื่อเสียงบุคคลที่มีเพสเดียวกบั
เด็ก 
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   แนวคิดของแบนดูรา  เนนพฤติกรรมใดๆ ก็ตามสามารถปรับหรือเปลี่ยนไดตาม
หลักการเรียนรู เปนการกระตุนเด็กมีการเรียนรูพัฒนาการทางสังคม  โดยใชการสังเกตตัวแบบที่
เด็กเหน็  เด็กมีระดับการเรยีนรูแลวเด็กจะมีทางเลือกใหมๆ เพิ่มมากขึ้น  เพื่อเก็บสะสมพฤตกิรรม 
ที่เปนไปไดเอาไวปฏิบัติตอไป 
 จากทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับพฒันาการทางสังคมดังกลาว  สรุปไดวา พัฒนาการทางสังคม
ของเด็กปฐมวยัเกิดขึ้นโดยการเรียนรูจากประสบการณและสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว  ถาจัด
สภาพแวดลอมที่ดีไมวา จะเปนวัตถ ุส่ิงของ หรือคน กจ็ะชวยสงเสริมใหเด็กสามารถมีบุคลิกภาพ 
ที่ดี และสามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
 1.3  พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย   
  อิงลิช (รัชดาภรณ  อินทะนิน.  2527: 30 ; อางอิงจาก  English.  1958: 506) ไดให
ความหมายของ พฤติกรรมทางสังคม  วาเปนพฤติกรรมที่แสดงออก  เนื่องจากไดรับอิทธิพลจาก
กลุมบุคคลหรือพฤติกรรมการแสดงออก  ซึ่งควบคุมโดยองคกรทางสงัคมที่มีการจัดรูปแบบแลว  
เชน ครอบครัว โรงเรียน  เปนตน 
  ภรณี  คุรุรัตนะ (2525: 24) ไดกลาวถงึองคประกอบที่จะใหเด็กปรับตัวเขากับสังคม
ไดดีเพียงไดนัน้ มี  3 ประการ  ดังนี ้
   1.  ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม เด็กจะเขากับสังคมไดดีตองประพฤติตามแนว
ที่สังคมยอมรับ  และนิยมชมชอบ  ซึง่สังคมแตละสังคมยอมมีมาตรฐานของตนเอง  เด็กจะตอง
เขาใจมาตรฐานและปฏิบัติใหเหมาะสม 
   2. บทบาททางสังคม  หมายถึง  แบบแผนพฤติกรรมทีย่ึดถือปฏิบัติเปนธรรม
เนียมของสังคม  ซึง่แตละสังคมไมเหมือนกนั  บทบาททางสังคมดังกลาวไดแกบทบาทของพอแม
ของเด็ก  ของครู  ถาเดก็ไมเขาใจและไมสามารถปฏิบัติตามบทบาททีสั่งคมกําหนดเด็กคนนัน้จะมี
ปญหาในการปรับตัว  และอยูในสังคมอยางไมมีความสุข 
   3.  เจตคติตอสังคม  หมายถึง  ความรูสึกของเด็กที่มีตอสังคม  เด็กจะตองรูสึกวา
ตนองเปนสวนหนึง่ของสงัคม มีหนาที่ตองใหความรวมมอืและมีความรูสึกพอใจในสงัคมของตน
เด็กจึงจะมีความสุข 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา (2528: 20) กลาววา  พัฒนาการทางสงัคม
หมายถงึ  การพัฒนาการความสามารถในพฤติกรรมของมนุษยใหสอดคลองกับแบบแผนที่สังคม
ยอมรับเพื่อเขากับสังคมได 
  พัฒนาการทางสังคมของเด็ก มีความสาํคัญตอสังคมเปนอยางมาก  ชวยใหบุคคล 
เรียนรูระเบียบ  กฎเกณฑตางๆ ของสังคมเพื่อปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับสังคมและอยูรวมกนัใน 
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สังคมอยางมคีวามสุข 
 สรุปไดวา  จากนักการศึกษาไดใหความหมายของพฤตกิรรมทางสังคม  หมายถงึ  แบบ
แผนหรือพฤติกรรมการแสดงออกของแตละบุคคล หรือกลุมบุคคลในสังคม ซึง่ไดรับอิทธิพลจาก
องคกรทางสงัคม 
 1.4  ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
  ไดมีผูใหความหมายของพฒันาการทางสงัคมไวหลายทศันะ  กลาวคอื 
  ดินเมเยอร  (ทศันัย  อุดมพนัธ.  2540: 12 – 13 ; อางอิงจาก Dinkmeyer.  1965: 
159 – 160)  เมื่อเด็กเริ่มเขาโรงเรียนในระยะแรกนัน้  เด็กเริ่มมองตวัเองวาตางจากคนอื่น (เด็กจะ
แวดลอมไปดวยเพื่อน และมีปฏิสัมพันธกบัผูใหญคนอื่นๆ  มากกวาพอแม  เด็กเริ่มมองตัวเอง รูจกั
วิเคราะหตัวเองเมื่อมีส่ิงที่ผานเขามากระทบความรูสึก  เด็กวัยนี้เร่ิมรูจกัการแขงขัน และรูจักการ
ประนีประนอม  เด็กจะรูสถานะของคน และรูจักความสมัพันธของตนเองกับวฒันธรรมที่เขาม ี
สวนเกี่ยวของ 
  ซีเฟลดท (จิณณภัส  ศรีทรง.  2541: 12 – 13 ; อางอิงจาก  Seefeldt.  1980: 7 – 11)    
ไดอธิบายถงึลกัษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยไว  ดังนี ้
   1.  ลักษณะทางสงัคมของเด็กวัย 3 ป เปนวัยแหงการยดึตนเองเปนศูนยกลาง
เด็กจะเห็นวา ตนเองสาํคัญที่สุด  มีความสุขที่จะเลนคนเดียว แตก็ชอบที่นัง่เลนอยูขางๆ ผูอ่ืนมา
เลนเปนกลุมหรือเลนรวมกบัผูอ่ืน  ไมใหความรวมมือ  ไมแบงปน  วยันีย้ังไมมีเพื่อนทีช่อบเปน
พิเศษ และจะเลนกับเด็กที่มาเลนอยูใกลๆ เทานัน้ 
   2.  ลักษณะทางสงัคมของเด็กวัย  4 ป  เด็กวัยนี้เร่ิมสนใจผื่นมากขึ้น  เด็กจะเริ่ม
เลนกับผูอ่ืนบางในบางสถานการณ  ชอบเลนบทบาทสมมติและเลียนแบบในชวีิตครอบครัว ซึ่ง 
พบเหน็ในชีวิตประจําวนั  โดยทั่วไป  เด็กยงัมีลักษณะที่แสดงถึงความกาวราวทางกาย  เอะอะ 
ไมระมัดระวัง  เกเร  และยงัมีลักษณะที่แสดงถึงการเปนนาย  ขณะเดียวกนัจะเริ่มเปนผูชวยที่ดี  
มีทีทาแสดงความเปนมิตร  เร่ิมรูจักการแลกเปลี่ยนและการรอคอย เร่ิมแบงปน 
   3.  ลักษณะทางสงัคมของเด็กวัย 5 ป  เดก็วัยนี้มีความเปนมิตรมากขึ้น  มีความ
กระตือรือรนทีจ่ะชวยเหลือผูอ่ืน  เร่ิมเขากลุมใหญข้ึนจาก 2 คน เปน 5 คน  เร่ิมมีเพื่อนทีถู่กใจเปน
พิเศษ  ชอบเลนละครสมมุติ  เลนเลยีนแบบ  เลนละครใบ  การทะเลาะกับเพื่อนลดนอยลง เพราะ
เร่ิมเขาใจและยอมรับความสําคัญของผูอ่ืน  เปนระยะทีเ่ร่ิมจะมีความเห็นคลอยตามผูอ่ืนและเริ่มมี
ความรูสึกไมพอใจ  ถาเพื่อนในกลุมไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม 
   4.  ลักษณะทางสงัคมของเด็กวัย 6 ป  เดก็วัยนี้เร่ิมมกีารประสานสัมพันธกับผูอ่ืน
เลนเปนกลุมและมักจะเปนเพื่อนเพศเดียวกันเริ่มรูสึกกังวลเกี่ยวกับสังคมภายในกลุมของตนเองมี



 14

เพื่อนรักเปนพเิศษเพียงคนเดียว  ในการเลนยงัชอบแสดงเปนคนเดนเลนรุนแรง  พยายามที่จะเปน
หนึง่  ในการเลนตองการเปนผูนาํ และถาหากการเลนนัน้  มีกฎเกณฑที่ยากเกนิกวาความสามารถ
ของตนเองก็พยายามปรับกฎเกณฑนัน้ใหมาเปนประโยชนกับตน 
  เฮอรรลอค (Hurlock.  1972: 239)  กลาวถึงเด็กอายุ 2 – 6  ป  วาทัศนคติ และ
พฤติกรรมทางสังคมที่ปรากฏในชวงวัยนี้  คือ  การตอตาน  การกาวราว  การทะเลาะวิวาท  การ
แขงขันชิงดี  การรวมมือ  การเปนผูนาํ  การเปนผูตาม  การมีใจคอกวางขวาง  การเปนทีย่อมรับ
ของสังคม  การเห็นอกเหน็ใจ 
  กีเซล และ อิลก (วีระพงศ  บุญประจักษ.  2545: 28 ; อางอิงจาก Gesell; & llg. 
1946: 354 – 355) กลาวถงึ  พฤติกรรมปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับเดก็ที่อายุ 3 – 6  ป  ดังนี ้
   อาย ุ 4 ป  เดก็จะรวมมือกนัเลนกับเพื่อนสนิท   สนทนากับเพื่อน มีการเลนแบบ
จินตนาการ แตมีพฤติกรรมตอไปนี้  การแกลงเพื่อน  พดูไมมีสาระ ชอบโตเถียง ทะเลาะววิาท 
สนใจเพื่อนวยัเดียวกนัมากกวาสนใจผูใหญ ดูแลเด็กทีม่ีอายนุอยกวาหรือเด็กขี้อาย มีเพื่อนสนทิ
เปนเพศเดียวกันกับตนเอง 
   อายุ 5 ป  เลนกับเด็กคนอืน่ไดดีโดยเฉพาะในกลุมที่มีขนาดเล็ก ไมยนืกรานที่จะ
เลนวธิีที่ตนชอบ และไมวิตกกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรรมของคนอืน่ ชอบเลนกับเพื่อนวยัเดียวกัน ใน
การเลนกันเองที่ไมมีคนดูแล  เด็กบางคนจะมีพฤตกิรรมเกเรมากทําตวัเปนนายและรองไห งายมาก 
แตก็พรอมที่จะหยุดรองโดยงาย เลนกับเดก็นอกบานมากขึ้นและมีความสัมพันธดีกวาภายในบาน 
   อายุ 6 ป เด็กสนใจที่จะคบเพื่อน และใชคําวา “เพื่อนที่โรงเรียน” หรือ “เพื่อนเลน”  
อยูกับเพื่อนไดนาน  แตในการเลนถาไมมีคนดูแลจะเลนไดไมนาน  เพราะมักจะทะเลาะกนั  ดีกัน 
ตางฝายตางไมยอมกนั  มีการเลาเรื่องไมมีสาระนกั  มักจะทาํตัวเปนคนเดนและมนีายในหมูเพื่อน  
บางคนจะไมยอมใหเด็กคนทีส่ามมาเลนดวย  โดยมักจะถามวา  “เธอจะเลนกับคนนัน้ หรือคนนี ้
ฉันจะเลนกับเธอ” 
 สรุปไดวา  ลักษณะทางสงัคมของเด็กปฐมวัยเปนวยัที่ตองการเพื่อนตองการพึ่งตนเอง
และปรับตัวเขากับผูอ่ืนมีความสนใจเรยีนรูส่ิงรอบตัวมากขึ้นและเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับ
ผูอ่ืนโดยการแสดงพฤติกรรมชวยเหลือ   แบงปน  และการยอมรับผูอ่ืน   
 1.5  ความตองการทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 
  พรรณี  ชทูัย  เจนจิต (2528: 157 – 158 ) กลาววา  เด็กในชวงอายนุี้การเรียนรูทีจ่ะ
ติดตอสมาคมกับคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะเพื่อนวัยเดียวกนั  เด็กเริ่มที่เรียนรูปรับตัวเขากับเพื่อน 
ลักษณะความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย   มีดังนี ้
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   1.  เด็กเริ่มมีความตองการจะสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนในวัยเดยีวกัน และมี
เพื่อนเพียง  1 – 2 คน  และเปนเพศเดยีวกนั 
   2.  มีความตองการที่จะเลนกับเพื่อนเปนกลุมใหญ กลุมเล็กและเปนกลุมยอยๆ
การเลนเปนไปในลักษณะตางคนตางเลน  แมวาจะอยูกลุมเดียวกนั 
   3.  มีการทะเลาะเบาะแวงกนับอยๆ แตเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ เด็กมกัจะลืมงาย 
   4.  เด็กมีความตองการที่จะแสดงออกและจะสนกุสนานกับการเลนละคร  ซึ่งเขา
อาจแตงขึ้นเอง หรือเลียนแบบรายการโทรทัศน 
   5.  เด็กชายและเด็กหญงิมคีวามสนใจคลายกนั  และยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับ
บทบาททางเพศ 
   6.  เด็กตองการเปนทีย่อมรับของผูใหญ และกลุมเพื่อนตางจากวยัทารก  ซึ่งกลวั
คนแปลกหนา 
  ภรณี  คุรุรัตนะ (2540: 21 – 25 ) กลาวถงึ  ความตองการทางสงัคมของเด็กอายุ  
5 – 6  ป  ซึ่งสรุปไดวา  มีความตองการไดรับกําลังใจจากผูใหญ ในความพยายาม และคําชมเชย 
ในผลงานตองการความชวยเหลือ  คําตอบที่ถูกตองเมื่อถามผูใหญ  ตองการที่จะเลนอิสระ เลน
ทดลองสํารวจในบรรยากาศ และสภาพแวดลอมที่แปลกใหมชวนใหสนใจ 
  พัชรี  สวนแกว (2545: 63 – 64) กลาวถึง  ความตองการทางสังคมแมบุคคลจะมี
ความตองการโดยพืน้ฐานในลักษณะเดียวกัน  แตเด็กปฐมวัยจะมีความตองการที่แตกตางไปจาก
บุคคลวัยอื่น  ซึ่งอาจแบงความตองการของเด็กปฐมวัยออกเปน 
   1.  ความตองการพืน้ฐานทางกาย เพื่อใหดํารงอยู ไดแก ปจจัยดานโภชนาการ
สาธารณสุขทีอ่ยูอาศัย  เด็กที่กําลงัเติบโตตองการโอกาสที่จะไดออกกําลังกาย  การพักผอน การ
ไดรับการเลี้ยงดู และดูแลทางรางกาย 
   2.  ความตองการความอิสระ  เด็กปฐมวยัจะมีความตองการความอิสระ ที่จะ
เร่ิมตนกระทําบางอยาง  มีการวางแผน  และการเขาสูสังคมในสภาพแวดลอมนั้น  เชน  การสาํรวจ
และจับตองสิ่งรอบๆ ตัว  ตลอดจนคนหาสิง่ตางๆ ดวยตนเอง 
   3.  ความตองการผลสัมฤทธิ์เด็กปฐมวัยเมื่อทําอะไรแลว  มีความตองการที่จะ
ประสบผลสําเร็จ และหลีกเลี่ยงจากความลมเหลว 
   4.  ความตองการประสบการณที่ทาทาย  เด็กปฐมวยัตองการที่จะเผชิญสิ่งที ่
ทาทาย  เพื่อเรียนรูส่ิงตางๆ 
   5.  ความตองการมีเพื่อน เดก็สวนใหญชอบอยูใกลชิดกบัผูอ่ืน เด็กจะรูสึกพอใจที่
ไดเปนสวนหนึง่ของกลุม  ตลอดจนไดรวมงานอยูรวมกับผูอ่ืน 
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 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวยัคือความตองการทีเ่ลน
กับเพื่อนและเปนสวนหนึง่ของสังคมของกลุมตองการอิสระที่จะเรียนรูตอประสบการณรอบๆ ตัว
ตองการไดรับกําลังใจ และคําชมจากผูใหญจากผลงานที่ตนทําตองการความชวยเหลือ การตอบ
คําถามที่สงสยั ดังนั้นเพื่อสนองความตองการทางสงัคมของเด็กปฐมวยัควรจัดกิจกรรมใหเด็กได
ทํากจิกรรมรวมกัน และทาทายตอความสามารถของเดก็ เพื่อกระตุนความสนใจใหประสบผล 
สําเร็จในการทาํกิจกรรมนั้นๆ 
 1.6  แนวทางในการสงเสริมพัฒนาการทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 
  การสงเสริมพฤติกรรมทางสงัคมใหกับเด็ก เปนการพฒันาพฤตกิรรมใหมใหเกิดขึ้น 
กับเด็ก อาจทาํได    
  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2524: 31 – 36)  กลาววา  การสงเสริมพฤติกรรม
ทางสังคมใหกบัเด็กทําได  ดังนี ้
   1.  การปรับพฤติกรรมของเด็ก ตองใหเด็กคอยๆ ปรับพฤติกรรมทีละนอยดวยการ
เสริมแรงเวลาเด็กแสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสม หรือเมื่อเดก็มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
   2.  การพฒันาพฤติกรรมโดยการใหตัวแบบที่ดี การใหเด็กไดเห็นตัวอยางที่ดีจะ
ชวยใหเด็กเลยีนแบบตาม เด็กมักจะชอบเลียนแบบผูทีเ่ด็กชื่นชม  เชน  พอแม  ครู ญาติ  พี่นอง 
เพื่อน  นักกฬีา  นักรอง  ตัวละครในนทิาน และผูมีชื่อเสยีง 
   3.  การใหสัญญาณเตือนพฤติกรรมโดยการแสดงออกดวยวาจา หรือทาทางวา
เด็กควรทําหรอืไม ดวยคําพดูหรือพยักหนา เปนการใหสัญญาณเตือนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
กอนที่เด็กจะทําอะไรผิดลงไปแลว 
  ประมวล  ดิกคินสัน (2527: 107) กลาวถงึ แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทางสงัคม
สําหรับเด็กปฐมวัยได ดังนี ้
   1.  การกาํหนดตารางกิจกรรมที่เหมาะสมและตอเนื่องกนั  จัดกิจกรรมที่ตองใช
พลังงาน และกิจกรรมที่ผอนคลายสลับกนั  ทาํใหเด็กไมเบื่อหนายมบีรรยากาศการเรียนที่ดี การที่
เด็กรูตารางกจิกรรมประจําวนั และสิ่งที่ครูคาดหวงัใหเดก็ทํา จะทําใหเกิดความมีระเบียบ และมี
ความรูสึกมัน่ใจ การเสริมแรงทนัททีี่เด็กมัน่ใจ การเสริมแรงทันทีทีเ่ด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
จะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมทีสั่งคมยอมรับ 
   2.  การเสริมแรงพฤติกรรมทางสงัคมแกเดก็ปฐมวยั  ควรพูดใหชัดเจนวาเด็กได
แสดงพฤติกรรมที่ดี คืออยางไร  เชน  “เธอใจดีจังที่ชวยมานะเช็ดสทีี่หกบนพืน้”  การชมเชยของครู
มีคุณคาสําหรบัเด็กสวนใหญ  เพราะตัวอยางที่ดี  เด็กมักจะเอาอยางในบางครั้งอาจใชทาทางแทน
การเสริมแรงดวยวาจาตามความเหมาะสม 
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   3.  การใหรางวัล การสงเสรมิความรวมมอื และการชวยเหลือกนันับวา  เปน
พฤติกรรมทางสังคมที่ควรสงเสริม  ตัวยางเชน  “ถาแตละกลุมชวยกนัดูแลหองใหเรียบรอยภายใน 
5 นาที ครูจะเลานทิานสนกุๆ ใหฟง 1 เร่ือง“  การเสริมแรงที่กลาวมา เปนการเสริมแรงจากภายนอก
หรือจากผูอ่ืน  เปนการกระตุนใหเด็กชวยกนัทาํงาน  จนสาํเร็จตามเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
ดานสังคม เพือ่มุงใหเดก็ทาํสิ่งตางๆ ใหสําเร็จดวยตัวเด็กเอง  เกิดความพอใจและภูมิใจในผลงาน 
ที่เด็กทําได ซึง่เปนการเสริมแรงจากภายในตัวเด็กเอง 
   4.  การเสริมความเปนอิสระ  พัฒนาการทางสงัคมที่เหน็เดนชัดในโรงเรียน  คือ 
การที่เดก็สามารถทาํสิ่งตางๆ ใหสําเร็จดวยตนเอง และรับผิดชอบสิ่งทีต่นทาํ ครูควรใหการเสริมแรง
ในพฤตกิรรมที่แสดงออกอยางเหมาะสม เมื่อพบพฤติกรรมไมเหมาะสมครูไมควรใชคําพูดที่คุกคาม
หรือขมขู  แตควรบอกกลาวใหทุกคนทราบเงื่อนไข  เชน  “ใครที่โตะเรียบรอยแลวแสดงวาพรอมที่
จะรับประทานอาหารกลางวนั“ หรือ “ใครที่ทาํผนงัเลอะคนนัน้ก็ตองทาํความสะอาด” 
   5.  สงเสริมใหเด็กรูและสนใจความรูสึกของผูอ่ืน  การสงเสริมใหเด็กมพีฤติกรรม 
การชวยเหลือ นับวา เหมาะสม เพราะชวยใหเด็กเอาใจใสในความตองการของผูอ่ืน รับรูความรูสึก
ของผูอ่ืน โดยครูชมเชย ชวนใหเด็กสนใจกระทาํที่แสดงถึงความมนี้ําใจ หรือแนะนาํใหเด็กแบงปน 
รวมมือและใหความชวยเหลอืผูอ่ืน 
 จากแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมดังกลาวสรุปไดวา  การพฒันาพฤติกรรม
ของบุคคลนั้น  ถาพอแม ครู หรือผูที่อยูใกลชิดใหการสงเสริม โดยการเสริมแรงอยางเหมาะสม เชน 
การชมเชย  การใหรางวัลและปฏิบัติอยางตอเนื่องจะชวยลดพฤติกรรมที่เปนปญหาของสังคม 
 1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมทางสงัคม 
  งานวจิัยตางประเทศ 
   ฮาโลว (Halow.  1932: 174) ทําการทดลองพบวา  การมีปฏิสัมพันธ (Interaction) 
ระหวางเด็กกบัเพื่อนในวยัเด็กตอนตน  จะมีผลตอพฤตกิรรมทางสังคมเมื่อเด็กโตขึน้ 
   วูด (Wood.  1977: 4837) ทาํการศึกษาหาความสัมพันธระหวางการเปนทีย่อมรับ
ของสังคมกับการมีอํานาจในสังคมของนกัเรียนระดบัชัน้อนุบาล โดยใชเด็กอนุบาลในโรงเรียนเอกชน  
จํานวน 25 คน  เปนกลุมตัวอยางประชากร  แยกเปนเด็กชาย  15 คน  และเด็กหญิง 10 คน  ทีใ่ช
ภาษาพูดเดียวกันและเปนคนระดับกลางเหมือนกันการเก็บรวบรวมขอมูลแยกเปน 2 สวน  คือ การมี
อํานาจในสงัคมไดจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กแตละคนในชวงที่เด็กเลือกทํากิจกรรมดวยตนเอง คือ 
การเปนผูนาํ และผูตามในกลุมเพื่อนการแสดงความภาคภูมิใจตอเพือ่นและการแสดงออกทัง้รักและ
เปนศัตรูกับผูใหญ  สวนพฤติกรรมที่ไมมีความสัมพนัธกนั คือ  การประจบผูใหญเพือ่ใหเปนที่ยอมรับ
การใชผูใหญใหเกิดอํานาจและการแขงขันกับกลุมเพื่อน 
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   แมร่ี (Mary.  1981: 4603)  ไดศึกษาปฏิสัมพันธของเด็กที่มีความสามารถ  ในการ
เขากลุมเพื่อนในแงของความถี่ของพฤติกรรม และระยะเวลาของการปฏิสัมพันธ และวิธีการเขากลุม
เพื่อนรวมทัง้ความรูสึกและการเขากลุมไมได กลุมตัวอยางอาย ุ4 ป  จํานวน 40 คน  เปนชาย 20 คน 
และหญิง 20 คน  วิธีการศึกษาใชเทคนิคสงัคมมิติบันทึกพฤติกรรมขณะเด็กเลนดวยวีดีโอเทปคนละ 
1 นาที  แลวนาํมาตีความ  จากนัน้นํามาจดัเปนประเภทพฤติกรรม  ผลการวิจยัปรากฏวา  เด็กที่มี
ความสามารถในการเขากลุมเพื่อนมากมปีฏิสัมพันธมากกวา และใชเวลาในการปฏสัิมพันธยาวนาน
กวาเด็กทีม่ีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนนอย เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนจะใช
พฤติกรรมปฏสัิมพันธหลายวิธ ีและวิธีการที่เขากลุมแลว  ไมไดผลนอยกวา  จะใชวิธกีารทางลบ
มากกวา  ไมมคีวามแตกตางกัน อยางมนีัยสําคัญของวิธกีารที่ใชในการเขากลุมเพื่อนในแงของ
วิธีการทางลบกับวิธกีารที่ไมไดผล 
  งานวจิัยในประเทศ 
   อรวรรณ  สุมประดิษฐ (2532: 77)  ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความเอื้อเฟอ 
ความมีระเบียบวินยั และระดับข้ันการเลนทางสังคมของเด็กปฐมวยัที่ไดรับประสบการณการเลน
แบบไทยและการเลนที่จัดอยูทั่วไป  โดยศกึษากับเด็กอายุ 5 – 6 ป  จาํนวน 30 คน  โดยใชแบบ
สังเกตพฤติกรรมดานความเอื้อเฟอ และแบบบันทกึระดบัการเลนทางสังคม  ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ คือ 
1) ระดับเลนคนเดียว  2) ระดับมองดูคนอืน่เลน  3) ระดบัเลนคูขนาน  4) ระดับเลนรวมกับเพื่อน   
5) ระดับเลนรวมกับเพื่อนอยางมีจุดมุงหมาย   ผลการศึกษาพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลน 
แบบไทย  มีพฤติกรรมทางสงัคมดานความเอื้อเฟอ และดานความมีระเบียบวนิัยสงูกวาเด็กที่ไดรับ
การเลนแบบทัว่ไป อยางมนียัสําคัญแตกตางจากเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนแบบทั่วไป อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   ณัฏฐาพร  พงษสิงห (2539: บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทยีบพฤตกิรรมชอบสังคม
ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับประสบการณการเลนบล็อกกลางแจง  เปนกลุมอยางมีแบบแผนกับเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการเลนบลอ็กกลางแจงอยางอิสระ กลุมตัวอยางเปนเด็กอนุบาล 2 อายุ 
5 – 6 ป  จํานวน 30 คน  โดยกลุมทดลองจะไดรับประสบการณกลางแจงเปนกลุมอยางมีแบบแผน  
กลุมควบคุมไดรับประสบการณการเลนบล็อกอยางอิสระ  ผลการศึกษาพบวา  พฤติกรรมชอบสังคม
ของเด็กปฐมวยัที่ไดรบประสบการณการเลนบล็อกกลางแจงอยางอิสระแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 
   ศิริรัตน  ชูชีพ (2544: 37) ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวยั 
กอนการจัดกจิกรรมการเคลื่อนไหวสรางสรรค และหลังจากการจัดกจิกรรมการเคลื่อนไหว เชงิ
สรางสรรคในสัปดาหที่ 1 หลังจัดประสบการณเคลื่อนไหวเชงิสรางสรรค ใน 1 สัปดาห  อยางม ี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   วีระพงษ  บุญประจักษ ( 2545: 50) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมทาง
สังคมพบวา  เด็กปฐมวัยกอนการจัดประสบการณและระหวางการจัดประสบการณการเลนพืน้บาน
ไทยในแตละชวงสัปดาห  มพีฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลีย่รวมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .001 และเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหพบวา  คะแนนพฤติกรรมทาง
สังคมโดยเฉลีย่รวม  มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มข้ึนตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห  เมื่อวิเคราะห
คะแนนเฉลีย่พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน  ไดแก   ความรวมมือ ความเหน็
อกเหน็ใจ ชวยเหลือและแบงปน พบวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมทัง้ 3 ดานมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในลักษณะที่สอดคลองกับการวิเคราะหแบบคะแนนรวมทั้งหมด  ซึง่เพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .001 
   วราภรณ  ปานทอง (2548: 61)  ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ที่ไดรับการการจดักจิกรรมการเลานิทานคติธรรมประกอบการเลนบทบาทสมมุติ  ตลอด
ระยะเวลา  8 สัปดาห พบวา ในแตละชวงสัปดาห  เด็กมีพฤติกรรมทางสงัคมโดยเฉลี่ยรวมแตกตาง
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 กอนและหลงัการทดลอง 
  
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลน 
 2.1  ความหมายและความสําคัญของการเลน 
  เฮอรลอค (ขจิตพรรณ  ทองกํา.  2536: 9; อางองิจาก Hurlock.  1978: 228)  กลาววา  
เปนการทาํกิจกรรมที่กอใหเกิดความเพลดิเพลิน  สนุกสนาน  โดยไมตองคํานงึถงึผลที่จะเกิดขึ้น และ
มักเปนกิจกรรมที่กระทําโดย ไมถูกบงัคับ และ รูดอลฟ (Rudolph.  1984: 96)  กลาววา  การเลน
เปนกระบวนการของการพฒันา  ทั้ง 4 ดาน ของเด็ก คือ  ดานรางกาย  อารมณ จิตใจ  สังคม และ
สติปญญา  ซึง่การเลนนี้มีองคประกอบ 3 ประการ  ไดแก 
   1.  การเลนนาํไปสูการคนพบเหตุผลและความคิด 
   2.  การเลนเปนการเชื่อมโยง 
   3.  การเลนเปนการนําเดก็ไปสูภาวะความสมดุลทางอารมณ 
  เลขา  ปยะอัจฉริยะ (2523: 43) กลาววา  การเลนคือวิธกีารทางหนึง่ทีเ่ด็กจะชวย 
ตัวเองใหมีความสามารถในการปรับตัว  เปลี่ยนแปลงความคิดความเขาใจเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม
และสรางประสบการณใหกบัตนเอง  เพื่อการเรียนรูและรับรูส่ิงแวดลอม  โดยไมมีใครสอน  
  วราภรณ  รักวจิัย (2527: 91) ไดกลาวถงึ การเลนเปนขบวนการเรียนรูของเด็ก เพื่อ
กอใหเกิดการเรียนรู การคนควา สํารวจและทดลองสิง่ตางๆ  เพื่อสรางประสบการณใหกับตนเอง  
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และชวยในการพัฒนาการเจริญเติบโตทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ และสังคม  ใหเปนผูที่มีความ 
สามารถที่จะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สําหรับ เพยีเจต (Piaget) กลาววา การเลน มีความ 
สําคัญตอพัฒนาการทางสตปิญญา  จากการเลนเด็กจะสามารถแยกแยะสิ่งตางๆ  จากสิง่เราได
และขณะที่เดก็ตอบสนองสิง่เราเขาจะสามารถรับรูส่ิงตางๆ  เขามาในสมอง เพียเจต ไดกลาวถึง
การเลนไว  3 ประการ คือ 
   1.  บทบาทของการเลนคือการระบายอารมณ 
   2.  การเลนชวยใหเขาใจถึงสิง่ที่เปนนามธรรม 
   3.  การเลนเปนการเรียนรูทางสงัคม 
  เยาวพา  เดชะคุปต (2528: 12 ;  อางองิจาก  Moffitt ; & Swedlow.   1979: 2) ได
กลาวถึง  ความสําคัญของการเลน  ซึ่งชวยใหเกิดพัฒนาการในแงตางๆ  ดังนี ้
   1.  ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู  โดยผานขบวนการคนควาสํารวจ  ทดลอง  ใช
กลามเนื้อประสาทสัมผัสทั้ง  5 คือ  ตา  จมูก  มือ  หู  ปาก  ใหประสานกนัจนกอใหเกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง  ซึง่ไมมีวิธกีารอนัใดจะสอนไดดีเทา 
   2.  ชวยใหเด็กมีความคิดสรางสรรค และสงเสริมเชาวนปญญาจากการเลนเด็ก
จะเกิดความคดิสรางสรรค  มีความคิดริเร่ิมแปลกๆ ใหมๆ   ใชสติปญญามาประยุกต  เพื่อสราง
ผลงานทางการเลนที่ไมซ้าํซากเชนเดิม หรือเลียนแบบจากตัวอยางที่เคยเหน็อยางเดยีว 
   3.  ชวยใหเด็กเกิดทักษะทางสังคม อันเปนพื้นฐานที่จะชวยปลูกฝงใหเด็กมีความ
เปนผูนาํ  ผูตาม  รูจักสับเปลีย่น  รอคอย  รอบคอบ  วางแผน  เสียสละใหอภัย และปรับตัวเขากับ
ผูอ่ืน  มีน้าํใจตอกันและกนั 
   4.  ชวยใหเด็กไดระบายอารมณ  ลดความตึงเครียดหรือความสับสนทางอารมณ 
ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพขดัแยงของสิ่งแวดลอมในระหวางที่เดก็เลน  อารมณขุนมวั  ความคับของ
ใจ อารมณโกรธ   ความเสียใจ  ความผิดหวังจะไดรับการระบายเปนการชวยปรับอารมณของเด็ก
ใหกลับสูภาวะปกติได 
   5.  ชวยสงเสริมสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณข้ึน  จากการเลนนี้เด็กจะได
เคลื่อนไหวแขนขา และอวัยวะทกุสวนในรางกาย  ทําใหสามารถทํางานประสานสัมพันธกันไดดีข้ึน 
มีทักษะ มีความแคลวคลองวองไวแข็งแรงมากขึ้น 
 สรุปไดวา  การเลนเปนกิจกรรมที่ทําใหเดก็เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน  รวมทัง้ทําให
เกิดการเรียนรูจากประสบการณที่เด็กไดรับ โดยการทดลองคนควาสํารวจและลงมือปฏิบัติ สามารถ
ทําใหเด็กปรับตัวและเขาใจสิ่งแวดลอมได  และนอกจากนี้ยงัเปนการชวยสงเสริมพฒันาการ  ทั้ง
ทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม และสติปญญาของเด็กอีกดวย 
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 2.2  ทฤษฎีการเลน 
  ประภาพรรณ  สุวรรณศุข (2525: 124 – 127)  กลาวถงึทฤษฎีการเลน วาแบงออกเปน
กลุมใหญๆ  ได  2 กลุมทฤษฎี  ดังนี ้
  2.2.1  ทฤษฎกีารเลนคลาสสิค (Classical Theories of Play)  ทฤษฎกีารเลนคลาสสิค  
เร่ิมตนระหวางศตวรรษที่ 19 ถึง ศตวรรษที่ 20 ไดแก 
   2.2.1.1  ทฤษฎีพลังงานเหลอืใช  (Surphers Energy Theory)  ทฤษฎนีี ้ เชื่อวา
อินทรียจะใชพลังงานไปประกอบกิจกรรม  เพื่อนาํสูเปาหมายที่ตองการ  ไดแก   การทํางาน หรือเพือ่
ประกอบกิจกรรมที่ไมมีเปาหมาย  ซึ่งหมายถึงการเลน  ดังนัน้  การเลนจะเกิดขึ้นไดเมื่ออินทรยีมี
พลังงานเหลือใชจากการทาํงานแลว 
   2.2.1.2  ทฤษฎีการผอนคลาย (Relaxation Theory) มีแนวคิดวาการเลนเปนการ
สนองความตองการที่จะผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ 
   2.2.1.3  ทฤษฏีการกระทาํซ้าํ (Recapitulation  Theory)  ทฤษฎีนีม้ีความเชื่อวา
การเลนของมนุษย เชนการเลนดิน เลนทรายของเด็กนัน้  เลียนแบบมาจากบรรพบุรุษเปนตน แต
ทฤษฎนีี้ไมสามารถอธิบายรปูแบบการเลนใหม ๆ  ของเดก็เลน  การเลนตุกตา  เปนตน 
  2.2.2  ทฤษฎกีารเลนรวมสมัย (Contemporary  Theories of Play)  ไดแก  
   2.2.2.1  ทฤษฎีจิตวิเคราะห  กลาววา  ความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ การเลนของ
เด็กนัน้เริ่มจากการสังเกตของ ฟรอยด ( Sigmound Freud) โดยกลาววา  การเลนเกิดจากความ
ตองการ ความพึงพอใจ  และการทีเ่ด็กจะบรรลุถึงความพอใจนัน้  จะตองสนองดวยการเลน  เชน 
การที่เดก็เลนเปน มนุษยอวกาศ  นกัแขงรถ  พยาบาล  หรือแม  กเ็พื่อที่จะแสดงออกถึงความ
ตองการทีท่าํใหตนเองมีความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี ้ฟรอยด ยังมองเหน็วา การเลนมีคุณคา
อยางมากในแงของการบําบดั เพราะการเลนสามารถลดความไมพงึพอใจ  อันเกิดจากประสบการณ
ได  
  อิริค  อีริคสัน (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 65 – 66 ; อางอิงจาก Erikson)  ได
ขยายทฤษฎนีีโ้ดยอธิบายการเลนของเด็กเพื่อใหเขาใจมากยิง่ขึ้น ซึ่งไดอธิบายการเลนของเด็กวาเปน
พัฒนาการตามขั้นตอน  เดก็จะเขาใจโลกที่เขาอยูโดยการพบสิ่งใหมๆ ที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น และได
แบงขั้นตอนของการพัฒนาการการเลนของเด็กออกเปน 3 ข้ัน  คือ 
   ข้ันที่ 1  การเลนเกีย่วกับตัวเอง  การเลนชนิดนี้เร่ิมต้ังแตแรกเกิด โดยศนูยกลางการ
เลนอยูที่ตัวเดก็เอง  ในระยะแรกเราอาจจะไมไดคิดวาสิ่งที่เด็กทํานั้นเปนการเลนเพราะการเลนของ
เด็กในระยะเริ่มโดยการเคลือ่นไหวสวนตางๆ  ของรางกายซ้ํา  รวมทัง้สงเสียงซ้ํา  อยูตลอดเวลา 
ตอมาเมื่อทารกจะมุงความสนใจในการเลนออกไปที่คนอื่นหรือของสิง่อื่น เชน การเลนเสียงระดับ
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ตางๆ  เพื่อดูการสนองตอบของแม  หรือสํารวจรางกาย  หนาตาของแมดวยมือ  เปนตน การเลน
เกี่ยวกับแมดวยมือ เปนตน  การเลนเกี่ยวกบัตนเองนี้เปนการเริ่มตนที่จะเรียนรูลักษณะตางๆ ของ
โลกที่เขาอยู 
   ข้ันที่ 2  การเลนในโลกเล็กๆ ของเด็ก คือ  เด็กจะเลนกับของเลนและวัตถุตางๆ  
รอบตัวเด็ก ซึ่งการเลนในโลกเล็กๆ ของเดก็นี ้ จะเปนการชวยใหเด็กไดปรับตัวใหเขากับสังคม
ส่ิงแวดลอมทีม่ีกฎเกณฑบางอยางทีเ่ด็กตองเรียนรู  เชน  ส่ิงของนัน้อาจแตกสลายสญูหายไปไดหรือ
เปนสิ่งของของคนอืน่  อีกทัง้อาจถกูควบคุมจากผูที่มีอํานาจเหนือกวา เชน เดก็โต หรือผูใหญ ถาเด็ก
ยังไมสามารถเรียนรูโลกเลก็ๆ ของเขาไดแลวก็จะทําใหเด็กกลับไปสูการเลนในชวงแรก คือ การเลน
เกี่ยวกับตนเอง 
   ข้ันที่ 3  การเลนในสงัคม  เปนชวงอายุที่เขเขาสูวัยเรียน  เด็กเริ่มเขาสูสังคม 
ที่กวางขวางขึน้รูจักแบงปนของเลนกับผูอ่ืน  ข้ันตอนนี้เปนสุดทายของพัฒนาการการเลน  แตความ 
สําเร็จของพฒันาการขั้นนี ้ เปนผลเนื่องมาจากความสําเร็จในพัฒนาการของสองขั้นแรก ในขั้นนี ้
เด็กจะเรียนรูวา เมื่อใดเขาจะเลนคนเดียว และเมื่อใดเขาจะเลนเปนกลุม 
   2.2.2.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางดานความรูความเขาใจ  เพียเจต (Piaget)  ได
วิเคราะหและแบงแยกพฒันาการทางความรูความเขาใจของเด็กออกเปนลําดับข้ัน  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของเขา  ดังนี ้
    ข้ันที่ 1  ข้ันการเลนที่ใชประสาทสัมผัส  (Sencorimotor Play)  การเลนในขั้นนี้
เด็กมีพฤติกรรมในลักษณะ เปนการสํารวจ  จับตองวัตถนุับวาเปนการฝกเลน และพฒันาการการ
เลนควบคูกนัไปกับพัฒนาการทางสติปญญาขั้นการแกปญหาดวยการกระทํา  ซึ่งการเลนในขัน้นีจ้ะ
ยุติลงเมื่อเด็กอายุได ประมาณ  2 ขวบ 
    ข้ันที่ 2  ข้ันการเลนเกี่ยวกับการสราง (Constructive Play) การเลนในขั้นนี ้
จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กอายุ 1 ป 5 เดือน  เปนการเลนที่มวีัตถุประสงคที่ไมมีขอบเขตจํากัด เด็กจะเลน 
ดวยความพอใจมากกวา   จะคํานงึถงึความจริง หรือมาตรฐานตางๆ  ของสงัคม เมือ่เด็กเริ่มรับรู 
การเปลี่ยนแปลงอนัเปนผลมาจาการเลนซ้ําๆ กนั  เด็กจะเริ่มจําลกัษณะของการเลนนัน้ และการเลน
ในขั้นนีจ้ะพฒันาไปสูการเลนที่ใชสัญลักษณ 
    ข้ันที่ 3  ข้ันการเลนที่ใชสัญลักษณ (Symbolic Play) การเลนขั้นนี้จะเกิดขึ้น
เมื่อเด็กอาย ุ 2 ขวบขึ้นไป และสามารถพฒันาไดเต็มที ่ เมื่อเด็กอายุ 3 – 4 ป การเลนนี้เกิดขึ้นได
ตอเมื่อเด็กสามารถจํา และสมมติส่ิงของเครื่องเลนตางๆ  ที่ไมมีอยูในที่นัน้ได  เชน  สมมติใหผา 
ที่พับไวเปนทารก  สมมติวา มีขนมมาปอนตุกตา  เปนตน  และลักษณะการเลนที่เปนสวนหนึ่งของ
การเลนที่ใชสัญลักษณทีน่ับวาเปนการพฒันาขัน้สูงสุด คือ การแสดงละครสมมติ ( Socio Dramatic 
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Play) การเลนแบบนี้จะเริ่มจากคําวา  “เราสมมติเปน ... ดีกวา”  การแสดงออกนี ้เปนการแสดงออก
อยางอิสระถึงการรับรูทางสงัคมของเด็กโดยการแสดงบทบาทของผูอ่ืน และแสดงความรูสึกตอสังคม
ของเด็ก 
 จากทฤษฎีการลนทั้ง 2  ทฤษฎีที่กลาวมานี้  พอสรุปไดวาการเลนเปนธรรมชาติของเด็กที่มี
ความตองการที่จะเลน  เพื่อเปนการสนองความตองการ และความพงึพอใจของตน  เด็กไดเรียนรูส่ิง
ตางๆ  จากากรเลนตามลาํดับข้ึน  โดยเริ่มจากการเลนเกีย่วกับตนเองกอนแลว จึงนาํไปสูการเลนกบั
วัตถุโดยการสมัผัสส่ิงทีเ่ปนรูปธรรม  และในที่สุดเด็กก็จะพัฒนาไปถงึการเลนขัน้สุดทาย คือ การเลน
ที่เด็กสามารถใชสัญลักษณในการเลนได  เด็กสามารถนาํผลการเรียนรูที่คนพบมาปรบัใชในการ
แกปญหาในสถานการณจริง  การเลนชวยสงเสริมดานความคิด และชวยพฒันาดานจิตใจของเด็ก 
 2.3  ประเภทของการเลน 
  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช (2532 : 390 – 402)  แบงประเภทของการเลนไวดังนี้  
การเลนที่แยกประเภทตามลกัษณะวธิีเลนและการตั้งกฎกติกา  แบงไดเปน  2  ประเภท คือ 
   1.  การเลนทีม่ีกฎกติกา เปนการเลนที่พฒันาขึน้มาจากการเลนที่ไมตองมีระเบียบ
กฎขอบังคับ หรือที่เรียกวา  “เกม”   เกมเปนการเลนที่มกีารแขงขัน แพชนะ มกีารกาํหนด  จํานวน 
ผูเลน  สถานทีเ่ลน อุปกรณทีใ่ชเลน  กฎกติกา ที่ผูเลนตองยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการเลนรวมกนั 
   2.  การเลนที่ไมมีกฎกติกา  เปนการเลนอยางอิสระไมมกีฎกติกาตายตวั  ผูเลนใช
จินตนาการในการแสดงออก  มุงสรางความสนุกสนานมากกวา  ซึ่งผูเลนอาจเลนคนเดียวหรือหลาย
คนก็ไดการเลนที่แยกประเภทตามจุดประสงคที่ใช แบงไดเปน  2 ประเภท คือ 
    2.1  การเลนเพื่อการศึกษา  มีจุดประสงคหลักเมื่อตองการใหเด็กเกิดการ
เรียนรู และใหความสนุกสนานแกเดก็แบงออกเปน  4 ประเภท  คือ 
     2.1.1  การเลนสัมผัส  การเลนประเภทนี้ชวยพฒันาทกัษะการใชนิ้วมอืใน
การจัดหรือดึงวัตถุส่ิงของเด็กอายุระหวาง 2 – 4  ป  จะชอบเลนเครื่องเลนที่จับตองได  ซึ่งเดก็อาจจะ
เลนคนเดยีวหรือเลนไปพรอมๆ กับคนอ่ืน การเลนประเภทนี้เปดโอกาสใหเด็กเกดิพัฒนาการทางการ
ตัดสินใจ การมีเหตุผล และการใชมือกับตารวมกนั รวมทั้งรูขนาด  จํานวน สี และรูปลักษณะของสิ่ง
นั้น ๆ 
     2.1.2  การเลนกลางแจงและการเลนในรม  การเลนกลางแจง เปนการเลน
ออกกําลงักายของเด็กๆ นอกหองเรียน  ไดแก  การวิ่ง  การกระโดด  การหกคะเมน  การกลิ้ง  การ
ปนปาย  การวิง่แขง หรือการเลนอุปกรณเครื่องเลนสนาม  ไดแก  ชงิชา  ไมล่ืน  บารโหน  มาหมุน  
 รวมทั้งการเลนในทางสรางสรรคกับวัสดุตางๆ  ที่ไมใชแลว เชน  ลังไม  ยางรถยนต   เปนตน 
การเลนในรม  เปนการเลนภายในอาคาร หรือในหองเรยีน  อุปกรณทีใ่ชในการเลนมีหลายชนิด  
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สําหรับใหเด็กไดเลือกเลน ตามความสนใจ  ไดแก  ไมบล็อก เครื่องมือชางไม  เครื่องมอืทําครัว  
พลาสติกสรางสรรค  ตุกตา 
     2.1.3  การเลนละครและบทบาทสมมต ิ เปนการเลนของเด็กที่แสดง
บทบาท จากการเลนของเลนประเภทตางๆ  เชน เครื่องครัว เครื่องใชในบาน ที่จัดเปนฉากใหเดก็ 
เลน ละครเกี่ยวกับชวีิตในครอบครัว หรือการที่เด็กเลือกนิทานที่เดก็ชอบมาเลนละคร หรือสมมติ 
ในสถานการณตางๆ  เด็กจะไดแสดงบทบาทรวมทัง้ใชคําพูดตามความเขาใจและตามจินตนาการ
ของเด็กเอง  ซึง่จะชวยใหเด็กไดพัฒนาความคิดสรางสรรค และการมปีฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ  ใน
สังคมไดดีข้ึน 
     2.1.4  การเลนเกม  เกมเปนกิจกรรมการเลนที่สําคัญอนัหนึ่งที่ควรสงเสริม
เด็กใหรูจักการเลนรวมกับเพื่อน  และควรหาเกมงายๆ  มีกฎกติกาใหเหมาะสมกับวยัของเด็ก  เกม
สามารถนํามาใชในการฝกทกัษะรวมทัง้ปลูกฝงนิสัยที่ดีแกเด็กไดดวย  การเลนเกมจงึทาํใหเด็ก
สนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดการเรียนรูในขณะเดียวกนั 
    2.2  การเลนทีไ่มใชเพื่อการศึกษา  เปนการเลนที่มีจุดมุงหมายพืน้ฐาน เพื่อให
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีรางกายแข็งแรง 
 สรุปไดวา ประเภทของการเลนนัน้สามารถแบงไดหลายลกัษณะ อาจแบงตามพฤติกรรม
การเลน ลักษณะวิธีการเลน สถานที่เลน การตั้งกฎกติกาในการเลน การใชทักษะตางๆ  อุปกรณ 
ในการเลน จุดประสงคในการเลน ลวนแลวแตเปนการเลนทีท่ําใหเด็กเกิดการเรียนรูและสงผลตอ
พัฒนาการในดานตางๆ  ทัง้สิ้น 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมและเกมการศึกษา 
      3.1  ความหมายของเกม 
  นิว  สแตนดารด  เอ็นไซโคพีเดีย (New Standard Encyclopedia.  1969: G-21)  ได
นิยามคําวา  เกม  หมายถึง  กิจกรรมที่สนกุสนาน  มกีฎเกณฑ  กติกา กิจกรรมที่เลนมีทั้งเกมเงียบ  
(Quiet Games) และเกมที่ตองใชความวองไว (Active Games) ซึ่งมีทัง้เกมที่เลนคนเดียว สองคน  
หรือเลนเปนกลุม  บางเกมกเ็ลนเพื่อสนุกสนาน  เพื่อผอนคลายความตึงเครียด  บางเกมก็กระตุน
การทาํงานของรางกาย และสมองบางเกมก็ฝกทกัษะบางสวนของรางกาย และจิตใจเปนพิเศษ 
  แกรมบส  คารร และ ฟทช ( Grambs; Carr; & Fitch.  1970: 244)  ไดใหความหมาย 
ของเกมวา เกมเปนนวัตกรรมการศึกษา  ซึ่งครูสวนมากยอมรับวากิจกรรมการเลนหรือเกมสามารถ
ใชในการจงูใจนักเรียน  ครูสามารถนําเกมไปใชในการสอน  เพื่อใหการสอนดําเนนิไป  จนบรรลุ
เปาหมายได  เพราะเกมเปนกิจกรรมที่จัดสภาพแวดลอมของนักเรียน ใหเกิดการแขงขัน  อยางม ี
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กฎเกณฑ  โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ และเปนกิจกรรม เพื่อความสนกุสนาน 
  อารโนลด (Arnold.  1975: 110 – 113)  ไดใหความหมายของ เกม คือ การเลน  ซึ่ง
อาจมีเครื่องเลนหรือไมมีเครือ่งเลนก็ได  เกมเปนสื่อที่อาจกลาวไดวา  มีความใกลชดิกับเด็กมาก   
มีความสมัพนัธกับชีวิตและพัฒนาการของเด็กมาตั้งแตเกิด  จนทาํใหเกือบลืมไปวาการเลนของเดก็
นั้น  มีสวนชวยพัฒนาการเรยีนรูของเด็กเปนอยางมาก 
  รีส (Reese.  1977: 19)  ไดกลาววา   เกมเปนโครงสรางของกิจกรรม   ซึ่งกาํหนด
กฎเกณฑ  ในการเลน  อาจมีผูเลน 2 คน หรือมากกวา 2 คน  เลนเพือ่บรรลุตามจุดหมายที่ต้ังไว   
ซึ่งการนําเกมมาใชในการเรยีนการสอนอาจทาํไดหลายวิธี  คือ 
   1.  เปนวธิีการสอน 
   2.  นําเขาสูบทเรียน 
   3.  เปนอุปกรณประกอบการเรียน 
   4.  เปนกิจกรรมที่ใหนักเรยีนเลนในเวลาวางเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  ประภากร  โลทองคํา  (2522: 57)  ไดใหความหมาย    ของเกม   หรืการเลนเปน
สถานการณในการสอนอยางหนึง่  ทีก่ําหนดกติกาการเลน  กําหนดกระบวนการเลนเพื่อใหผูเลนไดมี
สวนรวมทางอารมณ มีความสนุกสนาน  และในขณะเดียวกนัก็จะนาํเอาแงคิดหรือความเหน็จาก
การเลนไปวิเคราะหวิจารณ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูตอไป 
  สมใจ  ทพิยชยัเมธา และ ละออ  ชุติกร (2525: 169) ไดกลาววา  เกม  คือ  การเลน
ของเด็กแตเปนการเลนที่พฒันาขึน้จากการเลนที่ไมตองมีระเบียบขอบังคับมาก มาเปนการเลนทีม่ี
กติกามกีฎเกณฑ  มีการแขงขัน แพชนะ  เปนการเลนของเด็กที่อยูในระยะทีพ่ัฒนาการทางสงัคม
ของเด็กเริ่มมากขึ้น  เด็กสนใจในการเลนกบัผูอ่ืนเพิม่ข้ึน  ในระยะแรก ก็เปนการเลนกลุมนอยกอน  
กลุมละ 2 – 3 คน การเลนกม็ีกติกาเลก็นอย โดยมุงหวงัใหเด็กไดรับความเพลิดเพลนิเปนสวนใหญ  
ตอมา เมื่อเด็กพัฒนาทางสังคมมากขึน้สามารถเลนรวมกลุมใหญไดดี การเลนของเดก็จะมีระเบยีบ 
กฎเกณฑขอบังคับเพิ่มข้ึน  มีการวางกติกาการเลนและมีการแขงขันกบัแพชนะกัน 
  กําพล  ดํารงควงศ (2535: 11) ไดใหคํานิยามของเกมวาเปนสิ่งที่ทาํใหเกิดการเรียนรู 
ที่ดีสําหรับนักเรียนเพราะเกมเปนกิจกรรมทีน่ักเรียนกระทาํดวยตนเองการใชเกมจงึเปนประสบการณ
ตรงที่นกัเรียนไดรับการสัมผัสดวยประสาทสัมผัสทัง้ 5  ซึ่งจะชวยใหนกัเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุด  
มีความคิดริเร่ิม เกิดจนิตนาการอันเปนการแสดงถึงความกาวหนาทางระดับสติปญญาของนกัเรียน 
 จากความหมายของเกมที่ไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา  เกม  หมายถึง  ส่ือที่ทาํให
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชวยฝกทักษะตางๆ  เพราะเกมเปนกิจกรรมที่นกัเรียนกระทําดวย
ตนเอง  เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง ในการเลนอาจมีผูเลน 2 คน หรือมากกวา 2 คน  ก็ได  
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ในการนําเกมมาใชสําหรับการเรียนการสอนทาํไดหลายวธิี อาจมีการแขงขันหรือไมมกี็ไดแตตองมี
กติกาการเลนเกมกาํหนดไว  แตไมตองมีกฎระเบียบมากนัก  สามารถใชในการจงูใจนักเรียน  ผอน
คลายความเครียด  อีกทั้งยังสงเสริมพฒันาการทั้งในดานรางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา ใน
ขณะเดียวกนัก็สามารถนาํเอาแงคิดจากการเลนเกมไปวเิคราะหวิจารณ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูตอไป 
 3.2  ประเภทของเกม 
  โลเวลล  (วรี  เกี๋ยสกุล.  2530: 16 ;  อางองิจาก Lovell.  1971:  186 – 187) ไดแบง 
เกมคณิตศาสตรออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้
   1.  เกมเบื้องตน (Preliminary Game) เปนเกมที่สนุกสนาน  พฤติกรรมจะไมเปน
แบบแผนการกระทาํ  จะสัมพันธกับความคิดรวบยอดทีว่างไวนอยมาก  เหมาะกับเด็กปฐมวัย 
   2.  เกมที่สรางขึ้น (Structured Game) เปนเกมที่สรางขึน้  อยางมีจุดมุงหมาย
แนนอน  การสรางเกมจะเปนไปตามแนวของความคิดรวบยอดใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการ 
   3.  เกมฝกหัด (Practice Game) เกมนี ้จะชวยเนนความเขาใจมากยิ่งขึ้น การจัด
เกมใหเดก็ควรจะไดเร่ิมไปเปนขั้นตอน  ต้ังแตเกมเบื้องตน โดยเฉพาะเนื้อหาที่เดก็เขาใจชา 
  กิลเมน และคนอื่นๆ ( Gilman ; et al.  1976: 657 – 661) ไดแบงเกมคณิตศาสตร
ออกเปน 3 ประเภท  ดังนี ้
   1.  เกมพฒันาการ (Developmental Game) เพื่อทําใหผูเลนเกิดความคิดรวม
ยอดใหมๆ 
   2.  เกมยทุธศสตร (Strategy Game) เปนเกมเพื่อยั่วยุใหผูเลนมีแนวทางที่จะบรรลุ 
ในจุดมุงหมาย      
   3.  เกมเสริมแรง (Reinforcement Game) เปนเกมเพื่อชวยใหการเรียนรูพื้นฐาน 
ตางๆ และเปนทกัษะในการนําความคิดรวบยอดที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชน 
  โคลัมบัส (เยาวพา  เดชะคุปต.  2542: 47 – 56 ; อางอิงจาก Kolumbus.  1979: 141)  
ไดจําแนกประเภทของเกมตางๆ  ซึ่งเหมาะสําหรับเดก็ปฐมวัย  ดังนี ้
   1.  เกมพฒันาทักษะโดยการกระทาํหรือการเลนวัสดุตางๆ (Manipulative Game) 
เกมชนิดนี ้เปนการที่เด็กนําของเลนตางๆ  มาเลนอยางมีกฎเกณฑและกติกา  โดยมวีัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กสามารถสรางความสัมพันธของกลามเนื้อเลก็ระหวางการใชมือ และสายตา  เชน   เกม
รอยลูกปด   ติดตังดุม  กรอกน้ําใสขวด 
   2.  เกมการศึกษา (Didactive Game or Cognitive Game)  คือ  เกมที่พัฒนาการ
คิดของเด็ก  ซึ่งจาการเลนเกมของเด็ก  ครูสามารถบอกไดวาเด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอด
ของเรื่องนัน้ๆ  อยางไร  เชน  เกมจับคูส่ิงของ  เกมโดมโิน  เกมเรยีงลาํดับเหตุการณกอนหลัง 
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   3.  เกมฝกทักษะทางรางกาย (Physical Game) เกมฝกทักษะทางรางกาย  หรือ
เกมพลศกึษามีมากมายหลายชนิด  ซึง่รวมทั้งการฝกกายบริหารประจาํวนังายๆ  แตนํามาฝกทักษะ
อยางใดอยางหนึง่ เชนฝกการรับฟง  ฝกทาํตามทิศทาง  ฝกการมีสวนรวมสําหรับเด็กเล็กๆ กตกิาที่
กําหนดไวควรงายไมยุงยากและซับซอน  เชน  เกมวิ่งไลจับ  เกมทาํตามคําสั่ง  เกมซอนหา 
   4.  เกมเพื่อพฒันาทักษะทางภาษา (Language Game) เกมฝกทกัษะทางภาษา
เปนเกมที่อาศัยจินตนาการและการใชคําพดูโดยไมตองใชวัสดุใดๆ  เกมฝกทกัษะทางภาษาบางเกม
จะสงเสริมทักษะเกีย่วกับความจํา ฝกทักษะการฟง หรือเกมการเดา  เชน  เกมอะไรเอย  เกมตะลอก
ตอกแตก 
   5.  เกมทายบตัร (Card Game)  เปนบัตรที่ครูทําขึน้  ชวยใหเด็กสามารถแยก 
ความเหมือน  ความตาง  ฝกความจาํเสริมทักษะอื่นๆ  ซึง่ครูจะตองพิจารณาวาจะเลอืกเกมอะไรให
เหมาะสมกับความตองการ หรือจุดมุงหมายของเด็ก 
   6.  เกมพเิศษ (Special Game) เกมนี้จะเลนในโอกาสพเิศษ ครูอาจจะจัดใหเด็ก
เลนเปนครั้งคราว  เชน  เกมลาลายแทงขุมทรัพย  เกมโจรสลัด  เกมตามรอยเทา  ซึ่งเกมดังกลาว
จะตองอาศัยความรวมมือของเด็กเปนอยางมาก 
  ชัยยงค  พรหมวงศ (2521: 78)  ไดเสนอเกมสําหรับฝกทักษะไว  6 ประเภท  คือ 
   1.  เกมฝกทักษะการฟงและระยะความสนใจ  เกมนี้เหมาะสาํหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ
เตรียมใหเด็กเปนผูฟงที่ดี และมีความสนใจตอส่ิงหนึง่สิง่ใดนานขึ้น 
   2.  เกมฝกปฏบัิติตามคําสั่ง  เกมนี ้คลายกบัเกมฝกทักษะการฟง คือ เด็กจะตองฟง
เสียกอนแลวจงึปฏิบัติ  เชน  ส่ังใหเด็กไปวิ่งแตะเกาอี้ โตะ แลวกลับมานัง่ที่เดิม แลวเพิม่จํานวนสิ่งที่
ตองแตะขึ้นตามลาํดับ  จนเด็กสามารถแตะตามคําสั่งไดถูกตอง  ต้ังแต 6 – 8  อยาง  เปนตน 
   3.  เกมสอนมโนทัศนเกีย่วกบัจํานวน  เปนการทองคําคลองจองเกี่ยวกบัจํานวน แต
ไมคอยมีความหมาย 
   4.  เกมฝกการฟงเสยีง เด็กเล็กชอบฟงเสียงและชอบสงเสียง  เด็กจะเรียนรูวา รูป
จะตองมีชื่อ  เชน  เมื่อครูเรียก ( ก)  เด็กที่ข้ึนตนดวย (ก) จะตองลุกขึ้น 
   5.  เกมฝกการรูจักอักษร  เกมนี้จะชวยใหเด็กจําไดวาชื่อใดใชอักษรใด  เชน  ครู
เรียกชื่อเด็ก “ปรีชา”  ใหเด็กออกเสียงนําหนา  และหาวาสิ่งของในหองมีอะไรที่ข้ึนตนดวยตัวอักษรนี ้
   6.  เกมฝกสมองและรางกาย  เกมประเภทนี ้ มีขอบเขตกวางมากเกมที่ไดกลาว
มาแลว ก็ตองใชสมองและรางกายรวมดวยทัง้สิ้น  เกมนี ้ฝกจนิตนาการ และสมองโดยตรง  แลวอาจ
ใชรางกายเขารวมดวย 



 28

  สมใจ  ทิพยชยัเมธา และ ละออ  ชุติกร (2525: 226 – 236) ไดกลาวถงึ เกมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  สามารถแยกไดตามประโยชนที่ผูเลนจะไดรับเปนสวนใหญ  ซึ่งแบงได  ดังนี ้
   1.  เกม เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เปนเกมประเภทหนึ่ง  ซึ่งมวีัตถุประสงค
ในการเลนเหมือนกับเกมประเภทอื่นๆ  แตเนนวัตถุประสงคเพื่อความเพลิดเพลนิเปนสวนใหญ 
   2.  เกมเสริมทกัษะเคลื่อนไหว  เปนเกมประเภทหนึง่  ซึ่งมีวัตถุประสงคในการเลน 
วิธีการเลน  กติกาการเลน และสื่อประกอบการเลน  เหมือนกับเกมประเภทอื่น  แตเนนวัตถุประสงค
ดานเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อใหญ  เพื่อใหเกิดความคลองแคลววองไว 
   3.  เกมเสริมทกัษะทางการเรียน  เปนเกมอีกประเภทหนึง่ ซึง่มีจุดมุงหมาย จํานวน
ผูเลน  มีกติกาการเลนเล็กนอย และมีส่ือประกอบการเลนเหมือนเกมประเภทอื่นๆ แตเกมเสริมทกัษะ 
บทเรียน  สวนมากจะเปนเกมเลนในรม และมีจุดมุงหมายจะเนนการแขงขัน หรือเสริมการเรียนรู
มากกวาการออกกําลงักาย  เชน  เกมเสริมทักษะทางภาษา  คณิตศาสตร และเกมฝกประสาท 
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  เกมมีหลายประเภทในแตละประเภท  จะมี
จุดมุงหมาย และรายละเอยีดที่แตกตางกนั  ทัง้นี้ข้ึนอยูกับเกณฑในการนําไปใช  เกมทุกชนิด  ลวน
เปนเกมที่มีคุณคาแกเด็กทัง้สิ้น  ครูจึงนําเกมเหลานี้มาใชในการเรียนการสอน  และสามารถเลือกใช
ไดตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว 
 3.3  ความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) 
  เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนับเปนกจิกรรมการเลนตามทฤษฎกีารเลนเชงิรูคิด  
(The Cognition  Theory of Play) ตามหลักของ เพียเจต (Piaget) การเลนเปนสวนสําคัญของ 
พัฒนาการทางสติปญญา  เพราะการเลนเปนการกระทาํที่ถือวา เปนการแสดงของผลรวมใน
พฤติกรรมทัง้หมดที่เดก็กระทํา และแสดงออก ซึ่งตวัเดก็ไดคิดแลวกระทําดวยความพึงพอใจ 
  โคลัมบัส (เยาวพา  เดชะคุปต.  2542: 51 ; อางอิงจาก Kolumbus.  1979: 141 – 
149) ไดใหความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) คือ  เกมที่พัฒนาการคดิของเด็ก ซึ่ง
จะตองคิดและหาเหตุผล  ครูสามารถบอกไดวา  เด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอดเรื่องนั้นๆ 
อยางไร 
  แกรมส คารร และ ฟทซ (Grambs; Carr; & Fitch.  1970: 244)  กลาววา  เกมเปน
นวัตกรรมการศึกษา  ซึ่งครูสวนมากยอมรับวากจิกรรมการเลน หรือเกมสามารถใชในการจงูใจ
นักเรียน  ครูสามารถนําเกมไปใชในการสอน  เพื่อใหการสอนดําเนนิไป  จนบรรลุเปาหมายได
เพราะเกมเปนกิจกรรมที่จัดสภาพแวดลอมของนักเรียนใหเกิดการแขงขันอยางมกีฎเกณฑ   โดยมี
วัตถุประสงคเฉพาะ และเปนกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน  
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  ประภากร  โลหทองคํา  และคนอื่นๆ ( 2522: 57) กลาววา  เกม หรือการเลนเปน
สถานการณในการสอนอยางหนึง่ ที่กาํหนดกติกาการเลน  กําหนดกระบวนการเลน  เพื่อใหผูเลน
ไดมีสวนรวมทางอารมณ  มีความสนุกสนาน และในขณะเดียวกนั ก็จะนําเอาแงคิด หรือความเหน็
จากการเลนไปวิเคราะหวิจารณ  เพื่อใหเกิดการเรียนรูตอไป 
  บุญชู สนัน่เสยีง (2527: 438) ไดกลาวถงึเกมการศึกษา (Didactic Game)  เปน
อุปกรณเครื่องชวยสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดรับความพอใจ และความสนุกสนาน  อีกทัง้ยังทาทาย 
ที่จะใหเด็กเลนเสมอ  ชวยใหเด็กมีความพรอมในทุกๆ ดาน  แตที่เนนเฉพาะ คือ  สติปญญา  เดก็
ไดฝกใชประสาทสัมผัสกับกลามเนื้อมือ  ฝกสังเกต  เปรียบเทยีบในเรือ่งรูปทรง  จาํนวน ประเภท  
และฝกคิดหาเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145)  ไดกลาวถึง
ความหมายของ เกมการศึกษา (Didactic Game) วาเกมการศึกษาเปนของเลนที่ชวยใหผูเลนเปนผู
มีความสงัเกตดี  ชวยใหมองเห็นไดฟง หรือคิดอยางรวดเร็ว  ซึ่งเกมการศึกษาจะตางจากของเลน
อยางอืน่ แตละชุดจะมีวธิีเลนโดยเฉพาะ อาจเลนคนเดยีวหรือเลนเปนกลุม  ผูเลนสามารถตรวจสอบ 
การเลนวาถูกตองหรือไม 
 จากความหมายทีก่ลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวา  เกมเปนอุปกรณเครื่องชวยสอนที่
ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาสตปิญญาในดานการคิด  การสังเกต  การคิดหาเหตุผล  เนื่องจากเกม
การศึกษาแตละชุด  จะมีวธิเีลน  โดยเฉพาะอาจเลนคนเดียว หรือเปนกลุม และผูเลนสามารถ
ตรวจสอบวา เลนถูกตองหรอืไมดวยตนเอง  รวมทัง้เด็กไดใชประสาทสมัผัสกับกลามเนื้อมือ 
หลังจากเลนเกมแลว  เด็กกจ็ะเกิดความคดิรวบยอดในเรื่องๆ นัน้ได 
 3.4  ประเภทของเกมการศึกษา 
  ไดมีนักการศึกษาหลายทาน ไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตางๆ  ดังนี ้
  โคลัมบัส (เยาวพา  เดชะคุปต.  2542: 51 – 56 ; อางอิงจาก  Kolumbus.  1797: 
141 – 149) ไดแบงเกมการศึกษาออกเปน 
   1.  เกมการแยกประเภท (Classification)  เกมฝกแยกประเภท  หมายถึง   
การแยกกลุมจัดกลุม  จับกลุม  จับคู  ซึง่สามารถฝกทกัษะเด็กไดหลายอยาง  โดยแยกเปนของ 
ที่เหมือนกันและตางกนั ของที่มีลักษณะกลม ส่ีเหลีย่ม หรือแยกตามสี รูปทรง ขนาด  ซึ่งแบง
ออกเปน 
    1.1  เกมลอตโต (Lotto) เปนเกมทีเ่ลนอยางงาย  โดยเดก็จะมีรูปภาพเลก็ๆ   
อยูชุดหนึง่ ซึ่งจะนาํมาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรูปที่เดก็เลือกออกมา เขาจะตองหารูปที่เหมือนกนั 
วางลงใหได ถารูปนัน้ไมมีคู  เขาก็จะวางบตัรนั้นลงแลวหาภาพใหม 
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    1.2  เกมโดมิโน (Domino) เปนเกมที่ในแตละดานจะมภีาพ  จํานวน  ตัวเลข  
จุด  ใหเดก็เลอืกภาพที่มีสี  รูป หรือขนาดตอในแตละดานไปเรื่อยๆ 
    1.3  เกมตารางสัมพนัธ (Matrix) เกมนี ้จะประกอบดวยตารางซึง่แบงเปนชอง 
มีขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็กๆ ขนาดเทากับตารางแตละชองโดยการเลนอาจจะจับคูภาพที่
อยูขางบนกับภาพทีเ่ด็กวางลงใหตรงกนัหรืออาจจะจับคูภาพทีม่ีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบน
กับภาพที่อยูดานขางก็ได  เชน  ครูอาจจะวางบัตรภาพวงกลมไวดานขาง  วางบัตรสีแดงไวขางบน  
แลวใหเด็กหาบัตรภาพที่มีสีแดงและเปนวงกลมมาวางใหตรงกนั 
   2.  เกมฝกทําตามแบบ (Patterning) ในเกมชนิดนีเ้ด็กจะตองสราง หรือวาด หรือ
ลากตามแบบตามลําดับ ซึง่เด็กจะใชลูกปด หรือบล็อกทีม่ีสีหรือขนาดตางๆ  กับบัตร หรือแมแต
แปรงสีฟนก็ไดมาวางไวตามลําดบั  ตัวอยางเชน  ถาตัวอยางมี 3 สี เชน ดํา ขาว แดง  เด็กก็จะจัด
ส่ิงของตามลาํดับเร่ือยไป  ซึ่งเด็กจะตองตัดสินใจวาจะเลือกอะไรกอนหลัง  เพื่อทาํตามแบบ 
   3.  เกมฝกลาํดับหรืออนุกรม (Sequence, Serration) ในเกมนี ้จะฝกความจาํของ
เด็กโดยครูจะเลาเหตุการณหรือลําดับเร่ืองราว หรือนิทาน  แลวใหเดก็วางสิ่งตางๆ หรือภาพ
ตามลําดับในเรื่อง 
  จันทวรรณ  เทวรักษ (2526: 36) ไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตางๆ  ดังนี ้
   1.  เกมจับคูภาพเหมือน  เด็กฝกสังเกตภาพที่เหมือนกนั  นาํภาพที่เหมอืนกนัมา
เรียงเขาคูกนั 
   2.  โดมิโน  เปนเกมที่มีขนาดเล็กเปนรูปส่ีเหลี่ยมผนืผา  แบงครึ่งออกเปน สวนใน 
แตละดาน จะมีภาพ จํานวน ตัวเลข  จุด ใหเด็กเลือก ทีม่ีสี รูป  หรือขนาดตอกนัในแตละดานไป 
เร่ือยๆ 
   3.  ภาพตัดตอ เปนการแยกชิ้นสวนของภาพออกเปนชิน้ๆ แลวใหเด็กนําตอกันให
เปนภาพที่สมบูรณ  ภาพตัดตอ  ควรมีจํานวนชิน้ทีจ่ะใหเด็กตอใหเหมาะสมกับวยั  เด็กเล็กควรมี
จํานวนชิน้ก็ไมชิ้นประมาณ  5 – 6  ชิ้น  เมื่อเด็กโตขึ้นกม็ีจํานวนเพิม่มากขึ้น 
   4.  ภาพสัมพนัธ  เปนการนาํภาพที่เปนประเภทเดียวกนัหรือมีความสัมพันธกนั
มาจับคูกนั  จะชวยฝกใหเดก็รูจักคิดหาเหตุผล  และจัดประเภทไดถูกตอง 
   5.  ลอตโต  เปนเกมที่ม ี 2 สวน ใหเด็กศกึษารายละเอียดของภาพ  ภาพใหญ
จะตองเปนสิ่งที่ใหเด็กรูจกัรายละเอยีดตางๆ  สวนภาพเล็กเปนภาพปลีกยอยของภาพใหญที่
ตองการใหเดก็เรียนรู  โดยใหเด็กศึกษาภาพใหญวาเปนเรื่องอะไร มคุีณสมบัติอยางไร  ใหเด็กหยิบ
ภาพเล็กที่เตรยีมมาวางใหสมบูรณ 
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   6.  ภาพตอเนือ่งหรือการเรียงลําดับ  เปนการเรียงลาํดับภาพตามเหตกุารณ 
ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณแรกไปจนถึงเหตุการณสุดทาย 
   7.  พื้นฐานการบวก  เปนเกมที่ผูเลนไดมีโอกาสฝกการบวก  โดยยึดแผนหลกั 
เปนเกณฑ  ผูเลนตองหาชิน้สวนเลก็ 2 ชิน้  เมื่อรวมกนัแลวไดผลลัพธเทากบัจํานวนภาพ ใน 
แผนหลัก 
   8.  ตารางสัมพันธ ประกอบดวยชองขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็กๆ ขนาด
เทากับชองตาราง เพื่อเลนเขาชุดกันโดยมบัีตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบนแตละชอง  โดยการ
เลนอาจจับคูภาพทีม่ีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145 – 153) ไดจําแนก
ประเภทของเกมเปนชนิดตางๆ  ดังนี ้
   1.  เกมจับคู  เกมชนิดนี้เปนการฝกการสังเกต  การเปรียบเทียบ  การคดิหาเหตผุล 
เกมจับคู เปนการจัดของเปนคูๆ ชุดละตั้งแต 5 คู ข้ึนไป อาจเปนการจบัคูภาพหรือวสัดุอุปกรณตางๆ 
ก็ได  เกมประเภทนี้สามารถจัดไดหลายชนิด  ไดแก 
    1.1  การจับคูส่ิงที่เหมือนกนั 
     1.1.1  จับคูภาพหรือส่ิงของที่เหมือนกันทกุประการ 
     1.1.2  จับคูภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน 
     1.1.3  จับคูภาพกับโครงรางของสิ่งเดยีวกัน 
     1.1.4  จับคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก 
    1.2  การจบัคูส่ิงที่เปนประเภทเดียวกนั เชน ไมขีด – ไฟแช็ค  เทยีน – ไฟฟา 
    1.3  การจับคูส่ิงที่มีความสมัพันธกนั เชน ส่ิงที่ใชคูกัน แม – ลูก สัตวกบัอาหาร 
    1.4  การจับคูส่ิงที่มีความสาํคัญแบบตรงกันขาม  คนอวน – คนผอม 
    1.5  การจับคูภาพเต็มกับภาพสวนยอย 
    1.6  การจับคูภาพเต็มกับภาพชิน้สวนที่หายไป 
    1.7  การจับคูภาพที่ซอนกนั 
    1.8  การจับคูภาพทีเ่ปนสวนตัดกับภาพใหญ 
    1.9  การจับคูส่ิงที่เหมือนกนัแตสีตางกนั 
    1.10  การจับคูภาพที่มเีสียงสระเหมือนกนั  เชน  กา-นา   ง ู– ปู 
    1.11  การจับคูภาพที่มเีสียงพยัญชนะตนเหมือนกนั  เชน  นก-หน ู  กุง- ไก 
    1.12  การจับคูแบบอปุมาอุปไมย 
    1.13  การจับคูแบบอนุกรม 
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   2.  เกมภาพตัดตอ เปนเกมฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพ  รอยตัดตอของภาพ
ที่เหมือนกัน หรือตางกัน ในเรื่องของสี  รูปราง  ขนาด  ลวดลาย  เกมประเภทนี ้มีจํานวนชิ้นของภาพ
ตัดตอต้ังแต  5 ชิ้นขึ้นไป  ซึ่งขึ้นอยูกับความยากงายของภาพชุดนั้น  เชน  หากสีของภาพไมมีความ
แตกตางกนั  จะทาํใหยากแกเด็กยิง่ขึ้น 
   3.  เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน)  เพื่อฝกการสังเกต  การคดิคํานวณ  การคิด 
เปนเหตุเปนผล  เกมประเภทนี้มหีลายชนดิ  ประกอบดวยชิน้สวนเปนรูปส่ีเหลี่ยมหรือรูปสามเหลีย่ม
ต้ังแต 9 ชิ้นขึน้ไป  ในแตละดานจะมีภาพ  จํานวน ตัวเลข  จุดใหเด็กเลือกตอกันในรูปที่เหมือนกนั  
แตละดานไปเรื่อยๆ 
   4.  เกมเรียงลาํดับ  เปนเกมฝกทักษะการจําแนก  การคาดคะเน   เกมประเภทนี ้
มีลักษณะเปนภาพสิ่งของ  เร่ืองราว  เหตกุารณ  ต้ังแต  3 ภาพขึ้นไป  แบงเปน 
    4.1  การเรียงลําดับภาพและเหตุการณตอเนื่อง 
    4.2  การเรียงลําดับ ขนาด ความยาว ปริมาณ ปริมาตร  จํานวน  เชน  ใหญ –
เล็ก,   ส้ัน - ยาว, หนัก-เบา,  มาก – นอย 
   5.  เกมจัดหมวดหมู เพื่อฝกทักษะการสงัเกต  การจัดแยกประเภท  เกมประเภทนี ้
มีลักษณะเปนแผนภาพ หรือของจริง  ประเภทสิ่งของตางๆ  เปนเกมที่ใหเด็กนํามาจัดเปนพวกๆ  
ตามความคิดของเด็ก 
   6.  เกมหาความสัมพนัธระหวางภาพกับสัญลักษณ เกมนี้จะชวยเด็กกอนที่จะเร่ิม
อานหนงัสือ เด็กจะคุนเคยกบัสัญลักษณเปนภาพที่มีภาพกับคํา หรือตัวเลขแสดงจํานวน  กําหนดให
ต้ังแต 3 คูข้ึนไป 
   7.  เกมหาภาพที่มีความสมัพันธลําดับทีก่าํหนด  ฝกการสังเกตลําดับที ่ ถาเก็บ
ตนแบบจะฝกเรื่องความจํา  เกมประเภทนี ้ภาพตางๆ  5 ภาพ เปนแบบใหเด็กสังเกตลําดับของภาพ  
สวนที่เปนคําถามจะมีภาพกําหนดให 2 ภาพ  ใหเด็กหาภาพที่สามทีเ่ปนคําตอบ ทีจ่ะทาํใหภาพ  ทั้ง
สามเรียงลําดบัถูกตองตามแบบ 
   8.  เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (ลอตโต) ฝกการสงัเกตรายละเอยีดของภาพ 
เกม จะประกอบดวยภาพแผนหลกั 1 ภาพ และชิน้สวนที่มีภาพสวนยอย  สําหรับเทยีบกับภาพ 
แผนหลัก  อีกจํานวนหนึ่งตั้งแต 4  ชิ้นขึน้ไป  ใหเด็กเลือกภาพชิน้สวนเฉพาะที่มีอยูในภาพหลัก หรือ
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดใหเกี่ยวกับภาพหลัก 
   9.  เกมหาความสัมพนัธแบบอุปมาอุปไมย  เกมนี้ประกอบดวยชิ้นสวนแผนยาว
จํานวน 2 ชิน้ตอกันดวยผาหรือวัสดุอ่ืน  ชิ้นสวนตอนแรก มีภาพ 2 ภาพที่มีความสมัพันธ หรือ
เกี่ยวของกนัอยางใดอยางหนึ่งชิน้สวนที่สองมภีาพ 1 ภาพ  เปนภาพที่สามที่มีขนาด ½  ของชิ้นสวน  
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ใหเด็กหาภาพที่เหลือ  ซึ่งเมือ่จับคูกับภาพที่เหมาะสมแลว  จะมีความสมัพันธทาํนองเดียวกับภาพคู
แรกตัวเลือกเปนแผนภาพขนาดเทากับภาพที่สามสาระของเกม  อาจเปนในเรื่องของรูปราง  จํานวน 
   10.  เกมพืน้ฐานการบวก  เปนการฝกใหมีความรวบยอดเกี่ยวกบัการรวมกัน หรือ
การบวกโดยเกมแตละเกมจะประกอบดวยภาพหลัก 1 ภาพ  ที่แสดงจํานวนตางๆ  และจะมีภาพ
ชิ้นสวนตั้งแต 2 ภาพขึ้นไป  ภาพชิ้นสวนมขีนาด ½ ของภาพหลกั  ใหเดก็หาภาพชิน้สวน 2 ภาพ 
ที่รวมกนัแลว  มีจํานวนเทากบัภาพหลกัแลว นํามาวางเทยีบเคียงกับภาพหลกั 
   11.  เกมจับคูตารางสัญลักษณ  เปนการฝกคิดการสังเกต และฝกการคิดเชื่อมโยง
ความสัมพันธประกอบดวย ชองขนาดเทากัน และมีบัตรเล็กๆ  ขนาดเทากบัชองตาราง  เพื่อเลน 
เขาชุดกัน  โดยมีบัตรที่กาํหนดไวเปนตวันาํไวขางบนของแตละชอง  โดยการเลนอาจจับคูภาพทีม่ี
สวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได 
 จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา  เกมการศึกษาจะมีหลายประเภท  ซึ่งแตละ
ประเภท  สวนใหญจะเนนฝกทางดานสตปิญญา และเปนเกมที่ชวยพัฒนาเด็ก และสนองความ
ตองการตามธรรมชาติของเด็ก 
 3.5  จุดประสงคของการจัดเกมการศกึษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2528: 15) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการ
จัดเกมการศึกษาไว  ดังนี ้
   1.  เพื่อฝกใหเด็กรูจักการสังเกตและจําแนกดวยสายตา 
   2.  ฝกการแยกประเภทหรือการจัดหมวดหมู 
   3.  ฝกการใชความคิดอยางมีเหตุผล 
   4.  ฝกการตัดสินใจในการแกปญหา 
   5.  เพื่อฝกประสาทสมัพนัธระหวางตากับมือ 
   6.  เพื่อฝกมนษุยสัมพนัธดีระหวางกลุม  ฝกคุณธรรมตางๆ  
   7.  เปนการทบทวนเนื้อหาวชิาที่ไดเรียนไปแลว 
  วิยะดา บัวเผือ่น (2531: 19) กลาววา  จุดประสงคของการเลนเกมการศกึษา  คือ 
ชวยใหผูเลนเปนผูมีความสงัเกตด ี มีความสามารถในการมอง จาํแนกดวยสายตา ไดฟง หรือคิด
อยางรวดเร็ว และในเกมการศึกษาแตละชุดจะมีวิธกีารเลนโดยเฉพาะ   สามารถวางเลนบนโตะได 
ผูเลนสามารถตรวจสอบการเลนวา ถูกตองหรือไมดวยตนเอง และเมื่อเลนเกมไดสําเร็จทําใหเกิด
แรงจูงใจ ที่จะเรียนโดยไมเบือ่หนาย 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 13 – 16) ไดกลาวถงึจุดประสงค
ของการเลนเกมการศึกษา  ดังนี ้
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   1.  เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กไดเรียนรูส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว  เชน  เรียนรูเร่ืองขนาด  
น้ําหนกั  สี  รูปราง  ความเหมือน  ความตาง  เรียนรูเกีย่วกับตนเอง  เชน  เรียนรูวาชอบ หรือไมชอบ
ทําอะไร  เรียนรูอยูรวมกับผูอ่ืน  เชน  การรอคอย  การแบงปน  การตดัสินปญหาตางๆ 
   2.  เปนการตอบสนองพฒันาการทางอารมณของเด็ก  เพราะในขณะที่เด็กเลน เด็ก
จะไดแสดงออกอยางเต็มที ่ มีความสดชืน่  สนุกสนาน เบิกบาน  ทาํใหเด็กรูสึกเปนสุข  เพราะไดเลน
ตามที่ตนเองตองการ  ซึ่งจะชวยใหเด็กลดความตึงเครียดทางดานจิตใจ และชวยใหเกิดความแจมใส 
   3.  เปนการตอบสนองความตองการของเด็กในหลายๆ ดาน  เชน  ในดานของ
ความอยากรู  อยากเหน็  ซึ่งเด็กแสดงออกโดยการทดลอง  หยิบ  จับ  สํารวจ  เขยา  ฟงเสยีง  ดาน
ความตองการทางรางกาย  ความตองการทางจิตใจ  เปนการทดแทนความตองการของเด็ก 
   4.  ชวยพัฒนาคุณสมบัติหลายประการทีจ่ะชวยใหเด็กไดรับความสําเร็จ  ในการ
ทํางาน เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเปนผูใหญ  ฉะนัน้ทกัษะที่เด็กไดรับจากการเลน  จะเปนพืน้ฐานในการ
ทํางานของเดก็ในอนาคต 
   5.  เปนการเตรียมชีวิตของเด็กเปนการฝกใหเด็กรูจักหนาทีท่ี่ตนเอง  ตองทาํ 
ในอนาคต  ฝกการพึ่งพาตนเอง  การเอื้อเฟอเผื่อแผ  การแบงปน  การเปนผูนาํผูตามที่ดี 
   6.  เปนการชวยใหเด็กไดคนหาความสามารถพิเศษของตนเอง เชน  ความสามารถ
ในดานการจดจํา  การจาํแนกวัสดุ  ส่ิงของ  สี  ขนาด หรือแมแตเปนการฝกฝนเรื่องระบบการคิด  ให
พัฒนาเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับวยัของเด็ก 
   7.  ชวยพัฒนารูปแบบการคดิของเด็ก ในขณะที่เด็กเลนเกมเด็กไดฝกคดิไปดวย 
เปนชวงสัน้ๆ  ทําใหเด็กมีโอกาสคิดหาเหตผุล คิดแกปญหา ฝกการตัดสินใจ ซึง่กระบวนการเหลานี้
จะเปนไปโดยที่เด็กรูตัว  แตรูปแบบกาคิดของเด็กก็จะพฒันาไปเรื่อยๆ ยิ่งมีโอกาสไดฝกฝน และ
ไดรับการยอมรับมากเทาใด  เด็กก็จะพัฒนาการคิดของตนเองใหมีเหตุผลมากขึ้น 
   8.  สงเสริมจนิตนาการ และความคิดสรางสรรคของเด็กเปนการเปดโอกาสใหเดก็
ไดเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและแสดงออกโดยเสรี  ขณะที่เด็กเลน  เด็กจะเปดใจใหสบายเต็มที ่ จึง
สามารถที่จะคดิไดอยางอิสระ  ซึ่งหากมีการฝกฝน และสงเสริม  รวมทัง้ยอมรับความคิด และ
จินตนาการของเด็กในขณะทีเ่ลนแลว  จะทาํใหเด็กกลาแสดงออก  กลาคิด  มากขึ้นยิ่ง  เด็กมีอิสระ
ในการจนิตนาการและคิดสรางสรรค  ในขณะที่เลนไดมากเทาใด  โอกาสที่เด็กจะเกดิความเชื่อมัน่ 
ในตนเอง และกลาแสดงความคิดของตนเอง ก็จะมากขึ้นเทานั้น 
   9.  ชวยพัฒนาเด็กในทุกๆ ดาน  คือ 
    ทางดานรางกาย  เกมเปนการฝกกลามเนือ้มือกับตาใหประสานกัน  อยางม ี
ประสิทธิภาพ  ทางดานอารมณ – จิตใจ  เกมชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางอารมณและจิตใจให 
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มั่นคงแข็งแรงรูจักปรับอารมณใหเขากับภาวะแวดลอม  ทางสังคม   เกมจะชวยใหเดก็   มีความ 
สัมพันธกับบุคคลอ่ืนเปนการเรียนรูที่จะอยูรวมกลุมรูจักบทบาทของสมาชิกในกลุม  ฝกเด็กในเรื่อง
ของการปรับตัวทางสติปญญา  เดก็จะเกดิความคิดรวบยอดในสิ่งตางๆ ที่เรียนรู 
  อุษา  กลแกม (2533: 20) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการจัดเกมการศึกษาชวยใหผูเลน
บรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางได คือ  สามารถจําแนกดวยสายตา  คิดหาเหตุผล 
คิดแกปญหา  แยกประเภท  จําแนกเสยีง  หาความสัมพนัธ ใหสังเกตเปรียบเทียบรูปภาพ และวัสดุ
ส่ิงของตางๆ  ใชความคิดอยางมีเหตุผล  การตัดสินใจแกปญหา  และเปนการเตรียมความพรอมไปสู
การอานและการเขียน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145)  ไดกลาวถึง
จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
   1.  ฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการใชประสาทสัมพันธ  เพื่อใหเกิดการรับรู
เพื่อจะนําไปสูการเรียนรู 
   2.  พัฒนาการคิดหาเหตุผล 
   3.  ฝกการสงัเกตและการตดัสินใจ 
   4.  ฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ 
   5.  ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนรู 
   6.  ฝกการจาํแนกเกีย่วกบัสี  รูปทรง  รูปราง  ขนาด  ปริมาณ  จํานวน  เสียง 
   7.  ฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรและภาษา 
   8.  ฝกการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ 
 จากจุดประสงคของการจัดการศึกษาที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา เกมการศึกษา เปนสื่อที่
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ตอบสนองความตองการของเด็กหลายๆ ดาน เพราะเกมการศึกษา 
เปนสิ่งที่ชวยเปนพืน้ฐานในการเตรียมความพรอมทั้ง 4 ดาน  โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อเด็กไดเลนเกม
การศึกษาเด็กไดรูจักการสังเกต  การจําแนก  การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู  การเชื่อมโยง  ฝก
การรับรู ซึ่งทักษะเหลานีเ้ปนทักษะพืน้ฐานในการคิดขณะที่เด็กเลนเกมไดมาก เด็กก็จะไดฝกคิดมาก
ซึ่งสิ่งเหลานี ้จะเปนพื้นฐานในการทํางานของเด็กในอนาคต และเมื่อเติบโตเปนผูใหญก็จะกลายเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพ 
 3.6  หลักในการใชเกมการศกึษา 
  ราศี  ทองสวัสด์ิ (2523: 79) ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการนาํเกมการศึกษาไปใชวา 
   1.  ครูควรเตรียมเกมการศึกษาไวใหเพยีงพอ 
   2.  ลักษณะของเกมอาจเปนภาพตัดตอ จับคูภาพเหมอืน โดมิโน การแยกหมู 
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   3.  เวลาที่ใชในการฝกกําหนดไวเปน 1 กจิกรรม  เพราะอุปสรรคแตละชุดจะใหผล 
ตอเด็กไมเหมอืนกนั  ดังนัน้  การจัดควรจดัหมุนเวียนใหเด็กเลนหรือฝกทุกชุดใหทัว่ถึงกนั 
   4.  เกม หรืออุปกรณที่จะใช ควรมีพอทีจ่ะหมุนเวียนกนัอยูเสมอหากจาํเจ  เด็กก็
อาจจะเบื่อไมอยากเลน  
  อารี  เกษมรัติ (2523: 71 – 72)  กลาววา การนําเกมการศึกษามาใชควรลําดับเกม
ตามความสามารถ  เร่ิมจากสิ่งที่ไมละเอยีดนัก  เพราะเด็กจะสังเกตสิ่งที่ใหญกอน  เมื่อเดก็มีความ
สังเกตจดจํามากขึ้น จึงจะใหเด็กไดสังเกตสวนยอยๆ หรือสวนละเอยีดมากขึ้นตามลําดับ  ดังนัน้ จึง
ควรใหเด็กไดเลนเกมที่มีความยากเพิ่มข้ึน  เพื่อใหเด็กรูจกัคิด รูจักสังเกต  จดจํา อยางมีเหตุผลมาก
ข้ึน  วิธีการที่ใหเด็กเลนอาจใหเด็กเลนเปนกลุม เลนคนละชุด หรือ 2 คนตอ 1 ชุด  ใครเลนเสร็จกอน
ถูกตองตามกติกาก็ใหเลนเกมชุดอื่นตอไป ในระยะแรกเด็กจะสังเกตและลองเลนบางโดยผลัดกันเลน
คร้ังละ 6 – 8 คน  เด็กจะเลนแบบนี้สักระยะหนึ่ง  อาจจะประมาณหนึง่เดือน  จากนัน้ ใหเด็กเลนเอง
โดยแบงกลุมใหรับผิดชอบ  แตละเกมจะวางกตกิาไววา แตละกลุมตองไมสงเสยีงดัง  ตองไมแยงกนั
เลนดวยความเร็วและถูกตอง  รูจักรักษาของไมทําสกปรก หรือฉีกขาด  เลนเสร็จแลว  ตองเก็บให
เรียบรอย  กลุมใดทําถกูตอง  ตามกติกา  ถือวาชนะ  แลวจึงสลับกันเลน  เมื่อเด็กมีความชาํนาญ 
ในการเลนมากขึ้น  ครูตองเพิ่มเกมใหเด็กเลน  โดยจัดเกมทีย่ากและแปลกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหเดก็รูจัก
คิด  สังเกต  และจดจําอยางมีเหตุผล  ทัง้นีข้ึ้นอยูกับความสามารถของเด็กดวย 
 จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา  ในการนาํเกมการศึกษาไปใชตัวครูสําคัญมากจะตองมี
ความพรอมในทกุๆ ดาน และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกมการศึกษาเปนอยางด ี เพื่อที่จะเปน 
ผูแนะนาํและชวยเหลือเด็กใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาไดอยางถกูตอง  ถกูวิธ ี
 3.7  ประโยชนของเกมการศึกษา 
  เกศิน ี โชติเสถียร (2523: 3) กลาววา  เกมการสอนจัดเปนสื่อการสอนอีกประเภทหนึ่ง 
ซึ่งใชเราใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานใชเปนเครื่องมอืฝกทักษะ  เกมแตละเกมมจีุดประสงคแนน
นอนวาเปนการฝกเนื้อหาอะไร (ลาวัลย  พลกลา.  2523: 11) 
  เยาวพา  เดชคุปต (2528: 36) กลาววา  เกมการศึกษาเปนกิจกรรมทีม่ีความสาํคัญยิ่ง
ตอการฝกทกัษะ และชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงที่เรียนการเลนเกมการศึกษา จึงเปน
วิธีการอยางหนึ่งที่สงเสรมใหเด็กเกิดการเรียนรู และชวยพัฒนาทักษะตางๆ รวมทัง้ชวยสงเสริม
กระบวนการในการทํางาน และการอยูรวมกันในสังคม 
  วรรณพร  ศิลาขาว (2538: 35) กลาววา  เกมการศึกษา  เปนกิจกรรมที่มีคุณคาแกเด็ก
ทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  ชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน 



 37

  อัจฉรา  ชวีพนัธ (2526: 3) กลาววา  การจดักิจกรรมเกมการศึกษา  ยังชวยใหเด็ก
เพลิดเพลนิผอนคลายความตึงเครียด  เราความสนใจของเด็กและเรียนรูพฤติกรรมทางสังคม  รูจัก
ความรับผิดชอบ สงเสริมใหเด็กมีความสามัคคี รูจักการเอื้อเฟอ  ชวยเหลือ  แบงปน ยอมรับกัน และ
รูจักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ประโยชนของเกมการศกึษา เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริม และฝก
ทักษะใหเด็กไดเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน นอกจากนีว้ิธกีารเลน ยงัชวยสงเสริมใหเด็กเกิด
พฤติกรรมทางสังคมในดานการชวยเหลือแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน  เพือ่ใหอยูรวมกันในสังคม อยาง
มีความสุข 
 3.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัเกมการศกึษา 
  งานวจิัยตางประเทศ 
   พินเตอร (Pinter.  1977: 710 – A) ไดศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ ทางการ 
สะกดคําที่สอน  โดยใชเกมการศึกษา และสอน โดยตํารากับนกัเรียนระดับ 3 ใน  เพนซิลวาเนีย 
จํานวน  94 คน  โดยไดศึกษาเกี่ยวกับมโนภาพและความสามารถในการจดจํา ผลการทดลอง พบวา 
    1.  กลุมที่ใชเกมการศึกษา  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําสงูกวากลุม 
ที่สอนตามตํารา 
    2.  นักเรียนหญิง และนักเรยีนชายในกลุมที่ใชเกมการศึกษา  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการสะกดคําสูงกวากลุมที่เรียนตามตํารา 
    3.  กลุมที่ใชเกมการศึกษามีความคงทนในการจาํสูงกวากลุมที่สอนตามตํารา 
    4.  นักเรียนทีม่ีสติปญญาปานกลาง  และต่ําในกลุมการใชเกมการศึกษาม ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําสูงกวากลุมที่เรียนตามตาํรา 
    5.  เด็กผูหญิงมีมโนภาพแหงตนในการรวมมือมากกวาเด็กชาย 
  งานวจิัยในประเทศ 
   จันทรวรรณ  เทวรักษ (2526: บทคัดยอ) ไดศึกษาอิทธิพลของการจัดกจิกรรม 
สรางสรรคและเกมการศึกษาในวยั 4 – 6 ขวบ ทีม่ีผลตอการเรยีนรูภาษาไทย และคณิตศาสตร มี
กลุมทดลอง  2 กลุม  กลุม 1 เนนการอานเขียนและเรียนเลขอีกกลุม 1 เนนการฝกกิจกรรม
สรางสรรค และเกมการศึกษา ผลปรากฏวา  การเรียนทีเ่นนการฝกกิจกรรมสรางสรรค และ 
เกมการศึกษา มีผลสงเสริมความสามารถและทักษะในการเรียนภาษาไทย และคณิตศาสตร
มากกวาวิธกีารสอนเนนการอานเขียนและเรียนเลข 
   รุงรวี  กนกวิบูลยศรี (2529: 57) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในดาน 
การจําแนกดวยการมองเหน็ของเดก็ปฐมวยัที่ไดรับการฝกทักษะโดยใชเกมการศึกษา กับการใช 
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แบบฝกหัด ผลปรากฏวา ความสามารถในดานการจาํแนกดวยการมองเหน็ของกลุมที่ฝกทักษะ 
โดยใชเกมการศึกษาสงูกวากลุมที่ใชแบบฝกหัด 
   วรรณา  แจมกังวาล (2534: 45) ไดศึกษาความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษของ
เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาปกติ และเกมการศึกษาที่เสริมดวยเกมฝก
ดานมิติสัมพันธ  ผลการศึกษาพบวา  เดก็ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา ที่
เสริมดวยเกมฝกดานมิติสัมพันธมีความคดิรวบยอดในดานการอนุรักษสูงกวาเดก็ปฐมวัยที่ไดรับ 
การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาแบบปกติ 
   เยาวพรรณ  ทมิทอง ( 2535: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการพฒันาสติปญญาของเด็ก
ปฐมวัยดวยเกมการศึกษามติสัมพันธ  ผลการวิจยัพบวา  เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเลน 
เกมการศึกษามิติสัมพันธ และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษาแบบปกติ ตาม
หนวยการสอนมีพฒันาการทางสติปญญาแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษา สรุปไดวา  เกมการศึกษาเปนสื่อ 
ที่สําคัญ และเปนพืน้ฐานในการเรียนรูของเด็ก  เดก็ไดมีสวนรวมเกิดความสนุกสนาน  ฝกการใช
ความคิด  ฝกการตัดสินใจ  แกปญหาใหเด็กไดเรียนรู   ฝกทักษะการคิด  ซึ่งในดานมิติสัมพันธเปน
สมรรถภาพทางสมองสามารถที่จะฝกฝนได  ความสามารถดานนี ้  สงผลใหมนุษยเขาใจถึงขนาด  
มิติตางๆ  ความไกล – ใกล สูง – ตํ่า ทรวดทรง  ปริมาตร  สามารถสรางจนิตนาการใหเหน็สวนยอย
และสวนผสมของวัตถุเมื่อนาํมาซอนกนั   ในความ สามารถดานนี ้ ถาเด็กไดฝกมากๆ  จะเปนการ
พัฒนาการคิดในรูปแบบตางๆ  ซึ่งการทีเ่ด็กไดฝกคิดมากๆ จากการเรยีนรู  การสงัเกต จนสามารถที่
จะคิดตัดสินใจแกปญหาได 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาตามลาํดับข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 
  1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกสุมกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดทาํและการวิเคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี ้เปนเด็กนักเรียนชาย - หญงิ ทีม่ีอายุระหวาง 
5 – 6  ป กําลงัศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนซอยแอนเนกซ  
(กาญจนาภิเษก 2) สํานกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจยัครั้งนี ้เปนเด็กนักเรยีนชาย – หญิง ที่มีอายุระหวาง  
5 – 6  ป กําลงัศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนซอยแอนเนกซ  
(กาญจนาภิเษก 2)  สํานักงานเขตสายไหม   กรุงเทพมหานคร  จํานวน  15 คน   โดยมีข้ันตอน 
ในการเลือกกลุมตัวอยาง  ดังตอไปนี ้
  1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดมา โดยวิธกีารจับสลาก 1 หองเรียน จาก
จํานวน  3 หองเรียน (Simple Random Sampling) 
  2.  สุมนักเรยีน  จํานวน 15 คน  จาก 1 หองเรียน  โดยการจับสลาก  เพื่อเปน 
กลุมตัวอยางในการวิจัย 
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  ประกอบดวย 
 3.1  แผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศกึษา 
 3.2  แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั  ไดแก 
  3.2.1  การชวยเหลือ 
  3.2.2  การแบงปน 
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  3.2.3  การยอมรับ 
  3.3  เกมการศึกษา 
 การสรางเครือ่งมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ตอนที่ 1  ข้ันตอนในการสรางแบบสังเกตพัฒนาการทางดานสงัคม 
   1.  ศึกษาทฤษฎี  เอกสาร และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมดานสังคมของ
เด็กปฐมวยัดานการสงัเกตพฤติกรรมการบนัทกึพฤติกรรม  ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม
ของ ทัศนัย  อุดมพันธ (2541) วีระพงศ  บุญประจักษ (2545) ปทมา  ศุภกําเนิด (2545) วราภรณ 
ปานทอง (2548) ไดสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปที่ 2  แลวนาํมาสราง
เกณฑการประเมินใหครอบคลุมพฤติกรรมทางสังคม  ไดแก  การชวยเหลือ  แบงปน  การยอมรับ
ผูอ่ืน  โดยสรางมารตราสวนประเมินคาสามระดับ (Numerical  Rating  Scales)  โดยกําหนด
คะแนน เปน  0,  1 และ  2   เปนระดับคะแนน  ดังนี ้
    0  หมายถึง  นอย  เด็กไมแสดงพฤติกรรมดานสงัคม  การชวยเหลือ   
การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน หรือปฏิเสธที่จะทํา 
    1  หมายถึง  ปานกลาง  เมือ่แสดงพฤติกรรมดานสังคม การชวยเหลือ   
การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน  โดยเพื่อน หรือครูบอกขอรองใหรวมมอื 
    2  หมายถึง  มาก  เด็กแสดงพฤตกิรรมดานสังคม การชวยเหลือ  การแบงปน  
การยอมรับผูอ่ืน ดวยตนเอง 
   2.  นําแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคม  ทดลองใชกับเดก็  ชัน้อนุบาลปที่ 2  ทีม่ี
อายุระหวาง  5 – 6 ป ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  โดยผูวิจยัทาํการสงัเกตและบันทึกพฤตกิรรมทางสังคม
เพื่อศึกษาความชัดเจนทางสงัคมแลวนาํมาปรับปรุงแกไขใหสมบรูณ 
  วิธีการหาคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคม 
   1.  นําแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3 ทาน  เพื่อแสดง
หลักฐานความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา และความเหมาะสม  จํานวน  2 ทาน ที่มีความเชี่ยวชาญใน
เร่ืองการวัดผลประเมินผล และมีความเชี่ยวชาญในการสอนระดับปฐมวัย  จาํนวน  1 ทาน คือ 
    1)  อาจารยมิง่  เทพครเมือง  นกัวิชาการศึกษาหัวหนางานวิจัย  โรงเรียนสาธิต 
(ฝายประถม)   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
    2)  อาจารยไพบูลย  อุปนโน  อาจารยคณะศึกษาศาสตร ภาควิชาประถมศึกษา  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม  อําเภอเมือง  จงัหวัดเชียงใหม 
    3)  อาจารยกติติศักดิ์  นวิรัตน  อาจารยคณะครุศาสตร ภาควิชาโปรแกรม
ทดสอบ และวจิัยการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงราย  อําเภอเมอืง  จงัหวัดเชยีงราย 
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     ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นตรงกนั คือ ใหปรับปรุง
ภาษาเขียนในบางหัวขอใหชดัเจน เชน การเก็บเกมการศึกษาชวยเพื่อน 
   2.  นําแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมที่ผานการตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญขอ 1 
มาปรับปรุงแกไขตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกัน 
   3.  การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบสังเกตนาํเอาแบบสังเกตพฤติกรรม
ทางสังคมที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญประเมินวา ขอความที่แสดงพฤติกรรมที่สังเกต  สอดคลอง 
กับจุดประสงคการสังเกตหรือไม โดยกําหนดคะแนนเปน +1, 0 และ  -1 (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 
2548: 69) 
    เมื่อ   +1    หมายถงึ   แนใจวาขอความวัตถจุุดประสงคขอนัน้ 
    เมื่อ     0    หมายถงึ   ไมแนใจขอความวัดจุดประสงคขอนั้นหรอืไม 
    เมื่อ    -1    หมายถงึ   แนใจวาขอความไมวัดจุดประสงคขอนัน้ 
 

แลวนําคะแนนที่ไดจากการลงความเหน็ทัง้  3  ทาน  หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางพฤตกิรรม
กับคํานยิาม  IOC มากกวาหรือเทียบเทา 0.5 จึงถือวา ใชได (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2526: 
89)  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ไดดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค  IOC มีคาระหวาง  
0.67 – 1.00  และความสอดคลองของแบบสังเกตรวมทั้งฉบับกับคํานิยาม  TOC  = 0.96 
   4.  การหาความเชื่อมัน่ของผูสังเกต  หลงัจากการตรวจสอบคาความเที่ยงตรงแลว  
ผูวิจัยนําแบบสังเกตไปทดลองใช (Try Out) กับเด็กอนุบาลปที ่2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 40 คน 
ที่โรงเรียนซอยแอนเนกซ (กาญจนาภิเษก 2) สํานกังานเขตสายไหม  โดยใชผูสังเกต 2 คน  คือ ผูวิจยั 
และผูชวยวจิัย  รวมกันสงัเกตแลวนําคะแนนมาคํานวณหาคาความเชือ่มั่นของผูสังเกต 2 คน  โดย
ใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI ของผูสังเกต จํานวน  2 คน และในการทดลองใช (Try Out)  
คร้ังนี้  ไดดัชนคีวามสอดคลองของผูสังเกต RAI เทากับ 0.95  ซึง่เปนคาดัชนีความสอดคลองอยูใน
ระดับสูง  สามารถนาํไปใชในการศึกษาครัง้นี้ได                                                                                                  
  ตอนที่ 2  การสรางแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และวิธีการหาคุณภาพของแผน 
   1.  ข้ันตอนในการสรางแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
    1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการจัด 
กิจกรรมการเลนเกมการศึกษา  
    1.2  ศึกษา และกําหนดเนื้อหา  ประเภทของเกม  4 ประเภท  ไดแก เกม
โดมิโน  เกมภาพตัดตอ  เกมจับคูที่สัมพนัธกนั และเกมลอตโต  และตั้งชื่อ ของเกมการศึกษาที่
สงเสริมพฤติกรรมทางสงัคม ในดานการชวยเหลือ  แบงปน  การยอมรับ  จาํนวน 24 เกม  ดังแสดง
ในตาราง 1 
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ตาราง 1  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 

สัปดาหที ่ วันที่ทาํการทดลอง ประเภทของเกม ชื่อชุดเกมการศึกษา 
    

อังคาร เกมโดมิโน ชุด เด็กดีชอบชวยเหลือ 
พุธ เกมโดมิโน ชุดรักกันแบงปนกนัเลน 1 
พฤหัสบดี เกมโดมิโน ชุดเธอเกงจงั 

    

อังคาร ภาพตัดตอ ชุดมีน้ําใจชวยเหลือกนั 
พุธ ภาพตัดตอ ชุดเพื่อนฉนัเลนกนัดีดี 2 
พฤหัสบดี ภาพตัดตอ ชุดปรบมือใหนั่นไงคนเกง 

    

อังคาร เกมลอตโต ชุดเด็กดีชวยงานได 
พุธ เกมลอตโต ชุดพี่นองสุขสันตเลนกันดีดี 3 
พฤหัสบดี เกมลอตโต ชุดยอดเยี่ยม 

    

อังคาร จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดรักกันฉนัชวยเธอ 
พุธ จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดแบงปนไดใจเปนสุข 4 
พฤหัสบดี จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดเด็กเกงวันนี ้

    

อังคาร เกมโดมิโน ชุด เด็กดีชอบชวยเหลือ 
พุธ เกมโดมิโน ชุดรักกันแบงปนกนัเลน 5 
พฤหัสบดี เกมโดมิโน ชุดเธอเกงจงั 

    

อังคาร ภาพตัดตอ ชุดมีน้ําใจชวยเหลือกนั 
พุธ ภาพตัดตอ ชุดเพื่อนฉนัเลนกนัดีดี 6 
พฤหัสบดี ภาพตัดตอ ชุดปรบมือใหนั่นไงคนเกง 

    

อังคาร เกมลอตโต ชุดเด็กดีชวยงานได 
พุธ เกมลอตโต ชุดพี่นองสุขสันตเลนกันดีดี 7 
พฤหัสบดี เกมลอตโต ชุดยอดเยี่ยม 

    

อังคาร จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดรักกันฉนัชวยเธอ 
พุธ จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดแบงปนไดใจเปนสุข 8 
พฤหัสบดี จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดเด็กเกงวันนี ้
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    1.3 สรางแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จาํนวน 24 แผนตามชื่อเกมแตละ
ชุดโดยมีข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 3 ข้ันตอน  ดังนี ้
     1.3.1  ข้ันนาํ  นําเด็กเขาสูการเลนเกม โดยการสนทนาและทําทาทาง
ประกอบการทองคําคลอง ทีม่ีเนื้อหาสอดคลองกับพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ  แบงปน  
การยอมรับ  เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและมีความพรอมกอนเขาสูกิจกรรม 
     1.3.2  ข้ันดําเนินกิจกรรม  สาธิตขั้นตอนวิธกีารเลนเกม และกําหนดกฎ
กติกาในการเลนโดยสรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม 
     1.3.3  ข้ันสรุป เด็กแสดงความความรูสึกที่ไดเลนเกมการศึกษาพรอมกบั 
รวมกันสนทนาเกี่ยวกับการการเลนเกมการศึกษาที่เกิดผลในพฤตกิรรมทางสังคม ดานการ
ชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน 
   2.  วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
    2.1 นาํแผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาที่ผูวิจยัสรางขึ้นเสนอ
ผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณา  เพื่อหาความสอดคลองของจุดประสงค ข้ันนํา  ข้ันสอน  ข้ันสรุป  
ส่ือการเรียนการสอน  และการประเมินผล  จํานวน 3 ทาน 
     1) อาจารยวราภรณ  ปานทอง   ผูชวยครูใหญโรงเรียนอนุบาล 
วัดไตรรัตนาราม  แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
     2) อาจารยสมาพร  สามเตี้ย   ครู คศ 2 ประจําชัน้อนุบาล 1 โรงเรียน 
วัดเชี่ยวโอสถ  อําเภอ องครักษ  จังหวัดนครนายก 
     3) อาจารยอภิรตรี  ศรีนวล   ครู คศ 1 สอนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียน
บานเขายวนเฒา  สํานักงานพืน้ทีก่ารศึกษา นครศรีธรรมราช  อําเภอ  สิชล จงัหวัดนครศรีธรรมราช 
      ผลจากการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญเหน็ชอบตรงกัน  ดังนี้   ข้ันนาํ  
ข้ันดําเนนิการ  ข้ันสรุป  การประเมินผล และสื่อ สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการวัด และปรับ
ภาษาในขัน้สรุปใหชัดเจนมากขึ้น 
    2.2  นําแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่ผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนาํมา
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
    2.3  นําแผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาไปทดลองใชกับนกัเรียน 
ชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนซอยแอนเนกซ (กาญจนาภิเษก 2) สํานกังานเขตสายไหม อายุ 5 – 6  ป 
จํานวน 15 คน  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อหาขอบกพรองและนาํมาปรบัปรุงแกไขใหเหมาะสม 
    2.4  หลังจากการทดลองใชกับเด็กอนุบาลพบวา  เด็กใหความสนใจในกิจกรรม 
การเลนเกมการศึกษา  เพราะชอบภาพในเนื้อหาของเกม  และเกมมสีีสันสวยงาม  หลากหลายเกม 
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 แตเด็กไมชอบใหครูใชเวลาในการสนทนานานเกนิไป 
    2.5  แกไขและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา และจัดทํา
เปนแผนการจดักิจกรรมเกมการศึกษาฉบบัสมบรูณและนําไปทดลองกับกลุมทดลองตามแผนการ
จัดกิจกรรมตอไป 
 ตอนที่ 3  การสรางเกมเกมการศึกษา 
  1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา  และงานวจิัยที่เกีย่วของ  ดังนี ้
   1.1  ศึกษา  เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษาและการเลน  ดังนี ้ 
    1.1.1  ทฤษฎพีัฒนาการการเรียนรูของเดก็ปฐมวยั 
    1.1.2  เกมและการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 
    1.1.3  เกมการศึกษาแบบมติิสัมพันธ 
    1.1.4  แนวการจัดประสบการณสําหรับเด็กกอนประถมวัย 
   1.2  คัดเลือกเกมและสรางเกมขึ้นจากการศึกษาจากเอกสารของกรมวชิาการ และ
หนวยศึกษานเิทศก  กรุงเทพมหานคร 
   1.3  สรางเกมและคูมือการเลนเกมการศึกษาสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม การ
ชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับ ประกอบดวยเกม  4 ประเภท 24 ชดุ  ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  การจัดประเภทเกมการศึกษา 
 

ประเภทของเกม ชื่อชุดเกมการศึกษา ภาพเกมการศกึษา 
   

เกมโดมิโน ชุด เด็กดีชอบชวยเหลือ 
 

เกมโดมิโน ชุดรักกันแบงปนกนัเลน 
 

เกมโดมิโน ชุดเธอเกงจงั 
 

ภาพตัดตอ ชุดมีน้ําใจชวยเหลือกนั 
 

ภาพตัดตอ ชุดเพื่อนฉนัเลนกนัดีดี 
 

ภาพตัดตอ ชุดปรบมือใหนั่นไงคนเกง 
 

เกมลอตโต ชุดเด็กดีชวยงานได 
 

เกมลอตโต ชุดพี่นองสุขสันตเลนกันดีดี 
 

เกมลอตโต ชุดยอดเยี่ยม 
 

จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดรักกันฉนัชวยเธอ 
           

จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดแบงปนไดใจเปนสุข 
 

จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดเด็กเกงวันนี ้
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    1.3.1  เกมโดมิโน   เปนเกมบัตรภาพที่มีขนาดเปนรูป 
ส่ีเหลี่ยมผนืผาแบงออกเปน 2 สวนในแตละสวนจะมีภาพที่เหมือนกนัมาจัดวางตอกนั 
    1.3.2  เกมภาพตัดตอ เปนเกมฝกรายละเอียดของภาพรอยตัด 
ตอของภาพที่เหมือนกันหรือตางกนัในเรื่องของสี  ขนาด  ลวดลายซึง่มีจาํนวนชิน้ในการตอต้ังแต  
5 ชิ้นขึ้นไป 
    1.3.3  เกมลอตโต (Lotto)  เปนเกมที่เลนอยางงายๆ  โดยเด็กจะมีรูปภาพ 
เล็กๆ อยูชุดหนึ่งซึง่จะนํามาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรปูที่เด็กเลือกออกมา  เขาจะตองหารูปที่
เหมือนกนัวางลงใหได  ถารูปนั้นไมมีคู  เขาก็จะวางบัตรนั้นลงแลวหาภาพใหมโดยรายละเอยีด 
ของภาพ         
    1.3.4  เกมจับคูภาพที่เหมือนกนั  เปนเกมที่เด็กฝกสงัเกตภาพที่เหมือนกนั และ 
นําภาพทีเ่หมอืนกนัมาเรยีงเขาคูกัน 
   2.1  วธิีการหาคุณภาพของเกมการศึกษาสงเสริมพฤติกรรมทางสงัคม 
    2.1.1  นําเกมการศกึษาเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทาน ตรวจพิจาณาและ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยใชเกณฑการตัดสิน 2  ทาน ของผูเชี่ยวชาญ ที่มีความเหน็ตรงกนั ดังนี ้
     1)  อาจารย ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ   ศึกษานิเทศก 9 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  จังหวัดราชบุรี 
     2)  อาจารยธญัลักษณ  ลีชวนคา  ครู คศ. 2  สอนระดับชั้นอนุบาล 2  
โรงเรียนวฒันาพระศรีอารย  อําเภอ วัฒนาพระศรีอาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
      ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน ที่มีความเห็นตรงกัน คือ 
ขนาดของเกมเล็กเกนิไปภาพบางภาพสื่อความหมายของเนื้อหาไมชดัเจน 
    2.1.2  นําเกมและคูมือการจดักิจกรรมเกมการศึกษามาปรับปรุงตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ  เพื่อนาํไปใชกับกลุมทดลองนักเรียนอายุ 5 – 6 ป  ที่กาํลังเรียนอยูชัน้อนุบาลปที ่2 
โรงเรียนซอยแอนเนกซ  สํานกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  เพื่อหา
ขอบกพรองและนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
    2.1.3  นําเกมการศึกษาที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว นาํไปทดลองใชกบั
นักเรียนอายุ 5 – 6 ป  ที่กาํลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนซอยแอนเนกซ   สํานักงานเขต 
สายไหม  กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
    2.1.4  แกไขและปรับปรุงเกมการศึกษาฉบับสมบรูณและนําไปทดลองใชกับ
กลุมตัวอยาง 
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แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยครัง้นี ้เปนวิจัยกึง่ทดลอง (Quasi  Experimental Design) ที่ใชกลุมตัวอยาง
เดียวจากที ่บอรก และ เกล (Barnett ; & Jonson.  1996: 31 ; citing  Borg ; & Gall: 692) ได
กลาววา รูปแบบการทดลองกลุมเดียว  จะมีความเหมาะสมเปนพิเศษกับการทดลองที่ตองการ
เปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมหรือกระบวนการภายใน  ดังนัน้  ผูวิจัยจึงไดดําเนนิการทดลอง  โดยใช
กลุมตัวอยางกลุมเดียวทาํการทดลอง  และเก็บขอมูลจากสถานการณจริงขณะทดลอง  เพื่อความ
เหมาะสมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของการทดลองในครั้งนี ้

 
ตาราง 3  แบบแผนการทดลอง 
 

กอนการทดลอง ขณะทดลอง 
  

To X,  T1,  X, T2, X, T3,........................................... X, T8, 
  

 
  เมื่อ  To       แทน การสังเกตกอนการทดลอง 
    X          แทน การดําเนินกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา 
    T1,  T2,... T8   แทน การสังเกตขณะทําการทดลองหลายๆครั้ง 
 
 การทดลองครัง้นี ้ ดําเนนิการในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  เปนเวลา  8 สัปดาห
โดยมีข้ันตอน  ดังนี ้
  1.  สรางความคุนเคยกับเดก็ลุมตัวอยางเปนระยะเวลา  1 สัปดาห 
  2.  จัดเตรียมสภาพแวดลอมภายในสถานทีท่ี่ทาํการทดลองใหเหมาะสม 
  3.  จัดเก็บขอมูลพื้นฐานทกุดาน (Baseline Data) โดยการสังเกตพฤตกิรรมทาง
สังคมจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาของกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห  
ไดแก  วนัอังคาร  วันพุธ  วนัพฤหัสบดี  วันละ 30 นาท ี โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  บันทกึการสงัเกตโดยผูวิจยัและผูชวยวจิัย  1 คน  รวมผูสังเกต  จํานวน  2 คน  
  4.  จัดเก็บขอมูลดวยการบนัทกึโดยใชแบบสังเกตพฤตกิรรมทางดานสังคมขณะทาํ
กิจกรรมเสรีในทุกวนัศุกร  ทกุสัปดาห  โดยสังเกตกลุมละ 5 นาที  ทาํเชนนี ้ จาํนวน 8 วัน  จนครบ 
8 สัปดาห  โดยหมนุเวยีนลาํดับกอนหลงั  จนสิ้นสุดการทดลอง  บันทกึการสังเกต  โดยผูวิจัย และ
ผูชวยวจิัย 1 คน  รวมผูสังเกต  จํานวน  2 คน 
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  5.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง  โดยใชกลุมตัวอยางที่ไดรับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา โดยมีข้ันตอน  ดังตอไปนี ้
   วิธีดําเนินกจิกรรม 
    การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาจะแบงเด็กออกเปน 3 กลุมๆ ละ  5 คน 
     วันที่ 1  ใหเดก็เลนเกม โดมโิน  ชุดที ่1  เด็กดีชอบชวยเหลือ  โดยการเลน
เปนกลุมๆ ละ  5 คน ในขณะที่เลนตองชวยเหลือ  แบงปน และยอมรับผูอ่ืน โดยมีครูคอยชี้แนะ และ
ใหกําลงัใจ 
     วันที่ 2  ใหเดก็เลนเกมโดมิโน  ชุดที่ 2  รักกันแบงปนกนัเลน  โดยการเลน
เปนกลุมกลุมละ 5 คน ในขณะที่เลนตองชวยเหลือ  แบงปน และยอมรับผูอ่ืน โดยมคีรูคอยชี้แนะ
และใหกําลงัใจ 
     วันที่ 3  ใหเดก็เลนเกมโดมิโน  ชุดที่ 3  เธอเกงจงั  โดยการเลนเปนกลุม
กลุมละ 5 คน  ในขณะทีเ่ลนตองชวยเหลือ  แบงปน และยอมรับผูอ่ืน โดยมีครูคอยชี้แนะ และให
กําลังใจ 
หมายเหต ุ ในสัปดาหที ่5 นําเกมเกามาเลนซ้ําจนครบ 8 สัปดาห 
   ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศกึษา  
    1.  ข้ันนาํ (3 – 5 นาที) นักเรียนและครูรวมกัน ทองคาํคลองจอง ประกอบ
ทาทางทีม่ีเนื้อหาสอดคลองกับพฤตกิรรมทางสังคม  เพือ่กระตุนใหเดก็เกิดความสนใจ และมีความ
พรอมกอนเขาสูกิจกรรม 
    2.  ข้ันดาํเนินการ (25 นาที) ครูสาธิต ข้ันตอนวิธกีารเลนเกมและกาํหนดกฎ
กติกา  ในการเลนโดยสรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม  ดังนี ้
     2.1  ใหเด็กแบงกลุมออกเปน 3 กลุมๆ ละ 5 คน 
     2.2  เด็กรวมกนัฟงและบอกชื่อเกมการศึกษาตามคร ู
     2.3  เดก็ตัง้ใจฟงครูสาธิตวิธเีลนเกมการศกึษา 
     2.4  ครูบอกขอตกลงและกติกาในการเลน  ดังนี ้
      2.4.1  ขณะที่เลนเด็กตองชวยคอยเหลือกนัเพื่อเลนเกมใหไดสําเร็จ
และถูกตอง 
      2.4.2  ขณะที่เลนตองแบงปนอุปกรณในการเลนใหกับเพื่อน 
      2.4.3  ขณะที่เลนตองยอมรบัในความสามารถของเพื่อนในกลุม 
     2.5  เด็กเขากลุมใหเรียบรอย เตรียมพรอมที่จะเลนเกม 
     2.6  เด็กลงมอืเลนเกมรวมกันเมื่อหมดเวลาชวยกันเก็บอุปกรณมาสงครู 
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ใหเรียบรอย 
    3.  ข้ันสรุป (5 นาที) 
     3.1  เด็กแสดงความความรูสึกที่ไดเลนเกมการศึกษาพรอมกับสรุปผลถึง
ผลสําเร็จจากผลงานจากการเลนในดานการชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน 
     3.2  เด็กและครูรวมกันสนทนาเกีย่วกบัการการเลนเกมการศึกษาที่
เกิดผลในพฤตกิรรมทางสังคมดาน การชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน 
  6.  เมื่อส้ินสุดการทดลองแลวผูวิจัยนาํขอมูลมาวเิคราะหดวยวิธทีางสถิติ 
 
วิธีการดําเนินการเก็บขอมูล 
 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้  เปนการเก็บรวบรวมขอมูล  แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  ซึง่มี
หลักการดําเนนิการ  ดังนี ้
 1.  เก็บขอมูลจากการบันทกึแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ที่ผูวิจยัสรางขึ้น  โดยใช 
ผูสังเกต จาํนวน 2 คน คือ ผูวิจัย และผูชวยวิจัย 1 คน  มีหลักในการเลือกผูชวยวิจยั คือ เปนครทูีม่ี
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต และมีประสบการณในการสอนเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 3 ป 
 2.  เก็บขอมูลพื้นฐานทุกดานจากกลุมตัวอยาง 15 คน โดยแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม
จากการเลน เสรี  เชน  มุมบาน  มุมเครื่องเลนสรางสรรค  มุมศิลปะ มุมบล็อก  และมมุหนงัสือ  โดย
วิธีการหมนุเวยีนกนัโดยใชเวลา  ประมาณ  20 นาท ี
 3.  เก็บขอมูลดวยการบันทกึโดยใชแบบสงัเกตพฤติกรรมทางดานสังคมในระหวางกิจกรรม
เสรีทุกวนัศุกร เปนเวลา 8 สัปดาห  จํานวน  8 วนั โดยหมุนเวียนลาํดบักอนหลัง จนสิ้นสุดการทดลอง 
 4.  เมื่อส้ินสุดในแตละสัปดาห นาํขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติเปรียบเทยีบขอมูลพืน้ฐาน
ทุกดานเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั หลงัจัดกิจกรรม  การเลน
เกมการศึกษา ชวงเวลา 8 สัปดาห 
 5.  การฝกผูชวยวิจยัผูวิจยั และผูชวยวจิัย  ฝกการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการสังเกต 
ดังนี ้
  5.1  ใหศึกษาและทําความเขาใจจุดมุงหมายของการสังเกต 
  5.2  ใหศึกษานิยามศัพทเฉพาะพฤติกรรมทางสังคม และแบบสังเกตพฤติกรรมทาง
สังคมใหเขาใจตรงกัน  เพื่อสามารถบนัทกึแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมใหเขาใจตรงกัน 
  5.3  ฝกการสงัเกตและบนัทกึแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
  5.4  ฝกการสงัเกตในชวงทีผู่วิจัยทดลองใช (Try Out ) โดยผูวิจัยและผูชวยวจิัย 1 คน   
รวมผูสังเกต จาํนวน 2 คน สังเกต และบนัทึกแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  จากกจิกรรมการเลนเสร ี



 50

กับนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยางกลุมตัวอยาง  จาํนวน  15 คน และ หาความเชื่อมัน่ 
ในตนเองของผูสังเกตโดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI ( Burry – Stock. 1996 : 256 ) 
 6.  เก็บขอมูลดวยการบันทกึแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  ถาในชวงเวลาที่ทาํการสังเกต
เกิดพฤติกรรมทางสังคม และชองระดับพฤติกรรมทางสังคมตรงกับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กที่
แสดงออกใหทาํเครื่องหมาย      ลงในชองนัน้ 
 7.  การใหคะแนนแบบสงัเกตพฤติกรรมทางสงัคมเปน  0,  1  และ  2  
 8.  เมื่อส้ินสุดแตละสัปดาห นําคะแนนของผูสังเกต ทัง้ 2 คน  มาหาผลรวมเพื่อนําขอมูล 
ที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธกีารทางสถิติ 
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีข้ันตอน  ดังตอไปนี ้
 1.  หาสถิติพืน้ฐานของพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  กอนการทดลองและขณะ 
ทําการทดลอง  โดยนําขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐานดวยคอมพิวเตอร 
 2.  วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสงัคม  โดยใชวธิีการวเิคราะห 
ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated  -  measures  ANOVA)  โดยใชการคํานวณในโปรแกรม
ดวยคอมพวิเตอร 
 3.  วิเคราะหเปรียบเทียบรายดานในแตละชวงเวลา โดยใช t-test  แบบ Dependent   
Sample  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4.  สถิติที่ใชในการวเิคราะหเครื่องมือ และขอมูล 
  4.1  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือ 
   4.1.1  หาคาความเที่ยงตรงเชิงพนิิจรายขอใชสูตร IOC (Item-Objective  
Congruency Index)  ชคาตัง้แต  0.50 ใชสูตร (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2548: 1)   
 

    N
R

IOC ∑=  
 
  เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับ จุดประสงค 

  ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 
  N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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   4.1.2  การหาคาความเชื่อมัน่ของผูสังเกตโดยการนําแบบสังเกตไปทดลองใช 
(Try  Out ) กับนักเรียนชัน้อนุบาล 2 โรงเรยีนซอยแอนเนกซ  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 40 คน 
วิธีหาคาความเชื่อมั่นของผูสังเกต 2 คน  โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI (Burry – 
Stock.  1996: 256) 
 

    ( )11 21

−
−∑∑

−=
iKN

knRknR
RAI

NK

 

 
   เมื่อ  knRknR 21 ,  แทน ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที ่1 และคนที่ 2 
           ตามลําดับ 
     N     แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 
     K     แทน จํานวนพฤติกรรมยอย 
     i     แทน จํานวนชวงคะแนน (0, 1, 2) 

 
  4.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   4.2.1 หาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และหาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  
Deviation ) โดยใชการคํานวณในโปรแกรมคอมพิวเตอร 
   4.2.2  วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสงัคม  โดยใชวิธี
วิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated - measures  ANOVA) โดยใชโปรแกรมการ
คํานวณดานคอมพิวเตอร 
   4.2.3  วิเคราะหเปรียบเทียบแตละชวงเวลาโดยใช  t-tess  แบบ  Dependent 
Sample (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2548ก: 99)    
 

      
DS

Dt =  ; 1−= ndf  

 

      
n

SS D
D
=  
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    เมื่อ t   แทน คาแจกแจงแบบที (t-distribution) 
      D   แทน คาเฉลี่ยของคะแนนผลตาง 
      n   แทน จํานวนคน 
      DS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัจึง
กําหนดสัญลกัษณตางๆ  ดังนี ้
 N แทน จํานวนนักเรยีน 
 M แทน คะแนนเฉลีย่ 
 S แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
 Df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ 
 SS แทน ผลบวกกาํลังสองของคะแนน 
 MS แทน คาเฉลี่ยกาํลังสองของคะแนน 
 F แทน คาสถิติที่ใชในการทดลอง 
 * แทน นัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
 ** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 *** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนาํเสนอการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย มีตามลาํดับ  ดังนี ้
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยรวมทุกดาน 
  1.1  คาสถิติพืน้ฐานของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  รวมทุกดานกอนการ
ทดลอง และหลังทาํการทดลองแตละสัปดาห 
  1.2  การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 
รวมทุกดานกอนการทดลองและหลังทําการทดลอง 
  1.3  การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยรวมทกุดานกอนการทดลองและหลังทาํการทดลอง 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  แยกรายดาน 
  2.1  คาสถิติพืน้ฐานของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย กอนและหลังทําการ
ทดลอง แยกรายดาน 
  2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย แยก 
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รายดาน 
  2.3  การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั แยก 
รายดาน 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสังคมรวมทุกดานของเด็กปฐมวัย 
  1.1  คาสถิติพืน้ฐานของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย รวมทุกดาน  กอน 
การทดลอง และหลังทาํการทดลองแตละสัปดาห 
   การวิเคราะหตอนนี ้ ผูวิจัยนําคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย   
รวมทุกดานทัง้ฉบับที่ไดจากการสังเกตกอนการทดลองและหลังทําการทดลอง ทั้ง 8 สัปดาห   
มาหาคาเฉลีย่ และความเบีย่งเบนมาตรฐาน  ดังแสดงผลใน ตาราง 4 
 
ตาราง 4  คะแนนเฉลีย่และความเบีย่งเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังจัดกจิกรรมเกมการศึกษา 
 

ระยะเวลาจัดกิจกรรม ( สัปดาห ) พฤติกรรม 
ทางสังคม กอนจัด

กิจกรรม 2 3 4 5 6 7 8 9 

          
M 6.35 7.55 7.93 8.36 10.70 11.44 12.04 12.46 14.24 
S 1.71 2.27 1.65 1.17    1.01   1.21     .91     .80     .77 
          

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 ปรากฏวา  กอนการจัดกจิกรรมเกมการศึกษา มีคาเฉลี่ย
คะแนนพฤติกรรมทางสงัคมเทากับ  6.35  และหลังการจดักิจกรรมเกมการศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมทางสังคมเปน   7.55,  7.93,  8.36,  10.70, 11.44, 12.04, 12.46,  และ14.24  แสดง
วาคาเฉลีย่คะแนนพฤติกรรมทางสังคมตลอดชวงสัปดาหมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามลําดับ 
 
  1.2  การวิเคราะหความแปรปรวนคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  รวม
ทุกดาน 
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   การวิเคราะหตอนนี้  ผูวิจยันําคะแนนพฤติกรรมทางสังคมรวม 3 ดานกอน และ
หลังจัดกจิกรรมเกมการศึกษามาเปรยีบเทยีบ โดยใชสถติิการวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้าํ 
ดังแสดงผลใน ตาราง 5 
 
ตาราง 5 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําการจดักิจกรรมเกมการศึกษารวมทุกดาน (N=15) 
 

 แหลง SS df   MS F P 
       

ระหวางสัปดาห 853.405 8 106.676   
    63.778** .000 

 
พฤติกรรมทางสังคม 

ความคาดเคลือ่น 187.332 112 1.673   
       

** มีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ P < .01 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 ปรากฏวา  คะแนนพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยัมี
คาแตกตางกนัอยางนอย 1 ชวงสัปดาหอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ P < .01  และเพื่อให
ทราบวาคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยแตกตางกันในชวงสัปดาหได  ผูวิจัยจงึได
ดําเนนิการวิเคราะหตอไป                         
 
  1.3  การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
รวมทุกดาน 
   การวิเคราะหตอนนี ้ ผูวิจยันําคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมกอน และหลัง
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาในแตละชวงสัปดาหมาทาํการวิเคราะหเปรียบเทียบ  เพื่อดูการ
เปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหโดยใช  t-test  แบบ Dependent  Sample  ดังแสดงผลในตาราง 6 
เพื่อใหเหน็แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยรวมทุกดาน  จึง
นําคะแนนเฉลีย่กอนและหลงัการทดลองมาเขียนเปนเสนภาพ  ดังแสดงใน  ภาพประกอบ 2   
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พฤติกรรมทางสังคมโดยรวม
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ตาราง 6  การเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั  รวม 3 ดาน ( N = 15) 
 

การเปรียบเทยีบความแตกตางระหวางสปัดาห คาเฉลี่ยผลตาง t P 
        

กอนจัดกิจกรรม สัปดาหที่ 1                       1.199   5.196**   .000  
สัปดาหที่ 1       สัปดาหที่ 2                       .377          .670    .514   
สัปดาหที่ 2         สัปดาหที่ 3                       .433          .861    .404  
สัปดาหที่ 3       สัปดาหที่ 4                       2.332   4.714**   .000  
สัปดาหที่ 4       สัปดาหที่ 5                       .744        1.707    .110   
สัปดาหที่ 5       สัปดาหที่ 6                         .599        1.548    .144  
สัปดาหที่ 6          สัปดาหที่ 7                       .422        1.260    .228  
สัปดาหที่ 7       สัปดาหที่ 8                       1.779   7.471**   .000  
        

** มีนยัสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ P < .01 
 
 

         ภาพประกอบ 2  เสนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมโดยรวม 
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 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 และภาพประกอบ 2 ปรากฏวา คะแนนในชวงสัปดาหที่ 1, 
4 และ 8  คะแนนมกีารเปลีย่นแปลงสูงขึน้อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่ P <.01 สวนในชวงอื่นๆ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนเพียงเลก็นอย แสดงวา การจัดกิกรรมเกมการศึกษาสงผลใหคะแนนพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวยัสูงขึ้นอยางชัดเจนในชวงสัปดาหที ่1, 4 และ 8 
 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั แยกรายดาน 
  1.  คาสถติิพืน้ฐานของพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย กอนการทดลองและหลัง
ทําการทดลอง แยกเปนรายดาน 
   การวิเคราะหตอนนี้ ผูวิจัยนาํคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแตละสัปดาห  รวม 8 สัปดาหมาหาคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของพฤตกิรรมทางสังคมโดยแยกเปน 3 ดาน  ไดแก   ดานการชวยเหลือ  ดานการ
แบงปน  ดานการยอมรับ ดังแสดงผลใน ตาราง 7 
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมทางสงัคมของเดก็ปฐมวยัแยกเปน 
     รายดาน กอนและหลงัการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา (N = 15) 
 

ระยะเวลาจัดกิจกรรม (สัปดาหที่) พฤติกรรม
ทางสังคม กอนจัด

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 
           

M  2.111 2.667 2.700 2.878 3.555 4.000 4.122 4.288 4.711 
ดาน  1  S .533 .532 .642 .529 .677 .431 .374 .420 .429 

           

M  2.067 2.432 2.689 2.788 3.567 3.677 3.877 4.066 4.722 
ดาน  2  S .981 1.172 .701 .582 .515 .803 .497 .449 .421 

           

M  2.178 2.456 2.544 2.700 3.577 3.767 4.044 4.110 4.811 
ดาน  3  S .690 1.013 .756 .553 .372 .366 .560 .521 .766 

           

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 ปรากฏวา  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ในดานการ
ยอมรับ กอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคม เทากับ 2.17 และ
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หลังการจัดกิจกรรมไปแลวในสัปดาหที ่1  ถึงสัปดาหที ่8 มีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคม  
เทากับ 2.45, 2.54, 2.70, 3.57, 3.76, 4.04, และ 4.81  คะแนน ตามลาํดับ  แสดงวา คาเฉลี่ย 
คะแนนพฤติกรรมทางสงัคมตลอดชวงสัปดาหมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามลําดับ 
 
  2. การวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย แยก
รายดาน 
      การวิเคราะหตอนนี้ผูวิจยันําคะแนนของแตละดาน เฉลี่ย กอนและหลังจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาระหวาง 8 สัปดาห มาเปรียบเทียบกันโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
วัดซ้ํา ดังแสดงใน ตาราง 8 
 
ตาราง 8  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซ้ําการจดักิจกรรมเกมการศึกษาแยกรายดาน 
     ของเด็กปฐมวัย (N = 15)  
 

พฤติกรรมทางสังคม แหลง SS df MS F P 
       

95.305 8  11.913   
   46.454** .000 ดานที่ 1 ระหวางสัปดาห 

ความคาดเคลือ่น 28.722 122      .256   
       

90.916 8  11.364   
   23.258** .000 ดานที่ 2 ระหวางสัปดาห 

ความคาดเคลือ่น 54.725 112      .489   
       

99.941 8  12.493   
   31.791** .000 ดานที่ 3 ระหวางสัปดาห 

ความคาดเคลือ่น 44.012 112      .393   
       

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั  P <  .01 
 
 ผลการวิเคราะหตาราง 8 ปรากฏวา หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา คะแนนพฤตกิรรม
ทางสังคมแยกรายดานแตละสัปดาห  มีความแปรปรวนแบบวัดซ้ําแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดบั P <.01 แสดงวา คะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในรายดาน  มีคา
แตกตางกนั  อยางนอย 1 ชวงสัปดาห  ผูวิจัยจึงไดดําเนนิการวิเคราะหตอไป 
  3.  การวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยก
รายดาน 
        การวิเคราะหตอนนีเ้ปนการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวยัแยกเปน 3 ดาน ไดแก  1) ดานการชวยเหลือ   2) ดานการแบงปน   3 )  
ดานการยอมรบั  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาไดชัดเจนยิง่ขึ้น ผูวิจัยนําคะแนนเฉลีย่กอน
และชวงการจดักิจกรรมเกมการศึกษา มาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อดูการเปลีย่นแปลง
ระหวางชวงสปัดาหโดยใช t-test แบบ dependent  Sample ดังแสดงในตาราง 9 และเพื่อใหเหน็
แนวโนมของการเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยรายดาน จงึนาํคะแนน
เฉลี่ยกอนและหลังการทดลองมาเขียนเปนเสนภาพ ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
 
ตาราง 9 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยแยกรายดาน 
 

ดาน 
การชวยเหลือ การแบงปน การยอมรับ 

การเปรียบเทียบความ 
แตกตางระหวางสัปดาห 

D  t Sig D  t Sig D  t Sig 
           

Beseline, สัปดาหที่ 1 .556 4.626** .00 .365 2.253 .04 .278 1.91 .07 
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 .033   .205 .84 .256   .963 .35 .087   .29 .77 
สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 1.773   .752 .46 .099   .444 .66 .156   .73 .47 
สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 .677 2.727** .01 .778 4.171** .00 .876 4.12** .00 
สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 5 444 2.055* .05 .110   .410 .68 .190 1.38 .18 
สัปดาหที่ 5 สัปดาหที่ 6 .122   .789 .44 .200   .888 .38 .276 1.57 .13 
สัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 7 .166 1.111 .28 .189 1.046 .31 .066   .36 .72 
สัปดาหที่ 7 สัปดาหที่ 8 .422 2.736** .01 .656 3.920** .00 7006 3.01** .00 

           

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั  P < .01      * มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั  P < .05 
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การเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคม
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ภาพประกอบ 3  เสนภาพแสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสงัคมรายดาน 
 
 
 ผลการวิเคราะห ตามตาราง 9  และภาพประกอบ 3 ปรากฏวา   
  ดานการชวยเหลือของเด็กปฐมวัยในชวงสปัดาหที่  1, 4  และ 8  คะแนน  มีการ
เปลี่ยนแปลงสงูขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ ที่ระดับ P < .01 และในชวงสัปดาหที่ 5 คะแนน  มี
การเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น อยางมีนยัสําคัญทีร่ะดับ P < .05 สวนในชวงสปัดาหอ่ืนๆเปลี่ยนแปลง
เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 
  ดานการแบงปนของเด็กปฐมวัยในชวงสปัดาหที่  4 และ 8  คะแนนมกีารเปลี่ยนแปลง 
สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  P < .01 สวนในชวงสัปดาหอ่ืนๆเปลี่ยนแปลงเพิม่ข้ึนเพยีง
เล็กนอย 
  ดานการยอมรบัของเด็กปฐมวัยในชวงสปัดาหที่ 4 และ 8  คะแนนมีการเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  P < .01 สวน ในชวงสัปดาหอ่ืนๆเปลี่ยนแปลงเพิม่ข้ึน
เพียงเล็กนอย 
 
 



 61

 แสดงวา  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสงผลใหพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
รายดานสงูขึ้นอยางชัดเจนโดยดานการชวยเหลือสูงขึ้นอยางชัดเจนในสัปดาหที่ 1,4 ,5 และ 8  
ดาน การแบงปนสูงขึน้อยางชัดเจนในสัปดาหที่ 4 และ 8  สวนดานการยอมรับสูงขึน้อยางชัดเจน
ในสัปดาหที่ 4 และ 8 



บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครั้งนี ้ เปนการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่ใชกลุม
ตัวอยางเดียว ซึ่งลําดับข้ันของการวิจัย และผลโดยสรุป  ดังนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี ้ มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษากอนการจัดกิจกรรม และระหวางการจัดกจิกรรมในแตละ
สัปดาหและกาํหนดจุดมุงหมายเฉพาะ  ดังนี ้
 1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาในชวงเวลาที่แตกตางกนั 
 2.  เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มข้ึนของ พฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศกึษามีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้น 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศกึษาคนควา 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้เปนนักเรียนชาย – หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป 
กําลังศกึษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที ่1  ปการศกึษา 2550  โรงเรียนซอยแอนเนกซ   
(กาญจนาภิเษก 2) สํานกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป 
กําลังศกึษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนซอยแอนเนกซ   
(กาญจนาภิเษก 2) สํานกังานเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร   จาํนวน  15 คน  โดยมีข้ันตอน 
การเลือกกลุมตัวอยาง  ดังนี ้
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   1.  สุมนักเรยีนโดยวิธีการจบัสลาก 1 หองเรียนจากจาํนวน 3 หองเรียน ( Simple 
Random Sampling) 
   2. สุมนักเรียนในขอ 1 จํานวน 15 คน  โดยการจับสลากใชเปนกลุมตัวอยาง 
ในการวิจัย 
  ตัวแปรที่ศกึษา 
   1.  ตัวแปรตน คือ  การจัดกจิกรรมเกมการศึกษา 
   2.  ตัวแปรตาม คือ  พฤติกรรมทางสังคม 
 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  แผนการจดักิจกรรมเกมการศึกษา 
 2.  แบบสังเกตพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย ไดแก การชวยเหลือ  การแบงปน  
การยอมรับ 
 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
 การทดลองครัง้นี้ดําเนนิการในภาคเรียนที ่1  ปการศึกษา 2550  เปนเวลา 8 สัปดาห 
โดยมีข้ันตอนดังนี ้ สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา  1 สัปดาห  โดยการ
จัดเตรียมสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาทีท่าํการทดลอง ใหเหมาะสม  หลงัจากนั้นได จัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานทุกดาน (Beseline Data) โดยการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมจากการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาของกลุมตัวอยาง  จํานวน  15 คน  เปนระยะเวลา  1 สัปดาห  ไดแก วันองัคาร  พุธ  
พฤหัสบดี  วันละ 30 นาท ี โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และทําการ 
บันทกึการสังเกตโดยผูวิจยั และผูชวยวจิัย  1 คน  รวมผูสังเกตจํานวน 2 คน  หลังจากนัน้  ผูวิจัย
ดําเนนิการทดลองดวยตนเอง  โดยทาํการทดลองในกิจกรรมเกมการศึกษาใชเวลาในการทดลอง
เปนระยะ 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน  ไดแก  อังคาร  พธุ  พฤหัสบดี  ในเวลา 14.00 – 14.30 น. และทาํ
การสังเกตพฤติกรรมทางดานสังคมในดานการชวยเหลอื  แบงปน  การยอมรับผูอ่ืน ในกิจกรรมเสรี
ทุกวนัศุกร วนัละ 30 นาท ี ในเวลา 10.30 – 11.00 น  จนครบเวลาดาํเนินการทดลอง 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาสถิติพืน้ฐานของพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย กอนการทดลองและขณะทํา
การทดลอง  โดยนําขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานดานคอมพิวเตอร 
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 2.  วิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมทางสงัคม  โดยใชวธิีวิเคราะห  ความ 
แปรปรวนแบบวัดซ้ํา (Repeated – measures ANOVA) โดยใชการคํานวณโปรแกรมดาน
คอมพิวเตอร 
 3.  วิเคราะหเปรียบเทียบรายดานในแตละชวงเวลา โดยใช  t-test แบบ Dependent 
Sample 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  เด็กปฐมวยั ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ในแตละชวงสปัดาห มีผลตอ
พฤติกรรมทางสังคม  กอนและหลังการทดลอง มีคะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยรวม เทากับ  
6.35  และ  14.24   คะแนนดานการชวยเหลือ เฉลี่ยเทากับ 2.11 และ 4.71  คะแนนดานการ
แบงปน เทากบั 2.06 และ 4.72  คะแนนดานการยอมรับ เทากับ 2.17 และ 4.81 ตามลําดับ  
 2.  เด็กปฐมวยั ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มพีฤติกรรมทางสังคมรายดาน เฉลี่ย
เพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ P<.01  ทกุดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ ดานการแบงปน  
ดานการยอมรบั มีคาเฉลีย่สงูขึ้นเทากับ  4.71  4.72  4.81  แสดงวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
สงเสริมใหเด็กปฐมวัย มพีฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้นอยางชัดเจน 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
สามารถอภิปรายผลได  ดังนี ้
 1.  การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสงัคมกอนและหลังการจัดกิจกรรม เกมการศึกษา 
ของเด็กปฐมวยั ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเกมการศึกษา ต้ังแตสัปดาหที ่1 ถงึ  8 พบวา ในแตละชวง
สัปดาห  เด็กมีพฤติกรรมทางสงัคม โดยเฉลี่ยรวมแตกตางกนั  อยางมีนัยสาํคัญที่ ระดับ P < .01  
กอนและหลังการทดลองที่เปนเชนนี ้ เพราะเด็กในกลุมทดลองไดรับ การเลนเกมการศึกษา  ซึง่เปน
การเลนกับส่ือที่ผูวิจยัสรางขึน้ประกอบดวยเกม 4  ชุด  คือ  เกมโดมิโน  เกมภาพตดัตอ  เกมลอตโต  
เกมจับคูภาพที่เหมือนกัน  การเลนเกมการศึกษา เปนรายกลุมเดก็จะไดเรียนรูจากการเลน และเลน
จากสิง่ที่เปนรูปธรรม  ในระหวางการเลนเกมการศึกษา  เด็กจะไดมีโอกาสปฏิสัมพนัธกับเพื่อน 
นอกจากนี ้การแสดงออกของภาพแตละภาพ ในเกมการศึกษาแตละชดุไดสะทอนพฤติกรรมทางดาน
สังคม คือ  พฤติกรรมการชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับประกอบกับการกระตุนดวยแรงเสรมิ 
จากครู เมื่อเดก็แสดงพฤตกิรรมทางสงัคมดานบวก  จึงทําใหเด็กสังเกต และจะนาํมาเปนตวัแบบ 
ในการปฏิบัติ ขณะเลนเกมการศึกษา  เด็กไดมีโอกาสเรียนรูจากตวัแบบที่ดี คือ  แบบจากภาพในเกม 
การศึกษาและพฤติกรรมทางสังคมของเพื่อนในกลุมที่แสดงออกมา  ในดาน  การชวยเหลือ  การ 
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แบงปน  การยอมรับ  คําพูดใหกําลงัใจจากครูและภาพ จากเนื้อหาของเกมการศึกษา จงึชวยกระตุน
ใหเด็กเกิดการเรียนรูประกอบกับกระบวนการเลน ทีเ่ปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงการกระทํา หรือ
คําพูด โดยการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุม  เพื่อนจึงเปนสิ่งแวดลอมที่เด็กจะเรียนรู ใหอยูในสงัคมได
อยางมีความสขุ  ซึ่งจะหลอหลอมเปนรูปแบบในการดําเนินชวีิตประจาํวนัพัฒนาบุคคลใหเปนพลเมือง
ที่ดี  มีคุณภาพและจะนําไปสูการเปลี่ยนเเปลงของพฤตกิรรมทางสังคม  ในดานการชวยเหลือ  การ
แบงปน  การยอมรับในตัวเพือ่น  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของเดก็ในระดับปฐมวัยดังที ่ อัลเบิรต  แบนดรูรา  
(สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2550: 65) กลาววา  การเรียนรูของมนุษยเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนั้น
มีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง  ระหวางบุคคล และสิ่งแวดลอม  โดยเนนการเรียนรู   เกดิจากตัวแบบ   
การเรียนรูดังกลาว เปนกระบวนการทีเ่กิดขึ้นอยางตอเนือ่ง  โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบ 
การสังเกตการณตอบสนองและปฏิกิริยาตางๆของตัวแบบ  สภาพแวดลอมของตัวแบบ  ผลการกระทํา  
คําบอกเลา และความนาเชือ่ถือของตัวแบบการเรียนรูของเด็กปฐมวยัจึงเกิดขึ้น  ซึง่สอดคลองกบั
งานวิจยัของ สุภัค  ไหวหกจิ (2543: 61) ไดศึกษาการเปรียบเทียบการรับรูวินัยในตนเอง ของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมและการเลนเกมแบบรวมมือ กลุมตัวอยางเปน 
นักเรียนชาย – หญิงอายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กําลงัศึกษาอยูชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543   
ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานทิานและการจัดกิจกรรมการเลนแบบ
รวมมือมีการับรูวินัยในตนเองหลงัการทดลองไมแตกตางกันซ้าํยังไมเปนตามสมมุติฐานที่ต้ังไว  แต
พบวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมมีคาคะแนนเฉลี่ย 39.87และคาเฉลี่ย 36.80 
ตามลําดับแตกตางกัน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดบั ซึ่ง กรอรัลัน (Gronlund.  
1959: 232) กลาววา กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับเพื่อน  ไดแก  รวมทํากจิกรรมกบั
เพื่อน  เด็กจะไดสรางความสัมพันธเรียนรูบทบาทของตนเองวาควรปฏิบัติตนอยางไร  เมื่อเด็กตองอยู
รวมกับเพื่อนอยางมีความสุข มีทัศนะคติทีดี่ตอคนทั่วไป  ซึ่งทําใหเด็กมปีระสบการณทางสังคมเพิ่มข้ึน
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนและทํากจิกรรมตางๆ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  ซึ่งจะสงผลดตีอเด็กปฐมวยัใหมี
พฤติกรรมทางสังคมที่สูงขึ้น 
 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเปนการจัดกจิกรรม ที่มเีปดโอกาสใหเดก็ไดเลน และมี
ปฏิสัมพันธกนั  โดยการพูดหรือการกระทาํภายใตกติกาขอตกลง  ซึ่งมเีนื้อหาในเกมแตละชุด
สงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมทางสังคม เนือ้หาในเกมและคําคลองจองที่สอดคลองกนั
ยังชวยใหเด็กไดเกิดประสบการณใหม และชวยใหเด็กเกดิทักษะในการอยูรวมกนักับผูอ่ืน  เขาใจ
บทบาทหนาทีข่องตนเองในดานการชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับ ตามกฎเกณฑของสังคม 
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 2.  การเปลี่ยนแปลงที่เพิม่ข้ึนของพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาดานการชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับ  พบวา  เด็กปฐมวัย  มกีาร
เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่สอดคลองกับการวิเคราะหคะแนนรวมทัง้หมด 
  2.1  ดานการชวยเหลือ  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาไดทําการสังเกตพฤติกรรม 
ทางสังคมของเด็กปฐมวยัในชวงเวลาของการจัดกิจกรรม ชวงสัปดาหที ่1, 4, 8  มีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือเพิม่ข้ึน อยางมนีัยสําคัญที่ระดับ P < .01 ที่เปนเชนนี ้
เพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเปนการจัดใหเด็กไดเลน  โดยมีกระบวนการ และวิธีการที่
สงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลอื  โดยกําหนดกติกา  ขอตกลงที่เนน
พฤติกรรมการชวยเหลือ และครูมีการกระตุน  โดยการเสริมแรงโดยการใหรางวัล เปนคํากลาว
ชมเชยหรือยกนิ้วให  เมื่อเดก็แสดงพฤตกิรรมนั้นออกมา  ซึง่สอดคลองกับประมวล ดิกคินสนั 
(2527: 107) กลาววา  การเสริมแรงพฤติกรรมทางสงัคมแกเด็กปฐมวยัควรพูดใหชัดเจนวา เด็กได
แสดงพฤติกรมที่ดี คืออยางไร  เชน  “เธอใจดีจังที่ชวยมานะเช็ดสทีี่หกบนพืน้”  การชมเชยของคร ู
มีคุณคาสําหรบัเด็กสวนใหญเพราะตัวอยางที่ดีเด็กมักจะเอาอยาง ในบางครั้งอาจใชทาทางแทน
การเสริมแรงดวยวาจาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ภาพในเกมเปนตัวการตูน ที่มีสีสันสวยงาม
สะทอนพฤตกิรรมการชวยเหลือ  ทาํใหเดก็อยากเปนเหมือนในภาพ  จึงเปนสิง่กระตุนใหเกิด
พฤติกรรมการชวยเหลือเพิม่ข้ึน  นอกจากนี้หลงัจากสิ้นการทดลองจะเห็นไดวา  เด็กๆ จะเกิด
พฤติกรรมการชวยเหลือโดยการอาสาถือของใหครู  จัดเตรียมสื่ออุปกรณในการสอน  โดยที่ครู 
ไมตองบอก หรือรองขอ  ชวยเหลือคุณครูจัดสมุดหนงัสอืในหองเรียนการแสดงพฤติกรรมตางๆ ที่
เกิดขึ้นบงชี้ใหเห็นวาเดก็เกิดพฤติกรรมทางสังคม  ซึ่ง แนนซี่ และ ไมเคลิ (วีระพงศ บุญประจักษ. 
2545: 13 ;  อางอิงจาก Nancy ; &  Michael.  1979: 356 – 365 ) ไดกลาวถึง  การชวยเหลือวา  
เปนการพยายามที่จะชวยบรรเทาความตองการที่ไมใชทางอารมณแกผูอ่ืน  เชน  การชวยเหลือให
ขอมูล  ชวยเหลือผูอ่ืนทาํงาน หรือเสนอสิง่ของที่ตนเองไมเคยเปนเจาของมากอน  และ บี (Bee. 
1985: 396 – 401) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการชวยเหลือเพื่อนของเดก็ปฐมวัยวา  เปนการแสดง
ปฏิสัมพันธทางสังคมเชงิบวก  ซึง่อายุ 2 – 3  ป  จะมีชนดิของการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก  โดยเด็กจะ
ทําตามคําขอรอง หรือคําแนะนําของเพื่อนมากกวาคนที่ไมใชเพื่อน ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณ
การปฏิสัมพนัธกับบุคคลในครอบครัว และบุคคลอื่นๆ  รวมทัง้เพื่อน  จึงสรุปไดวา  การชวยเหลือ 
เปนการพยายามที่จะบรรเทาความตองการ  โดยการใชคําพูดหรือการแสดงการปลอบใจ หรือ
ชวยเหลอืเพื่อนในเรื่องเล็กนอย  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  จึงเหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องมือ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมใหกับเด็กปฐมวยั 
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  2.2  ดานการแบงปน จากการสังเกตพฤตกิรรมทางสังคมดานการแบงปนในชวงเวลา
ของการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา พบวา ชวงสัปดาหที่ 4 และ 8  มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
ทางสังคมดานการแบงปนเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญที่ P < .01 และในชวงสัปดาหอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กนอยที่เปนเชนนี้เพราะการจัดกจิกรรมการเลนเกมการศึกษาเปนการจัดใหเด็กไดเลน โดย
มีกระบวนการ และวิธกีารทีส่งเสริมใหเด็กเกดิพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปน  โดยผูวิจยัได
สอดแทรกพฤติกรรมดานการแบงปนในคาํคลองจอง และเนื้อหาของภาพแตละภาพในเกม แตละ
ประเภทสอดคลองกันทาํใหเด็กเรียนรูจากภาพ  จากคําคลองจองและการปฏิบัติการเลนเกมซ้าํๆ
ประกอบกับการกระตุนพฤตกิรรม โดยการเสริมแรงจากครูเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมทางบวกในดาน
การแบงปน  ครูก็จะใหรางวัลโดยการปรบมือหรือการกลาวชมเชย  โดยกําหนดกติกา ขอตกลงที่
เนนพฤติกรรมการแบงปนจะเห็นไดวาเด็กเริ่มแบงปนอุปกณ และปฏบัิติตามกติกาขอตกลงในการ
เลนเกม และแบงปนอุปกรณ เพิ่มมากขึ้น  แตครูตองคอยตองย้ําบอยๆ  พฤติกรรมในดานการ
แบงปนก็จะเกดิขึ้นเอง  ดังที่ ครอก และ ลามม (ปทมา  ศภกําเนิด.  2545 ; อางอิงจาก  Krogh ; & 
Lamm.  1983: 183 – 192) ไดกลาวถงึ ทฤษฎีของตามมอน และแชลแมนไววา  การแบงปน และ
การใหของเดก็อาย ุ4 – 6  ป  จะยึดตนเองเปนศนูยกลางและยึดรูปธรรม  เด็กจะมีความรัก และ
หวงแหนสิ่งของที่เปนของใช  ของเลน  และมักชอบสิ่งของอยางเดียวกนั  ดังนัน้ ส่ิงของที่แบงปนให
เพื่อน จึงเปนสิ่งที่ไมชอบ และ ศุภกุล  เกยีรติสุนทร (2532: 62 ) ไดกลาวถงึขอสังเกตการวิจยัวา  
เด็กมักจะแสดงพฤตกิรรมการแบงปน และใหของกนิของใชกับเพื่อน  อยางไรก็ตามเดก็ที่ไมคอย
แสดงพฤติกรรมการแบงปน หรือใหก็แสดงพฤตกิรรมแบบอื่น  เชน  การชวยเหลือ  การปลอบโยน  
สรุปไดวา  พฤติกรรมการแสดงออกมา  เพือ่จะไดรับการยอมรับจากเพือ่น  คือ  การแบงปนสิง่ของ
ที่ตนเองมีอยู  โดยเฉพาะของเลนใหเพื่อน  ซึ่งการแบงปนนี้จะคอยๆ มาแทนที่ความเห็นแกตัว หรือ
การเหน็ตนเองเปนศนูยกลางของเด็ก      
  2.3  ดานการยอมรับ  การจดักิจกรรมเลนเกมการศึกษาและไดทําการสังเกต
พฤติกรรมดานสังคมของเด็กปฐมวยัพบวา  ชวงสปัดาหที่ 4 และชวงสปัดาหที ่8  มีคะแนนเฉลีย่
พฤติกรรมทางสังคมดานการยอมรับเพิ่มข้ึน อยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่ระดับ P < .01 ที่เปนเชนนี้ 
เพราะภาพในเกมแตละชุดเชนเกมโดมิโน   เกมจับคูภาพที่เหมือนกัน   เกมลอตโต  เกมภาพตัดตอ  
ที่เด็กไดเลนเปนภาพที่มีเนื้อหาที่ดี และชื่อของเกมแตละชุด  มุงเนนพฤติกรรมในดานการยอมรับ
เชน  ชุดเธอเกงจัง  ชุดปรบมอืใหนัน่ไงคนเกง  ชุดยอดเยีย่ม ชุดเด็กเกงวันนี้  และเมื่อครูใหเด็กลง
มือเลนเกมภายใตกระบวนการที่มีกตกิาขอตกลง  โดย การแสดงคําชมเชยกับเพื่อนที่เลนเกมได
สําเร็จและถูกตองเชนการปรบมือ  การชูนิว้  เมื่อคนที่ไดรับคําชมเชยจากเพื่อน ก็รูสึกดีใจ  มี
ความสุข เดก็เริ่มคุนเคยกับกิจกรรมและสือ่ คือ เกมการศึกษาแตละชดุ  จากการสงัเกตพฤติกรรม
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ของเด็กปฐมวยัระหวางดําเนินกิจกรรม  เด็กมีความสนใจ  มีการพูดคยุ  ซกัถาม  โตตอบกันเกิด
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวาง  ครูกับเด็ก และเด็กกับเพื่อน  ตลอดชวงการจัดกิจกรรม  เด็กสนุกสนาน 
ผอนคลายความเครียด  มีความสุขกับการไดเลนเกมแตละชุด ที่มีภาพสีสันสวยงาม  ทําใหเด็ก 
ไมเบื่อในการที่จะนําเกมกลบัมาเลนซ้ํา  แตเปนการตอกย้ําพฤติกรรมทางดานสังคม ใหเด็กเกิด
ความภาคภูมใิจจากการยอมรับของเพื่อนในการเลนเกมยิ่งไดรับคําชมจากเพื่อนจากครูมากเทาไร 
เด็กก็จะแสดงพฤติกรรมนัน้ไดดี  ดังที ่สุภัค  ไหวหากิจก (2543: 20) ไดกลาวถึง การยอมรับเด็ก
ทุกคนตองการเปนสมาชกิของกลุมและเปนทีย่อมรับของเพื่อนในการเลน  ถาเดก็ไดรับการยอมรับ
จะทาํใหเด็กรูสึกวาตนเองมคุีณคา ตอเพือ่น  เด็กจะยินดีใหความชวยเหลือในการทาํกิจกรรมตางๆ
นอกจากนีย้ังทําใหเด็กมีความสุข  แตในทางตรงกนัขามเด็กทีถู่กเพื่อนตอตานหรือปฏิเสธจะทาํให
เด็กรูสึกวา ตนเองดอยคุณคา  หมดความภาคภูมิใจในตนเองในการเลนเกมนัน้ เด็กจะยอมรับซึ่ง
กันและกนั  สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศกึษาจะปลูกฝงในดานพฤตกิรรมทางสังคม 
และเกิดทักษะตางๆ เด็กจงึมกีารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมทางสังคมดานการยอมรับผูอ่ืนโดยไมมี
ใครบังคับ 
 ผลการวิจยัในครั้งนี้  แสดงใหเหน็วา  การจัดกิจกรรมเกมเลนเกมการศึกษาสงเสริม
พฤติกรรมทางสังคมใหเด็กได  ทัง้นี ้ ถาเดก็ไดรับการสนบัสนุนและสงเสริมอยางตอเนื่อง  ดัง  
เห็นไดจาก ผลการวิจยัทดลองชวงระยะเวลา  8 สัปดาห  ทีเ่ด็กไดรับการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ทําใหเด็กไดเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กสูงขึน้ ดังนัน้ ผูที่เกีย่วของและสนใจ
ในการนํากิจกรรมเกมการศกึษาที่สงเสริมพฤติกรรมทางสังคม  สามารถศึกษาและเปนแนวทาง ใน
การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  โดยการใชการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษา เปนวิธกีารที่จะ
ชวยใหจัดการเรียนการสอนได สอดคลองกับชวงอายุของเด็ก 
 
ขอสังเกตที่ไดจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  จากการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษา 
พบขอสังเกต  ดังนี ้
 1.  จากการแสดงออกของเด็กในกลุมทดลองพบวา  ในการทาํกิจกรรมระยะแรก  เด็กมี
ความขัดแยงกนัในการเลนเกมการศึกษาภายในกลุม  เนือ่งจากตางคนตางอยากจะเลนเกมคนแรก 
และบางคนกแ็สดงออกถึงการวางอํานาจวา  ตนเองเกง ก็จะเลนอยูคนเดียว  จงึทําใหไมสามารถ
เลนเกมไดตามเวลา  เมื่อเวลาหมดสมาชกิในกลุมบางคน ยงัไมไดสัมผัสเกมเลย  เมื่อครูเขาไปให 
คําชี้แนะและกระตุนดวยแรงเสริมพรอมกบัเด็กไดเลนซ้าํ  ทําใหเด็กไดเรียนรูถา ไมชวยเหลือกนั และ 
ไมแบงปนกนั  ไมยอมรับกนัภายในกลุม  ทําใหในกลุมไมไดเลนเกมครบทุกคน  ถือวา  กลุมนัน้เลน 
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เกมไมสําเร็จระยะตอมาเด็กจึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีข้ึน 
 2.  ในระยะ2สัปดาหแรกในการจัดกิจกรรม  เด็กตองการปรับตัวในการเลนเกมการศกึษา
พฤติกรรมดานสังคมเนื่องจากเปนเกมใหมและยังไมคุนเคยกับการเลนที่มกีฎกติกามากอน ฉะนัน้
ควรขยายเวลาใหเด็กสรางความคุนเคยกบัการเลนเกมการศึกษาใหยาวนานมากขึน้ 
 3.  ในระยะแรกของการจัดกจิกรรมการเลนเกมการศึกษาที่สงเสริมพฤติกรรมดานสังคม
เด็กบางคนยงัไมคุนเคยกับการจัดกิจกรรมตองอาศัยดูตัวอยางจากเพือ่นบางคนกน็ัง่ดูเพื่อนเฉยเมื่อ
ครูใชคําถามกระตุนและเขาไปชี้แนะ และทาํกิจกรรมดวยการเสริมแรงยอมรับในความสามารถของ
เด็ก ในระยะหลัง  เด็กกลาแสดงออกและมีความมั่นใจในการเลน ทาํใหเด็กเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลนิ 
 4.  จากการแบงกลุมพบวาหากใหเด็กเลอืกเขากลุมกันเองตามความพอใจแลวเด็กมักจะ
เลือกเขากลุมที่เปนเพศเดียวกัน  และเปนเพื่อนสนทิเทานั้น  ในขณะทาํกิจกรรมกลุมพบวาเด็กหญิง
จะมีความสนใจในกิจกรรมมากวาเด็กชาย  มคีวามรับผิดชอบมากกวาเด็กชาย  และบริหารจัดการ
กลุมไดมากกวาเด็กชาย  หากแบงกลุมใหเด็กชายเขาไปรวมกิจกรรมกบัเด็กหญิง  จะชวยใหเด็กชาย
มีความรับผิดชอบ และใหความสนใจในการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้นกวาอยูกับเดก็ชายดวยกนั 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา  ครูตองใหเวลากับเด็ก  เนื่องจากเด็กตอง
ปรับตัวใหเขากับรูปแบบวิธกีารการเลนทีม่ีกฎกติกา  ซึง่ระยะแรกครตูองใชความอดทนและให
กําลังใจเด็กไดทํากจิกรรมตลอดเวลา 
 2.  การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา ครูไมควรปลอยใหเด็กไดเลนเกมตามลําพัง  ครู
ตองคอยดูแลอยางใกลชิด  เพื่อสงเสริมพฤติกรรมทางสงัคมดานบวก และชี้แนะพฤติกรรมทาง
สังคมดานลบที่เกิดขึ้นขณะเลนเกม  เพราะบางทีเด็กบางคนไมเคยไดสัมผัสเกมเลย  เนื่องจาก 
ไมกลาแสดงความคิดเห็น  ไมกลาเสนอตัวเอง เพื่อขอเลนเกมจากเพื่อน 
 3.  การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาครูตองเปดโอกาสใหเดก็ทกุคนไดสัมผัสเกม  
ควรฝกการเปนผูนาํและผูตาม  ไมใหเด็กที่กลาแสดงและเปนผูนําแสดงตลอดเวลา 
 4.  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  มีความสําคัญตอการสงเสริมพฤตกิรรมทางดานตางๆ
ของเด็กปฐมวยั  เพราะฉะนัน้ ควรจัดใหเด็กไดเลนตลอดเวลาตามความตองการของเดก็ 
 5.  ควรจัดเก็บเกมการศึกษาใหสะดวกตอการนาํมาเลนของเด็ก 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 1.  ควรมกีารศึกษาการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา ที่สงเสริมทักษะดานอื่นๆ  เชน  
ดานภาษา  การแกปญหา  การกลาแสดงออก 
 2.  ควรมกีารศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาในวยัเด็ก 3 – 4  ป  โดย
ปรับรูปแบบของเกมใหงายขึ้น 
 3.  ควรมกีารศึกษาผลการเลนเกมการศึกษา ที่สงเสริมพฤติกรรมทางสังคมในกลุม
ตัวอยางอื่น  เชน  กลุมตัวอยางในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือ 
โรงเรยีนสาธิตของสถาบนัราชภัฏตางๆ 
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คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคม 
 

คําช้ีแจง 
 1.  พฤติกรรมที่สังเกตและบนัทกึลงในแบบสังเกตพฤตกิรรมดานสงัคมมี 3 ดาน  ไดแก 
การชวยเหลือ  5 ขอ  การแบงปน  5 ขอ  การยอมรับผูอ่ืน  5 ขอ 
 2.  แบบสงัเกตพฤติกรรมดานสงัคมของเด็กปฐมวัย เปนการบนัทกึทัง้ในรูปของความถี ่ 
(จํานวนครั้ง) และระดับคุณภาพของพฤติกรรมจัดเปน  3 ระดับคะแนน 
 3.  เวลาที่ใชในการสงัเกต  สังเกตในชวงเวลาจัดกิจกรรมเสรีเปนเวลา  8 สัปดาห ๆ ละ  
3 วัน  ไดแก  วันองัคาร  วนัพุธ  วนัพฤหัสบดี  โดยทํากาสังเกตและบนัทึกในขัน้ดําเนนิกิจกรรม
ชวงเวลา  09.30 – 10.00 นาฬิกา  รวมเวลา 30 นาท ี
 4.  การสุมเวลาในการสังเกตพฤติกรรมดานสงัคม ตามตารางสุมเวลาสังเกตพฤติกรรม 
ดานสังคม  ใชนาฬิกาจับเวลาในการใหสัญญาณเริ่มและหมดเวลาการสังเกต 
 

ขอควรปฏิบัติในการสังเกต 
 1.  เขียนชื่อผูสังเกต  ผูถูกสังเกต (เด็ก) วัน เดือน ป ที่ทําการสังเกต 
 2.  ผูสังเกต รวมจํานวน 2 คน ทําการสังเกตพฤติกรรมดานสังคม 
 3.  การสังเกตใหผูสังเกตทั้ง  2 คน คือ  ผูชวยผูวิจยัทาํการสังเกตพรอมกันในชวงเวลา
เดียวกนัผูสังเกตจะสังเกตเด็กทีละคน  ใชเวลาในการสังเกตคนละ 1 นาที  สลับกนัและสังเกตเวียน
ต้ังแตเด็กคนที ่1 – 15 และเมื่อสังเกตครบทุก  5 คน  จะพักระหวางการสังเกต  1 นาที  แลวเริ่ม
สังเกตคนตอไปจนครบ  15 คน  เมื่อสังเกตครบ 15 คน  ในรอบแรกแลวจะสังเกตเวยีนและสลับกนั
อีก  1 รอบ  ต้ังแตเด็กคนที ่1 – 5    
 

การบันทึกแบบสังเกต 
 เมื่อสังเกตพฤติกรรมดานสังคมตรงกับขอใดและในชองระดับคะแนนพฤติกรรม  ดาน
สังคมตรงกับขอใด  ใหทําเครื่องหมาย ( )  ลงในชองนัน้ ถาเกิดพฤติกรรมดานสังคม และชอง
ระดับคะแนนพฤติกรรมดานสังคมซ้าํชองเดิมใหทาํเครื่องหมาย ( )  เพิม่ลงในชองเดิมตาม
จํานวนครั้งที่เกิดพฤติกรรมซ้ํา  โดยทาํการบันทึกพฤติกรรมซ้ํา  ดังนี ้
  ชองระดับคะแนน 2 บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมดานสงัคมดวยตนเอง 
  ชองระดับคะแนน 1 บันทกึเมื่อแสดงพฤติกรรมดานสังคมโดยเพื่อนหรือครูบอก 
        หรือขอรองใหรวมมือ 
  ชองระดับคะแนน 0 บันทกึเมื่อเด็กไมแสดงพฤตกิรรมดานสงัคมหรือปฏิเสธที่จะทํา 
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การเตรียมการสังเกต 
 1.  ผูสังเกตตองศึกษาคูมือในการสงัเกตใหเขาใจกระบวนการในการสังเกตทัง้หมด
เพื่อใหเกิดความชํานาญในการใชแบบสังเกต 
 2.  จัดเตรียมสภาพแวดลอมและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมไวเรียบรอยลวงหนา 
 3.  จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการสงัเกต  ไดแก  คูมือการใชแบบประเมินพฤติกรรม 
ดานสังคมของเด็กปฐมวัย  นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน และแบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคมไวให
เรียบรอยลวงหนา 
 4.  ผูสังเกตควรสรางความคุนเคยกบัผูถูกสังเกตกอนทีจ่ะทําการสงัเกต และพยายาม 
จําชื่อของผูถกูสังเกตขุกคน 
 5.  กอนเริ่มทาํการสงัเกต  ควรใหผูถูกสงัเกตไดทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยกอน  เชน  ด่ืมน้าํ  
เขาหองน้าํ 
 

หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 
   

2 
 

เด็กสนับสนุนหรือใหกําลังใจเพื่อใหเพื่อนทํากิจกรรมจนสําเร็จ  
โดยเพื่อนหรือครูไมไดรองขอ 

1 เด็กพูดสนับสนุนหรือใหกําลังใจ  เพื่อใหเพื่อนทํากิจกรรมหรือ
ครูรองขอ 

1.  การชวยเหลือ 
    1.1  พูด
สนับสนนุหรือให 
กําลังใจใหเพือ่น
ทํากจิกรรม 

0 เด็กปฏิเสธการพูดสนับสนุน  หรือใหกําลังใจแกเพื่อนในการทํา
กิจกรรมหรือทําใหเพื่อนเสียกําลังใจ 

   

2 ชวยหยิบยื่นอุปกรณใหเพื่อนขณะเลนดวยความเต็มใจ 
1 ชวยหยิบยื่นอุปกรณใหเพื่อนขณะเลนเมื่อเพื่อนขอรอง 

    1.2  ชวยหยิบ
ยื่นอุปกรณให 
เพื่อนในขณะเลน 0 ไมหยิบยื่นอุปกรณใหเพื่อนขณะเลนเมื่อเพื่อนรองขอ 

   

2 เมื่อเพื่อนรองขอความชวยเหลือก็เต็มใจชวยดวยความเต็มใจ 
1 เมื่อเพื่อนรองขอความชวยเหลือก็ชวยโดยที่เพื่อนและครูบอก 

    1.3  ชวยเหลือ
เพื่อนเมื่อเพื่อน 
ขอรอง 0 เมื่อเพื่อนรองขอความชวยเหลือก็ไมสนใจ 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 
   

2 เด็กชวยเพื่อนเก็บของหรืออุปกรณเขาที่ทันทีเมื่อใชเสร็จ 
1 เด็กชวยเพื่อนเก็บอุปกรณเขาที่ เมื่อเพื่อนหรือครูรองขอ 

    1.4  ชวยเกบ็
ของหรืออุปกรณ 
เมื่อเลิกเลน 0 เด็กปฏิเสธหรือไมสนใจที่จะเก็บอุปกรณเมื่อเพื่อนหรือครูรอง

ขอ 
   

2 เด็กพูดสนับสนุนใหกําลังใจ เพื่อใหเพื่อนทํากิจกรรมจนสําเร็จ
โดยเพื่อนหรือครูไมรองขอ 

    1.5 พูดแนะนํา
วิธีการหรือลงมือ 
ปฏิบัติกิจกรรม
ใหแกเพื่อน 

1 เด็กพูดสนับสนุนใหกําลังใจ เพื่อใหเพื่อนทํากิจกรรมจนสําเร็จ
โดยเพื่อนหรือครูรองขอ 

 0 เด็กปฏิเสธการพูดสนับสนุนใหกําลังใจแกเพื่อนในการหรือพูด
ใหเพื่อนเสียกําลังใจ 

   

2 เด็กพูดชักชวนเพื่อนใหใชอุปกรณรวมกับตนโดยที่เพื่อนไมตอง
รองขอ 

2.  การแบงปน 
    2.1  พูดชักชวน  
เพื่อนใหเพื่อนรวม
ใชอุปกรณ 

1 เด็กพูดหรือพยักหนาใหเพื่อนใชอุปกรณรวมกับตนเมื่อเพื่อน
รองขอหรือครูบอก 

 0 เด็กปฏิเสธโดยใชคําพูดหรือไมสนใจเมื่อเพื่อนหรือครูขอรวมใช
อุปกรณ 

   

2 เด็กเห็นเพื่อนไมมีของเลนและชักชวนเพื่อนโดยไมตองรองขอ 
1 เด็กชวนเพื่อนมาเลนของเลนในขณะเพื่อนรองขอ 

   2.2  ชักชวน 
เพื่อนมาเลนของ 
เลนดวยกัน 0 เด็กไมทําทาหรือชักชวนเพื่อน 

   

2 เด็กไมแยงของเลนจากเพื่อนเมื่อเลนเสร็จแตแลกเปลี่ยนกัน    2.3. ผลัดเปลี่ยน 
กัน เล นของ เล น
โดยไมแยงกันกัน 1 เด็กไมแยงของเลนจากเพื่อนเมื่อเลนเสร็จแตไมผลัดเปลี่ยนกัน

ถึงแมครูและเพื่อนจะรองขอ 
 0 เมื่อครูและเพื่อนรองบอกใหผลัดเปลี่ยนเด็กก็ไมสนใจที่จะ

ผลัดเปลี่ยน 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 
   

2 เด็กยอมใหเพือ่นเลนหรือทาํกิจกรรมกอนตนเองโดยไมตองรอ
ใหเพื่อนบอก 

    2.4  ยอมให
เพื่อนเลนหรือทํา 
กิจกรรมกอนตนเอง 

1 เด็กไมยอมใหเพื่อนเลนหรือทํากจิกรรมกอนตนเองโดยไมตอง
รอใหเพื่อนบอก 

 0 เมื่อเด็กไมไดสนใจจะทําพฤติกรรมนี้ 
   

2 เด็กแบงของใหเพื่อนโดยใหเพื่อนหยิบเอง 
1 เด็กแบงของใหเพื่อนโดยที่เพื่อนรองขอ 

   2.5 แบงของเลนให
เพื่อน โดยใหเพื่อน 
หยิบของเลนเองได 0 เด็กไมสนใจทีจ่ะทาํพฤตกิรรมนี ้

   

2 เด็กรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนอยางตัง้ใจแลวนําไปปฏิบัติ
ตาม 

1 เด็กรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนแตไมนาํไปปฏิบัติตาม 

3.  การยอมรับผูอ่ืน 
 3.1 ยอมรับฟง 

ความคิดเหน็หรือ 
ขอเสนอแนะ 0 เด็กไมสนใจฟงความคิดเห็นของเพื่อนและไมนําไปปฏิบัติตาม 

   

2 เด็กรับความชวยเหลือของเพื่อนอยางเต็มใจโดยไมรองขอ 
1 เด็กรับความชวยเหลือของเพื่อนอยางเต็มใจโดยรองขอ 

    3.2  ชวยเหลือ 
จากเพื่อนในการ 
ทํากจิกรรม 0 เด็กไมยอมรับความชวยเหลอืของเพื่อน  

   

2 เด็กยิ้มและใหกําลังใจเพื่อนเมื่อเพื่อนทาํกจิกรรมหนึง่สําเร็จ
โดยเพื่อนไมตองรองบอก 

1 เด็กยิ้มและใหกําลังใจเพื่อนเมื่อเพื่อนทาํกจิกรรมหนึง่สําเร็จ
โดยเพื่อนตองรองบอก 

    3.3. ยิ้มหรือ
ชมเชยเมื่อเพือ่นทาํ 
ส่ิงใดสิ่งหนึง่สําเร็จ 

0 เด็กไมทําทาหรือไมสนใจจําทําพฤติกรรมนี ้
   

2 เด็กแสดงพฤตกิรรมที่ยอมรับความสามารถของคนอืน่โดยการ
พยักหนาหรือปรบมือโดยเพือ่นและครูไมตองรองขอ 

    3.4  ยอมรับใน
ความสามารถของ 
คนอื่น 

1 เด็กแสดงพฤติกรรมที่ยอมรับความสามารถของคนอื่นโดยการ
พยักหนาหรือปรบมือโดยเพื่อนและครูตองรองขอ 

 0 เด็กไมไดทําทาหรือสนใจที่จะแสดงพฤติกรรมนี้ 



 83

หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 
   

2 เด็กใชวาจาสุภาพกลาวคํา “ ขอบคุณ” ในขณะที่เพื่อนแบง
ของเลนใหโดยเพื่อนและครูไมตองรองขอ 

3.5 ใชวาจาสภุาพ
ขณะที่เลนรวมกับ 
ผูอ่ืน 

1 เด็กใชวาจาสุภาพกลาวคํา “ ขอบคุณ” ในขณะที่เพื่อนแบง
ของเลนใหโดยเพื่อนและครูตองรองขอ 

 0 เด็กไมแสดงพฤติกรรมนี้เลย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมทางดานสังคมของเด็กปฐมวัย 
ชื่อผูสังเกต ............................. นามสกุล ........................................ เปนผูสังเกตคนที ่.............. 
ชื่อนักเรียน ............................. นามสกุล ........................................ ชั้นอนุบาล2/ ................. 
วันที่ ........................... เดือน ................................ พ.ศ. 2550 
 

พฤติกรรมทางสังคม 2 
มาก 

1 
ปานกลาง 

0 
นอย หมายเหต ุ

     

1.  การชวยเหลือ 
    1.1 พูดสนับสนุนหรือใหกําลังใจใหเพื่อนทํากิจกรรม 

    

    1.2 ชวยหยิบยื่นอุปกรณใหเพื่อนในขณะเลน     
    1.3 ชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนขอรอง     
    1.4 ชวยเก็บของหรืออุปกรณเมื่อเลิกเลน     
    1.5  พูดแนะนําวิธกีารหรอืลงมือปฏิบัติกิจกรรมใหแกเพื่อน     
2.  การแบงปน 
    2.1  พูดชักชวนเพื่อนใหเพื่อนรวมใชอุปกรณ 

    

    2.2. ชักชวนเพื่อนมาเลนของเลนดวยกัน     
    2.3. ผลัดเปลี่ยนกันเลนของเลนโดยไมแยงกันกัน     
    2 .4 ยอมใหเพื่อนเลนหรือทํากิจกรรมกอนตนเอง     
    2.5 แบงของเลนใหเพื่อนโดยใหเพื่อนหยิบของเลนเองได     
3.  การยอมรับผูอ่ืน 
    3.1 ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

    

    3.2. ยอมรับความชวยเหลือจากเพื่อนในการทํากิจกรรม     
    3.3. ยิ้มหรือชมเชยเมื่อเพื่อนทําสิง่ไดสิ่งหนึ่งสาํเร็จ     
    3.4 ยอมรับในความสามารถของคนอื่น     
    3.5 ใชวาจาสุภาพขณะที่เลนรวมกับผูอ่ืน     
 
บันทกึพฤติกรรมเพิ่มเติม ......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

     คูมือการใชแผนการจัดกจิกรรมเกมการศึกษา 
     คูมือการใชเกมการศึกษา 
     แผนการจัดกจิกรรมเกมการศึกษา 
     ตารางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมพฒันาการทางสังคมเปนองคประกอบที่สําคัญของการพฒันาการทางดาน
สังคมของเด็กปฐมวัยจงึจะเปนรากฐานของการเจริญเติบโตเพื่อที่อยูรวมกัน และเปนทีย่อมรับของ
กลุมเพื่อน  มคีวามเอื้อเฟอเผือแผ  ความตองการเปนทีย่อมรับของสังคม  การพึง่พาอาศัยกนั  การ
ไมเห็นแกตัว  การชวยเหลือ  การแบงปน  การพัฒนาและสงเสริมพฤตกิรรมทางสังคมสามารถจัด
กิจกรรมตางๆไดมากมาย  การจัดกิจกรรมการเกมการศกึษาเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กได
แสดงความสามารถแสดงพฤติกรรมทีเกีย่วของกับการรวมกลุมกันในทางสังคมจากการเลนเกม
การศึกษาซึ่งการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษามเีปาหมายที่จะสงเสริมใหเด็กไดเกิดพฤติกรรม
ดานสังคมคือ  คือการ ชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน โดยในการจัดทาํแผนนั้นจะเนน
แผนที่มกีระบวนการ มีข้ันตอนในการใหเด็กไดเลนโดยกําหนดขั้นนํา ข้ันสอน ข้ันสรุปในทกุแผน
ทั้งหมด 24 แผน แตละขั้นนัน้จะสอดแทรกกิจกรรมที่ประกอบไปดวย เพลง   รูปภาพ   คําคลอง
จอง  ที่มีความหมายสอดคลองกับเกมการศึกษาและสอดคลองกับ พฤติกรรมดานสังคมคือ  คือ
การ ชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน 
 นอกจากนี้ครูตองมีบทบาทในการเตรียมเกมการศึกษาที่พอเพียงกับจํานวนนักเรยีนจัด
สภาพแวดลอมและกําหนดกฎกติกาในการเลนใหแรงเสริมในการกระตุนเพื่อที่จะใหเด็กไดเกิด
พฤติกรรมทางสังคมในการอยูรวมกนัของเด็ก 
 
จุดมุงหมาย 

เพื่อสงเสริมพฒันาการทางสังคมในดานการชวยเหลือ  การแบงปน  และการยอมรบัผูอ่ืน 
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

 
เนื้อหา 
 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่สงเสริมพฤติกรรมทางสังคมในดาน การชวยเหลือ  
แบงปน  การยอมรับผูอ่ืน โดยเด็กไดเลนเกมตามวธิีการเลนทีก่ําหนดขอตกลง กฎติกา และ
คําอธิบายจากครูเพื่อที่เดก็จะไดเกิดพฤตกิรรมทางสังคม 
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หลักการจัดกิจรรม 
 1.  จัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาเปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน  ไดแก   
วันองัคาร  วนัพุธ  วนัพฤหัสบดี  วนัละ 30 นาท ี
 2.  ลักษณะของเกมการศึกษาจัดเปนชุดเกมการศึกษามีชื่อและเนื้อหาของเกมสอดคลอง
กับพฤตกิรรมทางสังคมคือ การชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน โดยแบงเกมการศึกษา
ออกเปน  4 ประเภท  ดังนี ้
  2.1  เกมโดมิโน   
  2.2  ภาพตัดตอ 
  2.3  เกมลอตโต   
  2.4  เกมจับคูภาพทีเ่หมือนกัน 
 3.  ลักษณะของเกมแตละชนิดจะแบงออกเปน 3 ชุด แตละชุดใชสอน 1 สัปดาห  จํานวน 
3 วัน  ซึง่เกมแตละชุดนั้นจะมีชื่อ และเนื้อหาที่สอดคลองกับพฤติกรรมทางสังคมทัง้ 3 ดาน 
 
วิธีดําเนินกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาจะแบงเด็กออกเปน 3 กลุมๆ ละ  5 คน 
  วันที่ 1  ใหเดก็เลนเกม โดมโิน  ชุดที ่1  ชดุเด็กดีชอบชวยเหลือ โดยการเลนเปน 
กลุมกลุมละ 5 คน ในขณะทีเ่ลนตองชวยเหลือ  แบงปน และยอมรับผูอ่ืน โดยมีครูคอยชี้แนะและ
ใหกําลงัใจ 
  วันที่ 2  ใหเดก็เลนเกมโดมิโน  ชุดที่ 2  ชุดรักกันแบงปนกันเลน  โดยการเลนเปน 
กลุมกลุมละ 5 คน ในขณะทีเ่ลนตองชวยเหลือ  แบงปน และยอมรับผูอ่ืน โดยมีครูคอยชี้แนะและ
ใหกําลงัใจ 
  วันที่ 3  ใหเดก็เลนเกมโดมิโน  ชุดที่ 3  เธอเกงจงั  โดยการเลนเปนกลุมกลุมละ  
5 คน ในขณะที่เลนตองชวยเหลือ  แบงปน และยอมรับผูอ่ืน โดยมีครูคอยชี้แนะและใหกําลงัใจ 
โดยเด็กจะไดเลนเกมทัง้หมด  4 เกม  24 ชุด และในสัปดาหที่ 5  นาํเกมเกามาเลนซ้ํา จนครบ  
8 สัปดาห 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศกึษา มีดังนี ้
  ขั้นนํา (5 นาที) นกัเรียนและครูรวมกัน รองเพลง ดูภาพประกอบ หรือ ทองคาํคลอง
จอง ที่มีเนื้อหาสอดคลองกบัพฤติกรรมทางสงัคม  เพื่อกระตุนใหเดก็เกิดความสนใจและมีความ
พรอมกอนเขาสูกิจกรรม 
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  ขั้นดําเนนิการ  (25 นาที) ครูสาธิต ข้ันตอนวิธกีารเลนเกมและกาํหนดกฎกติกา 
ในการเลนโดยสรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม  ดังนี ้
   1.  ใหเด็กแบงกลุมออกเปน 3 กลุมๆ ละ  5 คน 
   2.  เด็กรวมกนัฟงและบอกชื่อเกมการศึกษาตามคร ู
   3.  เด็กตัง้ใจฟงครูสาธิตวิธเีลนเกมการศึกษา 
   4.  ครูบอกขอตกและกติกาในการเลน  ดังนี ้
    4.1  ขณะทีเ่ลนเด็กตองชวยคอยเหลือกนัเพื่อเลนเกมใหไดสําเร็จและถูกตอง 
    4.2  ขณะทีเ่ลนตองแบงปนชวยเหลืออุปกรณในการเลนใหกับเพื่อน 
    4.3  ขณะทีเ่ลนตองยอมรับในความสามารถของเพื่อนในกลุม 
   5.  เด็กเขากลุมใหเรียบรอย เตรียมพรอมทีจ่ะเลนเกม 
   6.  เด็กลงมือเลนเกมรวมกนัเมื่อหมดเวลาชวยกนัเกบ็อุปกรณมาสงครู 
ใหเรียบรอย 
  ขั้นสรุป (5 นาที) 
   1.  เดก็แสดงความความรูสึกที่ไดเลนเกมการศึกษาพรอมกับสรุปผลถึงผลสําเร็จ 
จากผลงานจากการเลนในดานการชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน 
   2.  เด็กและครรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับการการเลนเกมการศึกษาที่เกิดผลใน
พฤติกรรมทางสังคมดาน การชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน 
 
การประเมินผล 
 1.  สังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรม 
 2.  สังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมเสรีโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม 
 บทบาทคร ู
 ในการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาบทบาทครูมี  ดังนี ้
  1.  ศึกษาแผนการจัดประสบการณกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา 
  2.  จัดเตรียมเกมการศึกษาเพียงพอกับจํานวนนกัเรียน 
  3.  อธิบายขอตกลงและสาธติวิธีเลนเกมการศึกษา 
  4.  ครูเปดโอกาสใหเด็กไดปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระและคอยใหความชวยเหลือ  โดย
ใหคําแนะนาํและใหกาํลังใจ 
  5.  กระตุนใหเด็กแสดงพฤตกิรรมทางสังคมโดยการใหคําชมเชย หรือยิ้มหรือพยักหนา
เมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จ 
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  6.  สังเกตพฤติกรรมและใหเด็กทุกคนไดรวมกิจกรรมและใหความสําคญักับเด็กทกุคน 
 บทบาทเด็ก 
 ครูควรอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติใหเด็กทราบ  ดังนี ้
  1.  ปฏิบัติตามขอตกลง กฎกติกาในการเลนเกมการศึกษา และรวมสนทนาและตอบ
คําถามเกี่ยวกบัเนื้อหาของเกมการศึกษาแตละชนิด 
  2.  ใหเด็กแบงกลุมในการเลนเกมการศึกษา 
  3.  ใหเด็กแตละกลุมลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาอยางอิสระภายใต
กฎกติกา และขอตกลงในการเลน 
 หมายเหต ุ 
  ปฏิบัติกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาทัง้ 4 ประเภท 24 ชุด 1 ประเภท  ใชเลน 3 วัน
วันละ 3 ชุด  จดักิจกรรมทัง้หมด  8 สัปดาห  สัปดาหที ่5 – 8  นําเกมทัง้ 4 ประเภทกลบัมาเลนซ้ํา
โดยเพิ่มภาพประกอบคําคลองขนาดใหญใหเด็กไดดูกอนขั้นดําเนนิกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

ตารางการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา 
 
การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศกึษา   
ใชเวลา  8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วนั วนัละ 30 นาที  (9.00 – 9.30)  ดังนี ้
 

สัปดาหที ่ วันที่ทาํการทดลอง ชนิดของเกม เกมการศึกษา 

อังคาร เกมโดมิโน ชุด เด็กดีชอบชวยเหลือ 
พุธ เกมโดมิโน ชุดรักกันแบงปนกนัเลน 

 
1 

พฤหัสบดี เกมโดมิโน ชุดเธอเกงจงั 
อังคาร ภาพตัดตอ ชุดมีน้ําใจชวยเหลือกนั 
พุธ ภาพตัดตอ ชุดเพื่อนฉนัเลนกนัดีดี 

2 

พฤหัสบดี ภาพตัดตอ ชุดปรบมือใหนั่นไงคนเกง 
อังคาร เกมลอตโต ชุดเด็กดีชวยงานได 
พุธ เกมลอตโต ชุดพี่นองสุขสันตเลนกันดีดี 

3 

พฤหัสบดี เกมลอตโต ชุดยอดเยี่ยม 
อังคาร จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดรักกันฉนัชวยเธอ 
พุธ จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดแบงปนไดใจเปนสุข 

4 

พฤหัสบดี จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดเด็กเกงวันนี ้
อังคาร เกมโดมิโน ชุด เด็กดีชอบชวยเหลือ 
พุธ เกมโดมิโน ชุดรักกันแบงปนกนัเลน 

5 

พฤหัสบดี เกมโดมิโน ชุดเธอเกงจงั 
อังคาร ภาพตัดตอ ชุดมีน้ําใจชวยเหลือกนั 
พุธ ภาพตัดตอ ชุดเพื่อนฉนัเลนกนัดีดี 

 
6 

พฤหัสบดี ภาพตัดตอ ชุดปรบมือใหนั่นไงคนเกง 
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ตารางการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา 
 
การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา 
ใชเวลา  8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที  (9.00 – 9.30)  ดังนี ้
 
สัปดาหที ่ วันที่ทาํการทดลอง ชนิดของเกม เกมการศึกษา 

อังคาร เกมลอตโต ชุดเด็กดีชวยงานได 
พุธ เกมลอตโต ชุดพี่นองสุขสันตเลนกันดีดี 

 
7 

พฤหัสบดี เกมลอตโต ชุดยอดเยี่ยม 
อังคาร จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดรักกันฉนัชวยเธอ 
พุธ จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดแบงปนไดใจเปนสุข 

8 

พฤหัสบดี จับคูภาพทีเ่หมือนกนั ชุดเด็กเกงวันนี ้
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แผนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษา 
สัปดาหที่ 1 ครั้งที่ 1 

เกมการศึกษา โดมิโน  ชุด ที่1 เด็กดีชอบชวยเหลือ 
 
เนื้อหา  
 เกมการศึกษาโดมิโน ชุดเด็กดีชอบชวยเหลอืเปนเกม ที่สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูพฤติกรรม
การชวยเหลือและมีเนื้อหาสาระของภาพเปนเรื่องที่เกีย่วของในดานการชวยเหลือเปนบัตรภาพทีม่ี
ขนาดเปนรูปส่ีเหลี่ยมผนืผาจาํนวน  3 ชุด เวลาเลนจะแบงภาพออกเปน 2 สวน ในแตละสวนจะมี
ภาพทีเ่หมือนกันมาวางตอกนัจนครบจาํนวนของภาพในแตละชุด 
 
จุดประสงค 
 เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางสังคมในดาน การชวยเหลือ    
 
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
 ขั้นนํา (3 – 5 นาที) 
  เด็กและครูรวมกันทองคาํคลองจอง  “ สังคมจะดีเพราะมีหนนูอยนารัก”  พรอมกับทํา
ทาทางประกอบคําคลองจองตามความคิดสรางสรรคและจินตนาการพรอมกับรวมสนทนาเกี่ยวกบั
คําคลองจองทีส่อดแทรกพฤติกรรมทางสังคมดาน  การชวยเหลือ   
 ขั้นดําเนนิกิจกรรม (20 – 25 นาที) 
  1.  ใหเด็กแบงกลุมออกเปน 3 กลุมๆ ละ  5 คน (โดยที่เดก็เปลี่ยนกลุมไมซ้ํากลุมเดิม
ตามวนัทีก่ําหนด) 
  2.  แนะนาํชื่อเกมและสนทนาถึงความหมายของภาพในแตละภาพของเกม ที่เปน
ภาพเกีย่วกบัพฤติกรรมทางสังคม คือ การชวยเหลือ  หลงัจากนัน้ครูสาธิตวิธีเลนเกมการศึกษา  
โดมิโนชุดที่ 1  รักกนัฉันชวยเธอ ใหเดก็ๆ ดู 
  3.  รวมกนัสรางขอตกลงและกติกาในการเลนโดยขณะที่เลนโดยเด็กๆตองชวยคอย
เหลือกนั  โดยการพูดสนับสนุนหรือใหกาํลังใจเพื่อน ชวยหยิบยื่นชิน้สวนเกมการศึกษาใหเพื่อน 
ชวยเกบ็เกมการศึกษาเมื่อเลิกเลนและ ครูคอยใหคําแนะนําและกระตุน ใหกําลงัใจเมื่อเด็กเกิด
พฤติกรรมทางดานสังคม การชวยเหลือ   และเมื่อเลนเกมไดสําเร็จถูกตอง 
  4.  เด็กสงตัวแทนมารับเกมการศึกษาและลงมือเลนเกมโดมิโน ชุด เด็กดีชอบ 
ชวยเหลือโดย ครู  คอยใหคําแนะนําและกระตุนใหกาํลังใจเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมทางดานสังคม  
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การชวยเหลือ และเมื่อเลนเกมไดสําเร็จถูกตอง 
  5.  เมื่อหมดเวลาเด็กๆเก็บเกมการศึกษามาสงครูอยางเรยีบรอย 
 ขั้นสรุป (5 นาที) 
  1.  เด็กและครรูวมสรุปถึงเนือ้หาของเกมวาในภาพเปนภาพอะไร เกี่ยวของกับการ
เลนเกมอยางไร และผลที่เกดิขึ้นจากการเลนเกมเปนอยางไรตั้งคําถาม  ดังนี ้
   1.1  ภาพในเกมที่เด็กเหน็เปนภาพอะไร 
   1.2  ผลของการชวยเหลือกนัในการเลนเกมการศึกษาทาํใหเกิดอะไร 
   1.3  ทําไมในแตละกลุมถงึมแีตใบหนาที่ยิม้แยมแจมใสในขณะเลน 
  2.  เด็กและครรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับการการเลนเกมการศึกษาที่เกิดผลใน
พฤติกรรมทางสังคมดาน การชวยเหลือ   
 
ส่ือ 
 1.  เกมโดมิโนเด็กดีชอบชวยเหลือ  3 เกม  
 2.  คําคลองจอง เด็กดีชอบชวยเหลือ 
 
 คําคลองจอง  เด็กดีชอบชวยเหลือ (อ. ชยัธิวัฒน  วัฒนโชติสกุล) 
    หนูเปนเด็กด ี  หนูมนี้าํใจ 
   เอื้อเฟอเผื่อให   สุขในชีว ี
   ใจหนูเปนสุข   ทุกขใหไกลหน ี
   เพราะหนนูัน้ม ี   ปราณีเจือจุน 
 
การประเมินผล 
 1.  สังเกตพฤติกรรมทางดานสังคม  การชวยเหลือ  ผูอ่ืนขณะทํากจิกรรม 
 2.  สังเกตการณสนทนา  การตอบคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางดานสงัคม   
การชวยเหลือ   
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คูมือการเลนเกมการศึกษาสําหรับเด็กอายุ (5 – 6 ป) 
 
คําช้ีแจง 
 เกมการศึกษาที่สงเสริมพฤตกิรรมดานสงัคม  เปนการเลนที่มวีิธกีารและกระบวนการ
ภายใตกฎ  กติกาและขอตกลงโดยกําหนดใหเด็กๆ เลนเปนกลุมโดยมวีัตถุประสงคหลักคือสงเสริม
พฤติกรรมทางดานสังคม ซึง่ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยยึดหลกัจากกรมวิชาการ รวมทัง้ยดึความ
เหมาะสมสอดคลองกับพฒันาการและความสนใจของเด็กเปนหลักมจีํานวนทั้งสิน้  24  เกม 
 ลักษณะของเกมทาํจากกระดาษแข็งขนาด 7 X 8 ซ.ม     ขนาด 6 X 11 ซ.ม.  ขนาด   
35 X 38 ซ.ม. และมีบัตรลูกเปนกระดาษแข็งเชนเดยีวกนั ขนาด 4.5 X5.5 ซ.ม. 
 วิธีการนําเสนอใหเด็กเลนนัน้จะเรียงลําดบัจากความยากงายของเกมและเกมการศึกษา
สงเสริมพฤติกรรมดานสังคมแบงออกเปน 4 ชุด  ดังนี ้
  ชุดที่ 1  เกมโดมิโน   เปนเกมที่ทาํจากกระดาษแข็ง  7 X 8 ซ.ม.   เปนบตัรภาพที่มี
ขนาดเปนรูปส่ีเหลี่ยมผนืผา วิธเีลนจะแบงภาพออกเปน 2 สวนในแตละสวนจะมีภาพที่เหมือนกนั
มาวางตอกนั   
  ชุดที่ 2  ภาพตดัตอเปนเกม  ที่มีขนาดภาพหลัก เทากับ  35 X 38 ซ.ม. ฝก
รายละเอียดของภาพและรอยตัดตอของภาพที่เหมือนกนัหรือตางกนัในเรื่องของส ี ลวดลาย  
ขนาด ซึง่มีจาํนวนชิ้นในการตอต้ังแต 5 ชิ้นขึ้นไป 
  ชุดที่ 3  จับคูภาพที่เหมือนกนั เปนเกมบัตรภาพทาํจากกระดาษแข็งขนาด 6 X 11 ซ.ม.  
ที่เด็กฝกสงัเกตภาพที่เหมือนกนัและนาํภาพที่เหมือนกนัมาเรียงเขาคูกันรายละเอียดของภาพ 
  ชุดที่ 4  เกมลอตโตเปนเกมบัตรภาพขนาด  35 X 38 ซ.ม. ที่เลนอยางงายๆ โดยเด็กจะ
มีรูปภาพเล็กๆ อยูชุดหนึ่งซึ่งจะนาํมาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรูปที่เดก็เลือกออกมา เขาจะตองหา
รูปที่เหมือนกนัวางลงใหได ถารูปนัน้ไมมคูี  เขากจ็ะวางบัตรนั้นลงแลวหาภาพใหม 
  การเลนเกมแตละครั้งจะใหเด็กทองคาํคลองจองที่มีเนื้อหาสอดคลองกับเกมนั้นทุกครั้ง 
ในแตละเกมจะประกอบไปดวยชื่อเกม  อุปกรณในการเลน  จุดประสงคของเกม รวมทัง้วิธีเลน 
 
จุดประสงค 
 1.  เพื่อสงเสรมิพฤติกรรมทางดานสังคมการชวยเหลือแบงปน 
 2.  เพื่อใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลนิ 
 3.  เพื่อใหเดก็ยอมรับกฎ กตกิาในการเลนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได 

 



 95

เนื้อหา 
 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่สงเสริมพฤติกรรมทางสังคมในดาน การชวยเหลือ  
แบงปน  การยอมรับผูอ่ืน โดยเด็กไดเลนเกมตามวธิีการเลนทีก่ําหนดขอตกลง กฎติกา และ
คําอธิบายจากครูเพื่อที่เดก็จะไดเกิดพฤตกิรรมทางสังคม 
 
การจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาจะแบงเด็กออกเปน  3 กลุม ๆ ละ  5 คน 
  วันที่ 1  ใหเดก็เลนเกม โดมโิน  ชุดที ่1  ชดุเด็กดีชอบชวยเหลือ โดยการเลนเปน 
กลุมกลุมละ 5 คน ในขณะทีเ่ลนตองชวยเหลือ  แบงปน และยอมรับผูอ่ืน โดยมีครูคอยชี้แนะและ
ใหกําลงัใจ 
  วันที่ 2  ใหเดก็เลนเกมโดมิโน  ชุดที่ 2  ชุดรักกันแบงปนกันเลน  โดยการเลนเปน 
กลุมกลุมละ 5 คน ในขณะทีเ่ลนตองชวยเหลือ  แบงปน และยอมรับผูอ่ืน โดยมีครูคอยชี้แนะและ
ใหกําลงัใจ 
  วันที่ 3 ใหเด็กเลนเกมโดมิโน  ชุดที ่3  เธอเกงจงั  โดยการเลนเปนกลุมกลุมละ 
5 คน ในขณะที่เลนตองชวยเหลือ  แบงปน และยอมรับผูอ่ืน โดยมีครูคอยชี้แนะและใหกําลงัใจ 
โดยเด็กจะไดเลนเกมทัง้หมด  4  เกม  24 ชุด  และในสปัดาหที่ 5  นาํเกมเกามาเลนซ้ําจนครบ  
8 สัปดาห 
 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศกึษา มีดังนี ้
  ขั้นนํา (5 นาที) นกัเรียนและครูรวมกัน รองเพลง ดูภาพประกอบ หรือ ทองคาํคลองจอง 
ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับพฤติกรรมทางสังคม  เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและมีความพรอม 
กอนเขาสูกิจกรรม 
  ขั้นดําเนนิการ  (25 นาที) ครูสาธิต ข้ันตอนวิธกีารเลนเกมและกาํหนดกฎกติกา ใน 
การเลน  โดยสรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรม  ดังนี ้
   1.  ใหเด็กแบงกลุมออกเปน 3 กลุมๆ ละ 5 คน 
   2.  เด็กรวมกนัฟงและบอกชื่อเกมการศึกษาตามคร ู
   3.  เด็กตัง้ใจฟงครูสาธิตวิธเีลนเกมการศึกษา 
   4.  ครูบอกขอตกและกติกาในการเลน  ดังนี ้
    4.1  ขณะทีเ่ลนเด็กตองชวยคอยเหลือกนัเพื่อเลนเกมใหไดสําเร็จและถูกตอง 
    4.2  ขณะทีเ่ลนตองแบงปนชวยเหลืออุปกรณในการเลนใหกับเพื่อน 
    4.3  ขณะทีเ่ลนตองยอมรับในความสามารถของเพื่อนในกลุม 
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  5.  เด็กเขากลุมใหเรียบรอย เตรียมพรอมทีจ่ะเลนเกม 
  6.  เด็กลงมือเลนเกมรวมกนัเมื่อหมดเวลาชวยกนัเกบ็อุปกรณมาสงครูใหเรียบรอย 
 ขั้นสรุป (5 นาที) 
  1.  เด็กแสดงความความรูสึกที่ไดเลนเกมการศึกษาพรอมกับสรุปผลถึงผลสําเร็จ 
จากผลงานจากการเลนในดานการชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน 
  2.  เด็กและครรูวมกันสนทนาเกี่ยวกับการการเลนเกมการศึกษาที่เกิดผลใน
พฤตกิรรมทางสังคมดาน การชวยเหลือ  การแบงปน  การยอมรับผูอ่ืน 
 
การประเมินผล 
 1.  สังเกตพฤติกรรมขณะทํากิจกรรม 
 2.  สังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในกิจกรรมเสรีโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม 
 
ขอเสนอแนะ 
 เมื่อส้ินสุดการเลนเกมครู  ไมควรใหความสําคัญในการที่ใครเลนเสร็จกอนเสร็จทีหลงั 
เพราะเกมมกีฎกติกาทีท่ําใหเด็กเรียนรู  รูจักการแบงปน  รูจกัการรอคอยรวมทัง้เรยีนรูทกัษะ 
ทางสังคม 
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ภาคผนวก ค 
 
            บัญชีรายชือ่ผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

ผูเช่ียวชาญในการตรวจแผนการจดักิจกรรมเกมการศึกษา 
  
อาจารยวราภรณ  ปานทอง    ผูชวยครูใหญโรงเรียนอนุบาล วัดไตรรัตนาราม   
         เขตลาดปลาเคา  กรุงเทพมหานคร 
 
อาจารยสมาพร  สามเตีย้     ครูคศ 2 ประจําชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบานดอนกลาง 
         จังหวัดนครนายก 
 
อาจารยอภิรตรี  ศรีนวล     ครู คศ 1 สอนระดับชั้นอนุบาล 1  โรงเรียนบานเขายวนเฒา 
         สํานักงานพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช  อําเภอสิชล   
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบสังเกตทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
  
อาจารยมิง่  เทพครเมือง            นักวชิาการการศึกษาโรงเรียนสาธิต 
         มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ฝายประถม 
 
อาจารยกิตติศักดิ์  นิวรัตน         อาจารยภาควชิาโปรแกรมทดสอบและวิจัยการศึกษา   
         คณะครุศาสตรมหาวิทยาลยั   ราชภัฏเชยีงราย   
         อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 
 
อาจารยไพบูลย   อุปนโน           อาจารยประจาํภาควิชาคณะศึกษาศาสตร 
         มหาวิทยาลยัเชียงใหม อําเภอเมือง  จังหวดัเชียงใหม 
          

ผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบสังเกตทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 
อาจารยดารารัตน  อุทัยพยคัฆ      ศึกษานิเทศก 9 สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  
         เขต 1  จังหวัดราชบุรี 
 

อาจารยธัญลกัษณ  ลีชวนคา        ครู ค ศ 2  สอนระดับชั้นอนบุาล 2   
         โรงเรียนวัฒนาพระศรีอารย   จงัหวัดราชบรีุ 
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ชื่อ  ชื่อสกุล        ลักคะณา  เสโนฤทธิ์ 
วัน เดือน ป เกิด       5  มีนาคม  2517 
สถานที่อยูปจจุบัน       203 หมู 6  ซอย เสมาฟาคราม  ถนน ลําลกูกา  
          ตําบล คูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี
สถานทีท่ํางาน        โรงเรียนซอยแอนเนกซ  สํานกังานเขตสายไหม   
          กรุงเทพมหานคร   
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2531       มัธยมศึกษาปที่ 1 – 3  
          จาก โรงเรียนคําตากลาราชประชาสงเคราะห 
          อําเภอ คําตากลา  จังหวัดสกลนคร 
 พ.ศ. 2535       มัธยมศึกษาปที่  4 – 6   
          จาก โรงเรียนบานมวงพทิยาคม 
          อําเภอ บานมวง  จงัหวัดสกลนคร 
 พ.ศ. 2539      ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ. ) วชิาเอกการศึกษาปฐมวัย 
         จาก มหาวทิยาลัยราภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
         ในพระบรมราชูปถัมป  
 พ.ศ. 2550      การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (สาขากาศึกษาปฐมวัย) 
         จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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