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 การศึกษาครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลน
พ้ืนบานไทยที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 3  ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 
2553  โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา  กรุงเทพมหานคร  เพศชายและหญิง  มีอายุ 8 - 9 ป  แบงเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  15 คน  จํานวน  30  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sample)  โดยกลุมทดลองไดรับการจัดกิจกรรมเปนเวลา 10 สัปดาห  สัปดาหละ  1 วัน 
วันละ  50 นาที  รวม  10 วัน  เปนการเตรียมความพรอม 2 ชั่วโมงแรก  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
รวบรวมขอมูล  คือ  โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการและแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  มีคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค  IOC เทากับ  1  ซึ่งตองมากกวาหรือเทากับ  0.5 
วิเคราะหเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมโดยใช  Dependent sample t-test  หรือ 
Paired samples t-test กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ผลการวิจัยพบวา 
  นักเรียนประถมศึกษาปที่ 3  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมนันทนาการการละเลนพื้นบาน
ไทย  มีคาคะแนนพฤติกรรมทางสังคมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  นอกจากนี้  นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานไทยมีคาคะแนน
พฤติกรรมทางสังคม  แตละดานไมแตกตางกัน  เม่ือเปรียบเทียบนักเรียนที่ทํากิจกรรมโดยอิสระ 
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 The  purpose  of  this  study  was  to  investigate  the  effects  of  Thai  folk  
amusement  activities  on  social  behaviour  for  three  grade  students.  The  samples  
used  in  this  study  were  boys  and  girls  with  8 - 9  years  of  age,  of  grade  three  
students  at  Prasertthamwittaya  School  in  second  semester  of  2010  academic  year.  
The  samples  were  divided  into  2  groups  of  an  experiment  and  a  control  group.  
Each  group  has  15  students,  totally  30  students  were  selected  using  purposive  
sample  from  class.  The  experiment  group  was  assigned  to  perform  the  Thai  folk  
amusement  activities  for  10  weeks,  spending  1  day  per  week  and  50  minutes  a  
day.    The  first  2  weeks  of  experiment  were  before  experiment  investigation.    The  
instruments  used  in  this  study  are  programme  for  Thai  folk  amusement  activities  
and  the  observation  form  for  social  behaviour  with  1.0  scores  of  index  of  item  
objective  congruence  (IOC).  The  IOC  score  shall  be  at  least  0.5  to  confirm  that  
the  item  and  objectives  are  congruence.  The  data  were  collected  and  analyzed  by  
using  the  dependent  sample  t-test  or  paired  sample  t-test with statistical significance 
at the level of .05 
 The  result  of  study  reveals  that  the  scores  of  social  behaviour  of  the  
grade  three  students  after  the  experiment  of  Thai  folk  amusement  activities  was  
higher  than  those  scored  before  experiment  with  statistical  significance  at  level  of  
.05  Furthermore,  the  scores  of  social  behaviour  of  the  grade  three  students  after  
the  experiment  of  Thai  folk  amusement  activities  was  no  statistical  significance  
difference  comparing  with  those  students  who  have  performed  independent  activities  
as  a  control  group. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปริญญานิพนธ 
เรื่อง 

ผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทย 
ที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 3 

ของ 
เสาวณีย ลอยอุดมโชค 

 
ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการจัดการนันทนาการ 
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
         .................................................................. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  สันติวัฒนกุล) 
วันที่....... เดือน....................... พ.ศ. 2554 

 
 

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ   คณะกรรมการสอบปากเปลา 
 
...................................................... ประธาน   ….................................................. ประธาน
(รองศาสตราจารยเทเวศร  พิริยะพฤนท)   (อาจารย ดร.วินิดา  เจียระนัย) 
 
...................................................... กรรมการ   ..................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารยสุภารัตน  วรทอง)   (รองศาสตราจารยเทเวศร  พิริยะพฤนท) 
 
      ..................................................... กรรมการ 
   (รองศาสตราจารยสุภารัตน  วรทอง) 
 
   ..................................................... กรรมการ 
   (รองศาสตราจารย ดร.อารมณ  นาวากาญจน) 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จาก 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศคุณูปการ 

 
 ปริญญานิพนธฉบบันี้สําเร็จลุลวงดวยดีเปนเพราะผูวิจัยไดรับความกรณุาอยางยิ่งจาก
บุคคลหลายทาน  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ  ณ  โอกาสนี้  นับตั้งแต  รองศาสตราจารยเทเวศร   
พิริยะพฤนท  ประธานควบคุมปริญญานิพนธ  รองศาสตราจารยสุภารัตน  วรทอง  กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํา  ใหความชวยเหลอื  สนับสนุน  แกไขขอบกพรอง
ตางๆ  ตลอดการทําปริญญานิพนธฉบบัน้ี  อาจารย ดร.วินิดา  เจียระนัย  และรองศาสตราจารย  
ดร.อารมณ  นาวากาญจน  ที่กรุณารับเปนคณะกรรมการสอบปากเปลา  ซึ่งไดใหคําแนะนําเพิ่มเติม  
ชวยปรบัปรุงแกไขขอบกพรองตางดวยความเมตตา 
 ขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญที่ไดใหความกรุณาสละเวลาอันมีคาในการตรวจโปรแกรมกิจกรรม
นันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทย  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยสมควร  โพธิ์ทอง,      
ผูชวยศาสตราจารยชัยโรจน  สายพันธ,  ผูชวยศาสตราจารยกนกวดี  พึ่งโพธิ์ทอง,  อาจารยวาที่
รอยตรีจักรพงษ  ธรรมพงษบวร,  อาจารยวิพงษชยั  รองขันแกว  ภาควิชาสันทนาการ  คณะพล
ศึกษา  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  ไดแก  นางอัจฉรา  
สุขารมณ  ขาราชการบํานาญ  สถาบัญวจัิยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุชาดา  ธรรมรักษ  สํานักภาควิชาการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ, ผูชวยศาสตราจารยสนั่น  มีขันหมาก  สํานักภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ,  อาจารยสมเกียรติ  ทพิยทัศน  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ,  อาจารย  ดร.พรรณี  บุญประกอบ  สถาบันวจัิยพฤติกรรมศาสตรมหาวทิยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  ที่ใชเปนเครื่องมือการทดลองครั้งนี้ ไดใหคําแนะนําแกไขขอบกพรอง 
 ขอขอบคุณ  ผูอํานวยการ  คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  โรงเรียนประเสริฐ
ธรรมวิทยา  ที่ใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการทดลอง 
 ขอขอบคุณ  อาจารยทุกทานที่ไดประสทิธิ์ประสาทวชิาให  จนมีความรูเพ่ิมมากขึ้น 
 ขอขอบคุณ  คุณสมัคร  ภูมิเขต  เจาหนาที่ประจําภาควิชาสันทนาการที่คอยใหคําปรึกษา  
คําแนะนํา  ดวยความใจดีเสมอมา 
 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณ  คุณแมอารมณ  ลอยอุดมโชค  และสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว  เพ่ือนนิสิตปรญิญาโท  รวมทั้ง  คุณพงศธร  เชาวขุนทด  รวมถึงผูที่มีพระคุณอีกหลาย
ทานที่มิไดกลาวนามในที่นี้  ที่ไดใหกําลังใจ  ใหคําปรึกษา  ใหการชวยเหลือในการทําปริญญานพินธ  
ซึ่งผูวิจัยระลึกถึงเสมอ 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยมีความสําคัญซ่ึงเราควรจะไดรับการอนุรักษใหคงมีอยู  
หาทางสงเสริมหรือโดยเฉพาะในเด็กประถมตนจะสนใจฟงกิจกรรมการละเลนพื้นเมืองของเด็กไทย
และเรื่องเลามาก ซึ่งเน้ือหาของกิจกรรมการละเลนพ้ืนเมืองของเด็กไทยจะชวยสงเสริมประสบการณ
ชีวิตใหกับเด็กใหเกิดขึ้นกับจิตใจ  เสริมสรางอุปนิสัยที่ดีพึงประสงค  จนกระทั่งเกิดความรูสึกผูกพัน  
มีเจตคติที่ดีในดานตางๆ  ติดตัวไปจนเปนผูใหญ  ซึ่งกิจกรรมการละเลนพ้ืนเมืองของเด็กไทยเปน
อีกกิจกรรมหนึ่งที่จะชวยสงเสริมพัฒนาการทางสังคม  ซึ่งทําใหเด็กมีโอกาสพบปะสัมพันธกันได
พูดคุยและเลนสนุกสนานรวมกันทําใหไดรับความเพลิดเพลิน  มีชีวิตจิตใจเบิกบานมีสุขภาพกายและ
จิตที่ดีซึ่งเปนลักษณะของการนันทนาการอยางหน่ึง  ดังนั้น  ลักษณะการเลนที่เปนการละเลน
พ้ืนบานจึงไมเครงครัด  หรือเอาจริงเอาจัง  แมจะมีกติกา  หรือขอกําหนดในการเลนเปนกติกาที่ไม
แนนอนตายตัว  เด็กเลนสามารถปรับเปลี่ยนกติกาไดตามสถานการณหรือสภาพแวดลอมในขณะที่
เลน  ดังตัวอยางเชนการเลนจํ้าจ้ีที่ไมไดกําหนดจํานวนผูเลนตายตัว  เลนสนุกไมตองการชนะกัน
จริงจัง  แตในเวลาเลนผูเลนมีอิสระที่จะปรับวิธีการเลนใหสอดคลองกับกลุมที่เลนและเปาหมายที่
ตองการเลนรวมกัน   
 พัฒนาการทางสังคม  เปนพัฒนาการสําคัญอีกดานหนึ่งในการดํารงชีวิตเม่ือเผชิญตอสิ่ง
เราและปญหาตางๆ  และอยูในสังคมไดอยางปกติสุข  พัฒนาการทางสังคมจะเกิดขึ้นโดยลําดับ
สําหรับในเด็กวัยกลางเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆดาน  ไดแก  เริ่มเขาโรงเรียนอยางเปน
ทางการ  (Formal  schooling)  สามารถพัฒนาทักษะตางๆ  ไดงาย  เปนวัยที่ดูดซับคานิยม  
วัฒนธรรมและสิ่งตางๆรอบตัว  และเปนวัยที่จะพัฒนาตนไปสูความสําเร็จ  (Stage  of  industry)  
พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัยนี้  ประกอบดวยการใหความหมายตอตัวเอง  (Self  concept)  การ
สรางความภาคภูมิใจในตนเอง  (Self esteem)  การสรางความสามารถทางจิตสังคม  
(Psychosocial  competence)  ที่เปนพฤติกรรมที่เหมาะสม  ที่ทําใหตนเองพึงพอใจและเปนที่
ยอมรับในสังคมพัฒนาการทางสังคมที่เหมาะสมของเด็กวัยนี้  จะนําไปสูพัฒนาการที่ดีในชวงวัยรุน
ตอไป  (ศิริกุล  อิศรานุรักษ.  2549: 89) 
 เกรสแฮม  (วรนุช  เสนีวงศ  ณ  อยุธยา.  2547  อางอิงจาก  Gresham.  1981:  390)  
พบวา  เด็กที่ขาดทักษะทางสังคมจะไมสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนได  ทําใหมีการ
เรียนรูทางสังคมนอยและมีปญหาในการปรับตัว   
 กลุมของนักเรียนน้ันก็ประสบกับปญหาของการอยูรวมกัน  เชน  การไดรับการเลี้ยงดูที่
ตางกัน  หรืออาจจะมาจากตางสถานที่  ก็จะทําใหการที่จะตองทํากิจกรรมรวมกันนั้นอาจจะไมดี
เทาที่ควร  จึงตองอาศัยวิธีการหรือกิจกรรมตางๆ  เขามาเปนตัวชวยเพิ่มความสัมพันธซึ่งเปนที่
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เขาใจกันวากิจกรรมนันทนาการนั้นมีสวนอยางยิ่งในการปรับพฤติกรรมของบุคคลไมวาจะอยูในวัย
ใด  ใหไปในแนวทางเดียวกันเปนอยางดี  และยังสามารถชวยพัฒนาความคิดของผูรวมกิจกรรมได  
ซึ่งในเด็กที่อยูในระดับประถมศึกษานั้นก็เริ่มจะมีการเขากลุมไมวาจะเปนกิจกรรม  การทํางาน  ทั้งที่
เปนผูนําและผูตามแลวนั้น  การที่จะสรางพัฒนาการทางสังคมของนักเรียนในระดับนี้ก็ถือไดวามี
ความสําคัญ  เปนการฝกและปรับใหนักเรียนในระดับนี้รูจักการอยูรวมกันในสังคมไดเพ่ือการ
ดํารงชีวิตในสังคมเมื่อโตไปในอนาคตอยางสมบูรณและมีความสุข 
 เน่ืองจากผูวิจัยเปนครูจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงผลการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภท
กิจกรรมพื้นบานไทยตอพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  3  ซึ่งใน
การศึกษาครั้งน้ีก็สามารถเปนแนวทางใหบุคลากรทางการศึกษานําไปปฏิบัติใชกับนักเรียนหรือ
เด็กๆที่จะพัฒนาดานการอยูรวมกันในสังคมตอไปในอนาคตได 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทยที่มีผลตอ
พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 เพ่ือใหทราบผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทยที่มีตอ
พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ซึ่งผูเกี่ยวของสามารถนําไปใชเปน
แนวทางใหกับบุคคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะระดับประถมศึกษาไดตระหนักถึงคุณคาของ
นันทนาการและนําไปสูพัฒนาการทางสังคมของนักเรียนระดับประถมตน ไดอยางเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากร  
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ทั้งชาย
และหญิง ระดับอายุ  8-9  ป  รวม  30  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sample) 
  ตัวแปรอิสระ 
   กิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทย 
  ตัวแปรตาม 
   พฤติกรรมทางสังคม  ไดแก  พฤติกรรมดานการชวยเหลือ  ดานการปลอบโยน
และใหกําลังใจและพฤติกรรมการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอ่ืน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การละเลนพ้ืนบานไทย หมายถึง  กิจกรรมที่สนุกสนาน แสดงออกถึงเอกลักษณของ
ทองถิ่น(ไทย) ในงานวิจัยน้ีไดแก  เกมมอญซอนผา  ตี่จับ  แขงปลาบนบก  ชวงใช  แมวกินไก  
วิ่งสามขา  แมวไลหนู วิ่งเปยว แตะหุน รถไฟสามัคคี       
 2. พฤติกรรมทางสังคม  หมายถึง  การกระทําของบุคคลที่แสดงตอกันในสังคม โดย
พฤติกรรมหนึ่งของบุคคลสามารถสงผลตอความคิด  ความรูสึก  รวมถึงพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง
ได เม่ือบุคคลนั้นๆเกิดการปฏิสัมพันธกันทั้งโดยตรงและโดยออม  ไดแก  พฤติกรรมดานการ
ชวยเหลือ  ดานการปลอบโยนและใหกําลังใจและดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและ
ผูอ่ืน  
 3. นักเรียนประถมศึกษาปที่  3  หมายถึง  นักเรียนที่กําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่  
3  ภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา 2553 โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา  กรุงเทพมหานคร ชวงอายุ 8-9 
ป ทั้งชายและหญิง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ 

โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทการละเลนพ้ืนบานแบบ

ไทย 
 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมทางสังคม ไดแก พฤติกรรมการ

ชวยเหลือ พฤติกรรมดานการปลอบโยนและ ให
กําลังใจ และพฤติกรรมการชื่นชมยินดีในความดี

งามของตนเองและผูอ่ืน 
 

        
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทย   
มีพฤติกรรมทางสังคม หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทย   
มีพฤติกรรมทางสังคมสูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่ทํากิจกรรมโดยอิสระ  
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
 1. เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนันทนาการ 
  1.1 ความหมายของนันทนาการ 
  1.2 คุณคาของกิจกรรมนันทนาการ 
  1.3 ขอบขายของนันทนาการ 
  1.4 นันทนาการในโรงเรียน 
  1.5 การสรางโปรแกรมนันทนาการ 
 2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการละเลนพ้ืนบาน 
  2.1 ความหมายของการละเลนพ้ืนบาน 
  2.2 ความสําคัญของการละเลนไทย 
  2.3 ประวัติความเปนมาของการละเลนพ้ืนบาน 
  2.4 ประเภทและลักษณะของการละเลนพ้ืนบานของไทย 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทางดานพฤติกรรมทางสังคม 
  3.1 ความหมายของพัฒนาการทางสังคม 
  3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางสังคม 
  3.3 การสงเสริมพัฒนาการทางสังคม 
  3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   - งานวิจัยในตางประเทศ 
   - งานวิจัยในประเทศ 
 

1. เอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวของทางดานนันทนาการ 
 1.1 ความหมายนันทนาการ 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถาน  พ.ศ.  2542 (2546: 571) ใหความหมายของ
คําวา  “ นันทนาการ ”  คือ  กิจกรรมที่ทําตามสมัครใจในยามวาง  เพ่ือใหเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและผอนคลายความตึงเครียด  การสราญใจ 
  บัทเลอร (บันเทิง  เกิดปรางค; และเจษฎา  เจียระนัย 2546: 29;  อางอิงจาก Butler, 
1959)  ใหความหมายวา  การใชเวลาวางนั้นเพื่อประโยชนและคุณคาในทางงดงาม  จากการเขา
รวมกิจกรรม  ในวัยเด็กจะเรียกวา  ”การเลน”  แตในวัยหนุมสาวจะเรียกวา  ”นันทนาการ” 
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  สมบัติ  กาญจนกิจ. (2542: 26) กลาวถึง  นันทนาการวา  มีกิจกรรมที่เปน
องคประกอบเชนเดียวกันกับการเลนแตมีความแตกตางกันในรูปแบบของนันทนาการมีหลายอยาง
นอกเหนือจากการเลน  อาจเปนการศึกษาความซาบซึ้งในการเสริมสรางประสบการณใหม  หรือ
พัฒนาการทางอารมณ 
  สุรเชษฐ  เชษญมาส. (2526: 4)  ไดใหความหมายของนันทนาการไววา  ตองเปน
กิจกรรมที่กอใหเกิดผลดีตอรางกาย  จิตใจ  หรืออารมณตอผูเขารวมโครงการ  กิจกรรมที่ทําในเวลา
วาง  และดวยความสมัครใจของผูกระทําเอง  กิจกรรมนั้นจะตองเปนที่พึงประสงค  ไมเปนไปในทาง
อบายมุข 
  บัทเลอร (Butler. 1959: 3-4) กลาววานันทนการ  หมายถึง  กิจกรรมที่กระทําในเวลา
วาง  ซึ่งเปนเรื่องที่ตรงกันขามกับการทํางาน  นันทนาการแตละบุคคลไมเหมือนกันจะแปรผันไป
ตามรสนิยม  เวลา  อายุ  และความตองการของแตละบุคคล 
  แนช (สมบัติ  กาญจนกิจ.  2544: 26;  อางอิงจาก  Nash.  1975: 19)  กลาววา
นันทนาการเปนสื่อสําหรับการสนองความพึงพอใจ  ความตองการของมนุษยซึ่งอยูภายใตแรงขับ
และความกดดันภายใน  นันทนาการเปนการแสดงออกในทางที่ดีตอความตองการในการใชเวลาวาง 
  จากความหมายของนันทนาการดังที่บุคคลตางๆ  กลาวมาแลว  สรุปไดวา  
นันทนาการหมายถึง  กิจกรรมที่ทําในยามวาง  โดยที่บุคคลทําดวยความสมัครใจ  เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติกิจกรรมนั้น  อีกทั้งยังชวงผอนคลายความตึงเครียด  ชวยพัฒนาตนเอง  พัฒนา
ความสัมพันธระหวางบุคคล  และที่สําคัญยังพัฒนาบุคคลทั้ง  4  ดาน  ไดแก  รางกาย  อารมณ  
สังคม  และสติปญญา 
 
 1.2 คุณคาของกิจกรรมนันทนาการ 
  คุณคาของนันทนาการ  หมายถึง  คุณคาที่ผูเขารวมกิจกรรมนันทนาการ  ไดรับจาก
การเขารวมกิจกรรม  ทําใหเกิดพัฒนาการทางดานตางๆ  ทําใหรางกาย  จิตใจ  ฟนฟูสภาพปกติ  
หายจากการเหน็ดเหนื่อยเม่ีอยลา  มีผูกลาวถึงคุณคาทางนันทนาการไวหลายรูปแบบ  เชน
ประโยชนของนันทนาการ  วัตถุประสงคของนันทนาการ  ซึ่งทั้งหมดก็หมายถึง  สิ่งที่ผูเขารวม
กิจกรรมจะไดรับจากการเขารวมกิจการนันทนาการนั่นเอง 
  ไวซคอบ (คงศักดิ์  เจริญรักษ.  2527: 80-81;  อางอิงจาก  Weiskopf.  1957: 16-17)  
ไดกลางถึงคุณคาทางนันทนาการ  ที่ใหผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการในดานตางๆ  ตอ
ผูเขารวมดังน้ี 
   1. นันทนาการกับผลทางดานจิตใจ  เปนที่ยอมรับกันวา  กิจกรรมนันทนาการเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการที่จะปองกันบุคคลที่ปวยทางดานจิตใจ  และยังใชในดานการฟนฟูจิตใจ
ใหกับสูสภาพเดินไดอยางรวดเร็ว  นอกจากนั้นแลวเปนปญหาอ่ืนๆ  ที่ทําใหทุกคนเกิดความคับของ
ใจหรือความวิตกกังวลก็จะถูกลืมไปได  เม่ือบุคคลเหลานั้นไดเขารวมกิจกรรมนันทนาการไมวาจะ
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เปนทางตรง  หรือทางออมก็ตาม  กิจกรรมที่ทําเปนกลุม  หรือคณะจะไดผลดีตอจิตใจมาก  
โดยฉพาะทางดานกิจกรรมกลุมสัมพันธ  ดานเกมและกีฬา 
   2. นันทนาการกับผลทางดานรางกาย  กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมและกีฬา
จะชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหกับผูเขารวมไดเปนอยางดี  ทําใหรางกายไดรับการพัฒนา
ทุกดาน  สงเสริมการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของระบบภายในรางกาย  โดยเฉพาะระบบการ
ไหลเวียนของโลหิต  ระบบประสาท  ระบบการหายใจ  ระบบกลามเนิ้อ  และระบบขับถายของเสีย  
เม่ือรางกายแข็งแรงก็จะมีผลทําใหสามารถประกอบภารกิจประจําวันไดดียิ่งขึ้น 
   3. นันทนาการกับผลทางสังคม  กิจกรรมนันทนาการเปดโอกาสใหบุคคลที่เขา
รวมมีการทํางานและรับผิดชอบรวมกัน  มีการติดตอประสานงานเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน  
จึงเปนการสงเสริมใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไปดวยความราบรื่น 
 
 1.3 ขอบขายนันทนาการ 
  สมบัติ  กาญจนกิจ. (2544: 101-122)  กลาววากิจกรรมนันทนาการเปนหัวใจสําคัญ
อยางยิ่งตอบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ทั้งนี้เพราะวากิจกรรมเปนสื่อที่จะ
ชวยพัฒนาความเจริญเติบโตทางดานตางๆ  เชน  ทางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญาและจิตใจ
ของประชาชน  กิจกรรมนันทนาการสงเสริมใหบุคคลและชุมชนไดมีสวนรวม  เปนกิจกรรมของกลุม
ที่มีความสนใจ  หรือความตองการรวมกันสงผลตอการพัฒนามนุษยสัมพันธ  การเปนสวนหนึ่งของ
ทีม  นอกจากนี้  กิจกรรมนันทนาการชวยสงเสริมการสรางประสบการณชีวิต  ประสบการณใหม  
โดยไดมีการจัดแบงกิจกรรมนันทนาการออกเปน  15  หมวดหมู  ดังตอไปน้ี 
   1. กิจกรรมนันทนาการประเภทเกมกีฬา  และกีฬาเพื่อการแขงขัน 
   เปนกิจกรรมที่มีความหลายหลายในรูปแบบตางๆ  เชน  เกมเบ็ดเตล็ด  เกม
นําไปสูกีฬาใหญ  เกมประกวด  เกมสรางสรรค  เกมกลุมสัมพันธ  เกมพัฒนาสติปญญา  เกม
สงเสริมคุณคาทางศิลปะวัฒนธรรม  เกมการละเลนพ้ืนเมือง  เปนตน 
   2. นันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม 
   เปนกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถ  ทักษะ  งานฝมือใหแกประชาชน  เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนาอารมณสุขและความเจริญเติบโตทางกาย  อารมณ  สังคมและสตปิญญา 
   3. การเตนรําและกิจกรรมเขาจังหวะ   
   การเตนรําเปนกิจกรรมทางสังคมที่ใหคุณคาพัฒนาการทางดานการเจริญเติบโต
ทางกาย  อารมณ  สังคมและจิตใจ  สงเสริมการแสดงออก  เสริมสรางมนุษยสัมพันธ  เสริมสราง
ความคิด  สรางสรรค  รูจักมารยาท  วัฒนธรรมและคุณธรรมทางสังคม  กิจกรรมการเตนรําเปน
วัฒนธรรมของมนุษย  มีประวัติยาวนานของมวลมนุษย 
   กิจกรรมเขาจังหวะ  หมายถึง  การเลนที่ใชจังหวะประกอบการเคลื่อนไหวตามบท
เพลงและจังหวะประกอบดนตรี  เปนการสงเสริมการแสดงออกของบุคคลที่เขากับจังหวะดนตรี 
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   4. การละคร 
   นันทนาการประเภทละคร  เปนกิจกรรมการแสดงออกเปนการระบายอารมณหรือ
กิจกรรมของชีวิตประจําวัน  การสรางความรูสึกการแสดงออกแหงตน  นันทนาการละครเกิดขึ้นได
หลายวิธี  เชน  เกิดจากการแสดงพิธีการศาสนา  ความฝน  หรือจินตนาการ  ที่สงเสริมพัฒนา
ทางดานอารมณสุข  สนุกสนาน 
   5. งานอดิเรก 
   งานอดิเรกจัดเปนกิจกรรมนันทนาการที่สงเสริมการพัฒนาคุณคาชีวิตของมนุษย
ตั้งแตวัยเด็ก  เยาวชนและผูสูงอายุ  เปนการสงเสริมการสรางประสบการณชีวิต  เปนการบําบัดทาง
กายและจิตใจ  สงเสริมโอกาสใหบุคคลเลือกกิจกรรมตามความสนใจ  สมัครใจและกระทําดวยความ
เต็มใจในชวงเวลาอิสระ  เวลาวางและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและสังคม 
   6. การดนตรีและรองเพลง 
   ดนตรีเปนภาษากลางที่ใชสื่อสาร  หรือถายทอดความรูสึกของมนุษยชาติ  เปน
สวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน  บุคคล  ชุมชน  คุนเคยกับดนตรี  ทั้งในดานการเรียนรู  การสื่อสาร  
การแสดงออกแหงตน  การทาทาย  การแสดงความสามารถชั้นสูงสุดที่บุคคลพึงกระทําได  ดนตรี
เปนการระบายอารมณที่ชวยผอนคลายความเครียดขณะทํางาน  หรือจากการปฏิบัติภารกิจ
ประจําวัน 
   7. นันทนาการ/นอกเมือง 
   เปนกิจกรรมหลายหลายที่สงเสริมใหบุคคลได มีโอกาสใกลชิดธรรมชาติ
สภาพแวดลอมมลภาวะเปนพิษ  สงเสริมใหเกิดการพัฒนาการเจริญเติบโตทางดานรางกาย  อารมณ
สังคมและสติปญญาของบุคคลและสังคม 
   8. นันทนาการสังคม 
   ดังที่เขาใจกันโดยทั่วไป  มนุษยเปนสัตวสังคม  ตองการความรัก  ความเขาใจ
ความสัมพันธและการเปนเจาของ  ดังนั้น  กิจกรรมนันทนาการสังคม  เปนกิจกรรมที่ชวงสงเสริม
โอกาส  มนุษยสัมพันธ  ความเขาใจ  ความสามัคคี  อันดีตอเพ่ือนมนุษย 
   9. นันทนาการพิเศษ 
   เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษ  ตองมีการจัดเตรียมอาหาร  สถานที่  เพ่ือ
เปดโอกาสใหชุมชนไดมารวมกัน  เชน  เทศกาลสงกรานต  ลอยกระทง  คริสตมาส  รวมทั้งกิจกรรม
วันพิเศษของบุคคลในครอบครัว  เชน  วันเกิด  วันครบรอบแตงงาน  เปนตน 
   10. วรรณกรรม (อาน  พูด  เขียน) 
   กิจกรรมประเภทวรรณกรรณสงเสริมใหบุคคลพัฒนาทักษาความรูและ
ความสามารถจัดไดทุกระดับ  วัยและเพศ  กิจกรรมกอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  การ
แสดงออกแหงตนอยางสรางสรรค  กอใหเกิดการพัฒนา  จินตนาการ  สามารถเขารวมกิจกรรมแบบ
ประหยัดไดและเปนกิจกรรมที่เกาแกของมนุษยชาติ 
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   11. การบริการอาสาสมัคร 
   กิจกรรมประเภทอาสาสมัคร  เปนกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  
การใหและการรับ  การรวมมือของชุมชน  อันจะกอใหเกิดความพึงพอใจและการพัฒนา  จิตใจของ
บุคคลและสังคมอาสาสมัครเปนการใหบริการโดยปราศจากสินจางรางวัล  เปนการสรางเสริมทักษะ
และการสรางคุณภาพชีวิต  การใหบริการอาสาสมัคร  เปนการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโดย
อาศัยแรงงานความรวมมือของกลุม  หนวยงานเอกชน  ชุมชนและองคการธุรกิจการคา  ที่จะตอง
จัดบริการชุมชน 
   12. การทองเที่ยวทัศนศึกษา 
   กิจกรรมการทองเที่ยวทัศนศึกษา  เปนกิจกรรมที่สรางเสริมประสบการณชีวิต  
สรางความประทับใจ  ความซาบซึ้งในธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิตของชุมชนและ
สังคมในลักษณะที่แตกตางกัน  การทองเที่ยวสงเสริมการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางดาน
รางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม  รวมทั้งบุคลิกภาพ  เปนการสรางประสบการณตรงโดยใชแหลง
นันทนาการที่นอกจากจะเรียนในหองเรียน  หรือสถานบันการศึกษา  เปนการศึกษาชุมชนธรรมชาติ
ที่แทจริง  นอกจากนี้การทองเที่ยวยังเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ  เปนการกระจายรายไดสูชนบทและ
การสรางความเขาใจอันดีตอเพ่ือนมนุษยตอธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 
   13. นันทนาการประเภทกลุมสัมพันธ 
   มนุษยสัมพันธเปนกิจกรรมที่ใหคุณคา  การเรียนรู  การอยูทํางานรวมกันในสังคม  
ลดความเห็นแกตัว  ทําใหบุคคลมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคา  และเปนสวนหนึ่งของสังคม  สวน
หนาที่ความรับผิดชอบการเปนผูนํา  ผูตามที่ดี  เปนการพัฒนาสังคมและทรัพยากรของชุมชน  
นอกจากนี้  กิจกรรมกลุมสัมพันธยังชวยและละลายพฤติกรรมของกลุมในการที่เขารวม  การให
ความรวมมือในการที่ทําใหจุดหมายดําเนินการไปสูเปาหมายขององคกรที่ตั้งขึ้นได 
   14. นันทนาการประเภทพัฒนาจิตใจและความสุขสงบ 
   เปนกิจกรรมที่สอนคุณคาในเรื่องของการพัฒนาสมาธิ  จิตใจ  ความสุขสงบ  ซึ่ง
ไมไดเนนในเรื่องการเคลื่อนไหว  ตื่นเตน  หรือความสนุกสนาน  ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะชวยสราง
ความสมดุลระหวางการงานกับการพักผอน  การลดความเครียด  ความวิตกกังวล  เปนการ
พัฒนาการทางจิตใจและสภาพรางกาย  ระบบสรีระและชีวภาพควบคูกับทางดานจิตใจ 
   15. นันทนาการประเภทพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ 
   เปนกิจกรรมที่ใหคุณคาในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพรางกาย  
และจิตใจเพ่ือใหเกิดการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ  รวมถึงการควบคุมอาหาร  การออกกําลัง
กาย  การพักผอน  การสรางความสมดุลของชีวิต 
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 1.4 นันทนาการในโรงเรียน 
  วรศักดิ์  เพียรชอบ. (2548: 96-97)  ไดกลาววา  นันทนาการสําหรับนักเรียนใน
โรงเรียน (School  recreation)  เปนนันทนาการที่จัดขึ้นใหนักเรียนในโรงเรียน  โดยถือวานักเรียน
ในโรงเรียนน้ันเปนเยาวชนที่อยูในระยะของการพัฒนาการที่สําคัญยิ่งระยะหนึ่ง  ดังน้ัน  โรงเรียนแต
ละแหงนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนักเรียนไดมีสวนรวมในดานตางๆ  หลายๆ  
อยางแลวก็ตาม  โรงเรียนก็ยังถือวาควรจะมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพี่อใหนักเรียนไดมีสวนรวม
ในเวลาวางตามความถนัด  ความตองการ  และความสนใจอยางทั่วถึงกันควบคูกันไปดวย 
  บันเทิง  เกิดปรางค; และเจษฎา  เจียระนัย (2546: 87)  ไดสรุปลักษณะการจัด
กิจกรรมนันทนาการในโรงเรียน  คือ  การจัดกิจกรรมเสริมสรางประสบการณและลักษณะนิสัยที่พึง
ประสงคในรูปแบบตางๆเพื่อสนองความตองการของเด็กนักเรียน  หรือเพ่ือชดเชยใหแกเด็กนักเรียน  
ทั้งในดานการออกกําลังกายและเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงนอกเวลาเรียนหรือเปนกิจกรรมพิเศษ 
  รูท  สตอง (Ruth  Stong. 1951: 495)  ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของการจัดนันทนาการ
ในโรงเรียนวา  เปนวัยแหงนักเรียนยังเปนวัยที่มีพลังสูง  ถาใชพลังงานไปในทางที่มีคุณคา  ก็จะ
สรางสรรคสังคมไดดี  ดวยเหตุผลนี้  การจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีการเลน  การแสดงออกและการ
แขงขัน  จึงเปนการสงเสริมการแสดงออกของทักษะความสามารถเฉพาะตน 
  สมบัติ  กาญจนกิจ. (2535: 135)  ไดสรุปวา  นันทนาการในโรงเรียนเปนกิจกรรมหรือ
กระบวนการที่สราง  และพัฒนานิสัยของเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา  ใหเกิดความ
เจริญเติบโตทางกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญาและจิตใจ  ตลอดจนเปนการสรางคุณคาในเรื่อง
ของการใชเวลาวางใหมีคุณภาพสมดุลกับการงาน  นันทนาการชวยใหเยาวชนรูจักการจัดการเวลา
พัฒนาคุณคาทางสังคมระบอบประชาธิปไตยและเปนประชากรของประเทศที่มีคุณภาพในอนาคต 
 
 1.5 การสรางโปรแกรมนันทนาการ 
  อเนก  หงสทองคํา. (2542: 89-93)  สรุปองคประกอบที่ควรพิจารณากอนสราง
โปรแกรมดังนี้ 
   1. อายุของผูเขารวมกิจกรรม  อันประกอบดวยการเจริญเติบโตทางกาย  พัฒนา
ความสามารถและความสนใจ 
   2. ความแตกตางเรื่องเพศ  ซึ่งประกอบดวยการเจริญเติบโตทางกาย  พัฒนา
ความสามารถ  ความสนใจ  และความแตกตางระหวางบุคคล 
   3. ชนิดของชุมชน  ซึ่งแบงไดเปน 
              3.1 ชุมชนเมือง  แบงเปน  ชุมชนเมืองหนาแนนและชุมชนแออัด 
            3.2 ชุมชนชนบท  แบงเปน  ชุมชนชนบทเปนกลุมและชุมชนชนบทกระจัด
กระจาย 
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   4. สภาพของสังคม  ประกอบดวย 
          4.1 มีองคประกอบ  เร่ืองวิถีประชา  ศีลธรรม  และกฎหมาย 
              4.2 สถานภาพและบทบาท 
              4.3 วัฒนธรรม 
   5. ประเภทของหนวยงานที่จัดนันทนาการ 
            5.1 หนวยงานรัฐ 
          5.2 หนวยงานเอกชน 
            5.3 หนวยงานธุรกิจ 
            5.4 หนวยงานอาสาสมัคร 
   6. ขนาดของกลุมผูเขารวมกิจกรรม  แบงได  2  ขนาด  คือกลุมเล็กและกลุมใหญ 
   7. ประเภทของผูใชบริการ  ผูบริหาร  ผูจัดการ  ผูนํา 
   8. สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  ใหพิจารณาเรื่องขนาดพื้นที่  จํานวนความ
เพียงพอและความทันสมัย 
   9. ทักษะพื้นฐานของผูเขารวม 
   10. ระยะเวลา  ความเหมาะสมของเวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรม  รวมถึงความยาก
งายของกิจกรรมกับเวลา 
   11. กิจกรรมอ่ืนที่มีอยูแลวในพื้นที่   อันไดแก  กิจกรรมและโปรแกรมนันทนาการ
ที่เปนประโยชนตอกิจกรรมที่จัดขึ้น   
  ลําดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรม 
   1. กําหนดวัตถุประสงคโปรแกรมใหชัดเจน 
   2. ศึกษารายละเอียดของสมาชิกที่จะเขารวมโครงการในดานการเจริญเติบโต  
วิวัฒนาการความสนใจของแตละระดับอายุ 
   3. ศึกษารายละเอียดของสมาชิกที่จะเขารวมโครงการในดานสังคมและจิตวิทยา 
   4. ศึกษารายละเอียดสภาพสิ่งแวดลอมและชุมชน 
   5. สํารวจสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในกิจกรรม 
   6. กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวขางตน 
 

2. เอกสารที่เก่ียวของกับการละเลนพื้นบาน 
 2.1 ความหมายของการละเลนพื้นบาน 
  ความหมายของการละเลนพื้นบาน  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2530 
ไดใหความหมายของคําวา  “เลน”  “การละเลน”  และ  “พ้ืนบาน”  ไวดังนี้ 
  “เลน”  หมายถึง  ทําเพื่อสนุก  หรือผอนคลายอารมณทําหรือพูดอยางไมเอาจริงรวม
ดวย 
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  “ การละเลน ”  หมายถึง  มหรสพการแสดงตางๆ  เพ่ือความสนุก  หรือผอนคลาย
อารมณใหเกิดความเพลิดเพลิน 
  “ พ้ืนบาน ”  หมายถึง  เฉพาะถิ่น 
  สารานุกรมภาษาอีสาน  ไทย  -  อังกฤษ (ปรีชา  พิณทอง,  2532)  ไดใหความหมาย
ของคําวา  พ้ืน  และ  บาน  ไวดังนี้ 
  “ พ้ืน ”  หมายถึง  ประวัติ  ตํานาน  เชน  นิทานพื้นบาน 
  “ บาน ”  หมายถึง  บริเวณที่เรือนตั้งอยูเม่ือนํามารวมกัน  “การละเลนพ้ืนบาน”  
หมายถึง  การละเลนเพื่อความสนุกสนานและผอนคลายอารมณในทองถิ่น 
  รัชฎวรรณ  ประพาน. (2541: 31-32)  ไดใหความหมายของการละเลนพ้ืนบานวา  
หมายถึง  กิจกรรมการละเลนของสังคมที่ไมทราบที่มาแตไดยอมรับและถายทอดการเลนตอๆ  กัน
มาโดยไมขาดสาย  เปนกิจกรรมการละเลนที่เปนการละเลนสืบทอดตอกันมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน  และเปนกิจกรรมที่เด็กเลนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน  อาจจะเปนการเลนคนเดียว
หรือเลนเปนกลุม    การละเลนจึงมีบทบาทตอการพัฒนาทั้ง  4  ดาน (รางกาย  อารมณ  จิตใจ  
สังคม  และสติปญญา)  ของเด็ก  และเปนเครื่องหมายแสดงออกถึงความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็ก
อีกดวย  และวีรพงษ  บุญประจักษ. (2545: 20)  ไดใหความหมายของการละเลนพ้ืนบานวา  เปน
กิจกรรมที่เด็กเลนดวยความสมัครใจเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในขณะที่เด็กไดเลนนั้นเด็กจะ
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง  ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  
และสติปญญา  และสรางความเชื่อม่ันใหกับตนเอง 
  มณี  ผานจังหาญ. (2545: 3)  ไดใหความหมายของการละเลนพ้ืนบานวา  กิจกรรมที่
ประชาชนรวมกันทําขึ้นเพื่อใหสนุกและอ่ืนๆ  ในแตละทองถิ่นหรือตําบลหมูบาน  บางอยางอาจ
เหมือนกันกับทองถิ่นอ่ืนหรือบางอยางอาจแตกตางกันไปบางตามความนิยมของทองถิ่นน้ัน 
  จารุวรรณ  ธรรมวัตร. (2530: 198-199)  ไดกลาวถึงการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยวา
การเลนทุกชนิดนอกจากจะเกิดความเพลิดเพลินแกเด็กแลว  ยังมีคุณคาอ่ืนแฝงอยู  เชน  เสริมสราง
พัฒนาการทางรายกาย  สติปญญา  อารมณ  จิตใจ  การเลนหลายชนิดฝกใหเด็กรูจักสังเกต  ใชไหว
พริบในการเลนทายปริศนา  สอนใหเด็กไดเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คุณคาของการเลนคือ  
การเสริมสรางการพัฒนาการสังคม  ทําใหเด็กเขากับเพ่ือนได  โดยเพื่อนยอมรับอยางเต็มใจ    การ
เลนของเด็กแบงไดหลายประเภท  คือการเลนและการเลนในรม  ถาแบงเอาบทรองเปนหลัก  ก็จะมี
สองประเภทคือ  การเลนมีบทรองละการเลนที่ไมมีบทรอง 

  สรุปไดวา  การละเลนพ้ืนบาน  หมายถึง  การละเลนที่สืบตอกันมามีกฎกติกางายๆ  
วัสดุที่ใชในการเลนหาไดงายในทองถิ่น  สวนมากจะเปนวัสดุจากธรรมชาติ  บางเกมจะมีบทรองและ
คําคลองจองสั้นๆ  ประกอบการเลน  ทําใหผูเลนเกิดความสนุกสนาน  ซึ่งการละเลนพ้ืนบานอีสานจะ
เลนกันเปนกลุมตั้งแต  2  คน  ขึ้นไป 
  โครงสรางสังคมปจจุบันซึ่งมีความซับซอนก็เปนปจจัยทําใหการละเลนของคนไทย
เปลี่ยนไปจากเดิมจะเห็นไดจากครอบครัวซ่ึงมีขนาดเล็กลงกวาสมัยกอนสวนใหญเปนครอบครัว
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เด่ียวที่แยกออกมาจากครอบครัวของพอแม  ดวยสมาชิก  3-4  คน  คือ  พอ  แม  ลูก  สวนมากมี
ลูกไมมากกวา  2  คน  จึงไมมีการเลนในกลุมญาติพ่ีนองจํานวนมากๆ  และไมมีการถายทอดจาก
เพ่ือนหรือพ่ีรุนโตกวาดังเชนการเลนของเด็กในหมูบานชนบท  ซึ่งญาติพ่ีนองตั้งครอบครัวในหมูบาน
เดียวกันทําใหสามารถนัดหมายหรือชักชวนกันมาเลนในลานบานไดเปนจํานวนมาก  เม่ือลักษณะ
ของครอบครัวไทยเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมดังกลาวมา  เด็กจึงเลือกการละเลนที่สามารถเลนได  2-3  
คน  มีการใชอุปกรณการเลนจํานวนมากเพื่อทดแทนจํานวนคนเลน  นอกจากนี่ระบบการศึกษาก็
เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหการละเลนในปจจุบันแตกตางจากสมัยกอนจาการกําหนด
การศึกษาเปนระบบ  มีหลักสูตรการเรียนการสอนชัดเจน  และบรรจุไวในวิชา  พลศึกษามีสวน
สําคัญทําใหการเลนของตะวันตกแพรหลายเขามาแทนที่  การละเลนพ้ืนบานของไทย  เพราะเมื่อ
การถอยทอดการเลนไดขาดตอนไปในครอบครัว  แตโรงเรียนไมสามารถมีบทบาทแทนได  ทําให
การละเลนพ้ืนบานบางสูญหายไป  และปรากฎการเลนตะวันตกเขามาแทนที่  ดังเห็นไดจากการ
สอนใหเด็กรูจักการเลนฟุตบอล  เทนนิส  ปงปอง  ฯลฯ  แทนการเลนทอยกอง  ลูกชวง  ขี่มาสง
เมือง  เปนตน 
  สรุปไดวา  การละเลนพ้ืนบานเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องมาจากอดีต  แตไดมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและชีวิต  ถาจะพิจารณาถึงจุดมุงหมายในการเลนก็ยังเปน
จุดมุงหมายที่ยังไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ยังคงเปนการเลนเพ่ือความบันเทิงใจ  ซึ่งทําใหสุขภาพ
กายและจิตที่ดีชีวิตมีความสุขและมองโลกในแงดี 
 
 2.2 ความสําคัญและคุณคาของการละเลนพื้นบาน 
   การละเลนพ้ืนบานเปนการละเลนที่สืบทอดกันมาแตโบราณ  โดยเฉพาะเด็กๆ  จะ
นิยมเลนกันมาก  เด็กสมัยกอนจะเรียนรู  การละเลนโดยไมมีการเรียนการสอน  การละเลนพื้นบาน
ไมวาของภาคใดลวนเปนประโยชน  เพราะการละเลนเด็กไดเคลื่อนไหว  ไดออกกําลังกายเกิดความ
คลองแคลววองไว  ฝกความอดทน  ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี  ฝกการสังเกตมีปฏิภาณไหวพริบ  
สรางความสามัคคีในหมูคณะ  พรอมทั้งเกิดความสนุกสนาน  การละเลนจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญ
ของเด็ก  ในปจจุบันโรงเรียนเปนสถานที่ที่ควรจะนําการละเลนพื้นบานมาใชไดดีที่สุด  และเปนการ
สนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ที่ตองการใหครูผูสอนไดสถานศึกษาสามารถ
นําภูมิปญญาทองถิ่นมาเชื่อมโยงเขาสูการเรียนรู  โดยเฉพาะการละเลนพ้ืนบานเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีความสําคัญและชนรุนหลังควรอนุรักษไว  ซึ่งการละเลนเปนกิจกรรมรูจักความยุติธรรม  
รูจักการใหการรับและชวยพัฒนากลามเนื้อสวนตางๆ  ใหเจริญเติบโต  ผอนคลายความตึงเครียด    
สจวตและเพื่อน (2543: 28)  กลาวถึงการละเลนพ้ืนบานวา  การละเลนพ้ืนบานจะเปนการเลนที่
งายๆ  แตงดงาม  และไมซับซอนยุงยากเกินกวาจะทําความเขาใจไมวาจะเปนเด็กเล็กหรือเด็กโต  
สามารถนําไปเลนผอนคลายไดอยางสนุกสนาน  สิ่งที่เลนกันก็ไมตองลงทุนอะไรมากมาย  อยางมาก
ก็ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นทําขึ้นเอง  การละเลนบางอยางไมตองใชอุปกรณใดๆ  เลยก็มี 
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  สาร  สาระทัศนานันท. (2529: 3)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการละเลนพ้ืนบานไววา  
ธรรมชาติของมนุษย  เกิดมายอมมีการเคลื่อนไหวจะอยูนิ่งไมไดยิ่งเปนเด็กแลวตองมีการเคลื่อนไหว
บอยๆ  ทั้งน้ีเพ่ือบริหารรางกายใหเจริญเติบโต  การเคลื่อนไหวหรือการออกกําลังกายนับเปน
สิ่งจําเปนอยางหนึ่งของมนุษยทั้งเด็กและผูใหญตลอดจนผูสูงอายุ  และมนุษยผูมีนิสัยชอบสังคมคือ
ชอบรวมกันอยูเปนกลุม  จึงตองมีการคบหาสมาคมกัน  และมีการระบายออกทางจิตใจ  เพ่ือใหมี
ความสบายทั้งกายและใจดวย  การละเลนจึงเปนการแสดงออกของการเชื่อมความสามัคคีของคนทํา
ใหคนคบหากันไดอยางสนิทสนม  จึงนับเปนนันทนาการอยางหนึ่ง  นอกจากนี้ การละเลนเม่ือมีการ
จัดเปนระเบียบแบบแผน  มีกติกาใหคนในกลุมปฏิบัติยอมเปนการแสดงถึงความเจริญงอกงามของ
คนกลุมน้ัน  และเปนเอกลักษณอยางหนึ่งดวย  อันแสดงความเปนผูมีวัฒนธรรมของคนกลุมน้ันดวย  
การละเลนจึงเปนเคร่ืองชวยสงเสริมใหมีการพัฒนาทางกายและจิตใจของคน ทําใหคนไดเปนผูมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  และมีความสามัคคีกลมเกลียวกาวหนา  นับเปนวัฒนธรรมไดอยางหนึ่ง  
ดังน้ัน หากไดมีการฟนฟู  แกไขเปลี่ยนแปลงและสงเสริมการละเลนของคนในกลุมในแตละหมูบาน
ใหคงมีอยู ผลที่ตามมาก็คือ  นอกจากประชาชนไดออกกําลังกายและทําจิตใจใหสบายแลวยังทําให
คนในกลุมอยูดวยกันดวยความรักใครกลมเกลียวและมีความสุขดวย    การเลนพ้ืนบานจึงนับวามี
ความสําคัญซ่ึงเราควรจะไดรับการอนุรักษใหคงมีอยูหาทางสงเสริมหรือพัฒนาใหเจริญกาวหนายิ่ง
ขน 
  อนันท  ทะยอมใหม. (2540: 1)  กลาววา มนุษยรูจักการเลนมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ
การเลนเปนกิจกรรมที่ทําเพื่อความสนุกสนาน  เพ่ือการผักผอนหยอนใจ  ภายหลังการทํางานตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมนุษยมีความรอบรูจนสามารถประดิษฐคิดคนเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ 
เพ่ือชวยใหชีวิตมีความสุขสะดวกสบายยิ่งขึ้นแลว  เวลาสวนใหญที่เหลือซ่ึงมักใชไปกับการเลนเสีย
สวนมาก ฉะน้ันกิจกรรมการเลนจึงมีมากมายหลายลักษณะ  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการเลนน้ันๆ  ตอบสนอง
ความตองการ  ความสนใจ  และความพอใจของผูเลนเปนสําคัญ  คุณคาของการละเลนพื้นบานที่
เห็นไดชัดเจนก็คือใหความสนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจ  ผูเลนจะมีอารมณแจมใสและเบิกบาน  
นอกจากนี้การละเลนพื้นบานยังมีคุณคาในแงมุมอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน  ดานรางกาย  ดานอารมณ  
จิตใจ   ดานการศึกษา  ดานสังคม  ดานวัฒนธรรม  เปนตน  ซึ่งสามารถแบงออกเปนประเภท
ใหญๆ ได  4 ประเภท  ดังนี้    คุณคาของการละเลนพ้ืนบานตอผูเลน  ผูเลนทุกเพศทุกวัยไดรับ
ประโยชนจากการละเลนพ้ืนบานโดยเฉพาะเด็กๆ  ที่เปนผูเลนกันบอยๆ  ซึ่งสามารถ แบงออกได  
ดังนี้คือ 
  1. ดานรางกาย  เด็กไดรับการพัฒนาดานรางกาย  ทําใหรางกายมีการเจริญเติบโต  
ชวยใหเด็ก  ไดฝกทักษะการใชกลามเนื้อสวนตางๆ  ไดอยางเหมาะสม  เชน  การวิ่งกาวกระโดด  
การใชสายตาคาดคะเน  กะระยะ  การใชโสดประสาทรับความรูสึกสัมผัส  การใชกลามเนื้อในการขีด
ลากเสน  ทักษะในการทรงตัว  ทักษะทั้งหมดนี้เด็กสามารถแยกแยะไดวาทักษะที่จะเหมาะสมกับ
การเลนชนิดใด  การเลนขาโถกเถก  เด็กจะตองเรียนรูการการทรงตัว  บังคับรางกายเดินบนไมไผ
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โดยไมลมได  หากเด็กไมสามารถเรียนรูการใชทักษะของรางกายใหเหมาะสมกับการเลน  ก็จะทําให
การเลนชนิดนั้นๆ  ไมประสบผลตามที่ไดคาดหวังไว 
  2. คุณคาทางดานอารมณ  ความสนุกสนาน  ความมีชีวิตชีวา  ความตื่นเตน เปน
อารมณที่เด็กไดรับจากการเลน  คุณคานี้เด็กจะแสดงออกมาในรูปแบบของการเลนที่แตกตางกันไป
ถาเปนการเลนตามลําพังเพียงคนเดียว  พฤติกรรมการเลนจะเปนไปแบบเรียบงาย  เพราะถาไมมี
ใครสนใจ  เด็กจะสนใจเฉพาะสิ่งที่ตัวเองกําลังจองอยูเทานั้น  ซึ่งตางไปจากการเลนสองคนและการ
รวมกลุมการเลนหลายคน  เด็กจะไดรับความเพลิดเพลิน  ความตื่นเตนมากกวาการเลนเพียงคน
เดียวการเลนในทักษะนี้เม่ือมีผูเลนมากคนก็จะใหความสนุกสนานมากขึ้น  พ้ืนที่ที่ใชในการเลน
จะตองมีบริเวณกวางขวางพอสมควร  เชน การเลนหมุนนาฬิกา  ปดตาตีหมอ  ดมดอกไม  เปนตน 
  3. คุณคาดานการศึกษา  โดยธรรมชาติการเลนของเด็กจะเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัวแลว
ขยายการเรียนรูไปยังบุคคลรอบขางโดยไดรับการถายทอดจากผูรวมเลน  มีความคิดสรางสรรคการ
เลนใหมๆ  มีการแลกเปลี่ยนวิธีการเลนระหวางกัน  เด็กไดเรียนรูธรรมชาติรอบตัว  เชน ธรรมชาติ
ของสัตวและธรรมชาติของคน  จากผลของการเรียนรูเด็กจะไดประสบการณการเลนเพิ่มขึ้น  
ประสบการณยังชวยสงเสริมดานสติปญญา  ดานความคิดสรางสรรค  ดานการเรียนรูประสบการณ
เหลานี้เปนการชวยเตรียมใหเด็ก    พรอมที่จะทําหนาที่เปนพลเมืองดี  เม่ือเขาเติบโตเปนผูใหญใน
อนาคต  โดยเฉพาะความเปนระเบียบวินัยเปนสิ่งที่ประเทศชาติกําลังตองการ 
  4. คุณคาดานสังคม  การเลนเปนสวนสําคัญและแสดงใหเห็นความเดนชัดในการ
พัฒนาดานสังคมใหแกเด็ก  กลาวคือ  เด็กที่อยูในสภาพที่ตองอยูคนเดียวที่บานหรือมีบุคลิกที่ไม
คอยปกติ  ไมมีพลังความสามารถที่จะเขารวมมือกับคนอ่ืนไดอยางนาพอใจ  คนขาดสิ่งเหลานี้เม่ือ
เติบโตเปนผูใหญเขาจะไมมีโอกาสไดเปรียบคนอ่ืนและเราจะพอเสนอวาคนที่เคยรวมการเลนกับ
เพ่ือนๆ มาตั้งแตครั้งยังเปนเด็ก  มักจะเปนคนที่ใหความรวมมือกับคนอื่น  และคนอื่นก็ใหความ
รวมมือดวย  มีผูนิยมชมชอบอยางมาก  เด็กที่ขี้อายชอบหลบหนาไมพูดไมจา  ก็ไดเรียนรูถึงการ
เปลี่ยนนิสัยดังกลาว  เด็กที่กํากั่นเห็นแกตัวเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน  ก็จะไดเรียนรูวาไมใชมีเขาเพียง
คนเดียวเทานั้นที่มีโอกาสจะทําอยางนั้นได  คนที่ไมเคยนิยมชมชอบใน 
 
 2.3 ประวัติความเปนมาของการละเลนพื้นบาน 
  การละเลนพื้นบาน  ไมสามารถระบุไดวา  เกิดขึ้นในยุคสมัยใด  แตสามารถอางอิงได
จากวรรณคดีของไทยสมัยกอนที่จะสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในยุคนั้น  และดูจากการ
บันทึกไว ซึ่งพระยาอนุมานราชธน.  (2510: 130)  กลาววา  การละเลนพ้ืนบานมีมานานตั้งแตสมัย
ดึกดําบรรพกอนประวัติศาสตร  เม่ือมนุษยเพ่ิงรูจักเอาดินปนเปนภาชนะในครั้งแรกแลวจึงเจริญ
คลี่คลายมาเปนลําดับ  เด็กที่เห็นผูใหญทําก็เลียนแบบมาปนเลนบาง  เชน  การเลนแตกโพละ  คือ  
เอาดินมาปนเปนรูปกระทงเล็กๆ  แตใหสวนที่เปนกนมีลักษณะบางที่สุดเทาที่จะบางได  แลวขวาง
ลงไปบนพื้นใหแรงก็จะมีเสียงแตกดังโพละและเปนชองโหวที่กน  แลวเอาดินมาแผบางๆ  ใหเทา 
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รูโหว  จากหลักฐานศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหง  มีขอความตอนหนึ่งวา คนในสมัยน้ันอยูเย็น
เปนสุข  อยากเลนก็เลน ดังคํากลาวที่วา  “ใครจักเลน  เลน  ใครจักหัว หัว  ใครจักเลื่อน  เลื่อน..”  
แตไมไดระบุวาเลนอะไร  ในสมัยอยุธยาไดกลาวถึงการละเลนบางอยางไวในบทละครครั้งกรุงเกา
เร่ืองนางมโนหรา  มีการเลนลิงชิงเสา  เลนปลาลงอวน  สวนในสมัยรัตนโกสินทรก็ปรากฏเรื่องขุน
ชางขุนแผน  มีการกลาวถึงการเลนไมห่ึง  การเลนเกมบทบาทสมมติ  นอกจากนี้มีคําฉันท  เยาว
พจน  ของนายเปโมรา  กวีสมัยรัชกาลที่  5  ไดแตงคําฉันทที่เกี่ยวกับการเลนของเด็ก   ตลอดจน
บทรองเลน  โดยแสดงความเชื่อวา  การเลนของเด็กเปนการเลนตามวิธีที่เทวดาสอนให (สุรสิงห
สํารวม  ฉิมพะเนาว, 2520: 10-11)  ไดกลาววา การเลนสําหรับเด็กและผูใหญมากมายหลาย
ประเภท  หลายรูปแบบ  การเลนเหลานั้นถือเปนนันทนาการ  และเมื่อเกิดขึ้นมานานมากจึงถือเปน 
“พ้ืนเมือง” ซึ่งในสังคมปจจุบันการเลนไดเปลี่ยนแปลงไป เพราะการเลนพ้ืนเมืองตองเลนกันเปนกลุม
กับเพื่อนนอกบานในละแวกเดียวกันและตองมีบริเวณหรือลานกวางๆ เพียงพอที่เด็กจะวิ่งได
สะดวกสบาย  แตความเปนอยูในปจจุบัน  ผูปกครองไมอนุญาตใหเด็กออกไปเลนนอกบานหรือ
เพ่ือนบานขางเคียงเหมือนสมัยกอน  เพราะเกรงจะเกิดอันตราย  สถานที่เลนไมมี  สถานที่แออัด  
โดยเฉพาะในเขตชุมชน  เด็กจําเปนตองเลนภายในบานของตน  มีเครื่องเลนจากทองตลาดมากมาย
เขามาแทนที่  เชน  หุนยนต  ตุกตา  เครื่องเลนพลาสติก เครื่องเลนที่มีกลไก  ทําใหการละเลน
พ้ืนบานนับวันจะสูญหายไป  ปจจุบันเปนยุคของคอมพิวเตอร  อินเตอรเน็ต  เกมจากคอมพิวเตอร  
ซึ่งเด็กจะตองอยูกับเครื่องคอมพิวเตอร เปนเวลานานๆ  ไมไดเคลื่อนไหวรางกายตามวัยที่ควรจะ
เลน  ทําใหเด็กมีพฤติกรรมเก็บตัว  เก็บกด  กาวราว  ขาดความอดทนอดกลั้น  ไมสามารถปฏิบัติ
ตนตามกฎกติกาของกลุมได  ไมรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา  ขาดมนุษยสัมพันธที่ดี  เห็นแกตัว  ดังนั้น
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาจึงสนับสนุนใหบุคลากรในชุมชนและในสถานศึกษารวมมือกันนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาเชื่อมโยง  สูการเรียนรู  เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มตามศักยภาพ  ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกลาวถึงการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในสถานศึกษา  ตาม  มาตราที่  7  มุงปลูกฝงและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น  
มาตราที่  23  (ขอ  3)  ใหจัดการศึกษาดวยการประยุกตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการ  ดวยเหตุผลดังกลาวการละเลนพ้ืนบานอีสาน  คงไดรับการฟนฟูและสมควรนํามาเผยแพร
ใหเยาวชนรุนหลังไดเลนและเรียนรู  อีกทั้งเปนการปลูกฝงใหเด็กมีความรักและความภาคภูมิใจใน
ทองถิ่นของตนสืบไป 
 
 2.4. ประเภทและลักษณะของการละเลนพื้นบานของไทย 
  กิ่งแกว อัตถากร. (อนันท  ทะยอมใหม. 2540: 27; อางอิงจาก กิ่งแกว อัตถากร.  
2520: 51-52) ไดจัดแบงการละเลน  ตามวิธีการละเลนเปนประเภทใหญๆ  ได  17  ประเภท  ดังนี้ 
   1. ประเภทการละเลนทาย  เปนการลับสมอง  ความชํานาญจากตา  หรือจาก
สัมผัส  เชน  กําทาย  อะไรเอย  หัวกอย  ทายเชื่อ  โพงพาง 
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   2. ประเภทการนับ  การละเลนประเภทนี้ของไทยมีไมมากนัก 
   3. ประเภทการกระโดดเชือก  มีการกระโดดเชือกคนเดียวและหลายคน 
   4. ประเภทซอนหา  ไดแก   ซอนหา  แขงเรือคน  คลาหา  ผีซุกผา 
   5. ประเภทการปรับผูแพถูกปรับดวยวิธีตางๆ  อาจใหรํา  ใหรองเพลง  หรือเขก
หัวเขา  เชน มาหลังแดง  ลูกชวง  กาฟงไข  ขี่มาสงเมือง  ชักคะเยอ 
   6. ประเภทไล-ไลจับ  เชน  เสือตบตูบ  ตี่จับ  งูกินหาง  มอญซอนผา  วิ่งเปยว 
   7.ประเภทใชลูกบอล  การเลนประเภทนี้เปนของตางประตาง  เชน แฮนดบอล  ลงิ
ชิงบอล  ลูกบอลลอดขา 
   8. ประเภทคัดลอด  ไดแก  รีรีขาวสาร  พรายกระซิบ  เทวดานั่งเมือง  เกาอ้ีดนตรี 
   9. ประเภทกระโดดขาม  ไดแก  เสือขามหวย  ตากกระโดด 
   10. ประเภทตลก  ประเภทนี้คนดูสนุกสนาน  เม่ือผูเลนทําผิดพลาด  เชน  ปดตา
ขามของ  ดมดอกไม ปดตาหมอ  จูบเงา 
   11. ประเภทกระดาษดินสอ  ไดแก เสือตกถัง  พานางเขาหอง  ดูกระจกเขียน
ภาพ  แมวจับหนู  หมอดูแมนๆ 
   12. ประเภทแมนยํา  เชน  คลองชาง  ขี่หลังทอยกระเบื้อง  สะบา 
   13. ประเภทเกี้ยว  ไดแก  เพลงพวงมาลัย  เพลงยั่ว  เพลงเรือ 
   14. ประเภทไม  ไดแก  ไมห่ึง  โยนพอง  ตีห่ึง  โยนไมสูง 
   15. ประเภทสําหรับเด็ก  ไดแก  จํ้าจ้ี  แมงมุมขยุมหลังคา  จับปูดํา 
   16. ประเภทรองเพลง   ไดแก  ระบํา  รํา  รําแคน รําโทน 
   17. ประเภทเบ็ดเตล็ด 
  สุรสิงหสํารวม  ฉิมพะเนาว.  (2520: 5) ไดแบงประเภทการละเลนพื้นเมืองของ
เด็กไทยไวเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
   1. การละเลนโดยการเลียนแบบการทํางานของผูใหญ 
   2. การละเลนโดยการเลียนแบบการอาชีพของผูใหญ 
   3. การละเลนโดยวิธีเลียนแบบการหาอาหารของผูใหญ 
   4. การละเลนเพื่อความเพลิดเพลินของตนเองตามลําพัง 
   5. การเลนโดยมีกติกา 
   6. การเลนกับเพ่ือนๆโดยไมมีกฎกติกา   
   7. การเลนแขงขันโดยมีการพนัน 
 ลักษณะของการละเลนพ้ืนบานของไทย 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2533: 650-651)  กลาววาลักษณะการละเลน
พ้ืนบานของไทยมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางสังคมเปนกิจกรรมองสังคมที่สอดคลองกับวิธี
และสภาพของสังคมนั้นๆ  ดังนั้นลักษณะของการละเลนพ้ืนบานของไทยจึงนาจะมีลักษณะ
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สอดคลองกับสภาพสังคมไทย  ซึ่งอาจจะมีลักษณะบางประการเหมือนหรือแตกตางกับการละเลน
พ้ืนบานของสังคมอ่ืนๆ  ซึ่งจะขอกลาวถึงลักษณะการละเลนพ้ืนบานของไทยในแงมุมตางๆ  ดังนี้ 
   1. ความสอดคลองกับสภาพแวดลอม  เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมเกษตรสวน
ใหญมีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ  และใชเวลาอยูกับการอาชีพทางการเกษตร  การเลนของไทยจึงเลน
ในเวลาที่วางเวนจากภารกิจในไรนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาวางภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล  คือ
ในวันเทศกาลตางๆ ไดแก  วันตรุษสงกรานต  การละเลนพ้ืนบานมักนิยมเลนมี สะบา  ชวงมัย  ชัก
คะเยอ  มอญชอนผา  เปนตน นอกจากนี้การละเลนบางอยางนํามาเลนในเวลาเย็นและกลางคืน  ซึ่ง
เปนเวลาที่มีโอกาสพักผอนจากการงานประจําวัน  ถาเปนการละเลนของเด็กโดยทั่วไปไมตอง
ทํางานตลอดทั้งวันเหมือนผูใหญ  เด็กจึงเลนไดตลอดเวลาและมีอิสระในการเลนเต็มที่  แมวาผูใหญ
จะมอบหมายใหทํางาน  เชน  เลี้ยงนอง  พาวัวควายไปเลี้ยงทุงนา  เปนตน  เด็กก็จะใชเวลาขณะ
ทํางานเลนไปพรอมๆ  กันดวย 
   2. วิธีการเลน  การเลนเปนกิจกรรมทางสังคมซึ่งทําใหคนเลนมีโอกาสภาพบปะ
สัมพันธกันไดพูดคุยและเลนสนุกสนานรวมกันทําใหไดรับความเพลิดเพลิน  มีชีวิตใจเบิกบานมี
สุขภาพการและจิตที่ดีซึ่งเปนลักษณะของการนันทนาการอยางหนึ่ง  ดังน้ัน ลักษณะการเลนที่เปน
การละเลนพ้ืนบานจึงไมเครงครัดหรือเอาจริงเอาจัง  แมจะมีกติกาหรือขอกําหนดในการเลนเปน
กติกาที่ไมแนนอนตายตัวผูเลนสามารถปรับเปลี่ยนกติกาไดตามสถานการณหรือสภาพแวดลอมใน
ขณะที่เลนจะเห็นไดจากการเลนจํ้าจี้  ไมไดกําหนดจํานวนผูเลน  เลนสนุกไมตองการชนะกันจริงจัง  
แตในเวลาเลนผูมีอิสระที่จะปรับวิธีการเลนใหสอดคลองกับกลุมที่เลนและเปาหมายที่ตองการเลน
รวมกัน  ดังน้ันจึงพบวาการละเลนพ้ืนบานอยางหนึ่งๆ มีลักษณะของวิธีการเลนไมเหมือนกัน   
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการเลนตางถิ่นกัน  วิธีการเลนจะถูกดัดแปลงจนมีความแตกตางกัน  ซึ่ง
อาจจะเปนบทรองการเลน  กติกาการเลน  การใชอุปกรณการเลน เปนตน 
  นอกจากนี้ การละเลนพ้ืนบานยังน้ีมีขั้นตอนการเลนที่นาสนใจ  กลาวคือถามีคนเลน
เปนจํานวนมากจะมีขั้นตอนการคัดเลือก  “คนเปน” หรือคนที่ตองการสวมบทบาทเปนที่บุคคลหรือ
ตัวที่กําหนดขึ้นขั้นตอนแรกนี้ในแตละถิ่นมีวิธีการเลือกที่มีชื่อแรกแตกตางกันไป  เชน  การเลนซอน
หาจะตองกําหนด  “คนเปน” ซึ่งมีบทบาทเปนผูหา  สวนคนอ่ืนเปนผูซอน  บางถิ่นมีการคัดเลือก  
“คนเปน” ดวยการโออาหรือโอตาเหลาตาแปะ  หรือเปายิ้งฉุบ  บางถิ่นมีชื่อเรียกอยางอ่ืน  คือ โอ
นอยออก  โอแปลกประหลาดเปนและวันทูซัม (ภาคใต)  และบางถิ่นคัดเลือกดวยการจับไมสั้นไม
ยาว เปนตน นอกจากนี้ กอนสิ้นสุดการเลนเม่ือหาคนแพไดก็อาจจะมีขั้นตอนของการปรับคนแพ  
ไดแก  กินโตะ  หรือยอมใหคนชนะขี่หลังพาไปยังจุดที่กําหนดหรือยึดเอาสิ่งของ    ที่ใชเลนเปนของ
ตนเอง  เปนตนวา ลูกหิน  ยาง  เมล็ดนอยหนา  เมล็ดมะขาม  ขั้นตอนการเชนน้ีไมไดกําหนดไว
แนนอนตายตัว  ขึ้นอยูกับคนเลนจะกําหนดและตกลงรวมกัน 
  จากลักษณะในการเลนการละเลนพ้ืนบานดังกลาวมานี้  สะทอนใหเห็นวา การเลนเปน
กิจกรรมที่ยอมรับรวมกันในสังคม  การละเลนพ้ืนบานเปนสมบัติรวมกันของคนในสังคม  ซึ่งมีการรบั
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การถายทอดจากคนรุนกนึ่งไปยังอีกคนรุนหนึ่งดวยการสอน  แนะนําหรือดวยการเลนเลียนแบบกัน  
เด็กเล็กจะเรียนวิธีการเลนจากเด็กโตและผูใหญ 
 ลักษณะเฉพาะของการเลน 
  ลักษณะเฉพาะแตละอยางมีลักษณะเฉพาะในดานเวลาที่เลน  จํานวนผูเลน กติกาการ
เลน และอุปกรณการเลน  ลักษณะเหลานี้เปนปจจัยที่กําหนดการเลนของเด็กและผูใหญ จนมี
ผูนําไปใชเปนเกณฑแบงประเภทของการละเลน  ไดแก  ประเภทในรม  ประเภทใชวัสดุ ประเภท
เลนเปนหมูคณะ  ประเภทมีบทรองและเจรจาโตตอบการเลนบางครั้งอาจแบงเปนกีฬา เกม  การ
สวมบทบาท  ฯลฯ  ตามแตพิจารณาวาจะใชลักษณะเฉพาะแงใดเปนเครื่องกําหนด  ลักษณะของ
การเลนที่มีอิทธิพลตอการละเลนพ้ืนบานที่ยกตัวอยาง  ไดแก 
   1. เวลาที่ใช  การละเลนแตละชนิดใชเวลาเลนแตกตางกัน  ผูเลนจะตัดสินวาเวลา
ที่มีอยูสําหรับการเลนมีมากนอยเพียงใด  ถามีเวลานอยก็จะเลือกการละเลนชนิดที่จบไดในเวลาที่
จํากัด ถามีเวลามากก็จะเลือกเลนการละเลนที่ซับซอนมากขึ้น  ใชเวลาเลนกวาจะรูแพรูชนะนานขึ้น 
   2. จํานวนผูเลน  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจวาเลือกเลนอะไรดีถา
จํานวนผูเลนมีมากก็มักจะเลนแขงขันกันโดยแบงเปน  2-3  ฝาย  4  มีคนจํานวนเพียง  2-3  คน  ก็
มีโอกาสปรึกษากันวาจะเลือกเลนอะไรไดมากกวา  โดยอาจจะเลือกเลนแขงขัน  หรือไมแขงขันก็ได 
   3. กติกาในการเลน  การละเลนหลายอยางกําหนดกติกาการเลนไวชัดเจนเปน
แบบแผนที่ผูเลนรับรูกันแตถามีคนบางคนไมรูกติกาคนที่เคยเลนจะอธิบายกติกาใหฟง  แตมีบทบาท
ของผูเลนแตละคนใหเหมาะกับเวลา  จํานวนผูเลน  ลักษณะผูเลน  และอุปกรณการเลนที่มีอยู 
   4. อุปกรณการเลน  เปนของเลนประเภทวัสดุอุปกรณ  หรือสิ่งของตางๆ  ที่ใชใน
การเลน  อาจจะซื้อหามาหรือประดิษฐขึ้นเอง บางชิ้นใชไดชั่วคราว และบางชิ้นใชไดถาวร  
นอกจากนี้ จํานวนและขนาดของอุปกรณการเลนก็มีอิทธิพลตอการเลนเชนกัน  กลาวคือการเลนที่
เลนไดคลองตัว  นํามาเลนไดบอยเกือบทุกโอกาส  มักเปนการละเลนที่ไมตองใชอุปกรณการเลน
ขนาดใหญ จํานวนมาก  และใชเวลาทํางาน  จะไมนิยมเลนกันบอยๆ นอกจากจะเลนในโอกาส
สําคัญๆ  หรือเก็บไวอวดคนอื่นๆ  
  สรุปไดกวาการละเลนพ้ืนบานเปนวัฒนธรรมการเลนที่ เปนปจจัยตางๆ  เปน
ตัวกําหนดที่มีอิทธิพลตอการเลนของมนุษย  ปจจัยตางๆ  เหลานี้ไดแก  จากธรรมชาติแวดลอม  
สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม  และลักษณะเฉพาะของการละเลน 
 ตัวอยางการละเลนพ้ืนบาน 
  การละเลนที่จะนําเสนอตอไปน้ีเปนเพียงการละเลนบางอยาง     ที่ผูวิจัยไดคัดเลือกมา
นําเสนอเทานั้น (ชัย  เรืองศิลป.  2528: 1-26  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ, 2553: 
17-40) 
   1. ตีไก 
    1.1 ความหมาย  คําวา  “ ตีไก ”  หมายถึง  เอาคนซึ่งสมมติวาเปนไกมาตี
หรือตอสูกัน 
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    1.2 จํานวนผูเลน  ไมจํากัดจํานวน  อาจจัดใหตอสูกันเปนคูๆหรือเลนรวมกัน
หลายคนก็ได  แตไมควรมากเกินไป  คือ  อยางมากไมควรเกินชุดละ  10  คน 
    1.3 สถานที่เลน  ลานบาน  ลานวัดในหองเรียนหรือใตรมไม  หรือสนามก็ได  
แตควรใหราบเรียบ  และมีหญาขึ้นยิ่งดีเพ่ือผูเลนจะไดไมเปรอะเปอนขณะน่ังหรือลมลงกับพื้น 
    1.4 อุปกรณ จะมีหรือไมมีก็ได ก็ใชผาหรือเชือกสําหรับผูกขอมือผูเลนคนละ  
1 ผืน 
    1.5 วิธีเลน 
     1.5.1 ใหผูเลนน่ังเปนวงกลม  1  วง  โดยเลือกผูเลน  2  คนออกมากลาง  
วงกลม  แลวนั่งยองๆ  เอามือประสานกันไวใตขาพับ  หรือกอดเขาชนไวใหแนน 
     1.5.2 เม่ือไดยินสัญญาณใหทั้งคูกระโดดเขาชนกันโดยใชไหลหรือลําตัว  
ดานขางชนกัน  หามยืนขึ้น  หามมือที่ประสานกันไวใตขาพับ  หรือกอดเขาหลุดออกจากกันหาก
หลุดจากกันถือวาแพ  การเลนจะเลนที่ละคูหรือทีละหลายคูก็ได 
     1.5.3 ฝายที่นั่งเปนวงกลมใชเชียรไกตัวที่เราชอบโดยการตบมือ 
    1.6 ประโยชน 
     1.6.1 เปนการใหกลาแสดงออก รูจักตัดสินใจ 
     1.6.2 ใหรูจักเคารพกฎกติกา 
     1.6.3 ผูเลนไดออกกําลังกาย 
     1.6.4 เปนการฝกปฏิญาณไหวพริบและการตอสู 
     1.6.5 ฝกความสามัคคีและความอดทน 
     1.6.6 ทั้งผูดูและผูเลนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
   2. หนอนวง 
    2.1 ความหมาย  ผูเลนที่เปนผูวิ่งไลเรียกวา  “หนอน”    ลักษณะการเลนอยู
ในวงกลมคนเปนหนอนอยูนอกวงวิ่งไลคนที่อยูในวงกลมโดยไมเขามาในวงกลม 
    2.2 จํานวนผูเลน  ไมจํากัดจํานวน 
    2.3 สถานที่เลน  ลานดินใตรมไม  หรือลานดินที่โลง 
    2.4 อุปกรณ  เสนรอบวงบนพื้นดิน  1  เสน  ขนาดพอเหมาะกับจํานวนคน
เลน  หรือเม่ือเขาไปรวมกันในวงแลวที่วางสําหรับหลบหลีกไดแตไมกวางจนเกินไป 
    2.5 วิธีเลน  ผูเลนทุกคนเขาแถวเรียงหน่ึง  พรอมทั้งลากเทาขวาใหเกิดรอย
บนดินทําใหเปนวงกลม  สําหรับวิ่งหนีหลบหลีกไปเรื่อยๆ  วงไดและขณะที่เดินพูดไปดวยวา  “วง  
วง  ผูได  บ-วง  บใหเลนนํา ”  หรือพูดภาษากลางวา  “ วง  วง  ใครไมวงไมใหเลนดวย”  เม่ือพูดจบ
ทุกคนรีบกระโดดเขาวงใหเร็วที่สุด  ผูที่เขาวงไดเปนสุดทาย  ตองเปนผูวิ่งไลแตะผูทีอยูในวง  เรียก
ผูวิ่งไลวา  “หนอน”  หนอนจะเขาไปในวงไมได  สามารถวิ่งไดตามรอย  เสนที่ขีดไวเทานั้น  โดยยื่น
มือเขาไปแตะคนที่อยูในวง  ผูที่ถูกหนอนแตะตัวตองออกมาเปนหนอนแทน 
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    2.6 ประโยชน 
     2.6.1 เปนการออกกําลังกาย 
     2.6.2 ใหรูจักเคารพกฎ กิติกา 
     2.6.3 ฝกความคลองแคลววองไว 
     2.6.4 ฝกปฏิภาณไหวพริบในการหลบหลีก 
     2.6.5 ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
 
    ภาษาอีสาน   คําแปล 
    ผูได    ใคร  คนใด 
    บ     ไม 
    เลนนํา    เลนดวย 
    บวง อานวา บ-วง  ไมวง 
   3. เลนเตย 
    3.1 ความหมาย  การเลนเตยเปนการเลนที่สนุกสนานมาก  เปนการทดสอบ
ความวองไว  รวดเร็วและไหวพริบในการหลอกลอ  เลนไดทุกเพศทุกวัย  คําวา  “เตย” ผูเลนจะใช
เม่ือสามารถเลนไดประสบผลสําเร็จ ก็จะรองวา “เตย” 
    3.2 จํานวนผูเลน ตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
    3.3 สถานที่เลน ลานกวางๆ ลานวัด สนามหญา ใตรมไม 
    3.4 อุปกรณ รอยเสนบนดิน 
    3.5 วิธีเลน การเลนเตยมีทั้งเตยเดี่ยวและเตยหมู  เตยเดี่ยวเปนคนวิ่งผานซึ่ง
จะคอยมีคนกันไวไมใหผานไปดานตรงขามได  สวนเตยหมูขีดเปนตาราง  ผูเลนและฝายกันยืนอยู
เปนจุด  คอยกันไมใหอีกฝายหนึ่งเขาในบริเวณ 
     3.5.1 การเลนเตยเดี่ยว 
      3.5.1.1 คนที่เปาฉิ่งชุบไดเปนคนสุดทายจะตองมายืนที่เสนที่ขีดไว
กางแขนออกไมใหผูเลนคนอ่ืนๆ  วิ่งขามแดน 
      3.5.1.2 ผูที่จะวิ่งขามแดนตองพยายามหลอกลอใหคนกันวิ่งไมทัน
อาจชวยกันหลอกลอหลายคน  ถาวิ่งขามไปโดยไมถูกคนกันแตะถูกตัว  ถือวาผานแดนได  แลวขาม
กลับมาที่เการองวา  “เตย” 
      3.5.1.3 ผูที่ถูกแตะขณะวิ่งขามเขตแดนจะตองมาเปนผูกันแทน 
      3.5.1.4 ผูที่ถูกแตะบอยถือวาไมเกง ขาดความคลองแคลววองไว ผูที่
ไมถูกแตะถือวาเกง 
     3.5.2 การเลนเตยหมู 
      3.5.2.1 ขีดเสนแบงเปนชองๆ  ขนาดไมกวางหรือแคบจนเกินไป
จํานวนชองเทากับจํานวนผูเลน ถาผูเลน 10 คน ตองขีด 4 ชอง  หรือถา  12  คนตองขีด  5  ชอง 
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      3.5.2.2 แบงผูเลนออกเปน  2  พวกๆ ละเทากัน  ทําเปาฉิ่งซุบ  ฝาย
แพจะเปนผูกัน ฝายชนะจะตองหาทางวิ่งผานแตละชองใหได 
      3.5.2.3 ฝายกันจะแบงกัน  กันชองละ  1  คน  โดยพยายามกันไมให
ฝายตรงขามผานไปได  แตถาสามารถผานไปทุกชองและสามารถผานมาที่จุดเริ่มตนได  และรองวา  
“เตย”  ผูเลนคนอ่ืนๆ  จะตองหยุดถือวาฝายไดเตยชนะแลว  ถาฝายกันแตะตัวฝายที่วิ่งไดถือวาตาย
และถาตายหมดจะเปลี่ยนมาเปนผูกันแทน ฝายใดที่ไดเตยมากถือวาเกง 
    3.6 ประโยชน 
     3.6.1 ฝกความคลองแคลววองไวในการหลบหลีก 
     3.6.2 ฝกปฏิภาณไหวพริบ 
     3.6.3 ฝกความสามัคคี 
     3.6.4 ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
     3.6.5 ไดออกกําลังกาย 
     3.6.6 ฝกการเคารพกฎกติกา 
   4. เสือขามหวย  
    4.1 ความหมาย เสือขามหวย  หมายถึง  สมมติใหคนเปนเสือแลวกระโดด
ขามคน  ซึ่งหมอบขวางหนาหลายๆ  คนโดยใหหมอบหันขางใหผูกระโดดขาม  คนที่หมอบอยูสมมติ
วาเปนหวย 
    4.2 จํานวนผูเลน  ไมจํากัดจํานวนแตผูเลนทีมหนึ่งๆ  นอกจากผูกระโดดขาม
แลวควรมีประมาณ  5-6  คน  ผูกระโดดควรมีกําลังไลเลี่ยกัน 
    4.3 สถานที่เลน  ใชลานแหงใดแหงหนึ่ง  ซึ่งกวางพอสมควร  และพื้นที่ควร
ราบเรียบ  เชน ลานวัด  สนาม  เปนตน 
    4.4 อุปกรณ  ไมมี 
    4.5 วิธีเลน 
     4.5.1 สนามเลนควรกําหนดเสนตั้งตนและเสนไวใหชัดเจน  ใหเสนชัยอยู
หางจากเสนตั้งตนประมาณ  30  เมตร 
     4.5.2 ใหมีผูกระโดดขามทีมละ  1  คน  สวนผูหมอบใหมีจํานวนเทาๆ กัน
ประมาณทีมละ  5-6  คน  ใหผูที่หมอบสมมติวาเปนหวยหมอบกับพ้ืน  โดยหันขางใหผูกระโดดหาง
กันประมาณ  1  เมตร  หันศีรษะไปทางเดียวกัน 
     4.5.3 ผูที่อยูหนายืนใหไดระดับเดียวกันที่เสนตั้งตนหันหนาไปทางเสนชัย 
     4.5.4 พอสัญญาณเริ่มเลน  ใหผูกระโดดทําการวิ่งขามผูหมอบอยู ในทีม
ของตนไปโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได 
     4.5.5 ผูไดวิ่งถึงเสนชัยกอนผูนั้นชนะ 
    4.6 ประโยชน 
     4.6.1 ผูเลนไดออกกําลังกาย 
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     4.6.2 ผูเลนและผูดูสนุกสนานเพลิดเพลิน 
     4.6.3 กอใหเกิดความสามัคคีรักใครกัน 
     4.6.4 ฝกความอดทนอดกลั้น 
   5. บักอ่ีหรือเลนตี่ 
    5.1 ความหมาย  คําวา  “บักอ่ี”  หรือ  “หมากตี่”  หรือ  “เลนตี่”  บางเรียก  ”ตี่
จับ”  หรือ  “ตี่กืก”  (คําวา  กืก  แปลวา  เปนใบ  หรือผูเลนที่ไปพูดคําวา  ตี่  มิไดพูดอยางอ่ืนทําตัว
เหมือนคนใบ)  การเลนทําไดโดยฝายหนึ่งเขาไปในแดนฝายตรงกันขาม  แลวรองคําวา  “ตี่” ยาวๆ  
พรอมกันเอามือไลแตะฝายตรงขาม  และฝายตรงกันขามก็พยายามจับคนรองไว  และสับเปลี่ยนกัน
เลนดังกลาว  เน่ืองจากขณะรอง  “ตี่”  จึงเรียกวา  “หมากตี่”  หรือ  “บักอ่ี” 
    5.2 จํานวนผูเลน ไมจํากัดจํานวน  ฝายหนึ่งๆ  ไมควรเกิน  10  คน  โดยแบง
ผูเลนออกเปน 2 ฝาย การเลนชนิดนี้เหมาะสําหรับผูชาย  สถานที่เลน จะใชลานแหงใดแหงหน่ึง  
เชน  ลานบาน  ลานวัด หรือสนามก็ได  สถานที่ควรราบเรียบและกวางขวางพอเลนได  ถาลานนั้นมี
หญาขึ้นดวยยิ่งดี  เพ่ือผูเลนจะไดไมเจ็บตัว  ขณะจับฉุดซึ่งและกัน 
    5.3 อุปกรณ  ไมมี  แตตองมีเสนเขตแดน 
    5.4 สถานที่เลน  บริเวณลานดิน 
    5.5  วิธีเลน 
     5.5.1 แบงผูเลนออกเปน  2  ฝายๆ  เทาๆ  กัน    โดยการจับคูปาวฉิ่งชุบ    
คนที่จับคูกันตองมีน้ําหนักตัวและสวนสูงใกลเคียงกัน 
     5.5.2 ขีดเสนแดนไวใหชัดเจน  1  เสน  สงตัวแทนปาวฉิ่งชุบหาฝายเลน
กอนหลัง  ฝายชนะเปนฝายเขาไปอ่ีกอน 
     5.5.3 เขาไปอ่ีทีละคนโดยจะเดินหรือวิ่งก็ไดพรอมกับรองวา  “อ่ี”  
ดังๆ  อยาใหขาดเสียง  ขณะท่ีรองตองพยายามไลแตะฝายตรงกันขาม  ซึ่งฝายตรงขามตอง
พยายามหลบหนีหรือชวยกันจับผูรองไวจนเสียงขาดหายไปถือวาตาย  แตถาคนอ่ีสามารถสะบัด
หลุดไดผูที่จับคนอี่นอยูตองตายหมด  ดังนั้นการจับตองม่ันใจวาจะจับอยูซึ่งอาศัยความสามัคคี 
     5.5.4 เม่ือฝายหนึ่งอ่ีแลวตอไปใหฝายตรงกันขามอ่ีบางสลับกันไปจนกวา
ฝายหนึ่งฝายใดจะหมดคนที่จะอ่ี  ถือเปนฝายแพฝายใดไดพวกมากถือวาชนะการเลนอ่ีจึงมีการเลน
เดียวกันตางกันตรงที่ผูอ่ีหามมีเสียงหามยิ้มหามหัวเราะ  หรือหามพูด  ฝายตรงขามจะพยายามฉุด
ไวและทําใหจ๊ักจ้ีเพ่ือใหพูดหรือหัวเราะ 
    5.6 ประโยชน   
     5.6.1 ฝกการกลั้นลมหายใจเปนการออกกําลังกายปอด 
     5.6.2 ฝกความอดทนความกลาหาญ 
     5.6.3 เปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะ 
     5.6.4 ฝกความมั่นใจกลาตัดสินใจ 
     5.6.5 ฝกความคลองแคลววองไว  รูจักหลบหลีก  ไดผจญภัยตื่นเตน 
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    ภาษาอีสาน    คําแปล 

    อ่ี     เปนคําหนานามสวนมากใชเรียกนําหนาชื่อผูหญิง
เชน  อีนางนอย  อีตอย  ปจจุบันไมใชเพราะบาง
กลุมถือไมสุภาพ 

    กืก      เปนใบพูดไมไดเพราะหูหนวก 
   6. รีรีขาวสาร 
    6.1 ความหมาย  คํา  “รีรี” เปนชื่อไมเถาชนิดหนึ่ง  ขึ้นชั่วฤดูหน่ึงๆ  เทานั้น  
มีผลเปนรูปแบนๆ  เม่ือผลแกขางในมีเมล็ดแข็งและกลมยาวคลายเมล็ดขาวสาร  ชาวนาเรียกวา  
“หมากรีรีขาวสาร”  มีความหมายอีกอยางหนึ่ง  คือ  เปนชื่อการเลนชนิดหนึ่งโดยใหคนลอดแขนแลว
กันเอาไว  พรอมกับรองเพลงไปดวย  การเลนชนิดนี้บางทีเรียกวา  “หลอดแหลดขาวสาร” 
    6.2 จํานวนผูเลน ไมจํากัด แตปกติไมเกิด 10 คน การเลนชนิดนี้เหมาะ
สําหรับเด็กเล็กๆ เปนการเลนเพื่อความสุกสนานเทานั้น 
    6.3 สถานที่เลน ใชลานแหงใดแหงหน่ึง เชน ลานบาน ลานวัด หรือสนาม
หญา เปนตน แตพ้ืนที่ควรราบเรียบดีและกวางขวางที่จะเลนไดสะดวก 
    6.4 อุปกรณ ไมมี 
    6.5 วิธีเลน 
     6.5.1 จัดผูเลนออกเปนพวกๆ มีจํานวนประมาณพวกละ 9-10 คน 
     6.5.2 ใหสองคนยืนหันหนาเขาหากัน เอามือจับกันทั้งสองขาง แลวยกมือ
ขึ้นใหสูงจนพนศีรษะ 
     6.5.3 ใหผูเลนนอกนั้น จัดแถวตอนเรียงหน่ึงตามลําดับไหล คือ เรียงซอน
กันเปนตน เหมือนแถวหนากระดาน แลวทําขวาหันน่ันเอง 
     6.5.4 ใหผูเลนยืนแถวตอนเรียงหน่ึงเอามือจับบั้นเอวหรือเข็มขัดของผูอยู
ขางหนาตามลําดับพอเร่ิมเลน ผูอยูขางหนาสุดพารองเพลง พรอมกับพาพรรคพวกออกเดินโนมตัว
ลอดแขนของผูเลนสองคนที่จับมือกัน ที่กลาวขางตน 
     6.5.5 ขณะรองเพลงก็ลอดไปมา ตอนเพลงจบ คือ วรรคสุดทาย ผูจับมือ
กันสองคน ก็กันเอาคนที่อยูขางหลังสุดไว แลวคนที่ถูกไวนี้จับมือกับคนทั้งสอง และทําเปนวงกลม
พรอมกับยกมือขึ้นใหสูง 
     6.5.6 ใหผูเลนที่เหลือรองเพลงเชนคราวกอน เม่ือจบเพลงก็กันไวอีกทีละ
คน และจับกันเปนวงตอไป ทําเชนน้ีจนกวาจะหมดทุกคน 
     6.5.7 การเลนคราวตอไป ก็เปลี่ยนคนอ่ืนไปยืนโยงแขนไวอีก แลวเลนตอ
ดังกลาว จนกวาจะยุติการเลน 
     6.5.8 เพลงที่นิยมใชรอง ไดแก เพลงรีรีขาวสารหรือหลอดแหลดขาวสาร 
เพลงใดเพลงหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
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       รีรีขาวสาร 
   รีรีขาวสาร     รีรานรีรานขาวเปลือก  
   เด็กนอยนอย    ตาเหลือกตาลน 
   ปลาปกแลนลงหาด   ปลาจาดแลนลงถัง 
   พานเอาคนทางหลัง   หรือคนทางขอก  ออกก็ได 
       หลอดแหลดขาวสาร 
   หลอดแหลดขาวสาร   พานลานขาวเปลือก 
   เด็กนอยนอย    ตาเหลือกตาลาน 
   เขียนสมุด     ใสใบตาล  
   เขียนใบลาน    ใสใบออย  
   เด็กนอยไห     นํากนคุบเอา 
    6.6 ประโยชน 
     6.6.1 ผูเลนไดออกกําลังกาย 
     6.6.2 ผูเลนและผูดูสนุกสนานเพลิดเพลิน 
     6.6.3 ทําใหผูเลนรักใครสามัคคีกัน 
     6.6.4 สงเสริมใหเด็กๆ ไดซาบซึ้งศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
   7.งูกินหาง 
    7.1 ความหมาย  “งูกินหาง”  หมายถึง  ใหผู เลนยืนเปนแถวเรียงหนึ่ง  
ตามลําดับไหล  คือ  คนสูงอยูขางหนา  และคนเตี้ยอยูขางหลัง  ผูเลนเอามือจับบั้นเอว  หรือเข็มขัด
ตอกันไป  สมมติวาเปนงู  โดยใหคนหนาเปนงู  คนถัดไปเปนหางงู  แลวคนอยูหัวเลี้ยวไปจับผูอยู
หางเมื่อจับไดกินหาง  จึงเรียกวา  งูกินหาง 
    7.2 จํานวนผูเลน  ไมจํากัด  แตผูเลนชุดหนึ่งๆ  ไมควรเกิน  10 คน  เพราะ
ถามากเกินไปจะทําไหการเลนไมสะดวก การเลนควรแยกชายหญิง 
    7.3 สถานที่เลน  ใหลานแหงใดแหงหน่ึงซึ่งกวางขวางและราบเรียบ  เชน  
ลานบาน  ลานวัด  สนามเปนตน 
    7.4 อุปกรณ ไมมี 
    7.5 วิธีเลน 
     7.5.1 แบงผูเลนออกเปนพวกๆ  ละไมเกนิ  10  คน 
     7.5.2 ใหผูเลนยืนเปนแถวตอนโดยใหคนที่สูงอยูขางหนา  และเรียง
ตามลําดับไหลหรือจะแถวเปนหนากระดานเรียงหนึ่งตามลําดับไหล  แลวทําขวาหนัก็ได 
     7.5.3 ผูเลนซ่ึงอยูถัดคนหนาสุดเอามือจับเอว  หรือเข็มขัดที่อยูขางหนา
ของคนไวใหแนนทุกคน  โดยสมมติ ผูอยูขางหลังสุดเปนหัวงู  สวนผูอยูถัดๆ  ไปเปนหางงู 
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     7.5.4 พอสัญญาณเริ่มเลน  ใหผูอยูหัวแถวทําการเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา  
คนที่อยูถัดคอยเลี้ยวคดเลี้ยวไปตามดวย  และพยายามไลจับคนผูอยูหางคนสุดทาย  สวนผูเลนทาง
หาง  ก็พยายามหลีกหนีจากการจับ 
     7.5.5 เม่ือผูอยูทางหัวจับไดคนหลังสุดคนใด  ถือวาหัวงูได  “ กิน ”  ผูถูก
จับนั้นก็ออกจากการเลนผูอยูหัวแถวก็พยายามไลจับคนหางแถวสุดตอๆ  มาจนถึงคนสุดทายจึงยุติ
การเลน 
     7.5.6 ถาการเลนแบงออกเปนหลายชุดหรือหลายคณะแขงขันกันคณะใคร
สามารถกินหางไดเร็วที่สุด  คือ  สามารถใหคนอยูหางหมดกอนคณะอ่ืนเปนผูชนะ 
    7.6 ประโยชน   
     7.6.1 ผูเลนไดออกกําลังกาย 
     7.6.2 ผูเลนไดฝกความคลองแคลววองไว 
     7.6.3 ฝกปฏิภานไหวพริบ  และความอดทน 
     7.6.4 ชวยสนับสนุนใหรักใครสามัคคีกัน 
     7.6.5 ผูเลนและผูดูสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของทางดานพฤติกรรมทางสังคม 
 3.1 ความหมายพัฒนาการทางสังคมของเด็ก 
  ไดมีผูใหความหมายของพัฒนาการทางสังคมไวหลายทัศนะ  กลาวคือ  เฮอรลอค  
(ขจิตพรรณ ทองคํา.  2536: 9;  อางอิงจาก  Hurlock. 1978: 228)  ใหความหมายของพัฒนาการ
ทางสังคม  หมายถึง  การพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมตามแบบแผนของพัฒนาการ
ทางสังคม  ซึ่งหมายถึงการพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ
เพ่ือเขากับสังคมได  ภรณี  คุรุรัตนะ. (2525: 24)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่จะใหเด็กปรับตัวเขากับ
สังคมไดดีเพียงใดนั้นมี 3  ประการ  ดังนี้ 
   1. ลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสม  เด็กจะเขาสังคมไดดี  ตองประพฤติตามแนวที่
สังคมยอมรับ  และนิยมชมชอบ  ซึ่งสังคมแตละสังคมยอมมีมาตรฐานของตนเอง  เด็กจะตองเขาใจ
มาตรฐานและปฏิบัติใหเหมาะสม 
   2. บทบาทในสังคม  หมายถึง  แบบแผนพฤติกรรมที่ยึดถือปฏิบัติเปนธรรมเนียม
ของสังคม  ซึ่งในแตละสังคมไมเหมือนกัน  บทบาททางสังคมดังกลาว  ไดแก  บทบาทพอแมของ
เด็กของครู  ฯลฯ  ถาเด็กไมเขาใจและไมสามารถปฏิบัติตามบทบาทที่สังคมกําหนด  เด็กคนนั้นจะมี
ปญหาการปรับตัว  และอยูในสังคมอยางไมมีความสุข 
   3. เจตคติตอสังคม  หมายถึง  ความรูสึกของเด็กที่มีตอสังคม  เด็กจะตองรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม  มีหนาที่ตองใหความรวมมือ  และมีความรูสึกพอใจในสังคมของตน
เด็กจึงจะมีความสุข  กุลยา  ตันติผลาชีวะ. (2546: 127)  ไดกลาววา  พัฒนาการทางสังคม  เปน
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พัฒนาการของความสามารถแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอื่น  และสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแบบแผน
ที่สังคมยอมรับได  พฤติกรรมแสดงออกจะบงบอกใหเห็นถึง  เจตคติและคานิยมเฉพาะตนของบุคคล
คนนั้น 
  สรุปไดวา  จากความหมายของพฤติกรรมทางสังคมที่นักการศึกษาไดใหไวแสดงวา
พฤติกรรมทางสังคม  หมายถึง  ลักษณะพฤติกรรมเฉพาะของแตละบุคคล  หรือกลุมบุคคลในสังคม
ที่แสดงออก  โดยอาจจะไดรับอิทธิพลจากบุคคลอื่นรอบขาง  หรือธรรมเนียมปฏิบัติแบบแผนทาง
สังคม 
 
 3.2 ทฤษฎีที่เก่ียวของกับพัฒนาการทางสังคม 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมมีหลายทฤษฎี  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
พฤติกรรมดานสังคม  ไดแก  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอีริคสัน  ทฤษฎีพัฒนาการปฏิสัมพันธ
ทางสังคมระหวางบุคคลของซัลลิแวน  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรส  และทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมของแบนดูรา 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน  (Erikson’s  Theory  of  development)   
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน  เนนถึงความสําคัญของบุคลิกภาพมนุษยวา
จะพัฒนาไดดีหรือไมขึ้นอยูกับความสําเร็จในแตละชวงอายุ  การพัฒนาที่เกิดขึ้นในแตละชวงของ
ชีวิต  ถาบุคคลใดไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่แลวบุคคลนั้นก็จะมีบุคลิกภาพดีและพรอมที่จะ
พัฒนาขั้นตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  อีริคสัน  ไดแบงพัฒนาการทางสังคมไว  8  ระยะ  ในชวง
ของเด็กปฐมวัยคือ  3  ระยะแรก  ดังนี้ 
   ขั้นที่  1  ขั้นความไววางใจ  –  ความไมไววางใจ  (Trust  VS  Doubt)  อายุเด็ก
ขั้นน้ีอยูระหวางแรกเกิด – 1  ป  ถาเด็กไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอมั่นคงจากบิดามารดาจะชวย
พัฒนาความรูสึกในดานความเปนตัวของตัวเองและความไววางใจผูอ่ืน  ซึ่งจะสงผลใหเด็กมีอารมณ
ที่ดีและมีความรูสึกที่ปลอดภัย  การที่เด็กไดรับการดูแลทางรางกายอยางสม่ําเสมอ  ไดรับความ
อบอุนอยางมั่นคงสม่ําเสมอ  ไดรับการตอบสนองความตองการ  อยางทันทีทันใด  สิ่งเหลานี้จะทํา
ใหเด็กเกิดความไววางใจและเปนพ้ืนฐานในการสงเสริมพัฒนาการในขั้นตอไป  แตถาเด็กไมไดรับ
การดูแลอยางสม่ําเสมอและไมมีความมั่นคง  เด็กจะเกิดความรูสึกไมเชื่อม่ันในตนเอง  ขาดทักษะใน
การที่จะเผชิญกับความทุกขยากและภาวะกดดัน 
   ขั้นที่  2  ขั้นความเปนตัวของตัวเอง – ความไมม่ันใจในตนเอง  (Autonomy  VS  
Doubt)  อายุเด็กขั้นน้ีอยูระหวาง  2 – 3  ป  ในขั้นน้ีเด็กเรียนรูการใชทักษะทางรางกายและทักษะ
ทางจิตใจเด็กพัฒนารางกายใหแข็งแรง  และสรางความสมดุลระหวางความเปนตัวของตัวเองและ
ความไมม่ันใจในตนเอง  ถาเด็กไดรับการควบคุม  จํากัดความอยากรูอยากเห็น  เด็กจะรูสึกสงสัย  
ลังเล  ไมเชื่อม่ันในตนเองซึ่งจะสงผลใหเด็กรูสึกไมปลอดภัย  ความสําเร็จในพัฒนาการขั้นน้ีคือ  การ
ใหเด็กไดใชความพยายามอยางเต็มที่  ในการสํารวจโลกดวยกิจกรรมและการเลน 
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   ขั้นที่  3  ขั้นความคิดริเร่ิม – ความรูสึกผิด  (Initiative  VS  Guilt)  อายุของเด็ก
ในขั้นน้ีอยูระหวาง  3 – 5  ป  หรือ  6  ป  ในขั้นน้ีเด็กจะรูจักรวมมือในการวางแผนและปฏิบัติ
กิจกรรม  เด็กตองไดรับอิสระอยางเพียงพอในการรวมทํากิจกรรมกับผูอ่ืน  เด็กจะใหความสนใจ  ใช
ความคิดริเริ่มและใชความพยายามจนประสบความสําเร็จ  ขบวนการทางสังคมในขั้นน้ีเปนจุดเร่ิมตน
ของการเกิดอารมณรื่นเริง  โกรธเคืองบิดามารดาที่ควบคุมเด็กมากเกินไปจะทําใหเด็กเกิดความรูสึก
ผิด  การไมจํากัดความคิดของเด็กจะสงผลใหเด็กรูจักการยอมรับและไมยอมรับสังคม  ซึ่งเปน
สิ่งจําเปนในการเจริญงอกงามของพัฒนาการขั้นตอไปอธิบายการรูสึกผิด  (Guilt)  เหมือนกับฟรอยด  
คือ  เนน  Resolution  และ  Oedipal  Complex  ดังที่ไดอธิบายมาแลว  ดังน้ัน  เด็กชายวัยนี้
ตองการทําอะไรเหมือนพอ  เด็กหญิงอยากจะทําอะไรเหมือนแมเด็กบางคนอาจทํางานชา  เสร็จชา  
แตเม่ือเสร็จแลวก็เปนสิ่งที่สมบูรณเรียบรอยและถูกตอง  เด็กบางคนอาจจะเรียนไมเกง  แตเลนกีฬา
เกง  เปนตน  การชวยเหลือแบบน้ีก็จะชวยทําใหเด็กไมมีปมดอย  และมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง  ไม
เกลียดตนเองและไมมีปมดอย 
   ขั้นที่  4  ความตองการที่จะทํากิจกรรมอยูเสมอ – ความรูสึกดอย  (Industry  
versus  inferiority)  อิริคสัน  ใชคําวา  Industry  กับเด็กอายุประมาณ  6 – 12  ป  เน่ืองจากเด็กวัย
นี้มีพัฒนาการดานสติปญญาและดานรางกาย  อยูในขั้นที่มีความตองการที่จะทําอะไรอยูเสมอไมเคย
วางหรืออยูเฉยๆ  แมวาเด็กที่เจริญเติบโตในวัฒนธรรมที่ไมมีการศึกษาในโรงเรียนทั่วโลกก็พบวา  
เด็กในวัยนี้  เปนวัยที่จะเริ่มฝกหัดอาชีพ  สําหรับสังคมที่มีการศึกษาในโรงเรียน  เด็กก็จะอยูใน
ความพยายามอยางมาก  ผูใหญจะตองพยายามชวยใหเด็กไดรับสัมฤทธิผล  ใหเขารูวาจะตองมี
ประสบการณที่สงเสริมใหเขาคิดวาคนเราเกง  มีความสามารถทําอะไรก็ทําได  เพื่อจะไมใหเกิดปม
ดอย  มีสวนชวยใหเด็กที่โชคไมดีที่ทํางานชา  สูคนอ่ืนไมได  โดยพยายามหาสิ่งที่เด็กคนนั้นทําได
ดีกวาเด็กคนอื่น  และนอกจากชี้ใหเขาเห็นความสามารถพิเศษของเขา  และประกาศใหคนอ่ืนเห็น
ดวย  เชน  เด็กบางคนอาจจะทํางานชา  เสร็จชาแตเม่ือเสร็จแลวเปนผลงานที่มีความถูกตอง
สมบูรณ  เด็กบางคนเรียนไมเกง  แตทํากิจกรรมตางๆ  ที่ใชมือไดดี  หรือเลนกีฬาเกงการชวยเหลือ
แบบนี้จะชวยทําใหเด็กไมมีปมดอย  และมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง 
  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social  Learning  Theory) 
  อัลเบิรต  แบนดูรา  (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 65–66; อางอิงจาก Bandura, 
A. 1977)  กลาววาการเรียนรูของมนุษย  เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนั้น  มีปฏิสัมพันธอยาง
ตอเน่ืองระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม  ซึ่งทฤษฎีนี้  เนนบุคคลเกิดการเรียนรู  โดยการใหตัวแบบ  
โดยผูเรียนจะทําการลอกเลียนแบบจากตัวแบบ  การเรียนรูดังกลาวนี้  เปนกระบวนการ  ที่เกิดขึ้น
อยางตอเน่ือง  โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ  การสังเกต  การตอบสนอง  และ
ปฏิกิริยาตางๆ  ของตัวแบบสภาพแวดลอมของตัวแบบ  ผลการกระทํา  คําบอกเลา  และความ
นาเชื่อถือของตัวแบบได  ซึ่งกระบวนการตางๆ  ของการเลียนแบบของเด็กประกอบดวย  4  
กระบวนการ  คือ 
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   1. กระบวนการดึงดูดความสนใจ  คือ  กิจกรรมการเรียนรูที่เด็กสังเกตตัวแบบและ
ตัวแบบนั้น  ดึงดูดใหเด็กสนใจที่เลียนแบบควรเปนพฤติกรรมงายๆ  ไมสลับซับซอนงายตอการเอา
ใจใสของเด็กที่เกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู 
   2. กระบวนการคงไว  คือ  กระบวนการบันทึกรหัสเปนความจํา  การที่เด็กจะตอง
มีความแมนยํา  ในการบันทึกสิ่งที่ไดเห็นหรือไดยินเก็บเปนความจํา  ทั้งน้ี  เด็กดึงขอมูลที่ไดจากตัว
แบบออกมาใชกระทําตามโอกาสที่เหมาะสม  เด็กที่มีอายุมากกวาจะเรียนรูจากการสังเกตการ
กระทําที่ฉลาดของบุคคลอื่นๆ  ไดมากวา  โดยประมวลไวในลักษณะของภาพพจน  และในลักษณะ
ของภาษา  และเด็กโตขึ้นนําประสบการณ  และสัญลักษณตางๆ  มาเชื่อมโยงและตอมาจะใชการ
เรียนรู  มีเทคนิคที่นํามาชวยเหลือความจํา  คือ  การทองจํา  การทบทวน  หรือการฝกหัดคิดและ
การรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวพันกันในเหตุการณ  ซึ่งจะชวยใหเขาไดเก็บสะสมความรูไวในระดับ  ซึ่ง
สามารถนํามาใชไดเม่ือตองการ 
   3. กระบวนการแสดงออก  คือ  การแสดงผลการเรียนรูดวยการกระทํา  คือการที่
เด็กมีผลสําเร็จ  ในการเรียนรูจากตัวแบบตางๆ  เพ่ือใหเกิดความแมนยํา  เด็กจะตองแสดง
พฤติกรรมที่ไดจากการเรียนรูดวยการเคลื่อนไหวออกมา  เปนการกระทําออกมาในรูปของการใช
กลามเนื้อ  ความรูสึกดวยการกระทําครั้งแรกไมสมบูรณ  ดังน้ัน  เด็กจําเปนจะตองลองทําหลายๆ
ครั้ง  เพ่ือใหไดลักษณะพฤติกรรมที่ตองการ  เพ่ือนํามาแกไขพฤติกรรมที่ยังไมเขารูปเขารอย  สิ่งน้ี
จะทําใหเกิดพัฒนาการ  ในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  เด็กที่มีอายุมากกวา  จะมีกลามเนื้อที่
แข็งแรงและสามารถควบคุมไดดีกวาเด็กที่มีอายุนอย 
   4. กระบวนการจูงใจ  คือ  กระบวนการเสริมแรงใหกับเด็ก  เพื่อแสดงพฤติกรรม
ตามตัวแบบไดถูกตอง  โดยเด็กเกิดการเรียนรูจากการเลียนแบบ  ตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมากกวาบุคคลที่ไมมีชื่อเสียง  จากการเลียนแบบ  ตัวแบบที่มาจากบุคคลที่เปนเพศเดียวกัน
กับเด็กมากกวา  จะเปนเพศตรงขามกัน  จากการเลียนแบบ  ตัวแบบที่เปนรางวัลเชน  เงินทอง  
ชื่อเสียง  สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง  จากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกลงโทษ  มีแนวโนมที่จะไมนํามา
เลียนแบบ  และจากการที่เด็กไดรับอิทธิพลจากตัวแบบ  ที่มีความคลายคลึงกันกับเด็ก  ไดแก  อายุ  
หรือสถานภาพทางสังคม 
 
 3.3 การสงเสริมพัฒนาการทางสังคม 
  การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมใหกับเด็ก  เปนการพัฒนาพฤติกรรมใหมใหเกิด
ขึ้นกับเด็กอาจทําได  ดังนี้  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2544: 31–36) 
   1. การปรับพฤติกรรมของเด็กตองใหเด็กคอยๆ  ปรับพฤติกรรมทีละนอยดวยการ
เสริมแรง  เชน  ใหการเสริมแรงเวลาที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  หรือเม่ือเด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ 



 29

   2. การพัฒนาพฤติกรรมโดยใหตัวแบบที่ดี  การใหเด็กเห็นตัวอยางที่ดีจะชวยให
เด็กเลียนแบบตาม  เด็กมักจะชอบเลียนแบบผูที่เด็กชื่นชม  เชน  พอแม  ครู  ญาติ  พ่ีนอง  นักกีฬา
นักรอง  ตัวละครในนิทานและผูมีชื่อเสียง 
   3. การใหสัญญาณเตือนพฤติกรรม  โดยการแสดงออกดวยวาจา  หรือทาทางวา
เด็กควรทําหรือไม  ดวยคําพูดหรือการพยักหนา  เปนการใหสัญญาณเตือนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
กอนที่เด็กจะทําอะไรลงไป  จะดีกวาการติเตียนเม่ือเด็กทําอะไรผิดลงไปแลว  สุขุมาล  เกษมสุข  
(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  2547: 82–83)  ไดเสนอแนวทางในการสงเสริมพฤติกรรมทาง
สังคมใหเด็กไววา  ความสัมพันธอันอบอุนของคน  ในครอบครัวและการเรียนรูจากประสบการณทาง
สังคมกับบุคคลตางๆ  นอกครอบครัวและจากสถานการณสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ  จะชวยใหเด็กมี
พัฒนาการทางสังคมที่ดี  การสงเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็กทําได  ดังนี้ 
    1. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว  มีความรัก  ความ
เมตตาตอกัน  เขาใจกันมีน้ําใจตอกัน  ชวยเหลือกัน  บิดามารดา  ตองเปนตัวอยางของลูกและเปน
ผูสรางบรรยากาศที่ดีดังกลาวในหมูสมาชิกของครอบครัว  จะชวยใหเด็กเรียนรูการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 
    2. ฝกมารยาททางสังคมใหแกเด็ก  เชน  การไหว  การทําความเคารพผูใหญ  
การเปนคนยิ้มแยมแจมใส  การรูจักขอบคุณ  ขอโทษ  การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  การ
ใชคําพูด  การรูจักรอคอยเขาแถว  การรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  การมีมารยาทที่ดี  จะชวยให
เด็กสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น 
    3. ปลูกฝงคุณลักษณะที่ดี  เพ่ือการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  เชน
ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  การใหความรวมมือ  การใหเกียรติ
ผูอ่ืน  การรูแพรูชนะ  รูอภัย  เปนตน 
    4. ใหโอกาสเด็กไดมีประสบการณทางสังคมกับบุคคลอื่นๆ  เชน  ใหเด็กได
เลนไดคบหากับเพ่ือนๆ  ในละแวกบาน  ทั้งเพ่ือนเพศเดียวกันและเพื่อนตางเพศ  พาลูกไปเขาสงัคม
ของผูใหญบาง  ทั้งในหมูเครือญาติและเพื่อนๆ  ของบิดามารดา  โดยบิดามารดา  จะคอยดูแล
แนะนําใหลูกรูจักเลือกคบเพื่อนที่ดี  รูจักการวางตัว  การสมาคมและการสรางมิตรภาพกับบุคคลใน
ระดับตางๆจากที่กลาวมา  สรุปไดวา  การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยนั้น  มีหลาย
วิธี  ที่สามารถมีสวนชวยในการพัฒนาและสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมใหกับเด็กได  อาทิเชนการจัด
สภาพแวดลอม  ใหเอ้ือตอการเรียนรู  การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตางๆ  รวมไปถึงการ
ชมเชย  ใหรางวัล  เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม  ซึ่งวิธีเหลานี้  สามารถสราง
พฤติกรรมทางสังคมที่พึงประสงคใหกับเด็กไดเปนอยางดี 
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 3.4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   วูด  (Wood  1977:  4837)  ทําการศึกษา  หาความสัมพันธระหวางการเปนที่
ยอมรับของสังคม  กับการมีอํานาจในสังคมของนักเรียนอนุบาล  โดยใชเด็กในโรงเรียนเอกชน
จํานวน  25  คน  เปนกลุมตัวอยางประชากร  แยกเปนเด็กชาย  15  คน  และเด็กหญิง  10  คนที่
ใชภาษาพูดเดียวกัน  และเปนคนระดับกลางเหมือนกัน  การเก็บรวบรวมขอมูล  แยกเปน  2  สวน
คือ  การมีอํานาจในสังคม  ไดจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กแตละคน  ในชวงที่เด็กเลือกทํากิจกรรม
ดวยตนเองรวมเวลาที่สังเกตคนละ  120  นาที  สวนพฤติกรรมการเปนที่ยอมรับในสังคม  คือ  การ
เปนผูนําและผูตามในกลุมเพ่ือน  การแสดงความภาคภูมิใจตอเพ่ือน  และการแสดงออกทั้งรักและ
เปนศัตรูกับผูใหญ  สวนพฤติกรรมที่ไมมีความสัมพันธกัน  คือ  การประจบผูใหญ  เพ่ือใหเปนที่
ยอมรับ  การใชผูใหญใหเกิดอํานาจ  และการแขงขันกับกลุมเพ่ือน 
   ซาโลเม  (Salome  1979:  1349)  ไดวิจัยถึงความแตกตางของปฏิสัมพันธของ
เด็กปฐมวัย  ระหวางเด็กหญิงกับเด็กชายในแงของ  1)  วิธีการที่ใชในการเขากลุม  2)  วิธีที่ใชใน
การรวมกับเด็กอ่ืนเปนกลุมและ  3)  การมีสวนรวมเลนในกลุมตัวอยางเปนเด็ก  อายุ  4  –  5  ป  
จํานวน  30  คนเปนชายและหญิงเทากัน  จากการสังเกตพฤติกรรมในขณะที่เด็กเลนกับกลุมเพ่ือน
ครั้งละ  10  นาทีโดยสังเกตเด็กทีละคนรวมเวลาที่สังเกตคนละ  70  นาที  ตลอดเวลา  5  สัปดาห  
ขณะสังเกตจะบันทึกเสียง  แลวนําไปวิเคราะหพฤติกรรม  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความแตกตาง
ระหวางเด็กหญิงกับเด็กชายในดานตอไปน้ี  คือ  1)  วิธีการที่ใชในการเขากลุม  2)  วิธีการรวมกับ
เด็กอ่ืนเปนกลุม  3)  การมีสวนรวมเลนในกลุม 
   บาร - ทาล  และคนอื่นๆ  (Bar – Tal  and  other  1982: 396 – 402)  ได
ทําการศึกษาเชิงสังเกต  กับพฤติกรรมการชวยเหลือของเด็กปฐมวัย  จํานวน  156  คน  ที่มีอายุ
ระหวาง 1 – 3  ป  เด็กแตละคนไดรับการสังเกต  3  ครั้งๆ  ละ  10  นาที  ในระหวางกิจกรรมการ
เลนอิสระในการสังเกต  ผูสังเกตไดลงรหัสพฤติกรรมการชวยเหลือแตละอยางที่เด็กแสดงออกมาไม
วาพฤติกรรมการชวยเหลือนั้น  จะเปนพฤติกรรมที่เด็กไดแสดงออกมาจริงๆ  หรือแสดงออกมาใน
การเลนแบบสรางจินตนาการ  ผลการวิจัยพบวา  โดยทั่วไปแลวพฤติกรรมการชวยเหลือของเด็กไม
เพ่ิมขึ้นตามอายุ  แตเด็กจะแสดงพฤติกรรมชวยเหลือ  ในสถานการณที่เปนการเลนแบบสราง
จินตนาการนอยลง  และแสดงพฤติกรรมการชวยเหลือจริงๆ  ออกมามากขึ้นและเด็กชวยเหลือเพ่ือน
ดวยการปลอบใจ  ในสถานการณจริงๆ  มากขึ้น  แตชวยเหลือดวยการใหสิ่งของแกเพ่ือนใน
สถานการณจริงนอยลงเม่ืออายุมาก 
   บลาล็อค  (Blalock  1984:  172)  ไดศึกษาสังเกตเด็กอนุบาล  2  หอง  นักเรียน
จํานวน  36  คน  ในขณะที่เด็กกําลังเลนอยางอิสระ  และใสรหัสพฤติกรรม  การมีปฏิสัมพันธโดยใช
รหัสพฤติกรรมเด็ก  (Child  behavior  code)  ครูผูสอน  เปนผูตอบแบบสอบถาม  และทํานาย
สถานภาพ  ในเด็กแตละคน  ผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงสหสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
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ระหวางคะแนนการยอมรับทางสังคมมิติ  (Sociol  metric)  ของเด็กกับการทํานายการยอมรับเพ่ือน
ที่ถูกทํานาย  และเด็กที่มีผลกระทบทางสังคมมิติ  (Sociol  metric)  สูง  ตอบคําถามปลายเปดนอย
และแสดงความรักและความรูสึกทางคําพูดกับเพ่ือนนอยจากการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
   สรุปไดวา  พฤติกรรมทางสังคมของเด็กจะทั้งดานการชวยเหลือ  ดานปลอบโยน
และใหกําลังใจและดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอ่ืนนั้นสามารถตอบสนองไดดี  
เม่ือเด็กไดทํากิจกรรมรวมกันกับเพ่ือนหรือผูอ่ืน  โดยการแสดงออกทางพฤติกรรมดังกลาว  ทั้งน้ี  
ไมไดขึ้นอยูกับเพศ  และอายุ  แตเด็กสามารถแสดงออกไดอยางดี  โดยผานการเลนในสถานการณ
จริงดังน้ัน  จึงควรไดรับการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทางสังคม  โดยการจัดกิจกรรมการเลน
รวมกันเปนกลุม  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูผานประสบการณตรง  และเพื่อใหเด็กไดแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่สังคมยอมรับ 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
  ณัฎฐาพร  พงษสิงห.  (2539: บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคม
ของเด็กปฐมวัย  ที่ไดรับการจัดประสบการณ  การเลนบล็อก  เปนกลุมอยางมีแบบแผนกับเด็ก
ปฐมวัย  ที่ไดรับการจัดประสบการณ  การเลนบล็อกอยางอิสระ  กลุมตัวอยางเปนเด็กอนุบาล  2  
อายุ  5 – 6  ป  จํานวน  30  คน  โดยกลุมทดลองจะไดรับประสบการณ  การเลนบล็อก  เปนกลุม
อยางมีแบบแผน  กลุมควบคุม  ไดรับประสบการณ  การเลนบล็อกอยางอิสระ  ผลการศึกษาพบวา  
พฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  ที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนบล็อกอิสระแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  ปราณี  โมนะตระกูล.  (2543:  บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางสังคม
ของเด็กกอนประถมศึกษา  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมนันทนาการโดยใชแผนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมพัฒนาการทางสังคมที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับการจัดกิจกรรมโดยใชแผนการจัดประสบการณการ
เรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  พบวา  เด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับ
การจัดโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการมีพัฒนาการทางสังคมสูงกวากอนการไดรับการจัดโปรแกรม
นันทนาการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ  .01  และเด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดโปรแกรม
กิจกรรมนันทนาการเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางสังคมมีพัฒนาการทางสังคมเพิ่มขึ้นสูงกวาเด็กที่
ไดรับกิจกรรมโดยใชแผนการจัดประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .01 
  ศิริรัตน  ชูชีพ.  (2544:  37)  ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  
กอนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค  และหลังจากจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิง
สรางสรรคในสัปดาหที่  1  หลังจัดประสบการณเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรคใน  1  สัปดาห  เด็ก
ปฐมวัย  มีพฤติกรรมชอบสังคมเพิ่มขึ้นจากกอนจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรคอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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  วีระพงศ  บุญประจักษ.  (2545:  50)  ศึกษาความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคม
พบวา  เด็กปฐมวัย  กอนจัดประสบการณ  และระหวางการจัดประสบการณ  การเลนพ้ืนบานไทย
ในแตละชวงสัปดาห  มีพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .001  และเม่ือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห  พบวา  คะแนนพฤติกรรมทาง
สังคม  โดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพ่ิมขึ้นตลอดชวงเวลา  8  สัปดาห  เม่ือวิเคราะห
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคม  ของเด็กปฐมวัย  แยกเปนรายดาน  ไดแก  ความรวมมือในการ
ทํากิจกรรมกลุมรวมกัน  ความเห็นอกเห็นใจ  ชวยเหลือและแบงปน  พบวา  คะแนนพฤติกรรมทาง
สังคม  ทั้ง  3  ดาน  มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่สอดคลองกับ  การวิเคราะหแบบคะแนนรวม
ทั้งหมด  ซึ่งเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 
  ศศินันท  นิลจันทร.  (2547:  บทคัดยอ)  ศึกษาเปรียบเทียบระดับความมีวินัย  ใน
ตนเองของเด็กปฐมวัย  ในชุมชนแออัดคลองเตย  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานในชวงระยะเวลา
ที่แตกตางกัน  พบวา  เด็กปฐมวัย  ในชุมชนแออัดคลองเตย  หลังจากไดรับกิจกรรมเลานิทานในแต
ละชวงสัปดาห  มีระดับคะแนนของพฤติกรรม  ความมีระเบียบวินัยในตนเองแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  P  <  .01  และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ความมีระเบียบวินัยใน
ตนเอง  ในดานความรับผิดชอบ  ความซื่อตรง  การตรงตอเวลา  และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  P  <  .01 
   



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือในการศึกษาวิจัย 
 4. วิธีดําเนินการทดลอง 
 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  อายุ 8-9 ป 
โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา  ปการศึกษา  2553  ทั้งชายและหญิง  จํานวน 30  คน 
 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  อายุ 8-9 ป 
โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา  กรุงเทพมหานคร  ทั้งชายและหญิง  จํานวน  30 คน  แบงออกเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม  กลุมละ  15  คน โดยแบงเด็กเกงและเด็กออนใหมีจํานวนเทาๆกันทั้ง
สองกลุม 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 1. โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการการละเลนพ้ืนบานไทย  ผูวิจัยสรางขึ้นโดยการ  คัดเลือก
การเลนพ้ืนบานของไทย  โดยการกําหนดเกณฑที่เหมาะสมกับเด็กไทย  3  ประการ  ไดแก  การ
เลนที่เด็กนิยมเลน  การเลนที่สงเสริมพฤติกรรมทางสังคม  การเลนที่ไมเปนอันตรายตอเด็ก  โดยจัด
กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานเปนเวลา  10  สัปดาห   
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  ซึ่งจะทําการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่  3  เปนเวลา  10 สัปดาห  โดยนําแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของ  ทัศนีย  
จารุเสฏฐิโน.  (2549: 76).  มาอางอิงใชกับการวิจัยครั้งนี้ 
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การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 1. โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการมีลําดับขั้นตอนดังนี ้
  1.1 ศึกษาคนควา  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนันทนาการ  ที่
เหมาะสมกับเด็กประถมศึกษาปที่  3  และแนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการที่มีผลตอพัฒนาการ
ทางสังคมของเด็กประถมศึกษาปที่  3  
  1.2 ผูวิจัยสรางโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการใหสอดคลองกับความมุงหมายและนยิาม
ศัพทเฉพาะ  แลวเสนอประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธพิจารณาความถกูตองของการ
ใชสํานวนและภาษา 
  1.3 ผูวิจัยนําโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ  5 คน  ตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางนิยามศัพทเฉพาะกับความมุงหมาย  กิจกรรมนันทนาการและวิธีดําเนินการ  
จากนั้นแกไขตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญ 
  1.4 ผูวิจัยนําโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการที่ไดรับการแกไขปรับปรุงแลวหลังปรับปรุง
ไปใชกับกลุมทดลองจํานวน  30 คน   
 2. การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม 
  2.1 ศึกษาคนควา  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับพัฒนาการทางสังคม 
  2.2 นําแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของ  ทัศนีย  จารุเสฏฐิโน.  (2549: 76)  มา
อางอิงใชกับการวิจัยครั้งนี้ 
  2.3 ผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนชื่อแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมเปนแบบสังเกตพฤติกรรม
ทางสังคม แลวจึงนําแบบสังเกตไปเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน  ทําการตรวจสอบและแกไข
ขอความที่แสดงพฤติกรรมที่สังเกตนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงคของการสังเกต  
  2.4 ผูเชี่ยวชาญ  3  ใน  5 คน  เสนอใหปรับเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกต
พฤติกรรมทางสังคมออกเปน  3  ระดับ  ดังนี้ 
   ระดับคะแนน  2  หมายถึง  แสดงพฤติกรรมดานสังคมไดดวยตนเอง 
   ระดับคะแนน  1  หมายถึง  แสดงพฤติกรรมทางสังคมโดยมีเพ่ือนหรือครูขอรอง
ใหกระทํา 
   ระดับคะแนน  0  หมายถึง  ไมแสดงพฤติกรรมทางสังคม 
  2.5 นําแบบสังเกตพฤติกรรมที่ไดผานการตรวจสอบและแกไขแลวไปใชในการทดลอง
พฤติกรรมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  
 3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1. นําโปรแกรมกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทยที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ  5  คน  
ตรวจสอบความสอดคลองของนิยามศัพทเฉพาะกับความมุงหมาย  กิจกรรม  วิธีดําเนินการ   
  2. นําแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  เกณฑการประเมินที่นํามาปรับปรุง  เสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา  และความเหมาะสมของแบบสังเกต  จํานวน   
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5  คน  การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงของแบบสังเกต  ดําเนินการโดยนําเอาแบบสังเกต
พฤติกรรมทางสังคมที่ปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบและแกไขขอความที่แสดง
พฤติกรรมที่สังเกตนั้นสอดคลองกับจุดประสงคของการสังเกต  ซึ่งคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
พฤติกรรมกับจุดประสงค  (IOC:  Index  of  Item  objective  congruence)   ตองมีคา  IOC  
มากกวาหรือเทากับ  0.5  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2533: 85)   พบวาแบบสังเกตพฤติกรรม
ชอบสังคมของ  ทัศนีย  จารุเสฏฐิโน.  (2549: 76)   มีคา  IOC  เทากับ  1  โดยไดแสดงคาหลักฐาน
ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาที่มีคาสูง  สามารถนํามาเก็บรวบรวมขอมูลได 
 
คะแนน IOC ความหมาย 

+1 แนใจวาขอความที่แสดงพฤติกรรมที่สังเกตนั้นสอดคลองกับจุดประสงคของการ
สังเกต 

0 ไมแนใจวาขอความที่แสดงพฤติกรรมที่สงัเกตนั้นสอดคลองกับจุดประสงคของ
การสังเกต 

-1 แนใจวาขอความที่แสดงพฤติกรรมที่สังเกตนั้นไมสอดคลองกับจุดประสงคของ
การสังเกต 

ภาพประกอบ 2 ระดับคะแนน IOC 
 

  3. นําผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมาพิจารณาและปรับปรุงแกไขทั้งแผนการจัด
กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทยและแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม 
  4. นําโปรแกรมกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทยและแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมที่
ไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง  เพ่ือ
พิจารณาความถูกตองของการใชสํานวนและภาษา 
  5. นําโปรแกรมกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทยและแบบสังเกตไปใชกับกลุมทดลอง 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองในครั้งน้ี  ดําเนินการในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  เปนเวลา  10  
สัปดาหๆ ละ  1  วันๆ ละ  50  นาที  รวมจํานวน  10  วัน  โดยดําเนินการเตรียมความพรอม  2  
สัปดาห  ซึ่งทําการบันทึกการสังเกต 2  สัปดาหตอ 1  ครั้ง  รวมบันทึก 5  ครั้ง โดยมีลําดับขั้นตอน
ดังนี้ 
  1. ระยะกอนการทดลอง คือ 2  สัปดาหแรกของการทดลอง  ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม
ทางสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปที่  3  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  และบันทึก  
จากน้ันแบงนักเรียนเกงสลับออนออกเปน  2  กลุมๆ ละ  15  คน  เปนกลุมทดลอง  15  คน  และ  
กลุมควบคุม  15  คน  
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  2. ระยะทดลอง คือ  8  สัปดาหหลังระยะกอนการทดลอง  ผูวิจัยดําเนินการจัด
กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทยตามรายการที่กําหนดกับกลุมทดลอง   
  3. ระยะหลังการทดลอง  ผูวิจัยสังเกตและบันทึกตามแบบสังเกตพัฒนาการทางสังคม
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  4. ผูวิจัยนําคาคะแนนที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมทั้งกอนและหลังการ
ทดลอง  มาวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ  เพ่ือใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชโปรแกรมนันทนาการและแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมไดใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
   1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  
  2. สถิติทีใ่ชทดสอบสมมติฐาน  เปรียบเทยีบคาคะแนนพฤติกรรมทางสังคมกอนและ
ระหวางการทดลองในแตละสัปดาหโดยใช  t-test  สําหรับ  Dependent  sample  หรือ  Paired  
samples  t-test  กําหนดคานัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .05 
   
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ดังนี้ 

 n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยางในการทดลอง 

X  หมายถึง คาคะแนนเฉลี่ย 

.D.S  หมายถึง คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

df  หมายถึง ชั้นแหงความเปนอิสระ 

t  หมายถึง คาสถิติ t-distribution 

p  หมายถึง คาความนาจะเปนทางสถิติ 
* หมายถึง คาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหคาคะแนนพฤติกรรมทางสังคม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
ตามลําดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1 
 1. วิเคราะหคาคะแนนพฤติกรรมทางสังคม  ของกลุมทดลองรายดาน  โดยการ
เปรียบเทียบกอนการทดลองกับหลังการทดลอง 
 2. วิเคราะหคาคะแนนพฤติกรรมทางสังคม  ของกลุมควบคุมรายดาน  โดยการ
เปรียบเทียบกอนการทดลองกับหลังการทดลอง 
 3. วิเคราะหคาคะแนนพฤติกรรมทางสังคม  รายดาน  โดยการเปรียบเทียบกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม 
 ตอนที่ 2 
 นําเสนอกราฟเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมเปนรายดาน  ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมตลอดระยะเวลาการทดลอง   
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 
  ผูวิ จัยไดนําเสนอการวิเคราะหคาคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  รายดานตามตารางดังตอไปน้ี 
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบคาคะแนนรวมเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของกลุมทดลองกอนและหลังการ
ทดลอง  
 

พฤติกรรมทางสังคมของกลุมทดลอง X  S.D. t p 
     
กอนการทดลอง 12.00 4.75 
   
หลังการทดลอง 18.53 3.94 

8.88* 0.000 

     
 
 จากตาราง 1  แสดงวาคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมหลังการทดลอง  สูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของกลุมทดลองกอนและหลังการ
ทดลอง  
 
พฤติกรรมทางสังคม การสังเกต X  S.D. t p 
ดานการชวยเหลือ      
1. พูดอธิบายวิธีเลนใหเพ่ือนเขาใจ กอนทดลอง 0.87 0.74 
 หลังทดลอง 1.27 0.70 

2.45* 0.014 

2. เขาไปชวยเพ่ือนทํากิจกรรมเมื่อเพ่ือนตองการ กอนทดลอง 0.67 0.62 
 หลังทดลอง 1.33 0.72 

5.29* 0.000 

3. ชวยหยิบยื่นอุปกรณในการเลนใหเพ่ือน กอนทดลอง 0.87 0.64 
 หลังทดลอง 1.67 0.49 

5.53* 0.000 

4. ชวยเก็บอุปกรณการเลนเมื่อสิ้นสุดการเลน กอนทดลอง 0.87 0.64 
 หลังทดลอง 1.47 0.64 

3.67* 0.001 

คาคะแนนรวมดานการชวยเหลือ กอนทดลอง 3.27 1.87 
 หลังทดลอง 5.73 2.05 

6.35* 0.000 

ดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ      
1. พูดดวยวาจาสุภาพ กอนทดลอง 0.67 0.82 
 หลังทดลอง 1.73 0.46 

5.87* 0.000 

2. ปลอบโยนดวยการสัมผัส กอนทดลอง 0.93 0.59 
 หลังทดลอง 1.13 0.52 

1.15 0.136 

3. ประคองเพ่ือนเมื่อเพ่ือนไดรับบาดเจ็บจากการเลน กอนทดลอง 0.87 0.74 
 หลังทดลอง 1.27 0.59 

3.06* 0.004 

4. ใหอภัยเมื่อเพ่ือนทําผิดพลาด กอนทดลอง 1.13 0.83 
 หลังทดลอง 1.87 0.35 

3.56* 0.002 

คาคะแนนรวมดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ กอนทดลอง 3.60 2.38 
 หลังทดลอง 6.00 1.60 

5.53* 0.000 

ดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอื่น      
1. กลาวคํายกยองชมเชยเมื่อเพ่ือนประสบความสําเร็จ กอนทดลอง 0.80 0.56 
 หลังทดลอง 1.27 0.46 

3.50* 0.002 

2. ปรบมือแสดงความยินดีเมื่อเพ่ือนประสบความสําเร็จ กอนทดลอง 1.13 0.52 
 หลังทดลอง 1.53 0.52 

3.06* 0.004 

3. ยิ้มแยมเมื่อเพ่ือนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม กอนทดลอง 1.47 0.52 
 หลังทดลอง 2.00 0.00 

4.00* 0.001 

4. ชูมือแสดงความยินดีเมื่อตนเองไดรับความสําเร็จ กอนทดลอง 1.73 0.46 
 หลังทดลอง 2.00 0.00 

2.26* 0.020 

คาคะแนนรวมดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอืน่ กอนทดลอง 5.13 1.51 
 หลังทดลอง 6.80 0.86 

5.23* 0.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, คา tcritical = 1.761 (one tail t-test) และ tcritical = 2.144 (two tails t-test), (n=15) 
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบคาคะแนนรวมเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของกลุมควบคุมกอนและหลังการ
ทดลอง  
 

พฤติกรรมทางสังคมของกลุมควบคุม X  S.D. t p 
     
กอนการทดลอง 13.93 6.51 
   
หลังการทดลอง 15.80 5.95 

3.84* 0.001 

     
 
 จากตาราง  3  แสดงวา  คาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมหลังการทดลอง สูงกวาจาก
การกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ตาราง 4 การเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของกลุมควบคุมกอนและหลังการ
ทดลอง 
 
พฤติกรรมทางสังคม การสังเกต X  S.D. t p 
ดานการชวยเหลือ      
1. พูดอธิบายวิธีเลนใหเพ่ือนเขาใจ กอนทดลอง 0.87 0.74 
 หลังทดลอง 1.07 0.59 

1.87 0.041 

2. เขาไปชวยเพ่ือนทํากิจกรรมเมื่อเพ่ือนตองการ กอนทดลอง 1.07 0.59 
 หลังทดลอง 1.13 0.52 

1.00 0.167 

3. ชวยหยิบยื่นอุปกรณในการเลนใหเพ่ือน กอนทดลอง 1.07 0.59 
 หลังทดลอง 1.13 0.52 

1.00 0.167 

4. ชวยเก็บอุปกรณการเลนเมื่อสิ้นสุดการเลน กอนทดลอง 1.00 0.85 
 หลังทดลอง 1.13 0.83 

0.81 0.217 

คาคะแนนรวมดานการชวยเหลือ กอนทดลอง 4.00 2.39 
 หลังทดลอง 4.47 2.17 

1.97 0.034 

ดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ      
1. พูดดวยวาจาสุภาพ กอนทดลอง 1.00 0.85 
 หลังทดลอง 1.33 0.72 

2.65* 0.010 

2. ปลอบโยนดวยการสัมผัส กอนทดลอง 1.07 0.7 
 หลังทดลอง 1.20 0.77 

1.00 0.167 

3. ประคองเพ่ือนเมื่อเพ่ือนไดรับบาดเจ็บจากการเลน กอนทดลอง 1.40 0.63 
 หลังทดลอง 1.40 0.63 

- - 

4. ใหอภัยเมื่อเพ่ือนทําผิดพลาด กอนทดลอง 1.40 0.74 
 หลังทดลอง 1.60 0.51 

1.38 0.094 

คาคะแนนรวมดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ กอนทดลอง 4.87 2.26 
 หลังทดลอง 5.53 2.13 

2.47* 0.013 

ดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอื่น      
1. กลาวคํายกยองชมเชยเมื่อเพ่ือนประสบความสําเร็จ กอนทดลอง 0.80 0.68 
 หลังทดลอง 1.00 0.76 

1.87 0.041 

2. ปรบมือแสดงความยินดีเมื่อเพ่ือนประสบความสําเร็จ กอนทดลอง 1.27 0.8 
 หลังทดลอง 1.40 0.74 

1.47 0.082 

3. ยิ้มแยมเมื่อเพ่ือนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม กอนทดลอง 1.40 0.74 
 หลังทดลอง 1.67 0.49 

2.26* 0.020 

4. ชูมือแสดงความยินดีเมื่อตนเองไดรับความสําเร็จ กอนทดลอง 1.60 0.63 
 หลังทดลอง 1.73 0.46 

1.47 0.082 

คาคะแนนรวมดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอืน่ กอนทดลอง 5.07 2.60 
 หลังทดลอง 5.80 2.18 

3.56* 0.001 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 5  การเปรียบเทียบคาคะแนนรวมเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
หลังการทดลอง 
 

พฤติกรรมทางสังคมหลังการทดลอง X  S.D. t p 
     
กลุมควบคุม 15.8 5.95 
   
กลุมทดลอง 18.53 3.94 

1.67 0.058 

     
 
 จากตาราง 5  แสดงวา  คาคะแนนเฉลีย่พฤติกรรมทางสังคมหลังการทดลองของทั้งสอง
กลุมไมแตกตางกัน  
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 
พฤติกรรมทางสังคม กลุม X   S.D. t p 

ดานการชวยเหลือ      
1. พูดอธิบายวิธีเลนใหเพ่ือนเขาใจ กลุมควบคุม 1.07 0.59 
 กลุมทดลอง 1.27 0.70 

0.82 0.212 

2. เขาไปชวยเพ่ือนทํากิจกรรมเมื่อเพ่ือนตองการ กลุมควบคุม 1.13 0.52 
 กลุมทดลอง 1.33 0.72 

0.90 0.192 

3. ชวยหยิบยื่นอุปกรณในการเลนใหเพ่ือน กลุมควบคุม 1.13 0.52 
 กลุมทดลอง 1.67 0.49 

2.78* 0.007 

4. ชวยเก็บอุปกรณการเลนเมื่อสิ้นสุดการเลน กลุมควบคุม 1.13 0.83 
 กลุมทดลอง 1.47 0.64 

1.43 0.087 

คาคะแนนรวมดานการชวยเหลือ กอนทดลอง 4.47 2.17 
 หลังทดลอง 5.73 2.05 

1.78 0.049 

ดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ      
1. พูดดวยวาจาสุภาพ กลุมควบคุม 1.33 0.72 
 กลุมทดลอง 1.73 0.46 

1.70 0.055 

2. ปลอบโยนดวยการสัมผัส กลุมควบคุม 1.20 0.77 
 กลุมทดลอง 1.13 0.52 

-0.29 0.387 

3. ประคองเพ่ือนเมื่อเพ่ือนไดรับบาดเจ็บจากการเลน กลุมควบคุม 1.40 0.63 
 กลุมทดลอง 1.27 0.59 

-0.62 0.273 

4. ใหอภัยเมื่อเพ่ือนทําผิดพลาด กลุมควบคุม 1.60 0.51 
 กลุมทดลอง 1.87 0.35 

1.47 0.082 

คาคะแนนรวมดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ กอนทดลอง 5.53 2.13 
 หลังทดลอง 6.00 1.60 

0.68 0.253 

ดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอื่น      
1. กลาวคํายกยองชมเชยเมื่อเพ่ือนประสบความสําเร็จ กลุมควบคุม 1.00 0.76 
 กลุมทดลอง 1.27 0.46 

1.17 0.131 

2. ปรบมือแสดงความยินดีเมื่อเพ่ือนประสบความสําเร็จ กลุมควบคุม 1.40 0.74 
 กลุมทดลอง 1.53 0.52 

0.62 0.273 

3. ยิ้มแยมเมื่อเพ่ือนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม กลุมควบคุม 1.67 0.49 
 กลุมทดลอง 2.00 0.00 

2.65* 0.010 

4. ชูมือแสดงความยินดีเมื่อตนเองไดรับความสําเร็จ กลุมควบคุม 1.73 0.46 
 กลุมทดลอง 2.00 0.00 

2.26* 0.020 

คาคะแนนรวมดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอืน่ กอนทดลอง 5.80 2.18 
 หลังทดลอง 6.80 0.86 

1.66 0.059 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตอนที่ 2 
 1. การเสนอกราฟเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคม  
รวมทั้ง  3 ดาน  ไดแก ดานการชวยเหลือ  ดานการปลอบโยนและใหกําลังใจและดานการชื่นชม
ยินดีในความดีงามของตนเองและผูอ่ืน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมตลอดระยะเวลาการทดลอง ดังปรากฏในภาพประกอบ  3  ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 3  กราฟเปรียบเทียบพฤตกิรรมทางสังคมโดยรวม 3 ดาน ไดแก ดานการชวยเหลือ 
      ดานการปลอบโยนและใหกําลังใจและดานการชืน่ชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอ่ืน 
      ของกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง 
 
 จากการเปรียบเทียบคาคะแนนรวมเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมทั้ง 3 ดาน  พบวา  คา
คะแนนรวมของกลุมทดลอง 53.18=X , 49.3=D.S  และคาคะแนนรวมกลุมควบคุม 8.15=X , 

95.5=D.S   เม่ือเปรียบเทียบคาคะแนนรวม  พบวาไมแตกตางกัน  ทั้งนี้ผูวิจัยเสนอกราฟ
เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมโดยรวม เปนรายดาน ดังปรากฏในภาพประกอบ  4, 5 และ 6 
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ภาพประกอบ 4  กราฟเปรียบเทียบพฤตกิรรมทางสังคมโดยรวม ดานการชวยเหลอืของกลุมควบคุม 
      กับกลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 5  กราฟเปรียบเทียบพฤตกิรรมทางสังคมโดยรวม ดานการปลอบโยนและใหกําลงัใจ 
      ของกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 6  กราฟเปรียบเทียบพฤตกิรรมทางสังคมโดยรวม ดานการชื่นชมยนิดีในความดงีาม 
       ของตนเองและผูอ่ืน ของกลุมควบคมุกับกลุมทดลอง 
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 2. การเสนอกราฟเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคม  
ดานการชวยเหลือ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมตลอด
ระยะเวลาการทดลอง ดังปรากฏในภาพประกอบ 7, 8, 9 และ 10 ตามลําดับดังนี้ 
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ภาพประกอบ 7  กราฟเปรียบเทียบพฤตกิรรมทางสังคม ดานการชวยเหลือ ในการพูดอธิบายวธิีเลน 
      ใหเพ่ือนเขาใจ  ของกลุมควบคุมกบักลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 8  กราฟเปรียบเทียบพฤตกิรรมทางสังคม ดานการชวยเหลือ ในการเขาไปชวยเพื่อน   
       ทํากิจกรรมเม่ือเพ่ือนตองการ  ของกลุมควบคุมกบักลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 9  กราฟเปรียบเทียบพฤตกิรรมทางสังคม ดานการชวยเหลือ ในการชวยหยบิยื่น 
      อุปกรณในการเลนใหเพ่ือน  ของกลุมควบคุมกบักลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 10  กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ ในการชวยเก็บอุปกรณ 
      การเลนเม่ือสิ้นสุดการเลน  ของกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง 
 

 จากการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ คาคะแนน
รวมของกลุมทดลอง 73.5=X , 05.2=D.S  และคาคะแนนรวมกลุมควบคุม 47.4=X , 

17.2=D.S   เม่ือเปรียบเทียบคาคะแนนรวม พบวาไมแตกตางกัน 
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 3. การเสนอกราฟเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคม  
ดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมตลอดระยะเวลาการทดลอง ดังปรากฏในภาพประกอบ 11, 12, 13, และ 14 ตามลําดับดังนี้ 
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ภาพประกอบ 11  กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสังคมดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ ในการ 
      พูดดวยวาจาสุภาพ  ของกลุมควบคมุกับกลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 12  กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสังคมดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ ในการ 
      ปลอบโยนดวยการสัมผัส  ของกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 13  กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสังคมดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ ในการ 
      ประคองเพื่อนเม่ือเพ่ือนไดรับบาดเจบ็จากการเลน  ของกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 14  กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสังคมดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ ในการ 
      ใหอภัยเม่ือเพ่ือนทําผิดพลาด  ของกลุมควบคุมกบักลุมทดลอง 
 
 จากการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมดานการปลอบโยนและให
กําลังใจ  คาคะแนนรวมของกลุมทดลอง 00.6=X , 60.1=D.S   และคาคะแนนรวมกลุมควบคุม 

53.5=X ,  13.2=D.S   เม่ือเปรียบเทียบคาคะแนนรวม พบวาไมแตกตางกัน 
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 4. การเสนอกราฟเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคม  
ดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอ่ืน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  ของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมตลอดระยะเวลาการทดลอง ดังปรากฏในภาพประกอบ 15, 16, 17 และ 18 
ตามลําดับดังนี้ 
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ภาพประกอบ 15  กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสังคม ดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของ 
      ตนเองและผูอ่ืน ในการกลาวคํายกยองชมเชยเม่ือเพ่ือนประสบความสําเร็จของกลุมควบคมุกับ 
      กลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 16  กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสังคมดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของ 
      ตนเองและผูอ่ืน  ในการปรบมือแสดงความยินดีเม่ือเพ่ือนประสบความสําเรจ็ของกลุมควบคุม 
      กับกลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 17  กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสังคม ดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของ 
      ตนเองและผูอ่ืน ในการยิ้มแยมเม่ือเพ่ือนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมของกลุมควบคุม 
      กับกลุมทดลอง 
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ภาพประกอบ 18  กราฟเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสังคมดานการชื่นชมยินดีในความดีงามของ 
      ตนเองและผูอ่ืน  ในการชูมือแสดงความยินดีเม่ือตนเองไดรับความสําเร็จ ของกลุมควบคมุกับ 
      กลุมทดลอง 
 
 จากการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมการชื่นชมยินดีในความดีงามของ
ตนเองและผูอ่ืน  คาคะแนนรวมของกลุมทดลอง 80.6=X , 86.0=D.S   และคาคะแนนรวมกลุม
ควบคุม 80.5=X ,  18.2=D.S   เม่ือเปรียบเทียบคาคะแนนรวม พบวาไมแตกตางกัน 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีมุงที่จะศึกษาผลการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบาน
ไทยที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  กอนการจัดกิจกรรมและหลัง
การจัดกิจกรรม 
 

สมมติฐานในการวิจัย  
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทย   
มีพฤติกรรมทางสังคมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทย   
มีพฤติกรรมทางสังคมสูงกวานักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ที่ทํากิจกรรมโดยอิสระ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่  3  
โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยา  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2553  ระดับอายุ  8-9  ป  รวม  30  คน  
โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  sample) 
  ตัวแปรอิสระ 
   กิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทย 
  ตัวแปรตาม 
   พฤติกรรมชอบสังคม  ไดแก  พฤติกรรมการชวยเหลือ  พฤติกรรมดานการ
ปลอบโยนและใหกําลังใจและพฤติกรรมการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอ่ืน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. โปรแกรมกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทย  โดยการ  คัดเลือกการเลนพ้ืนบานของไทย  
โดยการกําหนดเกณฑที่เหมาะสมกับเด็กไทย  3  ประการ  ไดแก  การเลนทีเ่ด็กนิยมเลน  การเลน
ที่สงเสริมพฤติกรรมทางสังคม  การเลนที่ไมเปนอันตรายตอเด็ก  โดยจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน
เปนเวลา  10  สัปดาห 
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 2. แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมซึ่งจะทําการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่3  เปนเวลา  10  สัปดาห 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง  ไดดําเนินการในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  
2553  เปนเวลา  10  สัปดาห  สัปดาหละ  1  วัน  วันละ  50  นาที  รวม  10  วัน  เปนการเตรียม
ความพรอม  2  ชั่วโมงโดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ระยะกอนทดลอง  ผูวิจัย  สังเกตพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนประถมศึกษาปที่  3  
โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม  และบันทึก  จากนั้นแบงนักเรียนออกเปน  2  กลุม  กลุมละ  
15  คน  เปนกลุมทดลอง  15  คน  และ  กลุมควบคุม  15  คน 
 2. ระยะทดลอง  ดําเนินการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทยตามรายการที่กําหนดกับ
กลุมทดลอง   
 3. ระยะหลังการทดลอง  ผูวิจัยบันทึกแบบสังเกตพัฒนาการทางสังคมของกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม 
 4. ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมทั้งกอนและหลังการทดลอง  
มาวิเคราะหตามวิธีทางสถติิ  เพ่ือใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
 

การจัดการทําและการวิเคราะหขอมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชโปรแกรมนันทนาการและแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมไดใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูล 
  1. สถิติพ้ืนฐาน 
   1.1 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  
   1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation)  
  2. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน  เปรียบเทียบคาคะแนนพฤติกรรมทางสังคมกอนและ
ระหวางการทดลองในแตละสัปดาหโดยใช  t-test  สําหรับ  Dependent  sample  หรือ  Paired  
samples  t-test  กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

สรุปผลการวิจัย  
 1. นักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทย กอนและ
หลังการทดลอง มีคาคะแนนพฤติกรรมทางสังคมหลังการทดลอง ดานการชวยเหลือ  73.5=X ,  

05.2=D.S   ดานการปลอบโยนและใหกําลังใจ  00.6=X ,  60.1=D.S   และดานการชื่นชมยินดี
ในความดีงามของตนเองและผูอ่ืน  80.6=X ,  86.0=D.S   ซึ่งคาคะแนนเฉลี่ยแตละดานสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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 2. นักเรียนประถมศึกษาปที่  3  ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานไทย  มีคา
คะแนนพฤติกรรมทางสังคมแตละดาน  ไมแตกตาง  เม่ือเปรียบเทียบนักเรียนที่ทํากิจกรรมโดยอิสระ 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3  โดยการจัด
กิจกรรมนันทนาการประกอบกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทย สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
  1. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่  3  ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนพื้นบานไทย  มีคาคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมรายดานสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ผลเปนเชนนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การละเลนพ้ืนบานไทยกระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมทางสังคม  เด็กมีโอกาสไดลงมือกระทํา  มี
โอกาสไดคิดทําความเขาใจกฏเกณฑและจุดประสงคของการละเลน  และไดมีปฏิสัมพันธกับกลุม
เพ่ือน  สภาพแวดลอมรวมถึงครูผูจัดกิจกรรม  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริค
สัน  (Erikson’s  Theory  of  development)  ขั้นที่  4  ดานความตองการที่จะทํากิจกรรมอยูเสมอ  
ความรูสึกดอย  (Industry  versus  inferiority)  ในเด็กอายุประมาณ  6 – 12  ป  เน่ืองจากเด็กวัยนี้
มีพัฒนาการดานสติปญญาและดานรางกาย  อยูในขั้นที่มีความตองการที่จะทําอะไรอยูเสมอไมเคย
วางหรืออยูเฉยๆ  แมวาเด็กที่เจริญเติบโตในวัฒนธรรมที่ไมมีการศึกษาในโรงเรียนทั่วโลกก็พบวา  
เด็กในวัยนี้  เปนวัยที่จะเร่ิมฝกหัดอาชีพ  สําหรับสังคมที่มีการศึกษาในโรงเรียน  เด็กจะอยูในความ
พยายามอยางมาก  ผูใหญจะตองพยายามชวยใหเด็กไดรับสัมฤทธิผล  ใหเขารูวาจะตองมี
ประสบการณที่สงเสริมใหเขาคิดวาคนเราเกง  มีความสามารถทําอะไรก็ทําได  เพ่ือจะไมใหเกิดปม
ดอย  มีสวนชวยใหเด็กที่โชคไมดีที่ทํางานชา  สูคนอ่ืนไมได  โดยพยายามหาสิ่งที่เด็กคนนั้นทําได
ดีกวาเด็กคนอื่น  และนอกจากชี้ใหเขาเห็นความสามารถพิเศษของเขา  และประกาศใหคนอ่ืนเห็น
ดวย 
  การจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทยยังกระตุนใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรูทาง
สังคมซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  (Social  Learning  Theory)  ของอัลเบิรต  แบน
ดูรา  (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2550:  65 – 66: อางอิงจาก อัลเบิรต  แบนดูรา)  ที่กลาววาการ
เรียนรูของมนุษย  เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนั้น  มีปฏิสัมพันธอยางตอเน่ืองระหวางบุคคลและ
สิ่งแวดลอม  ทฤษฎีนี้เนนบุคคลเกิดการเรียนรู  โดยการใหตัวแบบ  โดยผูเรียนจะทําการ
ลอกเลียนแบบจากตัวแบบ  การเรียนรูดังกลาวนี้  เปนกระบวนการ  ที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง  โดย
อาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ  การสังเกต  การตอบสนอง  และปฏิกิริยาตางๆ  ของตัว
แบบสภาพแวดลอมของตัวแบบ  ผลการกระทํา  คําบอกเลา  และความนาเชื่อถือของตัวแบบได  
โดยเด็กจะเรียนรูจากตัวแบบที่เปนเพื่อนเด็กนักเรียนที่สามารถทํากิจกรรมไดดีนั่นเอง 
  การทดลองครั้งน้ี  ผูวิจัยเห็นวา  ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งเด็กสวนใหญจะมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมในแตละดานเพิ่มขึ้นเม่ือมีการกระตุนโดยครูและเพื่อนๆ  เด็กเริ่มมี
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การเรียนรูที่จะปรับพฤติกรรมเมื่ออยูในสถานการณตางๆและแสดงออกดวยการกระทํา  ไมวาจะ
เปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ใหกําลังใจ  หรือภูมิใจและชื่นชมยินดีในความสําเร็จของการทํา
กิจกรรมในแตละครั้ง  ซึ่งก็เปนสัญญาณที่ดีของการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก  เพ่ือจะได
ใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตอไปในอนาคต 
  2. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กนักเรียนประถมศึกษาปที่  3  
ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  พบวาพฤติกรรมทางสังคมของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไม
แตกตางกัน  ผูวิจัยเห็นวามีผลกระทบมาจากระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่ใชระยะเวลานอยและ
ความถี่ของการจัดกิจกรรมไมเพียงพอ  สงผลใหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียน
ไมเดนชัด  แตหากเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมากกวานี้  และในแตละสัปดาหจัดกิจกรรมให
บอยขึ้น เชน  2-3 ครั้ง  ตอสัปดาห  ประกอบกับการอธิบาย  ชี้แนะของครูผูสอน  เด็กนาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมไปในทางที่สูงขึ้นและชัดเจนมากขึ้น 

 
ขอเสนอแนะทั่วไป  
 1. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทยในเด็ก
นักเรียนใหมากขึ้น  ทั้งหนวยงานและสถาบันการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของ 
 2. ผูจัดการเรียนการสอนสามารถสอดแทรกกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลน
พ้ืนบานไทยควบคูกับการเรียนการสอนปกติ  เพ่ือใหผูเรียนรูสึกผอนคลาย  ทั้งยังสงเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมทางสังคม  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่มีความสําคัญ  และยังพัฒนาทักษะในดานอ่ืนไปพรอมกับ
การพัฒนาสติปญญาอีกดวย 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทย
ในกลุมตัวอยางอ่ืน  เชน  ระดับประถมศึกษาชั้นอ่ืนๆ  ซึ่งจะทําใหไดกลุมตัวอยางที่หลากหลายมาก
ขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยผลของการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทย
ที่มีตอพฤติกรรมดานอ่ืนตอไป  เชน  พฤติกรรมที่สงผลตอพัฒนาการทางรางกายและสติปญญา 
 3. เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทยตอ
พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  ซึ่งเปนเด็กที่อยูในชวงอายุเดียวกัน  จึง
ใครเสนอแนะวาการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีความหลากหลายของชวงอายุ 
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 โปรแกรมกิจกรรมนันทนาการประเภทการละเลนพ้ืนบานไทยระดับประถมศึกษาปที่  3 
 

ครั้งที่ 1 (กอนทดลอง) 
กิจกรรม  วิธีเลน วัตถุประสงค 

ชี้แจงอธิบายกิจกรรม 
(กิจกรรมเตรยีมความพรอม) 

บอกรายละเอียดของกิจกรรมตางๆ
และอธบิายโปรแกรมนันทนาการ  
ใหยกตวัอยางการละเลนพ้ืนบาน
ไทย 

− สรางความเขาใจใน
กิจกรรม 

− สงเสริมความกลา
แสดงออก 

เกมรถไฟสามคัค ี 1. ใหแตละคนนาํของตัวเองไป
ซอน 

2. แบงกลุมออกเปน  2  กลุม
เทาๆกัน 

3. แจกเชือกใหกลุมละ  1  เสน  
ใหนําเชือกพนัรอบตวัสมาชิก
ทั้งหมด 

4. ใหไปนําของที่สมาชิกแตละคน
ซอนไวกลบัมาใหครบ 

− รูจักการทํางานเปนกลุม 

− ละลายพฤติกรรม 

− ใหรูจักการวางแผน 

− สรางความคุนเคยสนิท
สนม 
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ครั้งที่ 2 (สังเกตครั้งที่ 1) 
กิจกรรม วิธีเลน วัตถุประสงค 

ปรบมือตามคาํบอก 
(กิจกรรมเตรยีมความ

พรอม) 

ใหเด็กๆปรบมือตามที่ครูบอก สรางบรรยากาศสนุกสนาน 

เกมมอญซอนผา 1. ครูสุมเลือกคนซอนผา  ผูเลนคน
อ่ืนๆนั่งลอมวงกันเปนวงกลม  สวน
คนซอนผาใหถือผายืนอยูนอกวง 

2. ผูนั่งลอมวงใหรวมกันรองเพลง  
ปรบมือทําจังหวะวา  “มอญซอนผา  
ตุกตาอยูขางหลัง  ไวโนนไวนี่  ฉัน
จะตีกันเธอ”  ขณะเดียวกันผูซอน
ผาที่นอกวงจะถือผา  พยายามบัง
ไวในตวั  แลวเดินรอบวงดานหลังผู
นั่งวงกลม 

3. ซอนผาที่ถือไวขางหลังผูเลน  คน
ใดคนหนึ่ง  โดยไมใหผูนั่งรูตัววาผา
อยูขางหลัง  แลวผูซอนก็เดินหรือ
วิ่งรอบวง 

4. ผูนั่งที่มีผาอยูขางหลัง  ใหจับผาวิ่ง
ไลตฝีายที่ซอนไปรอบวงกลม  ถาตี
ไดถูกตวัคนทีถู่กตีจะตองเปนคน
ซอนผาตอไป  และคนที่ไลตีผาก็จะ
นั่งในที่วางนัน้แทน 

5. ถาผูเลนตีไมถกูจะตองซอนผา
ตอไป 

− เพ่ือความสนกุสนาน
เพลิดเพลิน 

− รูแพ  รูชนะ 

− รูจักการเลนรวมกับผูอ่ืน 
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ครั้งที่ 3 
กิจกรรม วิธีเลน วัตถุประสงค 

รองเพลงเชาวนัหน่ึง 
(กิจกรรมเตรยีม
ความพรอม) 

รวมกันรองเพลงและทําทาทางประกอบเพลงเตน
เชาวันหน่ึงพรอมๆกัน 

− สรางบรรยากาศ
สนุกสนาน 

− ฝกสมาธ ิ
เกมแขงปลาบนบก 1. แบงกลุมเด็กออกเปน 5 กลุมใน 1 กลุมให

แบงครึ่ง อยูปลายทางและตนทาง 
2. แจกกระดาษและพัดใหกลุมละ 1 ชุด 
3. คนหนึ่งทางตนทางใชพัด พัดปลาใหเขยื้อน

ไปทางปลายทาง เม่ือถึงแลวใหคนหนึ่งที่
ปลายทางรบัชวงมาสงคนที่สองตนทาง 
สลับกันไปจนครบทุกคน กลุมใดเสร็จกอน
เปนฝายชนะ 

− สรางความสามัคคี 

− ฝกความคลองแคลว 

− รูจักการเลนรวมกับ
ผูอ่ืน 

− สรางความ
สนุกสนาน 
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ครั้งที่ 4 (สังเกตครั้งที่ 2) 
กิจกรรม วิธีเลน วัตถุประสงค 

ปรบมือตามจังหวะ 
(กิจกรรมเตรยีมความพรอม) 

ใหนับจังหวะพรอมปรบมือตาม
จังหวะที่นับใหถูกตอง 

− สรางบรรยากาศ
สนุกสนาน 

− ฝกสมาธ ิ
เกมชวงใช 1. แบงกลุมเด็กออกเปน 2 กลุม

เทาๆกัน 
2. ยืนหันหนาหากัน หางกันมาก

นอยแลวแตกาํลังของนักเรยีน 
มีลูกบอลทีท่ําจากกระดาษกลุม
ละ 1 ลูก 

3. เปายิงฉุบ เพ่ือเลือกฝายปา
กอน ผูเลนปาใหถูกคนใดคน
หนึ่งชองฝายตรงขาม ถาปาถูก
ก็ไดผูถูกปามาเปนพวกของตน 
ผลัดกัน ปาฝายละครั้ง ฝายใด
หมดคน หรอืเหลือนอยเม่ือ
หมดเวลาเลนเปนฝายแพ 

− สรางความสนกุสนาน
เพลิดเพลิน 

− รูจักการเลนรวมกับผูอ่ืน 

− รูแพ รูชนะ 
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ครั้งที่ 5 
กิจกรรม วิธีเลน วัตถุประสงค 

รองเพลงฮิปโป 
(กิจกรรมเตรยีม
ความพรอม) 

รวมกันรองเพลงพรอมปรบมือตามจังหวะ − สรางบรรยากาศ
สนุกสนาน 

เกมตี่จับ 1. แบงกลุมเด็กออกเปน 2 กลุมเทาๆกัน สงตัวแทนเปา
ยิงฉุบ ตกลงกนัวาฝายใดจะเปนฝายรุกหรอืรับ และ
ฝายใดจะเริ่มตี่กอน 

2. ฝายใดตี่กอน สงผูเลนของตนหนึ่งคนวิ่งเขาไปยัง
แดนฝายตรงขาม พรอมออกเสียงรองวา “ตี่” อยาให
เสียงขาดหาย แลวพยายามไลแตะผูเลนฝายตรงขาม
ใหไดจํานวนมากที่สุดแตตองระวังฝายตรงขามจับตวั
ไวได สวนผูเลนฝายรบัจะตองหนีอยาใหถูกแตะตวั
ได ขณะเดียวกันก็ตองหาโอกาสชวยกันจับตวัผูที่
กําลังตี่อยูนั้นไว 

3. ผูเลนทีถู่กแตะตวัไดนั้นทุกคนจะตองไปเปนเชลย
ของอีกฝาย และผูเลนฝายตรงขามจะตองพยายาม
รองตี่เพ่ือไปชวยเชลยใหได ฝายใดผูเลนตามหมด
เปนฝายแพ 

− สรางความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

− รูแพ รูชนะ 

− รูจักการเลนรวมกับ
ผูอ่ืน 
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ครั้งที่ 6 (สังเกตครั้งที่ 3) 
กิจกรรม วิธีเลน วัตถุประสงค 

ปรบมือตามคาํบอก 
(กิจกรรมเตรยีม
ความพรอม) 

ใหเด็กนักเรียนปรบมือตามคําที่ครูบอก − สรางบรรยากาศ
สนุกสนาน 

เกมแมวกินไก 1. ใหผูเลนคนหนึ่งเปนแมว อีกคนหนึ่งเปน
ไก นอกนั้นเปนลูกไกเกาะเอวแมไกตอๆ
กันไป คนหลงัสุดเปนลูกเจีย๊บ 

2. ผูเลนเปนแมวคอยไลตะครบุลูกไกตวั
สุดทาย ผูที่เปนแมไกตองพยายาม
ขัดขวางไมไหแมวตะครุบลกูเจี๊ยบได 
โดยพยายามหลบหลีก กางแขนกั้นลูกไก
ตองไมปลอยมือ คนที่มือหลุดตองออก
จากการเลน ถาลูกไกตวัสดุทายถูกแมว
ตะครบุ ถือวาตาย ตองออกแลวใหคนอ่ืน
เปนแทน 

− สรางความสนกุสนาน
เพลิดเพลิน 

− รูแพ รูชนะ 

− รูจักการเลนรวมกับผูอ่ืน 
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ครั้งที่ 7 
กิจกรรม วิธีเลน วัตถุประสงค 

เพลงแอปเปล มะละกอ  
กลวย สม 

(กิจกรรมเตรยีมความพรอม) 

ใหเด็กนักเรียนรองเพลง แอป
เปลๆๆมะละกอๆๆ กลวยๆๆ 
สมๆๆ แอปเปล มะละกอ กลวย 
สม พรอมทําทาประกอบ 

− สรางบรรยากาศ
สนุกสนาน 

เกมวิ่งสามขา 1. แบงนักเรียนออกเปนคูๆ ผกู
ขอเทาขางทีใ่กลกันดวยผา 

2. ใหวิ่งแขงกันทีละ 5 คูจาก
จุดเริ่มตน สูเสนชัย คูไหนถึง
กอนเปนผูชนะ แลวใหผูชนะ
แขงตอผูชนะ จนกระทั่งเหลอื
ผูชนะคูสุดทาย 

− สรางความสามัคคี 

− รูแพ รูชนะ 

− รูจักการเลนรวมกับผูอ่ืน 
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ครั้งที่ 8 (สังเกตครั้งที่ 4) 
กิจกรรม วิธีเลน วัตถุประสงค 

หัว ไหล  ตูด 
(กิจกรรม

เตรียมความ
พรอม) 

ใหนักเรียนจับสวนตางๆของรางกายตามคําบอก
ของครู จากชาและคอยๆเรว็ขึ้นเรื่อยๆ ตามลําดับ 

− สรางบรรยากาศ
สนุกสนาน 

− ฝกสมาธ ิ

เกมแมวไลหนู 1. เลือกคนที่จะเปนแมว และคนที่จะเปนหน ู(ถา
ผูเลนมีจํานวนมาก จะใหมีแมวกับหนูมากกวา 
1 ตัวกไ็ด) คนที่เหลือก็จับมือลอมวง เวน
ระยะหางเทาๆกัน 

2. คนยืนพยายามชวยหนู เม่ือแมวจะเขาในวง
เพ่ือกินหนู จะชวยกั้นไมใหลอดใตแขน หรือ
ถากันไมสําเรจ็แมวเขาได ก็ชวยใหหนูออกได
สะดวก เม่ือหนูออกมาแลว ก็ตองพยายามเขา
ในวงอยูเสมอ ถาแมวตะครบุหนูได แมวชนะ 
เปลี่ยนกันเปนหนูบางแมวบาง สลับกันไป 

− สรางความสามัคคี 

− ฝกความวองไว 

− เพ่ือความสนกุสนาน 

− รูแพ รูชนะ 

− รูจักการเลนรวมกับผูอ่ืน 
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ครั้งที่ 9 
กิจกรรม วิธีเลน วัตถุประสงค 

ปรบมือตามคาํบอก 
(กิจกรรมเตรยีม
ความพรอม) 

ใหเด็กๆปรบมือตามที่ครูบอก สรางบรรยากาศ
สนุกสนาน 

เกมวิ่งเปร้ียว 1. แบงผูเลนออกเปน 2 กลุมเทาๆกัน 
2. ใหแตละฝายยนืแถวอยูตรงขามกัน ครูเปนผู

ถือผาเช็ดหนากางแขนขางละผืน 
3. พอสัญญาณเริ่มเลน ใหผูเลนคนแรกของแต

ละฝายวิ่งไปหยิบผาที่ครถูือคนละขางแลววิ่ง
ออมหลัก แลวสงผาตอใหฝายตนเองผลัด
กันวิ่งตอไปเร่ือยๆจนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะ
วิ่งทันกันและสามารถเอาผาฟาดหลังฝาย
ตรงขามได ถอืวาเปนฝายชนะ 

− สรางความสามัคคี 

− ฝกความอดทน 

− ฝกความคลองแคลว 

− ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

− รูแพ รูชนะ 

− รูจักการเลนรวมกับผูอ่ืน 
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ครั้งที่ 10 (สังเกตครั้งที่ 5) 
กิจกรรม วิธีเลน วัตถุประสงค 

รองเพลงหากวาเรา
กําลังสบาย 

(กิจกรรมเตรยีม
ความพรอม) 

ใหนักเรียนรวมกันรองเพลงพรอมทําทาประกอบ
เพลงหากวาเรากําลังสบาย จงตบมือพลนั สําหรับ
ทาครูสามารถเปลี่ยนไปไดเรื่อยๆ เชน จากปรบมือ 
เปนยักไหล เปนตน 

− สรางบรรยากาศ
สนุกสนาน 

เกมแตะหุน 1. เลือกคนมาเปนผูวิ่งไล หนึ่งคน(หรืออาจ
มากกวาก็ได) นอกนั้นเปนผูหนี แตตองอยูใน
เขตที่กําหนดไว 

2. เม่ือผูวิ่งไลแตะถูกใคร คนนัน้ตองหยุดนิ่งในทา
ที่กําลังอยูจะเคลื่อนไหวหรอืเปลี่ยนทาไมได ถา
เคลื่อนไหวตองกลายเปนผูไลแทน ผูวิ่งไลตอง
หลอกลอใหยิม้ หัวเราะ หรอืเคลื่อนไหวไหได 

− ฝกความอดทน 

− รูจักปฏิบัตติามกฏ
กติกา 

− ฝกความ
คลองแคลว 

− ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

− รูจักการเลน
รวมกับผูอ่ืน 
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ภาคผนวก ข  
แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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แบบสงัเกตพฤติกรรมทางสังคมชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

 

หมายเหตุ  : การใหคะแนนพฤติกรรมทางสังคมดูรายละเอียดการอธิบายเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกต 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ.................................................... นามสกุล..............................................ชั้น........................ 

ตารางรวมคะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม 

พฤติกรรมทางสังคม 

ดานการชวยเหลือ ดานปลอบโยนและใหกําลงัใจ 
ดานการชื่นชมยินดีในความดี

งามของตนเองและผูอ่ืน 
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พฤตกิรรมทางสังคม คะแนน รายละเอียดพฤตกิรรมท่ีสังเกต

2 เด็กสังเกตเห็นหรือทราบวาเพื่อนไมเขาใจในการทํากิจกรรม ไดพูดอธิบายใหเพื่อนโดยไมตองรองขอ

1 เด็กพูดอธิบายวิธีเลนใหเพื่อนที่ไมเขาใจโดยเพื่อนรองขอ

0 เม่ือเด็กไมไดทําทาหรือไมสนใจจะทําพฤติกรรมนี้

2 เม่ือเด็กสังเกตเห็นหรือทราบวาเพื่อนทํากิจกรรมไมไดจงึเขาไปชวยเพ่ือนโดยเพื่อนไมตองรองขอ

1 เด็กเขาไปชวยเพื่อนทํากิจกรรมโดยเพื่อนรองขอ

0 เม่ือเด็กไมไดทําทาหรือไมสนใจโดยเพื่อนรองขอ

2 เด็กสังเกตเห็นวาเพื่อนตองการเลนของเลน ไดหยบิหรือสงของเลนนัน้ใหเพื่อนโดยไมตองบอก

1 เด็กหยบิและสงของใหเพื่อนเม่ือถูกเพื่อนขอรอง

0 เด็กไมไดทําทาหรือสนใจจะทําพฤติกรรมนี้

2 เด็กเก็บสื่ออุปกรณของเลนเขาที่  เม่ือเลิกใชแลวดวยตนเอง

1 เด็กเก็บสื่ออุปกรณเขาที่โดยมีครูหรือเพื่อนบอกใหทํา

0 เด็กไมสนใจในการเก็บสื่อ  อุปกรณ  ท่ีนํามาใช

2 ครับ คะ ขอบคุณครับ,คะ  สวัสดีครับ,คะ โดยเพื่อนไมตองบอก

1 ครับ คะ ขอบคุณครับ,คะ  สวัสดีครับ,คะ  โดยเพื่อนรองขอ

0 เด็กไมสนใจจะทําพฤติกรรมนีเ้ม่ือเพื่อนรองขอ

2 เด็กรูจกัปลอบโยนเพื่อนเม่ือเพื่อนมีความทุกข

1 เด็กปลอบโยนเพื่อนเม่ือครูหรือเพื่อนคนอ่ืนคอยกระตุน

0 เด็กไมสนใจแสดงออกปลอบโยนเพื่อนเม่ือเพื่อนมีความทุกข

2 เด็กสังเกตเห็นวาเพื่อนตองการเลนของเลน ไดหยบิหรือสงของเลนนัน้ใหเพื่อนโดยไมตองบอก

1 เด็กหยบิและสงของใหเพื่อนเม่ือถูกเพื่อนขอรอง

0 เด็กไมไดทําทาหรือสนใจจะทําพฤติกรรมนี้

2 เด็กเก็บสื่ออุปกรณของเลนเขาที่  เม่ือเลิกใชแลวดวยตนเอง

1 เด็กเก็บสื่ออุปกรณเขาที่โดยมีครูหรือเพื่อนบอกใหทํา

0 เด็กไมสนใจในการเก็บสื่อ  อุปกรณ  ท่ีนํามาใช

2 เด็กสามารถกลาวคํายกยองชมเชยเพื่อนไดเม่ือเพื่อนทํากิจกรรมตาง ๆ ไดสําเร็จ

1 เด็กกลาวคํายกยองชมเชยเพื่อนโดยมีครูหรือเพื่อนคอยกระตุน

0 เด็กไมสนใจแสดงออกทางวาจาดวยการกลาวคํายกยองชมเชยเพื่อนทํากิจกรรมตางๆ ไดสําเร็จ

2 เด็กปรบมือแสดงความยนิดีเม่ือเพื่อนทํากิจกรรมตางๆ ไดสําเร็จ

1 เด็กปรบมือแสดงความยนิดีใหเพื่อนโดยมีครูบอกหรือเตือน

0 เด็กไมใสใจในการปรบมือแสดงความยนิดีกับเพื่อน

2 เด็กยิม้แยมใหเพื่อนเม่ือเพื่อนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมโดยไมรอใหเพื่อนบอก

1 เด็กยิม้แยมใหเพื่อนเม่ือเพื่อนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมโดยเพื่อนบอก

0 เด็กไมไดทําทาหรือไมสนใจจะทําพฤติกรรมนี้

2 เด็กชูมือหรือแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการยนิดีเม่ือทีมไดรับความสําเร็จโดยเพื่อนไมตองรองขอ

1 เด็กชูมือหรือแสดงพฤติกรรมอ่ืนท่ีแสดงถึงการยนิดีเม่ือทีมไดรับความสําเร็จโดยเพื่อนรองขอ

0 เด็กไมไดทําทาหรือไมสนใจจะทําพฤติกรรมนี้

1. พูดอธิบายวิธีเลนใหเพื่อนเขาใจ

2.  ปรบมือแสดงความยนิดี

1. กลาวคํายกยองชมเชย

2. ปลอบโยนดวยการสัมผัส

1. พูดกับเพื่อนดวยวาจาสุภาพ

3. ชวยหยบิยืน่อุปกรณในการเลนใหเพื่อน

4. ชูมือหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ท่ีแสดง  
ถึงความยนิดีเม่ือทีมไดรับความสําเร็จ

3. ยิม้แยมเม่ือเพื่อนประสบความสําเร็จใน    
การทํากิจกรรม

4. ชวยเก็บอุปกรณการเลนเม่ือสิ้นสุดการ    
เลน

3. ชวยหยบิยืน่อุปกรณในการเลนใหเพื่อน

คําอธิบายเกณฑการใหคะแนนแบบสังเกต

พฤตกิรรมการชวยเหลือ

พฤตกิรรมการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอื่น

พฤตกิรรมการชื่นชมยินดีในความดีงามของตนเองและผูอื่น

4. ชวยเก็บอุปกรณการเลนเม่ือสิ้นสุดการ    
เลน

2. เขาไปชวยเพื่อทํากิจกรรมเม่ือเพื่อน      
ตองการ
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 สังกัด ภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
3. ชื่อ นางกนกวดี  พ่ึงโพธิ์ทอง 
 ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
 สังกัด ภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
4. ชื่อ วาที่รอยตรีจักรพงษ  ธรรมพงษบวร 
 ตําแหนง อาจารย 
 สังกัด ภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
5. ชื่อ นายวิพงษชัย  รองขันแกว 
 ตําแหนง อาจารย 
 สังกัด ภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
ตรวจสอบแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม 

 
1. ชื่อ นางอัจฉรา  สุขารมณ 
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 สังกัด สถาบัญวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
2. ชื่อ ดร.สุชาดา  ธรรมรักษ 
 ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
 สังกัด สํานักภาควิชาการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
3. ชื่อ นายสนั่น  มีขันหมาก 
 ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 
 สังกัด สํานักภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
4. ชื่อ นายสมเกียรต ิ ทิพยทัศน 
 ตําแหนง อาจารย 
 สังกัด คณะมนุษยศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   
5. ชื่อ ดร.พรรณี  บุญประกอบ 
 ตําแหนง อาจารย ดร. 
 สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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