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Abstract

The purpose of this research were to study social skills of early childhood before
and after being taught by using literature – based by learning experiences and to study
retention of social skills of early childhood after being taught by using literature – based by
learning experiences. The research samples were 30 early childhood at Watmuang School Who
were studying in the second semester academic year 2014. The instruments of this research
were : Experiential plan taught by using literature – based , social skills evaluation forms and
observation form with social behaviors. The data were analyzed by percentage , mean ,
standart deviation , Dependent t – test and One - Way ANOVA (F-test)
The results on findings were as follow Before and after being taught by using
literature - based by learning experiences. Early childhood had social skills were statistically
significant defferent at 0.01 level and After being taught by using literature – based by learning
experiences. Early childhood had social skills no difference was statistically significant.
Keywords : LITERATURE - BASED / SOCIAL SKILLS
บทนา
สภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงความเจริญทางด้าน
วัตถุมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้รูปแบบการดารงชีวิตในปัจจุบันมุ่งแสวงหาความสุขบนพื้นฐานของวัตถุ
นิยมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ทาให้ขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้า นวัตถุและด้านจิตใจ
ส่งผลให้การดาเนินชีวิตแบบไทยดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทรและมีน้าใจ ช่วยเหลือ
เกื้อกูล ซึ่ งกัน และกันจางหายไป สภาพสั งคมเต็ม ไปด้ ว ยการแข่ง ขัน การเอารัดเอาเปรีย บ ต่า งมุ่ง แสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่าการนึกประโยชน์ของส่วนรวม (ชุลีรัตน์ สมร่าง, 2553 : 2) ส่งผลให้เด็กปฐมวัย
ที่กาลังเติบโตขึ้นมานั้นมีทักษะในการเข้าสังคมที่ถดถอยลง ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดเพิ่มขึ้นเป็นเงา
ตามตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าห่วงใยทั้งต่อตัวเด็กเองและต่อสังคมในภาพรวม และสภาพวิถีชีวิตในสังคมไทยในยุค
ปัจจุบันที่เกิดภาวะความพร่องทางวัฒนธรรมที่ไม่สอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมอันดีงามกับค่านิยมต่างชาติที่แฝง
มาในรูปสื่อต่างๆ มากขึ้น ทาให้เด็กปฐมวัยขาดต้นแบบที่ดีทางสังคม ผลกระทบดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าทักษะทาง
สังคมเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม จาเป็นต้องมีผู้ ชี้แนะและให้คาแนะนาที่ถูกต้อง เพราะทักษะทางสังคมถือเป็น
ทักษะพื้นฐานและเป็นตัวบ่งชี้ความสาเร็จของเด็กปฐมวัยในอนาคต
การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
พื้นฐานสาหรับอนาคต ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดวิจารณญาณ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ และทักษะการแก้ปัญหา (Treffinger, 2007-2008 : 1) ดังแสดงไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก ร
ไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 ข้อ 3 ที่ว่า “รัฐต้องดาเนินการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัด การศึกษาในทุกระดับ และทุ กรูปแบบให้ส อดคล้ องกับ ความเปลี่ ยนแปลงทาง
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เศรษฐกิจและสังคม...” (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550 : 25-26) และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง (ณัฏฐนิช สะมะจิตร์, 2551 : 2) เด็กควรได้รับการถ่ายทอดทัศนคติ
ความเชื่อทางจิตใจ และสังคมตั้งแต่เล็กๆ อันจะเป็นผลสืบเนื่องต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2551 : 12) สอดคล้องกับ บลูม (Bloom,1964 : 215) ที่กล่าวว่าควรให้ความสาคัญ
ในการให้ประสบการณ์ทางสังคมกับเด็กในช่วงปฐมวัยเพราะเด็กในวัยดังกล่าวมักมีปัญหาในการยอมรับจากเพื่อน
และยังนาไปสู่ปัญหาการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งการพัฒนาทางสังคมของเด็กปฐมวัยควรมุ่งให้เด็กรู้จักและ
คานึงถึงผู้อื่น ซึ่ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2551 : 53) กล่าวว่า แนวทางสร้างและพัฒนาเด็กให้มีทักษะทาง
สังคม ต้องเริ่มตั้งแต่เยาว์วัย โดยมีแนวทางหลัก ได้แก่ การสร้างมิตรภาพ การเรียนรู้จักการเป็น ผู้ ให้มากกว่าที่
จะเป็นผู้รับฝ่ายเดียว การสอนให้คิดถึงผู้อื่นโดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การทางานเป็นทีม เป็นต้น ดังนั้น การที่
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้สมบูรณ์ต้องพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะทักษะทางสังคม ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมๆ กัน เพื่อสร้างจิตสานึกให้เด็กปฐมวัยเป็นบุคคลที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รับรู้
และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจกัน ตลอดจนการช่วยเหลือแบ่งปัน พฤติกรรมเหล่านี้ส่งเสริม
ให้เด็กเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
นโยบายในการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สอง ก็มุ่งสร้างคนไทยยุคใหม่ ให้มีความรู้
ความดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นักเรียนพันธุ์ใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะที่เรียกว่า “ทักษะแห่งศตวรรษที่
21” 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะชีวิตและการทางาน ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี (วิจารณ์ พานิช, 2555 : 4) รวมทั้งสามารถทางานร่วมกับคนจากวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่
หลากหลายได้พร้อมก้าวสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ และเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ของ UNESCO ที่กล่าวว่า “เรียนรู้เพื่อการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขทั้งการดาเนินชีวิตในการ
เรียน ครอบครัว สังคมและการทางาน” (Learning to with the others) ดังนั้น การจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย
จึงมีความจาเป็น และสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
และอยู่ ร่ว มกับ ผู้ อื่น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ความสุ ข ทั้ ง นี้ ประเทศจะก้า วหน้ า ได้ ม ากน้ อยเพี ย งใดขึ้ น อยู่ กั บ การ
วางรากฐานให้แก่บุคลากรในประเทศตั้งแต่ปฐมวัย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2551 : 12)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งครูเป็นผู้ที่มีบทบาท
สาคัญเป็นอย่างยิ่งในการเลือกการจัดประสบการณ์มาใช้เสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยจัด
กิจกรรมให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ และเกิดพฤติกรรมที่ดีในการเข้าสังคม สอดคล้องกับคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรในหัวข้อประสบการณ์สาคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคมเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัว จากการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสังคม เช่น การเล่น การทางานกับผู้อื่น (กรมวิชาการ, 2546 : 20) การที่เด็กได้
เรียนรู้การทางานร่วมกัน ทาให้เด็กได้รู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปัน การร่วมมือ การเป็นผู้นาผู้ตาม การรู้จักการรอ
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คอย ได้เรียนรู้การผลัดเปลี่ยนกันทางาน สร้างมิตรภาพต่อกัน แก้ปัญหาร่วมกัน และรับรู้ความรู้สึกของเพื่อน
นาไปสู่พฤติกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กมีพฤติกรรมกับผู้อื่น เด็กได้สัมพันธ์กับเพื่อนวัยเดียวกัน ได้รับการยอมรับจาก
เพื่อน และเรียนรู้บทบาทของตนว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (อโนชา ถิรธารง,
2550 : 3) สอดคล้องกับแนวคิดของ Meese (2001 : 488-489) ที่ว่า การสอนทักษะทางสังคมควรสอนตั้งแต่
เด็กเล็ก เพราะเด็กเหล่านี้ยังไม่มีปัญหาที่ซับซ้อนมากนัก จึงให้การช่วยเหลือได้ง่ายกว่าวัยอื่น การสอนทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม ควรมีลักษณะการสอนอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ทั ก ษะทางสั ง คมตามขั้ น ตอนที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ไ ปแล้ ว และสามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ไ ปใช้ ใ น
สถานการณ์ต่างๆโดยทั้งหมดนี้มีครูเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และชี้แนะ ดังนั้น การจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างให้
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านสังคมที่เหมาะสมกับลักษณะธรรมชาติของเด็กตามวัย มีการสอดแทรกเนื้อหาที่
เป็ น การปลูกฝั ง ทั กษะทางสั ง คมอัน พึ ง ประสงค์ น าไปสู่ การปรับเปลี่ ย นพฤติ กรรมให้เป็ น ที่ ย อมรับ และพึ ง
ปรารถนาของสังคม
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงานรับรองมาตรฐาน (สมศ.) รอบที่ 3
(2554-2558) ปรากฏว่าในระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดม่วง สานักงานเขตบางแค กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 3
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนที่ได้คือ 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
(สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554 : 2) และจากรายงานการประเมินพัฒนาการ
ด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 พบว่า พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับที่พอใช้ และต่ากว่าเกณฑ์ 70% ซึ่งมีคะแนนต่ากว่าพัฒนาการด้านอื่นๆ จากรายงานการ
ประเมินพัฒนาการชี้ให้เห็นว่า พัฒนาการด้านสังคม ได้แก่ การไหว้ การทักทาย การรู้จักรอคอย กล่าวคาขอบคุณ
ขอโทษ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่นของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ควรได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น ผู้วิจัย
ได้ทาการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2556 พบว่า เด็กปฐมวัย
มี ปั ญ หาในด้ า นการปรับ ตั ว เข้า กับ เพื่ อน ไม่ ย อมท ากิ จ กรรม หรือพู ด คุ ย กับ เพื่ อ น ยึ ด ตนเองเป็ น ศูน ย์ กลาง
มี อารมณ์ แ ปรปรวนง่ า ย รวมทั้ ง ยั ง ไม่ รู้จั กควบคุม ตนเอง นอกจากนี้ จ ากการประเมิ น มาตรฐานด้ า นผู้ เรีย น
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึ งประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีความเมตตากรุณา
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น และตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย มีจานวน
เด็กปฐมวัยที่บรรลุสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในเกณฑ์พอใช้ คือ ร้อยละ 70 จากปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ควรได้รับการปรับปรุงด้วยการเสริมสร้างทักษะทางสังคม
ให้สูงขึ้นตั้งแต่ปฐมวัย
สาหรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยนั้นสามารถทาได้
หลายวิธี เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การทางานหรือเล่นเป็นกลุ่ม การเล่นเกม การแสดงละครต่างๆ ดังที่ ศิริพร
เลิศพันธ์ (2548 : 1) ได้กล่าวถึงรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กที่เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนได้แก่
การร่วมมือในกลุ่มเพื่อน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคม ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจ
เขามาสู่ใจเรา การพึ่งพาอาศัยกัน การไม่เห็นแก่ตัว ความผูกพัน มีความเป็นเพื่อน ทักษะทางสังคมเหล่านี้ ถือเป็น
ทักษะที่จาเป็นในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝน ถ้าเด็กปฐมวัยขาดสิ่งที่กล่าวมา ทาให้ไม่
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เป็นที่ยอมรับจากเพื่อน อันนาไปสู่ปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะทางสังคมได้ เนื่องจากวรรณกรรมทาให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เกี่ยวกับสถานที่และผู้คน ซึ่งเด็กอาจไม่มีโอกาสได้รับจากประสบการณ์ตรง วรรณกรรมทาให้เด็ก
ได้รับความรู้ ความคิดรวบยอด และแนวความคิดต่างๆ จากแง่มุมมองใหม่ ประสบการณ์จากวรรณกรรมช่วยให้
เด็กได้ขยายพรมแดนของความรู้ และพลังของจินตนาการออกไป วรรณกรรมที่ดีช่วยให้เด็กได้เข้าใจตัวเอง และ
ผู้อื่นที่อยู่รอบข้างด้วยโครงสร้าง และรูปแบบต่างๆ ของภาษาอันงดงามของวรรณกรรม (บังอร ศรีกาล, 2553 :
3) นอกจากนี้วรรณกรรมยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสภาพสังคม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก (ดารารัตน์ ทัพโต
, 2554 : 3) ณัฐฐาศิริ ศักดิ์ทอง (2548 : 3) กล่าวถึงประโยชน์ของวรรณกรรมที่มีต่อเด็กว่า วรรณกรรมช่วยให้
เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดจินตนาการ และเพิ่มพูนคาศัพท์ ตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมเป็น
ตัวอย่างให้แก่เด็ก แสดงให้เด็กเห็นถึงพฤติกรรมที่ตนควรกระทา และไม่ควรกระทา ทาให้เด็กมีความเข้าใจในการ
กระทาของผู้อื่น อีกทั้งวรรณกรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงท้องถิ่น ทาให้เด็กได้รับความรู้ และเห็นถึงความแตกต่างของ
วัฒนธรรมของตนเอง และผู้อื่น และวรรณกรรมช่วยให้เด็กมีค วามเข้าใจเกี่ยวกับโลก ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
หากเด็กได้อ่านวรรณกรรมที่มีตัวละครที่มีลักษณะนิสัยหรือความสามารถที่ตรงข้ามกับตนเอง ทาให้เด็กได้เห็น
คุณค่าของตนเอง และเข้าใจความแตกต่างของคนมากขึ้น เนื่องจากเนื้อหาของวรรณกรรมสอดแทรกไปด้วยความ
เชื่อ ค่านิยม การปฏิบัติตนของคนในสังคม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ ให้แก่เด็ก วรรณกรรมสาหรับเด็กจัด
ได้ว่าเป็นสื่อที่ไม่เคยล้าสมัย ซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และส่งเสริมให้เด็กมีความเจริญ
งอกงามทางด้านสติปัญญา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเป็นพลเมืองที่ ดีของประเทศ ดังที่ จันทรา
ภู่เงิน (2549 : 1) กล่าวว่า เมื่อเด็กได้อ่านหรือฟังวรรณกรรม เด็กได้เรี ยนรู้วิธีปฏิบัติ กฎเกณฑ์ กติกา ที่สังคม
ยอมรับ ทาให้เด็กมีสติปัญญา มีความคิดกว้างไกล เพราะเรื่องราวในวรรณกรรม เป็นเสมือนภาพจาลองชีวิต
เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจ และเกิดประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหา โดยการเตรียมพร้อมที่เผชิญกับปัญหาต่างๆ
ในอนาคตได้ วรรณกรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่นามาใช้ในการเสริมสร้างทักษะทางสังคม และสามารถนามาใช้ใน
การส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะการอ่านการเขียน การอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่เล็ก ช่วยให้รู้คาศัพท์มากมาย และ
การที่ เด็กได้มีปฏิสัมพัน ธ์กับวรรณกรรมช่ วยให้เด็กจดจาลั กษณะวรรณกรรมและลั กษณะงานศิลปะจากนั ก
ประพั น ธ์ แ ละนั กวาดภาพที่ ห ลากหลาย ซึ่ ง เป็ น การเรี ย นรู้ การอ่ า น การเขี ย นขั้ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ของเด็ ก
นอกจากนี้มีงานวิจัยของ ดารารัตน์ ทัพโต (2554 : 65) ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัยใน
ตนเองโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน พบว่า คุณธรรมด้านความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม
โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และธันยา พิทธยาพิทักษ์ (2553 : บทคัดย่อ) ศึกษาการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการทฤษฎี
สหบท และแนวการสอนอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาล พบว่า เด็กสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมได้ ทาให้เด็กมีประสบการณ์ทางการ
อ่าน และการเข้าใจเรื่อง ถ่ายทอดความเข้าใจของตนเอง และเชื่อมโยงระหว่างนิทานภาพ 2 เรื่องได้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
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ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน สามารถนามาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ เด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ วิ จั ย ในฐานะครู ผู้ ส อนในระดั บ ปฐมวั ย ได้ ศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี และผลการวิ จั ย ต่ า งๆ พบว่ า
วรรณกรรมสามารถเสริมสร้างทักษะทางสังคมในด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มารยาทในการเข้าสังคม และความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้ จึงมีความสนใจศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดม่วง สานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อน และหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐาน
2. เพื่อศึกษาความคงทนของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
วิธีการวิจัย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่ม ตัวอย่า งที่ใช้ศึกษา ได้ แก่ เด็ กปฐมวั ยชาย-หญิง อายุระหว่ าง 4-5 ปี ที่กาลัง ศึกษาอยู่ ใน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดม่วง สานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
จานวน 1 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จานวน 30 คน โดยห้องเรียน
เป็นหน่วยของการสุ่ม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ทักษะทางสังคม 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านมารยาทใน
การเข้าสังคม และด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
2.2.2 ความคงทนของทักษะทางสังคม
3. ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาสาระที่ใช้ในการวิจัยเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดม่วง ชั้นอนุบาลปีที่ 1
จานวน 6 หน่วย ประกอบด้วย หน่วยหนูน้อยมารยาทงาม หน่วยเด็กดีทาได้ หน่วยโรงเรียนของเรา หน่วยชุมชน
ที่น่าอยู่ หน่วยหนูเป็นคนไทย และหน่วยเมืองไทยที่รัก
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดระยะเวลาดาเนินการทดลองเป็น 4 ช่วง รวม 11 สัปดาห์ ดังนี้
ช่วงที่ 1 ประเมินทักษะทางสังคมก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
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ช่วงที่ 2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเป็นเวลา 6 สัปดาห์ๆละ 4 ครั้ง
ครั้งละ 45นาทีในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557รวมเวลาทดลองทั้งสิ้น24 ครั้ง
ช่วงที่ 3 ประเมินทักษะทางสังคมหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
ช่วงที่ 4 ประเมินความคงทนของทักษะทางสังคมหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานในสัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 9 และสัปดาห์ที่ 11 รวมเวลาทดลองทั้งสิ้น 3 สัปดาห์
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.1 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน จานวน 12 แผนโดยนา
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง
ความเหมาะสมของเนื้อหา การจัดประสบการณ์แต่ละขั้นตอน และความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆใน
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ̅)อยู่
ระหว่าง 3.80 - 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.54 – 0.83
5.2 แบบประเมิ น ทั ก ษะทางสั ง คม ประเมิ น พฤติ ก รรมทั ก ษะทางสั ง คมก่ อ นและหลั ง จั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน โดยแบ่งแบบประเมินเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ด้านมารยาทในการเข้าสังคม และด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งเป็นคาถามเกี่ยวกับความรู้สึก การกระทา
หรือพฤติกรรม โดยครูเป็นผู้อ่านคาถามให้เด็กฟัง ส่วนคาตอบเด็กเป็นผู้ตอบด้วยตนเอง ไม่มีตัวเลือกในการตอบ
ผู้วิจัยนาแบบประเมินทักษะทางสั งคมให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา
โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ̅)อยู่ระหว่าง 4.20 - 4.80 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.44 - 0.83
5.3 แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้อื่น มารยาท
ในการเข้าสังคม และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) 2 ระดับคือ ปฏิบัติ และไม่ปฏิบัติ ทาการสังเกตพฤติกรรมหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานตลอดทั้งวัน โดยสังเกตเด็กเป็นรายบุคคล จานวน 3 ครั้ง คือสัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 9 และ
สัปดาห์ที่ 11 เป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อสังเกตความคงทนของทักษะทางสังคม ผู้วิจัยนาแบบสังเกตพฤติกรรมทาง
สังคมให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสมของเนื้อหา โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย ̅) เท่ากับ 4.40 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ประเมินทักษะทางสังคมก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน นาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ไปใช้กับเด็ก
ปฐมวัยที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จานวน 30 คน โรงเรียนวัดม่วง
สานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ระยะเวลา 6 สัปดาห์ และประเมินความคงทนของทักษะทางสังคมหลัง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน
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ผลการวิจัย
1. หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเด็กปฐมวัยมีทักษะทางสังคมสูงกว่า
ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่กาหนดไว้ข้อที่ 1
2. หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็กปฐมวัยมีความคงทนของทักษะ
ทางสังคม ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่กาหนดไว้
การอภิปรายผล
1. จากผลการวิจัย พบว่า หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็กปฐมวัย
มีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยหลังจากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยผลของคะแนนความมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อน
การจัด ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็น ฐาน เนื่องจากการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้
วรรณกรรมเป็นฐานมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีการนากระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือนิทานสาหรับเด็ก
ที่มีเนื้อหา และภาพประกอบเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างทักษะทางสังคมไปใช้ในการจั ดประสบการณ์การเรียนรู้
มีลาดับขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่องที่สามารถส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของเด็กในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี โดยมีกิจกรรมที่ประกอบไปด้วย ครูเล่าวรรณกรรม โดยเริ่มต้นด้วยการ
แนะน าหนั ง สื อ ชื่ อเรื่อง ผู้ แต่ ง จากนั้ น ครูเล่ า วรรณกรรมให้เด็ กฟั ง จนจบเรื่องไม่ ขาดตอน และเด็ กได้ เห็ น
ภาพประกอบอย่างชัดเจน ขั้นตอนนี้เด็กสนใจนิทานที่ครูนามาเล่าตั้งแต่ภาพหน้าปกจนถึงปกท้าย ในขณะที่ครู
เล่าทีละหน้า เด็กตั้งใจฟังเนื้อเรื่องอย่างใจจดใจจ่อ กระตือรือร้น สนใจดูรูปภาพแต่ละหน้า ต่อจากนั้นให้เด็กเล่า
และต่อเติม ในส่วนนี้จะทาให้เด็กได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทาน ตัวละคร พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย ผลของพฤติกรรม โดยครูใช้คาถามกระตุ้นเพื่อให้เด็กเล่าเหตุการณ์หรือตอบคาถามในนิทาน และ
สามารถต่อเติมข้อคิดจากนิทาน เสริมแรงด้วยคาชมเมื่อเด็กตอบคาถามได้ในช่วงต้นของการทดลอง เด็กใช้เวลา
ในการเล่าและต่อเติมเนื้อเรื่องเป็นระยะเวลานาน ครูต้องกระตุ้นเป็นระยะๆ หลังจากนั้นครูนาภาพนิทาน มาให้
เด็กๆ ร่วมกันระบายสี ฉีกปะและตัดปะภาพเป็นกลุ่ม เมื่อเสร็จแล้วนาภาพมาให้เด็กๆ เล่าต่อเติมเนื้อเรื่องจาก
นิทานอีกครั้ง เด็กก็สามารถเล่าต่อเติมได้เหมือนเดิม ตามลาดับเหตุการณ์ตามภาพ แล้วนาภาพมาประกอบเป็น
หนังสือเล่มใหญ่ (Big Books) ในขั้นตอนนี้ครูสังเกตพฤติกรรมทักษะทางสังคมของเด็กไปด้วย พบว่าในการทา
กิจกรรม เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีการปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม รวมทั้งรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนในกลุ่ม
ด้วย ต่อด้วยการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งเป็นส่วนที่เด็กเลือกเนื้อหาหรือเหตุการณ์ในนิทานมาแสดงบทบาทสมมติ
พฤติกรรมที่ดีที่ควรนามาเป็นแบบอย่าง ขออาสาสมัครออกมาแสดงบทบาทสมมติให้เพื่อนดู ให้โอกาสเด็ก
ประหม่าไม่กล้าแสดงออกได้แสดงบทบาทสมมติ ในขณะที่เด็กแสดง ครูสังเกตว่าเด็กจดจาพฤติกรรมในเนื้อเรื่อง
นิทานมาแสดงบทบาทสมมติ และเลียนแบบพฤติกรรมตามเนื้อเรื่องนิทาน และสุดท้ายมีการสรุปและประเมินผล
เป็นกิจกรรมที่เด็ก และครูร่วมกันสรุปพฤติกรรมที่ดีในนิทาน และประเมินผลทักษะทางสังคมของเด็ก เป็นการ
สรุปความรู้ที่เด็กได้รับจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้เด็กสื่อสารด้วยคาพูด ได้อธิบาย แสดงความ
คิดเห็น
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ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 เด็กจะใช้เวลานานในการสรุป เพื่อสะท้อนสิ่งที่ได้จากนิทาน
ครูต้องใจเย็น รอคอยคาตอบจากเด็ก มีการกระตุ้นและเสริมแรงด้วยคาชม จนเด็กสามารถสรุปพฤติกรรมที่ดีจาก
นิทานได้โดยความรู้ที่ได้จากการค้นพบ ครูประเมินผลทักษะทางสังคมของเด็กจากการสื่อสารด้วยคาพูด ทาให้
ทราบข้อมูลว่าเด็กมีทักษะทางสังคม สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไวท์ เฮด
(Whitehead 1968 : 56) ที่ได้แบ่งการสอนการตีความวรรณกรรมในลักษณะการอ่านวรรณกรรมให้เด็กฟัง
ออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นการอ่านวรรณกรรมให้เด็กฟัง เป็นการอ่านวรรณกรรมซึ่งเป็นลักษณะหนังสือภาพ
ในขณะอ่านครูให้เด็กได้เห็นหนังสือที่ครูอ่านไปด้วย และในขั้นตอนที่ 2 ) กิจกรรมจากเรื่องที่ฟัง เป็นกิจกรรม
ต่างๆ ที่ให้เด็กทาหลังจากที่ครูอ่านวรรณกรรมให้เด็กฟังแล้ว โดยวัตถุประสงค์ที่จะให้เด็กเกิดความซาบซึ้ง และ
เกิดความเข้าใจในเค้าโครงเรื่อง แก่นเรื่อง และตัวละคร ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย การอภิปรายองค์ประกอบ
ของวรรณกรรม การแสดงละคร การพาเด็กไปห้องสมุดเพื่อหาหนังสือเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับวรรณกรรมที่ฟังหรือ
มีผู้แต่งคนเดียวกัน สอดคล้องกับบุญญริน บุญาบริรักษ์ (2557) ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการดาเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจโดยบูรณาการการใช้โครงสร้างเรื่องเล่าผ่านนิทานภาพเคลื่อนไหว
โดยนาการออกเสียงอย่างเป็น จังหวะJazz Chant มาช่วยกระตุ้นความสนใจและเชื่อมโยงเนื้อหาในขั้นนา
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะกิจกรรมก่อนการอ่าน การอ่านอย่างเป็นจังหวะ เพื่อการอ่านคล่อง เชื่อมโยงผู้เรียน
เข้ากับเนื้อเรื่องก่อนการอ่านจริง การสอนคาศัพท์ใหม่ที่เด็กควรรู้จากเนื้อเรื่อง โดยใช้แบบฝึกหัดจับคู่คากับ
ความหมายและจับคู่คากับภาพ ระยะกิจกรรมขณะการอ่าน ฝึกการอ่านทาความเข้าใจเนื้อเรื่องผ่านนิทาน
ภาพเคลื่อนไหว ขั้นนี้เด็กจะได้ ดู ฟังและฝึกการอ่านโดยใช้นิทานภาพเคลื่อนไหวที่ผู้สอนเปิดให้เด็กดูผ่านเครื่อง
ฉายภาพ(Projector) ในขั้นตอนนี้ครูผู้สอนสามารถหยุด (pause) เนื้อเรื่องเป็นระยะเพื่อถามคาถามกระตุ้นให้
เด็กได้คิดและคาดเดาเหตุการณ์ และระยะกิจกรรมหลังการอ่าน ขั้นนี้เด็กจะได้ฝึกทบทวนเรื่องที่ได้ ชม ฟัง และ
อ่านไปแล้ว โดยการทาแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็ก และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ ณัฐฐา
สิริ ศักดิ์ทอง (2548 : 29-30) ที่ได้กล่าวถึงกระบวนการสอนโดยการใช้วรรณกรรมสาหรับเด็ก ประกอบด้วยวงจร
การเรียนรู้ 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การการนาเสนอประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม (Concrete Experience) คือ การให้
เด็ ก ได้ รั บ ประสบการณ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมโดยใช้ ตั ว แบบจากนิ ท าน 2) การสั ง เกต และสะท้ อ นความคิ ด
(Observation and Refleection) คือ การรับรู้พฤติกรรมจากตัวแบบ และแสดงความคิดเห็น 3)การสรุป
ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม (Abstract Conceptualization) คือ การนาความรู้ที่ได้จากตัวแบบโดย
การสั ง เกตสะท้ อ นความคิ ด มาสรุ ป เป็ น หลั ก การ และ 4) การทดลองใช้ ใ นสถานการณ์ จ ริ ง ( Active
Experimentation) คือการนาหลักการไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดม่วงที่ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม และสติปัญญา ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม รักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในเรื่องดังกล่าว มีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริพร เลิศพันธ์ (2548) ที่ได้ทาการศึกษาผลการพัฒนาทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน โรงเรียนบ้ านโพนขาว จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งทักษะทางสังคมที่
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พัฒนา ประกอบด้วย การแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การแสดงการควบคุมอารมณ์ตนเอง การแสดงออกความ
ขอบคุณ การแสดงการให้อภัย และการแสดงการขอโทษ ผู้วิจัยได้ทาการวัดสไตล์การเรียนทั้งกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุมด้วยแบบวัดสไตล์การเรียนมาตรฐานของดั นน์ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ แล้วจัดกิจกรรมการละเล่ น
พื้น บ้า นให้กับกลุ่ม ทดลอง และจัด กิจ กรรมการเล่น กลางแจ้ง ตามปกติ ให้กับ กลุ่ ม ควบคุม ผลการวิ จัย พบว่ า
เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมีคะแนนทักษะทางสังคมด้านการสร้างสัมพันธภาพกั บผู้อื่น
หลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. จากผลการวิจัย พบว่า หลังการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็ก
ปฐมวั ย มี ค วามคงทนของทักษะทางสั ง คมแตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ มี นัย ส าคัญ ทางสถิติ แสดงว่ า หลั ง การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานแล้วแม้ระยะเวลาผ่านไปเท่าใดก็ตาม เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ทักษะทางสังคมที่คงทน แม้จะสังเกตกี่ครั้งก็ตาม เนื่องจากผลที่เกิดจากการจัดกิจกรรมทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้
จนสามารถจดจา และปฏิบัติได้ในชีวิตประจาวันโดยไม่มีการลืม ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ เพ็ญศรี เทียมแก้ว
(2552 : 25) ที่ได้กล่าวไว้ว่า พัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ และ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว ถ้าจัดสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ว่าเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือคน ช่วยส่งเสริมให้เด็กสามารถ
มีบุ ค ลิ กภาพที่ ดี และสามารถปรับ ตั ว เข้า กับ สั งคมได้ จะท าให้เด็ กมีความยั่ งยื น ในทักษะทางสั ง คม แล ะยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นิตยา บุญเมือง (2550 : 11) ที่ได้กล่าวไว้ว่า พัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยเกิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์ จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่งแวดล้อมตัวเด็ก และแสดงออกมาในรูปแบบ
ของพฤติกรรม ซึ่งจะทาให้มีการจดจาและปฏิบัติตนได้เป็นประจาในการใช้ชีวิตในสังคม และในเรื่องดังกล่ าว
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ ปานทอง (2548) ทาการศึกษาผลการเล่านิทานคติธรรมประกอบการ
เล่นบทบาทสมมติที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี จานวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า เด็ก
ปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรม และระหว่างการจัดกิจกรรมเล่านิทานคติธรรมประกอบการเล่นบทบาทสมมติ ในแต่ละ
ช่วงสัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ย นแปลงระหว่ างช่ วงสัป ดาห์ พบว่ า คะแนนพฤติ กรรมทางสัง คมโดยเฉลี่ย รวม มี การ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 2-8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อวิเคราะห์
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ การยอมรับผู้อื่น การช่วยเหลือ และ
การแบ่งปัน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์คะแนนรวมทั้งหมด โดยเฉลี่ยด้าน
การยอมรับผู้อื่นมีการเปลี่ยนแปลงในทางเพิ่มขึ้น ตั้งแต่สัป ดาห์ที่ 4-8 อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ยกเว้นบางช่วงสัปดาห์ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชระ หนูมงกุฎ (2557) ที่ได้
ทาการศึกษาผลของการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติ ก
โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ระยะเส้นฐาน
สังเกตความสามารถทักษะทางสัง คม บั นทึกทุกวันเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ติดต่อกัน ระยะที่ 2 ระยะทดลอง
จัดกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกทักษะทางสังคมโดยใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ ใช้ชุดภาพจานวน 6 เล่ม
ฝึกทักษะทางสังคม ฝึกทักษะละ 1 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ เป็นจานวน 36 ครั้ง และบันทึก

824

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

ผล ระยะที่ 3 ระยะติดตามผล โดยสังเกตใน 1 สัปดาห์ต่อมา เป็นระยะเวลา 5 วัน ผลการวิจัยพบว่า หลังการ
ทดลองนักเรียนออทิสติกมีทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการใช้ชุดภาพร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็กปฐมวัยมีทักษะทางสังคมในระดับสูงขึ้น
ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านมารยาทในการเข้าสังคม และด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อให้เกิดความคงทน
ของพฤติกรรม ดังนั้นครูควรขยายเวลาการจัดกิจกรรมให้มากขึ้นอาจเป็น 1 ภาคเรียน ทาให้เด็กได้ซึมซับจน
กลายเป็นลักษณะนิสัยประจาตัวต่อไป
2. หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เด็กปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เด็ก
สนทนาโต้ตอบกันเองภายในกลุ่มขณะทากิจกรรม มีความสนุกสนานในการเล่น รู้จักอดทน รอคอย ปฏิบัติตาม
กฎกติกา ข้อตกลง และแบ่งปันซึ่งกันและกัน ดังนั้นครูควรจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานกับทักษะ
ทางสังคมอื่นๆ เช่น การควบคุมอารมณ์ตนเอง การร่วมมือ การทางานร่วมกับบุคคลอื่น เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเสริมสร้างทักษะ
ด้านอื่น ๆ เช่น ค่านิยม 12 ประการ หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละสถานศึกษา
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ว รรณกรรมเป็ น ฐานร่ ว มกั บ
ผู้ปกครองเพื่อติดตามและประเมินความคงทนของทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
เอกสารอ้างอิง
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