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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยเทคนิคการสอนสตอรี่ไลน์
ในการสร้างสถานการณ์ก่อนและหลังการท ากิจกรรม  โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน จ านวน .25 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองและแบบวัดพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อม่ัน .80 และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ t- test ผลการวิจัยพบว่า ผลจากการวิจัย
พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมทักษะการแก้ปัญหาการสอนแบบสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลอง มี
พฤติกรรมในการแก้ปัญหาโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และ
พฤติกรรมรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการแก้ปัญหา เพื่อ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ :  การแก้ปัญหา /สตอรี่ไลน์  / การสร้างสถานการณ์ 

Abstract                                                                 
            This  study aimed to investigate preschooi children’s soiving behaviors by simulation activity 
as a whole and in each aspects. The subjects consisted of kindergarten I students aged betwwen 4-
5  years old in Anubanklonglan school simple random sampling. Then 25 of them were random 
selected to attend role playing activity within 5 weeks, 3 days/week 35 minutes/day. The instrument 
used for collecting data included role playing  activity plan and preschool children’ s  problem 
solving behavior scale with reliability of  .80 it was one – Group Pretest – Posttest design Data were 
analyzed by Dependent sample t – test 
             The resuits rerealed that preschool children’s at tending role playing activit  significantly 
gained higher problem solving behaviors then before at tending at  .01 level, and on the overall 
average, and preschool children’s problem solving behaviors concerning themselves preschool 
children’s problem solving behaviors concerning themselves and the other’ and helping the others 
was significant higher at .01 level after attending role playing activity. 

ความเป็นมาและความส าคัญ  
 การศึกษาของไทยเกิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านกระบวนการคิด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซ่ึงเป็น
กระบวนการส าคัญที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง เพราะเป็นทักษะหน่ึงที่เป็นพื้นฐานส าคัญของการคิด
ขั้นสูง การคิดน้ันมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์และความเป็นปกติสุขซ่ึงการด าเนินชีวิตที่ประสบความสุข
ในความส าเร็จได้น้ันจะต้องเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของความคิดซ่ึงการคิดที่ถูกต้องจะช่วยให้คนเรามีประสิทธิภาพ
แสดงออกในสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและน าไปใช้ในการแก้ปัญหา ในชีวิตประจ า
วันของตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสมดังน้ันถ้าหากเด็กรู้จักใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
จะส่งผลให้ประเทศชาติสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน (เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์. 2550 : 72) 
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 การสอนการคิดให้กับเด็กปฐมวัยน้ันล าดับแรกคือ ต้องเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมและมีพฤติกรรมสืบค้น
ด้วยการให้เด็กได้มีประสบการณ์ตรงการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้การสัมผัสจากกิจกรรมที่กระตุ้นท้าทายให้เด็กเกิดการ
ค้นคว้าและจินตนาการ ( อรพรรณ  พรสีมา. 30 : 2551) ครูสามารถส่งเสริมให้เด็กคิดได้โดยการก าหนดลงในกิจกรรม
ในแต่ละวันโดยการจัดสภาพแวดล้อมเน้นการมีส่วนร่วมซ่ึงในด้านการ คิดของเด็กจะต้องได้รับการกระตุ้นให้รู้จักการ
วิเคราะห์และใช้ค าถามให้คิด ( กุลยา  ตันติผลาชีวะ.2550:186:อ้างอิงจาก Mormison.2000:302) ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า
เด็กก็เปรียบเหมือนผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดถ้าได้รับประสบการณ์จริงและเข้าร่วมในประสบการณ์น้ันซ่ึงสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของดิวอ้ี  ที่กล่าวไว้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้น้ันจะเกิดจากการได้ลงมือกระท าซ่ึงก็หมายความว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดี
น้ัน จะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระท าจริงค้นหาและมีปฏิสัมพันธ์กับประสบการณ์น้ันๆจริง 

การจัดกิจกรรมให้กับเด็กในระดับปฐมวัยครูควรให้ความส าคัญและค านึงถึงธรรมชาติของเด็กทั้งทางด้าน
พัฒนาการทางการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กพัฒนาพื้นฐานในทุกๆ
ด้านโดยเฉพาะทักษะกระบวนการคิดซ่ึงน าไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหา (เยาวพา  เดชะคุปต์. 2552: ค าน า )
เพราะฉะน้ันการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยควรส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมหรือด าเนินกิจกรรมให้มากที่สุด ครูเป็นผู้
เตรียมเน้ือหาและจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองซ่ึงในกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง(ทิศนา แขมณี. 
2553:89) ได้ให้ความหมายของการจัดรูปแบบกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ผู้สอนให้
ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จ าลองที่สร้างขึ้นมาซ่ึงสถานการณ์จ าลองน้ันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพความเป็น
จริงมากที่สุดโดยมีบทบาทข้อมูลและกติกาไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เขา
ก าลังเผชิญอยู่ซ่ึงผู้เรียนจะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ ประกอบกับวิจารณญาณของตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
สถานการณ์น้ันให้ดีที่สุดซ่ึงจะเห็นได้ ว่ าการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองน้ันเป็นกิจกรรมที่เรียนแบบ
สถานการณ์จริงมากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือกระท าโดยใช้การคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่
เขาก าลังเผชิญอยู่น้ันราวกับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองโดยตรงและตัวนักเรียนยังมีโอกาสทราบว่าความคิดของเขา
น้ันเป็นอย่างไรถูกต้องแตกต่างหรือเหมือนกับเพื่อน อย่างไรจากการอภิปรายร่วมกับเพื่อนและครู( บุญทัน  อยู่ชุมบุญ.
2551: 154) การจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
โดยให้ผู้เรียนได้ลงมาเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาทข้อมูลกติกาและปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์น้ัน (สมชาย  พงศิ
วิลาวัณย์. 2557: 3) ซ่ึงสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ    (สิริมา   ภิญโญอนันตพงษ์.2554: 12) ได้กล่าวไว้ว่าการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยควรอยู่ที่ตัวเด็กเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองได้เรียนรู้
โดยผ่านการเล่นดังน้ันจะเห็นได้ว่า กิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองจึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมและได้
ลงมือกระท ากิจกรรมด้วยตนเองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการคิดและแสดงพฤติกรรมในการแก้ปัญหา  
   ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญและสนใจในการที่จะศึกษาพฤติกรรมการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยในระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลคลองลานโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลองเพื่อน าผลที่ได้เป็น
แนวทางส าหรับครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยเทคนิคการสอนสตอรี่ไลน์ในการสร้างสถานการณ์
ก่อนและหลังการท ากิจกรรม 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์ในการสร้างสถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนชาย หญิง อายุ 4-5 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
อนุบาล2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 โรงเรียนอนุบาลคลองลานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชรเขต 2 ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
           ตัวแปรที่ศึกษา 
                    1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การสร้างสถานการณ์จ าลอง 
                    2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา 
                                            -  การแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย 
                                            -  การแก้ปัญหาเพื่อฃ่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย 
           เครื่องมือวิจัย 

1. แผนการจัดประสบการณ์การการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลอง 
2. แบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย  แบ่งเป็น   

ด้านที่ 1 แบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย7
จ านวน  7 สถานการณ์  
ด้านที่ 2แบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยจ านวน 8 
สถานการณ์ 

           ขอบเขตด้านระยะเวลา  
                   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561  
 

กรอบแนวคิด 

                  ตัวแปรต้น                                                                      ตัวแปรตาม 

 

 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
           1.ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง  การตัดสินใจของเด็กปฐมวัยในการเลือกกระหรือปฏิบัติ เพื่อให้พ้นอุปสรรค
และบรรลุไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ได้  ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยออกเป็น 2 ประเภท 
                  1.1 พฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน หมายถึงการกรท าที่เด็กปฐมวัยใช้ในการ
แก้ไขอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 
                  1.2  พฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน หมายถึง การกระท าที่เด็กตัดสินใจในการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนหรือบอกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน 
            2.การสอนสตอรี่ไลน์  หมายถึง เป็นวิธีการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นส าคัญ 
การผูกเรื่องแต่ละตอนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและเรียงลาดับเหตุการณ์หรือเรียกว่าการก าหนดเส้นทางเดินเรื่อง โดยใช้
คาถามหลักเป็นตัวนาไปสู่การให้นักเรียนท ากิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสร้างความรู้ด้วยตัวเองเป็นการเรียนตาม
สภาพจริงที่มีการบูรณาการระหว่างวิชาเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีสมรรถนะการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน 
            3. การสร้างสถานการณ์เป็นการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นการจัดสภาพแวดล้อมประสบการณ์
ให้เด็กมีโอกาสกระท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเองโดยการใช้ร่างกายและประสาทสัมผัสรับรู้ต่างๆ เพื่อให้เกิดความ

เทคนิคการสอนสตอรี่ไลน์ใน
การสร้างสถานการณ์ 

ทักษะการแก้ปัญหา 
  -  การแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับ
ผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย 
      -  การแก้ปัญหาเพื่อฃ่วยเหลือผู้อ่ืน
ของเด็กปฐมวัย 
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สนุกสนานเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้เช่น สถานการณ์การณ์ข้าวหกเลอะเทอะ  เจอคนแปลกหน้า 
           4. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียน ชาย หญิง อายุ 4-5 ปีชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
อ าเภอ คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
การด าเนินการทดลอง         
             ผู้วิจัยได้ทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์การสร้างสถานการณ์จ าลอง โดยใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา
ปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน โดยด าเนินการดังน้ี  

1. ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การสร้างสถานการณ์จ าลอง กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 25 คนใช้เวลาในการทดลอง จ านวน  5  สัปดาห์ สัปดาห์ละ3วันๆละ 35 นาที ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่าง
เวลา 09.30 – 10.05 น. จนครบ 15 แผน  และแบบบันทึกการสังเกตพัฒนาการทั้ง 2 ด้าน   

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี                      
    2.1 ตรวจให้คะแนนแบบบันทึกการสังเกตก่อนเรียนและหลังเรียนและน าผลการบันทึกการสังเกตก่อน

เรียนและหลังเรียนทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ย ((X))และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)         
     2.2 เปรียบเทียบผลการบันทึกการสังเกตที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การสร้าง

สถานการณ์จ าลองก่อนและหลังสอนด้วยสถิติทดสอบที ( t – test Dependent Samples ) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน             
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       
                 1   สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่        
                       1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
                       1.2 การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การสร้างสถานการณ์จ าลองที่ก าหนดไว้
ดังน้ี 
                          1.3.1น าแบบประเมินมาตรวจนับให้คะแนน  โดยมีการให้คะแนน  ดังน้ี   
                                  ระดับคุณภาพมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน  
            ระดับคุณภาพมาก             ให้คะแนน 4 คะแนน  
            ระดับคุณภาพปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน  
            ระดับคุณภาพน้อย             ให้คะแนน 2 คะแนน  
            ระดับคุณภาพน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 
                          1.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยก าหนดค่าเฉลี่ยไว้   
5  ระดับ  ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์ดังน้ี   
                                 คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00     หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด  
                                 คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49     หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับมาก 
                                 คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49     หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
                                 คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49     หมายถงึ  มีคุณภาพในระดับน้อย 
           คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49     หมายถึง  มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุ 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
        การศึกษาค้นคว้าในครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน  ดังต่อไปน้ี 
               ตอนที่ 1 การศึกษาระดับคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
               ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหาก่อนและหลังการทดลอง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
               ตอนที่ 1  การศึกษาระดับคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
                       การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ  ดังน้ี 
                       1.1  การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
                             การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนน้ี  ผู้วิจัยได้น าคะแนนจากแบบวัดพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เป็นรายข้อแยกเป็นพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน  จ านวน 7 สถานการณ์  และเป็น
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พฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน  จ านวน 8 สถานการณ์ดังแสดงนาตาราง 1 และตาราง 2 โดย
ตีความหมายระดับค่าคะแนนตามเกณฑ์  ดังน้ี                                

 
        ระดับ                                                     หมายความว่า 
ระดับที่ 5 คะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับมากที่สุด           
ระดับที่ 4 คะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับมาก 
ระดับที่ 3 คะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับปานกลาง 
ระดับที่ 2 คะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับน้อย 
ระดับที่ 1 คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49 หมายถึง แก้ปัญหาคุณภาพในระดับน้อยที่สุด 

             ตางราง 1 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็ก
ปฐมวัยเป็นสถานการณ์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
ล าดับ
สถานการณ์ สถานการณ์ปัญหา 

ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

X SD X SD 
1 ติดอยู่ในห้องเรียน 2.13 .83 3.73 .46 
2 ข้าวหกเลอะเทอะ 2.93 .88 4.67 .49 
3 เจอคนแปลกหน้า 2.33 .90 3.80 .41 
4 หนังสือเปียก 2.33 .90 3.80 .41 
5 เก้าอ้ีขวางทาง 2.30 .77 3.67 .49 
6 งานปลิวไปนอกห้อง 2.20 .86 3.73 .46 
7 แจกันหล่นแตก 2.07 .79 3.73 .46 

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 1 ปรากฏว่า ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของ
ตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยเป็นสถานการณ์ก่อนการจัดกิจกรรม แต่ละสถานการณ์อยู่ในระดับที่ 2   คือ
แก้ปัญหาได้ในระดับน้อย  โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในข้อที่ 7 เท่ากับ 2.07 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในข้อที่ 2 เท่ากับ 2.90และมี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .77 ถึง .90 และหลังการจัดกิจกรรมแต่ละสถานการณ์อยู่ในระดับ 4  คือแก้ปัญหาได้ใน
ระดับคุณภาพมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยต่ าสุดข้อที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 3.67 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในข้อที่ 2 เท่ากับ 4.67 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .41 - .49   

ตาราง 2 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยเป็น
สถานการณ์ก่อนและหลังจัดกิจกรรมล าดับสถานการณ์ 
  ผลการวิเคราะห์ตาราง 2 ปรากฏว่าค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน 

ของเด็กปฐมวัยเป็นสถานการณ์ก่อนจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ 1 คือแก้ปัญหาได้แต่ไม่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดในสถานการณ์ที่ 5 เท่ากับ .93 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสถานการณ์ที่ 8 เท่ากับ 1.33 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .72 ถึง .88 และหลังการจัดกิจกรรมแต่ละสถานการณ์อยู่ในระดับ2 คือ แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยมี

ล าดับ
สถานการณ์ 

 
            สถานการณ์ปัญหา 

ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
X SD X SD 

1 น้องหยิบหนังสือไม่ถึง 2.13 .83 3.67 .49 
2 ป้าถูกแย่งกระเป๋า 2.07 .79 3.73 .46 
3 ลูกบอลติดอยู่บนต้นไม้ 2.45 .75 3.80 .41 
4 เพื่อนถือหนังสือหนัก 2.27 .79 3.80 .41 
5 เพื่อนหกล้มเลือดออก 2.93 .88 3.60 .51 
6 เพื่อนถูกขู่เอาเงิน 2.80 .77 3.73 .46 
7 เพื่อนตกบ่อโคลน 2.20 .86 3.93 .26 
8 น้องล้างมือไม่ถึง 2.33 .72 3..87 .35 
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ค่าเฉลี่ยต่ าสุดในสถานการณ์ที่ 5 เท่ากับ 1.60 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในสถานการณ์ที่ 7เท่ากับ 1.93 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ26 ถึง .51 และเพื่อให้เห็นเด่นชัดผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นแผนภูมิแท่งดังแสดง 
ตีความหมายระดับค่าคะแนนตามเกณฑ์เช่นเดียวกับรายข้อตามสถานการณ์ 
         ตาราง 3 ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาชองเด็กปฐมวัยรายด้าน และโดยรวมก่อน 
และหลังการจัดกิจกรรม 
 
                   พฤติกรรมการแก้ปัญหา 

ก่อนการจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
X SD X SD 

ของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน 2.32 .25 3.87 .12 
เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน 2.38 .30 3.77 .13 
โดยรวม 2.35 .21 3.82 .09 

ผลการวิเคราะห์ตาราง 3 ปรากฏว่า 
คะแนนแบวัดด้านที่ 1 พฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยก่อนการจัด

กิจกรรมอยู่ในระดับ 2 คือ แก้ปัญหาได้ในคุณภาพที่น้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .25 
และหลังการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ 4  คือ แก้ปัญหาได้มีคุณภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .12 

 คะแนนแบบวัดด้านที่ 2 พฤติกรรมการแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมอยู่
ในระดับ 2 คือ แก้ปัญหาได้ในคุณภาพที่น้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.38 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .30 และหลัง
การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ   4  คือ แก้ปัญหาได้มีคุณภาพในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  . 13  

คะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยรวมของเด็กปฐมวัย  ก่อนการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ  แก้ปัญหา
ได้ในคุณภาพที่น้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  .21 และหลังการจัดกิจกรรมอยู่ใน
ระดับ 2 คือ  แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72  และมี  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .09 

ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนน้ี  ผู้วิจัยได้น าคะแนนแบบวัดพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง

การจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และหาค่าความแตกต่าง เฉลี่ย  (D ) ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน และใช้  t-test ทดสอบค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติของความแตกต่าง  ดังแสดงในตาราง 4 

ตาราง  4  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจัดกิจกรรม 
 

พฤตกรรมการแก้ปัญหา 
ก่อน                  หลัง  

D 
S 

     D 
 
T 

 
d 

 
P X SD X SD 

ด้านที่ 1 2.32 .25 3.87 .12 -.64 .05 -12.78** 14 .000 
ดา้นที่ 2 2.38 .30 3.77 .13 -.67 .06 -10.58** 14 .000 

โดยรวม 2.35 .21 3.82 .09 -.66 .04 -15.19** 14 .000 
**มีนัยส าคัญทางสถติิที ่.01 

   ผลการวิเคราะห์ตาราง 4 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏว่า 
 ด้านที่ 1 พฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยก่อนที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การใช้สถานการณ์จ าลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 คะแนน  หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82คะแนน ได้
ค่าความแตกต่างเฉลี่ยเท่ากับ -.64 และท าการทดสอบได้ค่า  t = -12.78  และ  p =  .00 ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 
.01  แสดงว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนของเด็ก
ปฐมวัยเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ด้านที่ 2 พฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้ อ่ืนของเด็กปฐมวัย  ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการใช้
สถานการณ์จ าลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.38 คะแนน หลังได้รับการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.77 คะแนน ได้ค่าความ
แตกต่างเฉลี่ยเท่ากับ -.67 และท าการทดสอบได้ค่า t = -10.58  p = .00  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า 
หลังได้รับการจัดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัย  เฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ เม่ือพิจารณาโดยรวมปรากฏว่า 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

พฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยรวมของเด็กปฐมวัย ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.35 คะแนน หลังได้รับการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 คะแนน ได้ค่าความแตกต่างเฉลี่ย
เท่ากับ  .66 และท าการทดสอบได้ค่า  t = 15.19   p  =  00  ซ่ึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
สรุปผลการวิจัย  
 เด็กปฐมวัยหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์การใช้สถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาดังน้ี 
 1.ระดับพฤติกรรมการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์การใช้สถานการณ์
จ าลอง โดยรวมมีพฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม (X = 3.82) และด้านพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่
เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน (X = 3.87)   และด้านพฤติกรรมในการแก้ปัญหา เพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืน  ( X = 3.77)   เด็กมีพฤติกรรม
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 2.ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยรวมและรายด้าน หลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน 

อภิปรายผลการวิจัย   
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองผลการวิจัยโดยรวมพบว่าก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 2.35 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .21  หลังการทดลอง เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 3.82 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .09 แสดงว่า หลังการ
ทดลองเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาโดยเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่าการจัด
กิจกรรมการสอนในการใช้สถานการณ์จ าลอง ส่งเสริมพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยให้พัฒนาสูงขึ้น
สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนในการใช้สถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาสูงขึ้น
เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการสอนการใช้สถานการณ์จ าลองน้ันเป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนจะพบเจอกับสภาพแวดล้อม
และอุปสรรคที่เป็นปัญหาโดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กได้มีความสนใจและกระตือรือร้นกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
ใช้สื่อเป็นฐานในการเร้าความสนใจและให้เด็กได้กระท าการแก้ปัญหาในการ ใช้สถานการณ์น้ันๆเพื่อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยเด็กที่เข้าร่วมสถานการณ์จ าลองจะมีอิสระในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองสามารถใช้สิ่งต่างๆรอบตัวประกอบในการแก้ปัญหาที่กลุ่มของตนเองก าลังเผชิญอยู่ได้อย่างอิสระหลังจากเข้า
ร่วมสถานการณ์เสร็จแล้วเด็กและครูจะร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เด็กใช้ขณะ
เข้าร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมการแก้ปัญหาที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจึงเป็นการสะท้อนข้อมูลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่าง ดีเพราะโดยธรรมชาติเด็กวัย 3-6 ปีจะมีความอยากรู้
อยากเห็นในสิ่งใหม่ๆที่พบเจอรอบตนเองและเม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรมท าให้เด็กมีความกระตือรือร้นอยากมีส่วนร่วมเด็ก
วัยน้ีจึงเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการจัดกิจกรรมสถานการณ์จ าลองเพื่อช่วยให้
เด็กได้รับความรู้ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและน าประสบการณ์ไปใช้เม่ือเจอกับสถานการณ์จริงดังที่ ไวก็อตสกี ( สุ
รางค์ โค้งตระกูล.  2550:30 ;อ้างอิงจาก Berk :฿ Winslet. 1995) ได้กล่าวว่ากระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาจะเกิดขึ้นได้โดยการที่เด็กเกิดสภาวะที่ได้เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่กระตุ้นเร้าให้เกิดความคิดผู้มี
หน้าที่ในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมหรือสภาวะให้เด็กได้เผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์และให้เด็กฝึกประสบการณ์
การแก้ปัญหาโดยเด็กมีปฏิสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนสอดคล้องกับ อาชัญญา  รัตนอุบล(2551) กล่าวว่าการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคคลทั้งหลายควรเริ่มต้นด้วยการค้นหาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน
ผู้เรียนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามต้องการมีการร่วมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันในระหว่างการปฏิบัติ
กิจกรรมผู้สอนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นผู้เรียนและจูงใจให้ผู้เรียนได้ทบทวนประสบการณ์เดิมการเปิดโอกาสให้เด็กมี
อิสระในการคิดและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อที่จะแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองจึงเป็นการฝึกฝน
ประสบการณ์การแก้ปัญหาให้กับเด็กสามารถน าพฤติกรรมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น กับตนเองมาใช้แก้ปัญหา ในการ
ด าเนินชีวิตของเด็กได้เป็นการวางรากฐานและแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆในอนาคตให้กับเด็กจึงส่งผลให้เด็กมี
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ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

พฤติกรรมการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนและพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนมีการพัฒนาสูงขึ้น
เม่ือแยกพฤติกรรมรายด้านสามารถอภิปรายผล ได้ดังน้ี 
 1. พฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืน ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลองปรากฏว่า ก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 2.35 โดยมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .21 หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 3.82โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .09 แสดงว่า หลังการ
ทดลองเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่าง
ชัดเจนที่เป็นเช่นน้ีเพราะการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลองเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก
ปฐมวัยได้แสดงออกและกระท าการแก้ปัญหาด้วยตนเองร่วมกับกลุ่มเพื่อนในกลุ่มอย่างอิสระซ่ึงสอดคล้องกับ เพียเจต์ ( 
สิริมา ภิญโญ อนันตพงษ์.  2550: 55 ; อ้างอิงจาก Piaget.  1896 ) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้น้ันจะต้องเน้น
การจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้โดยให้โอกาสเด็กใน  การเล่น ส ารวจ  ทดลอง มีโอกาสเลือกตัดสินใจและแก้ปัญหา
ด้วยตนเองนอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองครูได้ใช้สื่อเป็นฐานในการเร้าความสนใจท าให้เด็กแต่ละ
กลุ่มมีความกระตือรือร้นในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้กลุ่มของ
ตนเองผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ดังจะเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการสอนในการใช้
สถานการณ์จ าลอง ซ่ึงเด็กจะต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มซ่ึงพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมาใน
ช่วงแรกเม่ือพบกับอุปสรรคเด็กจะหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนและเม่ือสามารถแก้ปัญหาได้จึงบอกหรือ
ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้พร้อมกันแต่เม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่อยครั้งเด็กแต่ละคนในกลุ่มจะเริ่มมี
การสนทนาและช่วยกันคิดวางแผนหาวิธีการแก้ปัญหาและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมากขึ้นเพื่อให้ตนเองและเพื่อนใน
กลุ่มผ่านพ้นอุปสรรคไปได้รวมถึงการที่ครูและเด็กในแต่ละกลุ่มร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ
แก้ปัญหาเพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีการแก้ปัญหา ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยจึงท าให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการ
แก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนสูงขึ้นหลังจากการทดลอง 
           2. พฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอน
สตอรี่ไลน์ ในการใช้สถานการณ์จ าลองปรากฏว่าก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ย 1.09 โ ดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .30  และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.76 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .13 พบว่าก่อนและหลังการทดลอง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสัมพันธ์ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างชัดเจนที่เป็นเช่นน้ีเพราะการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์การใช้
สถานการณ์จ าลอง เป็นการจ าลองสถานการณ์ที่เป็นปัญหาโดยมีกระบวนการและสถานการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดง
พฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนโดยการให้รางวัลเมื่อเด็กแก้ปัญหาส าเร็จและใช้สื่อเป็นฐานในการเร้าความสนใจเพื่อให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมการ
แก้ปัญหาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ดังตัวอย่างสถานการณ์ ‘หนูดีจะต้องน าลูกบอลแสนสวยของหนูดีกลับบ้านแต่คุณลุง
ภารโรงน าลูกบอลของหนูดีไปไว้บนหลังตู้ที่สูงและใหญ่อยู่ดีจึงไม่รู้จะท าอย่างไรเด็กคนไหนสามารถช่วยหนูดีคิดและ
สามารถน าลูกบอลของหนูดีลงมาได้ในเวลาที่ก าหนดครูจะมีดาวความดีให้เป็นรางวัล “ซ่ึงในแต่ละกลุ่มจะมีการแสดง
พฤติกรรมที่หลากหลายเช่นการหาไม้ที่ยาวหรือน าตัวต่อพลาสติกมาต่อแล้วเขียนลูกบอลที่อยู่บนตู้ออกการหาไม้บล็อก
น่ิมและโยนขึ้นไปบนหลังตู้ สู้เพื่อให้ลูกบอลตกลงมาเป็นต้นจะเห็นได้ว่าเด็กมีความตั้งใจและพยายามที่จะแก้ปัญหาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ได้ที่เป็นเช่นน้ีเพราะเด็กในวัยน้ีเป็นวัยที่ต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนชอบเล่นกับเพื่อน มีความ
ห่วงใยผู้อ่ืนซ่ึงสอดคล้องกับ ซีเฟลดท์ ( พัชรี  สวนแก้ว.  2551: 14 ; อ้างอิงจาก Seefeldt.  1960 : 7 - 11 ) ได้กล่าว
ว่าเด็กในวัย 4-5 ปีเป็นวัยที่มีความเป็นมิตรมากขึ้นมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ อ่ืนดังน้ันการจัดกิจกรรม
สถานการณ์จ าลองในการพัฒนาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนของเด็กปฐมวัยน้ันครูเป็นผู้ส่งเสริมให้เด็ก
แก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ปลอดภัยต่อตนเองและเหมาะสมกับวัยและก าหนดสถานการณ์การจัดสภาพแวดล้อมที่
เด็กสามารถแก้ปัญหาได้จึงท าให้เด็กมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนสูงขึ้นหลังจากการทดลอง   

จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองน้ันส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมใน
การแก้ปัญหาสูงขึ้นทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์การใช้สถานการณ์จ าลองเป็นกิจกรรมที่ทุก
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กตัดสินใจและแก้ปัญหาในการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่าน้ันด้วยตนเองทั้งหมด ครู
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาและช่วยกระตุ้นให้เด็กมีอิสระในการคิดและแสดง
พฤติกรรมการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้นนอกจากน้ีเด็กยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึง
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที2่ (Proceedings) 

กันและกันในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหารู้จักการสังเกตและหาสาเหตุเม่ือวิธีการแก้ปัญหาของตนเองไม่
ส าเร็จมีความกระตือรือร้นในการคิดและแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้
ผ่านพ้นอุปสรรคที่ตนเองและเพื่อนพบเจอได้ส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมใน
การ แก้ปัญหาของตนเองที่เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนและพฤติกรรมการแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อ่ืนมากขึ้นดังน้ันเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลองจึงมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาสูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
     ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ก่อนจัดกิจกรรมการสร้างสถานการณ์จ าลองครูควรอธิบายขั้นตอนให้เด็กเข้าใจและสร้างข้อตกลงกับ
เด็กเพื่อความเป็นระเบียบในการท ากิจกรรม 
2. ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตอบหลังการจัดกิจกรรมให้ได้มากที่สุด 

      ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    ควรมีการส่งเสริมถึงพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการสอนสตอรี่ไลน์ในการใช้สถานการณ์จ าลอง 
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