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บทคัดย่อ

 การัวิจัยัครัั�งนี�มี์วัตถุุปรัะสิงค์เพ่ื่�อุพัื่ฒนาโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสิังคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุรั์

แลัะการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุ โดยัใช�รัะเบียับวิธีีการัวิจัยัเชิงพัื่ฒนา ตัวอุยั่างที�ใช�ในการัวิจัยั ค่อุ เด็กอุายัุ 5 - 6 ปี ชั�น

อุนุบาลัปีที� 3 โรังเรีัยันบ�านแหลัม์แท่น จำานวน 15 คน ด�วยัการัเล่ัอุกแบบเจาะจง ใช�รัะยัะเวลัาในการัจัดโปรัแกรัม์

การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์เป็นจำานวน 12 สัิปดาห์ เคร่ั�อุงม่์อุที�ใช�ในการัวิจัยั ได�แก่ แบบปรัะเมิ์นดัชนีความ์

สิอุดคลั�อุง (IOC) แลัะแบบปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั จำานวน 12 ข�อุ สิถิุติที�ใช�ในการัวิเครัาะห์

ข�อุมู์ลั ได�แก่ การัใช�สิถิุติเชิงบรัรัยัายั แลัะการัวิเครัาะห์ความ์แปรัปรัวนแบบวัดซำ�า

 ผลัการัวิจัยัพื่บว่า 1) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ที�ผู�วิจัยัพัื่ฒนาข้�น ปรัะกอุบด�วยัเน่�อุหา 

5 เร่ั�อุง ได�แก่ การัตรัะหนักรูั�ตนเอุง การัจัดการัตนเอุง การัตรัะหนักรูั�สัิงคม์ ทักษะสัิม์พัื่นธีภาพื่ แลัะการัตัดสิินใจ

อุยั่างรัับผิดชอุบ โดยัมี์ขั�นตอุนการัจัดกิจกรัรัม์ 3 ขั�นตอุน ได�แก่ การัเตรีัยัม์พื่รั�อุม์เรีัยันรูั� การัร่ัวม์ม่์อุเรีัยันรูั� แลัะ

การัสิรัุปการัเรีัยันรัู� 2) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรัู�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ที�ผู�วิจัยัพัื่ฒนาข้�น มี์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหาแลัะ

มี์ความ์เหม์าะสิม์อุยัู่ในรัะดับม์ากที�สิุด 3) แบบปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลัที�ผู�วิจัยัพัื่ฒนา

ข้�น มี์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหาแลัะมี์ความ์เช่�อุมั์�นรัะหว่างผู�ปรัะเมิ์นอุยัูใ่นรัะดับสูิง 4) ค่าเฉลีั�ยัขอุงคะแนนความ์สิาม์ารัถุ

ทางสิงัคม์หลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ สูิงกว่าก่อุนการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ อุยัา่งมี์นัยัสิำาคัญทางสิถุติิที�รัะดบั .01

คำำ�สำำ�คัำญ:  ควิามสูามารถทางสัูงคม การเร่ยนรู้ทางอารมณ์แลัะสัูงคม แนวิคิดเซเฟอร์ การเร่ยนรู้แบบร่วิมมือ

Abstract

 The purpose of this research was to develop a social and emotional learning (SEL) 

program to enhance social competence of kindergarteners by using the R&D methodology. The 

sample in the study consisted of 15 5- 6-year-old children studying in Kindergarten 3 at Baan 

Laem Taen School selected by using Purposive Sampling Technique The developed SEL program 

spanned twelve weeks. The research instruments were an Item-Objective Congruence Index 

วารัสิารัพัื่ฒนาการัเรีัยันการัสิอุน ม์หาวิทยัาลััยัรัังสิิต
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(IOC) form and an assessment of social competence in kindergarteners consisting of 12 items. 

The statistics used for analyzing the collected data were descriptive statistics, and repeated 

measures ANOVA.

 The results showed that 1) The developed SEM program contained five main themes, 

that is, Self-awareness, Self-management, Social awareness, Relationship skills, and Responsible 

decision-making, which composed of three phases of the activity implementation process, 

namely Check-in, Co-learning, and Conclusion 2) A social and emotional learning program 

developed by the researcher, had the content validity and appropriateness at the highest level. 

3) An assessment of social competence in kindergarteners developed by the researcher, had 

the content validity and Inter-rater reliability at a high level. 4) The social competence after 

using the program were higher than before using the program with a .01 level of significance.

Keywords: Social Competence, Social and Emotional Learning, SAFER, Cooperative Learning

บทนำา

 การัพัื่ฒนาทรััพื่ยัากรัม์นุษย์ัเป็นรัากฐานสิำาคัญที�สุิดในการัพัื่ฒนาปรัะเทศ โดยัเฉพื่าะอุยัา่งยัิ�งการัพัื่ฒนา

เด็กตั�งแต่วัยัแรักเริั�ม์แห่งการัเรีัยันรูั� แต่เด็กอุนุบาลัในปัจจุบันกลัับไม่์ได�รัับการัส่ิงเสิริัม์การัเรีัยันรูั�ให�สิอุดคลั�อุงกับ

ธีรัรัม์ชาติขอุงพัื่ฒนาการั ซ้�งเป็นการัทำาลัายัหน�าต่างแห่งโอุกาสิ (Window of opportunity) ในการัพัื่ฒนาความ์

สิาม์ารัถุตาม์วัยัให�เป็นไปในทิศทางที�เหม์าะสิม์ (Ministry of Education, 2017; Office of the Promotion of 

Social Learning and Youth Quality, 2015)

 การัสิ่งเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ (Social competence) ขอุงเด็กอุนุบาลัถุ่อุว่ามี์ความ์สิำาคัญ

เป็นอุยั่างม์าก เน่�อุงจากวัยันี�เป็นช่วงที�มี์อัุตรัาการัเจริัญเติบโตขอุงพัื่ฒนาการัด�านสัิงคม์อุยั่างรัวดเร็ัว หากเด็กไม่์

ได�รัับการัสิ่งเสิรัิม์ความ์สิาม์ารัถุทางสิังคม์ที�เหม์าะสิม์ เด็กจะม์ีปัญหาทางพื่ฤติกรัรัม์ในลัักษณ์ะต่าง ๆ ไม์่ว่าจะ

เป็นปัญหาพัื่ฒนาการัด�านการัช่วยัเหล่ัอุตนเอุงล่ัาช�า ปัญหาด�านสัิม์พัื่นธีภาพื่แลัะการัทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�น รัวม์ทั�ง

ปัญหาด�านการัควบคุม์อุารัม์ณ์์ขอุงตนเอุง ปัญหาพื่ฤติกรัรัม์ก�าวรั�าว แลัะปัญหาการัใช�ความ์รุันแรัง (กรัม์อุนามั์ยั   

2560; กรัะทรัวงการัพัื่ฒนาสัิงคม์แลัะความ์มั์�นคงขอุงม์นุษยั,์ 2559; สิำานักงานกอุงทุนสินับสินุนการัสิรั�างเสิริัม์สุิข

ภาพื่,2554; สิินีนาต ฑีีฆวาณิ์ช, ศศิธีรั จันทรัพิื่ณ์, สุิดารััตน์ ศิริัศักดิ�พื่าณิ์ชยั์, แลัะจริัยัา ทะรัักษา; 2560)

 การัศ้กษาที�ผ่านม์าพื่บว่า แนวคิดเซเฟอุร์ั (SAFER) เป็นแนวคิดหลัักที�ถูุกนำาม์าใช�พัื่ฒนาเป็นโปรัแกรัม์

การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ เพ่ื่�อุช่วยัส่ิงเสิริัม์ทักษะแลัะความ์สิาม์ารัถุที�สิำาคัญต่อุการัป้อุงกันปัญหาทาง

พื่ฤติกรัรัม์ (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [CASEL], 2003) โดยัแนวคิด

เซเฟอุร์ัปรัะกอุบด�วยัหลัักการั 5 ปรัะการั ได�แก่ 1) การัเรีัยันรูั�ตาม์ลัำาดับ (Sequence) เป็นการันำาเสินอุเน่�อุหา

ขอุงกิจกรัรัม์อุย่ัางเป็นลัำาดับต่อุเน่�อุงเพ่ื่�อุพัื่ฒนาความ์สิาม์ารัถุให�สูิงข้�น 2) การัเรีัยันรูั�เชิงรุัก (Active) เป็นการัให�

เด็กเรีัยันรูั�ผ่านการัลังม่์อุทำางานด�วยัตนเอุงควบคู่ไปกบัการัได�รัับข�อุม์ลูัยั�อุนกลัับ 3) การัเรีัยันรูั�อุยัา่งจดจอุ่ (Focus) 

เป็นการัจัดกิจกรัรัม์ที�คำาน้งถุ้งช่วงรัะยัะเวลัาความ์สินใจที�สิอุดคลั�อุงกับพัื่ฒนาการัตาม์วัยั 4) การัเรีัยันรูั�อุยัา่งชัดเจน 

(Explicit) เป็นการัชี�แจงให�เด็กได�รัับทรัาบเกี�ยัวกับรัายัลัะเอีุยัดขอุงกิจกรัรัม์อุยั่างชัดเจน แลัะ 5) การัสิะท�อุนการั

เรีัยันรูั� (Reflection) เป็นการัให�เด็กได�สิะท�อุนความ์รูั�ส้ิก ความ์คิด แลัะปรัะสิบการัณ์์ขอุงตนเอุงเพ่ื่�อุเช่�อุม์โยังกับ

สิิ�งที�ได�เรีัยันรูั� (Blyth,Olson, & Walker, 2015)

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�

แบบร่ัวม์ม่์อุ เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),134-149
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 อุยัา่งไรัก็ตาม์ การัพัื่ฒนาโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์

ขอุงเด็กอุนุบาลัโดยัเฉพื่าะจำาเป็นต�อุงคำาน้งถุ้งแนวทางที�สิาม์ารัถุสิรั�างเง่�อุนไขการัเรีัยันรูั�เชิงสัิงคม์ที�สิอุดคลั�อุงกับ

พัื่ฒนาการัขอุงเด็กด�วยั แนวคิดเซเฟอุร์ัเพีื่ยังแนวคิดเดียัวไม่์สิาม์ารัถุนำาม์าใช�ส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ให�แก่

เด็กอุนุบาลัได�อุย่ัางมี์ปรัะสิิทธิีภาพื่ภายัใต�รัะยัะเวลัาที�จำากัด ผู�วิจัยัจ้งนำาแนวคิดการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุม์าสัิงเครัาะห์

ร่ัวม์ด�วยั เน่�อุงจากการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุสิาม์ารัถุช่วยัลัดการัยัด้ตนเอุงเป็นศูนยั์กลัาง (Egocentric) ในรัะหว่างที�

เด็กเรีัยันรูั�หร่ัอุเล่ันร่ัวม์กัน ส่ิงผลัให�เด็กเกิดการัรัับรูั�แลัะยัอุม์รัับความ์คิดเห็นขอุงผู�อุ่�น รัวม์ทั�งสิาม์ารัถุสิรั�างแลัะ

รัักษาสัิม์พัื่นธีภาพื่ที�ดีกับผู�อุ่�นได� ซ้�งเป็นลัักษณ์ะขอุงความ์สิาม์ารัถุทางสิงัคม์ที�สิำาคัญขอุงเด็กอุนุบาลั (Spencer & 

Wright, 2014) โดยัแนวคิดการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุ (Cooperative learning) ปรัะกอุบด�วยัหลัักการั 6 ปรัะการั 

ได�แก่ 1) การัจัดกลุ่ัม์ยั่อุยั (Teams) เป็นการัแบ่งกลุ่ัม์ขนาดเล็ัก จำานวน 3 – 5 คน แบบคลัะความ์สิาม์ารัถุ 2) การั

ทำางานอุยัา่งมุ่์งมั์�น (Will) เปน็การักรัะตุ�นให�เด็กเกิดความ์กรัะต่อุร่ัอุรั�นในการัตาม์เปา้หม์ายั 3) การัจดัการัภายัใน

กลุ่ัม์ (Management) เป็นการัม์อุบหม์ายับทบาทหน�าที�การัทำางานภายัในกลุ่ัม์ 4) ทักษะทางสัิงคม์ (Social skills) 

เป็นการัทำางานร่ัวม์กันด�วยัความ์ช่วยัเหล่ัอุ ให�กำาลัังใจ แลัะมี์ปฏิิสัิม์พัื่นธ์ีที�ดีต่อุกัน 5) กฎพ่ื่�นฐาน 4 ข�อุ (4 Basic 

principles) ได�แก่ การัช่วยัเหล่ัอุ การัยัอุม์รัับ ความ์เสิม์อุภาค แลัะความ์ใกลั�ชิด แลัะ 6) โครังสิรั�างขอุงกิจกรัรัม์ 

(Structures) เปน็การัจัดกิจกรัรัม์ที�หลัากหลัายัให�สิอุดคลั�อุงกบัสิิ�งที�ต�อุงการัพัื่ฒนา (Kagan, 1995; Rutherford, 

Mathur, & Quinn, 1998)

 เด็กอุนุบาลัจำาเป็นต�อุงได�รัับการัส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ เพื่รัาะนอุกจากจะช่วยัลัดปัญหาทาง

พื่ฤติกรัรัม์ที�อุาจจะเกิดข้�นในรัะดับปรัะถุม์ศ้กษาซ้�งเป็นการัศ้กษาภาคบังคับแลั�ว ยัังส่ิงผลัต่อุความ์สิำาเร็ัจในการั

เรีัยันขอุงเด็กในอุนาคตอุีกด�วยั โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสิังคม์โดยัใช�แนวคิดเซเฟอุรั์ผสิม์ผสิานกับ

แนวคิดการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุ เป็นกิจกรัรัม์พิื่เศษเสิริัม์หลัักสูิตรันอุกเวลัาเรีัยันที�ส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์

ขอุงเด็กอุนุบาลัได� ซ้�งบทความ์วิจัยันี�เป็นส่ิวนหน้�งขอุงการัวิจัยัแลัะพัื่ฒนาโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะ

สัิงคม์ตาม์แนวคดิเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุเพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสิงัคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั โดยัผู�วิจัยั

นำาเสินอุผลัการัพัื่ฒนาแลัะศ้กษานำาร่ัอุงเพ่ื่�อุแสิดงให�เห็นถุ้งความ์เป็นไปได�ในการันำาโปรัแกรัม์ฯ ไปใช�จริัง แลัะผลั

ที�ได�จะนำาไปใช�ในการัปรัับปรุังโปรัแกรัม์ฯ ให�มี์ความ์สิม์บูรัณ์์แลัะสิอุดคลั�อุงกับบริับทขอุงห�อุงเรีัยันอุนุบาลัต่อุไป

วัตถุประสังค์

 1.  เพ่ื่�อุพัื่ฒนาโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุ

 2.  เพ่ื่�อุนำาร่ัอุงโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุ

นิยามคำาศััพื่ท์เฉพื่าะ

 โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ หม์ายัถุ้ง แบบแผนการัจัดกิจกรัรัม์พิื่เศษเสิริัม์หลัักสูิตรันอุก

เวลัาเรีัยัน มี์วัตถุุปรัะสิงค์เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุายุั 5 - 6 ปี โปรัแกรัม์นี�มี์หลัักการั 5 ปรัะการั 

ได�แก่ 1) การัจัดเรีัยังเน่�อุหาขอุงกิจกรัรัม์ตาม์ลัำาดับความ์ยัากง่ายั 2) การัจัดการัเรีัยันรูั�เชิงรุักที�กรัะตุ�นให�เด็กรูั�ส้ิก

สินใจลังม่์อุทำากิจกรัรัม์กลุ่ัม์ย่ัอุยัด�วยัตนเอุง 3) การัจัดการัภายัในกลุ่ัม์เพ่ื่�อุให�เด็กเข�าใจเป้าหม์ายั รัะยัะเวลัา แลัะ

บทบาทในการัทำากิจกรัรัม์กลุ่ัม์ 4) การัจัดกิจกรัรัม์สิะท�อุนการัเรีัยันรูั�ที�ให�เด็กสิะท�อุนความ์รูั�ส้ิกแลัะปรัะสิบการัณ์์

ขอุงตนเอุงที�ได�รัับ แลัะ 5) การัจัดกิจกรัรัม์ควบคู่กับการัให�ข�อุม์ูลัยั�อุนกลัับเพื่่�อุให�คำาแนะนำาหรั่อุความ์ช่วยัเหลั่อุ

ในขณ์ะที�เด็กทำากิจกรัรัม์

 โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสิังคม์ มี์ขั�นตอุนการัจัดกิจกรัรัม์ 3 ขั�นตอุน ได�แก่ ขั�นตอุนที� 1 

การัเตรีัยัม์พื่รั�อุม์เรีัยันรูั� เป็นขั�นการันำาเข�าสู่ิกิจกรัรัม์เพ่ื่�อุช่วยัให�เด็กมี์ความ์พื่รั�อุม์สิำาหรัับการัเรีัยันรูั� มี์ขั�นตอุนย่ัอุยั 

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�
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ได�แก่ การัแบ่งกลุ่ัม์ย่ัอุยั แลัะการัสิำารัวจความ์พื่รั�อุม์ ขั�นตอุนที� 2 การัร่ัวม์ม่์อุเรีัยันรูั� เป็นขั�นการัทำากิจกรัรัม์เพ่ื่�อุ

ให�เด็กแก�ไขปัญหาหร่ัอุลังม่์อุทำากิจกรัรัม์ด�วยัตนเอุง มี์ขั�นตอุนยั่อุยั ได�แก่ การัสิรั�างความ์เข�าใจ แลัะการัลังม่์อุทำา 

แลัะขั�นตอุนที� 3 การัสิรุัปการัเรีัยันรูั� เป็นขั�นการัสิรุัปกิจกรัรัม์เพ่ื่�อุช่วยัให�เด็กเข�าใจเกี�ยัวกับสิิ�งที�ได�เรีัยันรูั� มี์ขั�นตอุน

ยั่อุยั ได�แก่ การันำาเสินอุผลังาน แลัะการัสิะท�อุนปรัะสิบการัณ์์ 

 โปรัแกรัม์การัเรีัยันรัู�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ ปรัะกอุบด�วยัเน่�อุหา 5 เรั่�อุง ได�แก่ เรั่�อุงที� 1 การัตรัะหนัก

รูั�ตนเอุง มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัทำาความ์รูั�จักแลัะเข�าใจตนเอุงในด�านข�อุดี ความ์สิาม์ารัถุ แลัะอุารัม์ณ์์พ่ื่�นฐานได�อุยัา่ง

ถูุกต�อุง เร่ั�อุงที� 2 การัจัดการัตนเอุง มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัจัดการัอุารัม์ณ์์เชิงลับ แลัะแสิดงอุอุกต่อุสิถุานการัณ์์ต่าง ๆ 

ได�อุยั่างเหม์าะสิม์ เร่ั�อุงที� 3) การัตรัะหนักรูั�สัิงคม์ มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัทำาความ์รูั�จักแลัะเข�าใจผู�อุ่�นในด�านต่าง ๆ 

แลัะปฏิิบัติต่อุผู�อุ่�นได�อุย่ัางสุิภาพื่ เร่ั�อุงที� 4 ทักษะสัิม์พัื่นธีภาพื่ มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�นด�วยัการั

ช่วยัเหล่ัอุซ้�งกันแลัะกัน แลัะแก�ไขปัญหาความ์ขดัแยั�งโดยัไม่์ใช�ความ์รันุแรัง แลัะเร่ั�อุงที� 5 การัตัดสิินใจอุยัา่งรัับผิด

ชอุบ มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัทำาความ์เข�าใจปัญหา แก�ไขปัญหาด�วยัการัคำาน้งถุ้งความ์ปลัอุดภัยั แลัะปรัะเมิ์นผลัขอุง

การัตัดสิินใจอุย่ัางมี์เหตุผลั

 แนวคิดเซเฟอร์ หม์ายัถุ้ง แนวทางในการัจัดโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์สิำาหรัับเด็ก

อุนุบาลั โดยัใช�แนวคิดขอุง Blyth, Olson, and Walker (2015) นำาเสินอุหลัักการัสิำาคัญ 5 ปรัะการั ได�แก่ การั

เรีัยันรูั�ตาม์ลัำาดับ การัเรีัยันรูั�เชิงรุัก การัเรีัยันรูั�อุยั่างจดจ่อุ การัเรีัยันรูั�อุยั่างชัดเจน แลัะการัสิะท�อุนการัเรีัยันรูั�

 การเรียนร้�แบบร่วมมือ หม์ายัถุ้ง การัทำางานกลุ่ัม์ขนาดเล็ักโดยัคลัะความ์สิาม์ารัถุแลัะม์อุบหม์ายัหน�าที�

ในการัทำางานอุย่ัางชัดเจน เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั โดยัใช�แนวคิดขอุง Kagan (1995) 

นำาเสินอุหลัักการัสิำาคัญ 6 ปรัะการั ได�แก่ การัจัดกลุ่ัม์ย่ัอุยั การัทำางานอุยั่างมุ่์งมั์�น การัจัดการัภายัในกลุ่ัม์ ทักษะ

ทางสัิงคม์ กฎพ่ื่�นฐาน แลัะโครังสิรั�างขอุงกิจกรัรัม์

 ความสัามารถทางสัังคมของเด็กอนุบาล หม์ายัถุ้ง พื่ฤติกรัรัม์ที�แสิดงอุอุกให�เห็นถุ้งการัมี์สัิม์พัื่นธีภาพื่

ที�ดีแลัะสิาม์ารัถุเล่ันหร่ัอุทำากิจกรัรัม์ร่ัวม์กับเพ่ื่�อุนได�อุย่ัางรัาบร่ั�น เพ่ื่�อุให�เกิดการัยัอุม์รัับแลัะสิาม์ารัถุอุยู่ัร่ัวม์กันได�อุย่ัาง

มี์ความ์สุิข ซ้�งวัดได�ด�วยัแบบปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลัที�ผู�วิจัยัพัื่ฒนาข้�น มี์ 2 อุงค์ปรัะกอุบ ดังนี�

 1.  ด�านความ์สัิม์พัื่นธ์ีรัะหว่างบุคคลั หม์ายัถุ้ง การัแสิดงอุอุกด�วยัการัส่ิ�อุสิารัทั�งทางวัจนแลัะอุวัจนภาษา

เพ่ื่�อุสิรั�างแลัะรัักษาสัิม์พัื่นธีภาพื่ที�ดีกับเพ่ื่�อุน รัวม์ทั�งกำากับพื่ฤติกรัรัม์ขอุงตนเอุงในรัะหว่างการัเล่ันหร่ัอุทำากิจกรัรัม์

ได�อุยั่างเหม์าะสิม์ มี์อุงค์ปรัะกอุบย่ัอุยั 3 ปรัะการั ได�แก่ การัส่ิ�อุสิารั การัมี์ปฏิิสัิม์พัื่นธ์ี แลัะการัควบคุม์ตนเอุง

 2.  ด�านการัทำางานรัว่ม์กับผู�อุ่�น หม์ายัถุ้ง การัเลัน่หร่ัอุทำากิจกรัรัม์รัว่ม์กับเพ่ื่�อุนด�วยัความ์มั์�นใจในตนเอุง 

รัวม์ทั�งใช�ความ์เพื่ยีัรัพื่ยัายัาม์แลัะชว่ยัเหล่ัอุซ้�งกันแลัะกัน เพ่ื่�อุให�งานสิำาเร็ัจลุัล่ัวงตาม์เปา้หม์ายัที�ตั�งไว�ได�อุยัา่งรัาบ

ร่ั�น มี์อุงค์ปรัะกอุบย่ัอุยั 3 ปรัะการั ได�แก่ การักลั�าแสิดงอุอุก การัตั�งใจจดจ่อุ แลัะการัให�ความ์ร่ัวม์ม่์อุ

ขอบเขตการวิจััย

 1. ปรัะชากรัที�ใช�ในการัวิจัยัครัั�งนี� ค่อุ เด็กอุายัุ 5 - 6 ปี ที�กำาลัังศ้กษาอุยัูใ่นชั�นอุนุบาลัปีที� 3 โรังเรีัยัน

ในสัิงกัดสิำานักงานคณ์ะกรัรัม์การัการัศ้กษาขั�นพ่ื่�นฐาน

 2. ตัวแปรัที�ศ้กษา มี์ดังนี�

  2.1  ตัวแปรัต�น ค่อุ โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์

  2.2  ตัวแปรัตาม์ ค่อุ ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั

 3. รัะยัะเวลัาที�ใช�ในการัทดลัอุงนำาร่ัอุง 3 สัิปดาห์

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�
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จัริยธรรมและการพิื่ทักษ์์สิัทธิ

 การัวิจัยันี�ผ่านการัพิื่จารัณ์ารัับรัอุงแลัะสินับสินุนการัวิจัยัจากคณ์ะกรัรัม์การัพิื่จารัณ์าจริัยัธีรัรัม์การัวิจัยั

ในคน กลัุ่ม์สิหสิถุาบัน ชุดที� 2 สัิงคม์ศาสิตรั์ ม์นุษยัศาสิตรั์ แลัะศิลัปกรัรัม์ศาสิตรั์ จุฬาลังกรัณ์์ม์หาวิทยัาลััยั 

ด�วยัการัพิื่จารัณ์าแบบเต็ม์ขั�นตอุน (Full board review) รัหัสิโครังการัวิจัยั 198/63 โดยัมี์การัพิื่ทักษ์์สิิทธิีขอุง

ผู�เข�าร่ัวม์วิจัยัตลัอุดรัะยัะเวลัาดำาเนินการัวจัิยั การัเข�าร่ัวม์วิจัยัเป็นความ์สิม์คัรัใจซ้�งไม่์มี์ผลักรัะทบตอุ่การัศ้กษาหร่ัอุ

การัปรัะเมิ์นผลัตาม์หลัักสูิตรัขอุงโรังเรีัยัน ข�อุมู์ลัที�ได�จากการัวิจัยัถูุกเก็บเป็นความ์ลัับแลัะนำาเสินอุผลัการัวิจัยัโดยัรัวม์

วิธีดำาเนินการวิจััย

 การัวจัิยัครัั�งนี�มี์ขั�นตอุนดำาเนนิการัแบง่อุอุกเปน็ 2 รัะยัะ ได�แก่ รัะยัะที� 1 การัพื่ฒันาโปรัแกรัม์การัเรีัยัน

รูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุ แลัะรัะยัะที� 2 การันำาร่ัอุงโปรัแกรัม์การั

เรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ ซ้�งมี์รัายัลัะเอีุยัด ดังนี�

 ระยะที� 1 การพัื่ฒนาโปรแกรมการเรียนร้�ทางอารมณ์์และสัังคมตามแนวคิดเซเฟอร์และการเรียนร้�

แบบร่วมมือ เป็นการัดำาเนินการัตรัวจสิอุบคุณ์ภาพื่ขอุงโปรัแกรัม์ฯ ที�ผู�วิจัยัพัื่ฒนาข้�นเป็นฉบับตั�งต�นจากกรัอุบ

แนวคิดขอุงการัวิจัยั ปรัะกอุบด�วยัหลัักการั 5 ปรัะการั ได�แก่ 1) การัจัดเรีัยังเน่�อุหาขอุงกิจกรัรัม์ ตาม์ลัำาดับ

ความ์ยัากง่ายั 2) การัจัดการัเรีัยันรัู�เชิงรัุกที�กรัะตุ�นให�เด็กรัู�สิ้กสินใจลังม์่อุทำากิจกรัรัม์กลัุ่ม์ยั่อุยัด�วยัตนเอุง 3) 

การัจัดการัภายัในกลุ่ัม์เพ่ื่�อุให�เด็กเข�าใจเป้าหม์ายั รัะยัะเวลัา แลัะบทบาทในการัทำากิจกรัรัม์กลุ่ัม์ 4) การัจัดกิจกรัรัม์

สิะท�อุนการัเรีัยันรูั�ที�ให�เด็กสิะท�อุนความ์รูั�ส้ิกแลัะปรัะสิบการัณ์์ขอุงตนเอุงที�ได�รัับ แลัะ 5) การัจัดกิจกรัรัม์ควบคู่

กับการัให�ข�อุมู์ลัยั�อุนกลัับเพ่ื่�อุให�คำาแนะนำาหร่ัอุความ์ช่วยัเหล่ัอุในขณ์ะที�เด็กทำากิจกรัรัม์ โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�

ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ มี์ขั�นตอุนการัจัดกิจกรัรัม์ 3 ขั�นตอุน ได�แก่ 1) การัเตรีัยัม์พื่รั�อุม์เรีัยันรูั� เป็นขั�นการันำาเข�า

สู่ิกิจกรัรัม์เพ่ื่�อุช่วยัให�เด็กมี์ความ์พื่รั�อุม์สิำาหรัับการัเรีัยันรูั� 2) การัร่ัวม์ม่์อุเรีัยันรูั� เป็นขั�นการัทำากิจกรัรัม์เพ่ื่�อุให�เด็ก

แก�ไขปัญหาหร่ัอุลังม่์อุทำากิจกรัรัม์ด�วยัตนเอุง แลัะ 3) การัสิรุัปการัเรีัยันรูั� เป็นขั�นการัสิรุัปกิจกรัรัม์เพ่ื่�อุช่วยัให�เด็ก

เข�าใจเกี�ยัวกับสิิ�งที�ได�เรีัยันรูั� โดยัใช�รัะยัะเวลัาในการัจัดกิจกรัรัม์ 12 สัิปดาห์ แบ่งอุอุกเป็นสัิปดาห์ลัะ 4 วัน วัน 

ลัะ 30 นาที ซ้�งมี์รัายัลัะเอีุยัด ดังนี�

 1.  โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ ปรัะกอุบด�วยัเน่�อุหา 5 เร่ั�อุง ดังนี�

  1)  การัตรัะหนกัรูั�ตนเอุง มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัทำาความ์รูั�จักแลัะเข�าใจตนเอุงในด�านข�อุดี ความ์สิาม์ารัถุ 

แลัะอุารัม์ณ์์พ่ื่�นฐานได�อุยั่างถูุกต�อุง ปรัะกอุบด�วยั 3 บทเรีัยัน ได�แก่ ข�อุดีขอุงฉัน หนูทำาได� แลัะรูั�ส้ิกอุยั่างไรั

  2)  การัจัดการัตนเอุง มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัจัดการัอุารัม์ณ์์เชิงลับขอุงตนเอุง แลัะแสิดงอุอุกต่อุ

สิถุานการัณ์์ต่าง ๆ ได�อุยั่างเหม์าะสิม์ ปรัะกอุบด�วยั 2 บทเรีัยัน ได�แก่ หนูน�อุยัอุารัม์ณ์์ดี แลัะเอุาใจเขาม์าใส่ิใจเรัา

  3)  การัตรัะหนกัรูั�สัิงคม์ มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัทำาความ์รูั�จักแลัะเข�าใจผู�อุ่�นในด�านตา่ง ๆ  แลัะปฏิิบัติ

ต่อุผู�อุ่�นได�อุยั่างสุิภาพื่ ปรัะกอุบด�วยั 2 บทเรีัยัน ได�แก่ ช่�นชม์จากใจ แลัะทำาดีต่อุกัน

  4)  ทักษะสัิม์พัื่นธีภาพื่ มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�นด�วยัการัให�ช่วยัเหล่ัอุซ้�งกันแลัะกัน แลัะ

แก�ไขปัญหาความ์ขัดแยั�งโดยัไม่์ใช�ความ์รุันแรัง ปรัะกอุบด�วยั 2 บทเรีัยัน ได�แก่ ทำางานเป็นทีม์ แลัะปรัะนีปรัะนอุม์

หัวใจ

  5)  การัตัดสิินใจอุย่ัางรัับผิดชอุบ มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัทำาความ์เข�าใจปัญหา แก�ไขปัญหาด�วยัการั

คำาน้งถุ้งความ์ปลัอุดภัยั แลัะปรัะเมิ์นผลัขอุงการัตัดสิินใจอุยั่างมี์เหตุผลั ปรัะกอุบด�วยั 3 บทเรีัยัน ได�แก่ ลัำาดับ

สิำาคัญ ปลัอุดภัยัไว�ก่อุน แลัะทำานายัแสินสินุก

 2. แบบปรัะเม์นิความ์สิาม์ารัถุทางสิงัคม์ขอุงเดก็อุนุบาลั เปน็แบบสัิงเกตเด็กรัายับุคคลัด�วยัวิธีีการัสัิงเกต

แบบไม่์มี์ส่ิวนร่ัวม์ (Non-participant observation) ในช่วงรัะหว่างกิจกรัรัม์หลััก 6 กิจกรัรัม์ ได�แก่ กิจกรัรัม์เสิรีั 

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�

แบบร่ัวม์ม่์อุ เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),134-149
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กิจกรัรัม์สิรั�างสิรัรัค์ กิจกรัรัม์เคล่ั�อุนไหวแลัะจังหวะ กิจกรัรัม์เสิริัม์ปรัะสิบการัณ์์ กิจกรัรัม์กลัางแจ�ง แลัะกิจกรัรัม์

เกม์การัศ้กษา โดยัใช�ผู�ปรัะเมิ์น 1 คน ต่อุเด็กจำานวนไม่์เกิน 5 คน ปรัะเมิ์นด�วยัการันับจำานวนครัั�งพื่ฤติกรัรัม์

ขอุงเด็กคนลัะ 2 นาที ตาม์ลัำาดับ แลัะเม่์�อุสัิงเกตเด็กจนครับทุกคนแลั�วให�กลัับม์าเริั�ม์ต�นสัิงเกตเด็กคนแรักตาม์

กรัะบวนการัเดิม์อีุกครัั�งจนครับตาม์รัะยัะเวลัาที�กำาหนด แบบปรัะเมิ์นฯ ปรัะกอุบด�วยั 2 ด�าน ได�แก่ 1) ด�านความ์

สัิม์พัื่นธ์ีรัะหว่างบุคคลั เป็นการัส่ิ�อุสิารัทั�งทางวัจนแลัะอุวัจนภาษาเพ่ื่�อุสิรั�างแลัะรัักษาสิัม์พัื่นธีภาพื่ที�ดีกับผู�อุ่�น 

รัวม์ทั�งกำากับพื่ฤติกรัรัม์ขอุงตนเอุงได�อุย่ัางเหม์าะสิม์ จำานวน 6 ข�อุ แลัะ 2) ด�านการัทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�น เป็นการั

ทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�นอุย่ัางมั์�นใจในตนเอุง รัวม์ทั�งมี์ความ์เพีื่ยัรัพื่ยัายัาม์แลัะให�ความ์ช่วยัเหล่ัอุซ้�งกันแลัะกัน เพ่ื่�อุให�

งานสิำาเร็ัจลุัล่ัวงตาม์เป้าหม์ายัที�ตั�งไว�ได�อุยั่างรัาบร่ั�น จำานวน 6 ข�อุ รัวม์จำานวนทั�งสิิ�น 12 ข�อุ

 ผู�วิจัยัดำาเนินการัตรัวจสิอุบคุณ์ภาพื่ขอุงโปรัแกรัม์การัเรีัยันรัู�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสิังคม์ด�วยัเทคนิค

การัวิจัยัเดลัฟายัแบบอิุเล็ักทรัอุนิกส์ิ (e-Delphi) โดยัการัสิอุบถุาม์ผู�เชี�ยัวชาญ จำานวน 5 คน ผ่านการัใช�รัะบบ

อิุนเทอุร์ัเน็ตเป็นเคร่ั�อุงม่์อุในการัส่ิ�อุสิารัรัะหว่างผู�วิจัยักับผู�เชี�ยัวชาญ ซ้�งผู�เชี�ยัวชาญต�อุงมี์คุณ์สิม์บัติที�เป็นไปตาม์

หลัักเกณ์ฑ์ีที�กำาหนด ได�แก่ 1) ผู�เชี�ยัวชาญต�อุงสิำาเร็ัจการัศ้กษารัะดับปริัญญาเอุก สิาขาวิชาการัศ้กษาปฐม์วัยั 2) 

ผู�เชี�ยัวชาญต�อุงมี์ปรัะสิบการัณ์์ด�านการัจัดกิจกรัรัม์การัเรีัยันการัสิอุนในรัะดับอุนุบาลัเป็นรัะยัะเวลัาไม่์น�อุยักว่า 5 

ปี แลัะ 3)ผู�เชี�ยัวชาญต�อุงยิันยัอุม์ให�ความ์ร่ัวม์ม่์อุการัตรัวจสิอุบคุณ์ภาพื่ขอุงโปรัแกรัม์ฯ ด�วยัเทคนิคการัวิจัยัเดลั

ฟายัแบบอิุเล็ักทรัอุนิกส์ิ (e-Delphi) ตลัอุดจนจบกรัะบวนการั

 การัตรัวจสิอุบคุณ์ภาพื่ขอุงโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ด�วยัเทคนิคการัวิจัยัเดลัฟายัแบบ

อิุเล็ักทรัอุนิกส์ิ (e-Delphi) มี์ขั�นตอุนดำาเนินการัวิจัยั ดังนี�

 1)  การัตรัวจสิอุบคณุ์ภาพื่รัอุบที� 1 โดยัให�ผู�เชี�ยัวชาญพื่จิารัณ์าลังความ์คดิเห็นเกี�ยัวกับโปรัแกรัม์ฯ ซ้�ง

มี์ปรัะเด็นการัปรัะเมิ์น 9 ปรัะเด็น ได�แก่ 1) ความ์ชัดเจนขอุงวัตถุุปรัะสิงค์ 2) ความ์ชัดเจนขอุงเน่�อุหา 3) ความ์

สิอุดคลั�อุงรัะหวา่งหลัักการัขอุงโปรัแกรัม์ฯ กับขั�นตอุนการัจดักิจกรัรัม์ 4) ความ์สิอุดคลั�อุงรัะหวา่งกิจกรัรัม์กับขั�น

ตอุนการัจัดกิจกรัรัม์ 5) ความ์สิอุดคลั�อุงรัะหว่างกิจกรัรัม์กับเน่�อุหา 6) ความ์สิอุดคลั�อุงรัะหว่างกิจกรัรัม์กับวัยัขอุง

เด็ก 7) ความ์เหม์าะสิม์ขอุงส่ิ�อุแลัะแหล่ังเรีัยันรูั� 8) ความ์สิอุดคลั�อุงรัะหว่างการัปรัะเมิ์นผลักับวัตถุุปรัะสิงค์ แลัะ 

9) ความ์เหม์าะสิม์ขอุงรัะยัะเวลัาในการัจัดกิจกรัรัม์ เพื่่�อุวิเครัาะห์ค่าความ์ตรังเชิงเน่�อุหา (Content validity) 

ด�วยัการัพิื่จารัณ์าค่าดัชนีความ์สิอุดคลั�อุง (Item-Objective Congruence Index: IOC) 

 2)  การัตรัวจสิอุบคุณ์ภาพื่รัอุบที� 2 โดยัให�ผู�เชี�ยัวชาญพิื่จารัณ์าลังความ์คิดเห็นเกี�ยัวกับแนวทางการั

ปรัับปรุังโปรัแกรัม์ฯ ให�ม์ีคุณ์ภาพื่ ซ้�งมี์ปรัะเด็นการัปรัะเม์ิน 8 ปรัะเด็น ได�แก่ 1) การัปรัับรัะยัะเวลัาการัจัด

กิจกรัรัม์ 2) การัปรัับกิจกรัรัม์ทบทวนเน่�อุหาบทเรีัยัน 3) การัปรัับกิจกรัรัม์ร่ัวม์ม่์อุสิะท�อุนการัเรีัยันรูั� 4) การัปรัับบทบาท

สิะท�อุนการัเรีัยันรัู � 5) การัปรัับกิจกรัรัม์การัแต่งนิทาน 6) การัปรัับรัูปแบบการันำาเสินอุแผนกิจกรัรัม์ 7)

การัปรัับตวัอุยัา่งการัอุธีบิายักิจกรัรัม์ แลัะ 8) การัปรัับรัปูภาพื่ที�ใช�ในการัจัดกิจกรัรัม์ เพ่ื่�อุหาฉนัทาม์ติ (Consensus)

 3)  การัตรัวจสิอุบคุณ์ภาพื่รัอุบที� 3 โดยัให�ผู�เชี�ยัวชาญพิื่จารัณ์าลังความ์คิดเห็นเกี�ยัวกับความ์เหม์าะสิม์

ขอุงโปรัแกรัม์ฯ ที�ปรัับปรุังแลั�ว เพ่ื่�อุหาฉันทาม์ติรัอุบสุิดท�ายั (Final consensus) โดยัผู�วิจัยัคำานวณ์ตาม์เกณ์ฑ์ี

ที�กำาหนดไว� (Srisaard, 2017) ดังนี�

  ค่าเฉลีั�ยั 1.00 – 1.50 หม์ายัถุ้ง มี์ความ์เหม์าะสิม์ในรัะดับน�อุยัที�สุิด

  ค่าเฉลีั�ยั 1.51 – 2.50 หม์ายัถุ้ง มี์ความ์เหม์าะสิม์ในรัะดับน�อุยั

  ค่าเฉลีั�ยั 2.51 – 3.50 หม์ายัถุ้ง มี์ความ์เหม์าะสิม์ในรัะดับปานกลัาง

  ค่าเฉลีั�ยั 3.51 – 4.50 หม์ายัถุ้ง มี์ความ์เหม์าะสิม์ในรัะดับม์าก

  ค่าเฉลีั�ยั 4.51 – 5.00 หม์ายัถุ้ง มี์ความ์เหม์าะสิม์ในรัะดับม์ากที�สุิด

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�

แบบร่ัวม์ม่์อุ เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),134-149
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 ผู�วิจัยัดำาเนินการัตรัวจสิอุบคุณ์ภาพื่ขอุงแบบปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลัด�วยัเทคนิค

การัวิจัยัเดลัฟายัแบบอิุเล็ักทรัอุนิกส์ิ (e-Delphi) โดยัการัสิอุบถุาม์ผู�เชี�ยัวชาญ จำานวน 5 คน ผ่านการัใช�รัะบบ

อิุนเทอุร์ัเน็ตเป็นเคร่ั�อุงม่์อุในการัส่ิ�อุสิารัรัะหว่างผู�วิจัยักับผู�เชี�ยัวชาญ โดยัให�ผู�เชี�ยัวชาญพิื่จารัณ์าลังความ์คิดเห็น

เกี�ยัวกับแบบปรัะเมิ์นฯ เพ่ื่�อุวิเครัาะห์ค่าความ์ตรังเชิงเน่�อุหา (Content validity) ด�วยัการัพิื่จารัณ์าค่าดัชนีความ์

สิอุดคลั�อุง (Item-Objective Congruence Index: IOC) 

 ผู�วิจัยัวิเครัาะห์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหา (Content validity) ด�วยัการัพิื่จารัณ์าค่าดัชนีความ์สิอุดคลั�อุง

รัะหว่างข�อุคำาถุาม์กับวัตถุุปรัะสิงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) แลั�วนำาม์าหาฉันทาม์ติ 

(Consensus) ด�วยัการัพิื่จารัณ์าค่าสิถิุติรั�อุยัลัะ (Percentage) ค่ามั์ธียัฐาน (Median) แลัะค่าการักรัะจายัขอุง

ข�อุมู์ลั (Inter-Quartile Range) จากนั�นนำาข�อุเสินอุแนะม์าปรัับปรุังเป็นโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์

ฉบับนำาร่ัอุง แลัะแบบปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั

 รัะยัะที� 2 การันำาร่ัอุงโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสิงัคม์ เปน็การัดำาเนนิการัทดลัอุงใช�เพ่ื่�อุตรัวจ

สิอุบคุณ์ภาพื่ขอุงโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ฉบับนำาร่ัอุง แลัะแบบปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์

ขอุงเด็กอุนุบาลั โดยัเป็นฉบับปรัับปรัุงที�ผู�วิจัยัพัื่ฒนาข้�นจากการัวิจัยัในรัะยัะที� 1 เพื่่�อุศ้กษาเกี�ยัวกับปัญหาแลัะ

ผลัที�ได�รัับจากการัทดลัอุงใช� ซ้�งมี์รัายัลัะเอีุยัด ดังนี�

 ตัวอุยั่างที�ใช�ในการัวิจัยั ได�แก่ เด็กอุายุั 5 - 6 ปี ที�กำาลัังศ้กษาอุยัูใ่นชั�นอุนุบาลัปีที� 3 ภาคปลัายั ปีการั

ศ้กษา 2563 โรังเรีัยันบ�านนำ�าใจ (นาม์สิม์ม์ติ) สัิงกัดสิำานักงานคณ์ะกรัรัม์การัการัศ้กษาขั�นพ่ื่�นฐานชลับุรีั เขต 1 

ตำาบลัแสินสุิข อุำาเภอุเม่์อุง จังหวัดชลับุรีั จำานวน 15 คน โดยัการัเล่ัอุกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซ้�ง

มี์เกณ์ฑ์ีการัพิื่จารัณ์า ได�แก่ 1) โรังเรีัยันเปิดสิอุนรัะดับชั�นอุนุบาลั 3 จำานวนอุยั่างน�อุยั 1 ห�อุง 2) โรังเรีัยันมี์เด็ก

อุายุั 5 - 6 ปี ที�กำาลัังศ้กษาอุยัูใ่นชั�นอุนุบาลัปีที� 3 จำานวนอุยั่างน�อุยั 15 คน 3) โรังเรีัยันจัดตารัางเวลัาว่างช่วงบ่ายั

ก่อุนเลิักเรีัยันอุยั่างน�อุยัวันลัะ 30 นาที แลัะ 4) ผู�บริัหารั ครูัปรัะจำาชั�น แลัะผู�ปกครัอุงยัินยัอุม์เข�าร่ัวม์การัวิจัยัด�วยั

ความ์สิมั์ครัใจ

 ผู�วิจัยันำาโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสิังคม์ฉบับนำาร่ัอุงม์าใช� โดยัเล่ัอุกเน่�อุหาเร่ั�อุงที� 1 การั

ตรัะหนักรูั�ตนเอุง มี์เน่�อุหาเกี�ยัวกับการัทำาความ์รูั�จักแลัะเข�าใจตนเอุงในด�านข�อุดี ความ์สิาม์ารัถุ แลัะอุารัม์ณ์์พ่ื่�นฐาน

ได�อุย่ัางถูุกต�อุง จำานวน 12 แผน ปรัะกอุบด�วยัขั�นตอุนการัจัดกิจกรัรัม์ 3 ขั�นตอุน ได�แก่ 1) การัเตรีัยัม์พื่รั�อุม์เรีัยันรูั� 

เป็นขั�นการันำาเข�าสู่ิกิจกรัรัม์เพ่ื่�อุช่วยัให�เด็กมี์ความ์พื่รั�อุม์สิำาหรัับการัเรีัยันรูั� ใช�เวลัาปรัะม์าณ์ 5 นาที 2) การัร่ัวม์ม่์อุ

เรีัยันรูั� เป็นขั�นการัทำากิจกรัรัม์เพ่ื่�อุให�เด็กแก�ไขปัญหาหร่ัอุลังม่์อุทำากิจกรัรัม์ด�วยัตนเอุง ใช�เวลัาปรัะม์าณ์ 15 นาที 

แลัะ 3) การัสิรุัปการัเรีัยันรูั� เป็นขั�นการัสิรุัปกิจกรัรัม์เพ่ื่�อุช่วยัให�เด็กเข�าใจเกี�ยัวกับสิิ�งที�ได�เรีัยันรูั� ใช�เวลัาปรัะม์าณ์ 

10 นาที ผู�วิจัยัจัดกิจกรัรัม์ให�แก่เด็กชั�นอุนุบาลัปีที� 3 เป็นรัะยัะเวลัา 3 สัิปดาห์ แบ่งอุอุกเป็นสัิปดาห์ลัะ 4 วัน 

วันลัะ 30 นาที ในรัะหว่างเวลัา 14.30 – 15.00 น. 

 ผู�วิจัยัแลัะผู�ช่วยัวิจัยั จำานวน 3 คน เกบ็รัวบรัวม์ข�อุม์ลูัด�วยัแบบปรัะเม์นิความ์สิาม์ารัถุทางสิงัคม์ขอุงเดก็

อุนุบาลั ในช่วงก่อุนการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ เป็นรัะยัะเวลัา 1 สัิปดาห์ แลัะหลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ เป็น

รัะยัะเวลัา 1 สัิปดาห์ แบ่งอุอุกเป็นสัิปดาห์ลัะ 3 ครัั�ง ครัั�งลัะ 1 วัน วันลัะ 3 ชั�วโม์ง ในช่วงเวลัา 09.00 – 11.00 

น. แลัะ 14.00 – 15.00 น. โดยัใช�วิธีีการัสัิงเกตเด็กเป็นรัายับุคคลัแบบไม่์มี์ส่ิวนร่ัวม์ (Non-participant obser-

vation) ในช่วงรัะหว่างกิจกรัรัม์หลััก 6 กิจกรัรัม์ ได�แก่ กิจกรัรัม์เสิรัี กิจกรัรัม์สิรั�างสิรัรัค์ กิจกรัรัม์เคลั่�อุนไหว

แลัะจังหวะ กิจกรัรัม์เสิริัม์ปรัะสิบการัณ์์ กิจกรัรัม์กลัางแจ�ง แลัะกิจกรัรัม์เกม์การัศ้กษา โดยัใช�ผู�ปรัะเมิ์น 1 คน 

ต่อุเด็กจำานวนไม่์เกิน 5 คน ปรัะเมิ์นด�วยัการันับจำานวนครัั�งพื่ฤติกรัรัม์ขอุงเด็กคนลัะ 2 นาที ตาม์ลัำาดับ แลัะเม่์�อุ

สัิงเกตเด็กจนครับทุกคนแลั�ว ให�กลัับม์าเริั�ม์ต�นสัิงเกตเด็กคนแรักตาม์กรัะบวนการัเดิม์อีุกครัั�งจนครับตาม์เวลัาที�

กำาหนด ข�อุมู์ลัที�ได�จากแบบปรัะเมิ์นฯ ผู�วิจัยันำาม์าวิเครัาะห์เพ่ื่�อุหาค่าความ์เช่�อุมั์�นรัะหว่างผู�ปรัะเมิ์น (Inter-rater 

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�
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reliability) ด�วยัการัพิื่จารัณ์าค่าสัิม์ปรัะสิิทธิี�สิหสัิม์พัื่นธ์ีภายัในชั�น (Intraclass Correlation Coefficient) แลัะ

ใช�สิถิุติเชิงบรัรัยัายั ได�แก่ ค่าเฉลีั�ยั (Mean) แลัะส่ิวนเบี�ยังเบนม์าตรัฐาน (Standard Deviation) แลัะวิเครัาะห์

ความ์แปรัปรัวนแบบวัดซำ�า (Repeated measures ANOVA) เพ่ื่�อุเปรีัยับเทียับค่าเฉลีั�ยัขอุงคะแนนความ์สิาม์ารัถุ

ทางสัิงคม์รัะหว่างก่อุนแลัะหลัังการัใช�โปรัแกรัม์ฯ ฉบับนำาร่ัอุง

ผลการวิจััย

 ระยะที� 1 การพัื่ฒนาโปรแกรมการเรียนร้�ทางอารมณ์์และสัังคมตามแนวคิดเซเฟอร์และการเรียนร้�

แบบร่วมมือ 

 1.  ผลัการัพัื่ฒนาโปรัแกรัม์ฯ โดยัผู�วิจัยัพัื่ฒนาคู่ม่์อุเพ่ื่�อุใช�เป็นเอุกสิารัที�ช่วยัให�ผู�ที�จะนำาโปรัแกรัม์ฯ ไป

ใช�เกิดความ์เข�าใจแลัะสิาม์ารัถุนำาไปใช�ได�อุยั่างถูุกต�อุงตาม์วัตถุุปรัะสิงค์ที�ตั�งไว� ซ้�งปรัะกอุบด�วยั 2 ตอุน ดังนี�

ตอุนที� 1 คำาชี�แจงเกี�ยัวกับโปรัแกรัม์ฯ ปรัะกอุบด�วยั 5 หัวข�อุ ดังนี�

  1.1  หลัักการั ปรัะกอุบด�วยัหลัักการั 5 ปรัะการั ได�แก่ 1) การัจัดเรีัยังเน่�อุหาขอุงกิจกรัรัม์ ตาม์

ลัำาดับความ์ยัากง่ายั 2) การัจัดการัเรีัยันรูั�เชิงรุักที�กรัะตุ�นให�เด็กรูั�ส้ิกสินใจลังม่์อุทำากิจกรัรัม์กลุ่ัม์ย่ัอุยัด�วยัตนเอุง 

3) การัจัดการัภายัในกลุ่ัม์เพ่ื่�อุให�เด็กเข�าใจเป้าหม์ายั รัะยัะเวลัา แลัะบทบาทในการัทำากิจกรัรัม์กลุ่ัม์ 4) การัจัด

กิจกรัรัม์สิะท�อุนการัเรีัยันรูั�ที�ให�เด็กสิะท�อุนความ์รูั�ส้ิกแลัะปรัะสิบการัณ์์ขอุงตนเอุงที�ได�รัับ แลัะ 5) การัจดักิจกรัรัม์

ควบคู่กับการัให�ข�อุมู์ลัยั�อุนกลัับเพ่ื่�อุให�คำาแนะนำาหร่ัอุความ์ช่วยัเหล่ัอุในขณ์ะที�เด็กทำากิจกรัรัม์

  1.2  วัตถุุปรัะสิงค์ เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั

  1.3  รัะยัะเวลัาในการัจัดกิจกรัรัม์ 12 สัิปดาห์ แบ่งอุอุกเป็นสัิปดาห์ลัะ 4 วัน วันลัะ 30 นาที

  1.4  เน่�อุหา ปรัะกอุบด�วยั 5 เร่ั�อุง ได�แก่ การัตรัะหนักรูั�ตนเอุง การัจัดการัตนเอุง การัตรัะหนัก

รูั�สัิงคม์ ทักษะสัิม์พัื่นธีภาพื่ แลัะการัตัดสิินใจอุย่ัางรัับผิดชอุบ

  1.5  ขั�นตอุนการัจัดกิจกรัรัม์ ปรัะกอุบด�วยั 3 ขั�นตอุน ดังนี�

    1)   การัเตรีัยัม์พื่รั�อุม์เรีัยันรูั� เป็นขั�นการันำาเข�าสู่ิกิจกรัรัม์เพ่ื่�อุช่วยัให�เด็กมี์ความ์พื่รั�อุม์สิำาหรัับ

การัเรีัยันรูั� โดยัมี์ขั�นตอุนย่ัอุยั ดังนี� 

     1.1)  การัแบ่งกลุ่ัม์ยัอุ่ยั เป็นการัจัดเด็กอุอุกเป็นกลุ่ัม์ กลุ่ัม์ลัะ 3 – 5 คน แบบคลัะรัะดบั

ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ แลั�วให�เด็กแต่ลัะคนกำาหนดบทบาทหน�าที�ขอุงตนเอุงในการัทำากิจกรัรัม์กลุ่ัม์ย่ัอุยั เพ่ื่�อุให�

เด็กเกิดความ์ช่วยัเหล่ัอุซ้�งกันแลัะกัน แลัะสิาม์ารัถุทำากิจกรัรัม์ร่ัวม์กันได�อุยั่างทั�วถุ้ง

     1.2)  การัสิำารัวจความ์พื่รั�อุม์ เป็นการัเปิดโอุกาสิให�เด็กทุกคนได�ทบทวนข�อุตกลังใน

การัทำากิจกรัรัม์รัว่ม์กัน รัวม์ทั�งได�สิำารัวจ สิะท�อุน แลัะรัับฟงัอุารัม์ณ์์ความ์รูั�ส้ิกทั�งขอุงตนเอุงแลัะเพ่ื่�อุนในกลุ่ัม์ เพ่ื่�อุ

สิรั�างบรัรัยัากาศให�เด็กรูั�ส้ิกมี์ความ์พื่รั�อุม์ในการัทำากิจกรัรัม์ร่ัวม์กัน 

    2)  การัร่ัวม์ม่์อุเรีัยันรูั� เป็นขั�นการัทำากิจกรัรัม์เพ่ื่�อุให�เด็กแก�ไขปัญหาหร่ัอุลังม่์อุทำากิจกรัรัม์

ด�วยัตนเอุง โดยัมี์ขั�นตอุนย่ัอุยั ดังนี�

     2.1)  การัสิรั�างความ์เข�าใจ เป็นการัจูงใจให�เด็กเกิดความ์สินใจแลัะกรัะต่อุร่ัอุรั�นในการั

เรีัยันรูั� โดยัครูัเริั�ม์ต�นด�วยัการัเล่ัาเกี�ยัวกับเร่ั�อุงรัาวที�ต�อุงการัให�เด็กได�เรีัยันรูั�ผ่านการัใช�นิทานปรัะกอุบภาพื่เป็นส่ิ�อุ 

หลัังจากนั�นครูัจ้งให�เด็กเล่ันเกม์เพ่ื่�อุเตรีัยัม์ตัวแลัะสิรั�างความ์เข�าใจในการัทำากิจกรัรัม์กลุ่ัม์ในขั�นตอุนต่อุไป

     2.2)  การัลังม่์อุทำา เป็นการักรัะตุ�นให�เด็กต�อุงการัมี์ส่ิวนร่ัวม์แลัะริัเริั�ม์ในการัลังม่์อุทำา

กิจกรัรัม์กลุ่ัม์ด�วยัตนเอุง โดยัครูัชี�แจงเกี�ยัวกับกิจกรัรัม์ที�ต�อุงการัให�เด็กทำา แลั�วให�เด็กร่ัวม์กันวางแผนแลัะลังม่์อุ

ทำากิจกรัรัม์ โดยัม์คีรูัเป็นผู�อุำานวยัความ์สิะดวกเพ่ื่�อุให�เด็กสิาม์ารัถุทำากิจกรัรัม์ได�ตาม์เปา้หม์ายัที�ตั�งไว�ภายัในรัะยัะ

เวลัาที�กำาหนด 

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�
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    3)  การัสิรุัปการัเรีัยันรูั� เป็นขั�นการัสิรุัปกิจกรัรัม์เพ่ื่�อุช่วยัให�เด็กเข�าใจเกี�ยัวกับสิิ�งที�ได�เรีัยัน

รูั� โดยัมี์ขั�นตอุนย่ัอุยั ดังนี�

     3.1)  การันำาเสินอุผลังาน เป็นการัส่ิงเสิริัม์ให�เด็กได�แสิดงผลังาน ร่ัวม์กันซักถุาม์ หร่ัอุ

แสิดงความ์คิดเห็นเกี�ยัวกับผลังานตาม์ความ์สินใจ เพ่ื่�อุให�เด็กทุกคนแลักเปลีั�ยันข�อุมู์ลัเกี�ยัวกับสิิ�งที�ได�เรีัยันรูั�ร่ัวม์

กันอุยั่างทั�วถุ้ง 

     3.2)  การัสิะท�อุนปรัะสิบการัณ์์ เปน็การัสินับสินุนให�เด็กได�สิะท�อุนถุ้งสิิ�งที�ตนเอุงได�รัับ

จากการัเรีัยันรัู� ด�วยัการัให�เด็กวาดภาพื่หรั่อุเขียันบรัรัยัายัลังในสิม์ุดบันท้กการัเรีัยันรัู�โดยัมี์ครัูคอุยัให�คำาแนะนำา 

เพ่ื่�อุให�เด็กสิาม์ารัถุเช่�อุม์โยังการัเรีัยันรูั�ได�อุย่ัางสิอุดคลั�อุงกับวัตถุุปรัะสิงค์ขอุงการัทำากิจกรัรัม์ในแต่ลัะครัั�ง ตอุนที� 2 

แนวทางในการัใช�โปรัแกรัม์ฯ ปรัะกอุบด�วยั 3 หัวข�อุ ได�แก่ ส่ิ�อุนิทาน อุุปกรัณ์์กิจกรัรัม์ แลัะแผนการัจัดโปรัแกรัม์ฯ 

จำานวน 48 แผน

 2.  ผลัการัวิเครัาะห์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหา (Content validity) ขอุงโปรัแกรัม์ฯ ด�วยัการัพิื่จารัณ์าค่า

ดัชนีความ์สิอุดคลั�อุง (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยัคำานวณ์ตาม์เกณ์ฑ์ีที�กำาหนดไว�ว่า ค่าดัชนี

ความ์สิอุดคลั�อุงต�อุงมี์ม์ากกว่า 0.50 จ้งถุ่อุว่ามี์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหา แต่หากมี์ค่าดัชนีความ์สิอุดคลั�อุงน�อุยักว่า 0.50 

ต�อุงนำาม์าปรัับปรุัง (ศิริัชัยั กาญจนวาสีิ (2556).) ซ้�งผลัการัวิเครัาะห์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหา พื่บว่า ค่าเฉลีั�ยัขอุงดัชนี

ความ์สิอุดคลั�อุงทั�งฉบับเท่ากับ 0.91 แสิดงว่า โปรัแกรัม์ฯ มี์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหา 

 3.  ผลัการัวิเครัาะห์แนวทางการัปรัับปรัุงโปรัแกรัม์ฯ ด�วยัการัหาฉันทาม์ติ โดยัคำานวณ์ตาม์เกณ์ฑ์ีที�

กำาหนดไว�ว่า ค่ารั�อุยัลัะต�อุงมี์ม์ากกว่า 80 จ้งถุ่อุว่าเห็นชอุบร่ัวม์กัน (Hasson, Keeney, & McKenna, 2000) ซ้�ง

ผลัการัวิเครัาะห์พื่บว่า ฉันทาม์ติทั�งฉบับมี์อัุตรัาการัเห็นชอุบ (Percentage) รั�อุยัลัะ 100 มี์ค่ามั์ธียัฐาน (Median) 

เท่ากับ 3.00 แลัะมี์ค่าการักรัะจายัขอุงข�อุมู์ลั (Inter-Quartile Range) เท่ากับ 0.00 แสิดงว่า ผู�เชี�ยัวชาญเห็นชอุบ

กับแนวทางการัปรัับปรัุงโปรัแกรัม์ฯ ปรัะกอุบด�วยั 8 ปรัะเด็น ได�แก่ 1) การัปรัับลัดรัะยัะเวลัาการัจัดกิจกรัรัม์

ไม่์เกิน 30 นาที 2) การัปรัับเพิื่�ม์กิจกรัรัม์ทบทวนเน่�อุหาบทเรีัยันเดิม์ก่อุนเริั�ม์บทเรีัยันใหม่์ในขั�นตอุนการัจัดกิจกรัรัม์

ขั�นแรัก 3) การัปรัับเพิื่�ม์กิจกรัรัม์ร่ัวม์ม่์อุสิะท�อุนการัเรีัยันรูั�ในขั�นตอุนการัจัดกิจกรัรัม์ขั�นสุิดท�ายั 4) การัปรัับเปลีั�ยัน

บทบาทจากฝ่่ายัสิะท�อุนการัเรีัยันรูั�เป็นฝ่่ายัเก็บรัวบรัวม์ข�อุมู์ลั 5) การัปรัับเปลีั�ยันกิจกรัรัม์การัแต่งนิทานเป็นการั

บรัรัยัายัเหตุการัณ์์สัิ�น ๆ  6) การัปรัับเปลีั�ยันรูัปแบบการันำาเสินอุแผนกจิกรัรัม์ให�เด็กเป็นผู�นำาในการัทำากิจกรัรัม์ 7) 

การัปรัับตัวอุย่ัางคำาพูื่ดที�ใช�ในการัอุธิีบายัการัจัดกิจกรัรัม์ แลัะ 8) การัปรัับเพิื่�ม์การัแสิดงรูัปภาพื่ตัวอุยั่างขอุงส่ิ�อุ

แลัะอุุปกรัณ์์ที�ใช�ในการัจัดกิจกรัรัม์ไว�ในคู่ม่์อุการัใช�โปรัแกรัม์ฯ 

 4.  ผลัการัวิเครัาะห์รัะดับความ์เหม์าะสิม์ขอุงโปรัแกรัม์ฯ พื่บว่า ค่าเฉลีั�ยัขอุงรัะดับความ์เหม์าะสิม์

เท่ากับ 4.60 แสิดงว่า โปรัแกรัม์ฯ มี์ความ์เหม์าะสิม์ในรัะดับม์ากที�สุิด 

 5.  ผลัการัวิเครัาะห์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหา (Content validity) ขอุงแบบปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทาง

สัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั ด�วยัการัพิื่จารัณ์าค่าดัชนีความ์สิอุดคลั�อุง (Item-Objective Congruence Index: IOC) 

โดยัคำานวณ์ตาม์เกณ์ฑ์ีที�กำาหนดไว�ว่า ค่าดัชนีความ์สิอุดคลั�อุงต�อุงมี์ม์ากกว่า 0.50 จ้งถุ่อุว่ามี์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหา 

แต่หากมี์ค่าดัชนีความ์สิอุดคลั�อุงน�อุยักว่า 0.50 ต�อุงนำาม์าปรัับปรุัง ศิริัชัยั กาญจนวาสีิ (2556) ซ้�งผลัการัวิเครัาะห์

ความ์ตรังเชิงเน่�อุหาพื่บว่า ค่าเฉลีั�ยัขอุงดัชนีความ์สิอุดคลั�อุงทั�งฉบับเท่ากับ 1.00 แสิดงว่า แบบปรัะเม์ินความ์

สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลัมี์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหา

 ระยะที� 2 การนำาร่องโปรแกรมการเรียนร้�ทางอารมณ์์และสัังคม 

 1.  ผลัการัวิเครัาะห์ค่าความ์เช่�อุมั์�นรัะหว่างผู�ปรัะเมิ์น (Inter-rater reliability) ด�วยัการัพิื่จารัณ์าค่า 

สัิม์ปรัะสิิทธิี�สิหสัิม์พัื่นธ์ีภายัในชั�น (Intraclass Correlation Coefficient) โดยัคำานวณ์ตาม์เกณ์ฑ์ีที�กำาหนดไว�ว่า 

ค่าความ์เช่�อุมั์�นรัะหว่างผู�ปรัะเมิ์นต�อุงมี์ม์ากกว่า 0.80 จ้งถุ่อุว่ามี์ความ์เช่�อุมั์�นในรัะดับสูิง (Streiner & Norman, 

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�
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2008) ซ้�งผลัการัวิเครัาะห์พื่บว่า ค่าความ์เช่�อุมั์�นทั�งฉบับเท่ากับ 0.88 แสิดงว่า แบบปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทาง

สัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลัมี์ความ์เช่�อุมั์�นในรัะดับสูิง ซ้�งแยักเป็น 2 ด�าน ได�แก่ 1) ด�านความ์สัิม์พัื่นธ์ีรัะหว่างบุคคลั มี์

ค่าความ์เช่�อุมั์�นรัายัด�านเท่ากับ 0.87 แลัะ 2) ด�านการัทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�น มี์ค่าความ์เช่�อุมั์�นรัายัด�านเท่ากับ 0.89

 2.  ผลัการัวิเครัาะห์สิถิุติพ่ื่�นฐานขอุงตัวแปรัที�ใช�ในการัศ้กษา ด�วยัการัใช�สิถิุติเชิงบรัรัยัายั (Descriptive 

statistics) ได�แก่ ค่าเฉลีั�ยั (Mean) ส่ิวนเบี�ยังเบนม์าตรัฐาน (Standard Deviation) แลัะการัวิเครัาะห์เปรีัยับเทียับ

ความ์แตกต่างขอุงค่าคะแนนเฉลีั�ยัความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ รัะหว่างก่อุนกับหลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ ด�วยัการั

วิเครัาะห์ความ์แปรัปรัวนแบบวัดซำ�า (Repeated measures ANOVA) ดังนี� 

ตาราง 1 การัวิเครัาะห์สิถิุติพ่ื่�นฐาน แลัะเปรีัยับเทียับความ์แตกต่างขอุงค่าคะแนนเฉลีั�ยัความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ 

รัะหว่างก่อุนกับหลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์

ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์

1.   ด�านความ์สัิม์พัื่นธ์ีรัะหว่างบุคคลั

2.  ด�านการัทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�น

รัวม์

ก่อุนการัทดลัอุงใช�

M

47.83

41.07

88.90

SD

1.08

1.08

1.04

หลัังการัทดลัอุงใช�              สิถิุติทดสิอุบ

M

50.29

44.60

94.89

SD

1.10

1.07

1.05

F

33.60**

29.66**

51.24**

η
p
2

.74

.71

.81

**ค่านัยัสิำาคัญทางสิถิุติที�รัะดับ .01

 จากตารัาง 1 สิาม์ารัถุสิรุัปผลัการัวิเครัาะห์ได� ดังนี�

  2.1  ผลัการัวิเครัาะห์สิถิุติพื่่�นฐานขอุงความ์สิาม์ารัถุทางสิังคม์พื่บว่า ก่อุนการัทดลัอุงใช�โปรั

แกรัม์ฯ มี์ค่าคะแนนเฉลีั�ยัเท่ากับ 88.90 แลัะมี์ส่ิวนเบี�ยังเบนม์าตรัฐานเท่ากับ 1.04 ส่ิวนความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์

หลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ มี์ค่าคะแนนเฉลีั�ยัเท่ากับ 94.89 มี์ส่ิวนเบี�ยังเบนม์าตรัฐานเท่ากับ 1.05

  2.2  ผลัการัวิเครัาะห์สิถิุติพ่ื่�นฐานขอุงความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์รัายัด�านพื่บว่า ด�านความ์สัิม์พัื่นธ์ี

รัะหว่างบุคคลั ก่อุนการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ มี์ค่าคะแนนเฉลีั�ยัเท่ากับ 47.83 มี์ส่ิวนเบี�ยังเบนม์าตรัฐานเท่ากับ 

1.08 หลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ มี์ค่าคะแนนเฉลีั�ยัเท่ากับ 50.29 มี์ส่ิวนเบี�ยังเบนม์าตรัฐานเท่ากับ 1.10 ส่ิวนด�าน

การัทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�น ก่อุนการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ มี์ค่าคะแนนเฉลีั�ยัเท่ากับ 41.07 มี์ส่ิวนเบี�ยังเบนม์าตรัฐาน

เท่ากับ 1.08 หลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ มี์ค่าคะแนนเฉลีั�ยัเท่ากับ 44.60 มี์ส่ิวนเบี�ยังเบนม์าตรัฐานเท่ากับ 1.07

  2.3  ผลัการัวิเครัาะห์เปรีัยับเทียับความ์แตกต่างขอุงค่าคะแนนเฉลีั�ยัความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ 

รัะหว่างก่อุนกับหลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ พื่บว่า ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์หลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ สูิง

กว่าก่อุนการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ อุย่ัางมี์นัยัสิำาคัญทางสิถิุติที�รัะดับ .01

  2.4  ผลัการัวิเครัาะห์เปรีัยับเทียับความ์แตกต่างขอุงค่าคะแนนเฉลีั�ยัความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ด�าน

ความ์สัิม์พัื่นธ์ีรัะหว่างบุคคลั รัะหว่างก่อุนกับหลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ พื่บว่า ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ด�าน

ความ์สัิม์พัื่นธ์ีรัะหว่างบุคคลั หลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ สูิงกว่าก่อุนการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ อุยัา่งมี์นัยัสิำาคัญ

ทางสิถิุติที�รัะดับ .01

  2.5  ผลัการัวิเครัาะห์เปรีัยับเทียับความ์แตกต่างขอุงค่าคะแนนเฉลีั�ยัความ์สิาม์ารัถุทางสิงัคม์ด�าน

การัทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�น รัะหว่างก่อุนแลัะหลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ พื่บว่า ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ด�านการั

ทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�น หลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ สูิงกว่าก่อุนการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ อุยั่างมี์นัยัสิำาคัญทางสิถิุติ

ที�รัะดับ .01

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�

แบบร่ัวม์ม่์อุ เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั วิารสูารพัฒนาการเร่ยนการสูอน มหาวิิทยาลััยรังสิูต, 17(1),134-149
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 3.  ผลัการันำาร่ัอุงเพ่ื่�อุศ้กษาเกี�ยัวกับปัญหาในการัใช�โปรัแกรัม์ฯ พื่บว่า มี์ปรัะเด็นที�ควรัปรัับปรุังเพิื่�ม์เติม์ 

2 ปรัะเด็น ดังนี�

  3.1 รัะยัะเวลัาที�ใช�ในการัทำากิจกรัรัม์ โดยัผู�วิจัยัพื่บว่า ควรัปรัับรัะยัะเวลัาที�ใช�ในการัทำากิจกรัรัม์

ในแต่ลัะขั�นให�มี์ลัักษณ์ะยั่ดหยัุน่ม์ากข้�น เน่�อุงจากช่วง 1 – 2 วันแรัก เด็กยัังไม่์เข�าใจเกี�ยัวกับรัายัลัะเอีุยัดต่าง ๆ 

ขอุงกิจกรัรัม์ ไม่์ว่าจะเป็นการัแบ่งบทบาท ข�อุตกลังการัปฏิิบัติตน วิธีีการัใช�ม์าตรัวัดอุารัม์ณ์์ แลัะการัสิะท�อุนการั

เรีัยันรูั� จ้งจำาเป็นต�อุงใช�เวลัาในการัอุธิีบายัเพ่ื่�อุให�เด็กเข�าใจอุย่ัางถูุกต�อุง ดังนั�น ผู�วิจัยัจ้งปรัับรัะยัะเวลัาที�ใช�เดิม์

กำาหนดให�ใช�เวลัาในการัทำากิจกรัรัม์ครัั�งลัะ 30 นาที ในรัะหว่างเวลัา 14.30 – 15.00 น. ปรัับเป็นทำากิจกรัรัม์ครัั�งลัะ 

30 - 45 นาที ในรัะหว่างเวลัา 14.15 – 15.00 น. โดยัในแต่ลัะขั�นตอุนยั่อุยัมี์การัปรัับรัะยัะเวลัา ดังนี�

  ขั�นที� 1 การัเตรีัยัม์พื่รั�อุม์เรีัยันรูั� เดิม์กำาหนดให�ใช�เวลัา 5 นาที ปรัับเป็น 5 - 10 นาที

  ขั�นที� 2 การัร่ัวม์ม่์อุเรีัยันรูั� เดิม์กำาหนดให�ใช�เวลัา 15 นาที ปรัับเป็น 15 - 20 นาที

  ขั�นที� 3 การัสิรุัปการัเรีัยันรูั� เดิม์กำาหนดให�ใช�เวลัา 10 นาที ปรัับเป็น 10 - 15 นาที

  3.2  ลัักษณ์ะความ์ซับซ�อุนขอุงกิจกรัรัม์ โดยัผู�วิจัยัพื่บว่า ควรัปรัับลัักษณ์ะขอุงกิจกรัรัม์ให�มี์ความ์

ซับซ�อุนน�อุยัลัง หร่ัอุใช�อุุปกรัณ์์จำานวนน�อุยัลัง เช่น กิจกรัรัม์เกม์ควรัม์กีติกาที�เด็กสิาม์ารัถุทำาความ์เข�าใจได�ง่ายั หร่ัอุ

เป็นเกม์ที�เด็กมี์ความ์คุ�นเคยัอุยัูบ่�าง เพ่ื่�อุให�เด็กสิาม์ารัถุเล่ันได�โดยัไม่์ต�อุงขอุความ์ช่วยัเหล่ัอุจากผู�วิจัยัม์ากนัก ส่ิวน

กิจกรัรัม์ศิลัปะสิรั�างสิรัรัค์ควรัมี์ขนาดผลังานที�ไม่์ใหญ่จนเกินไป หร่ัอุใช�อุุปกรัณ์์ที�มี์จำานวนไม่์ม์ากจนเกินไป เพ่ื่�อุให�

เด็กสิาม์ารัถุทำากิจกรัรัม์สิำาเร็ัจได�ภายัในรัะยัะเวลัาที�กำาหนด

อภิิปรายผล

 1.  โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ที�ผู�วิจัยัพัื่ฒนาข้�น มี์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหาแลัะมี์ความ์

เหม์าะสิม์อุยัู่ในรัะดับม์ากที�สุิด เน่�อุงจากโปรัแกรัม์ฯ ถูุกพัื่ฒนาข้�นอุย่ัางเป็นขั�นตอุนแลัะมี์รัะบบรัะเบียับวิธีีการั

วิจัยัที�เหม์าะสิม์ ด�วยัการัศ้กษาแลัะวิเครัาะห์ข�อุมู์ลัจากเอุกสิารั แลัะงานวิจัยัต่าง ๆ ที�เกี�ยัวข�อุง เพ่ื่�อุกำาหนดให�มี์

เน่�อุหาที�เหม์าะสิม์ในการัส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ให�เพิื่�ม์สูิงข้�น ซ้�งสิอุดคลั�อุงกับแนวคิดขอุง Joyce and 

Weil (2000) ที�กล่ัาวว่า หลัักการัสิำาคัญในการัพัื่ฒนาโปรัแกรัม์ ได�แก่ 1) โปรัแกรัม์ที�จะพัื่ฒนาต�อุงมี์หลัักการั 

แนวคิด หร่ัอุทฤษฎีที�ได�รัับการัเผยัแพื่ร่ัแลัะมี์ความ์น่าเช่�อุถุ่อุม์ารัอุงรัับ 2) โปรัแกรัม์ที�พัื่ฒนาแลั�วจะต�อุงถูุกนำาไปใช�

เพ่ื่�อุทดสิอุบแลัะตรัวจสิอุบคุณ์ภาพื่ในสิถุานการัณ์์จริัง แลั�วนำาข�อุมู์ลัที�ได�รัับม์าปรัับปรุังแก�ไขให�ดีข้�น 3) โปรัแกรัม์

สิาม์ารัถุถูุกพัื่ฒนาข้�นเพ่ื่�อุวัตถุุปรัะสิงค์ทั�วไป หร่ัอุถูุกพัื่ฒนาข้�นเพ่ื่�อุวัตถุุปรัะสิงค์เฉพื่าะอุยั่างใดอุยั่างหน้�งก็ได� 

  นอุกจากนี� โปรัแกรัม์ฯ มี์ขั�นตอุนการัจัดกิจกรัรัม์ 3 ขั�นตอุน ได�แก่ 1) การัเตรีัยัม์พื่รั�อุม์เรีัยันรูั� เป็น

ขั�นการันำาเข�าสิู่กิจกรัรัม์เพื่่�อุช่วยัให�เด็กมี์ความ์พื่รั�อุม์สิำาหรัับการัเรีัยันรัู� โดยัแบ่งเด็กเป็นกลัุ่ม์ยั่อุยัแลั�วสิำารัวจ

ความ์พื่รั�อุม์แลัะทบทวนข�อุตกลังก่อุนทำากิจกรัรัม์ร่ัวม์กัน 2) การัร่ัวม์ม่์อุเรีัยันรูั� เป็นขั�นการัทำากิจกรัรัม์เพ่ื่�อุให�เด็ก

แก�ไขปัญหาหร่ัอุลังม่์อุทำากิจกรัรัม์ โดยัจัดกิจกรัรัม์ที�กรัะตุ�นความ์สินใจเพ่ื่�อุให�เด็กเกิดความ์กรัะต่อุร่ัอุรั�นในการั

ลังม่์อุทำากิจกรัรัม์ด�วยัตนเอุง แลัะ 3) การัสิรุัปการัเรีัยันรูั� เป็นขั�นการัสิรุัปกิจกรัรัม์เพ่ื่�อุช่วยัให�เด็กเข�าใจเกี�ยัวกับ

สิิ�งที�ได�เรีัยันรูั� โดยัเปิดโอุกาสิให�เด็กนำาเสินอุผลังานแลัะสิะท�อุนปรัะสิบการัณ์์ขอุงตนเอุงที�ได�รัับ ซ้�งสิอุดคลั�อุงกับ

แนวคิดขอุง Mulvahill (2016) ที�กล่ัาวว่า แนวทางการัจัดโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ในห�อุงเรีัยัน

อุนุบาลั ได�แก่ 1) การัเริั�ม์ต�นกิจกรัรัม์ด�วยัการัให�เด็กตรัวจสิอุบความ์พื่รั�อุม์ขอุงตนเอุง 2) การัส่ิงเสิริัม์ให�เด็กได�มี์

ส่ิวนร่ัวม์ในการัสิรั�างหร่ัอุรัับรูั�ข�อุตกลังขอุงห�อุงเรีัยัน 3) การัจัดกิจกรัรัม์ให�เด็กเรีัยันรูั�การัทำางานเป็นกลุ่ัม์ย่ัอุยัเพ่ื่�อุ

ให�เด็กได�มี์โอุกาสิทำางานรั่วม์กันอุยั่างทั�วถุ้ง 4) การัสินับสินุนให�เด็กลังม่์อุแลัะกำากับการัทำางานขอุงตนเอุง แลัะ 

5) การัเปิดโอุกาสิให�เด็กได�ปรัะเม์ินผลังาน รัวม์ทั�งสิะท�อุนความ์คิดแลัะความ์รูั�ส้ิกขอุงตนเอุงด�วยั นอุกจากนี�ยััง

สิอุดคลั�อุงกับแนวคิดขอุง Ministry of Education Republic of Singapore (2013) ที�รัะบุว่า แนวทางการัจัด

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�
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โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั ได�แก่ 1) การัจัด

กิจกรัรัม์ที�มี์วัตถุุปรัะสิงค์เพ่ื่�อุพัื่ฒนาความ์สิาม์ารัถุทางสิังคม์ขอุงเด็กโดยัเฉพื่าะ 2) การัให�คำาแนะนำาหร่ัอุข�อุม์ูลั

ยั�อุนกลัับที�จำาเป็นแก่เด็กทันทีในรัะหว่างทำากิจกรัรัม์ 3) การัเปิดโอุกาสิให�เด็กได�เรีัยันรูั�สิิ�งต่าง ๆ รัอุบตัวผ่านการั

ลังม่์อุปฏิิบัติด�วยัตนเอุงตาม์ความ์เหม์าะสิม์แลัะความ์ปลัอุดภัยัภายัใต�การัรัับรูั�ข�อุตกลังร่ัวม์กัน แลัะ 4) การัให�เด็ก

ได�สิะท�อุนความ์คิดแลัะความ์รูั�ส้ิกขอุงตนเอุงที�มี์ต่อุการัเรีัยันรูั�อุยั่างเป็นปรัะจำา

 แบบปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลัที�ผู�วิจัยัพัื่ฒนาข้�น มี์ความ์ตรังเชิงเน่�อุหาแลัะมี์

ความ์เช่�อุมั์�นรัะหว่างผู�ปรัะเมิ์นอุยัูใ่นรัะดับสูิง เน่�อุงจากแบบปรัะเมิ์นฯ ถูุกพัื่ฒนาข้�นด�วยัการัศ้กษาแลัะสัิงเครัาะห์

ข�อุมู์ลัจากเอุกสิารั แลัะงานวิจัยัต่าง ๆ ที�เกี�ยัวข�อุงในช่วงรัะยัะเวลัาไม่์เกิน 10 ปี ทั�งในปรัะเทศแลัะต่างปรัะเทศ

ที�อุยัู่ในบริัเวณ์พ่ื่�นที�ใกลั�เคียัง เพ่ื่�อุกำาหนดให�มี์ลัักษณ์ะเน่�อุหาที�เหม์าะสิม์กับพัื่ฒนาการัขอุงเด็กที�มี์อุายัุ 5 - 6 ปี 

แลัะสิอุดคลั�อุงกับบริับทขอุงปรัะเทศไทยัในปัจจุบัน ซ้�งสิอุดคลั�อุงกับแนวคิดขอุง Han and Kemple (2006) ที�

กล่ัาวว่า ความ์เช่�อุเกี�ยัวกับความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กได�รัับการัพัื่ฒนาข้�นภายัใต�กรัอุบขอุงความ์สิาม์ารัถุทาง

วัฒนธีรัรัม์ (Cultural competence) โดยัมี์เง่�อุนไขขอุงช่วงเวลัาแลัะสิถุานที�เป็นตัวกำาหนด กล่ัาวค่อุ หากช่วง

เวลัาแลัะชุม์ชนที�เด็กอุาศัยัอุยัู่มี์ความ์ใกลั�เคียังกัน ยั่อุม์ส่ิงผลัให�บรัรัทัดฐาน ค่านิยัม์ วัฒนธีรัรัม์ แลัะพื่ฤติกรัรัม์

ในแต่ลัะท�อุงถิุ�นมี์ความ์ใกลั�เคียังกัน ลัักษณ์ะขอุงความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กก็จะมี์ความ์ใกลั�เคียังกันไปด�วยั 

แต่ในทางตรังกนัข�าม์ หากชว่งเวลัาแลัะชมุ์ชนที�เด็กอุาศยััอุยัูมี่์ความ์แตกตา่งกัน ยัอุ่ม์ส่ิงผลัให�บรัรัทดัฐาน ค่านิยัม์ 

วัฒนธีรัรัม์ แลัะพื่ฤติกรัรัม์ในแต่ลัะท�อุงถิุ�นมี์ความ์แตกต่างกัน ลัักษณ์ะขอุงความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กก็จะมี์

ความ์แตกต่างกันไปด�วยั

 นอุกจากนี� แบบปรัะเมิ์นฯ มี์ลัักษณ์ะเป็นแบบสัิงเกตเด็กรัายับุคคลั ด�วยัวิธีีการัสัิงเกตแบบไม่์มี์ส่ิวน

ร่ัวม์ในขณ์ะที�เด็กทำากิจกรัรัม์ปรัะจำาวันในห�อุงเรีัยัน ซ้�งสิอุดคลั�อุงกับแนวคิดขอุง Wanes, Sheridan, Geske, 

and Warnes (2005) ที�กล่ัาวว่า การัปรัะเมิ์นตาม์สิภาพื่จริัง เป็นวิธีีการัปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็ก

อุนุบาลัที�เหม์าะสิม์ที�สุิด เน่�อุงจากเด็กอุนุบาลัมี์ธีรัรัม์ชาติในการัเรีัยันรูั�ผ่านปรัะสิาทสัิม์ผัสิจากปรัะสิบการัณ์์ตรัง ดัง

นั�นการัเก็บรัวบรัวม์ข�อุมู์ลัเกี�ยัวกับความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กในบริับทขอุงการัเรีัยันรูั�ที�สัิม์พัื่นธ์ีกับการัปฏิิบัติ

กิจวัตรัปรัะจำาวันอุยั่างเป็นธีรัรัม์ชาติจ้งทำาให�ได�ข�อุมู์ลัที�ตรังกับความ์เป็นจริังม์ากที�สุิด แลัะสิอุดคลั�อุงกับแนวคิด

ขอุง Westwood (1993) ที�กล่ัาวว่า การัปรัะเมิ์นความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลัด�วยัวิธีีการัสัิงเกตแบบ

รัายับุคคลัเป็นวิธีีการัที�เป็นปรัะโยัชน์ม์ากที�สุิด เพื่รัาะเป็นการัให�ความ์สิำาคัญกับเด็กแต่ลัะคนโดยัลัะเอีุยัดในขณ์ะที�

เด็กมี์ปฏิิสัิม์พัื่นธ์ีกับผู�อุ่�น จ้งทำาให�สิาม์ารัถุศ้กษาถุ้งพื่ฤติกรัรัม์แลัะปจัจัยัต่าง ๆ  ที�ส่ิงผลัต่อุความ์สิาม์ารัถุทางสิงัคม์

ขอุงเด็กได�อุย่ัางลัะเอีุยัดที�สุิด

 2.  ค่าเฉลีั�ยัขอุงคะแนนความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์หลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ สูิงกว่าก่อุนการัทดลัอุงใช�

โปรัแกรัม์ฯ อุยัา่งมี์นัยัสิำาคัญทางสิถิุติที�รัะดับ .01 แลัะคา่เฉลีั�ยัขอุงคะแนนความ์สิาม์ารัถุทางสิงัคม์ทั�ง 2 ด�าน ได�แก่ 

ด�านความ์สัิม์พัื่นธ์ีรัะหว่างบุคคลั แลัะด�านการัทำางานร่ัวม์กับผู�อุ่�น หลัังการัทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ สูิงกว่าก่อุนการั

ทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ อุยัา่งมี์นัยัสิำาคัญทางสิถิุติที�รัะดับ .01 เน่�อุงจากผู�วิจัยัได�พัื่ฒนาหลัักการัขอุงโปรัแกรัม์ฯ จาก

การัผสิม์ผสิานรัะหว่างแนวคิดเซเฟอุร์ักับแนวคิดการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุ โปรัแกรัม์ฯ จ้งมี์ลัักษณ์ะเป็นการัจัดการั

เรีัยันรูั�เชิงรุัก เพ่ื่�อุกรัะตุ�นให�เด็กเกิดความ์สินใจในการัเรีัยันรูั�ผ่านการัลังม่์อุทำางานที�มี์การัจัดการัภายัในกลุ่ัม์อุยั่าง

เป็นรัะบบ ทำาให�เด็กพัื่ฒนาความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ในด�านต่าง ๆ ไม่์ว่าจะเป็นด�านความ์สัิม์พัื่นธ์ีรัะหว่างบุคคลั 

หร่ัอุด�านการัทำางานรัว่ม์กับผู�อุ่�น โดยัการัจดัเรีัยังเน่�อุหาขอุงโปรัแกรัม์ฯ ถูุกอุอุกแบบให�จดัเรีัยังไว�อุย่ัางเป็นไปตาม์

ลัำาดับ จากเร่ั�อุงใกลั�ตัวไปยัังเร่ั�อุงไกลัตัว หร่ัอุเร่ั�อุงง่ายัไปสู่ิเร่ั�อุงยัากข้�น ซ้�งช่วยัพัื่ฒนาความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุง

เด็กให�มี์รัะดับที�สูิงข้�น นอุกจากนี� เด็กยัังได�มี์โอุกาสิสิะท�อุนถุ้งความ์รูั�ส้ิกแลัะปรัะสิบการัณ์์ขอุงตนเอุงที�ได�รัับจาก

การัเรีัยันรูั�ควบคู่ไปกับการัได�รัับข�อุมู์ลัยั�อุนกลัับจากครูั ส่ิงผลัให�เด็กเกิดเรีัยันรูั�แลัะพัื่ฒนาความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ให�

รัังสิิรััศม์์ วงศ์อุุปรัาช  ศศิลัักษณ์์ ขยัันกิจ*  แลัะ  ชาริัณี์ ตรีัวรััญญูู (2566) โปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ตาม์แนวคิดเซเฟอุร์ัแลัะการัเรีัยันรูั�
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เป็นไปในทิศทางที�เหม์าะสิม์ ดังนั�น ค่าเฉลีั�ยัขอุงคะแนนความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กจ้งเพิื่�ม์สูิงข้�นหลัังจากการั
ทดลัอุงใช�โปรัแกรัม์ฯ ซ้�งสิอุดคลั�อุงกับการัศ้กษาขอุง Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor, and Schellinger 
(2011) ที�ศ้กษาด�วยัการัสัิงเครัาะห์อุภิม์านเกี�ยัวกับโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะสัิงคม์ที�ใช�แนวคิดเซเฟอุร์ั
ในรัะหว่างปี 1955 – 2007 ซ้�งพื่บว่า โปรัแกรัม์ฯ สิาม์ารัถุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กให�สูิงข้�นได� 
อุยั่างมี์นัยัสิำาคัญทางสิถิุติที�รัะดับ .05 แลัะสิอุดคลั�อุงกับการัศ้กษาขอุง Korpershoek, Harms, De Boer, Van 
Kuijk , and Doolaard (2016) ที�ศ้กษาด�วยัการัสัิงเครัาะห์อุภิม์านเกี�ยัวกับโปรัแกรัม์การัเรีัยันรูั�ทางอุารัม์ณ์์แลัะ
สัิงคม์ที�ใช�แนวคิดเซเฟอุร์ัในรัะหว่างปี 2003 - 2013 ซ้�งพื่บว่า โปรัแกรัม์ฯ สิาม์ารัถุส่ิงเสิริัม์ความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์
ขอุงเด็กให�สูิงข้�นได� อุย่ัางมี์นัยัสิำาคัญทางสิถิุติที�รัะดับ .01 นอุกจากนี�ยังัสิอุดคลั�อุงกับการัศ้กษาขอุง Siner (2014) 
ที�ศ้กษาเกี�ยัวกับความ์สิมั์พัื่นธ์ีรัะหวา่งการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุกบัความ์สิาม์ารัถุทางสิงัคม์ขอุงเดก็อุนุบาลั ซ้�งพื่บว่า 
การัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุกับความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์มี์ความ์สัิม์พัื่นธ์ีกันในรัะดับสูิง แลัะสิอุดคลั�อุงกับการัศ้กษาขอุง 
Vodopivec (2011) ที�ศ้กษาเกี�ยัวกับผลัขอุงการัเรีัยันรูั�แบบร่ัวม์ม่์อุที�มี์ต่อุความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์ขอุงเด็กอุนุบาลั
อุายุั 3 - 6 ปี จำานวน 21 คน เป็นรัะยัะเวลัา 4 สัิปดาห์ ซ้�งพื่บว่า เด็กมี์ค่าเฉลีั�ยัคะแนนความ์สิาม์ารัถุทางสัิงคม์
หลัังการัทดลัอุงสูิงกว่าก่อุนการัทดลัอุง อุย่ัางมี์นัยัสิำาคัญทางสิถิุติที�รัะดับ .05

ข�อเสันอแนะ
 1.  ข�อเสันอแนะในการนำาผลวิจััยไปใช้�
  1.1  เพ่ื่�อุให�เด็กสิาม์ารัถุให�ความ์ร่ัวม์ม่์อุแลัะช่วยัเหล่ัอุซ้�งกันแลัะกันในรัะหว่างทำากิจกรัรัม์ได�โดยัง่ายั 
ผู�ที�จะนำาโปรัแกรัม์ฯ ไปใช� ต�อุงจัดเตรีัยัม์สิถุานที�ที�เอุ่�อุอุำานวยัต่อุการัจัดโปรัแกรัม์ฯ โดยัห�อุงต�อุงมี์ขนาดกว�างเพีื่ยัง
พื่อุที�จะให�เด็กสิาม์ารัถุนั�งแยักเป็นกลุ่ัม์ย่ัอุยัได� แลัะมี์โต๊ะขนาดเล็ักที�เด็กทุกคนในแต่ลัะกลุ่ัม์สิาม์ารัถุเข�าถุ้งกันได� 
  1.2  เพ่ื่�อุให�เด็กสิาม์ารัถุควบคุม์ตนเอุงในการัทำากิจกรัรัม์ให�สิำาเร็ัจทันภายัในรัะยัะเวลัาที�กำาหนด ผู�ที�
จะนำาโปรัแกรัม์ฯ ไปใช� ต�อุงจัดเตรีัยัม์อุุปกรัณ์์ปรัะกอุบการัทำากิจกรัรัม์ในแต่ลัะครัั�งให�อุยู่ัในสิภาพื่ที�สิม์บูรัณ์์พื่รั�อุม์ใช�
งานเสิม์อุ ไม่์ว่าจะเป็นอุุปกรัณ์์วาดเขียัน อุุปกรัณ์์การัทำางานศิลัปะสิรั�างสิรัรัค์ หร่ัอุอุุปกรัณ์์ที�ใช�ปรัะกอุบการัเล่ันเกม์ 
เพ่ื่�อุให�สิาม์ารัถุจัดโปรัแกรัม์ฯ ได�เป็นไปตาม์แผนการัที�วางไว� รัวม์ถุ้งจัดเตรีัยัม์นาฬิิกาขนาดใหญ่พื่รั�อุม์ทั�งสัิญลัักษณ์์
ในการับอุกกำาหนดรัะยัะเวลัาที�ชัดเจนแลัะเข�าใจง่ายัวางไว�ในสิถุานที�ที�เด็กสิาม์ารัถุม์อุงเห็นได�ตลัอุดเวลัา 
  1.3  เพ่ื่�อุส่ิงเสิริัม์ให�เด็กกลั�าแสิดงอุอุก ไม่์สิรั�างความ์กดดันให�เด็กเกิดความ์รูั�ส้ิกวิตกกังวลัหร่ัอุ
เครีัยัดเม่์�อุต�อุงทำากิจกรัรัม์บางอุย่ัางที�ท�าทายัความ์สิาม์ารัถุ ผู�ที�จะนำาโปรัแกรัม์ฯ ไปใช� ต�อุงสิรั�างบรัรัยัากาศที�
อุบอุุ่น เป็นมิ์ตรั ให�การัยัอุม์รัับซ้�งกันแลัะกัน เน�นการัให�ความ์ช่วยัเหล่ัอุกันม์ากกว่าการัแข่งขัน เปิดโอุกาสิให�เด็ก
ได�แสิดงอุอุกถุ้งความ์ต�อุงการัในการัรั�อุงขอุความ์ช่วยัเหล่ัอุ แลัะสินับสินุนให�เด็กทุกคนสิาม์ารัถุให�ความ์ช่วยัเหล่ัอุ
ซ้�งกันแลัะกันได� 
 2.  ข�อเสันอแนะในการวิจััยครั�งต่อไป
  2.1  ควรัศ้กษาวิจัยัโดยันำาโปรัแกรัม์ฯ ไปทดลัอุงใช�กับเด็กที�มี์ความ์ต�อุงการัพิื่เศษหร่ัอุมี์ปัญหา
ด�านความ์สิาม์ารัถุทางสิงัคม์ในรัะดบัต่าง ๆ  เพ่ื่�อุพัื่ฒนาต่อุยัอุดโปรัแกรัม์ฯ ให�สิาม์ารัถุนำาไปใช�จัดกิจกรัรัม์ได�อุยัา่ง
กว�างขวางแลัะเป็นปรัะโยัชน์ม์ากยัิ�งข้�น
  2.2  ควรัศ้กษาวิจัยัผลัขอุงโปรัแกรัม์ฯ ที�มี์ต่อุลัักษณ์ะพัื่ฒนาการั ทักษะ แลัะความ์สิาม์ารัถุ
ขอุงเด็กในด�านอุ่�น ๆ เพิื่�ม์เติม์ เช่น ทักษะทางอุารัม์ณ์์ (Emotional skills) ผลัสัิม์ฤทธิี�ทางการัเรีัยัน (Learning 
achievement) ความ์พื่รั�อุม์ในการัเข�าสู่ิรัะบบการัศ้กษา (School readiness) 
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