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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กโดยการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนองตอบต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตาม
ศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรักความเอื้ออาทร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3) ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ให้เกิดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาครบทุก
ด้านท้ังทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นและ
ลงมือกระทํา (Active Learning) ผ่านสื่อการสอน ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล ความคิด และเหตุการณ์ 
จนกระท่ังสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเด็ก ดังรายงาน
การศึกษาเปรียบเทียบเด็ก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีได้รับการสอนจากครูโดยตรง (Direct Instruction) กลุ่มเนอร์
สเซอร่ีแบบดั้งเดิม (Traditional Nursery) และกลุ่มท่ีได้รับประสบการณ์แบบลงมือกระทํา จากการศึกษา
ติดตามเด็กเหล่านี้ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอายุ 29 ปี พบว่า กลุ่มท่ี 3 มีปัญหาพฤติกรรมทางสังคม-
อารมณ์ เช่น การถูกจับข้อหาลักขโมย ทําร้ายผู้อื่น บกพร่องทางอารมณ์ และล้มเหลวในชีวิตน้อยกว่าอีก 2 
กลุ่ม ดังนั้น การจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการท่ีเด็กเป็นผู้ลงมือกระทํา จะช่วยให้เด็กลดปัญหาพฤติกรรมทาง
สังคม-อารมณ์ เพิ่มพูนความสําเร็จทางการศึกษาและผลผลิตตลอดชีวิต (พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2543) 

จากท่ีกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มุ่งให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน แต่
เฉพาะส่วนการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม-อารมณ์ และสภาพท่ีพึงประสงค์ของเด็กอายุ 3-5 ปี พบว่า ปรากฎ
อยู่ในมาตรฐานท่ี 4 ได้แก่ การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม ตัวบ่งชี้ท่ี 1 คือ การมีวินัยในตนเอง
และมีความรับผิดชอบ สภาพท่ีพึงประสงค์เด็กแต่ละวัย คือ อายุ 3 ปี เร่ิมรู้จักเก็บของเล่นของใช้และทํางานท่ี
ได้รับมอบหมายได้ อายุ 4 ปี สามารถเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีได้ และรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย เด็กอายุ 
5 ปี สามารถจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีได้เรียบร้อยและมุ่งมั่นท่ีจะทํางานให้สําเร็จด้วยตนเอง (กรมวิชาการ, 
2540 : 24) 

จากการศึกษาเร่ือง ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สมศ. : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบางศาลา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่ง  
สุมาตร หงษ์มณี (2550) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนวัดบางศาลา ด้านความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความเมตตากรุณา ความประหยัด และความภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น



พื้นฐาน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมนักเรียนทุกด้านอยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” ยกเว้นพฤติกรรม 2 ด้าน ท่ีเห็นว่าอยู่ในระดับ “น้อย” ได้แก่ พฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
และด้านความกตัญญูกตเวที นอกจากนั้น ปริศนา รัตนะ (2550) ได้สังเกตการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยซึ่งเป็น
นักเรียนอนุบาลชั้นปีท่ี 2 ของโรงเรียนวัดบางศาลา พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมด้านการเก็บของเข้าท่ีอยู่ใน
ระดับท่ีไม่น่าพึงพอใจ ตัวอย่างเช่น เด็กไม่รู้จักเก็บของภายหลังการทํากิจกรรม เช่น ท้ิงดินสอ ทิ้งสีท่ีใช้ในการ
ระบายภาพไว้เกลื่อนกลาด เก็บดินน้ํามันท่ีใช้ในการปั้นไว้ไม่เป็นท่ี และวางรองเท้าไว้เกะกะไม่เป็นระเบียบ เป็น
ต้น สาเหตุเนื่องจากเด็กขาดความมีระเบียบ เด็กบางคนไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในระดับอนุบาลชั้นปีท่ี 1 
หรือไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมจากทางบ้าน เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร ออกไป
ทํางานนอกบ้านต้องฝากเด็กไว้กับญาติ เนื่องจากเด็กวัยนี้ยังขาดพัฒนาการหลายด้าน มีความตั้งใจทีละอย่าง 
(พฤติกรรมทางเชาวน์ปัญญา) ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (พฤติกรรมทางบุคลิกภาพ) หรือการแสดงอารมณ์ท่ี
เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย (พฤติกรรมทางอารมณ์) ข้อค้นพบและข้อสังเกตข้างต้นนับว่า
เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานและคุณลักษณะของเด็กปฐมวัย
ตามโครงสร้างท่ีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกําหนด  

แต่พฤติกรรมเป็นสิ่งท่ีสามารถพัฒนาได้ นักสังคมวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางสังคม สิ่งแวดล้อมทางครอบครัว และสิ่งแวดล้อมสภาวะ
ภายนอก (External Conditions) ท่ีเป็นธรรมชาติรอบตัว ส่วนนักจิตวิทยาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์ส่วนใหญ่จะ
ประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนของกฏระเบียบหรือวิธีการท่ีมีอยู่ในสังคม รวมท้ังวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในสังคมนั้นๆ 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ 6 ประการ คือ การเรียนรู้ (Learning) ค่านิยม (Value) บรรทัดฐานของ
สังคม (Norms) ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่ อ (Belief) และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social 
Intersaction) การพัฒนาจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการพัฒนาขั้นแรก คือ 
วัยเด็กแรกเกิดจนถึง 7 ขวบ จะมีพฤติกรรมในลักษณะการเชื่อฟัง หรือยอมรับปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ท่ีมี
อิทธิพลเหนือกว่า การเลือกปฏิบัติจะเลือกในสิ่งท่ีเกิดประโยชน์แก่ตน หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ เพราะคิดว่า
การลงโทษเป็นสิ่งท่ีใช้ตัดสินว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี การปรับเปลี่ยนจะเป็นไปในลักษณะต่างๆ เช่น ด้านสรีระ
ร่างกาย จะมีการปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด ด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด จะเป็นการ
ปรับเปลี่ยนการมีสัมพันธภาพกับบุคคล การปรับอารมณ์ความรู้สึก ด้านสติปัญญา จะปรับเปลี่ยนโดยการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้ท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์ การมีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ 
ด้านอุดมคติ จะมีการปรับเปลี่ยนหลักการแนวทางบางส่วนบางตอนเพื่อให้เข้ากับสังคมส่วนใหญ่ได้ 
(http://www.geocities.com, 2550) 

“เพลง” จัดเป็นสื่อสําคัญท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือกล่อมเกลาพฤติกรรมให้เกิดพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย เนื่องจากเพลงช่วยสร้างเสริมให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและกล่อมเกลาให้เด็กเป็นคนมีจิตใจ
อ่อนไหว รักเสียงเพลงและดนตรี ทําให้ผ่อนคลายอารมณ์และรู้สึกมีชีวิตชีวาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
รวมท้ังปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมและมีลักษณะนิสัยท่ีดีงาม (http://healthnet.md.chula.ac.th., 2550) การ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยการใช้เพลงนับว่าเป็นวิธีท่ีได้ผลดี เนื่องจากเด็กเป็นผู้ท่ีชอบเพลงอยู่แล้วโดยธรรมชาติ 
ชอบกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะ การให้มีโอกาสได้ร้องเล่นหรือได้ฟัง เด็กก็จะเกิดความสนุกสนาน ได้พักผ่อน
จิตใจ ได้เปลี่ยนอิริยาบถ ได้ความรู้ เกิดความซาบซึ้งในความไพเราะของดนตรี เพลงที่มีความหมายดีจะช่วย
พัฒนาเด็กให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อเร่ืองราวต่างๆ โดยไม่ต้องบังคับแต่อย่างใด เพลงจึงมีบทบาทสําคัญต่อ
พัฒนาการของเด็ก ท้ังในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ท่ีสําคัญก็คือ เสียงเพลงช่วยให้การ



เรียนรู้ภาษาของเด็กเจริญอย่างรวดเร็ว (เบญจา แสงมลิ, เรืองอุไร กุศลาลัย, และ ล้วน ควันธรรม, 2516) 
เด็กจะได้รับความรู้ ความคิด อารมณ์ รู้จักคิด จดจําเป็นแบบอย่าง ผ่านทํานอง เนื้อหาท่ีเด็กชอบ 
โดยเฉพาะเพลงท่ีมีคําสอนเก่ียวข้องกับพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก เช่น เพลงเก่ียวกับการเก็บ
ของเข้าท่ี เป็นต้น  

กิจกรรม 5 ส เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีสามารถนํามาปรับใช้ในการพัฒนาเด็ก 5 ส เป็นเทคนิคการบริหาร
งานคุณภาพท่ีใช้ในการดูแลรักษาความสะอาดและการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี 
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 5 กิจกรรม คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดย ส สะดวก 
เป็นหนึ่งในกระบวนการ 5 ส ท่ีนํามาใช้ในการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีให้เกิดความสะดวก 
โดยการจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ กําหนดท่ีวางและจัดเก็บให้ชัดเจนและหยิบง่าย มีป้ายชื่อ
ติดไว้ท่ีของอย่างถูกต้อง ทําตารางแสดงตําแหน่งการจัดวางสิ่งของ มีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอว่าสิ่งของ
อยู่ในท่ีท่ีกําหนดหรือไม่ และทําการปรับปรุงการจัดวางอยู่เสมอโดยยึดหลักประสิทธิภาพ คุณภาพ และความ
ปลอดภัย (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, มปป : 1) กิจกรรม 5 ส นับว่าเป็นเทคนิคท่ีน่าสนใจท่ีจะนํามาใช้
พัฒนาพฤติกรรมเด็กให้เกิดการเรียนรู้ ค่านิยม บรรทัดฐานสังคม และเจตคติท่ีดี อันสอดคล้องกับแนวคิดการ
พัฒนาพฤติกรรมตามความเชื่อของนักจิตวิทยา (http://galyani.panyathai.or.th, 2550) 

จากสภาพปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีกล่าวถึงข้างต้น และจากแนวคิดในการปรับพฤติกรรมโดยใช้
เพลงเป็นเคร่ืองกล่อมเกลา รวมท้ังแนวคิดในการจัดการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามกระบวนการ 
5 ส ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนวัดบางศาลา อําเภอคลองหอยโข่ง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2 โดยใช้เพลง และ
กิจกรรม 5 ส เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรู้จักการจัดเก็บสิ่งของเข้าท่ี จัดการ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน อันเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานท่ีหลักสูตรกําหนด อีกท้ัง
ยังเป็นการพัฒนาเด็กเพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบาง
ศาลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส  

2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบาง
ศาลา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนวัดบางศาลา อําเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จํานวน 10 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2550 โดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส เป็นสื่อ ซึ่งเป็นสภาพท่ีพึงประสงค์ตามวัยของเด็กอายุ 5 ปี 
ตามมาตรฐานท่ี 4 ตัวบ่งชี้ที่ 1 คือ เด็กปฐมวัยจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีได้เรียบร้อย 
 

 

 



วิธีด าเนินการวิจัย 

1. สํารวจ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งเอกสารต่างๆ เช่น ตํารา หนังสือ และ
งานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ทําการวิจัย 

2. สร้างเคร่ืองมือวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล
ปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้กรอบพฤติกรรมและสภาพท่ีพึงประสงค์ของเด็ก ตามโครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ. 2546 และแนวทางการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นแบบสํารวจรายการ (Checklist Record) 
แบบบันทึกความถี่ของพฤติกรรม (Frequency Record) ของชิตาพร เอี ่ยมสะอาด (2550: 294-295) 
แล้วปรับเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2  

2) การหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 คน ตรวจสอบความเหมาะสม
ของแบบสังเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ท่ีสร้างขึ้น 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมคือ เพลงสําหรับเด็กและเทคนิคกิจกรรม ส สะดวก 
ของกระบวนการ 5 ส 

1)  เพลงสําหรับเด็ก เป็นเพลงซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับการเก็บของเข้าท่ี จํานวน 6 เพลง   

2)  กระบวนการ 5 ส โดยเลือกเฉพาะกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย คือ เทคนิคกิจกรรม ส 
สะดวก ของกระบวนการ 5 ส  

3) วิธีการใช้เคร่ืองมือในการพัฒนาพฤติกรรม เร่ิมใช้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2551  

3.1) การใช้เพลง ครูเปิดเพลงท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการเก็บของเข้าท่ีเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทํา
การเก็บของท่ีใช้ในการดําเนินกิจกรรมเข้าท่ีท่ีกําหนด โดยคัดเลือกจากจํานวน 6 เพลง ท่ีครูจัดเตรียมไว้ 
สัปดาห์ละ 1 เพลง ก่อนหมดเวลากิจกรรมในแต่ละคาบ 

3.2) การใช้เทคนิคกิจกรรม ส สะดวก 

   (1) กําหนดพื้นท่ีจัดวางสิ่งของ โดยกําหนดขอบเขตและบริเวณท่ีวางสิ่งของเคร่ืองใช้ 
จัด ทําเป็นรูปสิ่งของเคร่ืองใช้ประจําตัวและวัสดุอุปกรณ์การเรียนติดแสดงไว้บริเวณท่ีกําหนดสําหรับเป็นท่ี
วางสิ่งของที่ต้องจัดเก็บ 

   (2) ทําแผนผังแสดงท่ีวางและท่ีจัดเก็บ 

   (3) ตรวจและปรับปรุงการจัดวางอยู่เสมอ 

3. การรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ี รวบรวมจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีเด็ก
ปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้านการเก็บของเข้าท่ี 

2) ผู้วิจัยเก็บข้อมูล 4 ครั้ง ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ดังนี ้



2.1  ก่อนพัฒนาพฤติกรรม ยังไม่ใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง คือ 
เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2550   

2.2 หลังพัฒนาพฤติกรรม โดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง คือ 
เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2551   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ี นํามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย 

4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีในการสังเกตคร้ังท่ี 1 คร้ังที่ 2 กับ
ค่าเฉลี่ยร้อยละของพฤติกรรม ในการสังเกตคร้ังท่ี 3 และคร้ังท่ี 4 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. พฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบางศาลา ก่อนและหลัง
การพัฒนาโดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส เป็นสื่อ มีดังนี้ 

1.1 ก่อนการพัฒนา 

1) พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในการสังเกตคร้ังท่ี 1 เดือน
พฤศจิกายน 2550 จํานวนวันท่ีสังเกตรวม 20 วัน พบว่า จํานวนคร้ังท่ีปฏิบัติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 25 
รองลงมา คิดเป็นร้อยละ 20 และจํานวนคร้ังท่ีไม่มีการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 0 (ศูนย์) โดยมีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.00 

  2) พฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ในการสังเกตคร้ังท่ี 2 เดือน
ธันวาคม 2550 จํานวนวันท่ีสังเกตรวม 22 วัน พบว่า จํานวนคร้ังท่ีปฏิบัติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 77.27 รองลงมา 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 และจํานวนคร้ังที่ไม่มีการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 0 (ศูนย์) โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม คิด
เป็นร้อยละ 19.91 

1.2 หลังการพัฒนา 

  1) พฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ในการสังเกตคร้ังท่ี 3 เดือน
มกราคม 2551 จํานวนวันท่ีสังเกตรวม 20 วัน พบว่า จํานวนคร้ังท่ีปฏิบัติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมา 
คิดเป็นร้อยละ 90.00 และต่ําสุด คิดเป็นร้อยละ 45.00 โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 79.50 

  2) พฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ในการสังเกตคร้ังท่ี 4 ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2551 จํานวนวันท่ีสังเกตรวม 17 วัน พบว่า เด็กในชั้นเรียนเกือบท้ังหมดได้พัฒนาพฤติกรรมการ
เก็บของเข้าท่ีอยู่ในระดับท่ีดีขึ้นเกินกว่าระดับร้อยละ 50 โดยจํานวนคร้ังท่ีปฏิบัติสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 
100.00 รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 94.12 และต่ําสุด คิดเป็นร้อยละ 47.06 โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 89.15 

2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบางศาลา     
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 ก่อนและหลังการพัฒนาโดยใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส เป็นสื่อ โดยการ



สังเกต 4 คร้ัง คือ ก่อนการพัฒนา 2 คร้ัง ในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และหลังการพัฒนา 2 
ครั้ง ในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ย ร้อยละของการปฏิบัติการเก็บของเข้าท่ีเพิ่มขึ้น
เป็นลําดับ คือ จากร้อยละ 7.00 เป็นร้อยละ 19.91 ร้อยละ79.50 และ ร้อยละ 89.15 ตามลําดับ ซึ่งแสดงว่า
เด็กมีพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีไปในทางท่ีดีข้ึน 

 

การอภิปรายผล 

1. จากการสังเกตพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบางศาลา 
ในระยะแรกอยู่ในระดับท่ีเป็นปัญหา กล่าวคือ เด็กมีพฤติกรรมท้ิงของเกลื่อนกลาดไม่เป็นท่ีเป็นทาง เนื่องจาก
เด็กส่วนใหญ่ยังขาดระเบียบวินัยในการเก็บของ เด็กบางคนไม่ได้ผ่านการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาลปีที่ 
1 มาก่อน หรือบางคนมาเรียนบ้างไม่มาเรียนบ้าง และเด็กอาจไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมจากทางบ้าน 
เนื่องจากผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตร บางคร้ังต้องออกจากบ้านไปทํางานนอกบ้าน ต้องฝาก
เด็กไว้กับญาติ 

2. พฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบางศาลา ในระยะท่ีสอง
ปรากฏว่า เด็กส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีอยู่ในระดับท่ีดีขึ้น เนื่องจากครูได้เร่ิมนําแผนการสอนท่ี
เด็กและครูทําข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการทํากิจกรรมและการเก็บของเข้าท่ี โดยเด็กยังต้องได้รับการกระตุ้น
เตือนจากครูก่อนเลิกทํากิจกรรม 

3. พฤติกรรมการเก็บของเข้าที่ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดบางศาลา ในระยะท่ีสาม 
และระยะท่ีสี่ ปรากฏว่า เด็กเกือบท้ังหมดมีการพัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีอยู่ในระดับท่ีดีขึ้น ท้ังนี้
น่าจะเป็นผลการใช้นวัตกรรมหลายด้านคือ การใช้เพลงและกิจกรรม 5 ส โดยเฉพาะกระบวนการ ส สะดวก 
ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีให้เด็กได้รับรู้ไปพร้อมๆ กัน  

4. จากข้อสังเกตท่ีพบว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของนักเรียนได้รับการพัฒนาไปในทิศทางอัตราก้าวหน้า 
ยกเว้นบางรายมีพฤติกรรมลดลงในระหว่างการสังเกตคร้ังท่ี 2 และบางรายท่ีแสดงพฤติกรรมค่อนข้างดีกว่า
นักเรียนอื่นในระยะแรก แต่กลับมีพฤติกรรมในอัตราท่ีลดลงในการสังเกตคร้ังถัดไป ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าเด็กมี
อาการเซื่องซึม หงอยเหงา จากการสอบถามทราบว่า ผู้ปกครองไม่อยู่ เนื่องจากต้องออกไปทํางานนอกบ้าน 
เด็กอยู่กับญาติ อาจทําให้เด็กรู้สึกขาดความอบอุ่นไม่มีคนดูแล จึงมีผลให้การแสดงพฤติกรรมเป็นไปในทางท่ี
ลดลง 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นท่ีควรได้รับการปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการเก็บ
ของเข้าท่ี เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้เด็กมีความเรียบร้อย เป็นคนมีระเบียบวินัยและแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสม
กับวัย จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ด้านครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเด็กส่วนใหญ่ ผู้ปกครองมีอาชีพทางการเกษตรต้องออกทํางาน
นอกบ้านอยู่เสมอ ดังนั้นครอบครัวจึงควรปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์ เลี้ยงดูด้วยการให้ความรักและกําลังใจ
สนับสนุนโดยหาแนวทางร่วมกันพัฒนาเด็กร่วมกับทางโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น 



2. ด้านโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมท่ีเน้นการส่งเสริมพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีเพื่อเป็นการอบรม       
บ่มนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทําได้โดยนําเทคนิคกระบวนการ 5 ส ครบวงจร โดยนํา ส 
สะสาง ส สะดวก และ ส สะอาด มาปรับใช้ให้เหมาะกับเด็ก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะกระบวนการคุณภาพ 
โดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และแก้ปัญหาโดยกลุ่มและด้วยตนเอง 

3. ด้านการวิจัย ควรทําการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการเก็บของเข้าท่ีโดยใช้เพลงและเทคนิค
กระบวนการ 5 ส ตั้งแต่เร่ิมเข้ารับการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาลปีท่ี 2 และต่อเนื่องจนถึงระดับประถมศึกษา 
เพื่อศึกษาว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไร และมีความคงอยู่ของพฤติกรรมอย่างไร 

 


