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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนุบาลใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านร่วมมือในการท างาน ก่อนและหลังการ                    
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ เด็กชัน้อนุบาลปีท่ี 2 
โรงเรียนสุลักขณะ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random 
sampling) ระยะเวลาในการวิจัยทัง้สิน้ 12 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ แผนการ                 
จดัประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ และแบบสังเกตทกัษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล 
วิเคราะห์ข้อมลู โดยการวิเคราะห์คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที 
 ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะทางสังคมใน 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้านการแบง่ปันสิ่งของ และด้านการร่วมมือในการท างาน สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 

 

ค าส าคัญ:  กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้   ท ักษะทางสังคม  เดก็วัยอนุบาล  
 

Abstract 
 The objective of research was to compare Kindergarteners’ social skills in 3 aspects, 
which were helping others aspect, sharing aspect and collaboration aspect before and after 
organizing creative art made from wasted material activities. The samples were 20                  
Kindergarteners in K2, Sulakkana school, pathum thani province by using the cluster random 
sampling method. The research duration was 12 weeks. Research instruments were plans for 
creative art made from used material activities and kindergarteners’ social skills observation 

การจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้เพ่ือส่งเสรมิ 
ทักษะทางสังคมของเด็กวยัอนุบาล 
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form. The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test. 
 The research finding was as follow: After the experiment, Kindergarteners had the social 
skills in 3 aspects, which were helping others aspect, sharing aspect and collaboration aspect 
mean score higher than those of before at .05 level of significance. 
 

Keywords: Creative Art Made from Wasted Material Activities,  Social Skills,  Kindergarteners 

 

บทน า 
 สภาพสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยคุปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงความ
เจริญทางด้านวัตถุซึ่งได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วท าให้การด ารงชีวิตในปัจจุบนัมุ่งเน้นในด้านการ
แข่งขันกันมากขึน้ จนลืมไปว่าในความเป็นจริงแล้วนัน้ มนุษย์ท่ีขึน้ช่ือว่าเป็น “สัตว์สังคม” ควรให้
ความส าคญักับการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสุข การช่วยเหลือ การแบง่ปัน และการร่วมมือซึ่งกัน
และกันในสังคม การมีจิตอาสา ซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะท าให้สังคมเป็นสังคมท่ีเจริญ               
อยา่งแท้จริง จดุเร่ิมต้นของการพฒันามนษุย์ คือ การศกึษาของเด็กปฐมวยั เน่ืองด้วยเด็ก คือ อนาคตของ
ประเทศชาต ิเดก็ควรจะได้รับการสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือพฒันาให้เด็กเจริญเติบโตเป็นบคุคลท่ี
มีสมรรถนะตามท่ีสงัคมต้องการ และอีกสิ่งหนึ่งท่ีมีความส าคญัในการพฒันาเด็กปฐมวยั คือ การส่งเสริม
ทกัษะทางสงัคมซึง่เป็นทกัษะพืน้ฐานในการอยูร่่วมกนัของมนษุย์ จึงเป็นสิ่งท่ีเด็กควรได้รับการปลกูฝังเป็น
อย่างยิ่งตัง้แตช่่วงปฐมวยั ดงัท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคญัเก่ียวกบัพฒันาการด้านสงัคม
ของเด็กปฐมวัย ตามท่ีปรากฏในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 มาตรฐานท่ี 8 ว่าด้วย            
เร่ืองของการอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

ทกัษะทางสงัคมเป็นทกัษะท่ีเดก็จะแสดงออกผา่นการปฏิบตัเิพ่ือสร้างบคุลิกลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ทัง้ด้านพฤติกรรม อารมณ์ และจิตส านึก น าไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กเกิด           
การตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) และความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง (Self-confidence) รวมถึงความสามารถในการแสดงความคิดในสิ่งต่าง ๆ การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีเ้ป็นการแสดงให้เห็นถึงล าดับการพัฒนาการทางสังคมของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้เรียนรู้เก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน เด็กในวยันีจ้ึงเป็นวยัท่ีชอบเล่นเป็นกลุ่มมากกว่าเล่นคน
เดียว ต้องการตวัแบบด้านสงัคมและจริยธรรม เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม เพราะเด็กเร่ิมมีการอยู่ร่วมกบั
ผู้ อ่ืน เลือกเพ่ือนของตนเอง ได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืน รู้จกัการให้และการรับ ดงันัน้จึงควรส่งเสริมทกัษะทางสงัคม
ท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข             
ในอนาคต (Erikson 1988 อ้างถึงใน สิริมา ภิญโญอนนัตพงศ์, 2550) ซึ่งทกัษะทางสงัคมเป็นลกัษณะของ
การแสดงออกตอ่บคุคลอ่ืน ผ่านการเกือ้กลูซึ่งกันและกนั การเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ การช่วยเหลือแบง่ปันสิ่งของ 
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รวมถึงการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในกิจวตัรประจ าวนั เด็กจึงเรียนรู้ท่ีจะสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนมากขึน้ทัง้บคุคลภายในและภายนอกครอบครัว แม้ว่าธรรมชาติของเด็กปฐมวยัมกั
ยึดตนเองเป็นศนูย์กลางและแสดงออกตามความต้องการของตนเอง ยงัไม่สามารถควบคมุอารมณ์ยอมรับ
ความคดิเห็นและความรู้สกึของผู้ อ่ืนได้ดีเทา่ท่ีควร  
 การแสดงออกทางพฤติกรรมในระยะแรกของเด็กปฐมวยั อาจมีปัญหาเก่ียวกับการปรับตวัเข้ากับ
ผู้ อ่ืน แต่เม่ือเด็กมีอายุมากขึน้และมีโอกาสท่ีได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนมากขึน้ รวมทัง้ได้รับการปลูกฝัง
ลกัษณะนิสยัท่ีเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ของสงัคม เด็กจะสามารถปรับตวัเข้ากับผู้ อ่ืนและเรียนรู้บทบาท
หน้าท่ีของตนเองได้ดีขึน้ การท่ีเด็กมีพฤติกรรมทางสงัคมไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว ขาดความรับผิดชอบ 
เอาแตใ่จตนเอง ฯลฯ จะท าให้เดก็ปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ยาก และอาจก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงตอ่ไปใน
อนาคตได้ แต่ถ้าเด็กได้รับการอบรมปลูกฝังพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์ของสงัคม จะส่งผลให้เด็ก
สามารถปรับตวัเข้ากับผู้ อ่ืนได้และเรียนรู้บทบาทของตนเอง เพ่ือเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม การพัฒนา
ทางด้านสังคมส าหรับเด็กวัยนีต้้องฝึกให้เด็กเกิดความไว้วางใจในผู้ อ่ืน เม่ืออยู่ร่วมกันท างานและเล่น
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างง่ายๆ ให้เด็กเข้าใจข้อตกลง กฎเกณฑ์             
ฝึกให้เด็กรู้จักอดทนรอคอย ฝึกให้เด็กรับฟังผู้ อ่ืน รวมถึงการช่ืนชมผู้ อ่ืน (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542)                
ซึ่งสอดคล้องกบั พชัรี ผลโยธิน (2551) ท่ีกลา่ววา่ เดก็ในชว่ง 6 ปีแรกของชีวิตเป็นช่วงเวลาท่ีมีส าคญัอย่าง
ยิ่ง และเป็นชว่งเวลาท่ีมีอิทธิพลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม เป็นชว่งแหง่การเรียนรู้ในการสร้างมิตรภาพ 
เรียนรู้วัฒนธรรมในสังคมและสภาพแวดล้อมเด็กท่ีอาศัยอยู่ เรียนรู้ท่ีจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอย่างมี
ความหมาย เรียนรู้การปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน และเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต
แบบสงัคมสว่นรวม ดงันัน้การพฒันาทกัษะทางสงัคม จงึควรได้รับการปลกูฝังในชว่งวยันี ้
 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยได้หลากหลายด้าน อาจเป็น
เพราะรูปแบบของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความคิด และจินตนาการ     
อยา่งอิสระ เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้ ริเร่ิม มีการยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก ท าให้
เกิดกระบวนการกลุ่มท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมผ่านการมีปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั โดยการ
จดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั ครูเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการวางแผน และออกแบบการ
จดักิจกรรม เพ่ือกระตุ้นให้เดก็เกิดพฒันาการอยา่งเตม็ศกัยภาพ ดงันัน้ควรเน้นให้มีส่ือของจริงให้เด็กได้ลง
มือปฏิบตัิจริง มีโอกาสสงัเกต ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยครูสามารถจดักิจกรรมได้
ทัง้แบบกลุม่และแบบเด่ียว อาจมีการก าหนดเง่ือนไขเพ่ือน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยครูคอย
เป็นผู้ ก ากับดูแลกระตุ้ นรวมถึงการให้แรงเสริม การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง                       
ท่ีจะพฒันาการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนรู้เหล่านีข้องเด็กจะพฒันาให้เด็กด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน มีความคิดอิสระ รู้จักท่ีจะช่วยเหลือ
แบ่งปัน ความร่วมมือ และเรียนรู้ท่ีจะคิดและตัดสินใจ โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน                   
จงึมีความส าคญัตอ่เดก็ปฐมวยัอยา่งยิ่ง (เยาวพา เดชะคปุต์, 2542)  
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 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากยิ่งขึน้ ซึ่งแต่ละรูปแบบ                  
ล้วนสะท้อนการเติบโตทัง้ด้านการเรียนรู้ พัฒนาการ และจิตใจของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ก็เป็นการจดักิจกรรมศิลปะรูปแบบหนึ่งท่ีเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิกบัส่ือวสัด ุ
อุปกรณ์ โดยเน้นส่ือท่ีเป็นวัสดเุหลือใช้ ได้แก่ ขวดน า้พลาสติก แก้วน า้พลาสติก กระดาษ ไม้ กล่องนม 
กล่องยาสีฟัน หลอด ฝาขวด กระป๋องน า้อัดลม เศษด้าย และเศษดินสอ ท่ีไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก                    
โดยน ามาใช้ในการประดิษฐ์หรือสร้างผลงาน ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เป็นผู้คิดก าหนดวางแผน ตดัสินใจ 
และลงมือปฏิบัติผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดการแก้ปัญหา พร้อมทัง้เปิด
โอกาสให้เดก็ได้ฝึกทกัษะด้านการคดิ จินตนาการ และสง่เสริมความคดิสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานท่ี
แปลกใหม ่หลากหลายรูปแบบ สง่ผลให้เด็กปฐมวยัได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีตอ่ไป นอกจากนีย้งัมี
งานวิจัยหลายเร่ืองท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของกิจกรรมศิลปะท่ีมีต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัย อาทิ การวิจัยของ อโนชา ถิรธ ารง (2550) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพ่ือการเรียนรู้ต่อการพฒันาทกัษะทางสังคมของเด็กปฐมวยั ซึ่งผลการวิจัย พบว่า หลังการ
ทดลอง เดก็ปฐมวยัมีคา่เฉล่ียคะแนนทกัษะทางสงัคมสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 และผลการวิจัยของ พรเพ็ญ บวัทอง (2555) ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถ่ินท่ีมีต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการวิจัย                      
ก็อยูใ่นทิศทางท่ีมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีสงูขึน้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
 จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้เพ่ือส่งเสริมทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนบุาล โดยเน้นการเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนอยา่งมีความหมาย ได้ชว่ยเหลือครูและเพ่ือน ได้แบง่ปันอปุกรณ์และสิ่งของตา่ง ๆ 
รวมถึงการร่วมมือกนัในการท างานจนส าเร็จ ซึ่งผลการวิจยันีจ้ะเป็นแนวทางให้ครูปฐมวยั และผู้ เก่ียวข้อง
กับการจดัประสบการณ์ในระดบัปฐมวัย ในการน ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ไปพฒันา
ทกัษะทางสงัคมของเดก็วยัอนบุาลได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนุบาลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้าน
การแบ่งปันสิ่งของ และด้านร่วมมือในการท างาน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดุ
เหลือใช้   
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 เด็กวยัอนุบาลท่ีได้เรียนรู้โดยการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ มีค่าเฉล่ียคะแนน
ทักษะทางสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านร่วมมือ              
ในการท างาน หลงัการทดลองสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง 
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ค าถามการวิจัย 
 เด็กวยัอนุบาลท่ีได้เรียนรู้โดยการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดเุหลือใช้มีค่าเฉล่ียคะแนน
ทักษะทางสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านร่วมมือ             
ในการท างาน เป็นอยา่งไร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั  
เร่ือง การจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้เพ่ือสง่เสริมทกัษะทางสงัคมของเดก็วยัอนบุาล 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสาร ต ารา และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ ทักษะทางสังคมของเด็กวัย
อนุบาล รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับบริบทการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของโรงเรียน และสนทนากับ              
ครูประจ าชัน้ เพ่ือก าหนดกระบวนการในการวิจยั สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ได้แก่ เด็กชัน้อนุบาลปีท่ี 2 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน                
45 คน ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสลุกัขณะ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ปทมุธานี สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี เขต 1  

 
 
 
 

 

กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

ด้วยวัสดุเหลือใช้ 

ทักษะทางสังคมของเดก็วัยอนุบาล 

 

1) ด้านการชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 

2) ด้านการแบง่ปันสิ่งของ  

3) ด้านการร่วมมือในการท างาน 
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 2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ เดก็ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในภาคการศกึษาท่ี 2 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุลกัขณะ อ าเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 20 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random  
sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก โดยจบัสลากมา 1 ห้อง จากทัง้หมด 2 ห้อง ซึ่งผลการจบัสลาก พบว่า                 
ได้ห้องเรียนอนบุาล 2 ซึง่มีจ านวนนกัเรียนทัง้สิน้ 20 คน มาเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดุ
เหลือใช้ และแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเดก็วยัอนบุาล ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 1. แผนการจดัประสบการณ์ศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ 
 ผู้วิจยัมีกระบวนการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ จ านวน 30 
แผน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้ 
  1.1 ผู้ วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ                   
ท่ีเก่ียวข้องกับหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ แนวคิด
เก่ียวกบัศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยั ศิลปะจากวสัดเุหลือใช้ และแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางสงัคม
ของเด็กปฐมวยั รวมถึงการสังเกตการจัดประสบการณ์ระดบัอนุบาลของโรงเรียนสุลกัขณะ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจดัท าแผนแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ 
  1.2 ผู้วิจยัสร้างแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ โดยมีหลกัเกณฑ์
ในการวสัดเุหลือใช้ คือ ผู้วิจยัจะเลือกวสัดท่ีุมาจากสิงของเหลือใช้การการปฏิบตัิกรรมตา่ง ๆ ในห้องเรียน
ในกิจวัตรประจ าวัน โดยผู้ วิจัยก าหนดรูปแบบของแผนการจัดประสบการณ์ ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม 
จุดประสงค์ ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม วัสดุ/อุปกรณ์ และการประเมินผล โดยมีขัน้ตอนการด าเนิน
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้น า เป็นการน าเข้าสู่กิจกรรมด้วยการสร้างข้อตกลงต่าง ๆ               
ท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะทางสงัคม แนะน าอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรม และร่วมกนัวางแผนในการ
ท ากิจกรรม พร้อมทัง้ร่วมกันสาธิตการสร้างงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ระหว่างครูกับเด็ก                       
2) ขัน้ด าเนินกิจกรรม เป็นการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือตามขัน้ตอนท่ีก าหนดขึน้                 
3) ขัน้สรุป เป็นการน าเสนอและอภิปรายเก่ียวกับผลงานของเด็ก จากนัน้ผู้ วิจัยได้ก าหนดแผนการจัด
ประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ จ านวนทัง้สิน้ 30 แผน เพ่ือใช้ส าหรับจดักิจกรรมจ านวน
ทัง้สิน้ 30 ครัง้ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้  
 1. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้           

(ตวัฉนัเอง) 
16. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                   
(ลกูส้มผลใหญ่) 

2. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้       
(มงกฎุสดุสวย) 

17. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                         
(โมบายแอปเปิล้) 

3. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้   
(ร่างกายของฉนั) 

18. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                     
(หมวกสบัปะรด) 

4. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้           
(นิว้มือทัง้ห้า) 

19. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                           
(มาลยัให้แม)่ 

5. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้          
(ดีด ดีด ดีด) 

20. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                              
(พอ่ววั แมว่วั) 

6. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                    
(เสือ้ชชีูพลอยน า้) 

21. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                              
(ขอ ไขใ่นเล้า) 

7. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                          
(ปัน้อิสระ) 

22. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้  
    (แมไ่ก่สีแดง) 

8. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้               
(ตุ๊กตาแสนกล) 

23. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้  
    (ววัตวัโต) 

9. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                  
(ฟอฟันสะอาดจงั) 

24. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ 
    (ถ้วยนม) 

10. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้              
(แปรงสีฟัน) 

25. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ 
(ปลาโลมา) 

11. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                        
(โมบายมือน้อย) 

26. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                  
(ปลาหมกึยกัษ์) 

12. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                  
(กลิง้ไขไ่ปมา) 

27. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้  
    (ขอ ไขใ่นเล้า) 

13. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                
(ข้าวในจาน) 

28. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้  
(ลกูแอปเปิล้) 

14. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้                 
(ลกูโปร่งกลม ๆ) 

29. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้  
    (เคียวเก่ียวข้าว) 

15. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ 
(สบัปะรด) 

30. กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้  
     (ต้นข้าวสีทอง) 
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  1.3 ผู้วิจยัน าแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 
เพ่ือตรวจสอบหาความสอดคล้องของเนือ้หาและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ( Content                  
Validity) และความเหมาะสมในการเลือกวสัดเุหลือใช้มาใช้ในการจดักิจกรรม รวมถึงความสอดคล้องใน
การ การประเมินผล โดยมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะสร้างสรรค์             
ด้วยวสัดเุหลือใช้เทา่กบั 1.00 ในทกุแผนการจดัประสบการณ์  
 2. แบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเดก็วยัอนบุาล 
 แบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ผู้ วิจัยได้พัฒนามาจากการศึกษาแบบประเมิน
ทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
  2.1 ผู้ วิจยัก าหนดโครงสร้างของแบบสังเกตทักษะทางสงัคมของเด็กวัยอนุบาล โดยศึกษา
ข้อมลูจากหลกัสตูร เอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนบุาล 
จากนัน้ผู้ วิจยัก าหนดโครงสร้างของแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนุบาล โดยพิจารณาน า้หนกั
ความส าคัญของประเด็นท่ีใช้ในการสังเกต ประกอบด้วย ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน จ านวน 5 ข้อ               
ด้านการแบ่งปันสิ่งของ จ านวน 5 ข้อ และด้านด้านการร่วมมือในการท างาน จ านวน 5 ข้อ รวมทัง้สิน้ 15 
ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 30 คะแนน โดยแบง่เกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

2    คะแนน  หมายถึง  เดก็แสดงทกัษะทางสงัคมด้วยตนเอง 
1    คะแนน  หมายถึง  เดก็แสดงทกัษะทางสงัคมโดยเพ่ือนหรือครูร้องขอให้ร่วมมือ 
0    คะแนน  หมายถึง  เดก็ไมแ่สดงทกัษะทางสงัคมหรือปฏิเสธท่ีจะปฏิบตัิ 
แสดงน า้หนกัความส าคญัจ านวนข้อดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 โครงสร้างของแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเดก็วัยอนุบาล  

  2.2 ผู้ วิจัยสร้างแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนุบาล มีลกัษะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ท่ีมีประเด็นในการสังเกตพฤติกรรมครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้านการ
แบ่งปันสิ่งของ และด้านการร่วมมือในการท างาน โดยมีผู้ วิจยัเป็นผู้สงัเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล
ด้วยตนเอง และให้เดก็แสดงพฤตกิรรมท่ีเป็นทกัษะทางสงัคมในขณะท่ีเดก็ปฏิบตักิิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์  
 
 

ทักษะทางสังคม น า้หนักคะแนน จ านวนข้อ 
1. ด้านการชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 33.33% 5 
2. ด้านการแบง่ปันสิ่งของ 33.33% 5 
3. ด้านการร่วมมือในการท างาน 33.33% 5 

รวม 100% 15 
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  2.3 การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีรายละเอียดในการด าเนินการ ดงันี ้
   1) ผู้วิจยัน าแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนบุาลเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) เป็นรายข้อ ซึ่งพบว่า ประเด็นในแบบประเมินทกัษะทางสงัคม
ของเด็กวยัอนุบาล มีค่าความตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ทุกข้อ แสดงว่าแบบประเมินทกัษะ
ทางสงัคมของเด็กวัยอนุบาล มีค่าความตรงเชิงเนือ้หาผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ท่ีต้องมีค่ามากกว่า 0.50                   
ขึน้ไป (วรรณี แกมเกต,ุ 2551) และผู้ วิจยัปรับแก้ภาษาท่ีใช้ในแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็กวัย
อนบุาลตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
   2) ผู้วิจยัน าแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนบุาล ไปทดลองน าร่อง (Try out) 
กบัเดก็อนบุาลท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ โรงเรียนวดันาวง อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 21 คน พบว่า ผู้ วิจยัสามารถ
ด าเนินการสังเกตพฤติกรรมท่ีสะท้อนถึงทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลตามประเด็นท่ีก าหนด                    
ในแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนบุาล ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ได้โดยไม่ติดขดั และศกึษาความชดัเจน
ของพฤตกิรรมท่ีเดก็แสดงออกถึงทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนบุาล ท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้   
   3) ผู้ วิจัยน าแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลท่ีได้ไปทดลองน าร่องกับ
เดก็อนบุาลมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง มาหาคา่ความเท่ียงของแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของ
เด็กวยัอนุบาล โดยการหาความเท่ียงแบบ Inter-rater reliability พบว่า แบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของ
เดก็วยัอนบุาลมีความเท่ียงเทา่กบั 0.89 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ียอมรับได้ท่ี 0.60 ขึน้ไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี เ้ ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) ซึ่งผู้ วิจัยได้ด าเนิน                  
การทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest - posttest design              
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548) ซึ่งผู้ วิจัยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 1. ผู้ วิจัยขอความร่วมมือจากครูประจ าชัน้อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนสุลักขณะ เพ่ือขออนุญาต                
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และอธิบายรายละเอียดในการด าเนินการวิจยั พร้อมจดัเตรียมสภาพแวดล้อมใน
สถานท่ีท าการทดลองให้เหมาะสม 
 2. ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมลู โดยแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้
  2.1 ระยะท่ี 1 ระยะการเก็บรวบรวมข้อมลูก่อนการทดลอง  
  ผู้วิจยัน าแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนุบาลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านการร่วมมือในการท างาน มาด าเนินการสงัเกตเด็กชัน้อนบุาลปีท่ี 2 
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 โรงเ รียนสุลักขณะ อ าเภอเมือง                        
จงัหวดัปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นรายบุคคลก่อน                     
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การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 1 สปัดาห์ ระหว่าง
วนัท่ี 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ ระหว่างเวลา 10.00 - 10.50 น. แล้ว
น ามาวิเคราะห์คะแนนความทกัษะทางสงัคมของเดก็วยัอนบุาล ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดขึน้ 
  2.2 ระยะท่ี 2 ระยะด าเนินการทดลอง  
  ผู้วิจยัน าแผนการจดัประสบการณ์การเคล่ือนไหวและจงัหวะประกอบเพลง ไปทดลองใช้จริง
กับกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เด็กชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนสลุกัขณะ อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาปทมุธานี 
เขต 1 โดยผู้วิจยัใช้ระยะเวลาในการทดลองทัง้สิน้ 10 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั ได้แก่ วนัจนัทร์ วนัพธุ และ
วันศุกร์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562 ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ ระหว่างเวลา    
10.00 - 10.50 น. โดยผู้วิจยัเป็นผู้จดักิจกรรมด้วยตนเอง 
  2.3 ระยะท่ี 3 ระยะการเก็บรวบรวมข้อมลูหลงัการทดลอง 
  ผู้วิจยัน าแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนุบาลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืน ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านการร่วมมือในการท างาน มาด าเนินการสงัเกตเด็กชัน้อนบุาลปีท่ี 2 
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสุลักขณะ อ าเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นรายบุคคลหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมลู 1 สปัดาห์ ระหว่างวนัท่ี 25 
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบปกติ ระหว่างเวลา 10.00 - 10.50 น.          
แล้วน ามาวิเคราะห์คะแนนความทกัษะทางสงัคมของเดก็วยัอนบุาล ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดขึน้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 ผู้วิจยัน าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนุบาล  
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านการร่วมมือในการท างาน                      
มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอข้อมลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
 1. ผู้วิจยัด าเนินการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้  
 2. ผู้วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากแบบสงัเกตทกัษะทางสงัคมของเดก็วยัอนบุาลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้านการแบ่งปันสิ่งของ และด้านการร่วมมือในการท างาน ทัง้ก่อนและหลังการทดลอง             
มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการค านวนหาค่าเฉล่ีย (   ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉล่ียคะแนนทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลทัง้ 3 ด้าน                    
มาเปรียบเทียบโดยการทดสอบคา่ทีแบบกลุม่ตวัอยา่งท่ีไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (t-test Dependent samples)  
 เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์คา่เฉล่ียคะแนนทกัษะทางสงัคมของเด็กวยัอนุบาล (ล้วน สายยศ 
และองัคณา สายยศ, 2548) แบง่การแปลผลออกเป็น 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

 

X
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  2.1 เกณฑ์การแปลผลการวิ เคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนรายด้านทักษะทางสังคมของ               
เดก็วยัอนบุาล (10 คะแนน) 

8.01 – 10.00  หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั ดีมาก 
6.01 – 8.00  หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั ดี 
4.01 – 6.00  หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2.01 – 4.00  หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั พอใช้ 
0.00 – 2.00  หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 

  2.2 เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนภาพรวมของทักษะทางสังคมของ              
เดก็วยัอนบุาล (30 คะแนน) 

24.01 – 30.00  หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั ดีมาก 
18.01 – 24.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั ดี 
12.01 – 18.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 6.01 – 12.00  หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั พอใช้ 
 0.00 – 6.00  หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะทางสงัคมอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้เพ่ือส่งเสริมทกัษะทางสงัคมของ

เดก็วยัอนบุาล  สามารถสรุปผลได้ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
 
 

ตารางที่  3 การ เปรียบ เทียบ ค่าเฉ ลี่ ยคะแนนทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ก่อนและ              
หลงัการทดลอง 

*p < .05 

ตัวแปรตาม 
เดก็วัยอนุบาล (n=20)   

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง     

 X S.D. ระดับ  X S.D. ระดับ t p 
ทกัษะทางสงัคม 12.45 1.73 ปานกลาง 28.35 1.18 ดีมาก 36.08* .00 
1. ด้านการชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 4.25 0.91 ปานกลาง 9.75 0.44 ดีมาก 26.00* .00 

2. ด้านการแบง่ปันสิ่งของ 4.05 1.19 ปานกลาง 9.15 0.81 ดีมาก 14.09* .00 

3. ด้านการร่วมมือในการ
ท างาน 

4.15 0.93 ปานกลาง 9.45 0.69 ดีมาก 20.18* .00 
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 ตารางท่ี 3 พบว่า หลังการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อน              
การทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียคะแนนทกัษะทางสงัคมสงูสดุ คือ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน อยู่ในระดบั ดีมาก 
(    = 9.75, S.D. = 0.44)  
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การศึกษาผลของการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้เพ่ือส่งเสริมทกัษะทางสงัคม
ของเด็กวยัอนบุาล ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า เด็กวยัอนบุาลมีค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะทางสงัคม
ในภาพรวม 3 ด้าน สูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนการทดลองอยู่ในระดบัปานกลาง 
เท่ากับ 12.45 และหลังการทดลองอยู่ในระดบัดีมาก เท่ากับ 28.35 แสดงถึงประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ ท่ีมีผลต่อทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล โดยผู้ วิจัย               
ขอน าเสนอประเดน็ในอภิปรายออกเป็น 3 ประเดน็ ดงันี ้

1. ประเด็นท่ี 1 ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ผลการวิจยั พบว่า เด็กวยัอนบุาลมีคา่เฉล่ียคะแนนทกัษะ
ทางสงัคมสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ีย
คะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง และหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัดีมาก แสดงให้เห็นว่า การจดักิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือสามารถส่งเสริมทกัษะทางสงัคม ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้แก่เด็กวยัอนบุาลได้ 
เน่ืองจาก การจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือท่ีครูจดัขึน้ เป็นกิจกรรมกรรมท่ีครูเน้นการท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มผ่านวัสดุอุปกรณ์ท่ีเด็กคุ้นเคย ส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในการใช้วัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ               
ได้อย่างสร้างสรรค์ กล้าท่ีจะแนะน าวิธีการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมให้แก่เพ่ือน และอ านวยความสะดวกให้            
แก่เพ่ือน เม่ือเพ่ือนขอร้อง อีกทัง้การจดัปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ ยงัท าให้เด็กได้มี
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีความหมาย เฝ้ามองตนเอง และเฝ้ามองเพ่ือนในการท างานร่วมกัน ส่งผลให้              
เด็กเห็นพฤติกรรมการท างานของกันและกัน เม่ือเพ่ือนไม่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีความท้าทาย จะท าให้เพ่ือนกับเพ่ือนได้ช่วยเหลือกัน ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านีเ้ป็นการปลูกฝังให้เด็กมีนิสยัอนัดีงาม และมีความพร้อมในขณะท ากิจกรรมอย่างมีความมุ่งหมาย 
ซึ่งครูเป็นผู้ อ านวยความสะดวกเปิดโอกาสเด็กปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือกันในการปฏิบตัิกิจกรรม
ภายใต้บรรยากาศท่ีมีอิสภาพในการเรียนรู้ ให้สมาชิกท่ีท างานร่วมกนัมีเสรีภาพในการช่วยเหลือกันอย่าง 
มีความสุขและสนุกสนาน สอดคล้องกับ สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2554) ท่ีกล่าวเก่ียวกบัพฤติกรรมทาง
สงัคมไว้ว่า การพฒันาความสามารถของเด็กในเร่ืองช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืน หรือการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน          
ได้อย่างมีความสุข ควรใช้การจดักิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนเด็ก ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ รวมถึงการใช้กล้ามเนือ้ส่วนต่าง ๆ เช่น การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท่ีได้ท างานเป็นกลุ่ม 
และสอดคล้องกับความคิดเห็นของ เยาวพา เดชะคุปต์ (2554) ท่ีกล่าวว่า การเตรียมกิจกรรมศิลปะ                 
ท่ีเหมาะสมให้กับเด็กควรค านึงว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเป็นอิสระในการทดลอง ค้นคว้า และ

X
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สามารถส่ือสารกับผู้ อ่ืนได้ นอกจากนี ้ยังมีโอกาสได้พัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่ กล้ามเนือ้เล็ก สร้าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างรูปทรงและสี ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานตอ่การเตรียม
ความพร้อมในการอา่น และยงัได้มีโอกาสพฒันาทางสงัคมจากการแลกเปล่ียนวสัดอุปุกรณ์ หมนุเวียนกนั 
รับผิดชอบในการใช้และเก็บอปุกรณ์ตา่ง ๆ 
 2. ประเด็นท่ี 2 ด้านการแบ่งปันสิ่งของ ผลการวิจยั พบว่า เด็กวยัอนุบาลมีค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะ
ทางสังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง และหลังการทดลองอยู่ในระดบัดีมาก แสดงให้เห็นว่า         
การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือสามารถส่งเสริมทกัษะทางสงัคม ด้านการแบ่งปันสิ่งของ 
ให้แก่เดก็วยัอนบุาลได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากกิจกรรมท่ีจดัส่วนใหญ่นัน้ เด็กจะได้เลือกวสัดอุปุกรณ์ร่วมกนั 
เด็กต้องเลือกใช้อปุกรณ์หรือวสัดเุหลือใช้ ได้แก่ ขวดน า้พลาสติก แก้วน า้พลาสติก กระดาษ ไม้ กล่องนม 
กล่องยาสีฟัน หลอด ฝาขวด กระป๋องน า้อัดลม เศษด้าย และเศษดินสอท่ีไม่เป็นอันตรายมาใช้ในการ
ประดิษฐ์สร้างผลงาน ซึ่งการจดักิจกรรมท่ีเกิดขึน้จะอยู่ภายใต้กติกาและทรัพยากรท่ีจ ากดั ท าให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ในการเอือ้เฟือ้ซึง่กนัและกนั ร่วมมือกนัเป็นผู้คดิวางแผน ตดัสินใจและลงมือปฏิบตัิผลงานศิลปะ
สร้างสรรค์ ด้วยเหตุผลดงักล่าว อาจเป็นสาเหตุส าคญัในการพัฒนาทักษะในแบ่งปันสิ่งของให้แก่เด็ก
ปฐมวยั ซึง่การจดักิจกรรมศลิปะนัน้ยงัชว่ยสง่เสริมให้แก่เดก็ปฐมวยัได้มีโอกาสท างานร่วมกบัเพ่ือน เด็กจึง
เรียนรู้การแก้ปัญหาการท างาน รู้จกัปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงตนเองตลอดการปฏิบตัิกิจกรรม ผ่านท างาน
ร่วมกับเพ่ือน มีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ ท าให้ให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับความรู้สึก              
ความสนใจ ความต้องการของตนเองและผู้ อ่ืน การรับฟังมมุมอง ความคิดเห็นของเพ่ือน รวมถึงฝึกให้เด็ก
ได้การรู้จกัรอคอยท่ีจะใช้อปุกรณ์ร่วมกบัผู้ อ่ืน การรู้จกัแบง่ปันวสัด ุของใช้ ฯ สอดคล้องกบั กลุยา ตนัติผลา
ชีวะ (2547) ท่ีกล่าวว่า การจดักิจกรรมท่ีจะฝึกให้เด็กได้เรียนรู้การแบ่งปัน ควรเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้
ผู้ เรียนได้เกิดอิสระทางความคิด ได้ท างานร่วมกับเพ่ืออย่างมีความหมาย จะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์เพิ่มมากขึน้ และส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมท่ีสะท้อน
กระบวนการดงักลา่วนัน้ คือ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ อีกทัง้ วิรุณ ตัง้เจริญ (2539) ได้ให้มมุมองเก่ียวกบั
กิจกรรมศิลปะว่าสามารถเป็นตวัเสริมสร้างทกัษะทางสงัคม ส่งเสริมให้เด็กเกิดนิสยัรักการท างานร่วมกัน
กบัเพ่ือน โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกจดัเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการปฏิบตัิกิจกรรม ซึ่งการจดั
กิจกรรมในลกัษณะนี ้จะเปิดโอกาสเด็กจะมีส่วนร่วมในการจดัเตรียมอปุกรณ์ของตนเองร่วมกับเพ่ือน ๆ 
รวมถึงแบง่ปันวสัดท่ีุตนมี และมีการพดูชกัชวนเพ่ือนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม อีกทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นให้เด็ก
ได้แบง่ปันสิ่งตา่ง ๆ ซึ่งกนัและกนัทัง้ในขัน้การจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ ขัน้การปฏิบตัิกิจกรรม จนกระทัง้ขัน้
ในการเก็บอุปกรณ์ น าไปสู่การลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและสร้างพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีมาก           
ให้เป็นท่ียอมรับของเพ่ือนและผู้ อ่ืน อนัก่อให้เกิดทกัษะท่ีดีทางสงัคมต่อไป (Bandura 1986 อ้างอิงถึงใน                  
สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์, 2550) 
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 3. ประเด็นท่ี 3 ด้านการร่วมมือในการท างาน ผลการวิจยั พบว่า เด็กวยัอนุบาลมีค่าเฉล่ียคะแนน
ทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยก่อนการทดลองมี
ค่าเฉล่ียคะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง และหลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน แสดงให้เห็นว่า             
การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือสามารถส่งเสริมทกัษะทางสงัคม ด้านการร่วมมือในการ
ท างาน ให้แก่เด็กวยัอนุบาลได้เป็นอย่างดี อาจเป็นเพราะกิจกรรมท่ีจัดขึน้ส่งเสริมการร่วมมือกันอย่าง
ตรงไปตรงมา กล่าวคือ การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ มีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เด็ก
วยัอนบุาลได้ร่วมมือกนั มีกติการ่วมกนัในการท างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน เป็นกิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ท่ีฝึก
ให้เด็กได้เรียนรู้ และฝึกหดัทางด้านสงัคม ซึ่งการท่ีเด็กได้ปฏิบตัิงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจากวสัดใุกล้ตวั 
ยงัท าให้เด็กเกิดความสุขในขณะปฏิบตัิกิจกรรม เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเด็กสนใจ เด็กท่ีท างานร่วมกัน             
จึงได้แสดงออกผ่านการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนอย่างสร้างสรรค์และ           
มีความสขุ ท าให้เด็กยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน และเคารพในการท างานของเพ่ือนน าไปสู่การท างาน
ร่วมกันจนส าเร็จ ดงัท่ี Schirrmacher (2011 อ้างถึงใน พิจิตรา เกษประดิษฐ์, 2552) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรม
ศิลปะท่ีเหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย ควรมีลกัษณะท่ีส่งเสริมให้เกิดความสมดลุระหว่างกระบวนการและ
ผลผลิตทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท่ีดีต้องให้เด็กได้เข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดใน
ข้อเท็จจริงทัง้กระบวนการและผลผลิต ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงเด็ก
เป็นส าคญัท่ีเน้นกระบวนการให้รู้ว่าเด็กต้องท าอะไร (เนือ้หา) เด็กต้องการท าอย่างไร (กระบวนการ) และ
เด็กต้องการอะไรเป็นผลผลิตขัน้สุดท้าย (ผลผลิต) ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิจริงอย่างมีความหมาย  
ได้ค้นพบปัญหาและข้อมลูตา่ง ๆ ด้วยตนเอง ซึง่การวางแผนในกิจกรรมศิลปะแตล่ะครัง้จึงต้องสอนวิธีการ
แตล่ะขัน้เพ่ือให้เดก็มีโอกาสแสดงความเป็นตวัของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบ การสืบค้น การประดิษฐ์ 
หรือการทดลองท่ีสร้างสรรค์  
 ผลสะท้อนจากการท างานศิลปะท าให้ทราบถึงการเจริญเติบโตของเด็ก สิ่งแวดล้อมทางสังคม                 
ท่ีเดก็อาศยัอยู ่ทกัษะการท างานและการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน ซึง่มีอิทธิพลตอ่ชีวิตของเด็กและก่อให้เกิดการรับรู้
ท่ีลุ่มลึกของเด็กปฐมวยั ท่ีแสดงออกถึงการเติบโตทางด้านความคิด และการเข้าใจธรรมชาติ ( Lowenfeld 
and Brittain, 1975 อ้างถึงใน วิบูลย์ลกัษณ์ สารวิจิตร, 2548) อีกทัง้การได้เลือกใช้วสัดอุย่างเห็นคณุค่า
และมีความหมาย เด็กจะเกิดความรู้สึกอิสระในการเลือกใช้วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกบัผู้ อ่ืน ส่งผลให้เด็ก
จะเกิดความรู้สึกท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน (Lasky and Mukerji, 1980 อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคปุต์, 2542) 
นอกจากนีกิ้จกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ ยงัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการร่วมมือในการท างาน 
ท าให้เด็กได้เรียนรู้บทบาทของตนเอง และน าไปสู่การพฒันาทกัษะทางสงัคมให้เพิ่มสูงขึน้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พรเพ็ญ บัวทอง (2555) ท่ีกล่าวถึงการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมเก่ียวกับการร่วมมือ                    
ในการท างานผา่นการจดักิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดธุรรมชาตท้ิองถ่ิน แสดงผลการวิจยัว่า กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดธุรรมชาติท้องถ่ินส่งผลให้เด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมทางสงัคมในด้านการร่วมมือ 
สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน างานวิจยัไปใช้ 
  1.1 ครูควรจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีให้ความรู้สึก
อบอุน่ ผอ่นคลาย เป็นมิตร และรวมถึงจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีหาได้ง่ายในท้องถ่ิน 
  1.2 ครูท่ีจะน ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ไปจัดให้แก่เด็กวัยอนุบาล              
ควรศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับเนือ้หาให้ลึกซึง้ รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั
ตามบริบทอยา่งเหมาะสม 
  1.3 ครูควรจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ด้วยเทคนิควิธีท่ีมีความหลากหลาย 
ตามความสนใจของผู้ เรียนทัง้กิจกรรมกลุม่ใหญ่ กลุม่ยอ่ย หรือรายบคุคล  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป  
  2.1 ควรมีการวิจยัท่ีเก่ียวกับจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ท่ีส่งเสริมทักษะ
ด้านอ่ืน ๆ ให้แก่เดก็วยัอนบุาล เชน่ ทกัษะภาษา ทกัษะการแก้ปัญหา ฯลฯ 
  2.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือน ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท่ีไม่ใช่รูปแบบท่ีเก่ียวกับวัสดุเหลือใช้          
แตเ่ป็นรูปแบบท่ีแตกตา่งและหลากหลายออกไป ในการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั 
  2.3 ควรมีการวิจยัเพ่ือน ากิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยวสัดเุหลือใช้ไปใช้กบัประชากรอ่ืน เช่น 
ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ฯ โดยพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับพัฒนาการและ
ความสามารถท่ีสงูขึน้ของกลุม่ประชากร 
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