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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลใน 3 ด้ าน ได้ แก่
ด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ผู้อื่ น ด้ า นการแบ่ง ปั น สิ่ ง ของ และด้ า นร่ ว มมื อ ในการท างาน ก่ อ นและหลัง การ
จัดกิ จ กรรมศิล ปะสร้ างสรรค์ด้วยวัส ดุเ หลื อ ใช้ กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ ในการวิจัย คือ เด็กชัน้ อนุบ าลปี ที่ 2
โรงเรี ยนสุลักขณะ จังหวัดปทุม ธานี จ านวน 20 คน โดยใช้ วิธี การสุ่ม แบบแบ่ง กลุ่ม (Cluster random
sampling) ระยะเวลาในการวิ จัย ทัง้ สิ น้ 12 สัป ดาห์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ แผนการ
จัดประสบการณ์ศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ และแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์คา่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมี ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะทางสังคมใน 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้ านการแบ่งปั นสิ่งของ และด้ านการร่วมมือในการทางาน สูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ .05
คาสาคัญ: กิจ กรรมสร้ างสรรค์ ด้ วยวัส ดุเ หลือ ใช้ ทัก ษะทางสังคม เด็ก วัยอนุบ าล
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
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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
บทนา
สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุคปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงความ
เจริ ญทางด้ านวัตถุซึ่ง ได้ มี การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วทาให้ การดารงชีวิตในปั จจุบนั มุ่งเน้ นในด้ านการ
แข่ ง ขัน กัน มากขึ น้ จนลื ม ไปว่ า ในความเป็ น จริ ง แล้ ว นัน้ มนุษ ย์ ที่ ขึน้ ชื่ อ ว่ า เป็ น “สัต ว์ สัง คม” ควรให้
ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การช่วยเหลือ การแบ่งปั น และการร่ วมมือซึ่งกัน
และกัน ในสัง คม การมี จิ ต อาสา ซึ่ ง สิ่ ง เหล่า นี ล้ ้ ว นเป็ น จุด เริ่ ม ต้ น ที่ จ ะท าให้ สัง คมเป็ น สัง คมที่ เ จริ ญ
อย่างแท้ จริง จุดเริ่มต้ นของการพัฒนามนุษย์ คือ การศึกษาของเด็กปฐมวัย เนื่องด้ วยเด็ก คือ อนาคตของ
ประเทศชาติ เด็กควรจะได้ รับการส่งเสริมการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้ เด็กเจริ ญเติบโตเป็ นบุคคลที่
มีสมรรถนะตามที่สงั คมต้ องการ และอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ การส่งเสริ ม
ทักษะทางสังคมซึง่ เป็ นทักษะพื ้นฐานในการอยูร่ ่วมกันของมนุษย์ จึงเป็ นสิ่งที่เด็กควรได้ รับการปลูกฝั งเป็ น
อย่างยิ่งตังแต่
้ ช่วงปฐมวัย ดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้ เล็งเห็นความสาคัญเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านสังคม
ของเด็กปฐมวัย ตามที่ ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มาตรฐานที่ 8 ว่าด้ วย
เรื่ อ งของการอยู่ร่ ว มกับ ผู้อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุข และปฏิ บัติ ต นเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องสัง คมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ทักษะทางสังคมเป็ นทักษะที่เด็กจะแสดงออกผ่านการปฏิบตั เิ พื่อสร้ างบุคลิกลักษณะที่พึงประสงค์
ทัง้ ด้ า นพฤติ ก รรม อารมณ์ และจิ ต ส านึก น าไปสู่ก ารพัฒ นาบุค ลิ ก ภาพ เพื่ อ เสริ ม สร้ างให้ เ ด็ก เกิ ด
การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) และความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง (Self-confidence) รวมถึ ง ความสามารถในการแสดงความคิด ในสิ่ ง ต่าง ๆ การยอมรั บความ
คิดเห็นของผู้อื่น ซึ่ง พฤติกรรมเหล่านี เ้ ป็ นการแสดงให้ เห็นถึง ล าดับการพัฒ นาการทางสัง คมของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น เด็กในวัยนี ้จึงเป็ นวัยที่ชอบเล่นเป็ นกลุ่มมากกว่าเล่นคน
เดียว ต้ องการตัวแบบด้ านสังคมและจริยธรรม เพื่อเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม เพราะเด็กเริ่ มมีการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น เลือกเพื่อนของตนเอง ได้ ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จกั การให้ และการรับ ดังนันจึ
้ งควรส่งเสริ มทักษะทางสังคม
ที่ เ หมาะสม เพื่ อช่วยให้ เ ด็กสามารถปรั บตัวเข้ า กับสัง คมและอยู่ร่ว มกับบุคคลอื่ น ได้ อย่างมี ค วามสุข
ในอนาคต (Erikson 1988 อ้ างถึงใน สิริมา ภิญโญอนันตพงศ์, 2550) ซึ่งทักษะทางสังคมเป็ นลักษณะของ
การแสดงออกต่อบุคคลอื่น ผ่านการเกื ้อกูลซึ่งกันและกัน การเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ การช่วยเหลือแบ่งปั นสิ่งของ
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รวมถึงการให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในกิจวัตรประจาวัน เด็กจึงเรี ยนรู้ ที่จะสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นมากขึ ้นทังบุ
้ คคลภายในและภายนอกครอบครัว แม้ ว่าธรรมชาติของเด็กปฐมวัยมัก
ยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางและแสดงออกตามความต้ องการของตนเอง ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ยอมรับ
ความคิดเห็นและความรู้สกึ ของผู้อื่นได้ ดีเท่าที่ควร
การแสดงออกทางพฤติกรรมในระยะแรกของเด็กปฐมวัย อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ ากับ
ผู้อื่ น แต่เ มื่ อ เด็ก มี อ ายุม ากขึน้ และมี โ อกาสที่ ไ ด้ ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่ นมากขึน้ รวมทัง้ ได้ รั บการปลูก ฝั ง
ลักษณะนิสยั ที่เหมาะสมตามกฎเกณฑ์ของสังคม เด็กจะสามารถปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นและเรี ยนรู้ บทบาท
หน้ าที่ของตนเองได้ ดีขึ ้น การที่เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสม เช่น ก้ าวร้ าว ขาดความรับผิดชอบ
เอาแต่ใจตนเอง ฯลฯ จะทาให้ เด็กปรับตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ ยาก และอาจก่อให้ เกิดปั ญหาความรุนแรงต่อไปใน
อนาคตได้ แต่ถ้าเด็กได้ รับการอบรมปลูกฝั งพฤติกรรมที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของสังคม จะส่งผลให้ เด็ก
สามารถปรั บตัวเข้ ากับผู้อื่นได้ และเรี ยนรู้ บทบาทของตนเอง เพื่อเป็ นสมาชิกที่ ดีของสังคม การพัฒนา
ทางด้ านสังคมสาหรับเด็กวัยนี ต้ ้ องฝึ กให้ เด็กเกิดความไว้ วางใจในผู้อื่น เมื่ออยู่ร่วมกันทางานและเล่น
ร่ วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบในการทางานร่ วมกับผู้อื่นอย่างง่ายๆ ให้ เด็กเข้ าใจข้ อตกลง กฎเกณฑ์
ฝึ กให้ เ ด็กรู้ จักอดทนรอคอย ฝึ กให้ เ ด็กรั บฟั ง ผู้อื่น รวมถึง การชื่ นชมผู้อื่น (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542)
ซึ่งสอดคล้ องกับ พัชรี ผลโยธิน (2551) ที่กล่าวว่า เด็กในช่วง 6 ปี แรกของชีวิตเป็ นช่วงเวลาที่มีสาคัญอย่าง
ยิ่ง และเป็ นช่วงเวลาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็ นช่วงแห่งการเรี ยนรู้ในการสร้ างมิตรภาพ
เรี ยนรู้ วัฒ นธรรมในสัง คมและสภาพแวดล้ อมเด็ก ที่ อาศัยอยู่ เรี ยนรู้ ที่ จ ะมี ปฏิ สัม พันธ์ กับผู้อื่นอย่างมี
ความหมาย เรี ยนรู้การปฏิบตั ิกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และเป็ นช่วงแห่งการเรี ยนรู้ประสบการณ์ในการใช้ ชีวิต
แบบสังคมส่วนรวม ดังนันการพั
้
ฒนาทักษะทางสังคม จึงควรได้ รับการปลูกฝังในช่วงวัยนี ้
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ หลากหลายด้ าน อาจเป็ น
เพราะรู ปแบบของกิจ กรรมศิลปะสร้ างสรรค์ส่งเสริ มให้ เด็กได้ แสดงออกทางความคิด และจินตนาการ
อย่างอิสระ เปิ ดโอกาสให้ เด็กเป็ นผู้ริเริ่ ม มีการยืดหยุ่นได้ ตามความต้ องการและความสนใจของเด็ก ทาให้
เกิดกระบวนการกลุ่มที่ส่งเสริ มให้ เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ ซึ่งกันและกัน โดยการ
จัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ครูเป็ นผู้มีบทบาทสาคัญในการวางแผน และออกแบบการ
จัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ เด็กเกิดพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ดังนันควรเน้
้
นให้ มีสื่อของจริ งให้ เด็กได้ ลง
มือปฏิบตั ิจริ ง มีโอกาสสังเกต สารวจ ค้ นคว้ า ทดลอง แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง โดยครูสามารถจัดกิจกรรมได้
ทังแบบกลุ
้
ม่ และแบบเดี่ยว อาจมีการกาหนดเงื่อนไขเพื่อนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยครูคอย
เป็ น ผู้ก ากับ ดูแ ลกระตุ้น รวมถึ ง การให้ แ รงเสริ ม การจัด กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ จึง เป็ น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง
ที่จะพัฒนาการเรี ยนรู้ ของเด็กได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งการเรี ยนรู้ เหล่านีข้ องเด็กจะพัฒนาให้ เด็กดาเนินชีวิตใน
สังคมได้ อย่างมีความสุข ส่งเสริ ม ให้ เด็กได้ เ ข้ าใจตนเองและผู้อื่น มี ความคิดอิสระ รู้ จักที่ จะช่วยเหลื อ
แบ่ ง ปั น ความร่ ว มมื อ และเรี ย นรู้ ที่ จ ะคิ ด และตัด สิ น ใจ โดยการยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
จึงมีความสาคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างยิ่ง (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542)
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การจัดกิ จ กรรมศิล ปะสร้ างสรรค์ในปั จ จุบันมี รูปแบบที่ หลากหลายมากยิ่ง ขึน้ ซึ่ง แต่ละรู ปแบบ
ล้ วนสะท้ อนการเติบโตทัง้ ด้ านการเรี ยนรู้ พัฒนาการ และจิตใจของเด็กปฐมวัย การจัดกิ จกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ ก็เป็ นการจัดกิจกรรมศิลปะรูปแบบหนึ่งที่เน้ นให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิกบั สื่อวัสดุ
อุปกรณ์ โดยเน้ นสื่อที่เป็ นวัสดุเหลือใช้ ได้ แก่ ขวดน ้าพลาสติก แก้ วน ้าพลาสติก กระดาษ ไม้ กล่องนม
กล่ อ งยาสี ฟั น หลอด ฝาขวด กระป๋ องน า้ อัด ลม เศษด้ า ย และเศษดิน สอ ที่ ไ ม่เ ป็ น อัน ตรายแก่ เ ด็ ก
โดยนามาใช้ ในการประดิษฐ์ หรื อสร้ างผลงาน ทาให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ เป็ นผู้คิดกาหนดวางแผน ตัดสินใจ
และลงมือปฏิ บัติผ ลงานศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดการแก้ ปัญหา พร้ อมทัง้ เปิ ด
โอกาสให้ เด็กได้ ฝึกทักษะด้ านการคิด จินตนาการ และส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ในการประดิษฐ์ ผลงานที่
แปลกใหม่ หลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ เด็กปฐมวัยได้ พฒ
ั นาความคิดสร้ างสรรค์ที่ดีตอ่ ไป นอกจากนี ้ยังมี
งานวิจัยหลายเรื่ องที่ สะท้ อนให้ เห็นถึง คุณค่าของกิ จกรรมศิลปะที่มี ต่อพัฒ นาการด้ านสัง คมของเด็ก
ปฐมวัย อาทิ การวิจัย ของ อโนชา ถิ รธ ารง (2550) ที่ ไ ด้ ศึกษาเกี่ ยวกับการใช้ รูป แบบกิ จ กรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์เพื่อการเรี ยนรู้ ต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการวิจัย พบว่า หลังการ
ทดลอง เด็กปฐมวัยมีคา่ เฉลี่ยคะแนนทักษะทางสังคมสูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ พรเพ็ญ บัวทอง (2555) ที่ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์ ด้ ว ยวัส ดุธ รรมชาติ ท้ องถิ่ น ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมทางสัง คมของเด็ ก ปฐมวัย ซึ่ ง ผลการวิ จั ย
ก็อยูใ่ นทิศทางที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่สงู ขึ ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จากเหตุผ ลและความจ าเป็ น ดัง กล่า วข้ า งต้ น ผู้วิ จัย จึง สนใจที่ จ ะศึก ษาการจัด กิ จ กรรมศิล ปะ
สร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริ มทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล โดยเน้ นการเปิ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนอย่างมีความหมาย ได้ ชว่ ยเหลือครูและเพื่อน ได้ แบ่งปั นอุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ
รวมถึงการร่วมมือกันในการทางานจนสาเร็ จ ซึ่งผลการวิจยั นี ้จะเป็ นแนวทางให้ ครูปฐมวัย และผู้เกี่ยวข้ อง
กับการจัดประสบการณ์ ในระดับปฐมวัย ในการนากิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ ไปพัฒนา
ทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเปรี ยบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้ าน
การแบ่งปั นสิ่งของ และด้ านร่วมมือในการทางาน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุ
เหลือใช้
สมมติฐานการวิจัย
เด็กวัยอนุบาลที่ได้ เรี ยนรู้ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทัก ษะทางสัง คมใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการช่ว ยเหลื อ ผู้อื่ น ด้ า นการแบ่ง ปั น สิ่ ง ของ และด้ า นร่ ว มมื อ
ในการทางาน หลังการทดลองสูงขึ ้นกว่าก่อนการทดลอง
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คาถามการวิจัย
เด็กวัยอนุบาลที่ได้ เรี ยนรู้ โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทัก ษะทางสัง คมใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการช่ว ยเหลื อ ผู้อื่ น ด้ า นการแบ่ง ปั น สิ่ ง ของ และด้ า นร่ ว มมื อ
ในการทางาน เป็ นอย่างไร
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล
กิจกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์
ด้ วยวัสดุเหลือใช้

1) ด้ านการช่วยเหลือผู้อื่น
2) ด้ านการแบ่งปันสิ่งของ
3) ด้ านการร่วมมือในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
เรื่ อง การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ผู้วิ จัยได้ ดาเนิ นการศึก ษาหลักสูต รการศึก ษาปฐมวัย พุท ธศักราช 2560 เอกสาร ตารา และ
งานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้ องกับการจัดกิจ กรรมศิล ปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลื อใช้ ทักษะทางสัง คมของเด็กวัย
อนุบาล รวมถึงการศึกษาเกี่ ยวกับบริ บทการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ของโรงเรี ยน และสนทนากับ
ครูประจาชัน้ เพื่อกาหนดกระบวนการในการวิจยั สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ได้ แก่ เด็กชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 จ านวน 2 ห้ องเรี ยน จ านวน
45 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสุลกั ขณะ อาเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
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2. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ เด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2
ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสุลกั ขณะ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุม ธานี เขต 1 จ านวน 20 คน ได้ ม าโดยใช้ วิธีการสุ่ม แบบแบ่ง กลุ่ม (Cluster random
sampling) ด้ วยวิธีการจับสลาก โดยจับสลากมา 1 ห้ อง จากทัง้ หมด 2 ห้ อง ซึ่งผลการจับสลาก พบว่า
ได้ ห้องเรี ยนอนุบาล 2 ซึง่ มีจานวนนักเรี ยนทังสิ
้ ้น 20 คน มาเป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย แผนการจัดประสบการณ์ ศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุ
เหลือใช้ และแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. แผนการจัดประสบการณ์ศลิ ปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
ผู้วิจยั มีกระบวนการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ จานวน 30
แผน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
1.1 ผู้วิ จัย ได้ ศึ ก ษาหลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย พุท ธศัก ราช 2560 และคู่มื อ หลัก สูต ร
การศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้ องกับหลักการและแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดแผนการจัดประสบการณ์ ศิลปะสร้ างสรรค์ แนวคิด
เกี่ยวกับศิลปะสร้ างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย รวมถึงการสังเกตการจัดประสบการณ์ ระดับอนุบาลของโรงเรี ยนสุลกั ขณะ เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการจัดทาแผนแผนการจัดประสบการณ์ศลิ ปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
1.2 ผู้วิจยั สร้ างแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ โดยมีหลักเกณฑ์
ในการวัสดุเหลือใช้ คือ ผู้วิจยั จะเลือกวัสดุที่มาจากสิงของเหลือใช้ การการปฏิบตั ิกรรมต่าง ๆ ในห้ องเรี ยน
ในกิจวัตรประจาวัน โดยผู้วิจัยกาหนดรู ปแบบของแผนการจัดประสบการณ์ ประกอบด้ วย ชื่อกิจกรรม
จุดประสงค์ ขัน้ ตอนการดาเนินกิ จ กรรม วัสดุ/อุปกรณ์ และการประเมิ นผล โดยมี ขัน้ ตอนการดาเนิ น
กิจกรรมแบ่งออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันน
้ า เป็ นการนาเข้ าสู่กิจกรรมด้ วยการสร้ างข้ อตกลงต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะทางสังคม แนะนาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรม และร่ วมกันวางแผนในการ
ทากิ จ กรรม พร้ อมทัง้ ร่ วมกันสาธิ ตการสร้ างงานศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลื อใช้ ระหว่างครู กับเด็ก
2) ขัน้ ดาเนินกิจกรรม เป็ นการปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือตามขัน้ ตอนที่กาหนดขึน้
3) ขัน้ สรุ ป เป็ นการนาเสนอและอภิปรายเกี่ ยวกับผลงานของเด็ก จากนัน้ ผู้วิจัยได้ กาหนดแผนการจัด
ประสบการณ์ศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ จานวนทังสิ
้ ้น 30 แผน เพื่อใช้ สาหรับจัดกิจกรรมจานวน
ทังสิ
้ ้น 30 ครัง้ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แผนการจัด ประสบการณ์ ศ ิล ปะสร้ างสรรค์ ด้ วยวัส ดุเ หลือ ใช้
1. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
16. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(ตัวฉันเอง)
(ลูกส้ มผลใหญ่)
2. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
17. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(มงกุฎสุดสวย)
(โมบายแอปเปิ ล้ )
3. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
18. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(ร่างกายของฉัน)
(หมวกสับปะรด)
4. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
19. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(นิ ้วมือทังห้
้ า)
(มาลัยให้ แม่)
5. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
20. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(ดีด ดีด ดีด)
(พ่อวัว แม่ววั )
6. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
21. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(เสื ้อชูชีพลอยน ้า)
(ขอ ไข่ในเล้ า)
7. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
22. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(ปัน้ อิสระ)
(แม่ไก่สีแดง)
8. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
23. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(ตุ๊กตาแสนกล)
(วัวตัวโต)
9. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
24. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(ฟอฟั นสะอาดจัง)
(ถ้ วยนม)
10. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ 25. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(แปรงสีฟัน)
(ปลาโลมา)
11. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ 26. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(โมบายมือน้ อย)
(ปลาหมึกยักษ์)
12. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ 27. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(กลิ ้งไข่ไปมา)
(ขอ ไข่ในเล้ า)
13. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ 28. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(ข้ าวในจาน)
(ลูกแอปเปิ ล้ )
14. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ 29. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(ลูกโปร่งกลม ๆ)
(เคียวเกี่ยวข้ าว)
15. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ 30. กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้
(สับปะรด)
(ต้ นข้ าวสีทอง)
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1.3 ผู้วิจยั นาแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่ อ ตรวจสอบหาความสอดคล้ อ งของเนื อ้ หาและเหมาะสมกับ วัต ถุป ระสงค์ ข องกิ จ กรรม ( Content
Validity) และความเหมาะสมในการเลือกวัสดุเหลือใช้ มาใช้ ในการจัดกิจกรรม รวมถึงความสอดคล้ องใน
การ การประเมินผล โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะสร้ างสรรค์
ด้ วยวัสดุเหลือใช้ เท่ากับ 1.00 ในทุกแผนการจัดประสบการณ์
2. แบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล
แบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ผู้วิจัยได้ พัฒนามาจากการศึกษาแบบประเมิน
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 ผู้วิจยั กาหนดโครงสร้ างของแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล โดยศึกษา
ข้ อมูลจากหลักสูตร เอกสาร ตารา วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล
จากนันผู
้ ้ วิจยั กาหนดโครงสร้ างของแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล โดยพิจารณาน ้าหนัก
ความส าคัญ ของประเด็ น ที่ ใ ช้ ในการสัง เกต ประกอบด้ ว ย ด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ อื่ น จ านวน 5 ข้ อ
ด้ านการแบ่งปั นสิ่งของ จานวน 5 ข้ อ และด้ านด้ านการร่ วมมือในการทางาน จานวน 5 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 15
ข้ อ ข้ อละ 2 คะแนน รวมเป็ น 30 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
2 คะแนน หมายถึง เด็กแสดงทักษะทางสังคมด้ วยตนเอง
1 คะแนน หมายถึง เด็กแสดงทักษะทางสังคมโดยเพื่อนหรื อครูร้องขอให้ ร่วมมือ
0 คะแนน หมายถึง เด็กไม่แสดงทักษะทางสังคมหรื อปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิ
แสดงน ้าหนักความสาคัญจานวนข้ อดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 โครงสร้ างของแบบสังเกตทัก ษะทางสังคมของเด็ก วัยอนุบ าล
ทักษะทางสังคม
1. ด้ านการช่วยเหลือผู้อื่น
2. ด้ านการแบ่งปันสิ่งของ
3. ด้ านการร่วมมือในการทางาน
รวม

นา้ หนักคะแนน
33.33%
33.33%
33.33%
100%

จานวนข้ อ
5
5
5
15

2.2 ผู้วิจัยสร้ างแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล มีลกั ษะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ ที่มีประเด็นในการสังเกตพฤติกรรมครอบคลุม 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้ านการ
แบ่งปั นสิ่งของ และด้ านการร่ วมมือในการทางาน โดยมีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้สงั เกตพฤติกรรมเด็กเป็ นรายบุคคล
ด้ วยตนเอง และให้ เด็กแสดงพฤติกรรมที่เป็ นทักษะทางสังคมในขณะที่เด็กปฏิบตั กิ ิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์
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2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีรายละเอียดในการดาเนินการ ดังนี ้
1) ผู้วิจยั นาแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (IOC) เป็ นรายข้ อ ซึ่งพบว่า ประเด็นในแบบประเมินทักษะทางสังคม
ของเด็กวัยอนุบาล มีค่าความตรงเชิงเนื ้อหาอยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 ทุกข้ อ แสดงว่าแบบประเมินทักษะ
ทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล มีค่าความตรงเชิงเนื ้อหาผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ที่ต้องมีค่ามากกว่า 0.50
ขึ ้นไป (วรรณี แกมเกตุ, 2551) และผู้วิจยั ปรับแก้ ภาษาที่ใช้ ในแบบประเมินทักษะทางสังคมของเด็กวัย
อนุบาลตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2) ผู้วิจยั นาแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ไปทดลองนาร่อง (Try out)
กับเด็กอนุบาลที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดนาวง อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จานวน 21 คน พบว่า ผู้วิจยั สามารถ
ด าเนิ น การสัง เกตพฤติก รรมที่ ส ะท้ อ นถึ ง ทัก ษะทางสัง คมของเด็ ก วัย อนุบ าลตามประเด็น ที่ ก าหนด
ในแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นได้ โดยไม่ติดขัด และศึกษาความชัดเจน
ของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ที่สามารถวัดและประเมินผลได้
3) ผู้วิจัยนาแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลที่ได้ ไปทดลองนาร่ องกับ
เด็กอนุบาลมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง มาหาค่าความเที่ยงของแบบประเมินทักษะทางสังคมของ
เด็กวัยอนุบาล โดยการหาความเที่ยงแบบ Inter-rater reliability พบว่า แบบสังเกตทักษะทางสังคมของ
เด็กวัยอนุบาลมีความเที่ยงเท่ากับ 0.89 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ที่ 0.60 ขึ ้นไป
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัย กึ่ ง ทดลอง (Quasi - experimental research) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น
การทดลองแบบกลุ่ม เดี ย ว โดยใช้ แ บบแผนการทดลองแบบ One group pretest - posttest design
(ล้ วน สายยศ และอัง คณา สายยศ, 2548) ซึ่งผู้วิจัยมี กระบวนการเก็ บรวบรวมข้ อมูลดังรายละเอี ยด
ต่อไปนี ้
1. ผู้วิ จัย ขอความร่ ว มมื อ จากครู ป ระจ าชัน้ อนุบ าลปี ที่ 2 โรงเรี ย นสุลัก ขณะ เพื่ อ ขออนุญ าต
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และอธิบายรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั พร้ อมจัดเตรี ยมสภาพแวดล้ อมใน
สถานที่ทาการทดลองให้ เหมาะสม
2. ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวมรวมข้ อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
2.1 ระยะที่ 1 ระยะการเก็บรวบรวมข้ อมูลก่อนการทดลอง
ผู้วิจยั นาแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการช่วยเหลือ
ผู้อื่น ด้ านการแบ่งปั นสิ่งของ และด้ านการร่วมมือในการทางาน มาดาเนินการสังเกตเด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2
ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นภาคการศึ ก ษาปลาย ปี การศึ ก ษา 2561 โรงเรี ยนสุ ลั ก ขณะ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็ นรายบุคคลก่อน
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การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ โดยใช้ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล 1 สัปดาห์ ระหว่าง
วันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 ในกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบปกติ ระหว่างเวลา 10.00 - 10.50 น. แล้ ว
นามาวิเคราะห์คะแนนความทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ตามเกณฑ์การให้ คะแนนที่กาหนดขึ ้น
2.2 ระยะที่ 2 ระยะดาเนินการทดลอง
ผู้วิจยั นาแผนการจัดประสบการณ์การเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง ไปทดลองใช้ จริ ง
กับกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2561
โรงเรี ยนสุลกั ขณะ อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 โดยผู้วิจยั ใช้ ระยะเวลาในการทดลองทังสิ
้ ้น 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ได้ แก่ วันจันทร์ วันพุธ และ
วันศุกร์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562 ในช่วงกิ จกรรมสร้ างสรรค์ ระหว่างเวลา
10.00 - 10.50 น. โดยผู้วิจยั เป็ นผู้จดั กิจกรรมด้ วยตนเอง
2.3 ระยะที่ 3 ระยะการเก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการทดลอง
ผู้วิจยั นาแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการช่วยเหลือ
ผู้อื่น ด้ านการแบ่งปั นสิ่งของ และด้ านการร่วมมือในการทางาน มาดาเนินการสังเกตเด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2
ที่ กาลัง ศึก ษาอยู่ในภาคการศึกษาปลาย ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนสุลักขณะ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
ปทุมธานี สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็ นรายบุคคลหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ โดยใช้ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูล 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์แบบปกติ ระหว่างเวลา 10.00 - 10.50 น.
แล้ วนามาวิเคราะห์คะแนนความทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล ตามเกณฑ์การให้ คะแนนที่กาหนดขึ ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูลและนาเสนอข้ อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล
ใน 3 ด้ า น ได้ แก่ ด้ า นการช่ว ยเหลื อผู้อื่น ด้ านการแบ่ง ปั นสิ่ง ของ และด้ า นการร่ ว มมื อ ในการท างาน
มาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้ อมูลตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. ผู้วิจยั ดาเนินการตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ ้น
2. ผู้วิจยั นาคะแนนที่ได้ จากแบบสังเกตทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาลใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการ
ช่วยเหลือผู้อื่น ด้ านการแบ่งปั นสิ่งของ และด้ านการร่ วมมือในการทางาน ทัง้ ก่อนและหลังการทดลอง
มาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป โดยการคานวนหาค่าเฉลี่ย ( X) และส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ ว น าค่า เฉลี่ ย คะแนนทัก ษะทางสัง คมของเด็ ก วัย อนุ บ าลทัง้ 3 ด้ า น
มาเปรี ยบเทียบโดยการทดสอบค่าทีแบบกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test Dependent samples)
เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยคะแนนทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล (ล้ วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2548) แบ่งการแปลผลออกเป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้
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2.1 เกณฑ์ ก ารแปลผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย คะแนนรายด้ านทั ก ษะทางสั ง คมของ
เด็กวัยอนุบาล (10 คะแนน)
8.01 – 10.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ ดีมาก
6.01 – 8.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ ดี
4.01 – 6.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
2.01 – 4.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ พอใช้
0.00 – 2.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ ปรับปรุง
2.2 เกณฑ์ ก ารแปลผลการวิ เ คราะห์ ค่า เฉลี่ ย คะแนนภาพรวมของทัก ษะทางสัง คมของ
เด็กวัยอนุบาล (30 คะแนน)
24.01 – 30.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ ดีมาก
18.01 – 24.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ ดี
12.01 – 18.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
6.01 – 12.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ พอใช้
0.00 – 6.00
หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะทางสังคมอยูใ่ นระดับ ปรับปรุง
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริ มทักษะทางสังคมของ
เด็กวัยอนุบาล สามารถสรุปผลได้ ดงั แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การ เปรี ย บเที ย บค่ า เฉ ลี่ ย คะแนนทั ก ษะทางสั ง คมข องเด็ก วั ย อนุ บ าล ก่ อ นแ ละ
หลังการทดลอง

ทักษะทางสังคม
1. ด้ านการช่วยเหลือผู้อื่น

เด็กวัยอนุบาล (n=20)
ก่ อนการทดลอง
หลังการทดลอง
t
p
X
X
S.D.
ระดับ
S.D. ระดับ
12.45 1.73 ปานกลาง 28.35 1.18 ดีมาก 36.08* .00
4.25 0.91 ปานกลาง 9.75 0.44 ดีมาก 26.00* .00

2. ด้ านการแบ่งปันสิ่งของ

4.05

1.19

ปานกลาง 9.15 0.81 ดีมาก 14.09* .00

3. ด้ า นการร่ ว มมื อ ในการ
ทางาน

4.15

0.93

ปานกลาง 9.45 0.69 ดีมาก 20.18* .00

ตัวแปรตาม

*p < .05
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ตารางที่ 3 พบว่า หลังการทดลอง เด็กวัยอนุบาลมี ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยคะแนนทักษะทางสังคมสูงสุด คือ ด้ านการช่วยเหลือผู้อื่น อยู่ในระดับ ดีมาก
( X = 9.75, S.D. = 0.44)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ เพื่อส่งเสริ มทักษะทางสังคม
ของเด็กวัยอนุบาล ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะทางสังคม
ในภาพรวม 3 ด้ าน สูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง
เท่ากับ 12.45 และหลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับ 28.35 แสดงถึงประสิทธิ ภาพของการจัด
กิ จ กรรมศิล ปะสร้ างสรรค์ด้ ว ยวัส ดุเ หลื อใช้ ที่ มี ผ ลต่อ ทัก ษะทางสัง คมของเด็ก วัย อนุบ าล โดยผู้วิ จัย
ขอนาเสนอประเด็นในอภิปรายออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี ้
1. ประเด็นที่ 1 ด้ านการช่วยเหลือผู้อื่น ผลการวิจยั พบว่า เด็กวัยอนุบาลมีคา่ เฉลี่ยคะแนนทักษะ
ทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
คะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง และหลังการทดลองอยูใ่ นระดับดีมาก แสดงให้ เห็นว่า การจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือสามารถส่งเสริ มทักษะทางสังคม ด้ านการช่วยเหลือผู้อื่นให้ แก่เด็กวัยอนุบาลได้
เนื่องจาก การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือที่ครูจดั ขึ ้น เป็ นกิจกรรมกรรมที่ครูเน้ นการทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มผ่านวัสดุอุปกรณ์ ที่เ ด็กคุ้นเคย ส่งผลให้ เด็กมี ความมั่นใจในการใช้ วัสดุเหลื อใช้ ต่าง ๆ
ได้ อย่างสร้ างสรรค์ กล้ าที่จะแนะนาวิธีการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมให้ แก่เพื่อน และอานวยความสะดวกให้
แก่เพื่อน เมื่อเพื่อนขอร้ อง อีกทังการจั
้
ดปฏิบตั ิกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ ยังทาให้ เด็กได้ มี
ปฏิ สัม พันธ์ กัน อย่างมี ค วามหมาย เฝ้า มองตนเอง และเฝ้ามองเพื่ อนในการทางานร่ วมกัน ส่ง ผลให้
เด็กเห็นพฤติกรรมการทางานของกันและกัน เมื่อเพื่อนไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ มีความท้ าทาย จะทาให้ เพื่อนกับเพื่อนได้ ช่วยเหลือกัน ซึ่งพฤติกรรม
เหล่านี ้เป็ นการปลูกฝั งให้ เด็กมีนิสยั อันดีงาม และมีความพร้ อมในขณะทากิจกรรมอย่างมีความมุ่งหมาย
ซึ่ง ครู เ ป็ นผู้อานวยความสะดวกเปิ ดโอกาสเด็กปฏิบัติงานร่ วมกัน ช่วยเหลื อกันในการปฏิ บตั ิกิจกรรม
ภายใต้ บรรยากาศที่มีอิสภาพในการเรี ยนรู้ ให้ สมาชิกที่ทางานร่ วมกันมีเสรี ภาพในการช่วยเหลือกันอย่าง
มีความสุขและสนุกสนาน สอดคล้ องกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2554) ที่กล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
สังคมไว้ ว่า การพัฒนาความสามารถของเด็กในเรื่ องช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น หรื อการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้ อย่างมีความสุข ควรใช้ การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ เด็กได้ ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเด็ก ได้ ใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ รวมถึงการใช้ กล้ ามเนื ้อส่วนต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ที่ได้ ทางานเป็ นกลุ่ม
และสอดคล้ องกับความคิดเห็นของ เยาวพา เดชะคุปต์ (2554) ที่ กล่าวว่า การเตรี ยมกิ จ กรรมศิลปะ
ที่เ หมาะสมให้ กับเด็กควรคานึง ว่าจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ เด็กเป็ นอิสระในการทดลอง ค้ นคว้ า และ
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สามารถสื่ อ สารกั บ ผู้อื่ น ได้ นอกจากนี ้ ยัง มี โ อกาสได้ พัฒ นากล้ ามเนื อ้ ใหญ่ กล้ ามเนื อ้ เล็ ก สร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเสริมสร้ างความเข้ าใจระหว่างรูปทรงและสี ซึ่งจะเป็ นพื ้นฐานต่อการเตรี ยม
ความพร้ อมในการอ่าน และยังได้ มีโอกาสพัฒนาทางสังคมจากการแลกเปลี่ยนวัสดุอปุ กรณ์ หมุนเวียนกัน
รับผิดชอบในการใช้ และเก็บอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
2. ประเด็นที่ 2 ด้ านการแบ่งปั นสิ่งของ ผลการวิจยั พบว่า เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ
ทางสังคมหลังการทดลองสูง กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้ เห็นว่า
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือสามารถส่งเสริ มทักษะทางสังคม ด้ านการแบ่งปั นสิ่งของ
ให้ แก่เด็กวัยอนุบาลได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากกิจกรรมที่จดั ส่วนใหญ่นนั ้ เด็กจะได้ เลือกวัสดุอปุ กรณ์ร่วมกัน
เด็กต้ องเลือกใช้ อปุ กรณ์หรื อวัสดุเหลือใช้ ได้ แก่ ขวดน ้าพลาสติก แก้ วน ้าพลาสติก กระดาษ ไม้ กล่องนม
กล่องยาสีฟัน หลอด ฝาขวด กระป๋ องนา้ อัดลม เศษด้ าย และเศษดินสอที่ไม่เป็ นอันตรายมาใช้ ในการ
ประดิษฐ์ สร้ างผลงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ ้นจะอยู่ภายใต้ กติกาและทรัพยากรที่จากัด ทาให้ เด็กเกิด
การเรี ยนรู้ในการเอื ้อเฟื อ้ ซึง่ กันและกัน ร่วมมือกันเป็ นผู้คดิ วางแผน ตัดสินใจและลงมือปฏิบตั ิผลงานศิลปะ
สร้ างสรรค์ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว อาจเป็ นสาเหตุสาคัญในการพัฒนาทักษะในแบ่งปั นสิ่งของให้ แก่เด็ก
ปฐมวัย ซึง่ การจัดกิจกรรมศิลปะนันยั
้ งช่วยส่งเสริมให้ แก่เด็กปฐมวัยได้ มีโอกาสทางานร่วมกับเพื่อน เด็กจึง
เรี ยนรู้การแก้ ปัญหาการทางาน รู้จกั ปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงตนเองตลอดการปฏิบตั ิกิจกรรม ผ่านทางาน
ร่ ว มกับ เพื่ อ น มี โ อกาสได้ ตัด สิ น ใจเลื อ กและลงมื อ ปฏิ บัติ ท าให้ ใ ห้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู้ เกี่ ย วกับ ความรู้ สึ ก
ความสนใจ ความต้ องการของตนเองและผู้อื่น การรับฟั งมุมมอง ความคิดเห็นของเพื่อน รวมถึงฝึ กให้ เด็ก
ได้ การรู้จกั รอคอยที่จะใช้ อปุ กรณ์ร่วมกับผู้อื่น การรู้จกั แบ่งปันวัสดุ ของใช้ ฯ สอดคล้ องกับ กุลยา ตันติผลา
ชีวะ (2547) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมที่จะฝึ กให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ การแบ่งปั น ควรเป็ นกิจกรรมที่กระตุ้นให้
ผู้เรี ยนได้ เกิดอิสระทางความคิด ได้ ทางานร่วมกับเพื่ออย่างมีความหมาย จะช่วยให้ เด็กมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ เ พิ่ ม มากขึน้ และส่ง เสริ ม ให้ เ ด็ก ได้ พัฒ นาอย่า งเต็ ม ศัก ยภาพ ซึ่ ง หนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ ส ะท้ อ น
กระบวนการดังกล่าวนัน้ คือ กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ อีกทัง้ วิรุณ ตังเจริ
้ ญ (2539) ได้ ให้ มมุ มองเกี่ยวกับ
กิจกรรมศิลปะว่าสามารถเป็ นตัวเสริ มสร้ างทักษะทางสังคม ส่งเสริ มให้ เด็กเกิดนิสยั รักการทางานร่วมกัน
กับเพื่อน โดยมีครู เป็ นผู้อานวยความสะดวกจัดเตรี ยมอุปกรณ์ให้ พร้ อมในการปฏิบตั ิกิจกรรม ซึ่งการจัด
กิจกรรมในลักษณะนี ้ จะเปิ ดโอกาสเด็กจะมีส่วนร่ วมในการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ของตนเองร่ วมกับเพื่อน ๆ
รวมถึงแบ่งปันวัสดุที่ตนมี และมีการพูดชักชวนเพื่อนให้ เข้ ามาร่วมกิจกรรม อีกทังยั
้ งเป็ นการกระตุ้นให้ เด็ก
ได้ แบ่งปั นสิ่งต่าง ๆ ซึ่งกันและกันทังในขั
้ นการจั
้
ดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ ขันการปฏิ
้
บตั ิกิจกรรม จนกระทังขั
้ น้
ในการเก็ บอุปกรณ์ นาไปสู่การลดการยึดตนเองเป็ นศูนย์ กลางและสร้ างพฤติกรรมทางสัง คมที่ ดีม าก
ให้ เป็ นที่ยอมรับของเพื่อนและผู้อื่น อันก่อให้ เกิดทักษะที่ดีทางสังคมต่อไป (Bandura 1986 อ้ างอิงถึงใน
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2550)
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3. ประเด็นที่ 3 ด้ านการร่ วมมือในการทางาน ผลการวิจยั พบว่า เด็กวัยอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนน
ทักษะทางสัง คมสูง กว่าก่อนการทดลอง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนการทดลองมี
ค่าเฉลี่ ยคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการทดลองอยู่ในระดับดีม าก เช่นกัน แสดงให้ เห็นว่า
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือสามารถส่งเสริ มทักษะทางสังคม ด้ านการร่ วมมือในการ
ทางาน ให้ แก่เด็กวัยอนุบาลได้ เป็ นอย่างดี อาจเป็ นเพราะกิจกรรมที่จัดขึน้ ส่งเสริ มการร่ วมมือกันอย่าง
ตรงไปตรงมา กล่าวคือ การจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ มีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้ เด็ก
วัยอนุบาลได้ ร่วมมือกัน มีกติการ่วมกันในการทางานอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน เป็ นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ฝึก
ให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ และฝึ กหัดทางด้ านสังคม ซึ่งการที่เด็กได้ ปฏิบตั ิงานร่วมกันอย่างใกล้ ชิดจากวัสดุใกล้ ตวั
ยังทาให้ เด็กเกิดความสุขในขณะปฏิบตั ิกิจกรรม เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่เด็กสนใจ เด็กที่ทางานร่ วมกัน
จึง ได้ แสดงออกผ่านการแสดงความคิด เห็ นในการปฏิ บัติกิ จกรรมร่ วมกับ เพื่ อ นอย่า งสร้ างสรรค์แ ละ
มีความสุข ทาให้ เด็กยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน และเคารพในการทางานของเพื่อนนาไปสู่การทางาน
ร่วมกันจนสาเร็ จ ดังที่ Schirrmacher (2011 อ้ างถึงใน พิจิตรา เกษประดิษฐ์ , 2552) ที่กล่าวว่า กิจกรรม
ศิลปะที่เหมาะสาหรับเด็กปฐมวัย ควรมีลกั ษณะที่ส่งเสริ มให้ เกิดความสมดุลระหว่างกระบวนการและ
ผลผลิ ต ทางศิ ล ปะ กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ ที่ ดี ต้ อ งให้ เ ด็ ก ได้ เ ข้ า ใจ และเกิ ด ความคิ ด รวบยอดใน
ข้ อเท็จจริงทังกระบวนการและผลผลิ
้
ต ส่งเสริ มและกระตุ้นให้ เด็กเกิดความคิดสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงเด็ก
เป็ นสาคัญที่เน้ นกระบวนการให้ ร้ ูว่าเด็กต้ องทาอะไร (เนื ้อหา) เด็กต้ องการทาอย่างไร (กระบวนการ) และ
เด็กต้ องการอะไรเป็ นผลผลิตขันสุ
้ ดท้ าย (ผลผลิต) ส่งเสริ มให้ เด็กได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างมีความหมาย
ได้ ค้นพบปัญหาและข้ อมูลต่าง ๆ ด้ วยตนเอง ซึง่ การวางแผนในกิจกรรมศิลปะแต่ละครัง้ จึงต้ องสอนวิธีการ
แต่ละขันเพื
้ ่อให้ เด็กมีโอกาสแสดงความเป็ นตัวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็ นการค้ นพบ การสืบค้ น การประดิษฐ์
หรื อการทดลองที่สร้ างสรรค์
ผลสะท้ อนจากการทางานศิล ปะทาให้ ทราบถึง การเจริ ญเติบโตของเด็ก สิ่งแวดล้ อมทางสัง คม
ที่เด็กอาศัยอยู่ ทักษะการทางานและการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น ซึง่ มีอิทธิพลต่อชีวิตของเด็กและก่อให้ เกิดการรับรู้
ที่ล่มุ ลึกของเด็กปฐมวัย ที่แสดงออกถึงการเติบโตทางด้ านความคิด และการเข้ าใจธรรมชาติ (Lowenfeld
and Brittain, 1975 อ้ างถึงใน วิบูลย์ลกั ษณ์ สารวิจิตร, 2548) อีกทังการได้
้
เลือกใช้ วสั ดุอย่างเห็นคุณค่า
และมีความหมาย เด็กจะเกิดความรู้ สึกอิสระในการเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้ เด็ก
จะเกิดความรู้ สึกที่ดีตอ่ ตนเองและผู้อื่น (Lasky and Mukerji, 1980 อ้ างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2542)
นอกจากนี ้กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ ยังเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการร่ วมมือในการทางาน
ทาให้ เด็กได้ เรี ยนรู้บทบาทของตนเอง และนาไปสู่การพัฒนาทักษะทางสังคมให้ เพิ่มสูงขึ ้น สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ พรเพ็ญ บัวทอง (2555) ที่ กล่าวถึง การศึก ษาพฤติก รรมทางสัง คมเกี่ ย วกับการร่ ว มมื อ
ในการทางานผ่านการจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น แสดงผลการวิจยั ว่า กิจกรรม
ศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นส่งผลให้ เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมในด้ านการร่วมมือ
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนางานวิจยั ไปใช้
1.1 ครูควรจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ สร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ที่ให้ ความรู้สึก
อบอุน่ ผ่อนคลาย เป็ นมิตร และรวมถึงจัดเตรี ยมวัสดุอปุ กรณ์ที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่น
1.2 ครู ที่ จ ะน ากิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ างสรรค์ ด้ ว ยวัส ดุเ หลื อ ใช้ ไปจัด ให้ แก่ เ ด็ ก วัย อนุ บ าล
ควรศึกษาและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับเนื ้อหาให้ ลึกซึ ้ง รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของเด็กปฐมวัย
ตามบริบทอย่างเหมาะสม
1.3 ครูควรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ ด้วยเทคนิควิธีที่มีความหลากหลาย
ตามความสนใจของผู้เรี ยนทังกิ
้ จกรรมกลุม่ ใหญ่ กลุม่ ย่อย หรื อรายบุคคล
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั ที่เกี่ ยวกับจัดกิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ ที่ส่งเสริ มทักษะ
ด้ านอื่น ๆ ให้ แก่เด็กวัยอนุบาล เช่น ทักษะภาษา ทักษะการแก้ ปัญหา ฯลฯ
2.2 ควรมี การวิจัยเพื่ อนากิ จกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ที่ไม่ใช่รูปแบบที่ เกี่ ยวกับวัสดุเหลื อใช้
แต่เป็ นรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายออกไป ในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
2.3 ควรมีการวิจยั เพื่อนากิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ ไปใช้ กบั ประชากรอื่น เช่น
ประถมศึ ก ษา หรื อ มั ธ ยมศึ ก ษา ฯ โดยพั ฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมให้ เหมาะสมกั บ พั ฒ นาการและ
ความสามารถที่สงู ขึ ้นของกลุม่ ประชากร
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