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            การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาระดับและการเปล่ียนแปลงการพัฒนา

สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวยัโดยเฉล่ียรวมและแยกเปนรายดาน ไดแก การพูดส่ือความหมาย  

การแสดงทาทางเปนมิตร   และการมีสวนรวมกับเพื่อนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาด

ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม กอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห 

             กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชาย - หญิง อายรุะหวาง 5 - 6  ป  ชัน้อนุบาลปที ่2  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก   สังกัดกรุงเทพมหานคร  ไดมาโดยใชวธิีการ

สุมอยางงาย (ดวยการจับสลาก) มา 1 หองเรียน  จากจํานวน  6 หองเรียน และใชแบบประเมิน

สัมพันธภาพทางสังคมเพื่อคัดเลือกเด็กที่มคีะแนนสัมพนัธภาพทางสังคมนอยสุดจาํนวน 15 คน ทําการ

ทดลองโดยการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนระยะเวลา 8 สัปดาห  สัปดาห

ละ 3 วัน วนัละ 20 นาท ีรวม 24 คร้ัง 

             เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปน

กลุมและแบบประเมินสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย  โดยใชผูประเมินจํานวน  3 คน ไดคา

ความเชื่อมัน่ของผูประเมนิ (RAI) เทากับ 0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และ t - test for Dependent Samples 

              ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัย กอน ระหวาง และหลังการจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจาก

ภาพปะติดเปนกลุมในแตละชวงสัปดาห  มีสัมพนัธภาพทางสังคมโดยเฉล่ียรวมอยูในระดับมากอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทกุชวงสัปดาหและเมื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลงระหวางชวงสัปดาห 

พบวาระดับสัมพันธภาพทางสังคมโดยเฉล่ียและการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทางสังคมเพิม่ข้ึน เมื่อ

วิเคราะหคะแนนเฉล่ียสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวยัแยกเปนรายดาน ไดแก การพูดส่ือความหมาย  

การแสดงทาทางเปนมิตร และการมีสวนรวมกับเพื่อน พบวาระดับคะแนนสัมพันธภาพทางสังคมทั้ง 3 ดาน 

มีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่เพิม่ข้ึนทุกชวงสัปดาห  
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 The purposes of this research were to study level and change of social relations of 

young children’s drawing with collage picture activities of total average scores and each 

factor namely: speaking for communication, friendly gesture and cooperation with friend 

before, during, and after each week of the experiment.  

 The sample used in this study was early childhood boys and girls, 5 - 6 years of 

age, who studied in kindergarten 2 at Watbangpakok School, Ratburana District, under 

Bangkok Metropolitan Administration, at the second semester of the academic year 2009. 

One classroom was randomized  from 6 classrooms, as sample group, 15 children who 

gained the lowest scores from social relations evaluation were assigned as sample. The 

experiment was carried out 24 times within the period of 8 weeks, 3 days per week and      

20 minutes per day. 

 The research instruments were Lesson Plan of Drawing with Collage Picture 

Activities in Group and Social Relations Development of Young Children Evaluation Form, 

with the reliability between the two observers (RAI) was at 0.90.  The data were analyzed 

using mean, standard deviation and t - test for Dependent Samples. 

 The results of research revealed that before, during, and after the activities in each 

week, the total average scores of young children’s social relations was at high level with 

significantly difference at the level .01. When analyzed changing scores during each week, 

it was found that level and changing scores of social relations were increased higher.  

 When analyzed score of early childhood children’s social relations by each factor: 

speaking for communication, friendly gesture, and cooperation with friend, it was found that 

every week the score of social relations of these 3 factors had increased. 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  ดวยความเมตตากรุณาและชวยเหลืออยางดียิ่ง

จาก รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา เดชะคุปต ประธานท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย 

ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาให

คําปรึกษา ขอแนะนาํอันเปนประโยชนพรอมทั้งชวยแกปญหาและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ให

ชัดเจนและสมบูรณมากยิง่ข้ึน ตลอดจนคอยใหกาํลังใจและเอ้ืออาทรตอผูวิจัยดวยดีเสมอมา ผูวจิัยรูสึก

ซาบซึ้งในความกรุณาเปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ ประธานกรรมการสอบ

ปริญญานิพนธ และ อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ กรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมที่เปนคุณประโยชนอยางยิ่ง ทานคณาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัย    

ศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ทีไ่ดใหความเมตตากรุณาประสิทธิ ์ประสาทวิชา อบรมส่ังสอน และถายทอด

ความรูทีม่ีคุณคาแกผูวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล อาจารย ดร.กรวิภา  

สรรพกิจจํานง และอาจารยอัมพวรรณ  เนียมคํา ที่ไดใหคําแนะนาํในการตรวจแผนการจัดกจิกรรมการ

วาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม และขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุทธพิรรณ  ธรีพงศ  

อาจารย ดร.มิง่  เทพครเมือง  และอาจารยปยะธิดา  เกษสุวรรณ   ผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบประเมิน

สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียน และคณะครูสายช้ันปฐมวัยของโรงเรียนวัด  

บางปะกอก ผูที่เขารวมวิจยัทกุทาน ที่ใหความอนุเคราะหเสียสละเวลาอันมีคาใหความรวมมือและให

ขอมูลในการทาํวิจยัคร้ังนีอ้ยางดียิง่ 

 ทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอดํารงค  สันตานนท  คุณแมวรรณา  สันตานนท  ที่

อบรมเล้ียงดู ใหความอุปการะ สนับสนุนและเหน็ความสําคัญของการศึกษาของผูวิจัยมาโดยตลอด  

และขอบคุณทุกกําลังใจในครอบครัวที่คอยหวงใย ใหความชวยเหลือและสนับสนนุผูวิจัย  ตลอดจน

กัลยาณมิตรทกุทานที่คอยเปนกาํลังใจ รับฟงปญหา จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา 
 

 คุณคาใดๆ อันเกิดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดามารดา ที่

ไดอบรมเล้ียงดู ใหความรักความอบอุนแกผูวิจัยตลอดมาและพระคุณคณาจารยทุกทาน ทั้งในอดีต

และปจจุบันทีไ่ดประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย ทาํใหไดรับประสบการณที่ทรงคุณคายิ่ง 

 

           จริยา   สันตานนท 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาทรัพยากรมนษุยมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พทุธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พทุธศักราช 

2545 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน. 2547:5)   ที่เนนการ

จัดการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณทุกดาน มคีวามรูและคุณธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรเริ่มตนต้ังแตระดับปฐมวัย 

คือวัยต้ังแตแรกเกิดถึง 6 ป ซึ่งเปนวัยทีเ่ปนรากฐานท่ีสําคัญของชีวติ เพราะในวัยนี้รางกายและสมอง

ของเด็กเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เด็กตองการความรัก ความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด เด็กในวัย

ปฐมวัยนี้เรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหาสํารวจส่ิงตางๆ รอบตัว ผานการเลน การคนควา       

การคนพบดวยตนเอง มีโอกาสคิด แกปญหา ตัดสินใจ ใชภาษาส่ือความหมาย คิดริเร่ิมสรางสรรค

และอยูรวมกบัผูอ่ืนอยางมคีวามสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 

2546)  

  จากจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ที่ระบุไวในหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. 2551: 9) มุงสงเสริม

พัฒนาการเด็กทุกดาน คือ ดานรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคมและสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย  

ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสังคม ซึ่งจากหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค ในขอ 8 วา “เด็กปฐมวยัควรอยูรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมขุ” ซึ่งตรงกับทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน (เสาวนีย  ร่ืนสุข. 2552: 1; อางอิง

จาก Erikson. 1975: 32 - 35) กลาววา พัฒนาการทางสังคมของเด็กอายุระหวาง 3-6 ป จะพยายาม

สรางเอกลักษณของตนเอง สามารถแสดงความรูสึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมตางๆ 

ได เด็กในวัยนี้จะสามารถพัฒนาทักษะความรวมมือและความเปนผูนาํผูตามที่ดีได สงผลใหความคิด 

จินตนาการ และการพัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ิมข้ึน  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545: 101) ให

ความหมายของพัฒนาการทางสังคมวา หมายถงึ พฒันาการการเรียนรูทางสังคมจากความรูสึกผูกพนั

ใกลชิด ภายในครอบครัวทีต่องการพึง่พาผูอ่ืนไปสูการพึง่พาตนเองและการปรับตัวเขากับผูอ่ืน เด็กระดับ

ปฐมวยัจะสนใจเรียนรูส่ิงตาง  ๆ รอบตัวและเรียนรูที่จะสรางความสัมพนัธกับผูอ่ืน ดังนัน้ครูควรใหเด็กมี

ปฏิสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือผูอ่ืนมากข้ึน การปลูกฝงลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคม
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จะชวยใหเด็กสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและเรียนรูบทบาทของตนเองในสังคมไดดียิ่งข้ึน ดังนั้นการ

พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยจึงเปนส่ิงสําคัญที่ควรไดรับการสงเสริม ตามที่ทอดด; 

และเฮฟเฟอรแมน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 34; อางอิงจาก Todd; & Hefferman. 1977: 26-29) 

กลาววา การพัฒนาทักษะทางสังคมในวยัเด็กจะเกิดจากการเลน การวาดภาพ การรับประทานอาหาร

และการทาํกิจกรรมตางๆ รวมกับเพื่อน  นอกจากนี ้ โรเจอรส (เยาวพา  เดชะคุปต. 2536: 36, 105; 

อางอิงมาจาก Rogers. n.d.) ยังเนนวา พัฒนาการเรียนรูที่ดีที่สุดเกิดจากการที่บุคคลต้ังแต 2 คน

ข้ึนไปรวมกลุมพบปะกัน (Encounter Group) ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กทาํงานเปนกลุมยอย ซึ่ง

จะชวยใหเด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะที่สําคัญบางประการ ไดแก การฟง การพูด การแกปญหา การ

ตัดสินใจอยางมีเหตุผล การเปนผูนาํผูตาม การทาํตามกฎเกณฑและขอตกลงของกลุม ทาํใหเด็กรูสึก

เปนสวนหน่ึงของกลุม และเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน จะเหน็ไดวาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยพบไดเมื่อเด็กเลนและมีปฏิสัมพนัธกับเพื่อนและผูอ่ืน ทั้งผูใหญที่บานและทีโ่รงเรียน โดยเฉพาะ

ครูซึ่งเปนบุคคลที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กในวัย

นี้เปนอยางมาก ผูปลูกฝงคานิยมทีถู่กตองใหกับเด็กควรเปนสมาชิกคนแรกของสังคมนอกบานที่เด็กคลุก

คลีดวย ระหวางอยูที่โรงเรียนครูจงึมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสัมพนัธภาพทางสังคมใหกับเด็กโดยการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กทาํกิจกรรมและทาํงานเปนกลุมรวมกับเพื่อน 

  แนวทางการจัดประสบการณการเรียนรูตามที่ระบุไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2546 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 52-58) 

กําหนดไววา ควรจัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ เหมาะกบัอายุและวฒุภิาวะ

ของเด็ก เพื่อใหเด็กทกุคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับลักษณะการเรียนรู ของเด็กวัยนี้ 

คือ เด็กไดลงมือปฏิบัติ  เคล่ือนไหว สํารวจ  สังเกต สืบคน ทดลอง คิด วางแผน ตัดสินใจ และนําเสนอ

ความคิด โดยผูสอนเปนผูสนับสนนุอํานวยความสะดวกและเรียนรูรวมกับเด็ก การจัดกิจกรรม     

เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมสําหรับเด็กปฐมวยั ควรจดัในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูใน

ชีวิตประจําวันผานกจิกรรมหลัก 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม

ประสบการณ กิจกรรมศิลปสรางสรรค กจิกรรมเสรีหรือการเลนตามมุม กจิกรรมกลางแจงและกจิกรรม

เกมการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปสรางสรรค ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีชวยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ 

ความรูสึก ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก - ปะ  การพมิพภาพ 

การรอย การประดิษฐ และการวาดภาพ ซึ่งเปนวิธกีารสงเสริมพฒันาการทีเ่หมาะสมกับวยั  เบญจา   

แสงมลิ (2545: 63) กลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรควาสามารถสงเสริมการเจริญ 

เติบโตทางสังคมไดดี  เพราะในการทํากิจกรรมศิลปะเปนกลุมรวมกับเพื่อน เด็กสามารถเขากลุมกับเพือ่นที่

มีความสนใจคลายคลึงกัน มอิีสระในการเลือกกิจกรรมทีต่นสนใจ การทํางานเปนรวมกับเพื่อน จะทําให
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เด็กรูจักการแบงปนเคร่ืองมอืเคร่ืองใช เรียนรูสิทธิความเปนเจาของ รูจักแสดงความคิดเห็น ยอมรับ

ขอคิดเห็นและความรูสึกของผูอ่ืน เรียนรูการเปนผูนาํผูตาม มีความรวมมือในการทํางาน  รูจักตัดสินใจและ

ควบคุมตนเอง เชนเดียวกับ เลิศ อานนัทนะ (2535: 44-48) กลาววา นอกจากน้ีการจัดกจิกรรมศิลป

สรางสรรคยังสามารถสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมดวยการจดักระบวนการกลุมสัมพนัธ (Group 

Process) ทาํใหเด็กเรียนรูและฝกทักษะทางสังคม เชน การวางแผนหรือปรึกษาหารือ การรวมมือรวม

ใจ การประนีประนอม การแกปญหาความขัดแยง  มีผลใหเด็กลดความตองการของตนเองลงเมื่ออยู

และทํางานรวมกับเพื่อนหรือพี่นองของตนที่มีความสนใจแตกตางกัน  ดังนั้นการจัดประสบการณ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กควรเปดโอกาสใหเด็กไดทาํงาน

รวมกันเปนกลุม  ทิศนา  แขมมณี; และคนอ่ืนๆ  (2536: 80) กลาววา ควรเปดโอกาสใหเด็กเลนและทํา

กิจกรรมตางๆ รวมกบัผูอ่ืน  โดยเฉพาะเด็กดวยกัน ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมใน  

การอยูรวมกันกับผูอ่ืน ไดรับการถายทอดมารยาทและกติกาทางสังคม เกิดมีจิตสํานกึความรับผิดชอบ

ตอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคม 

              กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมจากส่ิงเราทีก่ําหนดให โดยใหเด็กรวมกัน

ทํากิจกรรมเปนกลุมเพือ่ตอเติมเปนภาพตามหนวยการเรียนรูเปนอีกแนวทางหนึง่ในการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวยัทีเ่ปดโอกาสใหเด็กรวมทํางานเปนกลุมกบัเพือ่น เพื่อสรางสัมพนัธภาพทาง

สังคมที่ดีในระหวางทาํงาน ซึ่งกจิกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมพืน้ฐานสําคัญทีเ่ด็กทุกคนใหความสนใจ

เมื่อแรกเร่ิมจับดินสอและสีได ดังที่วิรุณ ต้ังเจริญ (2526ข: 49-52) กลาววา การวาดภาพมีสวนสะทอน

ใหเห็นพัฒนาการหรือความเจริญเติบโตทางสังคม เปรียบเสมือนเปนการถายทอดสารหรือสาระ 

(Message) ที่เกี่ยวของกับความคิดคํานึงสวนตัว ส่ิงแวดลอม และสังคม โดยเฉพาะสาระทีเ่กี่ยวของกับ

สังคมนั้น นอกจากจะเปนการส่ือสารใหรับรูถึงการที่เด็กมีความคิด มีความสัมพนัธกับสังคมอยางไร

แลว ยังเนนใหเด็กคิดคํานึงถงึสังคมรอบตัวและการทาํงานรวมกนัอีกดวย ดังนั้นกิจกรรมศิลปสรางสรรค

โดยการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่จัดในรูปของการรวมกลุมจึงเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนา

สัมพันธภาพทางสังคมใหกบัเด็กปฐมวยั 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ

เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม   ในการวิจัยคร้ังนี้เนน

การเปดโอกาสใหเด็กไดทาํงานเปนกลุมรวมกับเพื่อน รูจักชวยเหลือแบงปน รูจักพูดส่ือความหมาย เชน 

การชมเชย การกลาวขอบคุณ การแสดงความคิดเหน็ ดวยทาทางที่เปนมิตรในระหวางการทาํงาน

รวมกัน ซึง่ผลการวิจัยจะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม

ใหกับเด็กปฐมวัย โดยไดรับการชวยเหลือชี้แนะและสนบัสนุนจากครู ผูทีเ่กี่ยวของกับการจัดการศึกษา

เด็กปฐมวยัในโอกาสตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวยั ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพ

ตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม กอนการจัดกิจกรรม ระหวางการจัดกจิกรรมในแตละชวงสัปดาหและ

หลังการจัดกิจกรรม 

          2. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด

กิจกรรม 

  

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจยัคร้ังนี้จะเปนขอมูลเบ้ืองตนใหครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับ

ปฐมวัยใชเพื่อเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

โดยผานกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนกัเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป และกําลัง

ศึกษาอยูโรงเรียนวัดบางปะกอก สํานกังานเขตราษฎรบูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นอนุบาล

ศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2552  จํานวน 6 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด     

193 คน  

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนีเ้ปนนกัเรียนชาย - หญิงที่มีอายุระหวาง 5 - 6 ป ซึ่งกําลัง

ศึกษาอยูชัน้อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดบางปะกอก สํานกังานเขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร  สังกัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลาย

ข้ันตอน  (Multi Stage Random Sampling) ดังนี ้

             ข้ันที่  1. เลือกนักเรียนโดยการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling) ดวยการจับ

สลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 1 หองเรียน จากจํานวน  6 หองเรียน  จํานวนนกัเรียน 34 คน 

            ข้ันที่  2. ผูวิจยัทําการประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย หองที่ไดรับการสุม

คัดเลือกจากขอ 1 โดยใชแบบประเมินสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย จากนัน้ตรวจใหคะแนน เรียง

คะแนนจากมากไปนอย แลวคัดเลือกเด็กทีมี่คะแนนนอยจากอันดับสุดทายข้ึนไปจํานวน 15 คนมาเปน

กลุมตัวอยาง 
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 ระยะเวลาของการศึกษาวจิัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ทาํการวิจัยในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โดยทาํการทดลองเปนระยะ 

เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 คร้ัง คร้ังละ 20 นาที รวม 24 คร้ัง 

 
 ตัวแปรที่ศกึษา  
 ตัวแปรอิสระ ไดแก  การจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 

 ตัวแปรตาม  ไดแก  สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย  

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวยั หมายถงึ เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ทีก่ําลังศึกษาอยูใน

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก สํานักงานเขต    

ราษฎรบูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 2. กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม หมายถงึ การจัดกิจกรรมในชวง

กิจกรรมสรางสรรค ที่เปดโอกาสใหเด็กไดวาดภาพตอเติมจากส่ิงเราที่กําหนด คือ รูปภาพตัดปะที่ได

จากภาพถายหรือส่ือส่ิงพมิพตางๆ ไมวาจะเปนหนงัสือ นิตยสาร วารสารหรือตําราตางๆ ซึง่เปนรูปภาพ

ที่สอดคลองกบัหนวยการเรียนรูที่เด็กเรียน โดยเด็กไดรวมทาํกิจกรรมเปนกลุม ๆ ละ 5 คน ซึง่ในการจัด

กลุมนัน้จะหมุนเวยีนเปล่ียนกันไป ไมเปนกลุมเฉพาะตัว โดยเด็กสามารถเลือกกลุมไดเอง หรือใชเกม

ในการแบงกลุม  

  กระบวนการจดักิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม มกีิจกรรมการเรียน

การสอนที่ประกอบดวย ข้ันนาํเขาสูบทเรียน  ข้ันดําเนนิการ และข้ันสรุป ดังนี ้

  2.1 ข้ันนาํเขาสูบทเรียน  เปนการเตรียมความพรอมผูเรียนใหทราบวาจะตองเรียนรู 

อยางไร  มีส่ือวัสดุอุปกรณอะไรบางที่ควรรูจัก และมีวธิีข้ันตอนการทํางานอยางไร โดยเช่ือมโยงความ

สนใจสูรูปภาพกิจกรรมตางๆ โดยใชบทเพลงและรูปภาพ 

  2.2 ข้ันดําเนนิการ  เปนข้ันของการใหผูเรียนไดรวมกนัสรางสัมพันธภาพดวยการ 

พูดคุยสนทนาส่ือความหมายตางๆ ใหเขาใจกัน ดวยการแสดงทาทางที่เปนมิตรตอกันกับเพื่อนในกลุม 

และรวมมือกนัปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ใหผลงานสําเร็จสมบูรณ 

  2.3 ข้ันสรุป  เปนข้ันของผูเรียนในกลุม  มกีารพูดคุยตกลงกันและใหมกีารสงตัวแทน 

เปนผูนาํออกมาพูดส่ือความหมาย อธิบายผลงานการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดใหเพื่อนกลุมอ่ืนๆ 

ไดรับฟงดวย โดยคุณครูรวมสรุปถึงการมีสัมพนัธภาพที่ดีกับเพื่อน  ทําใหผลงานสําเร็จไดจากความ

รวมมือของทกุคน 



 6 

 3. การพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวยั หมายถงึ การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ

สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ในขณะที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะ

ติดเปนกลุม โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม การพูดส่ือความหมาย การแสดงทาทางเปน

มิตร และการมีสวนรวมกบัเพื่อน ซึ่งสามารถวัดไดดวยแบบประเมนิสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยแบงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมขณะทํากิจกรรมรวมกัน ออกเปน 

3 ดาน ไดแก 

  3.1 การพูดส่ือความหมาย ไดแก  

   3.1.1 พูดชมเชยในส่ิงที่เพื่อนทาํไดสําเร็จ 

   3.1.2 พูดแสดงความคิดเหน็ 

   3.1.3 บอกเพือ่นใหมารวมทาํกิจกรรม 

                       3.1.4 พูดกลาวขอบคุณเมื่อไดรับความชวยเหลือจากเพือ่น 

                       3.1.5 พูดแนะนําใหเพื่อนเขาใจ 

  3.2 การแสดงทาทางเปนมิตร 

   3.2.1 ยิ้มแยมแจมใสชักชวนเพื่อนคุย  

   3.2.2 สบตาเพื่อนในขณะพดู 

   3.2.3 สนใจในการกระทาํของเพื่อน 

                       3.2.4 ไมแสดงทาทางหยาบคายเม่ือไมพอใจเพื่อน 

                       3.2.5 สัมผัสรางกายเพื่อน เพื่อกลาวขอโทษหากมีการขัดแยงกัน 

  3.3 การมีสวนรวมกับเพื่อน  

   3.3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง 

   3.3.2 ใหความรวมมือขณะทํากจิกรรม 

   3.3.3 แบงปนวัสดุอุปกรณใหเพื่อน 

                       3.3.4 ชวยเหลือเพื่อนขณะทาํกิจกรรม 

                      3.3.5 มีความเปนผูนาํผูตาม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัที่ไดรับประสบการณการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 

มีการพฒันาสัมพันธภาพทางสังคมสูงกวากอนการจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด 

เปนกลุม 

 

การจัดกิจกรรมการวาดภาพ

ตอเติมจากภาพปะติด 

เปนกลุม 

สัมพันธภาพทางสงัคม 
  1. การพูดส่ือความหมาย 

  2. การแสดงทาทางเปนมิตร 

  3. การมีสวนรวมกับเพื่อน 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
             การศึกษาวิจัยคร้ังนี ้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารตําราและงานวิจยัที่เกี่ยวของ โดยไดนําเสนอตาม

หัวขอดังตอไปนี ้

 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

        1.1 ความหมายพฒันาการทางสังคมของเด็กปฐมวยั 

        1.2 ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

                  1.3 ลักษณะความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

                  1.4 ความหมายของการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคม 

        1.5 ความสําคัญของสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

        1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพทางสังคม 

                  1.7 บทบาทครูกับแนวทางสงเสริมสัมพนัธภาพทางสังคมใหกับเด็กปฐมวัย 

       1.8 การจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกบัเด็กปฐมวยั 

        1.9 ปจจัยที่มอิีทธิพลตอความสัมพันธระหวางเด็กปฐมวัยกับบุคคลอ่ืน 

             1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม   

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

         2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

         2.2 ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

        2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 

         2.4 บทบาทครูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

         2.5 ศิลปสรางสรรคกับการสรางลักษณะนสัิยของเด็ก 

         2.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับศิลปสรางสรรค 

  3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

          3.1 ความหมายและความสําคัญของการวาดภาพ 

          3.2 การวาดภาพกับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย 

          3.3 พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 

          3.4 พฤติกรรมการวาดภาพของเด็กปฐมวยั 

          3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
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 4.  เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับกิจกรรมกลุม 

          4.1 ความหมายของกลุมและกิจกรรมกลุม 

          4.2 ความสําคัญของกิจกรรมกลุม 

          4.3 แนวทางการจัดกิจกรรมและการเขากลุมของเด็กปฐมวัย 

  4.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเปนกลุม 

 
1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ 

เด็กปฐมวัย 
            1.1 ความหมายพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวยั 
                จากการศึกษาคนควาพบวาไดมีผูใหความหมายของพัฒนาการทางสังคมไวหลากหลาย

ทัศนะดวยกนั   กลาวคือ 

                  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2528: 220) กลาววา  พฒันาการทางสังคม 

หมายถงึ การพัฒนาความสามารถในการแสดงออกของมนษุยใหสอดคลองกับแบบแผน และเปนที่

ยอมรับของสังคมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

                  นภเนตร ธรรมบวร (2540: 97) กลาววา พฒันาการทางสังคม หมายถงึ การเรียนรูทักษะ

ในการปฏิสัมพันธที่สลับซับซอนรวมตลอดถึงความสามารถในการตอบสนองทางสังคมตางๆ เชน 

มารยาทในการอยูรวมกนักับผูอ่ืนการเลือกใชคําพูดทีเ่หมาะสมกับสถานการณตางๆ นอกจากนั้นยังรวมถงึ

ความสามารถในการเขาใจในสถานการณ อารมณ ความรูสึกของผูอ่ืน การแกปญหาตางๆ และ

บทบาททางสังคม 

               สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ (2545: 101) ใหความหมายของพัฒนาการทางสังคม   ไววา 

พัฒนาการดานสังคมหมายถึงพฒันาการเรียนรูทางสังคมจากความรูสึกผูกพนั ใกลชิด ภายในครอบครัว   

ที่ตองการพึง่พาผูอ่ืนไปสูการพึ่งพาตนเองและการปรับตัวเขากับผูอ่ืน ซึ่งเด็กระดับปฐมวัยสนใจเรียนรู

ส่ิงรอบตัวมากข้ึนและเรียนรูที่จะสรางความสัมพนัธกับผูอ่ืน หากเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเพือ่นวัย

เดียวกันหรือผูอ่ืนมากข้ึนอีกทั้งไดรับการปลูกฝงลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคม   เด็กยอม

สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและเรียนรูบทบาทของตนเองในสังคมไดดียิ่งข้ึน 

  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546: 127) กลาววาพัฒนาการทางสังคมเปนพฒันาการของ

ความสามารถแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอมใหสอดคลองกับแบบแผน ที่สังคมยอมรับ

ได พฤติกรรมแสดงออกจะบงบอกใหเหน็ถึงเจตคติ  และคานยิมเฉพาะตนของบุคคลคนน้ัน 
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               ดังนัน้ ความหมายของพัฒนาการทางสังคมสรุปไดวาเปนการแสดงออกของพฤติกรรมตางๆ  

ที่มีความสัมพนัธตอบุคคล สถานการณหรือส่ิงแวดลอมรอบตัว ซึ่งเร่ิมจากการเรียนรูและมีปฏิสัมพันธ

กับบุคคลและสภาพแวดลอมที่ใกลตัว สูการปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนใน

สังคม สามารถปรับตัวรวมเลนรวมทํางานและดําเนนิชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเหมาะสมตาม

วัยและชวงอายุของแตละบุคคล 

 
 1.2 ลักษณะพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 
  ไดมีผูกลาวถงึลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยเอาไว ดังนี ้

                มุสเซนและคองเกอร (ขจิตพรรณ  ทองคํา. 2536: 12; อางอิงจาก Mussen;& Conger. 

1965: 383) กลาวถึงลักษณะของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัย  3 - 6  ป  วาเปนวัยที่เร่ิมพัฒนา

ความสามารถในการเขาสังคม ซึ่งจะขยายสังคมภายในครอบครัวออกสูสังคมภายนอก เด็กจะเพิ่ม

ความสามารถในการชวยเหลือตนเองและเรียนรูที่จะปรับตัวใหเขากับบุคคลอ่ืน 

               คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539: 21) กลาววาจากความรูสึกผูกพัน

ภายในครอบครัว  ที่พึง่พาตนเองและการปรับตัวเขากบัผูอ่ืน  มีความสนใจกับการเรียนรูส่ิงรอบตัวมาก

ข้ึนและเรียนทีจ่ะสรางสัมพนัธกับผูอ่ืน  แตการแสดงพฤติกรรมในระยะแรกอาจมีปญหาเกี่ยวกบัการ

ปรับตัวเขากับบุคคลอ่ืนเพราะเด็กวัยนี้จะยดึตนเองเปนศูนยกลางยังไมรูจักควบคุมอารมณและยอมรับ

ความคิดความรูสึกของผูอ่ืน แตเมื่อเด็กมีปฎิสัมพันธกบัเพื่อนวัยเดียวกันหรือผูอ่ืนมากข้ึน   อีกทั้งไดรับ

การปลูกฝงลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคม เด็กยอมสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและเรียนรู

บทบาทของตนเองไดดียิ่งข้ึน 

               จิตตินันท  เดชะคุปต (2537: 55) กลาวถึงลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัยอายุ      

5 - 6 ป วาจะมีการเลนรวมเปนกลุมกับเพื่อนมากข้ึน รูจักการเปนผูใหและผูรับที่ดี กระตือรือรน

ชวยเหลือผูอ่ืน  เขาใจความรูสึกผูอ่ืน 

  วิณี  ชิดเชิดวงศ (2537: 171 - 172) ไดจําแนกลักษณะพฤติกรรมทางสังคม ดังนี ้

  1. ความด้ือร้ัน  เด็กวัยนี้ชอบปฏิเสธและมักจะทําตรงขามกับที่บอกซ่ึงเปนพฤติกรรม ที่

แสดงออกเพื่อตอตานผูใหญ การแสดงความด้ือร้ันของเด็กแตละคนไมเหมือนกนั อาจจะแสดงออกใน

รูปของการพูดจาหรือทาํเปนเมินเฉย ไมสนใจในส่ิงที่เคยทําเปนประจาํ ความด้ือร้ันจะเกิดข้ึนเปนปกติ

กับเด็กอายุ 2 - 3 ขวบ และจะพัฒนาถึงขีดสุดเมื่ออายุ 3 - 4 ขวบ 

  2. ความกาวราว เปนปฏิกริิยาที่เด็กตอบสนองตอความไมสมหวัง หรือความคับของใจ 

วิธีแสดงความกาวราวจะเปล่ียนไปตามวยัของเด็ก  ต้ังแตการรองไห ใชกําลังตอสู มาเปนคําพูดหรือ
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หลีกหนีสถานการณทีท่ําใหไมพอใจ เด็กอาย ุ 3 - 4 ขวบ จะแสดงความกาวราวในรูปของการใชคําพูด

มากกวาใชกําลังตอสู บางทกี็ใชวิธฟีองผูใหญ 

  3. การทะเลาะวิวาท เกิดข้ึนเมื่อเด็กเลนกันแลวเกิดขัดใจกัน  เด็กจะทะเลาะกันนอยกวา

เด็กโต และทะเลาะกันในระยะส้ัน เมื่อหายโกรธก็จะลืมและเลนกนัอีก วัย 3 ขวบ เปนวัยที่ชอบทะเลาะ

กันมากที่สุด หลังจากนั้นเด็กจะเร่ิมรูจักปรับตัวใหเขากบัสังคมไดดีข้ึน 

  4. การรวมมือ  เด็กเล็กมีความรวมมือกับผูอ่ืนนอยกวาเด็กโต เพราะเด็กเล็กมักสนใจ

ตนเอง และตองการใหผูอ่ืนสนใจตน เด็กวัยนีย้ังไมรูจักการใหการรับ ขาดประสบการณทางสังคม  

ทําใหไมประนปีระนอมกนั มกัจะทะเลาะกันบอย ๆ แตโกรธกันไมนานก็เลนรวมกนัอีก 

  5. การยอมรับจากสังคม ระยะแรกเด็กเหน็ความสําคัญของผูใหญมากกวาเพื่อนเลน 

วัยเดียวกนั และตองการใหผูใหญยอมรับตน ตอมาเด็กจะเหน็ความสําคัญของเพื่อนมากยิง่ข้ึนและ 

จะพยายามใหมีพฤติกรรมเปนทีย่อมรับของเพื่อน  

  6. การคบเพื่อน  วยัทารกพอใจที่จะอยูใกลชิดกับผูใหญ พอระยะ 2 - 3 ขวบ เด็กจะเร่ิม

จะเบ่ือหนายตอการอยูใกลผูใหญ ตองการเลนกับเพือ่นวยัเดียวกนัมากกวา ระยะแรกเด็กจะเลนคนเดียว  

ตอมาจะดูเด็กอ่ืนๆ เลน และพยายามเขาไปเลนดวย  อายุ 4 ขวบ เด็กจะหัดเลนเปนกลุม และนยิมเลน

กับเพื่อนเพศเดียวกนัมากกวาเพื่อนตางประเทศ 

  7. การเปนผูนาํ  เด็กวัยนี้ตองการเปนผูนํา ตองการปฏิบัติตนตามอยางคนที่ชอบ ซึ่ง เขา

ถือวา เปนผูนาํของเขาอีกทหีนึง่  ผูนาํของเด็กวยันีม้ีลักษณะตัวโต อายุมาก ฉลาดกวา สามารถ ออก

ความคิดเหน็ แนะนาํการเลนแกเขาได  เขาจะยอมทําตามคําแนะนาํของเด็กโต เพราะไดรับการฝกให

ยําเกรงและเช่ือฟงผูใหญ 

                ซีเฟลดท (จิณณภัส   ศรีทอง. 2541: 12 - 13; อางอิงจาก Seefeldt. 1980: 7 - 11)  ได

อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยไวดังนี ้

                1. ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย  3  ป เปนวยัแหงการยึดตนเองเปนศูนยกลาง  เด็กจะ

เห็นวาตนเองสําคัญที่สุด  มีความสุขที่จะเลนคนเดียว  แตก็ชอบที่จะนั่งเลนอยูขาง ๆ ผูอ่ืน ไมเลนเปน

กลุมหรือเลนรวมกับผูอ่ืน ไมใหความรวมมอื ไมแบงปน  วยันีย้ังไมมเีพื่อนที่ชอบเปนพิเศษ และจะเลน

กับเด็กทีม่าอยูใกล ๆ เทานัน้ 

                2. ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย   4  ป   เด็กวัยนี้เร่ิมสนใจผูอ่ืนมากข้ึน   เด็กจะเร่ิมเลน 

กับผูอ่ืนบางในบางสถานการณ ชอบเลนบทบาทสมมติและเลียนแบบชีวิตในครอบครัวซ่ึงพบเห็นใน

ชีวิตประจําวัน  โดยทัว่ไปเด็กยังมีลักษณะที่แสดงถงึความกาวราวทางกาย  เอะอะ ไมระมัดระวัง   เกเร 

และยังมีลักษณะของการเปนนาย ขณะเดียวกนัเด็กจะเร่ิมเปนผูชวยที่ดี มทีทีาแสดงความ  เปนมิตร  

เร่ิมรูจักการแลกเปลี่ยนและการรอคอย เร่ิมแบงปน 
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                3. ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย 5 ป เด็กวยันี้มีความเปนมติรมากข้ึน มีความกระตือรือรนที่

จะชวยเหลือผูอ่ืน  เร่ิมเขากลุมใหญข้ึนจาก 2  คน เปน  5  คน เร่ิมมเีพื่อนที่ถกูใจเปนพิเศษ  ชอบเลน

ละครสมมติ เลนเลียนแบบ เลนละครใบ  การทะเลาะกับเพื่อนลดนอยลงเพราะเร่ิมเขาใจและยอมรับ

ความสําคัญของผูอ่ืน เปนระยะที่เร่ิมจะมีความเหน็คลอยตามผูอ่ืนและเร่ิมมีความรูสึกไมพอใจ   ถาเพื่อน

ในกลุมไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม 

                 4. ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย 6 ป เด็กวัยนีเ้ร่ิมมีการประสานสัมพนัธกับผูอ่ืน เลนเปน

กลุมและมักจะเปนเพื่อนเพศเดียวกนั   เร่ิมรูสึกกังวลเกี่ยวกับสังคมภายในกลุมของตนเอง  มีเพื่อนรัก

เปนพเิศษเพยีงคนเดียว  ในการเลนยังชอบแสดงเปนคนเดน  เลนรุนแรงพยายามทีจ่ะเปนที่หนึง่   ใน

การเลนตองการเปนผูนําและถาหากการเลนนัน้มีกฎเกณฑทีย่ากเกนิกวาความสามารถของตนเองก็

พยายามปรับกฎนั้นใหมาเปนประโยชนของตน 

              เบญจา แสงมลิ (2545: 98 - 100) ไดจําแนกลักษณะพฒันาการทางสังคม  ดังตอไปนี ้

                 1. การชวยเหลือตนเอง คือ การรูจักทาํส่ิงตาง ๆ ใหกบัตนเอง เชน  การใสรองเทาเอง   

ติดกระดุมเอง  สังเกตไดจาก  การแตงตัว  การรับประทานอาหาร การเขาหองน้าํ  หองสวม  การใช

เคร่ืองมือตาง ๆ การทาํงานและการเลน 

                 2. การเขาหมูพวก คือ การเขากับเพื่อนฝูงและสังคมรอบ ๆ  ตัวเด็ก สังเกตไดจากการ 

ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อน การเลนกันกับเพื่อน  หนาตาทาทางที่แสดงออกมาให  สังเกตได การ

แสดงกิริยาทาทางตอเพื่อน   การสนทนาโตตอบกับเพื่อน 

                 3. การเปนผูนาํผูตาม คือ  การแสดงตัว  แสดงความคิดเห็นหรือแสดงกิจกรรมอยางใด

อยางหนึง่ แลวมีผูปฏิบัติตาม สังเกตไดจากบุคลิกภาพของเด็ก ความรับผิดชอบของเด็ก การยอมรับของ

เพื่อน   การทาํตัวเปนตัวอยางที่ดี   การจูงใจชักชวนใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 

                  4. ความเอ้ือเฟอ  คือ  การรูจกัแบงปนส่ิงของใหเพื่อนฝูงหรือการมีน้าํใจ   ชวยเหลือเพื่อนฝูง  

สังเกตไดจาก การคบเพื่อน  การเลนกับเพือ่น การทาํงานกับเพื่อน  การยอมรับและการปฏิบัติตอเพื่อน 

                  5. การบําเพญ็ตนใหเปนประโยชน   คือ   การรูจักใหสังคม   ทาํตัวใหเปนประโยชนแก

เพื่อนฝูงและคณะ สังเกตไดจากการอาสาชวยครู  ผูใหญ การรับใชสังคม  เพื่อนฝูง  การแสดงน้าํใจใน

การชวยเหลือผูอ่ืน  ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ทั้งที่บานและที่โรงเรียน  การเสนอตัว  ใหความ

ชวยเหลือผูอ่ืน 

                   6. ความรวมมอื คือ การมีสวนรวมในการทํากจิกรรมตาง ๆ กับเพื่อน กับครู กับโรงเรียน  

สังเกตไดจาก ขณะทาํงานรวมกับเพื่อน ขณะเลนรวมกับเพื่อน  การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน  

ผลงานของเด็ก   การปฏิบัติตามสิทธิและหนาที ่
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                   7. ความรับผิดชอบ คือการมุงมัน่ในการทีจ่ะทาํงานหรือส่ิงที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  มี

ความหวงใย  เอาใจใส   เปนธุระกับงานนัน้ ๆ สังเกตไดจาก  การเก็บรักษาส่ิงของหลังจากการเลนและ

ทํางาน  ลักษณะทาททีี่รับมอบหมายงาน  ลักษณะทาทใีนการทํางาน ความสําเร็จของงานที่ทาํ  ความ

อดทน   มีระเบียบวนิัย 

                   8. มารยาท ความประพฤติที่ดีงาม  ซึง่แสดงและปฏิบัติไดถูกตองตามวัฒนธรรมไทยและ

เหมาะสมกับบุคคล  สังเกตไดจาก  การสนทนาโตตอบ  การปฏิบัติตอเพื่อน  ผูใหญ  ผูที่ตํ่ากวา  การ

ปฏิบัติตนไดถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของชาติไทย 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยมี 2 ลักษณะ คือ

พฤติกรรมการชอบสังคม และพฤติกรรมที่ตอตานสังคม ซึง่เมื่อเด็กมีการเลนและปฏิสัมพันธกับ   คน

อ่ืนมากข้ึนเด็กไดเรียนรูที่จะปรับพฤติกรรมใหเปนทีย่อมรับของสังคมที่เด็กอยูรวมดวย  สามารถปฏิบัติ

ตนตามขอตกลงในกลุมได เรียนรูที่จะปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและเรียนรูบทบาทหนาทีข่องตนเองเพื่อใหอยู

รวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข       

 
      1.3 ลักษณะความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวยั 
                 เด็กปฐมวยัมพีัฒนาการทางสังคม เร่ิมจากผูใกลชิดกบัเด็ก แลวขยายไปสูการมเีพื่อน    

เด็กในชวงอายุนี้เรียนรูที่จะปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ นอกบาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อนในวัย

เดียวกนั  และเด็กเร่ิมเรียนรูที่จะปรับตัวเขากับเพื่อน ๆ ซึ่งมีผูกลาวถงึลักษณะความตองการทางสังคม

ของเด็กปฐมวยั  เอาไวดังนี ้

                   พัชรี  สวนแกว  (2545: 63 - 64)  กลาวถงึ  ความตองการทางสังคมแมบุคคลจะมีความ

ตองการโดยพืน้ฐานในลักษณะเดียวกนั แตเด็กปฐมวัยจะมีความตองการที่แตกตางไปจากบุคคลวัย

อ่ืน ๆ  ซึ่งอาจแบงความตองการของเด็กปฐมวัยออกเปน 

                 1. ความตองการพื้นฐานทางกายเพื่อใหชวีติดํารงอยู  ไดแก  ปจจยัดานโภชนาการ

สาธารณสุขทีอ่ยูอาศัย  เด็กที่กําลังเจริญเติบโตตองการโอกาสที่จะไดออกกําลังกาย  การพักผอน   

การไดรับการเลี้ยงดู  และดูแลทางรางกาย 

                2. ความตองการความอิสระ เด็กปฐมวัยจะมีความตองการความอิสระทีจ่ะเร่ิมตนกระทํา 

บางส่ิงบางอยาง  มีการวางแผน  และการเขาสูสังคมในสภาพแวดลอมนั้น  เชน   การสํารวจ  และจับ

ตองส่ิงรอบ ๆ ตัว  ตลอดจนการคนหาส่ิงตางๆ ดวยตนเอง 

                   3. ความตองการผลสัมฤทธ์ิ เด็กปฐมวัยเมือ่ทําอะไรแลวมีความตองการที่จะประสบ

ผลสําเร็จและหลีกเล่ียงจากความลมเหลว 
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                   4. ความตองการประสบการณที่ทาทายเด็กปฐมวยัตองการที่จะเผชิญส่ิงทีท่าทายเพือ่

เรียนรูส่ิงตาง ๆ 

                   5. ความตองการมีเพื่อน  เด็กสวนใหญชอบอยูใกลชิดกบัผูอ่ืน  เด็กจะรูสึกพอใจที่ไดเปน

สวนหนึง่ของกลุม  ตลอดจนการไดรวมงานอยูรวมกับผูอ่ืน 

                   ภรณี  คุรุรัตนะ  (2540: 21 - 25) กลาวถึง ความตองการทางสังคมของเด็กอายุ   5 - 6 ป

วา มีความตองการกาํลังใจจากผูใหญและคําชมเชยในผลงาน ตองการความชวยเหลือ ตองการ

คําตอบที่ถูกตองเมื่อถามคําถามผูใหญ ตองการความคิดอิสระที่จะเลน ทดลอง สํารวจในบรรยากาศ

และสภาพแวดลอมที่แปลกใหมชวนใหสนใจ 

                พรรณี  ชทูัย  เจนจิต  (2537: 157 - 158) กลาววา   เด็กในชวงอายุนี้เรียนรูที่จะติดตอ

สมาคมกับคนอ่ืน ๆ โดยเฉเพาะกับเพื่อนวัยเดียวกนัเด็กเร่ิมที่จะเรียนรูปรับตัวเขากับเพื่อน   

  ลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัยมีดังนี ้

              1. เด็กเร่ิมมีความตองการจะสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนในวัยเดียวกันและมีเพื่อน   

1 - 2 คน และเปนเพศเดียวกัน 

              2. มีความตองการที่จะเลนกบัเพื่อนเปนกลุมเล็ก และเปนกลุมยอย ๆ  การเลนเปนไปใน

ลักษณะตางคนตางเลน  แมวาจะอยูในกลุมเดียวกนั 

              3. มีการทะเลาะเบาะแวงกนับอย ๆ แตเปนชวงระยะส้ัน ๆ  เด็กมกัจะลืมงาย 

              4. เด็กมีความตองการทีจ่ะแสดงออกและจะสนุกสนานกับการเลนละคร ซึ่งเขาอาจ 

แตงข้ึนเองหรือเลียนแบบรายการโทรทัศน 

              5. เด็กชายและเด็กหญิงมีความสนใจคลายกันและยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทเพศ 

              6. เด็กตองการเปนทีย่อมรับของผูใหญและกลุมเพือ่นตางจากวัยทารกท่ีกลัวคนแปลกหนา 

                 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย คือ การทีเ่ด็ก       

ตองการมีสวนรวมในสังคม โดยการมกีลุมเพื่อน ตองการอิสระที่จะเรียนรูประสบการณรอบตัว  ตองการ

กําลังใจ ความปลอดภัย การยอมรับ การชวยเหลือ และคําชมจากผูใหญ ดังนั้น เพือ่เปนการตอบสนอง

ความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวยั จงึควรจัดใหเด็กไดมีโอกาสทาํกิจกรรมรวมกันเปนกลุม พูดคุย

ปรึกษากนัอยางเปนอิสระ มีการแสดงผลงานความสามารถใหเพื่อนและครูไดเห็นและไดรับการยอมรับ

ทําใหเด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความรูสึกดีและเรียนรูที่จะปรับพฤติกรรมใหเปนที่ยอมรับของ

สังคม  ทาํงานและอยูรวมกบัผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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            1.4 ความหมายของการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคม 
  ไดมีผูกลาวถงึความหมายของการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม เอาไวดังนี ้

                โฮเวิรด การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2552: 33 - 34; อางอิงจาก Howord   Gardner. 

1993) นกัวทิยาศาสตรดานระบบประสาทแหงมหาวทิยาลัยฮารวารดไดศึกษาเกีย่วกบัความหลากหลาย

ของสติปญญาและไดพูดถึงสติปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal  Intelligence) ที่

เกีย่วของกับการสรางสัมพนัธภาพวา คือ ความสามารถในการเขาใจอารมณ ความรูสึก ความคิด  และ

เจตนาของผูอ่ืน ทัง้นี้รวมถึงความไวในการสังเกต  น้ําเสียง  ใบหนา  ทาทาง ทัง้ยงัมีความสามารถสูงใน

การรูถงึลักษณะตางๆ ของสัมพนัธภาพทางสังคมของมนษุยและสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

             ไฉไล  บุญมาก (2537: 19) กลาววา การสรางสัมพันธภาพ หมายถึง  การทีเ่ด็กสามารถ

อยูรวมกนักับเพื่อนได  โดยที่เพื่อน ๆ ในกลุมยอมรับ   มีอารมณและพฤติกรรมที่แสดงออกตอกนัอยาง

เหมาะสมตลอดจนเอ้ือเฟอตอเพื่อนในกลุม 

             ดารณี  ดิษยเดช (2531: 8) กลาววาพัฒนาการทางสังคมเปนการแสดงความสามารถใน

การแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับแบบแผนท่ีสังคมยอมรับ ปฏิบัติตนไดตามที่สังคมกําหนด  และมี

ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึง่ของสังคม มสีวนรวมและพอใจกับสังคมนั้นๆ   

             อรวรรณ สุมประดิษฐ (2533: 12) กลาววา พฒันาการทางสงัคมเปนการแสดงพฤติกรรม

ของมนุษยที่สังคมนัน้ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามบทบาทที่วางไวไดอยางถกูตอง โดยรูสึกวาตน

เปนสวนหน่ึงของสังคม 

             จากขอความดังกลาวขางตนสรุปความหมายของการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม   

ไดวา   การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยเปนวัยที่เด็กมีการปรับตัวเรียนรูพฤติกรรมทาง

สังคม สามารถสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับผูอ่ืนไดตามลําดับข้ันตอนของวัยและชวงอายุ  เด็ก

สามารถแสดงพฤติกรรม ความรูสึกที ่เหมาะสมในสภาพแวดลอมและสถานการณตางๆ ใน

ชีวิตประจําวัน สามารถเลน ทํางาน และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ซึ่งเปนส่ิงสําคัญที่จะชวย

สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการทางสังคมในลําดับตอไป 

 
      1.5 ความสําคัญของสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
  สัมพันธภาพทางสังคมเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางยิง่สําหรับเด็กปฐมวัย   ซึง่มีผูกลาว  

เอาไวหลายทศันะ  ดังนี ้

  พัชรี  ผลโยธิน (2538: 2) กลาววา เด็กอนุบาลนัน้ถามีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน

หรือผูใหญ เด็กจะยิ่งมีโอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน  รูจกัแกไขปญหาและเพื่อนจะมีอิทธพิลตอ
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การพัฒนาเด็กดานสังคมและสติปญญาเปนอยางยิ่ง  ทัง้นี้เพราะเด็กตางกับผูใหญตรงที่เด็กจะแสดงออก

กับเพื่อนแตละคนอยางเสมอภาค ซึ่งเทากับเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็นโตแยงกนั อยางอิสระ  

ถาเปดโอกาสเด็กอยางตอเนือ่งเด็กจะเหน็วาคนอ่ืนมีความคิด ความรูสึกแตกตางจากตนเองได และ

เร่ิมตระหนกัถงึพฤติกรรมของตนที่แสดงตอคนอ่ืน 

  ชิคเคนแดนซ  (สุทธิพรรณ  ธีรพงศ. 2534: 15; อางอิงมาจาก Chickendanz. n.d.) 

กลาววา การทีเ่ด็กมีปฏิสัมพนัธทางสังคมโดยเฉเพาะอยางยิ่งการปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนในโรงเรียน  จะ

ทําใหเด็กไดเรียนรูวธิีปฏิบัติตน  ซึง่ตางจากพฤติกรรมทีต่นอยูที่บาน เพราะที่โรงเรียน เด็กจะตองเรียนรู

วาเขากาํลังมกีารแบงปน ทัง้ในดานของพ้ืนที่ วัสดุของเลน เรียนรูการทาํงานรวมกนักบัเพื่อน ตองยอมรับ

ฟงทัศนะของผูอ่ืน เรียนรูเร่ืองของการใหความรวมมือ ซึ่งส่ิงเหลานี้จะนําเด็กไปสูวธิีการปรับตัวใหเขากับ

ผูอ่ืนตอไป 

  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2549, กรกฎาคม: 18 - 21) กลาววา เด็กจะเรียนรูความคิดเหน็และ

ความรูสึกของผูอ่ืนและพรอมที่จะแกไขพฤติกรรมการแสดงตนตอผูอ่ืนในทางที่ดี เรียนรูที่จะหวงใยผูอ่ืน 

ซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน ซึ่งสังคมของเด็กกาวหนาข้ึนตามลําดับจากบานสูโรงเรียนและสูชุมชนนอก

โรงเรียนที่เปนสังคมไกลจากตัวเด็กออกไป การมีสัมพนัธภาพทางสังคมมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ

เรียนรูที่จะสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน รวมทั้งมีความพึงพอใจในสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีตอ

ผูอ่ืนเปนส่ิงที่จาํเปนอยางยิง่สําหรับเด็ก เด็กทุกคนตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพือ่น  ความสัมพันธที่

เด็กมีตอเพื่อนจะเปนเคร่ืองตัดสินวาเขามองโลกและตนเองอยางไรถาเขารูสึกมั่นคงในความสัมพันธ

กับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกัน เขาก็จะรูสึกวาโลกนี้เปนสถานที่ที่อบอุนนาอยูรูสึกมั่นใจในตนเอง

และผูอ่ืนดวย ซึ่งเด็กมีความตองการที่จะเลนกับเพื่อนเปนกลุม ตองการความปลอดภัยการยอมรับ  

กําลังใจ  และคําชมจากผูใหญ ตองการความอิสระและความชวยเหลือ ซึ่งเปนลักษณะความตองการ

ทางสังคมของเด็ก   การจัดใหเด็กไดทํากจิกรรมรวมกนัเปนกลุม ใหเด็กไดแสดงออกทําใหเด็กเกดิการ

ปรับตัวและปรับพฤติกรรม มคีวามภาคภูมิใจในตนเอง อันนําไปสูพฤติกรรมทางสังคมทีพ่ึงประสงค 

  จากขอความดังกลาวขางตน สรุปความสําคัญของสัมพนัธภาพทางสังคมสําหรับเด็ก

ปฐมวัยไดวาเด็กจะเรียนรูการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนจากบุคคลและสภาพแวดลอมรอบตัวโดยการเลน 

ทํากจิกรรมตางๆ รวมกันกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ซึง่นับไดวาสัมพันธภาพทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวยัเปน

ส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่เด็กจะปรับตัวและแสดงพฤติกรรมที่ดีตอผูอ่ินเพื่อตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อน 
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       1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสมัพันธภาพทางสังคม 
           ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสัมพนัธภาพทางสังคมมีหลายทฤษฎีแตที่เห็นเดนชัด ไดแก ทฤษฎี

พัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรสและทฤษฎีพัฒนาการ

ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลของซัลลิแวน ทฤษฎีดังกลาวสรุปไดดังนี้ 
          1.6.1  ทฤษฎพีัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน (Erikson’s Theory of Development) 
                        อิริคสัน (พรรณี ชูทัย เจนจิต. 2528: 68 - 71; อางอิงจาก Erikson. 1975)   

เนนถึงความสัมพันธของบุคลิกภาพของมนุษยวาจะพัฒนาไดดีหรือไมข้ึนอยูกับความสําเร็จในแตละ 

ชวงอายุ การพัฒนาที่เกิดข้ึนในแตละชวงของชีวิต ถาไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่บุคคลจะมี

บุคลิกภาพดีและพรอมที่จะพัฒนาข้ึนตอไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งอีริคสันไดแบงระยะพัฒนาการ

ทางสังคมไว 8 ระยะและที่เกีย่วของกับชวงปฐมวัยมี 3 ระยะ ดังนี ้

                   1. ระยะความรูสึกเช่ือมั่น (The Sense of Trust)  อายุของเด็กระยะนีอ้ยูระหวาง

หลังคลอดจนถึง 1 ป ระยะนี้เด็กมีความสบายทางกายและไดรับความรักความอบอุนจากแมในยามที่

เขาตองการ เด็กจะมีการปรับตัวที่ดีสามารถพัฒนาการความรูสึกไววางใจข้ึนไดและในทางตรงกนัขาม   

ถาทารกขาดความสุขทางกาย ขาดความรักความอบอุน ก็จะเปนผูที่ไมสามารถควบคุมอารมณตนเอง มี

ความกลัวและขาดความไววางใจผูอ่ืน 

                      2. ระยะความตองการทําหรือคนหาดวยตนเอง (The Sense of Autonomy) 

 อายุของเด็กระยะน้ีอยูระหวาง 1 - 3 ป เปนระยะที่เด็กเร่ิมฝกการขับถายถาเด็กปฏิบัติไดดีก็จะ

สามารถผานข้ันนี้ไปไดดวยดี เด็กจะเรียนรูในการรักษาความต้ังใจของตนเองและทําความต้ังใจใหเปน

จริงได 

                       3. ระยะการคิดริเร่ิม  (The Sense of  Initiative)  อายุของเด็กระยะนีอ้ยูระหวาง  

3 - 6 ป เด็กจะพยายามสรางเอกลักษณของตนเองและสามารถแสดงความรูสึกและพฤติกรรมที่เหมาะสม

ในสภาพแวดลอมตางๆ ได   เด็กสามารถพัฒนาความรวมมือและการเปนผูนาํผูตามที่ดีได  ระยะนี้

หากเด็กเกิดความกลัวเด็กจะยึดผูใหญเปนทีพ่ึ่งตลอดเวลา   ทาํใหความคิดจินตนาการและการพัฒนา

ทักษะทางสังคมถูกจํากัดลงไปดวย  (Maier. 1969:  32 - 35)    

     จากทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของอิริคสัน จะเหน็ไดวาการพัฒนาสัมพันธภาพ 

ทางสังคมของบุคคล มีการพัฒนาเกิดข้ึนในแตละชวงของชีวิต ซึ่งถาบุคคลไดรับการตอบสนองอยาง

เต็มที ่ จะทําใหมีบุคลิกภาพที่ดี พรอมที่จะพัฒนาข้ึนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้การสงเสริม 

และพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของบุคคลจึงควรไดรับการเปดโอกาสใหมกีารปฏิสัมพันธที่ดี เนน 

ความสัมพันธของบุคลิกภาพของมนุษยในแตละชวงของชีวิต 
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            1.6.2  ทฤษฎพีัฒนาการทางสังคมของฮาวกิเฮอรส (Havighurst’s Theory of 
development)  
                  พรรณี  ชทูัย เจนจิต (2537: 77 - 78) กลาววา ฮาวกิเฮอรส  (Havighurst)  

ไดรับอิทธิพลแนวความคิดจากอีริคสัน (Erikson) เกี่ยวกับลักษณะของพัฒนาการแตละชวงวัยของ

บุคคลโดยเขาไดอธิบายวาในแตชวงวัยของชีวิตนั้นเปนงานประจําวนั ซึ่งเปนงานที่เด็กแตละคนควรจะ

ไดทําในชวงนัน้ๆ ถาบุคคลใดไมประสบผลสําเร็จในงานนัน้จะมผีลตอการปรับตัว ฮาวิกเฮอรสไดแบงงาน

ที่แสดงใหเหน็ถึงพฒันาการทางสังคมในวยัทารกและในวัยเด็กตอนตนออกเปน 3 ประการคือ 

          ประการที ่ 1 เด็กสามารถมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความจริงทางสังคม และ

ทางกายภาพ ซึ่งหมายถึงการที่เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน พอ แม   

โรงเรียน ครู และส่ิงตางๆ ทีเ่ด็กตองเกี่ยวของดวย 

             ประการที ่2 เด็กสามารถทีจ่ะเรียนรูการสรางความสัมพนัธระหวางตนเองกับพี่

นองและบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งชอบเลียนแบบบุคคลอ่ืน 

          ประการที ่ 3 เด็กสามารถทีจ่ะเรียนรูเกี่ยวกับความแตกตางระหวางส่ิงทีถู่กกับส่ิง

ที่ผิดและเร่ิมมพีัฒนาการทางจริยธรรม 

       จากทฤษฎีพฒันาการทางสังคมของฮาวกิเฮอรส จะเหน็ไดวาลักษณะของ 

พัฒนาการทางสังคมของบุคคลแตละชวงวยัมีความสําคัญ โดยเปนงานที่เด็กแตละคนควรจะไดทํา

ในชวงนัน้ๆ ซึง่ถาประสบผลสําเร็จจะมีผลตอการปรับตัวในแตละชวงวยัของชีวิต จึงควรสงเสริมใหเด็ก

เรียนรูการสรางความสัมพนัธระหวางตนเองกับบุคคลอ่ืน 
        1.6.3  ทฤษฎพีัฒนาการปฎสิัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลของซัลลแิวน 
(Sullivan’s A Social Interpersonal Theory of Development)    
                 ซัลลิแวน (ธนาภรณ  ธนิตยธีรพันธ. 2547: 11 - 12; อางอิงจาก Sullivan) ได

กําหนดข้ันพัฒนาการจากพื้นฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล และประสบการณสวนตัวระหวาง

บุคคล และการเรียนรูที่เกดิจากการที่เด็กมีปฎิสัมพนัธกับส่ิงแวดลอมจะนาํไปสูความมัน่คงและปลอดภัย 

ซัลลิแวนแบงข้ันพัฒนาการออกเปน 6 ข้ัน คือ วัยทารก   วัยเด็ก วัยเขาโรงเรียน วัยกอนวยัรุน  วยัรุน

ตอนตน   และวัยรุนตอนปลาย  ในที่นีจ้ะกลาวถงึเพียง   2  ระยะ ทีเ่กี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ดังนี ้

                    1. วัยเด็กเล็ก (Childhood) อายุ 2 - 4 ป  เปนระยะที่เด็กพัฒนาทักษะการ 

เคล่ือนไหวและทักษะทางภาษา  ซึ่งจะชวยใหเด็กมีปฎิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดอยางอิสระและกวางขวาง

มากข้ึน เด็กจะเรียนรูวัฒนธรรมที่เขามีสวนรวมอยู เมื่อเด็กมีวุฒิภาวะพอที่จะใชภาษาในการติดตอส่ือสาร  

เขาก็จะเรียนรูวิธีการที่จะปฎิบัติกับบุคคลอ่ืน  เพื่อทีจ่ะทาํใหตัวเองรูสึกมีความมั่นคงปลอดภัย  เด็กเร่ิม

รูสึกถึงส่ิงทีท่ําใหเขารูสึกวิตกกังวล  และสามารถขจัดความวิตกกังวลนั้นได 
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                2. วัยเขาโรงเรียน (Juvenile Era) อาย ุ4 - 11 ป ระยะนี้เด็กเร่ิมรูจักตนเองและ

เหน็ส่ิงตางๆ แตกตางไปจากคนอ่ืนและมีความสัมพนัธกบัผูใหญอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพอแมผูปกครองทํา

ใหเด็กรูจักสภาพความเปนตัวแทนของเขาจากความสัมพันธทีเ่ขามีสวนรวมอยู (Dinkmeyer and  

Dreikurs.  1963: 150 - 151)   

                  จากทฤษฎีที่เกีย่วของกับพัฒนาการทางสังคมขางตน สรุปไดวาพัฒนาการทางสังคม

ของเด็กปฐมวยัเกิดจากการเรียนรูประสบการณรอบๆ ตัว การปฏิสัมพันธกับบุคคลและส่ิงแวดลอมซึ่ง

มีอิทธพิลตอการแสดงออกทางพฤติกรรม  ซึ่งสังคมของเด็กวัย  3 - 6 ป  เร่ิมสรางเอกลักษณของตนเอง  

สามารถแสดงความรูสึก  และพฤติกรรมที่เหมาะสมในสภาพแวดลอมตาง ๆ สามารถพัฒนาพฤติกรรม

ทางสังคมใหเกิดการเรียนรูในการเขาสังคม มโีอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน   รูจกัสรางสัมพนัธภาพ

กับเพื่อน และปรับตัวอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 

       จากทฤษฎีพฒันาการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลของซัลลิแวน ได 

กําหนดข้ันพฒันาการจากพื้นฐานของความสัมพนัธระหวางบุคคล และประสบการณสวนตัวระหวาง

บุคคล และการเรียนรูทีเ่กิดจากตัวบุคคลกับส่ิงแวดลอมเปนระยะๆ ตามชวงวยัของอาย ุ ดังนัน้ การ

พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมควรคํานึงถึงวยัและอายุของเด็กแตละบุคคล เพื่อสงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่

ดีกับบุคคลและส่ิงแวดลอมรอบตัว สามารถปรับตัวไดดี เหมาะสมตามวัยในแตละชวงอาย ุ

 
 1.7 บทบาทครูกับแนวทางสงเสริมสมัพันธภาพทางสังคมใหกบัเด็กปฐมวัย 
  การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมใหกับเด็กเปนการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมทีพ่ึง 

ประสงคใหเกิดข้ึนกับเด็ก ซึ่งมีผูกลาวถึงบทบาทครูในการสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกับเด็ก

เอาไวดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.  2524: 31 - 36) 

  1. การปรับพฤติกรรมของเด็กตองใหเด็กคอย ๆ ปรับพฤติกรรมทีละนอยดวยการเสริมแรง 

เชน ใหการเสริมแรงเวลาที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือเมื่อเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 

  2. การพัฒนาพฤติกรรมโดยใหตัวแบบที่ดี   การใหเด็กเห็นตัวอยางที่ดีจะชวยใหเด็ก

เลียนแบบตาม เด็กมกัจะชอบเลียนแบบผูที่เด็กชืน่ชม เชน พอแม ครู ญาติ พีน่อง เพื่อน นักกฬีา  

นักรอง  ตัวละครในนิทานและผูที่มีชื่อเสียง 

  3. การใหสัญญาณเตือนพฤติกรรม  โดยการแสดงออกดวยวาจาหรือทาทางวาเด็กควร

ทําหรือไม ดวยคําพูดหรือการพยักหนา เปนการใหสัญญาณเตือนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกอน ทีเ่ด็กจะ

ทําอะไรลงไป  จะดีกวาการติเตียนเมื่อเด็กทําอะไรผิดลงไปแลว 
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                ประมวญ  ดิคคินสัน (2527: 107) กลาวถึงแนวทางสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมสําหรับ

เด็กปฐมวยัไวดังนี ้

                 1. การกาํหนดตารางกิจกรรมประจาํวนัอยางเหมาะสมและตอเนื่องกนัจัดกิจกรรมที่ตองใช

พลังงาน และกิจกรรมที่ผอนคลายสลับกนั ทําใหเด็กไมเบ่ือหนาย มบีรรยากาศการเรียนที่ดี  การที่เด็ก

รูตารางกิจกรรมประจําวนัและส่ิงที่ครูคาดหวังใหเด็ก จะทําใหเด็กเกิดความมีระเบยีบและมีความรูสึก

มั่นใจ การเสริมแรงทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ 

                2. การเสริมแรงพฤติกรรมทางสังคมแกเด็กปฐมวัยควรพดูใหชัดเจนวาเด็กไดแสดง

พฤติกรรมที่ดีคืออยางไร  เชน “เธอใจดีจังที่ชวยมานะเชด็สีที่หกบนพืน้”  การชมเชยของครูมีคุณคา

สําหรับเด็กสวนใหญ เพราะเปนตัวอยางทีดี่เด็กมักจะเอาอยาง ในบางครั้งอาจใชทาทางแทนการ

เสริมแรงดวยวาจาตามความเหมาะสม 

               3. การใหรางวลัการสงเสริมความรวมมือและการชวยเหลือกันนับวาเปนพฤติกรรมทาง  

สังคมที่ควรสงเสริมตัวอยาง เชน “ถาแตละกลุมชวยกนัดูแลหองใหเรียบรอยภายใน  5 นาที ครูจะเลา

นิทานสนุกๆ ใหฟง 1 เร่ือง”  การเสริมแรงทีก่ลาวมาเปนการเสริมแรงจากภายนอกหรือจากผูอ่ืน เปน

การกระตุนใหเด็กชวยกันทํางานจนสําเร็จตามเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาดานสังคม   เพื่อมุงให

เด็กทําส่ิงตางๆ ใหสําเร็จดวยตัวเด็กเอง เกิดความพอใจและภูมิใจในผลงานที่เด็กทําได ซึง่เปนการ

เสริมแรงจากภายในตัวเด็กเอง 

                4. การเสริมความเปนอิสระ พฒันาการทางสังคมที่เหน็เดนชัดในโรงเรียนคือ  การที่เด็ก

สามารถทําส่ิงตางๆ ไดดวยตนเองและรับผิดชอบสิ่งที่ตนทาํ ครูควรใหการเสริมแรงในพฤติกรรมที่เด็ก

แสดงออกอยางเหมาะสมเม่ือพบพฤติกรรมไมเหมาะสมครไูมควรใชคําพดูที่คุกคามหรือขมขู  แตควรบอก

กลาวใหทกุคนทราบเงื่อนไข เชน “ใครที่นัง่โตะเรียบรอยแลว แสดงวาพรอมทีจ่ะรับประทานอาหาร

กลางวัน” หรือ  “ใครที่ทําผนงัเลอะเทอะคนน้ันตองทําความสะอาด” 

             จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การสงเสริมพัฒนาการทางสังคมนั้นครูและบุคคลรอบขาง

มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมใหเกิดกับเด็กโดยควรเปดโอกาสใหเด็กได

ปฏิสัมพันธกับบุคคลและส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กซึ่งเปนส่ิงสําคัญตอการปรับตัวในการเรียนรู การเลน

และการทาํงานรวมกนักับผูอ่ืน ซึ่งแนวทางท่ีครูควรสงเสริมใหเด็กมสัีมพันธภาพทีดี่นั้นมหีลายวธิีเชน 

การทาํตัวเปนแบบอยางที่ดี  การพูดกระตุนความคิด  การจัดกิจกรรมที่สรางความสนใจ  การชวยเหลือ

ชี้แนะ การจดัส่ือวัสดุอุปกรณที่หลากหลายนาสนใจและจัดสภาพบรรยากาศในหองเรียนที่เด็กรูสึกอบอุน 

ปลอดภัย หรือการเสริมแรงดวยวิธกีารตางๆ เชน การใหรางวัล  การกลาวชมเชยดังกลาวจะทําใหเด็ก

แสดงพฤติกรรมชอบสังคมและลดการแสดงพฤติกรรมที่เปนปญหาตอสังคม 
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           1.8 การจัดกิจกรรมสงเสริมสมัพันธภาพทางสังคมใหกบัเด็กปฐมวัย 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2542: 74 - 75) กลาวถงึ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

สัมพันธภาพทางสังคมใหกบัเด็กมีหลากหลายวิธีทีน่าสนใจ ซึ่งสงผลตอการแสดงออกถึงการมีสัมพันธภาพ

ทางสังคมดานตางๆ อยางนอย 3 ดาน คือ  

                   1.  รูจักการพูดทีดี่กับผูอ่ืน  ประกอบดวย 

     1.1 การกลาวทกัทายอยางสุภาพ 

               1.2 การกลาวขอบคุณเมื่อไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน 

               1.3 การชมเชยเม่ือเพื่อนประสบความสําเร็จหรือกระทาํเหมาะสม 

           2.  การแสดงทาทางเปนมิตร  ผูที่มีความเปนมิตรจะแสดงออก  ดังนี ้

              2.1 การยิม้แยมแจมใสขณะคุยกับเพื่อน 

   2.2 สบตาเพื่อนในขณะพูด 

   2.3 แสดงความสนใจโดยการแสดงออกทางรางกาย 

   2.4 ไมใชทาทางหยาบคายเม่ือไมพอใจเพือ่น 

           3.  รูจักการมีสวนรวมกับเพื่อน  ประกอบดวย 

   3.1 ยิ้มหรือทําตามคําแนะนาํของเพื่อน เมือ่เพื่อนเขามาชวยทํากจิกรรม 

   3.2 พูดกับเพือ่นขณะทาํกิจกรมรวมกนั 

              3.3 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับเพือ่น 

       3.4 รูจักแบงปนส่ิงของหรือขอแบงส่ิงของจากเพื่อนขณะทํากจิกรรมรวมกัน 

            3.5 ความมีน้าํใจ 

         3.6 ความเอ้ืออาทร 

              นอกจากนี้ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 22 - 23) ยังกลาวถึง การจัดกจิกรรมสําหรับเด็ก

เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมที่ดี ไวดังนี้   

         1. กิจกรรมทํางานกลุมทั้งกลุมเล็กกลุมใหญ  ทาํใหเด็กไดแลกเปล่ียนความคิดเหน็   

คุยกัน   สงผานความรูสึกใหกัน 

       2. การเรียนแบบรวมมือ  เปนการเรียนรวมกัน   คิดรวมกัน  ทาํกลุมการเรียนรู 

       3. กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 

         4. กิจกรรมการเลนเกม เปนกิจกรรมสําคัญที่ชวยใหเด็กไดแลกเปล่ียนแนวคิด  เรียนรู  

หลักการ  เหตุผล และกฎเกณฑการอยูรวมกัน 

         5. กิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมการทํางานศิลปะรวมกบัเพื่อน   
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  กิจกรรมดังกลาวนี้เปนวิธหีนึง่ที่สงเสริมการทํางานรวมกนั โดยเฉพาะกจิกรรมการวาดภาพ

เปนกลุม เปนแนวทางการเรียนรูสําหรับเด็กที่แสดงถงึความเจริญเติบโตทางดานสังคม (Social Growth) 

              จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา กิจกรรมทีส่ามารถสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมให  กับ

เด็กปฐมวยัไดนั้นมหีลากหลายกิจกรรม โดยเฉเพาะกิจกรรมสรางสรรคที่นับไดวามีความสําคัญเปน

อยางยิ่งในการสงเสริมใหเด็กไดมีการทาํงานรวมกนัไดชวยกนัคิด ตัดสินใจในการทํากิจกรรมตามที่

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

 
 1.9 ปจจัยทีมี่อิทธิพลตอความสมัพันธระหวางเด็กปฐมวยักับบคุคลอ่ืน 
  เด็กปฐมวยัเปนวัยที่เร่ิมมกีารเลนและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือเพื่อนวัยเดียวกนัมากข้ึน  

สามารถรวมเลนและทาํงานกับผูอ่ืนไดแตยังปรับตัวหรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในบาง

สถานการณ   ซึ่งมหีลายปจจัยที่มีอิทธพิลตอความสัมพนัธระหวางเด็กปฐมวยั   

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542: 45 - 46; อางอิง

จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2523: 43 - 58) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

สัมพันธภาพทางสังคม ดังนี ้

  1. กลุมเพื่อน การเลนกับเพือ่นรุนราวคราวเดียวกันจะเปนการฝกโอกาสของการอยู 

รวมกัน และฝกทักษะทางสังคมอ่ืนๆ เชน การเปนผูนําผูตาม การฝกการอดทน รอคอย การแบงปน

ส่ิงของ ฯลฯ 

  2. ครู  เปนตัวแทนของพอแมที่โรงเรียนทีม่ีอิทธพิลตอบุคลิกภาพและพฤติกรรมของ 

เด็กในวยันี้เปนอยางมาก ครูจะเปนผูที่ปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองใหกบัเด็ก เปนบุคคลที่เด็กจะรับการ

ถายทอดและเลยีนแบบบทบาทตางๆ ไดเปนอยางดี เพราะครูเปนสมาชิกคนแรกของสังคมนอกบาน ที่

เด็กจะคลุกคลีดวย ถาเด็กมาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุน ครูจะเปนผูที่ทดแทนความรัก ความ 

ตองการนี้ได ดังนัน้ ครูจึงเปนบุคคลที่สําคัญสําหรับเด็กในวัยนี้เปนอยางมาก 

  3. บุคคลที่มชีือ่เสียงในสังคม  บุคคลเหลานี้ไดแก บุคคลที่มีชื่อเสียงในดานตางๆ ซ่ึงเด็ก

ชื่นชอบบูชา และอยากจะเอาเปนแบบอยาง เชน ดารา มนุษยอวกาศ และบุคคลที่มีชือ่เสียงอ่ืนๆ 

  นอกจากนี้สถานศึกษาตางๆ สําหรับเด็กกอนวัยเรียน เชน ศูนยรับเล้ียงเด็ก โรงเรียน

อนุบาล ฯลฯ เปนสถาบันทางสังคมแหงแรกที่เด็กจะไดสัมผัสอยางใกลชิดตอมาจากบาน ซึ่งเปน

ส่ิงแวดลอมแหงแรกของเด็ก เพื่อน ครู และบุคคลอ่ืนๆ จะมีอิทธิพลที่จะสงเสริมหรือทําใหเด็กมี

พัฒนาการที่บิดเบือนไป ในสถาบันหรือสถานรับเล้ียงเด็กตางๆ จะเปนที่ที่เด็กจะมีโอกาสเรียนรูคานิยม

ของกลุม และปรับตัวใหเขากับกลุมได 



 23 

  โดยสถาบันอ่ืนๆ ในสังคมทีม่ีอิทธพิล เชน เพื่อนบาน วดั ส่ือมวลชน องคการตางๆ เชน 

สถาบันทางกฎหมาย นักการเมือง ตํารวจ ทหาร ลวนแตมีอิทธิพลตอความคิดนกึ อุดมการณ รสนิยม

ของเด็ก ทั้งส้ิน สถาบันทางศาสนา สถาบันทางกฎหมายและศาล เปนสถาบันที่มีอิทธิพลตอจริยธรรม

หรือมโนธรรมของเด็ก 

  ปจจุบันนี้เด็กไดรับตัวอยางจากส่ือมวลชนคือโทรทัศนเปนสวนใหญ สวนมากพอแมมัก 

จะไมมีเวลาใหกับลูก ลูกจึงมกัเรียนรูส่ิงตางๆ จากสถาบันที่จะใหความรูแกเด็กโดยตรง คือ โทรทัศนและ

วิทย ุ ดังนั้นนกัจัดรายการดังกลาวจึงควรเลือกเนื้อหาสาระที่จะมีสวนสงเสริมสติปญญาแกเด็ก ไมใช

เปนรายการทีจ่ะมอมเมาเด็ก 

  สภาพแวดลอมที่ไมดี เชน แหลงเส่ือมโทรม ความยากจน ทําใหเด็กไมไดรับการอบรมที่

ถูกตองและไดรับตัวอยางที่ไมดีในสังคมทัว่ไป เปนเหตุใหเด็กไดรับการปลูกฝงคานิยมที่ไมถูกตอง  

        จากขอความดังกลาวสรุปไดวาเด็กปฐมวยัเมื่อเร่ิมเขาสูโรงเรียนจะมีปฏิสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอมและบุคคลกวางข้ึน การสงเสริมใหเด็กมีสัมพันธภาพกับเพือ่นจะทําใหเด็กสามารถปรับตัวเขา

กับเพื่อนๆ ได    ดังนัน้ครูและผูที่เกีย่วของกับเด็กปฐมวยัควรสงเสริมการสรางสัมพนัธภาพของเด็กโดย

การใหเด็กรวมกิจกรรมกับเด็กคนอ่ืน  

 
            1.10 งานวจิยัที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคม 
                  งานวจิัยในตางประเทศ 
                  วูด (กรรณิการ โยธารินทร. 2545: 10; อางอิงจาก Wood. 1977: 4837) ทําการศึกษา   

หาความสัมพนัธระหวางการเปนทีย่อมรับของสังคม กับการมีอํานาจในสังคมของนกัเรียนอนุบาลโดยใช    

เด็กในโรงเรียนเอกชนจํานวน 25 คน  เปนกลุมตัวอยาง  ประชากร  แยกเปนเด็กชาย  15  และเด็กหญิง      

10  คน  ที่ใชภาษาพูดเดียวกัน  เปนคนระดับกลางเหมือนกนั  การเก็บรวบรวมขอมูลแยกเปน 2 สวน  

คือการมีอํานาจในสังคม ไดจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กแตละคนในชวงทีเ่ด็กทาํกิจกรรมดวยตนเอง

รวมเวลาที่สังเกต คนละ  120  นาท ี   สวนพฤติกรรมการเปนที่ยอมรับในสังคม  คือ การเปนผูนําและ   

ผูตามในกลุมเพื่อนการแสดงความภาคภูมิใจตอเพื่อนและการแสดงออกท้ังรักและเปนศัตรูกับผูใหญ  

สวนพฤติกรรมที่ไมมีความสัมพันธกนั  คือการประจบผูใหญเพื่อใหเปนทีย่อมรับ   การใชผูใหญใหเกิด

อํานาจ  และการแขงขันในกลุมเพื่อน 

             บาร - ทาล; และคนอ่ืนๆ (กรรณิการ  โยธารินทร. 2545: 10; อางอิงจาก  Bar - tal; et al. 

1982: 396 - 402)  ไดทําการศึกษาเชิงสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือของเด็กปฐมวัย  จาํนวน 156 คน 

ที่มีอายุระหวาง 1 - 3  ป  เด็กแตละคนไดรับการสังเกต  3 คร้ัง ๆ ละ 10 นาที  ในระหวางกิจกรรมการ

เลนอิสระในการสังเกต ผูสังเกตไดลงรหัสพฤติกรรมการชวยเหลือแตละอยางที่เด็กแสดงออกมาไมวา
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พฤติกรรมการชวยเหลือนัน้จะเปนพฤติกรรมที่เด็กไดแสดงออกมาจริงๆ หรือแสดงออกมาในการเลนแบบ

สรางจินตนาการ ผลการวจิยัพบวาโดยทัว่ไปแลวการชวยเหลือของเด็กไมไดเพิม่ข้ึนตามอาย ุ แตเด็กจะ

แสดงพฤติกรรมการชวยเหลือในสถานการณที่เปนการเลนแบบสรางจินตนาการนอยลง และแสดง

พฤติกรรมการชวยเหลือจริง ๆ ออกมามากขึ้นและเด็กชวยเหลือเพื่อนดวยการปลอบใจในสถานการณจริง ๆ 

มากคร้ังข้ึน แตการชวยเหลือดวยการใหส่ิงของแกเพื่อนในสถานการณจริงนอยลงเม่ืออายุมากข้ึน 

              ชวารช; และคนอ่ืน ๆ (กรรณิการ  โยธารินทร. 2545: 11; อางอิงจาก Schwarz; &  

others. 1974) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก 2 กลุม ที่มีอายุระหวาง 2 - 3 ป กลุมละ 19 คน โดย

ใชเด็กกลุมหนึง่ในศูนยเด็ก (Nursery School) ที่ใหประสบการณทางสังคมและกระตุนการเรียนรู จาก

การจัดส่ิงแวดลอม และเด็กอีกกลุมเปนเด็กที่ไดรับการเล้ียงดูอยูที่บานโดยเด็กทั้ง 2 กลุม มีภูมิหลัง

เหมือนกนั หลังจากไดศึกษาเปนระยะเวลา 9 เดือน ผลจากการศึกษาปรากฏวา เด็กที่อยูในศูนยมี

ลักษณะของพฒันาการทางกาย ภาษา  และกลาติดตอกับบุคคลอ่ืนและกับผูใหญ ดีกวาเด็กที่ถกูเล้ียง

อยูเฉพาะที่บาน ทัง้นี้เพราะเด็กที่อยูในศูนยเด็กนัน้ไดมีปฏิสัมพนัธและใชเวลาสวนใหญทาํกิจกรรม

รวมกบัเด็กในวัยเดียวกนั  
 
                งานวจิัยในประเทศ 
              วาสนา  บุญจันทร (2539: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่มี

พฤติกรรมทางสังคมดานความสุภาพออนนอม และความมีระเบียบวินัยตํ่าในการจัดกิจกรรมเนนส่ือ

แบบไทยในกจิกรรมวงกลม   กิจกรรมศิลปศึกษาและกจิกรรมเลนตามมุม ผลการวจิัยพบวาเด็กทีไ่ดรับ 

การจัดประสบการณดังกลาวมีพฤติกรรมทางสังคมดานความออนนอมและความมีระเบียบวนิยัสูงข้ึน 

               จิณณภัส  ศรีทอง  (2541: 56)  ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

ประสบการณมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบกับมุมบล็อกแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

ประสบการณมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกติมีพฤติกรรมทางสังคมดานความ

เอ้ือเฟอและความมีระเบียบวินัยสูงข้ึน 

  วราภรณ  ปานทอง (2548: 61) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัด

กิจกรรมเลานทิานคติธรรมประกอบการเลนบทบาทสมมติ ผลการวจิัยพบวาในแตละชวงสัปดาหเด็กมี

พฤติกรรมทางสังคมโดยเฉล่ียรวม แตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  กาญจนา  สิงหเรศร  (2551: 72) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารแบบรวมมือที่

มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประกอบ

อาหาร  แบบรวมมือ มีพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ การแบงปน และการรับผิดชอบสูงข้ึน 
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  ลักคะณา เสโนฤทธิ์ (2551: 69) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีตอพฤติกรรม

ทางสังคมของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการศึกษา มีพฤติกรรม

ทางสังคม ดานการชวยเหลือ การแบงปน และการยอมรับสูงข้ึน 

               จากการศึกษาเอกสารงานวจิัยที่เกี่ยวของแสดงใหเหน็วา  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

สัมพันธภาพทางสังคมสามารถกระทาํไดหลายแนวทาง โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ

ความตองการและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปดโอกาสใหเด็กไดปฏิสัมพันธกบับุคคลรอบขาง

และส่ิงแวดลอมรอบตัว  เพื่อใหเกิดการเรียนรู  สามารถปรับตัวใหอยูรวมและดําเนนิชีวิตอยูในสังคมได

อยางสันติสุข 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
     2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  มีผูกลาวถึงความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังนี ้

            เลิศ  อานันทนะ  (2535: 44)  กลาววา ศิลปศึกษา  (Art Education) หมายถงึ การนํา

กิจกรรมศิลปะมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษา เพื่อพัฒนาดานตาง  ๆ แตไมมีจุดมุงหมายเพื่อ 

ใหเด็กเติบโตข้ึนเปนศิลปนหรือจิตรกร  (Artist)  

            วิรุณ  ต้ังเจริญ (2525: 28 - 29) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เด็ก

ปฐมวัยแสดงความคิดสรางสรรค  ฝกประสาทสัมผัส และสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ  ไดแก  รางกาย 

อารมณ  สังคม  สติปญญา รวมทั้งชวยใหเด็กมีสุขภาพที่ดีเกี่ยวกับการกิน  เลน  ออกกําลังกาย  และ

พักผอนอยางถูกตอง 

             เยาวพา  เดชะคุปต (2528: 36 - 38)  กลาววา  กจิกรรมศิลปสรางสรรค  หมายถึง  

กิจกรรมที่สงเสริมความสามารถดานการใชกลามเนื้อเล็ก  ชวยพฒันากลามเนื้อมอืใหสัมพนัธกนั  เพื่อ

เตรียมความพรอมดานการเขียน  และมีโอกาสพฒันาทกัษะพืน้ฐานในการอาน 

             จากที่กลาวมา สรุปไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยสามารถแสดง

ความรูสึกนึกคิดและจินตนาการ ความคิดสรางสรรคออกมาในลักษณะของผลงานแบบตาง  ๆ ตามวัยและ

พัฒนาการ โดยมิไดคาดหวังวาเติบโตข้ึนจะตองเปนศิลปนหรือจิตรกร แตทั้งนี้กจิกรรมจะชวยสงเสริม

พฒันาการดานตาง ๆ ไดแก  รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไดฝกประสาทสัมผัส การใช

กลามเนื้อเล็กและเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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      2.2 ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
            กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีความสําคัญและใหประโยชนกับมนษุยเปนอยางมาก ซึง่มี    

ผูกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค ดังนี ้

            โลเวนเฟลด  (บุศรินทร  สิริปญญาธร. 2541: 26; อางอิงจาก Lowenfeld. 1970: 29) 

กลาววา  ผลสะทอนจากการทํางานศิลปะทาํใหทราบถงึการเจริญเติบโตของเด็ก    ส่ิงแวดลอมทางสังคมที่

เขาอยูมีอิทธิพลตอชวีิตของเด็กและกอใหเกิดการรับรูที่ยิง่ใหญของมนษุย 

            ราศี  ทองสวสัด์ิ (2529: 103 - 104) กลาววากิจกรรมสรางสรรคหรือศิลปะสําหรับ  เด็ก

มิไดมีจุดมุงหมายใหเด็กทํางานเพื่อความสวยงามหรือทาํใหเหมือนจริง แตตองการชวยพัฒนากลามเนื้อ

ใหแข็งแรงการฝกประสานสัมพนัธระหวางมอืกับตา เพื่อเปนพืน้ฐานการเขียนที่ดี  ตลอดจนชวยพฒันา

อารมณ  จิตใจ ใหเด็กมีความเพยีร  อดทน มีสมาธิในการทํางาน  และรูจักรับผิดชอบ  การทาํงานเปน

กลุมชวยใหเด็กเรียนรูการเขาสังคม  การแบงปน  ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและสงเสริมพัฒนาการดาน

สติปญญาทําใหเด็กรูจักคิด มีเหตุผลในการทํางาน จึงควรใหกําลังใจในการทาํงานกับเด็กอยางสม่ําเสมอ  

ใหเด็กเกิดความมัน่ใจ  กลาคิดกลาแสดงออกอยางเต็มที ่

            วิรุณ ต้ังเจริญ (2535ก: 241 - 244) กลาววาศิลปศึกษามีสวนสรางเสริมลักษณะนิสัย

ใหแกเด็กปฐมวัยดานตาง ๆ  ดังนี ้ 

             1. สรางเสริมลักษณะนิสัยดานการแสดงออก  ศิลปะเปนกระบวนการที่ตองตัดสินใจ 

เสนอความคิด  ตัดสินใจที่จะกระทาํ และแสดงออกมาตามความคิด 

            2. สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานความคิดสรางสรรค ศิลปะเปนวถิทีางหนึ่งดูจะพรอม

มูลดวยวถิีทางสําหรับการส่ังสมความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวยั 

            3. เสริมสรางลักษณะนิสัยดานการจินตนาการ ส่ิงตาง ๆ ที่เราสรางสรรคข้ึนมายอม

เร่ิมตนดวยการจินตนาการกอนซึ่งเปนเร่ืองของการคาดหวัง จะผลักดันไปสูการคิดคํานึงที่กวางไกล 

            4. สรางเสริมลักษณะนิสัยดานสุนทรียภาพ  ผูที่มีสุนทรียภาพอยูในตัวจึงพรอมทีจ่ะรับรู

และซาบซึ้งตอคุณคาทางดานตางๆ ของสรรพส่ิงที่อยูรอบตัว 

            5. สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานความประณีต ศิลปะตองใชความพยายาม การสังเกต  

และความประณีตเรียบรอยอยูตลอดเวลา 

             6. สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานการทาํงาน  ศิลปะเปนการเร่ิมตนใหเด็กมนีิสัยรัก 

การทาํงานเปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติดวยมือ  ตองอาศัยความรัก  ความพยายาม  เมื่องานเสร็จเด็ก 

จะภูมิใจ ซึ่งจะเปนแรงผลกัดันใหเขากระตือรือรนที่จะทาํงานช้ินตอไป 



 27 

             7. สรางเสริมลักษณะนิสัยในการทํางานรวมกนั การทาํงานศิลปะจะตองมีการพูดคุย

ปรึกษาหารือหยิบยืน่ส่ิงตาง ๆ ตอกนั ปจจุบันครูนิยมจดักิจกรรมรวมกลุมซึ่งเปนการสงเสริมใหเด็กตอง

คิดวางแผนและทํางานรวมกนั 

              เบญจา แสงมลิ (2545: 63) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคสามารถสงเสริมการเจริญ 

เติบโตทางดานสังคม ขณะเด็กเลือกกจิกรรมที่พอใจและรวมกลุมกันเปนกลุมยอยๆ ตามความสนใจที่

คลายคลึงกนัในการรวมกระทํากจิกรรมศิลปะเปนกลุม เด็กจะรูจกัการแบงปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชความ

คิดเห็น การตัดสินใจ และการใหการยอมรับนอกจากนั้นยังเรียนรูสิทธิความเปนเจาของขอคิดเห็น

และความรูสึกของผูอ่ืน เด็กจะมีกิริยาสัมพันธตอกัน เรียนรูการเปนผูนําผูตาม และเรียนรูความสําคัญ

ของการรวมมอืกัน และควบคุมตนเอง เด็กจะไดรับคุณคาเหลานี้เมือ่เด็กมีอิสระในการเลือกวัสดุและ

การใชส่ิงเหลานี้ดวยตนเองตามถนัด 

             เลิศ   อานนัทนะ (2535: 44 - 48) กลาวถึง  การที่เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการดวย

ศิลปะที่เหมาะสม  จะสามารถสงเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ  ดังนี ้

             1. พฒันาการดานสติปญญา   ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการ   การที่เด็กได 

สํารวจทดลอง  คนควากับวสัดุนานาชนิดเด็กจะมีการแกปญหา  เลือกสรร  ตัดสินใจ  วางแผนลงมือ

กระทําจริง รวมทั้งการวิจารณและการประเมินคาในผลงานที่ตนแสดงออกจนสําเร็จข้ึนมา ซึ่งกระบวนการ

ดังกลาวนี้ไดตอบสนองตอลักษณะนิสัยของเด็กที่อยากรู  อยากเหน็  และย่ัวย ุ  ทาทาย  ทําใหเด็ก

แสดงออกอยางอิสระเสรีภายใตบรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 

             2. พฒันาการทางดานรางกาย  สงเสริมพฒันาการการทํางานที่ประสานสัมพนัธกนั 

ระหวางการใชกลามเนื้อมือและประสาทตาทําใหอวยัวะตาง ๆ ของรางกายมีความแข็งแรงมทีกัษะใน 

การทาํงานที่คลองตัวดีข้ึน 

             3. พฒันาการทางดานอารมณทําใหเด็กมอีารมณชื่นบานสนกุสนานยิง่เด็กประสบ 

ผลสําเร็จในงานที่ลงมือทํากย็ิ่งทําใหเด็กเช่ือมั่นในตนเองบนพืน้ฐานของความรักและความรูสึก

ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองสงผลใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถมองโลกที่สวยงามดวย

สายตาที่สวยงาม สดใส  ตลอดจนมีความรูสึกที่ดีงามตอผูคนและส่ิงแวดลอมรอบขาง 

             4. พฒันาการดานสังคม การจัดกิจกรรมทางดานศิลปะเพื่อพัฒนาการทางสังคมใหแก 

เด็กอยางเหมาะสม ไดแก  การจัดกระบวนการกลุมสัมพันธ (Group  Process) ทาํใหเด็กเรียนรูและ

ฝกหัดดานสังคมเชน การวางแผนงาน หรือปรึกษาหารือ การรวมมือรวมใจ การประนีประนอม   การ

แกปญหาความขัดแยง ฯลฯ มีผลใหเด็กลดความตองการของตนเองเม่ือตองการอยูรวมในการทํางาน

รวมกับเพื่อนหรือพี่นองของตนที่แตละคนมีความสนใจแตกตางกนั 
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              จากเอกสารทีก่ลาวมาขางตนจะเห็นไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีความสําคัญยิ่งตอ

การพัฒนาเด็กปฐมวยัทัง้ทางดานรางกาย อารมณ จติใจ สติปญญาและสังคม โดยเฉพาะพฒันาการ

ดานสังคมซึ่งเด็กมีโอกาสสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อนๆ ไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม รูจักใหความ

รวมมือ  มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ  มีน้ําใจแบงปน   ฝกนิสัยในการทาํงานรวมกบัผูอ่ืน  และรูจักรับผิดชอบ 

รูบทบาทหนาที่ของตนและผูอ่ืนสามารถปรับตัวทํางานและอยูรวมกนักับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี

ความสุข 
 

            2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคของเด็กปฐมวัย 
                 ฮินเดอรเบนด (สาตินี บุโรดม. 2523: 19; อางอิงจาก Hilderbrand. 1975: 226 - 229) 

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคไว 10 ประการ ดังตอไปนี้ 

                1. ใหความสําคัญในกระบวนการทํางานของเด็กมากกวาจะคํานึงถึงผลงานของเด็ก 

                2. ใหความสนับสนนุการแสดงออกทางดานความคิดสรางสรรค โดยการหลีกเล่ียงการให

เด็กวาดลอกเลียนแบบหรือวาดภาพระบายสีจากสมุดวาดภาพ ซึง่ทําใหเด็กไมไดความคิดอิสระโดย 

ทั้งสองแบบมอิีทธิพลตอความคิดสรางสรรค 

                3. แสดงความช่ืนชมตอผลงานความกาวหนาของเด็ก 

                4. วางแผนและเตรียมกิจกรรมตางๆ สําหรับเด็กใหพรอม 

                5. ควรจัดเตรียมอุปกรณตางๆ ใหเด็กสามารถหยิบไดงายและสะดวกในการใช 

                6. ควรหลีกเล่ียงคําถาม “กําลังทําอะไรอยู” หรือเดาวาส่ิงที่เด็กทาํคืออะไร 

                7. ฝกฝนแนะนําใหเด็กไดลองฝกปฏิบัติดวยตนเอง รูจกัการแสดงออกและมีทัศนคติ 

ที่ดีตองานศิลปะ  โดยตองคํานงึถงึความเหมาะสมตามวฒุิภาวะของเด็กดวย 

                8. ใหคิดวากิจกรรมทางดานศิลปะมีความสําคัญเหมือนการจัดประสบการณในการเขียน

และการอาน 

                9. ใหความรูในดานศิลปะ  เชน  เร่ืองสี  ขนาด  และรูปรางแกเด็ก 

                   10. อธิบายใหผูปกครองเขาใจจุดมุงหมายและแนวทางในการสงเสริมความคิดสรางสรรค

ทางดานศิลปะแกเด็ก 

               สรุปไดวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกจิกรรมที่มคุีณคาตอเด็กปฐมวยัในทกุดาน

และสามารถจัดไดหลากหลายรูปแบบ ทัง้นี้ตองคํานึงถึงศักยภาพและความแตกตางระหวางบุคคลเปน

หลักโดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการทางศิลปะของเด็กและเนนถึงกระบวนการทํางานให

ประสบผลสําเร็จมากกวาการเปรียบเทยีบความสวยงามของผลงานตนเองกับผูอ่ืน ซึ่งในการจัดกจิกรรม

ตองใชเวลาใหเหมาะสมและจัดอุปกรณใหหลากหลายเพือ่เด็กจะไดสามารถสรางสรรคผลงานของตนได

เต็มที่    
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           2.4 บทบาทครูในการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรค 
               เนื่องจากกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เด็กแสดงออกมาในผลงานศิลปะ เปรียบเสมือน

กระจกเงาโลกของเด็ก ดังนั้นการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาเด็กจึงควรสงเสริมใหเด็กแสดงความคิดตาม

จินตนาการและการทํางานอยางอิสระ  ครูจะตองคํานึงถงึความสนใจและวิธีการแสดงออกของเด็กเปน

สําคัญ   เปนผูจัดเตรียมส่ือหรือเลือกประสบการณใหเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก

ทุกระดับความสามารถ คอยสนับสนนุและใหกําลังใจยั่วยุใหเด็กแสดงออกอยางอิสระตามความคิด

และจินตนาการของตนเองและพัฒนาความสามารถในทุกๆ ดานอยางเต็มที่ตามความถนัด และ  

ความสนใจตามธรรมชาติของเด็กแตละคน  สําหรับบทบาทครูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ม ี     

ผูกลาวเอาไวดังตอไปนี้ 

  เลิศ   อานันทนะ (2529: 134) วิธีการสอนกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กควรเนนที่

กระบวนการ (Process) มากกวาผลผลิต  (Product)  คือ ชวงเวลาที่เด็กไดวาด  ไดเขียน  ได

แลกเปล่ียนความคิดเหน็พูดคุยกันหรือคิดวิธีการใหมๆ ไดดวยตนเองอยางมีความสุข สนุกสนาน มี

ความสําคัญมากกวาผลงานที่ผูใหญคาดหวังวาจะตองสวยงามเรียบรอยและถูกตองตามแบบอยาง

เพราะการสรางสรรคงานศิลปะของเด็กมกัเปนการลองผิดลองถูกและแกปญหาอยูตลอดเวลา จนกระทั่ง

สําเร็จ ซึ่งการแกปญหานัน้อาจถูกหรือผิดบางแตดวยความสามารถในการสรางสรรคที่มีอยูในตัวเด็ก

จะชวยใหเด็กคอยๆ พัฒนาไดสําเร็จไปดวยดี  

  ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล (2531: บทคัดยอ) กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมเดียวที่

สามารถทําใหเด็กเล็ก ๆ มีประสบการณในการทํางานสําเร็จไดเปนอยางดี  

  พีระพงษ   กุลพิศาล   (2536: 214 - 216)  เสนอวา  การจัดกิจกรรมการสอน          

ศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

              1. วางแผนลวงหนาตลอดเทอมวาแตละสัปดาห จะใหเด็กทํากิจกรรมอะไรตามลําดับ 

ความยากงายของกลวิธทีํางาน 

               2. จัดเตรียมวสัดุอุปกรณสภาพหองเรียนและวิธีการสอนใหสอดคลองกับแผนทีว่างไว 

               3. ระหวางทีเ่ด็กทํากิจกรรมควรระลึกอยูเสมอวา 

                    3.1 กิจกรรมทีจ่ัดใหนัน้ เปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการณตรงจากส่ิงแวดลอมใน

หองเรียนเพียงพอหรือไม 

    3.2 หลีกเล่ียงกิจกรรมที่ใหเด็กตองทาํแลวมีผลงานเหมือนกนัทัง้หอง  โปรดจําไว 

เสมอวาการทาํงานศิลปสรางสรรคคือการแสดงออกทางการรับรูเฉเพาะตนและอยาสอนทฤษฏีทาง

ศิลปะใด ๆ ทัง้ส้ิน 
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                    3.3 พฤติกรรมการทาํงานศิลปะของเด็กแตละคน ไมเหมอืนกนั บางคนชอบนั่ง 

บางคนชอบนอนจึงควรใหอิสระอยางเต็มที ่

     3.4 ใหโอกาสเด็กทํางานเปนกลุมบางเพื่อฝกประสบการณทางสังคมใหแกเขา 

               4. มีปายนิเทศหรือที่ต้ัง แสดงผลงานทางศิลปสรางสรรคของหองเรียนอยางถาวรและ

สลับสับเปล่ียนผลงานแสดงของเด็กอยูเปนประจํา 

                5. มีความเมตตาและหวังดีกบัเด็กทุกคน โดยแสดงความรักและหวงใยและใชคําพดู 

ที่ไพเราะ  

                จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา การจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยจะชวยให

เด็กพัฒนาทักษะที่เปนพื้นฐานชีวิตของการเรียนรู ซึ่งผูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กไดแกครู 

ซึ่งตองคํานึงถงึกระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง

ศิลปะของเด็ก  ความพรอมของทักษะพืน้ฐานและความแตกตางของบุคคล  จึงจะชวยใหการจัดกจิกรรม

ศิลปสรางสรรคประสบผลสําเร็จและสามารถพัฒนาทักษะข้ันพื้นฐานของเด็กได โดยเฉพาะทกัษะทาง

สังคมที่ครูควรใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดรับการสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคม

ที่ดีและเรียนรูการทาํงานรวมกับผูอ่ืนในสังคม 

 
 2.5 ศิลปสรางสรรคกับการสรางลกัษณะนิสยัเด็ก 
                 กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่มคีวามสําคัญยิง่มีคุณคาตอเด็กในทกุ ๆ ดาน

สามารถพัฒนาและเสริมสรางลักษณะนิสัยเด็กได  ซึง่มผูีกลาวถึงศิลปสรางสรรคกับการสรางลักษณะ

นิสัยเด็ก  เอาไวดังนี ้

                 วิรุณ ต้ังเจริญ (2526ก: 241 - 243) กลาวถึงศิลปศึกษาสามารถสรางเสริมลักษณะนิสัย

ใหแกเด็กปฐมวัยดานตางๆ ดังนี ้

             1. สรางเสริมลักษณะนิสัยดานการแสดงออกในสังคมประชาธิปไตย 

             2. สรางเสริมลักษณะนิสัยดานความคิดสรางสรรค 

             3. สรางเสริมลักษณะนิสัยดานจินตนาการ 

             4. สรางเสริมลักษณะนิสัยสุนทรียภาพ 

             5. สรางเสริมลักษณะนิสัยดานความประณีต 

             6. สรางเสริมลักษณะนิสัยดานการทาํงาน 
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             องคการ อินทรัมพรรย; และคนอ่ืน ๆ (2526: 268 - 272) กลาววา ลักษณะนิสัยที่

สามารถใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการทํางานดานศิลปะ  ไดแก 

  1. การเปนผูนาํในการทาํงาน โดยมุงใหเด็กไดทํางานไดสําเร็จตามลําดับข้ันตอนในเวลา

ที่กําหนดดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

              2. การเปนผูรูจักกาลเทศะ  โดยมุงใหนักเรียนรูจักแบงแยกเวลาเลน  และเวลาทํางานได

อยางเหมาะสม ใหรูจักรอโอกาส เชน ในการทํางานที่ตองใชอุปกรณรวมกัน การรูจักโอกาสที่เหมาะสม

ในการพูด  ไมควรแทรกข้ึนมาในขณะท่ีผูอ่ืนกําลังพูดอยู 

              3. การเปนผูทีก่ลาพูด  กลาซักถาม  กลาแสดงออก  โดยมุงใหเด็กเปนคนกลาพูด    

กลาซักถาม  กลาตอบคําถามในส่ิงที่ตนคิด  ตนตองการหรือเมื่อขอความชวยเหลือจากคนอ่ืน 

              4. การเปนผูรูจักสังเกต โดยมุงใหเด็กเปนคนรูจกัชางสังเกต เมือ่พบเหน็ส่ิงใดก็พยายาม

สังเกตและบอกลักษณะของสิ่งนัน้ได 

              5. การเปนผูรักความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม เชน 

                  5.1 การเขาแถวหยิบอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

                  5.2 การรักษาความสะอาดของเส้ือผาไมใหสกปรก 

                  5.3 รูจักทาํผลงานใหสะอาดเรียบรอยไมทาํเลอะเทอะ เชน  การทากาวใหพอดี 

                  5.4 รูจักรักษาความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชและเก็บเขาทีห่ลังเสร็จกจิกรรม 

               6. การรูจกัรักของใชทัง้ที่เปนสวนตัวและสวนรวม โดยมุงปลูกผังใหเด็กเหน็ความสําคัญ

ของส่ิงของเคร่ืองใชที่เปนสวนตนและสวนรวมโดยดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดี 

               7. การมีน้าํใจในการทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยมุงใหมีน้าํใจในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  

รูจักแบงปนอุปกรณ มีน้าํใจในการชวยเกบ็ส่ิงของทีเ่ปนของตนและของสวนรวม 

                8. การเปนคนรูจักประหยัด โดยมุงใหเด็กใชอุปกรณและวัสดุในขนาดจํานวนที่จําเปนตอ

รูปแบบของงาน 

                9. การเปนผูมคีวามรับผิดชอบ โดยมุงใหมีความรับผิดชอบในหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายจน

สําเร็จดวยความอดทน     

                10. การเปนผูมีความพอใจในส่ิงที่ตนมหีรือตนทําข้ึน โดยมุงใหเด็กเกดิความศรัทธาและ

เชื่อมั่นตองานที่ตนทําข้ึนในการปลูกฝงใหเด็กเกิดความสนใจในงานศิลปะนัน้การจัดกิจกรรมศิลปะ

ใหแกเด็กควรมุงใหเด็กเกิดความพอใจและเกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่สามารถประสบความสําเร็จใน

การทาํงานนัน้ ๆ 
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              จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคสามารถสงเสริมลักษณะนิสัย

ดานตางๆ ทีพ่ึงประสงคในเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม  นอกจากนีย้ังสามารถสงเสริมสัมพันธภาพทาง

สังคมซ่ึงเปนพฤติกรรมที่สําคัญตอการปรับตัวเขากับผูอ่ืนใหประสบผลสําเร็จในชีวติ  

 
        2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัศิลปสรางสรรค 
               งานวจิัยในตางประเทศ 
               แสตปป (สัญญลักษณ  สุวรรณรัศมี. 2533: 23; อางอิงจาก Stapp. 1964: 52 - 58) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและสติปญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะ 

พบวา ความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมีความสัมพันธกันแตนักเรียนที่เร่ียนศิลปะไดคะแนน

ความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมเรียนศิลปะ 

              วิลเล่ียม (อัญชุลีกร  อัมพรดล. 2551: 31; อางอิงจาก William. 1971: 352 - 358) ศึกษา

ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคดานความคิดริเร่ิมกับคะแนนของวิชาหมวดคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปศึกษาและดนตรี   ผลปรากฏวา  ความสัมพนัธระหวางความคิดริเร่ิม

กับคะแนนรวมหมวดศิลปศึกษา  และวิชาดนตรีมีความสัมพันธกนัในระดับสูง 

  เคลล่ี (กรรณิการ  โยธารินทร. 2545: 24; อางอิงจาก Kelley. 1986: 32 - A) ศึกษา

เปรียบเทียบผลการฝกตามแบบแผนเสริมสรางประสบการณทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค

ทางศิลปะเปนเวลา 10 สัปดาห ในระดับชัน้ประถมศึกษาปที ่1  ผลปรากฏวา   ความคิดสรางสรรคของ

เด็กที่เขารวมตามแผนกับเด็กที่ไมไดเขารวมตามแผนแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 

  งานวจิัยในประเทศ 
  อารี เกษมรัติ (2533: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมและ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติที่มีตอความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบ

เขมงวดกวดขันและแบบรักทะนุถนอม พบวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบเขมงวด กวดขัน 

และแบบรักทะนุถนอมเมื่อไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมจะมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง

กวา เมื่อไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ 

              สุทธิพรรณ   ธีระพงศ  (2534: 74)  ศึกษาพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวยัทีท่ํา

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมสีวนรวมและแบบครูไมมีสวนรวม พบวา 1) การเปรียบเทยีบ

พฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุม  พบวา   กอน

และหลังการทดลองกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวม และแบบ

ครูไมมีสวนรวม  มีพฤติกรรมการรวมมือแตกตางกนักับกอนการทดลอง  2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

รวมมือของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวม และแบบครู
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ไมมีสวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือสูงกวาที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูไม

มีสวนรวม 

              ชไมมน ศรีสุรักษ (2540: 80) ศึกษาความสัมพนัธทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุม แบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนและแบบปกติ พบวา 1) เด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผน  ปฏิบัติ  ทบทวน  กอนและหลงัทดลองมี

ความสัมพันธทางสังคมแตกตางกัน โดยหลังทดลองเด็กปฐมวัยมคีวามสัมพันธทางสังคมสูงกวากอน

การทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปน

กลุมแบบปกติกอนและหลังทดลองมีความสัมพันธทางสังคมแตกตางกันโดยหลังทดลองเด็กปฐมวัยมี

ความสัมพันธทางสังคมสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 3) เด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนและแบบปกติ มีความสัมพันธ

ทางสังคมแตกตางกันโดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผน ปฏิบัติ  

ทบทวน  มคีวามสัมพันธทางสังคมสูงกวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติ

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01  

  บุศรินทร สิริปญญาธร (2541: 74) ศึกษาแนวโนมและอัตราการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

รวมมือของเด็กปฐมวัยขณะจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุม พบวาเด็กปฐมวัยหลังจากจัด

กิจกรรมศิลปะแบบส่ือผสมเปนกลุมแลว มีแนวโนมและอัตราการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมรวมมือ

แตกตางจากกอนจัดกิจกรรมศิลปะแบบส่ือผสมเปนกลุมอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 

  กรรณิการ  โยธารินทร (2545: 48) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม พบวาเด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัดกิจกรรมและระหวางการจัด

กิจกรรมในแตละชวงสัปดาหมีพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉล่ียรวมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทาง สถิติ

ที่ระดับ .001 และเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมโดยเฉล่ียรวมและแยกเปน

รายดานกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม ในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมสูงกวากอนการจัดกจิกรรม 

              จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาพบวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวยั

สามารถสงเสริมพัฒนาการทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญา   ซึ่งผูมี

สวนเกี่ยวของตองสงเสริมการจัดกิจกรรมทั้งเปนรายบุคคล รายกลุมใหญ และกลุมยอย จัดกิจกรรมไว

หลากหลายใหเด็กสามารถเลือกทาํไดตามความสนใจ ซึ่งนับไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคมีคุณคามาก

ในการพฒันาเด็กปฐมวยัทุกดานโดยเฉพาะพฒันาการทางดานสังคม จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําให

ผูวิจัยเลือกนาํกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมมาเปนกิจกรรมพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัย 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
         3.1 ความหมายและความสําคัญของการวาดภาพ 
  มีผูศึกษาความหมายและความสําคัญของการวาดภาพของเด็กปฐมวยัเอาไวดังนี ้

                วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2526: 11) กลาวถึงการวาดภาพของเด็กปฐมวัยวาเปนการแสดงออก

เพื่อแสดงพฤติกรรมที่สําคัญ  คือ  เพือ่ใหสัมพนัธกบัการเคล่ือนไหวรางกาย  เพื่อความสนกุสนาน

เพลิดเพลิน  และเพื่อเรียนรูการสรางสรรคและเรียนรูส่ิงแวดลอม 

                จิตทนาวรรณ   เดือนฉาย  (2541: 31) กลาววา  การวาดภาพเปนกิจกรรมหนึง่ทีม่คุีณคา

สําหรับเด็กปฐมวัยเพราะนอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลวในขณะที่เด็กกําลังวาด เด็กจะไดฝก

การสังเกต จําแนกและเปรียบเทียบ ชวยใหเด็กไดเรียนรูในเร่ืองตางๆ โดยผานประสบการณตรง 

                ปยะชาติ  แสงอรุณ (2526: 49 - 52) กลาววากิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมทาง

ศิลปะที่จัดใหแกเด็กในลักษณะเชิงของเลน เด็กจะมีความสนใจ  สนกุสนานเพลิดเพลิน  เกิดความรูสึก

เหมือนไดเลนของเลน ขณะเดียวกนัเด็กจะเกิดการพัฒนาในดานการเรียนรู ความคิดสรางสรรค ทกัษะ

ความสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับความคิด เด็กจะสามารถแสดงออกถึงการรูจักคิด รูจักแกปญหา  

รูจักคนควาและทดลอง รูจักใชเหตุผลรูจักสรางส่ือที่ตนเขาใจจากจินตนาการของตนเอง  นอกจากนี้ยงั

เปนการกระบวนการสรางความสุนทรียใหเกิดข้ึนในจิตใจ - ความรูสึกของเด็กอันเปนพืน้ฐานที่สําคัญ

ในการพัฒนาสติปญญาและการเจริญเติบโตของเด็กตอไป 

                 วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2527: 181)  กลาววา  การวาดภาพของเด็กมีปจจยัสําคัญ 2 ประการ คือ 

เด็กตองรูจักส่ิงที่วาดและตองมีความสัมพนัธกับส่ิงที่วาด 

              ฉัตรสุดา  เธียรปรีชา  (2537: 13)  กลาววา  การวาดภาพเปนธรรมชาติอยางหนึง่ของ

เด็กที่จะนําเด็กไปสูการแสดงออกทางความคิด ซึ่งความคิดทั้งหมดนีย้อมมีความหมายสําหรับเขาและ

เปนวิถีทางการเรียนรูทางหนึ่งที่ไดจากการรับรู การสังเกต และการทําความเขาใจกับส่ิงแวดลอม

รอบๆ ตัว 

               เลิศ  อานันทนะ (2523: 138) ใหความหมายของการวาดภาพวาเปนกิจกรรมที่แสดงออก

วาสติปญญาที่สามารถถายทอดและส่ือความหมายไดงายเปนภาษาสากลทีท่ัง้เด็กและผูใหญสามารถ

แปลความหมายและเขาใจไดอยางแจมชัด ภาพวาดจึงมีความหมายตอเด็กมากๆ  เพราะเด็กยอม

พอใจเมื่อไดวาดภาพตางๆ 

               จากแนวความคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการวาดภาพของเด็กปฐมวัยเปนกจิกรรม

หนึง่ทีเ่ด็กสนใจ เพราะไดแสดงออกทางความคิด ความรูสึก  สามารถถายทอดและส่ือความหมายให

ผูอ่ืนเขาใจไดตามความเหมาะสมของวัยและพัฒนาการความพรอมของตัวเด็ก ตอบสนองการเจริญ 

เติบโตตามธรรมชาติและพฒันาไปตามวฒุิภาวะของเด็ก 
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         3.2 การวาดภาพกบัการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวยั 
               วิรุณ ต้ังเจริญ (2526: 49 - 52) กลาวถงึ การวาดภาพวามีสวนสะทอนใหเห็นพฒันาการ

หรือความเจริญเติบโตในดานสังคมวา การวาดภาพของเด็กเปรียบเสมือนเปนการถายทอดสารหรือสาระ 

(Message) ซึ่งสวนใหญจะเนนสาระที่เกีย่วของกับความคิดคํานึงสวนตัว ส่ิงแวดลอม  และสังคม   โดยเฉ

เพาะสาระที่เกีย่วของกับสังคมนั้น  นอกจากจะเปนการส่ือสารใหรับรูถึงการที่เด็กมีความคิด มี

ความสัมพันธกับสังคมอยางไรแลว ยังเนนใหเด็กคิดคํานงึถึงสังคมรอบตัว ความสัมพันธ  ที่เขาพึงมีตอ

สังคมและการทํางานรวมกันอีกดวย 

               โลเวนเฟลด; และแลมเบิรต (Lowenfeld; & Lambert. 1970: 23 - 27) กลาวถงึความ

เจริญเติบโตทางดานสังคมวาการวาดภาพเปนการถายทอดสารหรือสาระสวนใหญจะเนนเกี่ยวกับ

ความคิดคํานึงสวนตัว  ส่ิงแวดลอม  สังคม  และในอีกแงหนึง่  แสดงถึงการทาํงานรวมกัน   เมื่อเด็กวาด

ลักษณะไดในระยะแรก จะวาดคนที่ใกลชดิ เชน พอ  แม   ตัวเอง  เพื่อน  แตเมื่อเด็กเติบโตข้ึน  ส่ิงทีว่าด

จะมาจากประสบการณทางสังคมที่ไกลตัวออกไป ซึ่งแสดงวาเด็กรับรูโลกภายนอกที่กวางขวางข้ึน 

ประสบการณเหลานี้จะเกิดจากการสะสมความรู มีความสนใจตอส่ิงตาง ๆ  เชน  บุคคล  อาชีพตางๆ 

ในสังคม  เปนตน 

               ดังนัน้จะเห็นไดวาการวาดภาพของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาไปพรอมกับความเจริญเติบโต

ทางดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานอารมณ ทางดานสติปญญา ดานรางกาย ดานการรับรู ดานการ

สรางสรรคหรือแมแตทางดานสังคมซึ่งประสบการณรอบตัว หรือการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง

ลวนแลวแตเปนการส่ังสมขอมูลประสบการณตางๆ  ซึ่งสามารถถายทอดและส่ือความหมายออกมา

โดยการวาดภาพไดทัง้ส้ิน 

 
            3.3 พัฒนาการทางการวาดภาพของเดก็ปฐมวัย 
                การวาดภาพของเด็กปฐมวัย เปนการแสดงออกถึงการปรับตัวในวัยที่กําลังมกีารเจริญ 

เติบโตของรางกาย ทัง้ในดานการมองเห็น  การรับรูส่ิงแวดลอม   ความคิดภายในและการแสดงออกที่

แตกตางกนั  ซึ่งเงื่อนไขเหลานี้ มีสวนในการผลักดันใหรูปแบบเนื้อหาในการแสดงออกทางการวาด ภาพ

ของเด็กเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ การแสดงออกนี้จะแตกตางกันไปตามระดับอายุและประสบการณที่ตางกันจึง

มีผูศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการวาดภาพของเด็กปฐมวัย ดังตอไปนี้ 

               ภรณี คุรุรัตนะ (2523: 115)  กลาวถงึระดับความสามารถในการวาดรูปดวยสีเทยีนและ

ลักษณะภาพวาดของเด็กปฐมวัยดังนี ้
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               ความสามารถในการวาดภาพดวยสีเทียน 

               อายุ  1 - 2 ขวบ  จะสามารถลากเสนยุงๆ โดยไมมีความหมาย  เด็กจะลากเสนตามความ

พอใจของตนเอง 

               อายุ  3 - 4 ขวบ เด็กจะเร่ิมบอกชื่อภาพที่ตนวาดได 

              อายุ  4 - 5 ขวบ เด็กจะพบวาตนสามารถวาดภาพของจริงได  ภาพท่ีวาดจะเปนส่ิงที่เด็ก

คุนเคย 

               อายุ  5 - 6 ขวบ จะเร่ิมปรับตัวโดยการสังเกต จะพยายามวาดภาพตามความเปนจริงแต

ยังไมแสดงความถูกตอง ในเร่ือง  ของสี ขนาด  และความเปนจริง 

              ลักษณะภาพวาดของเด็ก  ปรากฎดังนี ้

              1. มีลักษณะโปรง   อาจมองเหน็ส่ิงที่อยูหลังกําแพงหรือฝาได 

              2. ไมเปนไปตามธรรมชาติและไมไดสัดสวน  เชน  กระตายสูงกวาบาน 

              3. ภาพจะเปนไปตามความตองการของเด็ก 

              4. สับสนในเร่ืองฤดูกาล สถานที่และเวลา  เชน  วาดภาพใหพระอาทติย   พระจันทรและ

ดาวข้ึนพรอมกัน 

              5. สีไมเปนไปตามความเปนจริงแตถาเด็ก 5 - 6 ขวบจะพยายามใชสีเหมือนจริง 

มากข้ึน 

              สรุปไดวาพฒันาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวยัจะพัฒนาเปนลําดับตามวัย  

พัฒนาการของการใชกลามเนื้อยอย ประสาทสัมพนัธระหวางมือกับตา ตลอดจนการเรียนรูส่ิงแวดลอม

รอบๆ ตัว โดยเร่ิมจากการขีดเขียนที่ไมมคีวามหมายไปสูการวาดภาพท่ีมีความหมาย  และสามารถใช

สัญลักษณแทนส่ิงที่ตนเขาใจไดตามลําดับพัฒนาการ 

 
            3.4  พฤติกรรมการวาดภาพของเด็กปฐมวยั 
  มีผูกลาวถึงพฤติกรรมการวาดภาพของเด็กปฐมวยัเอาไวดังนี ้

  เลิศ  อานนัทนะ  (2519: 18) กลาวถึงลักษณะรูปวาดของเด็กโดยทั่วไปวา   เปนไปตาม

ความสนใจและประสบการณของแตละคนรวมทั้งรูปแบบของการแสดงออกทางศิลปะจะมีความ 

สัมพันธกับระดับอายุและเชาวปญญาของเด็ก ดังนี ้

                1. ภาพวาดของเด็กระดับอายุ  2 - 4 ป  ความเจริญทางรางกายและสติปญญายังมีนอย

กลามเนื้อมือและประสาทตายังไมสัมพันธและสอดคลองกนัดี รวมทั้งโลกทัศนของเด็กวยันีม้ีขอบเขต

จํากัด  การรับรูและประสบการณมีไมมากนกั   ลักษณะการแสดงออกจึงเปนเพียงการขีดเขียนเสนรอบ

นอกของโครงสรางส่ิงทีห่ยาบๆ  ยงัไมสามารถบังคับมือใหแสดงเปนรูปรางหรือเร่ืองราวทีม่ีรายละเอียดได 
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                2. ภาพวาดของเด็กระดับอายุ 5 - 6 ป  เด็กวยันีม้ีประสบการณจากทางบานและโรงเรียน

มาบางแลว ประกอบกับความเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย  อารมณ  จิตใจ  และสติปญญา  มีมากข้ึน

การแสดงออกจึงมีลักษณะเปนสัญลักษณที่สามารถส่ือความหมายไดชัดเจน เชน  ภาพวาดของตนเอง 

ครู พอ แม พีน่อง และเพื่อน ๆ เปนตน   

                วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2531: 284) ไดแบงข้ันพฒันาการการแสดงออกทางศิลปะของเด็กไว  3 

ระดับ คือ 

                 1. วยัที่แสดงออกดวยการขีดเข่ีย (Scribbling Stage)  เด็กอาย ุ 2 - 4 ปจะเร่ิมขีดเข่ีย

ภาพลักษณะที่ขีดเข่ียยุงเหยิง มีการควบคุมการขีดเข่ียซ้ําๆ กัน และจากระยะเร่ิมแรกก็จะคอยๆ พฒันา

ไปสูการผสมผสานกนัระหวางการเคลื่อนไหวที่เปนไปเองอยางอัตโนมติักับภาพที่ปรากฏใหมองเหน็ได   

เร่ิมคิดและเขาใจเสนที่ตนเองขีดเขียนลงไปในระยะ 3 - 4 ป เด็กจะพยายามสรางความสัมพันธระหวาง

การขีดเขียนกบัโลกภายนอกเขาดวยกัน  และสามารถสรางเปนภาพใหเกิดข้ึนไดแทนที่จะเปนเพยีงแต

แสดงการเคลื่อนไหวของเสนเหมือนในระยะแรกเทานั้น โดยภาพรวมแลวเด็กในวัยนี้ภาพวาดจะมี

ความสําคัญในแงของการบันทกึ  ความคิด  และความรูสึกของเด็กโดยตรง 

                  2. วยัที่แสดงออกดวยสัญลักษณ  (Symbolic Stage)  เด็กวัยนี้อยูในชวงอาย ุ4 - 9 ป ใน

ระยะแรกๆ จะเปนระยะเร่ิมตนของการพฒันาสัญลักษณ  สัญลักษณที่ปรากฏจะขึ้นอยูกับการรับรูตอ

สภาพแวดลอมโดยตรง เด็กจะขีดเขียนตามที่ตนรู ไมใชตามทีม่องเหน็วัตถุส่ิงแวดลอม เสนแสดงการ

ควบคุมมือใหเปนไปตามที่เด็กตองการมากข้ึน  ภาพแสดงรูปทรงโปรงใสหรือที่เรียกวาภาพเอกซ-เรย   และ

แสดงใหเหน็ถงึความสนใจของเด็กตอส่ิงแวดลอมรอบตัว  แสดงความสัมพนัธกับสภาพแวดลอม  เชน 

การจัดภาพ การแสดงพื้นทีบ่ริเวณวาง เด็กเร่ิมสรางเสนและรูปทรงตางๆ เปนแบบเรขาคณิต 

                  3. วัยที่แสดงออกดวยการเลียนแบบ  (Realistic Stage)  เด็กอายุ  9 - 11 ป เปนระยะที่

เด็กชอบอยูเปนกลุมเปนพวก  ตองการแสดงออกซึ่งความรูสึกนกึคิดของตน  มีความฝนมากข้ึน   การ

แสดงออกทางศิลปะพยายามใชเสนเลียนแบบวัตถุส่ิงแวดลอมที่ตนเองเหน็ได การเขียนภาพคนจะเนน

ความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง พยายามเนนความรูสึกดวย   การใชสี  เร่ิมเหน็วาสีเปนส่ิง

สําคัญในการแสดงออก 

  อารี  รังสินนัท (2527: 161 - 162) ไดเสนอแนะกจิกรรมและวิธีการวาดภาพไวดังนี ้

  1. การวาดภาพตามใจชอบ หมายถงึ การใหโอกาสเด็กไดมีอิสระในการวาดส่ิงที่เด็ก

พอใจ และสามารถวาดได ซึ่งสวนมากเด็กปฐมวยัมักจะวาดรูปคน บาน สัตว ตุกตา หรือภาพที่เด็ก

ประทับใจ เปนตน 
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  2. การวาดภาพจากประสบการณ หมายถึง การที่เด็กเลือกวาดภาพจากประสบการณที่

เด็กไดประสบจากการไปเทีย่วตามที่ตางๆ เชน ทะเล สวนสัตว ของขวญัวันเกิด สัตวเล้ียง ของเลน     

เปนตน 

  3. การวาดภาพจากการฟงนิทาน หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากนิทานที่ครูเลาใหฟง

หรือจากเทปนทิาน ซึง่เด็กจะแสดงทัง้ความรูสึกนกึคิดทางดานสติปญญาและความรูสึกทางดานจิตใจ 

ถายทอดออกมาเปนภาพได 

  4. การวาดภาพจากเสียงเพลง หมายถงึ การใหเด็กไดฟงเพลงแลววาดภาพตามความ 

นึกคิดของเด็ก เปนภาพที่เด็กประทับใจจากการฟงเพลง 

  5. การวาดภาพจากการแสดงบทบาทสมมติ หมายถงึ การใหเด็กวาดภาพจากการที่เด็ก

ไดแสดงบทบาทสมมติไปแลวถายทอดออกมาเปนภาพ 

  6. การวาดภาพจากส่ิงเราทีก่ําหนด หมายถึง การที่เด็กตอเติมเสริมใหเปนรูปภาพจาก 

ส่ิงเราที่กําหนดมาให ซึ่งส่ิงเราอาจแบงเปน 

   6.1 ตอเติมภาพจากส่ิงเราทีไ่มสมบูรณ เชน เปนเสนในลักษณะตางๆ เชน เสนโคง 

เสนตรง เสนคูขนาน และอ่ืนๆ (∩,       , // ) เปนตน 

   6.2 ตอเติมภาพจากส่ิงเราทีส่มบูรณ เชน  วงกลม        ส่ีเหล่ียม        สามเหลี่ยม 

เปนตน 

  กีเซล (ลัดดา ล้ีตระกูล. 2531: 35; อางอิงมาจาก Gesell. 1940: 148) ไดศึกษา

พัฒนาการการวาดภาพของเด็กปฐมวยั  พบวา  ระดับอายุมีความสัมพันธกบัภาพวาดของเด็ก และ

กลาวถึงลักษณะการวาดภาพของเด็กอายุ 3 - 5 ขวบวา 

                 อายุ  3  ขวบ      ภาพที่เขียนยังดูไมออกวาเปนภาพอะไร  แตเร่ิมใชรูปทรง 

                 อายุ  4  ขวบ      ภาพที่เขียนใชรูปทรงตาง ๆ กัน 

                 อายุ  5  ขวบ      เขียนภาพงาย ๆ ได  แตยงัแสดงใหเห็นการใชรูปทรงตางๆ อยู 

                 สรุปไดวาการวาดภาพของเด็กปฐมวัย จะเปนส่ิงที่เด็กวาดออกมาเปนภาพเร่ืองราวงายๆ 

ที่เด็กไดพบเหน็จากสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก ส่ิงที่ใกลตัว และเด็กใหความสําคัญ สนใจในส่ิงนัน้ๆ ซึ่ง

รายละเอียดของภาพอาจไมสมบูรณตามความเปนจริงมากนกั   แตสําหรับเด็กแลวภาพทกุภาพทีว่าด

เปนส่ิงที่มีความหมายตอเขาเสมอ   ดังนั้นการจัดกิจกรรมการวาดภาพใหกับเด็กถือไดวาเปนการจัด 

การเรียนรูอีกวธิีหนึ่งที่ตอบสนองความสนใจตามวัยและพัฒนาการของเด็ก 
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          3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการวาดภาพของเด็กปฐมวัย 
                 งานวจิัยในตางประเทศ    
                โลเวนเฟลด (จิณณภัส  ศรีทอง. 2541: 50; อางอิงจาก Lowenfeld. 1957: 86) ได

ทําการศึกษาข้ันพัฒนาการทางศิลปะของเด็กตะวนัตก ดวยการเกบ็ผลงานของเด็กในวัยตาง ๆ มา

ศึกษาวเิคราะห โดยแยกข้ันพัฒนาการทางศิลปะไวทัง้หมด 5 ข้ัน แตในทนีี้ขอกลาวเพียง 2 ข้ันที่

เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย  คือข้ันที่ 1 เปนข้ันขีดเข่ีย ซึ่งนี้เด็กมีอายุประมาณ 2 - 4 ป เปนเด็กวยักอนเขา

เรียน เด็กสนุกอยูกับการเคล่ือนไหวกลามเนื้อ ไดขีดเขียนเสนตางๆ แบบยุงเหยิงไมมีความหมาย แตข้ันที่2 

เปนข้ันที่เริมเขียนภาพใหมีความหมายหรือข้ันกอนสัญลักษณ จะอยูในชวงประมาณ 4 - 7 ป เปนข้ัน

เร่ิมตนของการแสดงออกทีม่ีความหมาย ภาพส่ิงของส่ิงเดียวกนัเด็กอาจจะเขียนไดหลายๆ แบบ เชน 

ภาพคนท่ีเด็กเขียนวนัหนึง่ อาจจะไมเหมือนภาพที่เขียนในวนัตอ ๆ ไป 

 
  งานวจิัยในประเทศ 
  สมศรี  แสงธนู  (2545: 66) ศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปยกแบบครูใหการเสริมแรง พบวาเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรม และ

ระหวางการจดักิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปยกแบงครูใหการเสริมแรงในแตละชวงสัปดาหมีความ 

สามารถทางภาษาดานการฟงและการพดูโดยเฉล่ียรวมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.001 และเมือ่วิเคราะหการเปล่ียนแปลงระหวางชวงสัปดาห พบวาคะแนนความสามารถ ทางภาษา

ดานการฟงและการพูด โดยเฉล่ียรวมมีการเปล่ียนแปลงในทางที่เพิ่มข้ึน  ตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห 

  สดใส ชนะกุล (2538: 70) ศึกษาเปรียบเทยีบความคิดสรางสรรคและการรับรูการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพนอกช้ันเรียน และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมวาดภาพในช้ันเรียนแบบปกติ มีความคิดสรางสรรคและการรับรับรูการอนุรักษส่ิงแวดลอม

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                  จากเอกสารงานวจิัยดังกลาวสรุปไดวาการจัดกิจกรรมศิลปะสามารถสงเสริมพฒันาการ

ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาใหกับเด็กไดเปนอยางดี เด็กทุกคนมีความสุขที่ได

แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดตางๆ ส่ือออกมาในรูปแบบของการสรางสรรคผลงานในลักษณะตางๆ ไม

วาจะเปน  การปน  การพมิพภาพ  การพับ  การตัดปะ   การประดิษฐ  โดยเฉพาะการสรางสรรค

ผลงานที่ออกมาในรูปแบบของการวาดภาพระบายสี ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรม

สําคัญทีเ่ด็กทกุคนเร่ิมเรียนรูการสรางผลงานทางศิลปะโดยการขีดเขียนเสนตางๆ ออกมาเปนรูปภาพแลว

สามารถส่ือความหมายและบอกความรูสึกไดในวัยเร่ิมตนแหงการเรียนรูส่ิงตางๆรอบตัว 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมกลุม 
      4.1 ความหมายของกลุมและกิจกรรมกลุม 
  มีผูศึกษาความหมายของกลุมและกิจกรรมกลุมเอาไวดังนี ้

            กมลรัตน หลาสุวงษ (2527: 263) กลาววากลุมหมายถงึการที่บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไป มา

อยูรวมกนัในสังคม  โดยมีลักษณะตางๆ รวมกัน หรือ มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  ดังนี ้

  1. มีการรับรูรวมกนัในสังคม 

  2. มีแรงจงูใจอยางใดอยางหนึง่ 

  3. มีเปาหมายอยางเดียวกันหรือมีเปาหมายรวมกนั 

  4. มีคานิยมหรือปทัสถานของกลุมที่จะควบคุมและกาํหนดพฤติกรรมของสมาชกิในกลุม

ใหเปนระเบียบ 

  5. มีการเกี่ยวของปฎิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม 

  6. มีการพึง่พาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

  7. มีการส่ือสารทั้งภาษาพูดและภาษาทาทาง 

           พรรณพิศ  วาณิชยการ (2528: 135) กลาววา กลุมหมายถึง  บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไปที่มี

การกระทํารวมกัน เพื่อบรรลเุปาประสงครวมกัน และเปนการอยูรวมกนัในลักษณะที่มุงสนองความ

ตองการบางประการของแตละบุคคล 

            กัลลี (ศุภวดี  บุญญวงศ 2527: 18 - 20; อางอิงจาก Gulley. 1960: 62) กลาววา กลุมมี

ความหมายลึกซ้ึงกวาการทีบุ่คคลอยูรวมกันเฉยๆ เทานั้น แตการรวมกลุมจะตองประกอบดวยลักษณะ  

3 ประการ คือ 

  1. มีวัตถุประสงครวมกนั 

  2. ผลของการทํางานเกิดจากความรวมมอืของสมาชิก 

  3. มีการส่ือสารทางวาจาหรือมคีวามสัมพนัธระหวางสมาชิก โดยวธิีใดวิธีหนึง่ 

            ซัลลิแวน (ศุภวดี  บุญญวงศ 2527: 12; อางอิงจาก Sullivan. 1958) กลาววา กิจกรรม

กลุมหรือการทํางานเปนกลุม หมายถงึ การทาํงานที่สมาชิกในกลุมมีการวางแผนรวมกันกับผูนาํกลุม

และผูนํากลุมจะทําหนาที่ประสานงานและใหคําปรึกษาแกกลุม สมาชิกทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบ

รวมกันและมีโอกาสแสดงความคิดเหน็อยางเต็มที ่ บรรยากาศในกลุมมีความเปนกนัเอง เปนมติรตอ

กันและมีความเปนประชาธปิไตย 

             เคมป (กรรณิการ โยธารินทร. 2545: 12; อางอิงจาก Kemp. 1964: 24 - 25) กลาววา  

กลุมประกอบดวยบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป  มารวมกนั  มีปฎิสัมพันธกันทั้งใชภาษาและไมใชภาษา  มี

ผูนําและสมาชิกหรืออาจจะไมมีผูนําก็ได มีการพึง่พาอาศัยกัน มีผลประโยชนรวมกนั มีความพอใจ  มี
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การยอมรับและเคารพในความคิดเหน็ซ่ึงกนัและกนัและมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม  มี

ความรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูในกลุม 

  ชไมมน  ศรีสุรักษ (2540: 27)  เสนอวา  กลุมและกิจกรรมกลุม  หมายถงึ  การที่สมาชิก

ในกลุมมกีารปฎิสัมพันธกันโดยมีจุดมุงหมายรวมมือกนั วางแผนและทํางานตามจุดหมายที่วางไวใน

รูปแบบของการยอมรับและเคารพความคิดเหน็ซึง่กนัและกัน การเปนผูนําผูตาม การพึ่งพาอาศัยกนัและ

ประเมนิทบทวนผลงานท่ีทาํรวมกนั 

               จากความหมายของกลุมและกิจกรรมกลุมที่กลาวมา สรุปไดวา กลุม หมายถงึ การที่

บุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมกลุมกนัเพือ่วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึง่หรือทํากิจกรรมรวมกนั มีการ

ปฏิสัมพันธ รวมรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็น วางแผนการทาํงานชวยเหลือซึ่งกันและกันจนผลงาน

บรรลุเปาหมายตามที่กาํหนดไว และกิจกรรมกลุมหมายถึง การที่สมาชิกในกลุมต้ังแต 2 คน ข้ึนไป มี

การปฏิสัมพนัธกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการทํางานรวมกันตามเปาหมายที่กาํหนดไว   
          
 4.2  ความสําคัญของกิจกรรมกลุม 
                การรวมกลุมทาํงานหรือทาํกจิกรรมใดใหประสบผลสําเร็จไดตามวัตถปุระสงคทีว่างไว

นับวาเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะการทาํงานบางอยางใหสําเร็จตองมกีารพึง่พาอาศัย ชวยเหลือซึ่งกนั

และกัน  รวมคิดรวมตัดสินใจในการแกปญหาและทํางานใหไดคุณภาพมากที่สุด  

                ทิศนา แขมมณี, และคนอ่ืนๆ (2536: 80) กลาววา การใหโอกาสเด็กเลนและทํากจิกรรม

ตางๆรวมกับผูอ่ืน  โดยเฉเพาะเด็กดวยกนั เด็กจะเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมในการอยูรวมกนักับ

ผูอ่ืน เด็กไดรับการถายทอดมารยาทและกติกาทางสังคม  เกิดสํานกึความรับผิดชอบตอสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน

สังคม  

                วาสี  ปรุงสิงห  (2524: 18) กลาววา การทาํงานรวมกับกลุมจะชวยใหเด็กเรียนรูอยาง

พินิจพิเคราะหเมื่อตองทาํงานรวมกบัคนอ่ืน ปฏิกิริยาโตตอบกับเพื่อนๆ จึงมีความสําคัญมากเพราะ

ชวยใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและศีลธรรมจรรยา 

                บัทตัน (ศุภวดี  บุญญวงศ 2527: 25; อางอิงจาก Button.1974: 1 - 2) กลาววา  กิจกรรม

กลุมเปนส่ิงที่จดัข้ึน โดยมีจุดมุงหมายที่จะชวยสงเสริมใหมนุษยไดเติบโตและพัฒนา  โดยเฉพาะทักษะดาน

สังคมและดานความสัมพนัธกับบุคคลอ่ืน ดังนัน้การจัดกิจกรรมกลุมจึงเปนการสรางโอกาสใหมนุษยได

เรียนรูเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ๆ ในบรรยากาศท่ีสงเสริมกันและกัน โดยใชเทคนิคตางๆ 

เพื่อสมาชิกกลุมจะพยายามชวยกลุมและชวยบุคคลทาํงานไปสูจุดมุงหมาย ดวยเหตุนี้ การเรียนรู โดย

วิธีการกลุม จงึชวยฝกทกัษะที่จาํเปนหลาย ๆ ดาน  และดานหนึง่ที่สําคัญก็คือ ทกัษะทางสังคม (Social 
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Skill) เปนทกัษะที่ชวยใหอยูรวมกนัและทาํงานกับผูอ่ืนไดอยางราบร่ืน เชน  ทักษะการเปนผูใหและผูรับ  

การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม  การควบคุมตนเอง การยอมรับความสามารถของตนเองและผูอ่ืน 

                สรุปไดวา กิจกรรมกลุมมีความสําคัญเปนอยางมากในการทํางานใหประสบความสําเร็จ

ตามเปาหมาย เพราะในกระบวนข้ันตอนของการทํางานกลุมทาํใหบุคคลมีการปฏิสัมพันธ พูดคุยแสดง

ความคิดเหน็ รวมคิดรวมทาํ ชวยเหลือซึ่งกันและกนั  รูจักเปนผูนําผูตาม  ใหการยอมรับและปรับตัวเขา

หากนั ซึง่พฤติกรรมที่ปรากฎดังกลาวนีล้วนเปนทักษะชีวิตทางสังคมที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต

เพื่อใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
           4.3 แนวทางการจัดกิจกรรมและการเขากลุมของเด็กปฐมวัย 
                 แนวทางการจดักิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยควรมีหลากหลายรูปแบบ  มีทั้งกิจกรรมทีเ่ปน

รายบุคคล  และกิจกรรมกลุม โดยจัดใหเหมาะสมกับวยั  พัฒนาการ ความสนใจของเด็กแตละคนและ

ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ซึ่งมีผูกลาวถงึการจัดกจิกรรมกลุมของเด็ก ดังนี ้

             ซีเฟลด (จิณณภัส  ศรีทอง. 2541: 48 - 50; อางอิงจาก Seefeldt. 1980: 7 - 11) กลาววา เด็ก

วัย 5 ป จะเร่ิมเขารวมกันเปนกลุมใหญ จาก 2 เปน 5 คน  เพราะเร่ิมเขาใจและยอมรับความสําคัญของ

ผูอ่ืน คลอยตามผูอ่ืน  ทะเลาะกับเพื่อนนอยลง 

              ภรณี คุรุรัตนะ (2540: 6) กลาววา  การดําเนนิกิจกรรมผูสอนควรคํานึงถึงการใหเด็กเปน

ผูริเร่ิม  ซึ่งอาจเร่ิมข้ึนจากการวานแผนกอนลงมือกระทาํกิจกรรม  ข้ันทํากจิกรรม  เด็กมีโอกาสประสบ

ความสําเร็จ โดยเด็กทาํงานรวมกันเปนกลุมยอยและกลุมใหญ 

              อิริค  อีริคสัน (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 65 - 66; อางอิงจาก Erikson) ไดขยาย

ทฤษฎีนี้โดยอธิบายการเลนของเด็กเพื่อใหเขาใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งไดอธิบายการเลนของเด็กวาเปน

พัฒนาการตามข้ันตอน เด็กจะเขาใจโลกที่เขาอยูโดยการพบส่ิงใหมๆ ที่ซับซอนมากย่ิงข้ึนและไดแบง

ข้ันตอนของการพัฒนาการการเลนของเด็กออกเปน 3 ข้ัน แตจะกลาวถึงเฉพาะข้ันที ่ 3 ที่กลาวถงึการ

เลนในสังคม ดังนี ้

                  ข้ันที่ 3 การเลนในสังคม เปนชวงอายุที่เขาสูวัยเรียน  เด็กเร่ิมเขาสูสังคมที่กวางข้ึน รูจัก

แบงปนของเลนกับผูอ่ืน ข้ันตอนนี้เปนข้ันสุดทายของพฒันาการการเลนแตความสําเร็จของพฒันาการ

ข้ันนี ้เปนผลเนื่องมาจากความสําเร็จในพัฒนาการสองข้ันแรก ในข้ันนี้เด็กจะเรียนรูวาเมื่อใดเขาจะเลน

คนเดียว และเมื่อใดเขาจะเลนเปนกลุม 

              จากการศึกษาของพารเทน (พรรณี  ชูทยั เจนจิต. 2537: 62; อางอิงจาก Morrison. 

1995: 258; citing Parten. n.d.) ไดกลาวถึงการเลนทางสังคมของเด็ก  ซึง่แบงเปน 6 ข้ัน ดังนี ้

 



 43 

  1. ระยะนิง่เฉย (Unoccupied Play) เด็กจะไมเลนกบัส่ิงของใดๆ และไมเลนกับใคร 

  2. การเลนคนเดียว (Solitary Play) เด็กจะเลนตามลําพงั โดยไมสนใจเด็กคนอ่ืน 

  3. การเลนแบบเฝาดูผูอ่ืนเลน (Onlooker Play) เด็กจะเฝาดูและสังเกตการเลนของ 

เด็กคนอ่ืน 

  4. การเลนแบบคูขนาน (Parallel Play) เด็กจะเลนตามลําพงั แตเด็กจะเลนของเลน 

และวิธีการเลนคลายกับเด็กคนอ่ืนๆ 

  5. การเลนแบบเกี่ยวของและสัมพนัธกนั (Associative Play)  เด็กจะมีปฏิสัมพันธกบัเด็ก

คนอ่ืน บางทีอาจถามคําถามหรือเลนวัสดุอุปกรณรวมกนั แตไมเลนดวยกนั 

  6. การเลนแบบรวมมือกนั  (Cooperative Play)  เด็กเลนหรือทํากิจกรรมรวมกัน 

              จากแนวความคิดดังกลาว จะเหน็ไดวา การเขากลุมเพือ่รวมทาํกิจกรรมตางๆ ของเด็กมี

หลากหลายรูปแบบข้ึนอยูกบัวุฒิภาวะ พฒันาการตามวัยของเด็ก  ซึง่เด็กแตละคนจะมีการปรับตัวเพื่อ

รวมเลนและทาํกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนในสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูหรือส่ือวัสดุอุปกรณตาง ๆ 

ที่เราความสนใจ จนทาํใหเด็กไดมารวมกลุมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธตอกันเพิ่ม

มากข้ึนเร่ือย ๆ ตามพฒันาการและวุฒิภาวะเหมาะสมตามวัย 

 
 4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการจัดกิจกรรมเปนกลุม 
  งานวจิัยตางประเทศ 
  คอมพตัน  (เสาวนีย  ร่ืนสุข. 2552: 37; อางอิงจาก Compton. 1968: 164-A) ศึกษา

กิจกรรมประเภทระดมสมองกับนิสิตมหาวิทยาลัยและสรุปผลการศึกษาไววา กจิกรรมประเภทระดม

สมองสามารถเพิ่มความสามารถทางความคิดสรางสรรคได 

  โรเจอรส  (เพยีงจิต  โรจนศุภรัตน. 2531: 36; อางอิงจาก Rogers. 1970: 121 - 122) 

กลาวอางถึงผลการวิจยัทีพ่บวา การทาํงานกจิกรรมรวมกับกลุมจะใหผลสงเสริมทางดานจิตวทิยามาก  

จะมีการเปล่ียนแปลงทางดานการรับรู ทางดานความรูสึก มีการตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและ

ผูอ่ืนมากข้ึน ยอมรับตนเอง พัฒนาในเร่ืองของคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง และมีความมั่นคงยิ่งข้ึน 

ในดานทัศนคติที่ดีตอผูอ่ืน ไดแก การใชอํานาจนอยลง มีการยอมรับผูอ่ืนมากข้ึน และมีความ รูสึก

พึ่งพาซ่ึงกนัและกัน เชื่อในความสามารถของบุคคล มีการแกปญหาโดยการทาํงานเปนกลุม 

  แมร่ี  (เสาวนีย  ร่ืนสุข. 2552: 37; อางอิงจาก Mary. 1981: 4603) ศึกษาปฏิสัมพนัธ ของ

เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมในแงของความถี่ของพฤติกรรมและระยะเวลาของการปฏิสัมพนัธและ

วิธีการเขากลุมเพื่อน รวมทัง้ความรูและการเขากลุมไมได กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ  4 ป จํานวน 40 

คน เปนชาย 20 และหญิง 20 คน วธิีศึกษาใชเทคนิคสังคมมิติบันทกึพฤติกรรมขณะเด็กเลน ดวย
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วีดีโอเทปคนละ 1 นาที แลวนํามาตีความ จากนั้นนาํมาจัดเปนประเภทพฤติกรรม ผลการวิจัยปรากฏวา 

เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนมาก มีปฏิสัมพันธมากกวาใชเวลาในการปฏิสัมพันธยาวนาน 

กวาเด็กทีม่ีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนนอย เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนจะใช

พฤติกรรมปฏิสัมพันธหลายวิธ ี และวิธกีารที่เขากลุมแลวไมไดผลนอยกวาเด็กที่มคีวามสามารถนอย

กวาและใชพฤติกรรมทางบวกมากกวา สวนเด็กที่มีความสามารถนอยกวา จะมีวิธกีารทางลบมากกวา 

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของวิธกีารที่ใชในการเขากลุมเพื่อนในแงของวิธกีารทางลบกับ

วิธีการที่ไมไดผล 

 
  งานวจิัยในประเทศ 
  สุนียรัตน  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ (2530: ฉ) ศึกษาผลจากการใชกิจกรรมกลุมสัมพนัธในการ

พัฒนาความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กช้ัน ป.5 ทีม่ีผลสัมฤทธิท์างการเรียนแตกตางกนั ผลปรากฏวา  1) 

หลังจากการทดลอง นกัเรียนกลุมที่เรียนโดยใชกจิกรรมกลุมสัมพนัธมคีวามเช่ือมัน่ในตนเอง สูงกวา

นักเรียนที่ไมไดเรียนโดยใชกลุมสัมพนัธอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงและตํ่าของกลุมทดลองมคีวามเชื่อมัน่สูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนสูง

และตํ่าของกลุมควบคุม 

  จงใจ ชัยกจิ (2530: 122) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กระดับอนุบาล    

ปที่ 2 ทีเ่รียนวชิาศิลปศึกษาโดยวิธกีระบวนการกลุมสัมพันธ กับการสอนตามแผนการจัดประสบการณ 

ผลปรากฏวานักเรียนทีเ่รียนวิชาศิลปศึกษาโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธมีความคิดสรางสรรคสูง

กวานักเรียนทีเ่รียนศิลปศึกษาตามแผนการจัดประสบการณอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  เพยีงจิต  โรจนศุภรัตน (2531: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคระหวาง

เด็กปฐมวยัทีท่ํากจิกรรมวาดรูปเปนกลุมกับเปนรายบุคคล ผลปรากฏวาความคิดสรางสรรค ระหวาง

กลุมทีท่ํากิจกรรมวาดรูปเปนกลุมกับกลุมทีท่ํากจิกรรมวาดรูปเปนรายบุคคลแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดสรางสรรคของกลุมที่ทํากิจกรรมวาดรูปเปนกลุมกับกลุมที่ทาํ

กิจกรรมวาดรูปเปนรายบุคคลภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

  อารี  เกษมรัติ (2533: 80 - 81) ทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะเปนกลุมและ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติที่มีตอความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบ

เขมงวดกวดขันและแบบรักทะนุถนอม พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบเขมงวดกวดขัน

และแบบรักทะนุถนอมที่ทาํกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมที่มีความเช่ือมั่นในตัวเองสูงกวาเด็กที่ทาํ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  
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  ทองคํา  บุญประเสริฐดี (2535: 131 - 136) ศึกษาการทดลองใชวธิีการกระบวนการ   

กลุมสัมพันธพัฒนาความสามารถทางสติปญญาและความสามารถทางสังคมของเด็กระดับกอน

ประถมศึกษา พบวา 1) เด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธมี

ความสามารถทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) เด็กกอนประถมศึกษาที่

มีระดับอายุตางกนั เมื่อไดรับการสอนดวยวิธกีระบวนการกลุมสัมพันธความสามารถทางสติปญญา 

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  จากเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจัดการกิจกรรมเปนกลุมสรุปไดวาการจัดกิจกรรม

กลุมสามารถชวยสงเสริมและพัฒนาใหเด็กไดเรียนรูการมีปฏิสัมพันธที่ดีรวมกับผูอ่ืน และเกิด

พัฒนาการในดานตางๆ เชน พฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง ความคิดสรางสรรค พฤติกรรมทางดาน

สังคมโดยเฉพาะพฤติกรรมทางดานสังคมเด็กไดเรียนรูการทาํงานเปนกลุม ทําใหเด็กไดฝกทกัษะการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั มีความเปนผูนําผูตาม รูจักแบงปน 

ชวยเหลือและวางแผนการทาํงานรวมกนั เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว  

  จากที่ศึกษามาทัง้หมดสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปน

กลุมเปนอีกแนวทางเลือกหนึ่งที่ใหเด็กไดรวมเรียนรูการทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน

โดยใชกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตอเติมจากรูปภาพปะติดที่กําหนดใหเปนส่ือในการเรียนรูรวมกนั โดย

คํานงึถงึความสนใจพืน้ฐานของเด็กในการวาดภาพตอเติมตามจนิตนาการของแตละคนผานกระบวนการ

มีปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืน เปดโอกาสใหรวมพูดคุย แสดงความคิดเห็นและบอกความตองการของตนเองให

ผูอ่ืนรับรูดวยการแสดงทาทางที่เปนมิตรตอกัน ใหความรวมมือรวมใจในการทํางาน รูจักชวยเหลือและ

แบงปนวัสดุอุปกรณซึ่งกนัและกัน ไดเรียนรูการปรับตัวเพื่อรวมทํางานกับผูอ่ืนอยางมีความสุข โดยครู

เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูการทํางานเปนกลุม เพื่อ

เสริมสรางสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีตอกนัในการทาํงานหรือกิจกรรมตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ 



บทที่   3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจยัไดดําเนนิการศึกษาคนควาตามข้ันตอน  ดังนี ้

       1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

       2. เคร่ืองมือทีใ่ชในการวิจัย 

       3. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 

       4. แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 

       5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

        

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
            ประชากร 

               ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนนกัเรียนชาย - หญิง  อายุระหวาง 5 - 6 ป  และกําลัง

ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลศึกษาปที ่ 2 ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก จํานวน        

6 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทัง้หมด 193 คน  สํานกังานเขตราษฎรบูรณะ  สังกดักรุงเทพมหานคร 

 
        กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 

                  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้เปนนักเรียนชาย - หญิงที่มีอายุระหวาง 5 - 6 ปซึ่งกาํลัง

ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก   

สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  จาํนวน 15  คน  ไดมาโดยการสุมแบบ

หลายข้ันตอน (Multi Stage Random Sampling)  ดังนี ้

             ข้ันที่ 1. เลือกนักเรียนโดยการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลาก

โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม   1 หองเรียนจากจํานวน 6 หองเรียน  จํานวนนกัเรียน  34  คน 

            ข้ันที่ 2. ผูวิจัยทําการประเมนิสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวยั หองที่ไดรับการสุม

คัดเลือกจากขอ 1 โดยใชแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย จากนัน้ตรวจใหคะแนน 

เรียงคะแนนจากมากไปนอย  คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนนอยจากอันดับสุดทายข้ึนไปจํานวน 15 คนมาเปน

กลุมตัวอยาง 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
             เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 

             1. แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 

             2. แบบประเมนิสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวยั 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
          1. การสรางแผนการจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 
 ดําเนนิการสรางตามลําดับข้ันตอนตอไปนี ้

               1.1 ศึกษาทฤษฎี  ตํารา   เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับพฒันาการทางสังคม  

 การเลนของเด็กปฐมวัย  พฤติกรรมการเรียนแบบรวมมอืและการจัดกจิกรรมที่ใชกระบวนการกลุม 

ของ ภรณี  คุรุรัตนะ (2535) พัชรี  ผลโยธิน (2540) 

                1.2 ศึกษา  เอกสาร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช  2546 และคูมือหลักสูตร

เพื่อศึกษาพัฒนาการตามวัยและแนวทางการจัดกิจกรรมสรางสรรคที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย 

                1.3 ศึกษารูปแบบแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2  ปการศึกษา 2544 ของ

สํานักการศึกษา   กรุงเทพมหานคร  และแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที ่2  ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา  2552 ของโรงเรียนวัดบางปะกอก   สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ   กรุงเทพมหานคร 

               1.4 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวจิัยที่เกีย่วของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคและ

การวาดภาพตอเติม 

               1.5 กําหนดหนวยการเรียนรูและเนื้อหาการเรียนรู  จากแผนการจัดประสบการณ  ชัน้อนุบาล

ปที่  2  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนวดับางปะกอก จํานวน  24  เร่ืองเพื่อการเรียนรู

ส่ิงตางๆ รอบตัวที่เหมาะสมตอพัฒนาการทางสังคมของเด็ก โดยสอดคลองกับการพัฒนาสัมพันธภาพ

ทางสังคมของเด็กปฐมวยัใน 3 ดาน ไดแก การพูดส่ือความหมาย การแสดงทาทางเปนมิตร และการมี

สวนรวม ซึง่ผูวิจัยไดคัดเลือกรูปภาพที่สอดคลองกบัหนวยการเรียนรูและส่ือถึงการสงเสริมสัมพนัธภาพ

ทางสังคมในดานการพูดส่ือความหมาย การแสดงทาทางเปนมิตรและการมีสวนรวมกับเพื่อน  

เหมาะสมกับเด็ก อายุ 5 - 6 ป และใชประกอบในการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด

เปนกลุม ไดแก รูปภาพเกี่ยวกับตนเอง  รูปภาพเกี่ยวกบับุคคลและสถานที่ รูปภาพเก่ียวกับธรรมชาติ

และส่ิงตางๆ รอบตัว  ดังตาราง  1 
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ตาราง  1  ตารางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 

 

รูปภาพที่ใชในการทดลองตลอดชวงเวลาการทดลอง   8 สัปดาห 
สัปดาหที ่ กิจกรรม (วันจันทร) กิจกรรม (วันพุธ) กิจกรรม  (วนัศุกร) 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

ภาพรางกายของฉัน 

ภาพโรงเรียนของหน ู

ภาพลูกกอดแม 

ภาพคุณหมอใจดี 

ภาพดอกไมแสนสวย 

ภาพผลไมตามฤดูกาล 

ภาพสัตวเล้ียงนารัก 

ภาพยานพาหนะ 

ภาพเด็กชายเด็กหญิง 

ภาพหนนูอยสวัสดี 

ภาพครอบครัวแสนสุข 

ภาพตํารวจ 

ภาพตนไมมีคุณคา 

ภาพผักนารับประทาน 

ภาพสัตวบกสัตวน้ํา 

ภาพทะเลแสนงาม 

ภาพเคร่ืองแตงกายแสนสวย 

ภาพของเลนแสนรัก 

ภาพบานในฝน 

ภาพทหารใจกลา 

ภาพอาหารดีมีประโยชน 

ภาพตลาด 

ภาพสัตวปา 

ภาพน้าํตก 
                    

               1.6 ผูวิจัยดําเนินการสรางแผนการจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด 

จํานวนทั้งหมด  24 แผน 8 สัปดาห  สัปดาหละ3วัน โดยแตละแผนดําเนนิการเปน 3 ข้ันตอน คือ   

                    1.6.1 ข้ันนํา   เปนการรวมพดูคุยสนทนา  สรางขอตกลงในการทํางานกลุมรวมกนั

และอธิบายส่ือ อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรมระหวางครูกับนักเรียน 

                    1.6.2 ข้ันดําเนินการ  ใหนักเรียนแบงกลุมและรวมพูดคุย เกีย่วกับส่ือ อุปกรณที่ใชใน

การทาํกิจกรรม  รวมคิดตัดสินใจและแบงหนาที่ในการทาํงาน   และรวมกันวาดภาพตอเติมจากภาพ

ปะติดที่กําหนดให 

                    1.6.3 ข้ันสรุป  เปนการนาํเสนอผลงานที่สําเร็จของแตละกลุมและรวมพูดคุยสนทนา

แสดงความคิดเห็น 

                1.7 นาํแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเสนอผูเช่ียวชาญ ตรวจ

เพื่อหาความสอดคลองของจุดประสงค  เนือ้หา   การดําเนินกิจกรรม ส่ือการเรียน และการประเมนิผล 

โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองที่ 0.5 ข้ึนไป ซึง่คร้ังนี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC   ระหวาง 

0.67 - 1.00 ซึง่ถือวาใชไดแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญตามความเหมาะสม 

จํานวน   3 ทานคือ 

                   1) ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร    อูนากูล    อาจารยชัน้เด็กเล็กโรงเรียนสาธิต  

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

          ประสานมิตร (ฝายประถม)                        

                   2) อาจารย ดร.กรวิภา    สรรพกิจจาํนง        อาจารยมหาวทิยาลัยรามคําแหง 
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                   3) อาจารยอําพวรรณ     เนยีมคํา           อาจารยระดับปฐมวัย 

                                                                      โรงเรียนวัดสะแกงาม 

                1.8 ปรับปรุงแผนการจัดกจิกรรมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  ดังนี ้

                     1.8.1 ปรับการต้ังชื่อภาพกจิกรรมใหนาสนใจและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  เชน  

ภาพครอบครัว ปรับเปนภาพครอบครัวแสนสุข, ภาพดอกไมเพิ่มเติมเปนดอกไมแสนสวย 

                     1.8.2 ปรับรูปภาพการจัดกจิกรรมในแตละสัปดาหใหสอดคลองกันเพือ่เด็กจะได

เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูไดสัมพนัธกนัมากข้ึน  เชน ภาพรางกายของฉัน  ภาพเด็กชาย

เด็กหญิง ภาพเคร่ืองแตงกายแสนสวย 

                     1.8.3 เพิ่มเติมส่ือ  วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมใหหลากหลาย  สอดคลองกับ

รูปภาพปะติดที่กําหนดในแตละสัปดาหเพื่อเปนส่ือการเรียนรูใหเด็กแตละคนมีการพูดคุยแสดงความ

คิดเห็นและมีสัมพันธภาพในการทํากิจกรรมรวมกันมากข้ึน 

   1.84 นําแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมที่แกไข 

ปรับปรุงตามขอ 1.8 จํานวน 3 กิจกรรม ไปใชทดลอง (Try Out) กับเด็กนักเรียนช้ันอนบุาลปที ่2 

ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก สํานักงานราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร  

ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพื่อปรับปรุงส่ือและการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสม 

  1.9 นาํแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดฉบับสมบูรณไปใชกับ

กลุมตัวอยางตามกําหนดการจัดกิจกรรมในการทดลอง 

 

        2. การสรางแบบประเมินสัมพันธภาพทางสงัคมของเด็กปฐมวัย  ดําเนินการสราง

ตามลําดับข้ันตอนดังนี ้

          2.1 ศึกษา ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวยั  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคม 

          2.2 นาํขอมูลที่ไดจากการศึกษา  มาสรางแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยใหครอบคลุมถึงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยทัง้  3 ดาน คือดานการพดูส่ือ

ความหมาย  การแสดงทาทางและการมีสวนรวมกับเพื่อน  โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนนการพัฒนา

สัมพันธภาพทางสังคมในแตละคร้ังมาแปลงระดับพฤติกรรมเปนคะแนนสัมพันธภาพทางสังคม  ดังนี ้

                  2  คะแนน   หมายถึง   เด็กแสดงการพูด แสดงทาทางและมีสวนรวมเปนอยางดี      

                  1  คะแนน   หมายถึง   เด็กพูด แสดงทาทางและมีสวนรวมบาง                           

                  0  คะแนน   หมายถึง   เด็กไมพูด ไมแสดงทาทางและไมมีสวนรวม    
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   เกณฑการใหคะแนนระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ภาพรวม ดังนี ้

    10.01 - 15.00 คะแนน  หมายถงึ มาก 

        5.01 - 10.00    คะแนน   หมายถงึ ปานกลาง 

       0.00 -   5.00    คะแนน  หมายถงึ นอย 

 

   เกณฑการใหคะแนนระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย แยกรายดาน ดังนี ้

   3.35 - 5.00    คะแนน หมายถงึ มาก 

   1.68 - 3.34    คะแนน หมายถงึ ปานกลาง 

   0.00 - 1.67    คะแนน หมายถงึ นอย 

 

               2.3 นาํแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจเพือ่หา

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของแบบประเมิน  จาํนวน   3  ทาน  ดังนี ้

              1) ผูชวยศาสตราจารยสุทธพิรรณ   ธีรพงศ    อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

              2) อาจารย ดร.มิ่ง      เทพครเมือง    หัวหนางานวิจยัและบริการวชิาการสูชมุชน 

          โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

         ประสานมิตร (ฝายประถม) 

              3) อาจารยปยะธิดา     เกษสุวรรณ    ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักการศึกษา 

         กรุงเทพมหานคร  เขต 2 

                แลวนําคะแนนที่ไดจากการลงความเหน็ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาหาคาดัชนคีวาม

สอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค  IOC มากกวา หรือเทียบเทา 0.50 จึงถอืวาใชได (บุญเชิด   

ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89)  ซึง่ในคร้ังนี้แบบประเมนิไดเทากับ 0.67 - 1.00  ซึง่ถือวาอยูในเกณฑที่

สามารถนําไปใชได 

          2.4 นาํแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ผานการตรวจสอบจาก

ผูเชี่ยวชาญ    มาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 

           2.5 การหาคาความเช่ือมัน่ของผูสังเกต  ผูวิจัยไดนาํแบบประเมนิสัมพนัธภาพทางสังคมไป

ทดลองใช (Try  out ) กับเด็กปฐมวยัปที ่2  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  15 คน ของโรงเรียนวัดบางปะ

กอก  ดวยวิธ ีหาคาความเช่ือมั่นของผูสังเกต 3 คน  คือผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย 2 คน รวมกันสังเกตแลว

นําคะแนนมาหาคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต  โดยใชสูตร RAI (Burry - Stock;& et al. 1996: 

256) ซึ่งในคร้ังนี้ไดคาความเชื่อมั่น RAI = 0.90 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑทีส่ามารถนําไปใชได 
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แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
           การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจยักึง่ทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่ใชกลุมตัวอยางกลุม

เดียว  จากทีบ่อรกและเกล (Barnett and Johnson.1996: 31; citing Borg and Gall. 1989: 692)     

ไดกลาววารูปแบบการทดลองกลุมเดียวจะมีความเหมาะสมเปนพิเศษกับการทดลองที่ตองการเปลี่ยน

รูปแบบพฤติกรรมหรือกระบวนการภายใน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดดําเนนิการทดลอง  โดยใชกลุมตัวอยาง

กลุมเดียวทาํการทดลองและเก็บขอมูลจากสถานการณจริงขณะทําการทดลองเพื่อความเหมาะสม

และสอดคลองกับจุดมุงหมายการทดลองคร้ังนี ้  โดยมีแบบแผนการทดลองดังตาราง  2 

 

ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 

 

กอนการทดลอง ชวงเวลาทดลอง 

T01 X, T1, X, T2, X, T3, …………..,X,T8, T02 

 

  เมื่อ    T01                คือ   การสังเกตกอนการทดลอง 

           X                  คือ   การดําเนนิกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด 

                T1, T2,......T8   คือ   การประเมินสัมพันธภาพทางสังคมตลอดชวงเวลา 

              ทําการทดลองต้ังแตสัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาหที่ 8 

           T02                คือ   การสังเกตหลังการทดลอง 

 
  วิธีดําเนินการทดลอง 
            การทดลองคร้ังนี้ดําเนนิการในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาห

ละ 3 คร้ัง คร้ังละ  20 นาที  รวม  24  คร้ัง ตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้

          1. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา  1 สัปดาห 

          2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมในสถานที่ทาํการทดลองใหเหมาะสม 

          3. จัดกิจกรรมสรางสรรคแบบกับกลุมตัวอยางทัง้ 15 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห  ไดแก วนั

จันทร   วันพุธ   และวันศุกร  วนัละ 20 นาที และในวันสุดทายของสัปดาห  ไดแก วนัศุกร  ผูวิจัยและ

ผูชวยวจิัยจํานวน 1 คน  รวมผูประเมิน  2 คน  ทําการประเมินสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

(Pre-test)  เพือ่นําขอมูลที่ไดมาเปนขอมลูพื้นฐานดานการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม (Baseline  

Data) 
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           4. ดําเนินการทดลองในชวงกิจกรรมสรางสรรค ตามรูปภาพทีก่ําหนดตามตาราง 2 โดย 

การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วนั 

ไดแก  วนัจันทร  วนัพธุ  วนัศุกร ในชวงเวลา 09.30 - 09.50 น. วนัละ 20  นาท ี

           5. เมื่อส้ินสุดการทดลองการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมเปนระยะ 

เวลา 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการประเมนิสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยทายการทดลอง (Post-test) 

โดยใชแบบประเมินสัมพนัธภาพทางสังคมเพื่อบันทึกขอมลูและเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงสัมพนัธภาพ

ทางสังคมของเด็กปฐมวยักลุมที่ไดรับการทดลองทั้งกอนการจัดกิจกรรม ระหวางการจัดกิจกรรมและ

หลังส้ินสุดการจัดกิจกรรม     

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
           การวิเคราะหขอมูล มีข้ันตอน ดังนี ้

           1. หาคาสถิติพื้นฐานการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ทัง้กอนและระหวาง

ทําการทดลองในแตละสัปดาห  โดยนําขอมูลไปหาคะแนนเฉล่ีย  (Mean) และหาคาความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

         2. เปรียบเทียบความแตกตางของสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม กอนการจัดกจิกรรมกับระหวางการจัดกิจกรรมใน

แตละชวงสัปดาหและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช  t - test  สําหรับกลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกนั 
          1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือ 
      สถิติที่ใชในการวิเคราะหเคร่ืองมือ 

              1.1 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวยัโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค (บุญเชิด  ภิญโญ

อนันตพงษ. 2526: 89)  โดยใชสูตร 

 
                                                                

                           
N

R
    =     IOC
∑

       
 

 

               เมื่อ    IOC     แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกบัจุดประสงค 

                      ∑R       แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

                        N         แทน     จาํนวนผูเชี่ยวชาญ 
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             1.2 การหาคาความเช่ือมัน่ของผูสังเกต ผูวจิัยนาํแบบประเมินสัมพนัธภาพทางสังคมของ

เด็กปฐมวยัไปทดลองใช (Try out) และคํานวณหาคาความเช่ือมัน่ของผูสังเกต 2 คน โดยใชดัชนีความ

สอดคลองของผูสังเกต  โดยใชสูตร  RAI (Burry - Stock; & et al. 1996: 256) 

     

 

   
)1-I(KN

R-R
    =     RAI

KN2KN1

N

1=n

k

1=k
∑∑

 

 

 เมื่อ  RAI     แทน ดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน 

   R1KN ,R2KN     แทน ผลการประเมนิของผูประเมนิคนที่ 1 และคนท่ี  2 

        ตามลําดับ 

   N   แทน จํานวนในกลุมตัวอยาง 

   K   แทน จํานวนขอยอย 

   I   แทน จํานวนชวงคะแนน (0, 1, 2) 
  
 2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  2.1 หาคาเฉลีย่ (Mean) ใชสูตรดังนี้ (บุญเชิด   ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 36) 

 

      
N
X Σ

    =     X  

 

  เมื่อ  X   แทน  คาเฉลี่ยของคะแนน 

    ∑X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

    N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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  2.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) ใชสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  

2521: 55) 
 

    
)1-N(N

X-XN
    =          S

∑ ∑ 22

 

 
 

 เมื่อ  SD   แทน   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   N   แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

   ∑ X   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      2∑X   แทน    ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง 

 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  การเปรียบเทียบสัมพันธภาพทางสังคม กอนการทดลองและหลังการทดลองในระหวาง

สัปดาห โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐานกอนและหลังการทดลองโดยใช t - test แบบ Dependent Samples 

ดังนี้ (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 99) 

 

     
DS

D
    =t      

 

 เมื่อ    t      แทน   คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

   D     แทน   คะแนนความแตกตาง 

   N     แทน   จาํนวนขอ 

   D   แทน   คาเฉลีย่คะแนนความแตกตาง 

   DS   แทน   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง 

 

 โดยที ่  
N

S
    =     S D

D  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 M  แทน คะแนนเฉล่ีย 

 S  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 df  แทน คาช้ันแหงความเปนอิสระ 

 t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา  t - distribution  

           p      แทน  ระดับนยัสําคัญทางสถิติ    

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยมี

ตามลําดับดังนี ้

 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดย

ภาพรวม 

    1.1 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนการพฒันาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

    1.2 การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของ 

เด็กปฐมวยั 

 ตอนท่ี 2   ผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย   

แยกเปนรายดาน 

    2.1 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนการพฒันาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยแยกเปนรายดาน 

    2.2 การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของ 

เด็กปฐมวยัแยกเปนรายดาน 
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ผลการวิคราะหขอมูล      
 การนาํเสนอผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย   

มีลําดับดังนี ้                                                                                                                              
ตอนท่ี   1  ผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม 
  1.1 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนการพฒันาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

  การวิเคราะหคร้ังนี้ไดนําคะแนนการพัฒนาสัมพนัธภาพรวมทัง้ฉบับของเด็กปฐมวัยที่ได

จากการประเมินกอนการจัดกิจกรรม และระหวางการจัดกิจกรรมทัง้ 8 คร้ัง มาหาคะแนนเฉลี่ยและ

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ดังแสดงผลในตาราง 3 

 

ตาราง 3 คะแนนเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ 

       เด็กปฐมวัยกอนและระหวางการจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 

 

ระยะเวลา (สัปดาห) การพัฒนา

สัมพันธภาพ 
Baseline 

1 2 3 4 5 6 7 8 

M 1.60 5.64 7.84 8.73 9.87 10.47 11.08 12.89 14.20 

S     .82 .39 .59 .74 .39 .45 .46 .43 .45 

ระดับ นอย 
ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 
มาก มาก มาก มาก 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 พบวา กอนจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด     

เปนกลุม มีคาเฉลี่ยคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมกอนการจัดกิจกรรมอยูในระดับนอย 

( X  = 1.60) ระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม มีคะแนนเฉลี่ย

การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตละสัปดาห สัปดาหที ่ 1 - สัปดาหที่ 4 อยูในระดับ

ปานกลาง ( X  = 5.64, 7.84, 8.73 และ 9.78 ตามลําดับ) และสัปดาหที่ 5 - สัปดาหที่ 8 มีระดับ

คะแนนสัมพนัธภาพทางสังคมอยูในระดับมาก ( X  = 10.47, 11.08, 12.89 และ 14.20 ตามลําดับ)  

แสดงวาคาคะแนนเฉล่ียตลอดชวงสัปดาหมีแนวโนมเพิม่ข้ึน  
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 1.2 การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

      การวิเคราะหตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสัมพนัธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวยัในแตละชวงสัปดาห  ผูวิจยัไดนําคะแนนเฉล่ียในแตละชวงสัปดาหของการจัดกจิกรรมการ

วาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมมาวิเคราะหเปรียบเทยีบเพื่อดูการเปล่ียนแปลงในแตละชวง

สัปดาห โดยใช  t - test แบบ Dependent Samples  ดังแสดงผลในตาราง 4 

 

ตาราง 4 การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยภาพรวม 
       

การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวยัระหวางสัปดาห 

คาการ

เปล่ียนแปลง 
t df p 

Baseline, สัปดาหที่ 1 4.04 19.44 14 .000 

สัปดาหที่ 1, สัปดาหที่  2 2.20 11.30 14 .000 

สัปดาหที่ 2,  สัปดาหที่ 3 .89 4.33 14 .001 

สัปดาหที่ 3 , สัปดาหที่ 4 1.13 6.28 14 .000 

สัปดาหที่ 4,  สัปดาหที่ 5 .60 5.51 14 .000 

สัปดาหที่ 5,  สัปดาหที่ 6 .62 4.80 14 .000 

สัปดาหที่ 6,  สัปดาหที่ 7 1.80 9.12 14 .000 

สัปดาหที่ 7,  สัปดาหที่ 8 1.31 10.98 14 .000 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของ

เด็กปฐมวยัภาพรวม ทุกชวงสัปดาหเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเพื่อใหเหน็ภาพ

การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ชดัเจนยิง่ข้ึน ผูวิจัยจงึนาํคะแนน

พัฒนาการสัมพันธภาพทางสังคมต้ังแตกอนการจัดกจิกรรมและระหวางการจัดกจิกรรมในแตละชวง

สัปดาหมานาํเสนอในรูปของกราฟเสน ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 เสนภาพแสดงการเปล่ียนแปลงการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยภาพรวม 

 

 จากภาพประกอบ  2  แสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ

เด็กปฐมวัยภาพรวม กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม (ต้ังแตสัปดาหที่ 1 - สัปดาหที่ 8) 

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนตลอดทุกชวงสัปดาห โดยชวงสัปดาหกอนการทดลองกับสัปดาหที่ 1 มีการ

เปล่ียนแปลงชัดเจนมากที่สุด 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการพัฒนาสมัพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน 
 2.1 คาสถิติพืน้ฐานของคะแนนการพฒันาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย  

แยกเปนรายดาน 

  การวิเคราะหตอนนี้ผูวจิัยนาํคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

ใน 3 ดานยอย ไดแก 1. การพูดส่ือความหมาย 2. การแสดงทาทางเปนมิตร 3. การมีสวนรวมกบัเพื่อน

ที่ไดรับการจดักิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม แตละสัปดาหรวม 8 คร้ัง มาหา

คะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดังแสดงผลในตาราง 5 
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ตาราง 5 คะแนนเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

       แยกเปนรายดานกอนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 

 

ระยะเวลา   (สัปดาหที่) การพัฒนาสัมพันธภาพ

ของเด็กปฐมวยั 

แยกรายดาน 

Baseline 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ดานการพูดส่ือความหมาย          

.57 1.62 2.31 2.77 3.28 3.51 3.71 4.26 4.73               M 

                S .36 .24 .23 .44 .33 .41 .30 .25 .22 

ระดับ นอย นอย ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

มาก มาก มาก มาก 

         

.48 1.82 2.68 2.88 3.15 3.24 3.64 4.24 4.73 

ดานการแสดงทาทางเปนมิตร    
              M 

                S .30 .24 .40 .24 .33 .29 .29 .23 .25 

ระดับ นอย ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

มาก มาก มาก 

         

.53 2.20 2.84 3.06 3.42 3.53 3.73 4.37 4.73 

.37 .16 .45 .59 .29 .35 .31 .33 .25 

ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน 

              M 

                S 

ระดับ 
นอย ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

มาก มาก มาก มาก มาก 

 

    ผลการวิเคราะหตามตาราง 5  พบวา  คะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม    

ของเด็กปฐมวยัดานการพูดส่ือความหมาย กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจดักิจกรรมสัปดาห ที ่

1 อยูในระดับนอย  ( X  = .57, 1.62 ตามลําดับ) สวนระหวางการจัดกิจกรรมต้ังแตสัปดาหที่  2  ถึง

สัปดาหที่ 4  มีคะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.31, 2.77 

และ 3.28 ตามลําดับ) สวนสัปดาหที่ 5 - สัปดาหที่ 8 มคีะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพนัธภาพอยูในระดับ

มาก ( X  = 3.51, 3.71, 4.26 และ 4.73 ตามลําดับ) แสดงวาการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของ

เด็กปฐมวยัดานการพูดส่ือความหมาย มีแนวโนมเพิม่ข้ึน  
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              ดานการแสดงทาทางเปนมิตร มีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมกอนการ

จัดกิจกรรมอยูในระดับนอย ( X  = .48) และระหวางการจัดกิจกรรมต้ังแตสัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 5 มี

คะแนนเฉลีย่อยูในระดับปานกลาง ( X  = 1.82, 2.68, 2.88, 3.15 และ 3.24 ตามลําดับ) และสัปดาห   ที่ 

6 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.64, 4.24 และ  4.73 ตามลําดับ) แสดงวาการ

พัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการแสดงทาทางเปนมิตร มีแนวโนมเพิ่มข้ึน   

            ดานการมีสวนรวมกบัเพื่อน  มีคะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมกอนการจัด

กิจกรรมอยูในระดับนอย ( X  = .53) ระหวางการจัดกิจกรรมต้ังแตสัปดาหที ่1 - สัปดาหที ่5 มีคะแนน

เฉล่ียการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.22, 2.84, 3.06, 3.42 และ 

3.53 ตามลําดับ) และสัปดาหที่ 6 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉล่ียการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมอยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.73, 4.37 และ 4.73 ตามลําดับ) แสดงวาการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของ

เด็กปฐมวยัดานการมีสวนรวมกับเพื่อน มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  

 2.2 การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปน

รายดาน  

  เพื่อใหเห็นการเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยรายดานจึง

นําคะแนนเฉล่ียกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปน

กลุมมาแยกเปนรายดาน ไดแก ดานการพูดส่ือความหมาย ดานการแสดงทาทางเปนมิตร    ดานการมี

สวนรวมกับเพื่อนใหชัดเจนยิ่งข้ึนจึงไดนําคะแนนเฉล่ียกอนและหลังจัดกิจกรรมมาทําการวิเคราะห 

เปรียบเทียบ เพื่อดูการเปล่ียนแปลงระหวางชวงสัปดาหโดยใช t - test แบบ Dependent Samples ดัง

แสดง ผลในตาราง 6 - 8  
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ตาราง 6 การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดานการพูดส่ือความหมาย 
 

การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวยัระหวางสัปดาห 

คาการ

เปล่ียนแปลง 
t df p 

Baseline, สัปดาหที่ 1 1.04 13.26 14 .000 

สัปดาหที่ 1, สัปดาหที่  2 0.68 6.00 14 .000 

สัปดาหที่ 2,  สัปดาหที่ 3 0.46 3.61 14 .003 

สัปดาหที่ 3 , สัปดาหที่ 4 0.51 3.94 14 .001 

สัปดาหที่ 4,  สัปดาหที่ 5 0.22 4.18 14 .001 

สัปดาหที่ 5,  สัปดาหที่ 6 0.20 2.55 14 .023 

สัปดาหที่ 6,  สัปดาหที่ 7 0.55 5.23 14 .000 

สัปดาหที่ 7,  สัปดาหที่ 8 0.46 5.96 14 .000 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  6  พบวาคะแนนเฉล่ียการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัย ดานการพูดส่ือความหมาย สัปดาหที่ 1 เพิม่ข้ึนจากกอนการจัดกิจกรรม สัปดาหที่ 2 เพิม่ข้ึน

จากสัปดาหที่ 1 สัปดาหที่  3 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 2  สัปดาหที่ 4  เพิม่ข้ึนจากสัปดาหที่ 3 สัปดาหที ่5 

เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 4 และสัปดาหที่  8 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 7 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สวนสัปดาหที ่6 เพิม่ข้ึนจากสัปดาหที่ 5 อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการพูดส่ือความหมาย 

 

 
 จากภาพประกอบ 3 แสดงใหเหน็วาการเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็ก 

ปฐมวัยดานการพูดส่ือความหมาย กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม (ต้ังแตสัปดาห 

ที่ 1 - สัปดาหที่ 8) มกีารเปลี่ยนแปลงเพิม่ข้ึนตลอดทุกชวงสัปดาห โดยชวงสัปดาหกอนการทดลองกับ

สัปดาหที่ 1 มกีารเปล่ียนแปลงชัดเจนมากที่สุด 
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ตาราง 7 การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดานการแสดงทาทาง 

     เปนมิตร 
 

การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวยัระหวางสัปดาห 

คาการ

เปล่ียนแปลง 
t df p 

Baseline, สัปดาหที่ 1 1.33 13.66 14 .000 

สัปดาหที่ 1, สัปดาหที่  2 0.86 6.31 14 .000 

สัปดาหที่ 2,  สัปดาหที่ 3 0.20 2.80 14 .014 

สัปดาหที่ 3 , สัปดาหที่ 4 0.26 3.05 14 .009 

สัปดาหที่ 4,  สัปดาหที่ 5 0.26 3.05 14 .009 

สัปดาหที่ 5,  สัปดาหที่ 6 0.22 3.56 14 .003 

สัปดาหที่ 6,  สัปดาหที่ 7 0.60 4.89 14 .000 

สัปดาหที่ 7,  สัปดาหที่ 8 0.48 5.73 14 .000 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา คะแนนเฉลีย่การพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็ก

ปฐมวยั ดานการแสดงทาทางเปนมิตร ทกุชวงสัปดาหเพิม่ข้ึนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการแสดงทาทางเปนมิตร 
 

จากภาพประกอบ  4  แสดงใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ

เด็กปฐมวัยดานการแสดงทาทางเปนมิตร กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม   (ตั้งแต

สัปดาหที่ 1 - สัปดาหที่ 8) มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนตลอดทุกชวงสัปดาห โดยชวงสัปดาหกอนการ

ทดลองกับสัปดาหที่ 1 มีการเปล่ียนแปลงชัดเจนมากที่สุด 
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ตาราง 8 การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดานการมีสวนรวมกบัเพื่อน 

 

การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวยัระหวางสัปดาห 

คาการ

เปล่ียนแปลง 
t df p 

Baseline, สัปดาหที่ 1 1.66 15.44 14 .000 

สัปดาหที่ 1, สัปดาหที่  2 0.64 5.39 14 .000 

สัปดาหที่ 2,  สัปดาหที่ 3 0.22 2.46 14 .027 

สัปดาหที่ 3, สัปดาหที่ 4 0.35 2.97 14 .010 

สัปดาหที่ 4,  สัปดาหที่ 5 0.11 2.09 14 .055 

สัปดาหที่ 5,  สัปดาหที่ 6 0.20 3.67 14 .003 

สัปดาหที่ 6,  สัปดาหที่ 7 0.64 4.49 14 .001 

สัปดาหที่ 7,  สัปดาหที่ 8 0.35 5.87 14 .000 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 8 พบวาคะแนนเฉล่ียการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัย ดานการมีสวนรวม สัปดาหที่  1 เพิ่มข้ึนจากกอนการจัดกจิกรรม  สัปดาหที่ 2 เพิ่มข้ึนจาก

สัปดาหที่  1  สัปดาหที่ 7 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 6  สัปดาหที่  8 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่  7 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนสัปดาหที่ 3 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่  2 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และสัปดาหที่ 5 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่  4 อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 การเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการมีสวนรวมกับเพื่อน 

 จากภาพประกอบ 5 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ

เด็กปฐมวัยดานการมีสวนรวม กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม (ต้ังแตสัปดาหที่ 1 - 

สัปดาหที่ 8) มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนตลอดทุกชวงสัปดาห โดยชวงสัปดาหกอนการทดลองกับสัปดาห

ที่ 1 มีการเปล่ียนแปลงชัดเจนมากที่สุด 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
                การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจยัแบบกึ่งทดลองที่ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวมีจุดมุงหมายสําคัญ

เพื่อศึกษาระดับและการเปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมและ

แยกเปนรายดาน ไดแก การพูดส่ือความหมาย  การแสดงทาทางเปนมิตร   และการมีสวนรวมกบัเพื่อน

ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมกอนการจัดกจิกรรม 

ระหวางและหลังการจัดกจิกรรมในแตละชวงสัปดาห 

             กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั เปนนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6  ป  ชัน้อนบุาล ปที่ 2  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวดับางปะกอก สังกัดกรุงเทพมหานคร  ไดมาโดยการสุมแบบ

หลายข้ันตอน (ดวยการจับสลาก) มา 1 หองเรียน จากจาํนวน 6 หองเรียน และใชแบบประเมิน

สัมพันธภาพทางสังคมเพื่อคัดเลือกเด็กที่มคีะแนนสัมพนัธภาพทางสังคมนอยสุดจาํนวน 15 คน ทําการ

ทดลองโดยการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาห

ละ 3 วัน วนัละ 20 นาท ีรวม 24 คร้ัง 

             เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปน

กลุมและแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย  โดยใชผูประเมินจํานวน  3  คน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t - test for Dependent Samples 
          

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบวา 

           1. ระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติม 

จากภาพปะติดเปนกลุมโดยภาพรวม กอนการจัดกิจกรรม ระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห และ

หลังการจัดกิจกรรม มีการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานการพูดส่ือความหมาย คะแนนเฉลีย่การ

พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย สัปดาหที ่ 1 เพิ่มข้ึนจากกอนการจัดกิจกรรม สัปดาหที่ 2 

เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 1 สัปดาหที่  3 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 2  สัปดาหที่ 4  เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 3 

สัปดาหที่ 5 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 4 และสัปดาหที่  8 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 สวนสัปดาหที่ 6 เพิม่ข้ึนจากสัปดาหที ่ 5 อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานการแสดง

ทาทางเปนมิตร พบวา คะแนนเฉลีย่การพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยทุกชวงสัปดาหเพิ่มข้ึน

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการมีสวนรวมกับเพื่อน คะแนนเฉลีย่การพัฒนาสัมพนัธภาพ
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ทางสังคมของเด็กปฐมวยั สัปดาหที ่1 เพิม่ข้ึนจากกอนการจัดกิจกรรม  สัปดาหที ่2 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที ่ 1  

สัปดาหที่ 7 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่ 6  สัปดาหที่  8 เพิม่ข้ึนจากสัปดาหที่  7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 สวนสัปดาหที ่3 เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่  2 อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสัปดาหที่ 5 

เพิ่มข้ึนจากสัปดาหที่  4 อยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเหน็วา เด็กปฐมวยัที่ไดรับประสบการณ

การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม มีการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมสูงกวา

กอนการจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมซึง่เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย

คร้ังนี ้

          2. การเปล่ียนแปลงสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมมกีาร

พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยรวมสูงข้ึนตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานในการวิจัยคร้ังนี้ 

 

อภิปรายผล 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาระดับและการเปล่ียนแปลงสัมพนัธภาพทาง

สังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ผลการวิจัย

พบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด

เปนกลุมในแตละชวงสัปดาห มีการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยเฉล่ียรวม 

แตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยในระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห 

เด็กปฐมวยัมคีะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมสูงข้ึนกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการวาด

ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมตลอดชวง 8 สัปดาห ซ ึ่งเปนไปตามสมมุติฐานทีต้ั่งไว แสดงใหเหน็

วาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวยัดานการพูดส่ือความหมาย การแสดงทาทางเปนมิตร และการมีสวนรวมกบัเพื่อนสูงข้ึน 

ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

 1. ผลจากการศึกษาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาด 

ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม กอนการทดลองและหลังการทดลอง ดานการพูดส่ือความหมาย 

ดานการแสดงทาทางเปนมติร และดานการมีสวนรวมกบัเพื่อน ในภาพรวมพบวา สัมพันธภาพทาง

สังคมของเด็กปฐมวัยสูงข้ึน   ทัง้นี้อาจจะเปนเพราะการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด

เปนกลุม เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการทํางานเปนกลุมโดยใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงผาน

กระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางเพื่อนในกลุม เปดโอกาสใหทุกคนรวมพูดคุยสนทนา แสดงความ

คิดเห็น แลก เปล่ียนเรียนรูและซักถามตลอดเวลา กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพะติดเปนกลุมที่

ผูวิจัยจัดทําข้ึน ใชวัสดุ อุปกรณ รูปภาพ เปนส่ือการเรียนรูรวมกัน เปนกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมศิลป
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สรางสรรคที่มคีวามสําคัญและมีประโยชนตอการเรียนรูของเด็กปฐมวยั ที่สงเสริมพัฒนาการทางดาน

สังคม โดยเห็นไดชัดเจนในระหวางทีเ่ด็กไดรวมทํางานและสรางสรรคผลงานรวมกันเปนกลุมกบัเพื่อน

วัยเดียวกนั ทําใหเด็กมีความกลาแสดงออก กลาพูดคุยส่ือสารและบอกความตองการหรือความรูสึก  

นึกคิดของตนเองไดมากข้ึน เกิดการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมเมื่อมีส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย

นาสนใจ เชน  รูปภาพเคร่ืองแตงกายแสนสวย  เปนรูปภาพประกอบจากนิตยสารตาง ๆ เชน   เส้ือ 

กระโปรง กางเกง รองเทา หลากหลายรูปแบบมีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจเด็ก   ทําใหเด็กเกิด

ความคิดที่จะพูด ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือวัสดุอุปกรณตางๆ ซึง่สอดคลองกับ วิรุณ  

ต้ังเจริญ (2525: 28-29) ที่กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกจิกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงความคิด

สรางสรรค  ฝกประสาทสัมผัส  และสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ  ไดแก  รางกาย  อารมณ   สังคม  

สติปญญา  โดยเด็กแตละคนสามารถใชคําพูด  พูดส่ือความหมายใหเพื่อนๆ ในกลุมรับรูไดเปนอยางดี 

โดยเฉพาะการใชทักษะการเรียนรูตางๆ บวกกับประสบการณเดิมที่ตนเองรูแลว  เชน การใชทักษะการ

สังเกต สํารวจ เปรียบเทียบ เพื่อบอกถงึลักษณะของส่ือทีต่นเองรูจักใหเพื่อนเขาใจ หรือการพดูอธิบายถึง

รายละเอียดของรูปภาพที่ตนสังเกตเหน็ และสามารถพูดชักชวนและช้ีใหเพื่อนดูรูปภาพ โดยใชการ

แสดงทาทางทีเ่ปนมิตรกบัเพือ่น มกีารยิม้ หัวเราะ และสัมผัสรางกายเพื่อนขณะพูดคุยดวยกนั  เชน  การ

ที่เด็กมองรูปภาพทีเ่พือ่นวาดตอเติมจากภาพกิจกรรมเคร่ืองแตงกายแสนสวยและบอกวา ”ใสชุดสวยแลว

วาดหมวกเติมดวยนะ“ สบตาเพื่อนแลวยิม้ทําใหบรรยากาศการทาํงานเปนกลุมมีความสนกุสนาน ผอน

คลาย ทําใหเกิดความรวมมือในการสรางสรรคผลงานใหสําเร็จตามเปาหมายของกลุมตน ดังนัน้จึงเหน็

ไดวาการจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม   เปนกิจกรรมสําคัญที่ชวยใหเด็กได

แลกเปล่ียนแนวคิด เรียนรู หลักการ เหตุผล และกฎเกณฑการอยูรวมกนั สอดคลองกบังานวิจยัของ 

วาสนา  บุญจันทร (2539: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั พบวาเด็กทีไ่ดรับ

การจัดกิจกรรมศิลปศึกษาและกิจกรรมเลนตามมมุเปนกลุม มีพฤติกรรมทางสังคมดานความออนนอม

และมีระเบียบวินัยสูง การทาํงานของสมาชิกในกลุมตองมีการวางแผนรวมกนัและเปนผูนํากลุม มหีนาที่

ประสานงาน ใหคําปรึกษาสมาชิกภายในกลุม มีความรับผิดชอบรวมกัน บรรยากาศเปนกนัเองและเปน

มิตรตอกัน   นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ยงัเปดโอกาสให

นักเรียนแบงกลุมและรวมพดูคุยเกี่ยวกับส่ืออุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม  รวมคิดตัดสินใจ แบง

หนาที่ในการทํางานเพ่ือรวมกันวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กาํหนดให โดยข้ันสรุปเปนการนําเสนอ

ผลงานที่สําเร็จของแตละกลุมโดยรวมพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัผลงานนั้น  ๆซึง่การจัดกิจกรรม

การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนกิจกรรมสําหรับเด็กเพื่อสงเสริมการพัฒนาสัมพันธภาพ

ทางสังคมที่ดี และเปนไปตามที่เยาวพา เดชะคุปต (2542: 85) กลาววากิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมเปนอีก
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วิธหีนึง่ที่สงเสริมการทาํงานรวมกนัโดยเฉพาะกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมเปนแนวทางการเรียนรูสําหรับ

เด็ก ที่แสดงถึงความเจริญเติบโตทางดานสังคม (Social Growth)  

                ดังนั้นจึงสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถ

พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยไดอีกแนวทางหนึ่งเนื่องดวยลักษณะการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหกับเด็กเปนกลุม มีการเปดโอกาสใหแตละคนไดรวมทํางานดวยกันและพูดคุยแสดงความ

คิดเห็นอยางอิสระ ไดใชส่ือการเรียนรูรวมกันในบรรยากาศที่เปนมิตรตอกัน 

 2. ผลจากการศึกษาระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาด

ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม โดยภาพรวม พบวาคะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม อยูในระดับนอย    

( X  = 1.60)ระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สัปดาหที ่1 - สัปดาห

ที่ 4 อยูในระดับปานกลาง ( X  = 5.64, 7.84, 8.73 และ 9.78 ตามลําดับ)  และสัปดาหที่ 5 - สัปดาห 

ที่ 8 มีระดับคะแนนสัมพนัธภาพทางสังคมอยูในระดับมาก ( X  = 10.47, 11.08, 12.89 และ 14.20 

ตามลําดับ)   โดยมีคะแนนเฉล่ียตลอดชวงสัปดาหเพิ่มข้ึน แสดงใหเหน็วากอนการจัดกิจกรรมการวาด

ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม มีคะแนนการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยอยูใน

ระดับนอย เนือ่งจากการจัดกิจกรรมในสัปดาหแรกๆ เด็กยังไมกลาพดูสนทนาโตตอบขณะทํากจิกรรม

รวมกันกับเพื่อน ในกลุมมากนัก เด็กบางคนยงัไมคุนเคยกับกิจกรรม ดังนัน้ครูผูวิจัยจงึมีบทบาทใน  

การรวมพูดคุยซักถาม เปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น   ใหกําลังใจดวยคําพูดกลาวเสริมแรง และ

การแสดงออกที่เปนมิตรเพื่อสรางความมัน่ใจในตนเองใหกับเด็กไดกลาคิด กลาพูดแสดงความคิดเห็น 

สนทนาโตตอบกัน และแสดงออกถึงสัมพนัธภาพที่ดีในการทาํงานกลุมรวมกนั โดยใชส่ือรูปภาพ วัสดุ

อุปกรณ ที่ใชในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม โดยคาํนึง 

ถึงความสนใจความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล ในการปรับตัวสรางสัมพนัธภาพที่ดีกับ

เพื่อน เพื่อทํากิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจยัของสุทธิพรรณ ธีระพงษ (2534: 74) ที่ศึกษาพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ทาํ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวมและแบบครูไมมีสวนรวม พบวา 1) การเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม พบวากอนและ

หลังการทดลองกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวม และแบบครูไมมี

สวนรวม มพีฤติกรรมการรวมมือแตกตางกนักับกอนการทดลอง 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ

รวมมือของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวมและแบบครูไม

มีสวนรวม มพีฤติกรรมการรวมมือสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูไมมี

สวนรวม และเปนไปตามที ่ภรณี  คุรุรัตนะ  (2540: 21-25) กลาวถึงความตองการทางสังคมของเด็ก
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อายุ 5-6 ปวามีความตองการกาํลังใจจากผูใหญและคําชมเชยในผลงาน ตองการความชวยเหลือ 

คําตอบที่ถูกตองเมื่อถามคําถามผูใหญ ตองการความคิดอิสระที่จะเลน ทดลอง สํารวจในบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมที่แปลกใหมชวนใหสนใจ   ดังนัน้การจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปน

กลุมในชวงสัปดาหตอๆ มา จึงมีคาเฉลีย่คะแนนการพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมทีเ่พิ่มข้ึน ชวงสัปดาห

ที่ 1 - สัปดาหที่ 4 อยูในระดับปานกลาง และสัปดาหที่ 5 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉล่ียสัมพนัธภาพทาง

สังคมอยูในระดับมากตามลําดับ  เนื่องดวยการทํากิจกรรมในชวงสัปดาหตอมา เด็กเร่ิมเขาใจและ

คุนเคยกับการทํากจิกรรมรวมกันกับเพื่อนมากข้ึน กลาคิด กลาพูดและแสดงความคิดเห็นของตนให

ผูอ่ืนฟง ไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมซึง่กันและกนั รูจกัใหความรวมมือ มนี้ําใจแบงปน ฝกนิสัยในการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน และรูจักรับผิดชอบ รูบทบาทหนาทีข่องตนและผูอ่ืน สามารถปรับตัวทํางานและอยู

รวมกันได  เมื่อผลงานข้ันแรกๆ ประสบผลสําเร็จทาํใหเกดิความภาคภูมิใจที่จะทําผลงานข้ันตอๆ ไปให

ดียิ่งข้ึน และการแสดงออกสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีเร่ิมชัดเจนมากข้ึน  สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการ

วาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถพฒันาสัมพนัธภาพทางสังคมไดดีข้ึน เนื่องดวย

ลักษณะการจดักิจกรรมเปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดรวมพูดคุย แสดงความคิดเห็นอยางอิสระเสรี 

โดยมีส่ือ วัสดุ อุปกรณทีห่ลากหลาย และเปนส่ือใกลตัวเด็ก เมื่อเด็กๆ ไดเหน็และสัมผัสจับตอง จึงทาํ

ใหเกิดการเรียนรูและพูดคุยซักถามซ่ึงกันและกัน 

                    สรุปไดวาการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาด

ภาพปะติดเปนกลุม มีแนวโนมการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีข้ึนได โดยบทบาทของครูมีความสําคัญและมี

อิทธิพลตอสัมพันธภาพทางสังคม บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก

ดวยคําพูดชมเชย ใหกําลังใจ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดรวมทํางานเปนกลุมกับ

เพื่อนในบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตร จะชวยสงเสริมและพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีไดตอไป 

  2.1 ผลการศึกษาระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ

วาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม  สามารถแยกอภิปรายรายดานไดดังนี้ 

   2.1.1 ดานการพูดส่ือความหมาย   พบวากอนการจัดกจิกรรมและระหวางการจัด 

กิจกรรมสัปดาหที ่1 อยูในระดับนอย  ( X  = .57, 1.62) สวนระหวางการจัดกิจกรรมต้ังแตสัปดาหที ่ 2  ถึง

สัปดาหที่ 4 มคีะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.31, 2.77 

และ 3.28 ตามลําดับ) สวนสัปดาหที่ 5 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพันธภาพอยูใน

ระดับมาก ( X  = 3.51, 3.71, 4.26 และ 4.73 ตามลําดับ) แสดงวาการพัฒนาสัมพันธภาพทาง 

สังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ดานการพูดส่ือความหมาย 

มีแนวโนมเพิ่มข้ึน เนื่องดวยลักษณะการจดักิจกรรมมีการเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุยแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับส่ือตาง ๆ เชน รูปภาพที่ใชในการจัดกิจกรรมแตละสัปดาหมคีวามหลากหลาย สีสันสวยงาม
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เมื่อเด็กเหน็และสัมผัสจับตองจึงเกิดคําถามในการพูดคุยซักถามกับเพื่อนเกี่ยวกับรูปภาพเชน  รูปภาพ

รางกายของฉันเด็กๆ  สามารถบอกช่ืออวยัวะสวนตางๆของรางกายทีต่นเองรูจักใหเพื่อนรับฟงดวยการ

มองหนาสบตาเพื่อน  พรอมกับยิ้มและบอกเพื่อนวา “มีภาพเด็กผูหญิงผูชายแลวเด๋ียวจะวาดภาพให

เพื่อนเพิ่มเติมดวยและใสเส้ือผาที่สวยงามทุกคนเลย”  และระหวางดําเนนิกิจกรรมการวาดภาพตอเติม

จากภาพปะติดเด็กสามารถพูดส่ือความหมายใหเพื่อนในกลุมเขาใจไดวาตนเองจะวาดภาพอะไรตอ

เติมบาง   ในขณะที่บางคนสามารถพูดชกัชวนใหเพื่อนมารวมระบายสีรูปภาพกับตนได และในข้ันสรุป

เด็กไดมีโอกาสในการนําเสนอผลงานของกลุมตนเองสามารถพูดอธิบายภาพวาดของกลุมตนเองให

เพื่อน ๆ กลุมอ่ืนเขาใจ  ซึ่งสอดคลองกับ  บัทตัน (ศุภวดี  บุญญวงศ 2527: 25; อางอิงจาก Button. 

1974: 1-2) กลาววา  กิจกรรมกลุมจัดข้ึน โดยมีจุดมุงหมายที่ชวยสงเสริมใหมนุษยไดเติบโตและพัฒนา  

โดยเฉพาะทักษะดานสังคมและดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ดังนัน้การจัดกิจกรรมกลุมจึงเปนการสราง

โอกาสใหมนษุยไดเรียนรูเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ ในบรรยากาศทีส่งเสริมกันและกัน 

โดยใชเทคนิคตางๆ เพื่อสมาชิกกลุมจะพยายามชวยกลุมและชวยบุคคลทํางานไปสูจุดมุงหมาย 

ดวยเหตุนี้การเรียนรูโดยวธิีการกลุม จงึชวยฝกทกัษะที่จาํเปนหลายๆ ดาน และดานหนึ่งที่สําคัญก็คือ 

ทักษะทางสังคม (Social Skill) เปนทักษะท่ีชวยใหอยูรวมกนัและทาํงานกบัผูอ่ืนไดอยางราบร่ืน เชน  

ทักษะการเปนผูใหและผูรับ การปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม การควบคุมตนเอง การยอมรับความสามารถ

ของตนเองและผูอ่ืน  และเปนไปตามที่ เบญจา แสงมลิ (2545: 63) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรค

สามารถสงเสริมการเจริญเติบโตทางสังคมไดเพราะขณะเด็กเลือกกิจกรรมที่พอใจและรวมกันทาํงานเปน

กลุมยอยตามความสนใจที่คลายคลึงกัน ทาํใหเด็กรูจักการแบงปนเคร่ืองมือเคร่ืองใช การแสดงความคิดเห็น 

การตัดสินใจและการยอมรับ   นอกจากนัน้ยงัเรียนรูสิทธคิวามเปนเจาของ    ความคิดเห็นและความรูสึกของ

ผูอ่ืน เด็กจะมีปฏิสัมพันธตอกนั เรียนรูการเปนผูนาํผูตาม และเรียนรูความสําคัญของการรวมมือกัน และ

ควบคุมตนเองได 

  สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถพัฒนา

สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการพูดส่ือความหมายได เนื่องดวยลักษณะการจัดกิจกรรม 

สงเสริมการทํางานกลุมที่ตองมีการพูดคุยส่ือความหมายใหเพื่อนเขาใจในระหวางทํางานในกลุมตน 

โดยมีการสอดแทรกคําถามในระหวางการดําเนินกิจกรรมใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเปน

ขอมูลในการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กําหนดใหสมบูรณ 

  2.1.2 ดานการแสดงทาทางเปนมิตร พบวา มีคะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพนัธภาพทาง

สังคมกอนการจัดกิจกรรมอยูในระดับนอย ( X  = .48) และระหวางการจัดกิจกรรมต้ังแตสัปดาหที่ 1 

ถึงสัปดาหที ่5 มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ( X  = 1.82, 2.68, 2.88, 3.15 และ 3.24 ตามลําดับ) 

และสัปดาหที่ 6 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X  = 3.64, 4.24 และ  4.73 ตามลําดับ)
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แสดงวากจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมสามารถพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ

เด็กปฐมวยัดานการแสดงทาทางเปนมิตร โดยเด็กมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนในระหวางการทาํกจิกรรม

การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม  สังเกตเห็นวาเด็กแตละคนมีสีหนายิม้แยมแจมใสขณะ

พูดคุยกับเพื่อน  สนใจภาพวาดทีเ่พื่อนกาํลังวาดตอเติมและรูจักซักถามวาจะวาดภาพอะไร และแสดง

ความคิดเหน็ดวยทาทางทีย้ิ่มแยมกับเพือ่น  เมื่อบอกใหเพื่อนวาดภาพคนแตงกายเปนผูชายเพิม่อีกคน

แลวเพื่อนไมวาดตามโดยใหเหตุผลวาวาดไมเปน  เด็ก ๆ ก็ไมแสดงทาทีโกรธเคืองเพื่อน  ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ชิคเคนแดนซ (สุทธิพรรณ  ธีรพงศ. 2534: 15; อางอิงมาจาก Chickendanz. n.d.) พบวา

การที่เด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนในโรงเรียน จะทําใหเด็กได

เรียนรูวิธปีฏิบัติตนซึ่งตางจากพฤติกรรมของตนเมื่ออยูบาน เพราะที่โรงเรียน เด็กจะตองเรียนรูวาเขา

กําลังมกีารแบงปน ทัง้ในดานของพืน้ที ่ วสัดุของเลน เรียนรูการทํางานรวมกนักับเพือ่น ตองยอมรับฟง

ทัศนะของผูอ่ืน เรียนรูเร่ือง   ของการใหความรวมมือ ซึง่ส่ิงเหลานี้จะนําเด็กไปสูวิธกีารปรับตัวใหเขากบั

ผูอ่ืนตอไป   

                   สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมสามารถพัฒนา

สัมพันธภาพทางสังคมดานการแสดงทาทางเปนมิตรได เนื่องดวยลักษณะการจัดกิจกรรมเปนกลุม 

เด็กๆ ไดมีสวนรวมพูดคุย ดวยทาทางที่เปนมิตร ยิ้มแยมแจมใส และพูดจาหยอกลอกัน ทําให

บรรยากาศในการทํางานรวมกันสนุกสนาน เด็กๆ มีการแลกเปล่ียนเรียนรูการทํางานรวมกัน รูจักโอบ

ไหลเพื่อนแลวมองหนาสบตาพูดคุยกันดวยความสุข แสดงออกซ่ึงสัมพันธภาพที่ดี 

  2.1.3 ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน พบวา มีคะแนนเฉลีย่การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม

กอนการจัดกจิกรรมอยูในระดับนอย ( X  = .53) ระหวางการจัดกิจกรรมต้ังแตสัปดาหที่ 1 - สัปดาหที ่5    

มีคะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 2.22, 2.84, 3.06, 3.42 

และ 3.53 ตามลําดับ) และสัปดาหที่ 6 - สัปดาหที่ 8 มคีะแนนเฉล่ียการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคม

อยูในระดับมาก ( X  = 3.73, 4.37 และ 4.73  ตามลําดับ)  แสดงวากิจกรรมการวาดภาพตอเติมจาก

ภาพปะติดเปนกลุมสามารถพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการมีสวนรวมกับเพื่อน 

มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  เนื่องดวยลักษณะการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 

สงเสริมกระบวนการทาํงานเปนกลุมที่มกีารเปดโอกาสใหเด็กแตละคนเลือกทํางานตามความสนใจ

และความถนดัของแตละบุคคล ดังนัน้ทุกคนในกลุมจึงมีสวนรวมทาํงานตามความสนใจของตน เชน 

บางคนถนัดการวาดภาพ  บางคนชอบการระบายสี  บางคนมีสวนรวมโดยการหยิบจับส่ือสงใหเพื่อน  

และบางคนอาสาที่จะเปนผูนาํเสนอผลงานของกลุม   ซึง่ทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการชวย

เพื่อนทํางานกลุมใหประสบผลสําเร็จ โดยในระหวางดําเนินกิจกรรมแตละข้ันตอน เด็ก  ๆมีการพูดคุย ซักถาม

และสนใจในการกระทําของเพื่อน เชน กิจกรรม “ภาพบานในฝน” ซึ่งเปนรูปภาพบานตัวอยางจากหนังสือ
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นิตยสาร หนังสือพิมพ ซึ่งมบีานลักษณะตาง  ๆ ที่มีสีสันสวยงาม ใชเปนส่ือในการเรียนรูและทํากิจกรรม

รวมกับเพื่อน โดยเด็ก  ๆมีความกระตือรือรนที่จะทากาวปะลงในแผนกระดาษกลุมของตน โดยเมื่อเห็นเพื่อน

ทํางาน เด็ก  ๆ ก็เขาไปชวยเพ่ือนจับกระดาษทากาวดวยกนัอยางต้ังใจ พรอมท ั้งมีการพูดคุยซักถาม ซ่ึง

ประโยคที่เด็กสนทนาและพดูคุยกัน เชน “ใหระวังใหดีเด๋ียวกระดาษจะขาด” “ตองจับเบา  ๆนะ” นอกจาก

ใหความรวมมือดานการทํางานแลว เด็ก  ๆในกลุมยังรูจักการเปนผูนําผูตามที่ดี รูจักยอมรับฟงความคิดเห็น

จากเพื่อน โดยสังเกตไดในระหวางทํากิจกรรมดวยกัน มีเด็กคนหนึ่งเสนองานใหเพื่อนวาดภาพคนที่อาศัยอยู

ในบาน เพื่อนทุกคนเห็นดวยและทําตามที่เพื่อนบอก แลวลงมือหยิบดินสอและสีสงใหเพื่อนชวยกันวาดภาพ

พรอมทั้งระบายสีใหสวยงาม  เปนไปตามที่ พัชรี ผลโยธิน (2538: 2) กลาววา เด็กอนุบาลนั้นถามโีอกาส

ไดปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนหรือผูใหญ เด็กจะย่ิงมีโอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักแกไขปญหา

และเพื่อนจะมอิีทธิพลตอการพัฒนาเด็กดานสังคมและสติปญญาเปนอยางยิง่  ทัง้นี้เพราะเด็กตางกับ

ผูใหญตรงที่เด็กจะแสดงออกกับเพื่อนแตละคนอยางเสมอภาค ซึ่งเทากับเปดโอกาสใหเด็กแสดงความ

คิดเห็นโตแยงกันอยางอิสระ  ถาเปดโอกาสเด็กอยางตอเนื่องเด็กจะเหน็วาคนอ่ืนมีความคิด ความรูสึก

แตกตางจากตนเองได และเร่ิมตระหนกัถงึพฤติกรรมของตนที่แสดงตอคนอ่ืน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ วอน (กาญจนา  สิงหเรศร. 2551: 22;อางอิงจาก Vaughn. 1994: 3706-A) ที่ศึกษาพฤติกรรม

ความรวมมือจากการเรียนรูแบบรวมมือในเด็กเล็ก กลุมตัวอยางคือ เด็กอาย ุ 43-58 เดือน จํานวน     

17 คน เปนเด็กชาย 9 คน เด็กหญิง  8 คน เก็บขอมูลโดยวิธีใชการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ

ครู การบันทกึภาพดวยวีดีโอเทป ใชเวลาในการเก็บขอมูลมากกวา 5 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาการมีปฏิสัมพนัธแบบรวมมอืกัน คือการแสดงความคิดเห็นรวมกนั การ

ประนีประนอม การเจรจา และการแกปญหารวมกัน ซี่งแสดงใหเหน็จากการสนทนารวมกันระหวางเด็ก

ในสถานการณที่หลากหลาย  

                 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถพฒันา

สัมพันธภาพทางสังคมดานการมีสวนรวมกบัเพื่อนได เนือ่งดวยระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน เด็กๆ 

ไดมีโอกาสหยบิจับส่ือ วัสดุอุปกรณ ตามความสนใจ ไดพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกัน 

โดยทุกคนมีสวนรวมในการทํางานตามความถนัดและความสนใจของตน รูจักหยิบยื่นและแบงปนส่ือ วัสดุ

อุปกรณ ใหเพือ่น จงึทาํใหผลงานในกลุมสําเร็จตามเปาหมายทีก่ําหนด 

 3. ผลจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย   กอนการจัด 

กิจกรรมและหลังการจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม โดยภาพรวมพบวา การ

เปล่ียนแปลงการพัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยทุกชวงสัปดาหเพิ่มข้ึนอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยชวงสัปดาหกอนการทดลองกบัสัปดาหที่ 1 มกีารเปล่ียนแปลงชัดเจนมาก

ที่สุด เพราะวาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมในชวงสัปดาหที่ 1 เด็กๆ มี
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ความสนใจต่ืนเตนกับกิจกรรม และกระตือรือรนอยากทําอยากเรียนรูส่ิงใหมๆ แสดงใหเหน็โดยภาพรวมวา

กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมมีความสําคัญเปนอยางมาก  ในการทํางานใหประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมาย เพราะในกระบวนข้ันตอนของการทํางานกลุมทําใหเด็กมีการปฏิสัมพันธ 

พูดคุยแสดงความคิดเห็น รวมคิดรวมทาํ ชวยเหลือซึ่งกนัและกนั  รูจักเปนผูนําผูตาม  ใหการยอมรับ

และปรับตัวเขาหากัน ซึ่งพฤติกรรมที่ปรากฎดังกลาวนี้ลวนเปนทกัษะชีวิตทางสังคมที่มีความสําคัญ   

ตอการดํารงชีวิตเพื่อใหอยูรวมกนัในสังคมไดอยางมคีวามสุข  ซึง่สอดคลองกับงานวจิัยของ เพยีงจิต 

โรจนศุภรัตน  ที่ศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคระหวางเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมวาดรูปเปน

กลุมกับเปนรายบุคคล พบวาความคิดสรางสรรคของกลุมที่ทาํกจิกรรมวาดรูปเปนกลุมกับกลุมที่ทาํ

กิจกรรมวาดรูปเปนราย บุคคลภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 เชนเดียวกับ งานวิจัยของ ทองคํา  บุญประเสริฐดี (2534: 131-136) ที่ศึกษาการทดลอง

ใชวิธีการกระบวนการกลุมสัมพันธพฒันาความสามารถทางสติปญญาและความสามารถทางสังคมของ

เด็กระดับกอนประถมศึกษา พบวา เด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการสอนโดยวิธกีระบวนการกลุมสัมพนัธ

มีความสามารถทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตรงกับที่ ทิศนา    

แขมมณี; และคนอ่ืนๆ (2536: 80) กลาววา การใหโอกาสเด็กเลนและทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูอ่ืน 

โดยเฉพาะเด็กดวยกนั เด็กจะเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมในการอยูรวมกนักับผูอ่ืน เด็กไดรับการ

ถายทอดมารยาทและกติกาทางสังคม  เกดิสํานึกความรับผิดชอบตอสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคม  

 สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมสามารถสงเสริม

สัมพนัธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยได  เนื่องจากลักษณะการจัดกจิกรรมมีการสงเสริมการจัดกิจกรรม

กลุมยอย และมีส่ือหลากหลายโดยคํานงึถึงความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล เนนการมี

ปฏิสัมพันธและกระบวนการทํางานเปนกลุมกับเพื่อน  มากกวาผลงานที่มีความสวยงาม  เปดโอกาสให

เด็กสามารถเลือกทํางานไดตามความสนใจ   

 

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 1. การใชกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทาง 

สังคมสําหรับเด็กปฐมวัย ใหคํานึงถึงความเหมาะสมของอายุ ความสนใจและความแตกตางระหวาง

บุคคล  

 2. ในการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมที่กําหนดให พบวาเด็กให

ความสนใจในสื่อรูปภาพ และใหความสนใจในการรวมพูดคุย  แสดงความคิดเห็น   จึงนับไดวาส่ือมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
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 3. ในการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ครูมีบทบาทสําคัญใน 

การเปดโอกาสใหเด็กคิด พูด ตัดสินใจ และยอมรับในความสามารถของเด็ก 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. การสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ครูผูสอนควรตระหนกัเสมอวา ไมควร

เรงใหเด็กคิดหรือตอบคําถามของครูใหได เพราะเด็กแตละคนมีความแตกตางกนัหรือในบางครัง้

กิจกรรมบางกิจกรรมตองใหเวลาในการคิดสําหรับเด็ก ดังนัน้ ครูจึงควรคํานงึถงึเวลาที่ใชในการทาํ

กิจกรรมและยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

 2. กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนกิจกรรมพฒันาสัมพนัธภาพ 

สังคมทีเ่นนใหเด็กไดรวมพูดคุยส่ือความหมายตาง  ๆดวยทาทางทีเ่ปนมิตรและมีสวนรวมในการชวยเหลือ 

แบงปนและทาํงานเปนกลุม โดยครูมีบทบาทสําคัญในการรวมสรางสัมพันธภาพที่ดีและวางตัวเปน

มิตร ใหความรัก ใหกาํลังใจ รวมถงึการพดูกลาวเสริมแรงใหคําชมเชยเมื่อเด็กแสดงสัมพนัธภาพทาง

สังคมที่ดีตอผูอ่ืน 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 
         1. ควรมีการศึกษาการจัดกจิกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ที่สงเสริม

พัฒนาการดานอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวยัเชน ความคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา 

         2. ควรมีการศึกษาการเปล่ียนแปลงดานอ่ืนๆ ที่นอกจากการสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคม

ของเด็กปฐมวัย เชน ความสามารถทางภาษา ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง 

         3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคในรูปแบบอื่นๆ ที่สงเสริมสัมพันธภาพทาง

สังคม และสงเสริมพัฒนาการดานอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย 
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คูมือการใชแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 

คําช้ีแจง 
 คูมือการใชแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมฉบับนี้จัดทําขึ้น  เพื่อชี ้แจงและอธิบาย

รายละเอียดในการประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย   ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใหคํา

นิยามความหมายของการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมวา หมายถึง พฤติกรรม การกระทํา ความรูสึก

นึกคิด และภาษาของเด็กที่แสดงออกมาในขณะทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม  เพื่อบงบอกถึงการยอมรับ 

การมีสวนรวมและการแสดงความเปนมิตรกับเพื่อนประกอบดวย ลักษณะตางๆ 3  ดาน ดังนี้ 

            1. การพูดส่ือความหมาย               จาํนวน          5      ขอ 

            2. การแสดงทาทางเปนมิตร           จํานวน          5      ขอ 

            3. การมีสวนรวมกับเพื่อน              จํานวน          5      ขอ 

           นิยามความหมายของสัมพนัธภาพทางสังคมที่เด็กแสดงออกขณะรวมทํากิจกรรม มีดังนี ้    

            1. การพูดสื่อความหมาย  หมายถงึ  การใชคําพูด สนทนากบัเพื่อนดังรายละเอียด ตอไปนี้ 

                1.1 พูดชมเชยในส่ิงที่เพื่อนทาํไดสําเร็จ หมายถงึ การทีเ่ด็กใชคําพูดแสดงความชืน่ชมใน

ส่ิงที่เพื่อนกระทําไดสําเร็จ เชน  เกงจังเลย  สวยจัง  ยอดเยี่ยมเลย  ฯลฯ 

                1.2 พูดแสดงความคิดเหน็  หมายถงึ  การที่เด็กใชคําพูดสนทนาแสดงความคิดเหน็

รวมกันในขณะทํากิจกรรม 

                1.3 พูดบอกเพื่อนใหมารวมทํากิจกรรม  หมายถงึ  การที่เด็กใชคําพูดชักชวนหรือเรียกช่ือ

เพื่อนใหเขามามีสวนรวมในการทาํกิจกรรมดวยกนั 

                1.4 พูดกลาวขอบคุณเมื่อไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน หมายถงึ  การกลาวขอบคุณใน

ส่ิงที่เพื่อนไดชวยเหลือขณะทํากจิกรรม 

                1.5  พูดแนะนาํใหเพื่อนเขาใจ  หมายถงึ  การพูดอธิบายหรือชี้แนะในส่ิงที่ตัวเองกระทํา

ใหผูอ่ืนเขาใจได หรือบอกความตองการของตัวเองได 

            2. การแสดงทาทางเปนมิตร หมายถึง  การที่เด็กแสดงทาทางที่เปนมิตร  ใหความสนใจใน

คําพูดและการกระทาํของเพือ่น  ดวยกิริยาทาทางทีย่ิ้มแยมแจมใส  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

               2.1 การยิม้แยมแจมใสขณะพูดคุยกับเพื่อน  หมายถึง  การที่เด็กพูดคุยสนทนากับเพื่อน

ดวยใบหนาทีย่ิ้มแยมแจมใสขณะทํากจิกรรม 

                2.2 การสบตาเพื่อนในขณะพูดคุย หมายถึง  การที่เด็กใหความสนใจ มองหนา  สบตา

เพื่อน  เวลาพดูคุยสนทนาในขณะทาํกิจกรรมดวยกัน 
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                2.3 การสนใจในการกระทาํของเพื่อน หมายถงึ  การที่เด็กแสดงความสนใจในการกระทํา

ของเพื่อนขณะทํากิจกรรม 

                    2.4 ไมแสดงทาทางหยาบคายเม่ือไมพอใจเพื่อน   หมายถึง  ในระหวางทาํกิจกรรมหากมี

ส่ิงใดที่ไมเขาใจกัน ก็ไมแสดงกิริยาทาทางที่หยาบคายเชน  ชกตอย หรือทะเลาะตบตีกัน  เปนตน 

                    2.5 สัมผัสรางกายเพื่อนเพื่อกลาวขอโทษหากมีการขัดแยงกนั หมายถงึ  ในระหวางทํา

กิจกรรมหากมีการแสดงความคิดเหน็หรือการกระทําที่ขัดแยงกัน ก็รูจกัสัมผัสรางกายเพื่อน เชน จบัมือ  

แตะไหล หรืออวัยวะสวนอ่ืนๆ เพื่อบอกขอโทษซ่ึงกนัและกัน  

            3. การมีสวนรวมกับเพื่อน  หมายถึง  การแสดงกิริยาทาทางทีก่ระตือรือรน  มีสวนรวมใน

การพูดคุยแสดงความคิดเหน็และใหความสนใจในการรวมทาํกิจกรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้     

               3.1 การปฏิบัติตามขอตกลง หมายถงึ การยอมรับที่จะปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน

ในขณะทาํกิจกรรม 

                3.2  การใหความรวมมือขณะทํากิจกรรม  หมายถงึ  การใชคําพูดหรือแสดงกิริยาทาทาง

เปนมิตรในการทํากิจกรรมดี   โดยไมทะเลาะหรือขัดแยงกัน   สนใจและชวยกันทํางานโดยไมเห็นแกตัว 

               3.3 การแบงปนวัสดุอุปกรณใหเพื่อน   หมายถงึ  การแสดงความมีน้าํใจ  ชวยเหลือหยิบ

ยื่น และแบงปน วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในขณะทํากิจกรรมรวมกนั 

             3.4 ชวยเหลือเพื่อนขณะทํากิจกรรม  หมายถงึ  การแสดงความมีน้าํใจชวยเหลือในส่ิงที่

เพื่อนไมสามารถกระทาํได  

  3.5 การรูจักเปนผูนาํผูตาม หมายถึง การกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเหน็ 

นําเสนอ และยอมรับในการกระทาํของผูอ่ืน 

              4. แบบประเมินการพัฒนาสัมพนัธภาพของเด็กปฐมวยั  เปนการบันทกึทัง้ในรูปของความถี ่ 

(จํานวนคร้ัง)  และระดับคุณภาพของพฤติกรรม   วัดเปน  3 ระดับคะแนน  คือ  มาก (2)    ปานกลาง 

(1)  นอย  (0)   

              5. ประเมินข้ันดําเนินกิจกรรม การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดแบบกลุม    โดยผูวิจยัและ

ผูชวยวจิัย  2  คน  รวมผูประเมิน  3  คน  ทําการประเมินในวันสุดทายของสัปดาห  ไดแก    วันศุกร   

เมื่อประเมินและบันทึกเสร็จแลว  ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติหลังเสร็จส้ินการทดลอง 
 

ขอปฏิบัติในการประเมิน 
            1. เขียนช่ือผูประเมิน   ชื่อนกัเรียน วนั  เดือน  ป ที่ประเมิน 

            2. ผูวิจยัและผูชวยวจิัย 2 คน รวมผูประเมนิ 3 คน ทําการประเมิน การพัฒนาสัมพันธภาพ

ทางสังคมของเด็กปฐมวยั 

            3. ในการประเมินใหผูประเมนิทัง้ 3 คน ทําการประเมนิพรอมกันในข้ันดําเนนิกิจกรรม 
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การบันทึกการสังเกต 
            เมื่อการพฒันาสัมพนัธภาพตรงกับชองใด ใหทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองนั้น  ถาเกิดการ

พัฒนาสัมพนัธภาพทางสังคมและระดับคะแนนการพฒันาสัมพนัธภาพซ้ําชองเดิมใหทําเคร่ืองหมาย / 

เพิ่มลงในชองเดิมตามจํานวนคร้ังที่เกิดซ้ํา 

 
เกณฑการใหคะแนน 
            มาก         หมายถงึ  เด็กแสดงการพูด แสดงทาทาง มีสวนรวมเปนอยางดี   ให 2 คะแนน 

            ปานกลาง หมายถงึ  เด็กไมคอยพูด ไมคอยแสดงทาทาง มีสวนรวมบาง      ให 1 คะแนน  

           นอย         หมายถงึ  เด็กไมพูด ไมแสดงทาทาง ไมมสีวนรวม                      ให 0 คะแนน 

 

           หมายเหตุ ถาพบเคร่ืองหมาย / ในชองระดับคะแนนใดก็ใหคะแนนเทากบัชองระดับคะแนน

นั้น และถาพบเคร่ืองหมาย / ในขอและชองระดับคะแนนใดใหนําจํานวนที่ซ้าํคูณกบัชองระดับคะแนน

ในชองนั้น เชน ในชวงระดับคะแนนมาก ให 2 คะแนน ซ้าํ 2 คร้ัง รวมคะแนนเทากบั    4 คะแนน เปน

ตน 
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แบบประเมินสัมพันธภาพทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 
 

ชื่อผูสังเกต............................................นามสกุล...................................เปนผูสังเกตคนที่............. 

ชื่อนักเรียน............................................นามสกุล.................................กลุมที.่...... ชัน้อนุบาลปที่ 2 

วันที่.....................เดือน........................พ.ศ. 2552 

คําชี้แจง  ขีดเคร่ืองหมาย / ลงในชองระดับคะแนนตามจํานวนคร้ังที่เด็กแสดงพฤติกรรม 

 

ระดับคะแนน การพัฒนาสมัพันธภาพ 
มาก ปานกลาง นอย 

หมายเหตุ 

1.การพูดสื่อความหมาย 
1.1 พูดชมเชยในส่ิงที่เพื่อนทาํ

ไดสําเร็จ 

    

1.2 พูดแสดงความคิดเหน็ 

 

    

1.3 บอกเพื่อนใหมารวมทาํ

กิจกรรม 

 

    

1.4 พูดกลาวขอบคุณเมื่อไดรับ

ความชวยเหลือจากเพื่อน 

 

    

1.5 พูดแนะนาํใหเพื่อนเขาใจ 

 

    

2.การแสดงทาทางเปนมิตร 
2.1 ยิ้มแยมแจมใสชักชวน

เพื่อนคุย 
 

    

2.2 สบตาเพื่อนในขณะพูด 

 

    

2.3 สนใจในการกระทาํ 

ของเพื่อน 
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ระดับคะแนน การพัฒนาสมัพันธภาพ 
มาก ปานกลาง นอย 

หมายเหตุ 

2.4 ไมแสดงทาทางหยาบคาย

เมื่อไมพอใจเพื่อน 

 

    

2.5 สัมผัสรางกายเพื่อน 

เพื่อกลาวขอโทษ 

 

    

3. การมีสวนรวมกับเพื่อน 
3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง 

 

    

3.2 ใหความรวมมือขณะทาํ

กิจกรรม 

 

    

3.3 แบงปนวสัดุอุปกรณ 

ใหเพื่อน 

 

    

3.4 ชวยเหลือเพื่อนขณะทํา

กิจกรรม 

 

    

3.5 รูจักการเปนผูนาํผูตาม 
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ภาคผนวก ข 
 

    - คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 
- ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 
  
หลักการและเหตุผล 
            การพฒันาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย เปนส่ิงสําคัญที่ครูผูสอนสามารถจัดประสบการณ

การเรียนรู  เพื่อสงเสริมไดหลากหลายวิธี  ซึง่วิธหีนึ่งที่ผูวิจยัไดนําเสนอไวก็คือ การจัดกิจกรรมการวาด

ภาพตอเติมจากภาพปะติดแบบกลุมโดยส่ิงสําคัญในการนําไปใชก็คือ   แผนการจัดประสบการณที่

สอดคลองกับวัย พฒันาการ  ความสนใจของเด็กปฐมวัย  โดยคํานงึถึงความแตกตางระหวางบุคคล

และมุงเนนการจัดกิจกรรมทีใ่หเด็กไดลงมอืปฏิบัติ  มสีวนรวมในการทํางานกลุม กลาพูดแสดงความ

คิดเห็น และสามารถปฏิบัติตามขอตกลงรวมกนัไดสงเสริมสัมพันธภาพท่ีดี  ในการอยูรวมและทาํงาน

ดวยกนัอยางมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้  ครูเปนบุคคลทีม่ีความสําคัญในการสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก 

ดวยการจัดเตรียมสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนการสอน สรางบรรยากาศในการเรียนรูและใหการ

เสริมแรงโดยคําพูดและการกระทาํ ตลอดจนใหคําแนะนาํ  ชวยเหลือตามความเหมาะสม  ซึ่งส่ิงตางๆ 

เหลานี้ลวนเปนปจจัยใหเกิดพฤติกรรมการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมในเด็กปฐมวยั 

 
จุดมุงหมาย 
             เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดานการพูด  

การแสดงทาทาง และการมีสวนรวมกับเพื่อน 

              การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดแบบกลุมเพื่อการวิจัย 

              1. การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด  จัดในชวงกิจกรรมสรางสรรค  สัปดาห

ละ  3  วัน  ไดแก  วันจันทร  วันพุธ และวันศุกร  วันละ  20   นาที 

              2. ใหเด็กมีอิสระในการรวมพูดคุยสนทนาแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น และวางแผน  ลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน  ดวยทาทางที่เปนมิตรตอกัน 

              3. สัปดาหที่  1    สรางความคุนเคยกับเด็ก 

                  สัปดาหที่  2  ดําเนินการเก็บขอมูลพื้นฐานทุกดานในชวงกิจกรรมสรางสรรค  จากการจัด

ประสบการณแบบปกติ ประเมินและบันทึกแบบประเมินการพัฒนาสัมพันธภาพของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัย

สรางข้ึน  โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย  2  คน  รวมผูประเมินจํานวน  3  คน 

  สัปดาหที่  3 - 10  ดําเนินการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดแบบกลุม  

ในชวงกิจกรรมสรางสรรค  ประเมินและบันทึก  แบบประเมินการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัย  โดยผูวิจัยและผูวิจัย  2 คน  รวมผูประเมิน  3 คน 
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บทบาทของครู 
           1. อธิบายขอตกลงเบ้ืองตนเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในแตละคร้ัง แนะนํา ส่ือและวัสดุอุปกรณที่

เตรียมไว 

             2. กระตุนใหเด็กคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพื่อน  ดวยทาทางที่เปนมิตร 

ยิ้มแยมแจมใส  และไมทะเลาะกัน 

             3. ใหการเสริมแรงโดยการกลาวชมเชย และใหกําลังใจเมื่อเด็กลงมือปฏิบัติ  รวมคิดรวม

ทํางานในกลุม   มีน้ําใจ  ชวยเหลือเพื่อน 

             4. ใหคําแนะนํา  ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในเร่ืองตางๆ  เมื่อเด็กตองการขณะทํา

กิจกรรม 

             5. ใชคําพูดหรือคําถามเพื่อใหเด็กมีสวนรวมสนทนาแสดงความคิดเห็น ในข้ันสรุป 

             6. เปดโอกาสใหเด็กพูด แสดงทาทางและมีสวนรวมกับเพื่อน 

             7. ครูตองมีบุคลิกภาพที่เปนแมแบบ  เปนตัวอยางที่ดี ในการสรางเสริมสัมพันธภาพทาง

สังคมใหกับเด็กปฐมวัย 
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แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 
(ภาพรางกายของฉัน) 

 
สัปดาหที ่ 1      วันจันทร (เวลา 20 นาที) 

 
จุดประสงค   
 1. เพื่อใหเด็กสามารถรวมพดูคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในการวาด

ภาพตอเติมจากภาพท่ีกําหนดให 

  2. เพื่อใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในการทาํกจิกรรมดวยความสนใจ 

  3. เพื่อใหเด็กสามารถปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมได 

 

กรอบแนวคิด   พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ใน 3 ดาน คือ 

 1. ดานการพดูส่ือความหมาย 

 2. ดานการแสดงทาทางเปนมิตร 

 3. ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน 

 

กิจกรรม     :  การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดทีก่ําหนดให (ภาพรางกายของฉัน)  โดยใหมี

รายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติมตามความคิดเหน็ของทกุคนในกลุม 

 
สาระการเรียนรู 
   กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กําหนดให  เปนกิจกรรมที่สงเสริมสัมพนัธภาพทาง

สังคม ซึ่งเด็กทุกคนสามารถรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการนํารูปภาพที่กําหนดใหไปทา กาว 

ปะติดตามตําแหนงใดๆ ของกระดาษ จากนั้นใหรวมกันคิดตัดสินใจวาจะวาดภาพอะไรตอเติมใหสอดคลอง 

กับภาพที่กาํหนดให   ซึง่ระหวางการทาํกจิกรรมจะเนนที่กระบวนการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของ

เด็กทุกคนในกลุมมากกวาผลงานที่สวยงาม 

 
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
            ขั้นนํา     
            ครูนําเขาสูกจิกรรมโดยการรองเพลง “ตาเรามีไวดู” เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความคิดและ

จินตนาการจากการฟงเพลงและรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเนื้อหาของเพลงเพื่อใหทราบ

ขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางกายของเรา กอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
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            ขั้นดําเนนิกิจกรรม 
            1. แบงกลุม ๆ ละ 5 คนตามความสมัครใจ 

             2. ใหเด็กสํารวจวัสดุ อุปกรณ  และสังเกตรูปภาพที่ได และรวมพูดคุยแสดงความ 

คิดเห็น  วางแผนและแบงหนาที่กอนการทํากจิกรรม   โดยครูคอยใหคําแนะนํา   และพูดกระตุน 

ความคิดโดยใชคําถามปลายเปดเพื่อสรางสัมพนัธภาพที่ดีในการทาํงานรวมกนั  เชน 

                      2.1 รูปภาพทีไ่ดคือภาพอะไร  มีลักษณะและความสําคัญอยางไร    

                      2.2 อวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายเรามีอะไรบาง และมปีระโยชนอยางไร 

                      2.3 เด็กๆ คิดวามือของคนเราสามารถทํากิจกรรมอะไรไดบาง ใหรวมพูดคุยและบอก

เพื่อนๆ ในกลุมของตนและวาดภาพประกอบ 

              3. เด็กๆ ลงมอืปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพตอเติมจากภาพที่กําหนดให 

 
            ขั้นสรุป 
             ครูรวมสนทนาซักถามและเปดโอกาสใหแตละกลุมเสนอผลงานที่สําเร็จใหเพื่อน ๆ ฟง 

พรอมทัง้รวมกนัพูดคุยซักถาม  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่สําเร็จ 

 
สื่อการเรียนการสอน 
           1. รูปภาพ “รางกายของฉัน”  (ภาพวาดหรือ ภาพจากนิตยสารสื่อส่ิงพมิพตางๆ) 

            2. กระดาษวาดภาพ 

            3. กาว 

            4. สีเทียน  สีไม  สีเมจิก  สีน้าํ 

            5. พูกนั  กิ่งไม  สําลี   นิ้วมือ 

 
การประเมินผล 
 สังเกตการพฒันาสัมพนัธภาพของเด็กปฐมวัยในข้ันดําเนนิกิจกรรมโดยใชแบบประเมิน

สัมพันธภาพทางสังคม 

 
ภาคผนวก 

เพลง “ตาเรามีไวดู”  (ไมทราบนามผูแตง) 
     ตาเรามีไวดู     หูเรามีไวฟง 

          คุณครูทานสอนทานส่ัง  ตองต้ังใจฟง       ตองต้ังใจดู 
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แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 
(ภาพเด็กหญิงเด็กชาย) 

 
สัปดาหที ่  1     วันพุธ (เวลา 20 นาที) 

 
จุดประสงค   
 1. เพื่อใหเด็กสามารถรวมพดูคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในการวาด

ภาพตอเติมจากภาพท่ีกําหนดให 

 2. เพื่อใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในการทาํกจิกรรมดวยความสนใจ 

 3. เพื่อใหเด็กสามารถปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมได 

 

กรอบแนวคิด   พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ใน   3 ดาน คือ 

 1. ดานการพดูส่ือความหมาย 

 2. ดานการแสดงทาทางเปนมิตร 

 3. ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน 

 

กิจกรรม     :  การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดทีก่ําหนดให (ภาพเด็กหญิงเด็กชาย)  โดยใหมี

รายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติมตามความคิดเหน็ของทกุคนในกลุม 

 
สาระการเรียนรู 
 กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กําหนดให เปนกิจกรรมที่สงเสริมสัมพนัธภาพทาง

สังคม ซึ่งเด็กทุกคนสามารถรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการนาํรูปภาพที่กําหนดใหไปทากาว      

ปะติดตามตําแหนงใดๆ ของกระดาษ จากนั้นใหรวมกันคิดตัดสินใจวาจะวาดภาพอะไรตอเติมใหสอดคลอง 

กับภาพที่กาํหนดให   ซึง่ระหวางการทาํกจิกรรมจะเนนที่กระบวนการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของ

เด็กทุกคนในกลุมมากกวาผลงานที่สวยงาม 

 
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
           ขั้นนํา     
            ครูนําเขาสูกจิกรรมโดยการรองเพลง ”ชือ่ของเธอ” พรอมทั้งดูภาพประกอบเพื่อกระตุน   

ใหเด็กเกิดความคิดและจินตนาการเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของตนเองไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชาย  

พรอมทัง้รวมพูดคุยแสดงความคิดเห็น กอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
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 ขั้นดําเนนิกิจกรรม 
             1. แบงกลุม ๆ ละ 5 คนตามความสมัครใจ 

             2. ใหเด็กสํารวจวัสดุ อุปกรณ และสังเกตรูปภาพที่ได และรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็น 

วางแผนและแบงหนาที่กอนการทาํกิจกรรม โดยมีคุณครูคอยใหคําแนะนํา และพูดกระตุนความคิดโดย

ใชคําถามปลายเปดเพื่อสรางสัมพนัธภาพที่ดีในการทาํงานรวมกนั  เชน 

                    2.1 รูปภาพที่ไดคือภาพอะไร   

                    2.2 เด็ก ๆ คิดวาผูหญิงผูชายแตกตางกนัอยางไร  

                    2.3 เด็ก ๆ รักเพื่อนที่มนีิสัยอยางไรและเราควรทําตัวอยางไรใหเพื่อนๆรักเรา 

                    2.4 ถาเด็ก ๆไปเที่ยวทะเล  อยากชวนใครไปดวยกันกับเราบาง ใหรวมพูดคุยและบอก

เพื่อนๆ ในกลุมของตนพรอมทั้งวาดภาพประกอบ 

              3. เด็กๆ ลงมอืปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพตอเติมจากภาพที่กําหนดให 
 

 ขั้นสรุป 
               ครูรวมสนทนาซักถามและเปดโอกาสใหแตละกลุมเสนอผลงานที่สําเร็จใหเพื่อน ๆ ฟง 

พรอมทัง้รวมกนัพูดคุยซักถาม  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่สําเร็จ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
             1. รูปภาพ “เด็กผูหญิงเด็กผูชาย”  (ภาพวาดหรือ ภาพจากนิตยสารสื่อส่ิงพิมพตางๆ) 

             2. กระดาษวาดภาพ 

             3. กาว 

             4. สีเทียน  สีไม  สีเมจิก  สีน้าํ 

             5. พูกัน  กิง่ไม  สําลี   นิ้วมือ 
 

การประเมินผล 
            สังเกตการพัฒนาสัมพันธภาพของเด็กปฐมวัยในข้ันดําเนนิกจิกรรมโดยใชแบบประเมิน

สัมพันธภาพทางสังคม 
 

ภาคผนวก 
เพลงชื่อของเธอ  (ไมทราบนามผูแตง) 

      ชื่อของเธอ  ฉันไมรูจัก 

     ครูถามทกั   นักเรียนเขาใหม 

     ชื่อของเธอ   ฉันจําไมได 

     ชื่ออะไร    ขอใหบอกมา 
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แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 
(ภาพเครื่องแตงกายแสนสวย) 

 
สัปดาหที ่  1     วันศุกร  (เวลา 20 นาที) 

 
จุดประสงค   
 1. เพื่อใหเด็กสามารถรวมพดูคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในการวาด

ภาพตอเติมจากภาพท่ีกําหนดให 

  2. เพื่อใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในการทาํกจิกรรมดวยความสนใจ 

 3. เพื่อใหเด็กสามารถปฏิบัติตามขอตกลงของกลุมได 

 

กรอบแนวคิด   พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ใน   3 ดาน คือ 

 1. ดานการพดูส่ือความหมาย 

 2. ดานการแสดงทาทางเปนมิตร 

 3. ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน 

 

กิจกรรม   :  การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กําหนดให (ภาพเคร่ืองแตงกาย)  โดยใหมี

รายละเอียดอ่ืนๆ เพิ่มเติมตามความคิดเหน็ของทกุคนในกลุม 

 
สาระการเรียนรู 
 กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กาํหนดให  เปนกจิกรรมท่ีสงเสริมสัมพนัธภาพ

ทางสังคม เด็กทุกคนสามารถรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการนํารูปภาพที่กําหนดใหไปทากาว

ปะติดตามตําแหนงใดๆ ของกระดาษ  จากนั้นใหรวมกนัคิดตัดสินใจวาจะวาดภาพอะไรตอเติมให

สอดคลองกับภาพทีก่ําหนดให   ซึ่งระหวางการทาํกจิกรรมจะเนนที่กระบวนการมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมของเด็กทุกคนในกลุมมากกวาผลงานที่สวยงาม 

 
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
              ขั้นนํา     
             ครูนําเขาสูกิจกรรมโดยทองคําคลองจอง “ฝนตกพรําพรํา” พรอมทั้งดูภาพประกอบเพื่อ

กระตุนใหเด็กเกิดความคิดและจินตนาการเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกายในฤดูกาลตาง ๆ ที่ควรสวมใสให

เหมาะสมพรอมทั้ง รวมพูดคุยแสดงความคิดเห็น กอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
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              ขั้นดําเนนิกิจกรรม 
             1. แบงกลุม ๆ ละ 5 คนตามความสมัครใจ 

             2. ใหเด็กสํารวจวัสดุ อุปกรณ  และสังเกตรูปภาพที่ได และรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็น 

วางแผนและแบงหนาที่กอนการทาํกิจกรรม โดยมีคุณครูคอยใหคําแนะนํา และพูดกระตุนความคิดโดย

ใชคําถามปลายเปดเพื่อสรางสัมพนัธภาพที่ดีในการทาํงานรวมกนั  เชน 

                      2.1 รูปภาพที่ไดคือภาพอะไร   

                      2.2 เคร่ืองแตงกายที่เด็ก ๆ รูจัก มีอะไรบาง 

                      2.3 ถาเด็ก ๆ ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อน ๆ ในชวงฤดูรอนส่ิงที่ตองจัดเตรียมไปดวยควรมี

อะไรบาง  ใหรวมพูดคุยปรึกษาและวาดภาพประกอบ 

               3. เด็กๆ ลงมอืปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพตอเติมจากภาพที่กําหนดให 
 

            ขัน้สรุป 
               ครูรวมสนทนาซักถามและเปดโอกาสใหแตละกลุมเสนอผลงานที่สําเร็จใหเพื่อน ๆ ฟง 

พรอมทัง้รวมกนัพูดคุยซักถาม  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่สําเร็จ 
 

สื่อการเรียนการสอน 
             1. รูปภาพ “เคร่ืองแตงกาย”  (ภาพวาดหรือ ภาพจากนิตยสารส่ือส่ิงพิมพตางๆ) 

             2. กระดาษวาดภาพ 

             3. กาว 

             4. สีเทียน  สีไม  สีเมจิก  สีน้าํ 

             5. พูกัน  กิง่ไม  สําลี   นิ้วมือ 
 

การประเมินผล 
            สังเกตการพัฒนาสัมพันธภาพของเด็กปฐมวัยในข้ันดําเนนิกจิกรรมโดยใชแบบประเมิน

สัมพันธภาพทางสังคม 
 

ภาคผนวก 
คําคลองจอง “ฝนตกพรําพรํา”  (ไมทราบนามผูแตง) 

           ฝนตกพรําพรํา  แมดํากางรม 

    แกเดินกมกม   อยูขางกาํแพง 

    ประเด๋ียวแดดออก   ไปบอกพอแดง 

    ฉันไมมีแรง    หุบรมใหท ี
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ตัวอยางภาพกิจกรรม 
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ตัวอยางภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวก ค 
 

    - รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
 

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม 
 

ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร     อูนากูล       อาจารยประจําช้ันเด็กเล็ก 

                                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

      (ฝายประถม) 

 

อาจารย ดร. กรวิภา     สรรพกิจจํานง         อาจารยภาควิชาศึกษาศาสตร 

                                                      มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

อาจารยอัมพวรรณ       เนียมคํา                อาจารยระดับปฐมวัย 

        โรงเรียนวัดสะแกงาม 

 

 
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบประเมินสัมพันธภาพทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 
 
ผูชวยศาสตราจารยสุทธิพรรณ     ธีรพงศ               อาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

อาจารย ดร.มิ่ง      เทพครเมือง     หัวหนางานวิจยัและบริการวชิาการสูชมุชน 

         โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

        ประสานมิตร (ฝายประถม) 

 

อาจารยปยะธิดา      เกษสุวรรณ               ศึกษานิเทศนชํานาญการ 

                                                      สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ    ชื่อสกุล                   จริยา   สันตานนท 

สถานที่เกิด                      อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธาน ี

สถานที่อยูปจจุบัน             245   ซอย สุขสวัสด์ิ  17   แขวงบางปะกอก   เขตราษฎรบูรณะ 

                                      กรุงเทพมหานคร  10140    

ตําแหนงหนาที่ในการงาน ครู คศ.1 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน       โรงเรียนวัดบางปะกอก   ซอยสุขสวัสด์ิ   19  แขวงบางปะกอก   

                                       เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร  10140 

 

ประวัติการศึกษา 

             พ.ศ.2538            มัธยมศึกษาปที่  6 

                                      จาก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา   อําเภอเมือง    จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

             พ.ศ.2542             ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)   โปรแกรมวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 

                                       จาก สถาบันราชภัฎสุราษฎรธาน ี

             พ.ศ.2553             การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

                                       จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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