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จริยา สันตานนท. (2553). การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรม
การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม . ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:
รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา เดชะคุปต, รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาระดับและการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยเฉลี่ยรวมและแยกเปนรายดาน ไดแก การพูดสื่อความหมาย
การแสดงทาทางเปนมิตร และการมีสวนรวมกับเพื่อนของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม กอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห
กลุม ตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ชัน้ อนุบาลปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดมาโดยใชวธิ ีการ
สุมอยางงาย (ดวยการจับสลาก) มา 1 หองเรียน จากจํานวน 6 หองเรียน และใชแบบประเมิน
สัมพันธภาพทางสังคมเพื่อคัดเลือกเด็กที่มคี ะแนนสัมพันธภาพทางสังคมนอยสุดจํานวน 15 คน ทําการ
ทดลองโดยการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาห
ละ 3 วัน วันละ 20 นาที รวม 24 ครั้ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปน
กลุมและแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใชผูประเมินจํานวน 3 คน ไดคา
ความเชื่อมัน่ ของผูประเมิน (RAI) เทากับ 0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ t - test for Dependent Samples
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัย กอน ระหวาง และหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจาก
ภาพปะติดเปนกลุมในแตละชวงสัปดาห มีสัมพันธภาพทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกชวงสัปดาหและเมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห
พบวาระดับสัมพันธภาพทางสังคมโดยเฉลี่ยและการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทางสังคมเพิม่ ขึ้น เมื่อ
วิเคราะหคะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก การพูดสื่อความหมาย
การแสดงทาทางเปนมิตร และการมีสวนรวมกับเพื่อน พบวาระดับคะแนนสัมพันธภาพทางสังคมทั้ง 3 ดาน
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิม่ ขึ้นทุกชวงสัปดาห
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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
ปริญญานิพนธฉบับนี้สาํ เร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความเมตตากรุณาและชวยเหลืออยางดียิ่ง
จาก รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา เดชะคุปต ประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย
ดร.บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาให
คําปรึกษา ขอแนะนําอันเปนประโยชนพรอมทั้งชวยแกปญหาและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ให
ชัดเจนและสมบูรณมากยิง่ ขึ้น ตลอดจนคอยใหกาํ ลังใจและเอื้ออาทรตอผูวิจัยดวยดีเสมอมา ผูวจิ ัยรูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณาเปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ ประธานกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธ และ อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ กรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมที่เปนคุณประโยชนอยางยิ่ง ทานคณาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ทีไ่ ดใหความเมตตากรุณาประสิทธิ์ ประสาทวิชา อบรมสัง่ สอน และถายทอด
ความรูทมี่ ีคุณคาแกผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ ผูชว ยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากูล อาจารย ดร.กรวิภา
สรรพกิจจํานง และอาจารยอัมพวรรณ เนียมคํา ที่ไดใหคําแนะนําในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการ
วาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม และขอกราบขอบพระคุณ ผูชว ยศาสตราจารยสุทธิพรรณ ธีรพงศ
อาจารย ดร.มิง่ เทพครเมือง และอาจารยปยะธิดา เกษสุวรรณ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบประเมิน
สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียน และคณะครูสายชัน้ ปฐมวัยของโรงเรียนวัด
บางปะกอก ผูที่เขารวมวิจยั ทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหเสียสละเวลาอันมีคา ใหความรวมมือและให
ขอมูลในการทําวิจยั ครัง้ นีอ้ ยางดียงิ่
ทายนี้ ผูว ิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอดํารงค สันตานนท คุณแมวรรณา สันตานนท ที่
อบรมเลี้ยงดู ใหความอุปการะ สนับสนุนและเห็นความสําคัญของการศึกษาของผูวิจัยมาโดยตลอด
และขอบคุณทุกกําลังใจในครอบครัวที่คอยหวงใย ใหความชวยเหลือและสนับสนุนผูวิจัย ตลอดจน
กัลยาณมิตรทุกทานที่คอยเปนกําลังใจ รับฟงปญหา จนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
คุณคาใดๆ อันเกิดจากปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดามารดา ที่
ไดอบรมเลี้ยงดู ใหความรักความอบอุน แกผูวิจัยตลอดมาและพระคุณคณาจารยทุกทาน ทั้งในอดีต
และปจจุบันทีไ่ ดประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัย ทําใหไดรับประสบการณที่ทรงคุณคายิ่ง
จริยา สันตานนท

สารบัญ
บทที่
1 บทนํา
ภูมิหลัง
ความมุง หมายของการวิจัย
ความสําคัญของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั
ระยะเวลาของการศึกษาวิจยั
ตัวแปรที่ศึกษา
นิยามศัพทเฉพาะ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุติฐานในการวิจยั
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย
ความหมายพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ลักษณะความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ความหมายของการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ความสําคัญของสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพทางสังคม
บทบาทครูกับแนวทางสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกับเด็กปฐมวัย
การจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกับเด็กปฐมวัย
ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเด็กปฐมวัยกับบุคคลอื่น
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม

หนา
1
1
4
4
4
4
4
5
5
5
7
7
8
9
9
10
13
15
15
17
19
21
22
23

สารบัญ (ตอ)
บทที่
2(ตอ)
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
บทบาทครูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
ศิลปสรางสรรคกับการสรางลักษณะนิสยั ของเด็ก
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับศิลปสรางสรรค
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
ความหมายและความสําคัญของการวาดภาพ
การวาดภาพกับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
พฤติกรรมการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับกิจกรรมกลุม
ความหมายของกลุมและกิจกรรมกลุม
ความสําคัญของกิจกรรมกลุม
แนวทางการจัดกิจกรรมและการเขากลุม ของเด็กปฐมวัย
งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเปนกลุม
3 วิธีดําเนินการวิจัย
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบบแผนการทดลองและวิธดี ําเนินการทดลอง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

หนา
25
25
26
28
29
30
32
34
34
35
35
36
39
40
40
41
42
43
46
46
47
47
51
52

สารบัญ (ตอ)
บทที่
4 ผลการวิเคราะหขอมูล
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นไดจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคการมหาชน. 2547:5) ที่เนนการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทุกดาน มีความรูและคุณธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรเริ่มตนตั้งแตระดับปฐมวัย
คือวัยตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ป ซึ่งเปนวัยทีเ่ ปนรากฐานทีส่ ําคัญของชีวติ เพราะในวัยนี้รางกายและสมอง
ของเด็กเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เด็กตองการความรัก ความเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด เด็กในวัย
ปฐมวัยนี้เรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหาสํารวจสิง่ ตางๆ รอบตัว ผานการเลน การคนควา
การคนพบดวยตนเอง มีโอกาสคิด แกปญ
 หา ตัดสินใจ ใชภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสรางสรรค
และอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.
2546)
จากจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ที่ระบุไวในหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. 2551: 9) มุงสงเสริม
พัฒนาการเด็กทุกดาน คือ ดานรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคมและสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย
ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสังคม ซึ่งจากหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคในขอ 8 วา “เด็กปฐมวัยควรอยูรวมกับผูอนื่ ได
อยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข” ซึ่งตรงกับทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน (เสาวนีย รื่นสุข. 2552: 1; อางอิง
จาก Erikson. 1975: 32 - 35) กลาววา พัฒนาการทางสังคมของเด็กอายุระหวาง 3-6 ป จะพยายาม
สรางเอกลักษณของตนเอง สามารถแสดงความรูสึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมตางๆ
ได เด็กในวัยนี้จะสามารถพัฒนาทักษะความรวมมือและความเปนผูนาํ ผูตามที่ดีได สงผลใหความคิด
จินตนาการ และการพัฒนาทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้น สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 101) ให
ความหมายของพัฒนาการทางสังคมวา หมายถึง พัฒนาการการเรียนรูทางสังคมจากความรูสกึ ผูกพัน
ใกลชิด ภายในครอบครัวทีต่ องการพึง่ พาผูอื่นไปสูก ารพึง่ พาตนเองและการปรับตัวเขากับผูอนื่ เด็กระดับ
ปฐมวัยจะสนใจเรียนรูสงิ่ ตางๆ รอบตัวและเรียนรูท ี่จะสรางความสัมพันธกับผูอนื่ ดังนัน้ ครูควรใหเด็กมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนวัยเดียวกันหรือผูอื่นมากขึ้น การปลูกฝงลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคม
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จะชวยใหเด็กสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ ื่นและเรียนรูบ ทบาทของตนเองในสังคมไดดียิ่งขึ้น ดังนั้นการ
พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรไดรับการสงเสริม ตามที่ทอดด;
และเฮฟเฟอรแมน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 34; อางอิงจาก Todd; & Hefferman. 1977: 26-29)
กลาววา การพัฒนาทักษะทางสังคมในวัยเด็กจะเกิดจากการเลน การวาดภาพ การรับประทานอาหาร
และการทํากิจกรรมตางๆ รวมกับเพื่อน นอกจากนี้ โรเจอรส (เยาวพา เดชะคุปต. 2536: 36, 105;
อางอิงมาจาก Rogers. n.d.) ยังเนนวา พัฒนาการเรียนรูที่ดีที่สุดเกิดจากการที่บุคคลตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปรวมกลุมพบปะกัน (Encounter Group) ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กทํางานเปนกลุม ยอย ซึ่ง
จะชวยใหเด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะที่สําคัญบางประการ ไดแก การฟง การพูด การแกปญหา การ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล การเปนผูนาํ ผูตาม การทําตามกฎเกณฑและขอตกลงของกลุม ทําใหเด็กรูสึก
เปนสวนหนึง่ ของกลุม และเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน จะเห็นไดวาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยพบไดเมื่อเด็กเลนและมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและผูอื่น ทั้งผูใหญที่บานและทีโ่ รงเรียน โดยเฉพาะ
ครูซึ่งเปนบุคคลที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กในวัย
นี้เปนอยางมาก ผูปลูกฝงคานิยมทีถ่ ูกตองใหกับเด็กควรเปนสมาชิกคนแรกของสังคมนอกบานที่เด็กคลุก
คลีดวย ระหวางอยูท ี่โรงเรียนครูจงึ มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกับเด็กโดยการจัด
ประสบการณการเรียนรูที่สง เสริมใหเด็กทํากิจกรรมและทํางานเปนกลุม รวมกับเพื่อน
แนวทางการจัดประสบการณการเรียนรูตามที่ระบุไวในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 52-58)
กําหนดไววา ควรจัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ เหมาะกับอายุและวุฒภิ าวะ
ของเด็ก เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้
คือ เด็กไดลงมือปฏิบัติ เคลื่อนไหว สํารวจ สังเกต สืบคน ทดลอง คิด วางแผน ตัดสินใจ และนําเสนอ
ความคิด โดยผูสอนเปนผูสนับสนุนอํานวยความสะดวกและเรียนรูรวมกับเด็ก การจัดกิจกรรม
ควรจัดในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูใน
เพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
ชีวิตประจําวันผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ กิจกรรมศิลปสรางสรรค กิจกรรมเสรีหรือการเลนตามมุม กิจกรรมกลางแจงและกิจกรรม
เกมการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปสรางสรรค ซึ่งเปนกิจกรรมทีช่ วยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ
ความรูสึก ความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก - ปะ การพิมพภาพ
การรอย การประดิษฐ และการวาดภาพ ซึ่งเปนวิธกี ารสงเสริมพัฒนาการทีเ่ หมาะสมกับวัย เบญจา
แสงมลิ (2545: 63) กลาวถึงความสําคัญของกิจกรรมศิลปสรางสรรควาสามารถสงเสริมการเจริญ
เติบโตทางสังคมไดดี เพราะในการทํากิจกรรมศิลปะเปนกลุมรวมกับเพื่อน เด็กสามารถเขากลุมกับเพือ่ นที่
มีความสนใจคลายคลึงกัน มีอิสระในการเลือกกิจกรรมทีต่ นสนใจ การทํางานเปนรวมกับเพื่อน จะทําให
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เด็กรูจักการแบงปนเครื่องมือเครื่องใช เรียนรูสิทธิความเปนเจาของ รูจักแสดงความคิดเห็น ยอมรับ
ขอคิดเห็นและความรูสึกของผูอื่น เรียนรูก ารเปนผูนาํ ผูตาม มีความรวมมือในการทํางาน รูจักตัดสินใจและ
ควบคุมตนเอง เชนเดียวกับ เลิศ อานันทนะ (2535: 44-48) กลาววา นอกจากนีก้ ารจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคยังสามารถสงเสริมพัฒนาการทางดานสังคมดวยการจัดกระบวนการกลุมสัมพันธ (Group
Process) ทําใหเด็กเรียนรูและฝกทักษะทางสังคม เชน การวางแผนหรือปรึกษาหารือ การรวมมือรวม
ใจ การประนีประนอม การแกปญหาความขัดแยง มีผลใหเด็กลดความตองการของตนเองลงเมื่ออยู
และทํางานรวมกับเพื่อนหรือพี่นองของตนที่มีความสนใจแตกตางกัน
ดังนั้นการจัดประสบการณ
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กควรเปดโอกาสใหเด็กไดทาํ งาน
รวมกันเปนกลุม ทิศนา แขมมณี; และคนอืน่ ๆ (2536: 80) กลาววา ควรเปดโอกาสใหเด็กเลนและทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกับผูอนื่ โดยเฉพาะเด็กดวยกัน ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมใน
การอยูรวมกันกับผูอื่น ไดรับการถายทอดมารยาทและกติกาทางสังคม เกิดมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ
ตอสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม
กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมจากสิง่ เราทีก่ ําหนดให โดยใหเด็กรวมกัน
ทํากิจกรรมเปนกลุมเพือ่ ตอเติมเปนภาพตามหนวยการเรียนรูเปนอีกแนวทางหนึง่ ในการจัดกิจกรรมศิลป
สรางสรรคสาํ หรับเด็กปฐมวัยทีเ่ ปดโอกาสใหเด็กรวมทํางานเปนกลุม กับเพือ่ น เพื่อสรางสัมพันธภาพทาง
สังคมที่ดีในระหวางทํางาน ซึ่งกิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมพืน้ ฐานสําคัญทีเ่ ด็กทุกคนใหความสนใจ
เมื่อแรกเริม่ จับดินสอและสีได ดังที่วิรุณ ตั้งเจริญ (2526ข: 49-52) กลาววา การวาดภาพมีสวนสะทอน
ใหเห็นพัฒนาการหรือความเจริญเติบโตทางสังคม เปรียบเสมือนเปนการถายทอดสารหรือสาระ
(Message) ที่เกี่ยวของกับความคิดคํานึงสวนตัว สิ่งแวดลอม และสังคม โดยเฉพาะสาระทีเ่ กี่ยวของกับ
สังคมนั้น นอกจากจะเปนการสื่อสารใหรับรูถึงการที่เด็กมีความคิด มีความสัมพันธกับสังคมอยางไร
แลว ยังเนนใหเด็กคิดคํานึงถึงสังคมรอบตัวและการทํางานรวมกันอีกดวย ดังนั้นกิจกรรมศิลปสรางสรรค
โดยการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่จัดในรูปของการรวมกลุมจึงเปนวิธีการหนึ่งในการพัฒนา
สัมพันธภาพทางสังคมใหกบั เด็กปฐมวัย
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ในการวิจัยครั้งนี้เนน
การเปดโอกาสใหเด็กไดทาํ งานเปนกลุมรวมกับเพื่อน รูจักชวยเหลือแบงปน รูจักพูดสื่อความหมาย เชน
การชมเชย การกลาวขอบคุณ การแสดงความคิดเห็น ดวยทาทางที่เปนมิตรในระหวางการทํางาน
รวมกัน ซึง่ ผลการวิจัยจะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ใหกับเด็กปฐมวัย โดยไดรับการชวยเหลือชี้แนะและสนับสนุนจากครู ผูทเี่ กี่ยวของกับการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยในโอกาสตอไป

4

ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพ
ตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม กอนการจัดกิจกรรม ระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาหและ
หลังการจัดกิจกรรม
2. เพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรม

ความสําคัญของการวิจัย
ผลของการวิจยั ครั้งนี้จะเปนขอมูลเบื้องตนใหครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยใชเพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
โดยผานกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจยั
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป และกําลัง
ศึกษาอยูโรงเรียนวัดบางปะกอก สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นอนุบาล
ศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 6 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด
193 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนีเ้ ปนนักเรียนชาย - หญิงที่มีอายุระหวาง 5 - 6 ป ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูชนั้ อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดบางปะกอก สํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร สังกัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ไดมาโดยการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1. เลือกนักเรียนโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับ
สลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 1 หองเรียน จากจํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 34 คน
ขั้นที่ 2. ผูวิจยั ทําการประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย หองที่ไดรับการสุม
คัดเลือกจากขอ 1 โดยใชแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย จากนัน้ ตรวจใหคะแนน เรียง
คะแนนจากมากไปนอย แลวคัดเลือกเด็กทีม่ ีคะแนนนอยจากอันดับสุดทายขึน้ ไปจํานวน 15 คนมาเปน
กลุมตัวอยาง
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ระยะเวลาของการศึกษาวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ทาํ การวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดยทําการทดลองเปนระยะ
เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที รวม 24 ครั้ง
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
ตัวแปรตาม ไดแก สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ทีก่ ําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก สํานักงานเขต
ราษฎรบูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม หมายถึง การจัดกิจกรรมในชวง
กิจกรรมสรางสรรค ที่เปดโอกาสใหเด็กไดวาดภาพตอเติมจากสิ่งเราที่กําหนด คือ รูปภาพตัดปะที่ได
จากภาพถายหรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ ไมวา จะเปนหนังสือ นิตยสาร วารสารหรือตําราตางๆ ซึง่ เปนรูปภาพ
ที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรูที่เด็กเรียน โดยเด็กไดรวมทํากิจกรรมเปนกลุม ๆ ละ 5 คน ซึง่ ในการจัด
กลุมนัน้ จะหมุนเวียนเปลีย่ นกันไป ไมเปนกลุมเฉพาะตัว โดยเด็กสามารถเลือกกลุม ไดเอง หรือใชเกม
ในการแบงกลุม
กระบวนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ประกอบดวย ขัน้ นําเขาสูบทเรียน ขัน้ ดําเนินการ และขั้นสรุป ดังนี้
2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียมความพรอมผูเรียนใหทราบวาจะตองเรียนรู
อยางไร มีสอื่ วัสดุอุปกรณอะไรบางที่ควรรูจัก และมีวธิ ีขั้นตอนการทํางานอยางไร โดยเชื่อมโยงความ
สนใจสูรูปภาพกิจกรรมตางๆ โดยใชบทเพลงและรูปภาพ
2.2 ขั้นดําเนินการ เปนขัน้ ของการใหผูเรียนไดรวมกันสรางสัมพันธภาพดวยการ
พูดคุยสนทนาสื่อความหมายตางๆ ใหเขาใจกัน ดวยการแสดงทาทางที่เปนมิตรตอกันกับเพื่อนในกลุม
และรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ใหผลงานสําเร็จสมบูรณ
2.3 ขั้นสรุป เปนขั้นของผูเรียนในกลุม มีการพูดคุยตกลงกันและใหมกี ารสงตัวแทน
เปนผูนาํ ออกมาพูดสื่อความหมาย อธิบายผลงานการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดใหเพื่อนกลุม อื่นๆ
ไดรับฟงดวย โดยคุณครูรวมสรุปถึงการมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน ทําใหผลงานสําเร็จไดจากความ
รวมมือของทุกคน
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3. การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย หมายถึง การเพิ่มขึน้ หรือลดลงของ
สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ในขณะที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะ
ติดเปนกลุม โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม การพูดสื่อความหมาย การแสดงทาทางเปน
มิตร และการมีสวนรวมกับเพื่อน ซึ่งสามารถวัดไดดวยแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมขณะทํากิจกรรมรวมกัน ออกเปน
3 ดาน ไดแก
3.1 การพูดสื่อความหมาย ไดแก
3.1.1 พูดชมเชยในสิ่งที่เพื่อนทําไดสําเร็จ
3.1.2 พูดแสดงความคิดเห็น
3.1.3 บอกเพือ่ นใหมารวมทํากิจกรรม
3.1.4 พูดกลาวขอบคุณเมื่อไดรับความชวยเหลือจากเพือ่ น
3.1.5 พูดแนะนําใหเพื่อนเขาใจ
3.2 การแสดงทาทางเปนมิตร
3.2.1 ยิ้มแยมแจมใสชักชวนเพื่อนคุย
3.2.2 สบตาเพื่อนในขณะพูด
3.2.3 สนใจในการกระทําของเพื่อน
3.2.4 ไมแสดงทาทางหยาบคายเมื่อไมพอใจเพื่อน
3.2.5 สัมผัสรางกายเพื่อน เพื่อกลาวขอโทษหากมีการขัดแยงกัน
3.3 การมีสว นรวมกับเพื่อน
3.3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง
3.3.2 ใหความรวมมือขณะทํากิจกรรม
3.3.3 แบงปนวัสดุอุปกรณใหเพื่อน
3.3.4 ชวยเหลือเพื่อนขณะทํากิจกรรม
3.3.5 มีความเปนผูนาํ ผูตาม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรมการวาดภาพ
ตอเติมจากภาพปะติด
เปนกลุม

สัมพันธภาพทางสังคม
1. การพูดสื่อความหมาย
2. การแสดงทาทางเปนมิตร
3. การมีสว นรวมกับเพื่อน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมุติฐานในการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
มีการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด
เปนกลุม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยไดศึกษาเอกสารตําราและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ โดยไดนําเสนอตาม
หัวขอดังตอไปนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
1.1 ความหมายพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย
1.2 ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
1.3 ลักษณะความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย
1.4 ความหมายของการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
1.5 ความสําคัญของสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพทางสังคม
1.7 บทบาทครูกับแนวทางสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกับเด็กปฐมวัย
1.8 การจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกบั เด็กปฐมวัย
1.9 ปจจัยที่มอี ิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเด็กปฐมวัยกับบุคคลอืน่
1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค
2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
2.2 ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
2.4 บทบาทครูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
2.5 ศิลปสรางสรรคกับการสรางลักษณะนิสัยของเด็ก
2.6 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับศิลปสรางสรรค
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
3.1 ความหมายและความสําคัญของการวาดภาพ
3.2 การวาดภาพกับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
3.3 พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
3.4 พฤติกรรมการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
3.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย

9
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของกับกิจกรรมกลุม
4.1 ความหมายของกลุม และกิจกรรมกลุม
4.2 ความสําคัญของกิจกรรมกลุม
4.3 แนวทางการจัดกิจกรรมและการเขากลุมของเด็กปฐมวัย
4.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเปนกลุม

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัย
1.1 ความหมายพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย
จากการศึกษาคนควาพบวาไดมีผูใหความหมายของพัฒนาการทางสังคมไวหลากหลาย
ทัศนะดวยกัน กลาวคือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2528: 220) กลาววา พัฒนาการทางสังคม
หมายถึง การพัฒนาความสามารถในการแสดงออกของมนุษยใหสอดคลองกับแบบแผน และเปนที่
ยอมรับของสังคมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวติ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
นภเนตร ธรรมบวร (2540: 97) กลาววา พัฒนาการทางสังคม หมายถึง การเรียนรูท ักษะ
ในการปฏิสัมพันธที่สลับซับซอนรวมตลอดถึงความสามารถในการตอบสนองทางสังคมตางๆ เชน
มารยาทในการอยูรวมกันกับผูอื่นการเลือกใชคําพูดทีเ่ หมาะสมกับสถานการณตางๆ นอกจากนั้นยังรวมถึง
ความสามารถในการเขาใจในสถานการณ อารมณ ความรูสึกของผูอื่น การแกปญหาตางๆ และ
บทบาททางสังคม
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 101) ใหความหมายของพัฒนาการทางสังคม ไววา
พัฒนาการดานสังคมหมายถึงพัฒนาการเรียนรูทางสังคมจากความรูสกึ ผูกพัน ใกลชิด ภายในครอบครัว
ที่ตองการพึง่ พาผูอนื่ ไปสูการพึ่งพาตนเองและการปรับตัวเขากับผูอนื่ ซึ่งเด็กระดับปฐมวัยสนใจเรียนรู
สิ่งรอบตัวมากขึ้นและเรียนรูท ี่จะสรางความสัมพันธกับผูอ ื่น หากเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเพือ่ นวัย
เดียวกันหรือผูอื่นมากขึ้นอีกทั้งไดรับการปลูกฝงลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคม เด็กยอม
สามารถปรับตัวใหเขากับผูอ ื่นและเรียนรูบ ทบาทของตนเองในสังคมไดดียิ่งขึ้น
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546: 127) กลาววาพัฒนาการทางสังคมเปนพัฒนาการของ
ความสามารถแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแบบแผน ที่สังคมยอมรับ
ได พฤติกรรมแสดงออกจะบงบอกใหเห็นถึงเจตคติ และคานิยมเฉพาะตนของบุคคลคนนัน้
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ดังนัน้ ความหมายของพัฒนาการทางสังคมสรุปไดวาเปนการแสดงออกของพฤติกรรมตางๆ
ที่มีความสัมพันธตอบุคคล สถานการณหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว ซึ่งเริม่ จากการเรียนรูและมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลและสภาพแวดลอมที่ใกลตัว สูการปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของผูอื่นใน
สังคม สามารถปรับตัวรวมเลนรวมทํางานและดําเนินชีวติ อยูในสังคมไดอยางมีความสุขเหมาะสมตาม
วัยและชวงอายุของแตละบุคคล
1.2 ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ไดมีผูกลาวถึงลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยเอาไว ดังนี้
มุสเซนและคองเกอร (ขจิตพรรณ ทองคํา. 2536: 12; อางอิงจาก Mussen;& Conger.
1965: 383) กลาวถึงลักษณะของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัย 3 - 6 ป วาเปนวัยที่เริ่มพัฒนา
ความสามารถในการเขาสังคม ซึ่งจะขยายสังคมภายในครอบครัวออกสูสังคมภายนอก เด็กจะเพิ่ม
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองและเรียนรูที่จะปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่น
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539: 21) กลาววาจากความรูสึกผูกพัน
ภายในครอบครัว ที่พงึ่ พาตนเองและการปรับตัวเขากับผูอื่น มีความสนใจกับการเรียนรูสิ่งรอบตัวมาก
ขึ้นและเรียนทีจ่ ะสรางสัมพันธกับผูอื่น แตการแสดงพฤติกรรมในระยะแรกอาจมีปญหาเกี่ยวกับการ
ปรับตัวเขากับบุคคลอื่นเพราะเด็กวัยนี้จะยึดตนเองเปนศูนยกลางยังไมรูจักควบคุมอารมณและยอมรับ
ความคิดความรูสึกของผูอื่น แตเมื่อเด็กมีปฎิสัมพันธกบั เพื่อนวัยเดียวกันหรือผูอื่นมากขึ้น อีกทั้งไดรับ
การปลูกฝงลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคม เด็กยอมสามารถปรับตัวใหเขากับผูอื่นและเรียนรู
บทบาทของตนเองไดดียิ่งขึน้
จิตตินันท เดชะคุปต (2537: 55) กลาวถึงลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัยอายุ
5 - 6 ป ว า จะมี ก ารเล น รวมเป น กลุม กั บ เพื่ อ นมากขึ้น รูจัก การเป น ผูให และผูรับ ที่ดี กระตือรื อร น
ชวยเหลือผูอื่น เขาใจความรูสึกผูอื่น
วิณี ชิดเชิดวงศ (2537: 171 - 172) ไดจําแนกลักษณะพฤติกรรมทางสังคม ดังนี้
1. ความดื้อรัน้ เด็กวัยนี้ชอบปฏิเสธและมักจะทําตรงขามกับที่บอกซึง่ เปนพฤติกรรม ที่
แสดงออกเพื่อตอตานผูใหญ การแสดงความดื้อรั้นของเด็กแตละคนไมเหมือนกัน อาจจะแสดงออกใน
รูปของการพูดจาหรือทําเปนเมินเฉย ไมสนใจในสิง่ ที่เคยทําเปนประจํา ความดื้อรั้นจะเกิดขึ้นเปนปกติ
กับเด็กอายุ 2 - 3 ขวบ และจะพัฒนาถึงขีดสุดเมื่ออายุ 3 - 4 ขวบ
2. ความกาวราว เปนปฏิกริ ิยาที่เด็กตอบสนองตอความไมสมหวัง หรือความคับของใจ
วิธีแสดงความกาวราวจะเปลี่ยนไปตามวัยของเด็ก ตัง้ แตการรองไห ใชกําลังตอสู มาเปนคําพูดหรือ
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หลีกหนีสถานการณทที่ ําใหไมพอใจ เด็กอายุ 3 - 4 ขวบ จะแสดงความกาวราวในรูปของการใชคําพูด
มากกวาใชกําลังตอสู บางทีก็ใชวิธฟี องผูใหญ
3. การทะเลาะวิวาท เกิดขึ้นเมื่อเด็กเลนกันแลวเกิดขัดใจกัน เด็กจะทะเลาะกันนอยกวา
เด็กโต และทะเลาะกันในระยะสั้น เมื่อหายโกรธก็จะลืมและเลนกันอีก วัย 3 ขวบ เปนวัยที่ชอบทะเลาะ
กันมากที่สดุ หลังจากนั้นเด็กจะเริ่มรูจักปรับตัวใหเขากับสังคมไดดีขึ้น
4. การรวมมือ เด็กเล็กมีความรวมมือกับผูอื่นนอยกวาเด็กโต เพราะเด็กเล็กมักสนใจ
ตนเอง และตองการใหผูอื่นสนใจตน เด็กวัยนีย้ ังไมรูจักการใหการรับ ขาดประสบการณทางสังคม
ทําใหไมประนีประนอมกัน มักจะทะเลาะกันบอย ๆ แตโกรธกันไมนานก็เลนรวมกันอีก
5. การยอมรับจากสังคม ระยะแรกเด็กเห็นความสําคัญของผูใหญมากกวาเพื่อนเลน
วัยเดียวกัน และตองการใหผูใหญยอมรับตน ตอมาเด็กจะเห็นความสําคัญของเพื่อนมากยิง่ ขึ้นและ
จะพยายามใหมีพฤติกรรมเปนทีย่ อมรับของเพื่อน
6. การคบเพื่อน วัยทารกพอใจที่จะอยูใกลชิดกับผูใหญ พอระยะ 2 - 3 ขวบ เด็กจะเริ่ม
จะเบื่อหนายตอการอยูใ กลผใู หญ ตองการเลนกับเพือ่ นวัยเดียวกันมากกวา ระยะแรกเด็กจะเลนคนเดียว
ตอมาจะดูเด็กอื่นๆ เลน และพยายามเขาไปเลนดวย อายุ 4 ขวบ เด็กจะหัดเลนเปนกลุม และนิยมเลน
กับเพื่อนเพศเดียวกันมากกวาเพื่อนตางประเทศ
7. การเปนผูน าํ เด็กวัยนี้ตองการเปนผูน ํา ตองการปฏิบัติตนตามอยางคนที่ชอบ ซึ่ง เขา
ถือวา เปนผูน าํ ของเขาอีกทีหนึง่ ผูน าํ ของเด็กวัยนีม้ ีลักษณะตัวโต อายุมาก ฉลาดกวา สามารถ ออก
ความคิดเห็น แนะนําการเลนแกเขาได เขาจะยอมทําตามคําแนะนําของเด็กโต เพราะไดรับการฝกให
ยําเกรงและเชือ่ ฟงผูใหญ
ซีเฟลดท (จิณณภัส ศรีทอง. 2541: 12 - 13; อางอิงจาก Seefeldt. 1980: 7 - 11) ได
อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยไวดังนี้
1. ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย 3 ป เปนวัยแหงการยึดตนเองเปนศูนยกลาง เด็กจะ
เห็นวาตนเองสําคัญที่สุด มีความสุขที่จะเลนคนเดียว แตก็ชอบที่จะนั่งเลนอยูขาง ๆ ผูอื่น ไมเลนเปน
กลุมหรือเลนรวมกับผูอนื่ ไมใหความรวมมือ ไมแบงปน วัยนีย้ ังไมมเี พื่อนที่ชอบเปนพิเศษ และจะเลน
กับเด็กทีม่ าอยูใกล ๆ เทานัน้
2. ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย 4 ป เด็กวัยนี้เริ่มสนใจผูอื่นมากขึ้น เด็กจะเริ่มเลน
กับผูอื่นบางในบางสถานการณ ชอบเลนบทบาทสมมติและเลียนแบบชีวิตในครอบครัวซึ่งพบเห็นใน
ชีวิตประจําวัน โดยทัว่ ไปเด็กยังมีลักษณะที่แสดงถึงความกาวราวทางกาย เอะอะ ไมระมัดระวัง เกเร
และยังมีลกั ษณะของการเปนนาย ขณะเดียวกันเด็กจะเริ่มเปนผูชว ยที่ดี มีทที าแสดงความ เปนมิตร
เริ่มรูจักการแลกเปลี่ยนและการรอคอย เริม่ แบงปน
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3. ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย 5 ป เด็กวัยนี้มีความเปนมิตรมากขึ้น มีความกระตือรือรนที่
จะชวยเหลือผูอ ื่น เริ่มเขากลุมใหญขึ้นจาก 2 คน เปน 5 คน เริ่มมีเพื่อนที่ถกู ใจเปนพิเศษ ชอบเลน
ละครสมมติ เลนเลียนแบบ เลนละครใบ การทะเลาะกับเพื่อนลดนอยลงเพราะเริ่มเขาใจและยอมรับ
ความสําคัญของผูอนื่ เปนระยะที่เริม่ จะมีความเห็นคลอยตามผูอ่นื และเริ่มมีความรูสึกไมพอใจ ถาเพื่อน
ในกลุมไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม
4. ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย 6 ป เด็กวัยนีเ้ ริ่มมีการประสานสัมพันธกับผูอนื่ เลนเปน
กลุมและมักจะเปนเพื่อนเพศเดียวกัน เริ่มรูสึกกังวลเกี่ยวกับสังคมภายในกลุม ของตนเอง มีเพื่อนรัก
เปนพิเศษเพียงคนเดียว ในการเลนยังชอบแสดงเปนคนเดน เลนรุนแรงพยายามทีจ่ ะเปนที่หนึง่ ใน
การเลนตองการเปนผูน ําและถาหากการเลนนัน้ มีกฎเกณฑทยี่ ากเกินกวาความสามารถของตนเองก็
พยายามปรับกฎนั้นใหมาเปนประโยชนของตน
เบญจา แสงมลิ (2545: 98 - 100) ไดจําแนกลักษณะพัฒนาการทางสังคม ดังตอไปนี้
1. การชวยเหลือตนเอง คือ การรูจักทําสิง่ ตาง ๆ ใหกบั ตนเอง เชน การใสรองเทาเอง
ติดกระดุมเอง สังเกตไดจาก การแตงตัว การรับประทานอาหาร การเขาหองน้าํ หองสวม การใช
เครื่องมือตาง ๆ การทํางานและการเลน
2. การเขาหมูพ วก คือ การเขากับเพื่อนฝูงและสังคมรอบ ๆ ตัวเด็ก สังเกตไดจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อน การเลนกันกับเพื่อน หนาตาทาทางที่แสดงออกมาให สังเกตได การ
แสดงกิริยาทาทางตอเพื่อน การสนทนาโตตอบกับเพื่อน
3. การเปนผูน าํ ผูตาม คือ การแสดงตัว แสดงความคิดเห็นหรือแสดงกิจกรรมอยางใด
อยางหนึง่ แลวมีผูปฏิบัติตาม สังเกตไดจากบุคลิกภาพของเด็ก ความรับผิดชอบของเด็ก การยอมรับของ
เพื่อน การทําตัวเปนตัวอยางที่ดี การจูงใจชักชวนใหผอู ื่นปฏิบัติตาม
4. ความเอื้อเฟอ คือ การรูจกั แบงปนสิง่ ของใหเพื่อนฝูงหรือการมีนาํ้ ใจ ชวยเหลือเพื่อนฝูง
สังเกตไดจาก การคบเพื่อน การเลนกับเพือ่ น การทํางานกับเพื่อน การยอมรับและการปฏิบัติตอเพื่อน
5. การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน คือ การรูจักใหสังคม ทําตัวใหเปนประโยชนแก
เพื่อนฝูงและคณะ สังเกตไดจากการอาสาชวยครู ผูใหญ การรับใชสังคม เพื่อนฝูง การแสดงน้าํ ใจใน
การชวยเหลือผูอื่น ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ทั้งที่บานและที่โรงเรียน การเสนอตัว ใหความ
ชวยเหลือผูอื่น
6. ความรวมมือ คือ การมีสว นรวมในการทํากิจกรรมตาง ๆ กับเพื่อน กับครู กับโรงเรียน
สังเกตไดจาก ขณะทํางานรวมกับเพื่อน ขณะเลนรวมกับเพื่อน การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
ผลงานของเด็ก การปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่
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7. ความรับผิดชอบ คือการมุงมัน่ ในการทีจ่ ะทํางานหรือสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหสาํ เร็จ มี
ความหวงใย เอาใจใส เปนธุระกับงานนัน้ ๆ สังเกตไดจาก การเก็บรักษาสิ่งของหลังจากการเลนและ
ทํางาน ลักษณะทาทีที่รับมอบหมายงาน ลักษณะทาทีในการทํางาน ความสําเร็จของงานที่ทาํ ความ
อดทน มีระเบียบวินัย
8. มารยาท ความประพฤติที่ดีงาม ซึง่ แสดงและปฏิบัติไดถูกตองตามวัฒนธรรมไทยและ
เหมาะสมกับบุคคล สังเกตไดจาก การสนทนาโตตอบ การปฏิบัติตอเพื่อน ผูใหญ ผูท ี่ต่ํากวา การ
ปฏิบัติตนไดถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย
จากที่กลาวมาสรุปไดวา ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยมี 2 ลักษณะ คือ
พฤติกรรมการชอบสังคม และพฤติกรรมที่ตอตานสังคม ซึง่ เมื่อเด็กมีการเลนและปฏิสัมพันธกับ คน
อื่นมากขึ้นเด็กไดเรียนรูที่จะปรับพฤติกรรมใหเปนทีย่ อมรับของสังคมที่เด็กอยูรวมดวย สามารถปฏิบัติ
ตนตามขอตกลงในกลุม ได เรียนรูท ี่จะปรับตัวใหเขากับผูอ ื่นและเรียนรูบ ทบาทหนาทีข่ องตนเองเพื่อใหอยู
รวมกับคนอืน่ ไดอยางมีความสุข
1.3 ลักษณะความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสังคม เริ่มจากผูใกลชิดกับเด็ก แลวขยายไปสูการมีเพื่อน
เด็กในชวงอายุน้ีเรียนรูที่จะปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ นอกบาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อนในวัย
เดียวกัน และเด็กเริ่มเรียนรูที่จะปรับตัวเขากับเพื่อน ๆ ซึ่งมีผกู ลาวถึงลักษณะความตองการทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย เอาไวดังนี้
พัชรี สวนแกว (2545: 63 - 64) กลาวถึง ความตองการทางสังคมแมบุคคลจะมีความ
ตองการโดยพืน้ ฐานในลักษณะเดียวกัน แตเด็กปฐมวัยจะมีความตองการที่แตกตางไปจากบุคคลวัย
อื่น ๆ ซึ่งอาจแบงความตองการของเด็กปฐมวัยออกเปน
1. ความตองการพื้นฐานทางกายเพื่อใหชวี ติ ดํารงอยู ไดแก ปจจัยดานโภชนาการ
สาธารณสุขทีอ่ ยูอาศัย เด็กที่กําลังเจริญเติบโตตองการโอกาสที่จะไดออกกําลังกาย การพักผอน
การไดรับการเลี้ยงดู และดูแลทางรางกาย
2. ความตองการความอิสระ เด็กปฐมวัยจะมีความตองการความอิสระทีจ่ ะเริ่มตนกระทํา
บางสิง่ บางอยาง มีการวางแผน และการเขาสูสังคมในสภาพแวดลอมนั้น เชน การสํารวจ และจับ
ตองสิ่งรอบ ๆ ตัว ตลอดจนการคนหาสิง่ ตางๆ ดวยตนเอง
3. ความตองการผลสัมฤทธิ์ เด็กปฐมวัยเมือ่ ทําอะไรแลวมีความตองการที่จะประสบ
ผลสําเร็จและหลีกเลี่ยงจากความลมเหลว

14
4. ความตองการประสบการณที่ทา ทายเด็กปฐมวัยตองการที่จะเผชิญสิ่งทีท่ าทายเพือ่
เรียนรูสิ่งตาง ๆ
5. ความตองการมีเพื่อน เด็กสวนใหญชอบอยูใกลชิดกับผูอื่น เด็กจะรูสึกพอใจที่ไดเปน
สวนหนึง่ ของกลุม ตลอดจนการไดรวมงานอยูรวมกับผูอ ื่น
ภรณี คุรุรัตนะ (2540: 21 - 25) กลาวถึง ความตองการทางสังคมของเด็กอายุ 5 - 6 ป
วา มีความตองการกําลังใจจากผูใหญและคําชมเชยในผลงาน ตองการความชวยเหลือ ตองการ
คําตอบที่ถูกตองเมื่อถามคําถามผูใหญ ตองการความคิดอิสระที่จะเลน ทดลอง สํารวจในบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมที่แปลกใหมชวนใหสนใจ
พรรณี ชูทัย เจนจิต (2537: 157 - 158) กลาววา เด็กในชวงอายุนี้เรียนรูที่จะติดตอ
สมาคมกับคนอื่น ๆ โดยเฉเพาะกับเพื่อนวัยเดียวกันเด็กเริ่มที่จะเรียนรูปรับตัวเขากับเพื่อน
ลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัยมีดงั นี้
1. เด็กเริ่มมีความตองการจะสรางสัมพันธภาพกับเพื่อนในวัยเดียวกันและมีเพื่อน
1 - 2 คน และเปนเพศเดียวกัน
2. มีความตองการที่จะเลนกับเพื่อนเปนกลุม เล็ก และเปนกลุมยอย ๆ การเลนเปนไปใน
ลักษณะตางคนตางเลน แมวาจะอยูในกลุม เดียวกัน
3. มีการทะเลาะเบาะแวงกันบอย ๆ แตเปนชวงระยะสัน้ ๆ เด็กมักจะลืมงาย
4. เด็กมีความตองการทีจ่ ะแสดงออกและจะสนุกสนานกับการเลนละคร ซึ่งเขาอาจ
แตงขึ้นเองหรือเลียนแบบรายการโทรทัศน
5. เด็กชายและเด็กหญิงมีความสนใจคลายกันและยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทเพศ
6. เด็กตองการเปนทีย่ อมรับของผูใหญและกลุมเพือ่ นตางจากวัยทารกทีก่ ลัวคนแปลกหนา
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวาความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย คือ การทีเ่ ด็ก
ตองการมีสว นรวมในสังคม โดยการมีกลุมเพื่อน ตองการอิสระที่จะเรียนรูประสบการณรอบตัว ตองการ
กําลังใจ ความปลอดภัย การยอมรับ การชวยเหลือ และคําชมจากผูใหญ ดังนั้น เพือ่ เปนการตอบสนอง
ความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย จึงควรจัดใหเด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม พูดคุย
ปรึกษากันอยางเปนอิสระ มีการแสดงผลงานความสามารถใหเพื่อนและครูไดเห็นและไดรับการยอมรับ
ทําใหเด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความรูสกึ ดีและเรียนรูที่จะปรับพฤติกรรมใหเปนที่ยอมรับของ
สังคม ทํางานและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
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1.4 ความหมายของการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ไดมีผูกลาวถึงความหมายของการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม เอาไวดังนี้
โฮเวิรด การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2552: 33 - 34; อางอิงจาก Howord Gardner.
1993) นักวิทยาศาสตรดานระบบประสาทแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดไดศึกษาเกีย่ วกับความหลากหลาย
ของสติปญญาและไดพูดถึงสติปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) ที่
เกีย่ วของกับการสรางสัมพันธภาพวา คือ ความสามารถในการเขาใจอารมณ ความรูสึก ความคิด และ
เจตนาของผูอนื่ ทัง้ นี้รวมถึงความไวในการสังเกต น้ําเสียง ใบหนา ทาทาง ทัง้ ยังมีความสามารถสูงใน
การรูถงึ ลักษณะตางๆ ของสัมพันธภาพทางสังคมของมนุษยและสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
ไฉไล บุญมาก (2537: 19) กลาววา การสรางสัมพันธภาพ หมายถึง การทีเ่ ด็กสามารถ
อยูรวมกันกับเพื่อนได โดยที่เพื่อน ๆ ในกลุมยอมรับ มีอารมณและพฤติกรรมที่แสดงออกตอกันอยาง
เหมาะสมตลอดจนเอื้อเฟอตอเพื่อนในกลุม
ดารณี ดิษยเดช (2531: 8) กลาววาพัฒนาการทางสังคมเปนการแสดงความสามารถใน
การแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับแบบแผนที่สงั คมยอมรับ ปฏิบัติตนไดตามที่สงั คมกําหนด และมี
ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึง่ ของสังคม มีสวนรวมและพอใจกับสังคมนั้นๆ
อรวรรณ สุมประดิษฐ (2533: 12) กลาววา พัฒนาการทางสังคมเปนการแสดงพฤติกรรม
ของมนุษยที่สงั คมนัน้ ยอมรับและสามารถปฏิบัติตามบทบาทที่วางไวไดอยางถูกตอง โดยรูสึกวาตน
เปนสวนหนึง่ ของสังคม
จากขอความดังกลาวขางตนสรุปความหมายของการพัฒนาสัมพันธภาพทางสัง คม
ไดวา การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยเปนวัยที่เด็กมีการปรับตัวเรียนรูพฤติกรรมทาง
สังคม สามารถสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับผูอื่นไดตามลําดับขั้นตอนของวัยและชวงอายุ เด็ก
สามารถแสดงพฤติก รรม ความรูสึก ที่เ หมาะสมในสภาพแวดลอ มและสถานการณตา งๆ ใน
ชีวิตประจําวัน สามารถเลน ทํางาน และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวย
สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการทางสังคมในลําดับตอไป
1.5 ความสําคัญของสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
สัมพันธภาพทางสังคมเปนสิง่ ที่มีความสําคัญอยางยิง่ สําหรับเด็กปฐมวัย ซึง่ มีผูกลาว
เอาไวหลายทัศนะ ดังนี้
พัชรี ผลโยธิน (2538: 2) กลาววา เด็กอนุบาลนัน้ ถามีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอื่น
หรือผูใหญ เด็กจะยิ่งมีโอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอ ื่น รูจกั แกไขปญหาและเพื่อนจะมีอิทธิพลตอ
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การพัฒนาเด็กดานสังคมและสติปญญาเปนอยางยิ่ง ทัง้ นี้เพราะเด็กตางกับผูใหญตรงที่เด็กจะแสดงออก
กับเพื่อนแตละคนอยางเสมอภาค ซึ่งเทากับเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็นโตแยงกัน อยางอิสระ
ถาเปดโอกาสเด็กอยางตอเนือ่ งเด็กจะเห็นวาคนอืน่ มีความคิด ความรูสึกแตกตางจากตนเองได และ
เริ่มตระหนักถึงพฤติกรรมของตนที่แสดงตอคนอื่น
ชิคเคนแดนซ (สุทธิพรรณ ธีรพงศ. 2534: 15; อางอิงมาจาก Chickendanz. n.d.)
กลาววา การทีเ่ ด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคมโดยเฉเพาะอยางยิ่งการปฏิสัมพันธกับกลุม เพื่อนในโรงเรียน จะ
ทําใหเด็กไดเรียนรูวธิ ีปฏิบัติตน ซึง่ ตางจากพฤติกรรมทีต่ นอยูที่บา น เพราะที่โรงเรียน เด็กจะตองเรียนรู
วาเขากําลังมีการแบงปน ทัง้ ในดานของพืน้ ที่ วัสดุของเลน เรียนรูการทํางานรวมกันกับเพื่อน ตองยอมรับ
ฟงทัศนะของผูอื่น เรียนรูเรือ่ งของการใหความรวมมือ ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําเด็กไปสูวธิ ีการปรับตัวใหเขากับ
ผูอื่นตอไป
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2549, กรกฎาคม: 18 - 21) กลาววา เด็กจะเรียนรูความคิดเห็นและ
ความรูสึกของผูอื่นและพรอมที่จะแกไขพฤติกรรมการแสดงตนตอผูอื่นในทางที่ดี เรียนรูที่จะหวงใยผูอื่น
ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น ซึ่งสังคมของเด็กกาวหนาขึน้ ตามลําดับจากบานสูโรงเรียนและสูชุมชนนอก
โรงเรียนที่เปนสังคมไกลจากตัวเด็กออกไป การมีสมั พันธภาพทางสังคมมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ การ
เรียนรูที่จะสรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน รวมทั้งมีความพึงพอใจในสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีตอ
ผูอื่นเปนสิง่ ที่จาํ เปนอยางยิง่ สําหรับเด็ก เด็กทุกคนตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพือ่ น ความสัมพันธที่
เด็กมีตอเพื่อนจะเปนเครื่องตัดสินวาเขามองโลกและตนเองอยางไรถาเขารูสึกมั่นคงในความสัมพันธ
กับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกัน เขาก็จะรูสึกวาโลกนี้เปนสถานที่ที่อบอุนนาอยูรูสึกมั่นใจในตนเอง
และผูอื่นดวย ซึ่งเด็กมีความตองการที่จะเลนกับเพื่อนเปนกลุม ตองการความปลอดภัยการยอมรับ
กําลังใจ และคําชมจากผูใหญ ตองการความอิสระและความชวยเหลือ ซึ่งเปนลักษณะความตองการ
ทางสังคมของเด็ก การจัดใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม ใหเด็กไดแสดงออกทําใหเด็กเกิดการ
ปรับตัวและปรับพฤติกรรม มีความภาคภูมิใจในตนเอง อันนําไปสูพฤติกรรมทางสังคมทีพ่ ึงประสงค
จากขอความดังกลาวขางตน สรุปความสําคัญของสัมพันธภาพทางสังคมสําหรับเด็ก
ปฐมวัยไดวา เด็กจะเรียนรูก ารมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่นจากบุคคลและสภาพแวดลอมรอบตัวโดยการเลน
ทํากิจกรรมตางๆ รวมกันกับเพื่อนในวัยเดียวกัน ซึง่ นับไดวาสัมพันธภาพทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัยเปน
สิ่งสําคัญอยางยิ่งที่เด็กจะปรับตัวและแสดงพฤติกรรมที่ดีตอผูอิ่นเพื่อตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อน
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1.6 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพทางสังคม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพทางสังคมมีหลายทฤษฎีแตที่เห็นเดนชัด ไดแก ทฤษฎี
พัฒนาการทางสังคมของอิรคิ สัน ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรสและทฤษฎีพัฒนาการ
ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลของซัลลิแวน ทฤษฎีดังกลาวสรุปไดดังนี้
1.6.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน (Erikson’s Theory of Development)
อิริคสัน (พรรณี ชูทัย เจนจิต. 2528: 68 - 71; อางอิงจาก Erikson. 1975)
เนนถึงความสัมพันธของบุคลิกภาพของมนุษยวา จะพัฒนาไดดีหรือไมขึ้นอยูกับความสําเร็จในแตละ
ชวงอายุ การพัฒนาที่เกิดขึ้นในแตละชวงของชีวิต ถาไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่บุคคลจะมี
บุคลิกภาพดีและพรอมที่จะพัฒนาขึ้นตอไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอีริคสันไดแบงระยะพัฒนาการ
ทางสังคมไว 8 ระยะและที่เกีย่ วของกับชวงปฐมวัยมี 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะความรูสึกเชื่อมั่น (The Sense of Trust) อายุของเด็กระยะนีอ้ ยูระหวาง
หลังคลอดจนถึง 1 ป ระยะนี้เด็กมีความสบายทางกายและไดรับความรักความอบอุนจากแมในยามที่
เขาตองการ เด็กจะมีการปรับตัวที่ดีสามารถพัฒนาการความรูสึกไววางใจขึ้นไดและในทางตรงกันขาม
ถาทารกขาดความสุขทางกาย ขาดความรักความอบอุน ก็จะเปนผูท ี่ไมสามารถควบคุมอารมณตนเอง มี
ความกลัวและขาดความไววางใจผูอนื่
2. ระยะความตองการทําหรือคนหาดวยตนเอง (The Sense of Autonomy)
อายุ ข องเด็ก ระยะนี้อยูร ะหว า ง 1 - 3 ป เป น ระยะที่เ ด็ก เริ่ ม ฝ ก การขับถ า ยถา เด็ก ปฏิบั ติได ดีก็จ ะ
สามารถผานขั้นนี้ไปไดดวยดี เด็กจะเรียนรูในการรักษาความตั้งใจของตนเองและทําความตั้งใจใหเปน
จริงได
3. ระยะการคิดริเริ่ม (The Sense of Initiative) อายุของเด็กระยะนีอ้ ยูระหวาง
3 - 6 ป เด็กจะพยายามสรางเอกลักษณของตนเองและสามารถแสดงความรูสึกและพฤติกรรมที่เหมาะสม
ในสภาพแวดลอมตางๆ ได เด็กสามารถพัฒนาความรวมมือและการเปนผูน าํ ผูต ามที่ดีได ระยะนี้
หากเด็กเกิดความกลัวเด็กจะยึดผูใหญเปนทีพ่ ึ่งตลอดเวลา ทําใหความคิดจินตนาการและการพัฒนา
ทักษะทางสังคมถูกจํากัดลงไปดวย (Maier. 1969: 32 - 35)
จากทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสังคมของอิริคสัน จะเห็นไดวาการพัฒนาสัมพันธภาพ
ทางสังคมของบุคคล มีการพัฒนาเกิดขึน้ ในแตละชวงของชีวิต ซึ่งถาบุคคลไดรับการตอบสนองอยาง
เต็มที่ จะทําใหมีบุคลิกภาพที่ดี พรอมที่จะพัฒนาขึน้ ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การสงเสริม
และพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของบุคคลจึงควรไดรับการเปดโอกาสใหมกี ารปฏิสัมพันธที่ดี เนน
ความสัมพันธของบุคลิกภาพของมนุษยในแตละชวงของชีวิต
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1.6.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรส (Havighurst’s Theory of
development)
พรรณี ชูทัย เจนจิต (2537: 77 - 78) กลาววา ฮาวิกเฮอรส (Havighurst)
ไดรับอิทธิพลแนวความคิดจากอีริคสัน (Erikson) เกี่ยวกับลักษณะของพัฒนาการแตละชวงวัยของ
บุคคลโดยเขาไดอธิบายวาในแตชวงวัยของชีวิตนั้นเปนงานประจําวัน ซึ่งเปนงานที่เด็กแตละคนควรจะ
ไดทําในชวงนัน้ ๆ ถาบุคคลใดไมประสบผลสําเร็จในงานนัน้ จะมีผลตอการปรับตัว ฮาวิกเฮอรสไดแบงงาน
ที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมในวัยทารกและในวัยเด็กตอนตนออกเปน 3 ประการคือ
ประการที่ 1 เด็กสามารถมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความจริงทางสังคม และ
ทางกายภาพ ซึ่งหมายถึงการที่เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน พอ แม
โรงเรียน ครู และสิ่งตางๆ ทีเ่ ด็กตองเกี่ยวของดวย
ประการที่ 2 เด็กสามารถทีจ่ ะเรียนรูการสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับพี่
นองและบุคคลอื่นๆ รวมทั้งชอบเลียนแบบบุคคลอื่น
ประการที่ 3 เด็กสามารถทีจ่ ะเรียนรูเกี่ยวกับความแตกตางระหวางสิง่ ทีถ่ ูกกับสิง่
ที่ผิดและเริ่มมีพัฒนาการทางจริยธรรม
จากทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรส จะเห็นไดวาลักษณะของ
พัฒนาการทางสังคมของบุคคลแตละชวงวัยมีความสําคัญ โดยเปนงานที่เด็กแตละคนควรจะไดทํา
ในชวงนัน้ ๆ ซึง่ ถาประสบผลสําเร็จจะมีผลตอการปรับตัวในแตละชวงวัยของชีวิต จึงควรสงเสริมใหเด็ก
เรียนรูการสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับบุคคลอื่น
1.6.3 ทฤษฎีพัฒนาการปฎิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลของซัลลิแวน
(Sullivan’s A Social Interpersonal Theory of Development)
ซัลลิแวน (ธนาภรณ ธนิตยธีรพันธ. 2547: 11 - 12; อางอิงจาก Sullivan) ได
กําหนดขั้นพัฒนาการจากพื้นฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล และประสบการณสวนตัวระหวาง
บุคคล และการเรียนรูท ี่เกิดจากการที่เด็กมีปฎิสัมพันธกับสิง่ แวดลอมจะนําไปสูความมัน่ คงและปลอดภัย
ซัลลิแวนแบงขัน้ พัฒนาการออกเปน 6 ขัน้ คือ วัยทารก วัยเด็ก วัยเขาโรงเรียน วัยกอนวัยรุน วัยรุน
ตอนตน และวัยรุนตอนปลาย ในที่นจี้ ะกลาวถึงเพียง 2 ระยะ ทีเ่ กี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. วัยเด็กเล็ก (Childhood) อายุ 2 - 4 ป เปนระยะที่เด็กพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวและทักษะทางภาษา ซึ่งจะชวยใหเด็กมีปฎิสัมพันธกับบุคคลอื่นไดอยางอิสระและกวางขวาง
มากขึ้น เด็กจะเรียนรูวัฒนธรรมที่เขามีสวนรวมอยู เมื่อเด็กมีวุฒิภาวะพอที่จะใชภาษาในการติดตอสื่อสาร
เขาก็จะเรียนรูว ิธีการที่จะปฎิบตั ิกับบุคคลอื่น เพื่อทีจ่ ะทําใหตัวเองรูสึกมีความมั่นคงปลอดภัย เด็กเริ่ม
รูสึกถึงสิง่ ทีท่ ําใหเขารูสึกวิตกกังวล และสามารถขจัดความวิตกกังวลนั้นได
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2. วัยเขาโรงเรียน (Juvenile Era) อายุ 4 - 11 ป ระยะนี้เด็กเริ่มรูจักตนเองและ
เห็นสิง่ ตางๆ แตกตางไปจากคนอืน่ และมีความสัมพันธกบั ผูใหญอื่น ๆ นอกเหนือจากพอแมผปู กครองทํา
ใหเด็กรูจักสภาพความเปนตัวแทนของเขาจากความสัมพันธทเี่ ขามีสวนรวมอยู (Dinkmeyer and
Dreikurs. 1963: 150 - 151)
จากทฤษฎีที่เกีย่ วของกับพัฒนาการทางสังคมขางตน สรุปไดวาพัฒนาการทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยเกิดจากการเรียนรูประสบการณรอบๆ ตัว การปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมซึ่ง
มีอิทธิพลตอการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งสังคมของเด็กวัย 3 - 6 ป เริ่มสรางเอกลักษณของตนเอง
สามารถแสดงความรูสึก และพฤติกรรมที่เหมาะสมในสภาพแวดลอมตาง ๆ สามารถพัฒนาพฤติกรรม
ทางสังคมใหเกิดการเรียนรูในการเขาสังคม มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น รูจกั สรางสัมพันธภาพ
กับเพื่อน และปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
จากทฤษฎีพฒ
ั นาการปฏิสมั พันธทางสังคมระหวางบุคคลของซัลลิแวน ได
กําหนดขั้นพัฒนาการจากพื้นฐานของความสัมพันธระหวางบุคคล และประสบการณสวนตัวระหวาง
บุคคล และการเรียนรูทเี่ กิดจากตัวบุคคลกับสิ่งแวดลอมเปนระยะๆ ตามชวงวัยของอายุ ดังนัน้ การ
พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมควรคํานึงถึงวัยและอายุของเด็กแตละบุคคล เพื่อสงเสริมการมีปฏิสัมพันธที่
ดีกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว สามารถปรับตัวไดดี เหมาะสมตามวัยในแตละชวงอายุ
1.7 บทบาทครูกับแนวทางสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกบั เด็กปฐมวัย
การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมใหกับเด็กเปนการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมทีพ่ ึง
ประสงคใหเกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งมีผูกลาวถึงบทบาทครูในการสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกับเด็ก
เอาไวดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 2524: 31 - 36)
1. การปรับพฤติกรรมของเด็กตองใหเด็กคอย ๆ ปรับพฤติกรรมทีละนอยดวยการเสริมแรง
เชน ใหการเสริมแรงเวลาที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม หรือเมื่อเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
2. การพัฒนาพฤติกรรมโดยใหตัวแบบที่ดี การใหเด็กเห็นตัวอยางที่ดีจะชวยใหเด็ก
เลียนแบบตาม เด็กมักจะชอบเลียนแบบผูที่เด็กชืน่ ชม เชน พอแม ครู ญาติ พีน่ อง เพื่อน นักกีฬา
นักรอง ตัวละครในนิทานและผูที่มีชื่อเสียง
3. การใหสัญญาณเตือนพฤติกรรม โดยการแสดงออกดวยวาจาหรือทาทางวาเด็กควร
ทําหรือไม ดวยคําพูดหรือการพยักหนา เปนการใหสัญญาณเตือนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกอน ทีเ่ ด็กจะ
ทําอะไรลงไป จะดีกวาการติเตียนเมื่อเด็กทําอะไรผิดลงไปแลว
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ประมวญ ดิคคินสัน (2527: 107) กลาวถึงแนวทางสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมสําหรับ
เด็กปฐมวัยไวดังนี้
1. การกําหนดตารางกิจกรรมประจําวันอยางเหมาะสมและตอเนื่องกันจัดกิจกรรมที่ตอ งใช
พลังงาน และกิจกรรมที่ผอนคลายสลับกัน ทําใหเด็กไมเบื่อหนาย มีบรรยากาศการเรียนที่ดี การที่เด็ก
รูตารางกิจกรรมประจําวันและสิ่งที่ครูคาดหวังใหเด็ก จะทําใหเด็กเกิดความมีระเบียบและมีความรูสึก
มั่นใจ การเสริมแรงทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมจะชวยใหเด็กมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ
2. การเสริมแรงพฤติกรรมทางสังคมแกเด็กปฐมวัยควรพูดใหชัดเจนวาเด็กไดแสดง
พฤติกรรมที่ดคี ืออยางไร เชน “เธอใจดีจังที่ชวยมานะเช็ดสีที่หกบนพืน้ ” การชมเชยของครูมีคุณคา
สําหรับเด็กสวนใหญ เพราะเปนตัวอยางทีด่ ีเด็กมักจะเอาอยาง ในบางครั้งอาจใชทา ทางแทนการ
เสริมแรงดวยวาจาตามความเหมาะสม
3. การใหรางวัลการสงเสริมความรวมมือและการชวยเหลือกันนับวาเปนพฤติกรรมทาง
สังคมที่ควรสงเสริมตัวอยาง เชน “ถาแตละกลุมชวยกันดูแลหองใหเรียบรอยภายใน 5 นาที ครูจะเลา
นิทานสนุกๆ ใหฟง 1 เรื่อง” การเสริมแรงทีก่ ลาวมาเปนการเสริมแรงจากภายนอกหรือจากผูอนื่ เปน
เพื่อมุงให
การกระตุนใหเด็กชวยกันทํางานจนสําเร็จตามเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาดานสังคม
เด็กทําสิง่ ตางๆ ใหสาํ เร็จดวยตัวเด็กเอง เกิดความพอใจและภูมิใจในผลงานที่เด็กทําได ซึง่ เปนการ
เสริมแรงจากภายในตัวเด็กเอง
4. การเสริมความเปนอิสระ พัฒนาการทางสังคมที่เห็นเดนชัดในโรงเรียนคือ การที่เด็ก
สามารถทําสิง่ ตางๆ ไดดวยตนเองและรับผิดชอบสิ่งที่ตนทํา ครูควรใหการเสริมแรงในพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกอยางเหมาะสมเมื่อพบพฤติกรรมไมเหมาะสมครูไมควรใชคําพูดที่คุกคามหรือขมขู แตควรบอก
กลาวใหทกุ คนทราบเงื่อนไข เชน “ใครที่นงั่ โตะเรียบรอยแลว แสดงวาพรอมทีจ่ ะรับประทานอาหาร
กลางวัน” หรือ “ใครที่ทําผนังเลอะเทอะคนนัน้ ตองทําความสะอาด”
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา การสงเสริมพัฒนาการทางสังคมนั้นครูและบุคคลรอบขาง
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมใหเกิดกับเด็กโดยควรเปดโอกาสใหเด็กได
ปฏิสมั พันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กซึ่งเปนสิ่งสําคัญตอการปรับตัวในการเรียนรู การเลน
และการทํางานรวมกันกับผูอ ื่น ซึ่งแนวทางที่ครูควรสงเสริมใหเด็กมีสัมพันธภาพทีด่ ีนั้นมีหลายวิธีเชน
การทําตัวเปนแบบอยางที่ดี การพูดกระตุน ความคิด การจัดกิจกรรมที่สรางความสนใจ การชวยเหลือ
ชี้แนะ การจัดสื่อวัสดุอุปกรณที่หลากหลายนาสนใจและจัดสภาพบรรยากาศในหองเรียนที่เด็กรูสึกอบอุน
ปลอดภัย หรือการเสริมแรงดวยวิธกี ารตางๆ เชน การใหรางวัล การกลาวชมเชยดังกลาวจะทําใหเด็ก
แสดงพฤติกรรมชอบสังคมและลดการแสดงพฤติกรรมที่เปนปญหาตอสังคม
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1.8 การจัดกิจกรรมสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมใหกบั เด็กปฐมวัย
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 74 - 75) กลาวถึง แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สัมพันธภาพทางสังคมใหกบั เด็กมีหลากหลายวิธีทนี่ าสนใจ ซึ่งสงผลตอการแสดงออกถึงการมีสัมพันธภาพ
ทางสังคมดานตางๆ อยางนอย 3 ดาน คือ
1. รูจักการพูดทีด่ ีกับผูอื่น ประกอบดวย
1.1 การกลาวทักทายอยางสุภาพ
1.2 การกลาวขอบคุณเมื่อไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน
1.3 การชมเชยเมื่อเพื่อนประสบความสําเร็จหรือกระทําเหมาะสม
2. การแสดงทาทางเปนมิตร ผูท ี่มีความเปนมิตรจะแสดงออก ดังนี้
2.1 การยิม้ แยมแจมใสขณะคุยกับเพื่อน
2.2 สบตาเพื่อนในขณะพูด
2.3 แสดงความสนใจโดยการแสดงออกทางรางกาย
2.4 ไมใชทาทางหยาบคายเมื่อไมพอใจเพือ่ น
3. รูจักการมีสว นรวมกับเพื่อน ประกอบดวย
3.1 ยิ้มหรือทําตามคําแนะนําของเพื่อน เมือ่ เพื่อนเขามาชวยทํากิจกรรม
3.2 พูดกับเพือ่ นขณะทํากิจกรมรวมกัน
3.3 มีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับเพือ่ น
3.4 รูจักแบงปนสิ่งของหรือขอแบงสิ่งของจากเพื่อนขณะทํากิจกรรมรวมกัน
3.5 ความมีนา้ํ ใจ
3.6 ความเอื้ออาทร
นอกจากนี้ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 22 - 23) ยังกลาวถึง การจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
เพื่อสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมที่ดี ไวดังนี้
1. กิจกรรมทํางานกลุมทั้งกลุมเล็กกลุมใหญ ทําใหเด็กไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คุยกัน สงผานความรูสึกใหกัน
2. การเรียนแบบรวมมือ เปนการเรียนรวมกัน คิดรวมกัน ทํากลุม การเรียนรู
3. กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
4. กิจกรรมการเลนเกม เปนกิจกรรมสําคัญที่ชวยใหเด็กไดแลกเปลี่ยนแนวคิด เรียนรู
หลักการ เหตุผล และกฎเกณฑการอยูรว มกัน
5. กิจกรรมการวาดภาพเปนกลุมการทํางานศิลปะรวมกับเพื่อน
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กิจกรรมดังกลาวนี้เปนวิธหี นึง่ ที่สง เสริมการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะกิจกรรมการวาดภาพ
เปนกลุม เปนแนวทางการเรียนรูสําหรับเด็กที่แสดงถึงความเจริญเติบโตทางดานสังคม (Social Growth)
จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา กิจกรรมทีส่ ามารถสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมให กับ
เด็กปฐมวัยไดนั้นมีหลากหลายกิจกรรม โดยเฉเพาะกิจกรรมสรางสรรคที่นับไดวามีความสําคัญเปน
อยางยิ่งในการสงเสริมใหเด็กไดมีการทํางานรวมกันไดชวยกันคิด ตัดสินใจในการทํากิจกรรมตามที่
ไดรับมอบหมายใหสาํ เร็จ
1.9 ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางเด็กปฐมวัยกับบุคคลอื่น
เด็กปฐมวัยเปนวัยที่เริ่มมีการเลนและปฏิสัมพันธกับผูอนื่ หรือเพื่อนวัยเดียวกันมากขึ้น
สามารถรวมเลนและทํางานกับผูอนื่ ไดแตยังปรับตัวหรือแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในบาง
สถานการณ ซึ่งมีหลายปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอความสัมพันธระหวางเด็กปฐมวัย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 45 - 46; อางอิง
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2523: 43 - 58) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
สัมพันธภาพทางสังคม ดังนี้
1. กลุมเพื่อน การเลนกับเพือ่ นรุนราวคราวเดียวกันจะเปนการฝกโอกาสของการอยู
รวมกัน และฝกทักษะทางสังคมอื่นๆ เชน การเปนผูน ําผูตาม การฝกการอดทน รอคอย การแบงปน
สิ่งของ ฯลฯ
2. ครู เปนตัวแทนของพอแมที่โรงเรียนทีม่ ีอิทธิพลตอบุคลิกภาพและพฤติกรรมของ
เด็กในวัยนี้เปนอยางมาก ครูจะเปนผูที่ปลูกฝงคานิยมที่ถูกตองใหกบั เด็ก เปนบุคคลที่เด็กจะรับการ
ถายทอดและเลียนแบบบทบาทตางๆ ไดเปนอยางดี เพราะครูเปนสมาชิกคนแรกของสังคมนอกบาน ที่
เด็กจะคลุกคลีดวย ถาเด็กมาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุน ครูจะเปนผูท ี่ทดแทนความรัก ความ
ตองการนี้ได ดังนัน้ ครูจึงเปนบุคคลที่สําคัญสําหรับเด็กในวัยนี้เปนอยางมาก
3. บุคคลที่มชี อื่ เสียงในสังคม บุคคลเหลานี้ไดแก บุคคลที่มีชื่อเสียงในดานตางๆ ซึง่ เด็ก
ชื่นชอบบูชา และอยากจะเอาเปนแบบอยาง เชน ดารา มนุษยอวกาศ และบุคคลที่มีชอื่ เสียงอืน่ ๆ
นอกจากนี้สถานศึกษาตางๆ สําหรับเด็กกอนวัยเรียน เชน ศูนยรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียน
อนุบาล ฯลฯ เปนสถาบันทางสังคมแหงแรกที่เด็กจะไดสัม ผัสอยางใกล ชิดตอมาจากบาน ซึ่งเปน
สิ่ ง แวดล อ มแห ง แรกของเด็ ก เพื่ อ น ครู และบุ ค คลอื่ น ๆ จะมี อิ ท ธิ พ ลที่ จ ะส ง เสริ ม หรื อ ทํ า ใหเ ด็ ก มี
พัฒนาการที่บิดเบือนไป ในสถาบันหรือสถานรับเลี้ยงเด็กตางๆ จะเปนที่ที่เด็กจะมีโอกาสเรียนรูคานิยม
ของกลุม และปรับตัวใหเขากับกลุมได
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โดยสถาบันอืน่ ๆ ในสังคมทีม่ ีอิทธิพล เชน เพื่อนบาน วัด สื่อมวลชน องคการตางๆ เชน
สถาบันทางกฎหมาย นักการเมือง ตํารวจ ทหาร ลวนแตมีอิทธิพลตอความคิดนึก อุดมการณ รสนิยม
ของเด็ก ทั้งสิน้ สถาบันทางศาสนา สถาบันทางกฎหมายและศาล เปนสถาบันที่มีอทิ ธิพลตอจริยธรรม
หรือมโนธรรมของเด็ก
ปจจุบันนี้เด็กไดรับตัวอยางจากสื่อมวลชนคือโทรทัศนเปนสวนใหญ สวนมากพอแมมัก
จะไมมีเวลาใหกับลูก ลูกจึงมักเรียนรูสงิ่ ตางๆ จากสถาบันที่จะใหความรูแกเด็กโดยตรง คือ โทรทัศนและ
วิทยุ ดังนั้นนักจัดรายการดังกลาวจึงควรเลือกเนื้อหาสาระที่จะมีสว นสงเสริมสติปญ
 ญาแกเด็ก ไมใช
เปนรายการทีจ่ ะมอมเมาเด็ก
สภาพแวดลอมที่ไมดี เชน แหลงเสื่อมโทรม ความยากจน ทําใหเด็กไมไดรับการอบรมที่
ถูกตองและไดรับตัวอยางที่ไมดีในสังคมทัว่ ไป เปนเหตุใหเด็กไดรับการปลูกฝงคานิยมที่ไมถูกตอง
จากขอความดังกลาวสรุปไดวาเด็กปฐมวัยเมื่อเริ่มเขาสูโ รงเรียนจะมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมและบุคคลกวางขึ้น การสงเสริมใหเด็กมีสัมพันธภาพกับเพือ่ นจะทําใหเด็กสามารถปรับตัวเขา
กับเพื่อนๆ ได ดังนัน้ ครูและผูที่เกีย่ วของกับเด็กปฐมวัยควรสงเสริมการสรางสัมพันธภาพของเด็กโดย
การใหเด็กรวมกิจกรรมกับเด็กคนอื่น
1.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
งานวิจัยในตางประเทศ
วูด (กรรณิการ โยธารินทร. 2545: 10; อางอิงจาก Wood. 1977: 4837) ทําการศึกษา
หาความสัมพันธระหวางการเปนทีย่ อมรับของสังคม กับการมีอาํ นาจในสังคมของนักเรียนอนุบาลโดยใช
เด็กในโรงเรียนเอกชนจํานวน 25 คน เปนกลุมตัวอยาง ประชากร แยกเปนเด็กชาย 15 และเด็กหญิง
10 คน ที่ใชภาษาพูดเดียวกัน เปนคนระดับกลางเหมือนกัน การเก็บรวบรวมขอมูลแยกเปน 2 สวน
คือการมีอํานาจในสังคม ไดจากการสังเกตพฤติกรรมเด็กแตละคนในชวงทีเ่ ด็กทํากิจกรรมดวยตนเอง
รวมเวลาที่สงั เกต คนละ 120 นาที สวนพฤติกรรมการเปนที่ยอมรับในสังคม คือ การเปนผูน ําและ
ผูตามในกลุม เพื่อนการแสดงความภาคภูมิใจตอเพื่อนและการแสดงออกทั้งรักและเปนศัตรูกับผูใหญ
สวนพฤติกรรมที่ไมมีความสัมพันธกนั คือการประจบผูใ หญเพื่อใหเปนทีย่ อมรับ การใชผูใหญใหเกิด
อํานาจ และการแขงขันในกลุมเพื่อน
บาร - ทาล; และคนอื่นๆ (กรรณิการ โยธารินทร. 2545: 10; อางอิงจาก Bar - tal; et al.
1982: 396 - 402) ไดทําการศึกษาเชิงสังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือของเด็กปฐมวัย จํานวน 156 คน
ที่มีอายุระหวาง 1 - 3 ป เด็กแตละคนไดรับการสังเกต 3 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที ในระหวางกิจกรรมการ
เลนอิสระในการสังเกต ผูสังเกตไดลงรหัสพฤติกรรมการชวยเหลือแตละอยางที่เด็กแสดงออกมาไมวา
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พฤติกรรมการชวยเหลือนัน้ จะเปนพฤติกรรมที่เด็กไดแสดงออกมาจริงๆ หรือแสดงออกมาในการเลนแบบ
สรางจินตนาการ ผลการวิจยั พบวาโดยทัว่ ไปแลวการชวยเหลือของเด็กไมไดเพิม่ ขึ้นตามอายุ แตเด็กจะ
แสดงพฤติกรรมการชวยเหลือในสถานการณที่เปนการเลนแบบสรางจินตนาการนอยลง
และแสดง
พฤติกรรมการชวยเหลือจริง ๆ ออกมามากขึ้นและเด็กชวยเหลือเพื่อนดวยการปลอบใจในสถานการณจริง ๆ
มากครั้งขึ้น แตการชวยเหลือดวยการใหสิ่งของแกเพื่อนในสถานการณจริงนอยลงเมื่ออายุมากขึน้
ชวารช; และคนอื่น ๆ (กรรณิการ โยธารินทร. 2545: 11; อางอิงจาก Schwarz; &
others. 1974) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก 2 กลุม ที่มีอายุระหวาง 2 - 3 ป กลุมละ 19 คน โดย
ใชเด็กกลุมหนึง่ ในศูนยเด็ก (Nursery School) ที่ใหประสบการณทางสังคมและกระตุนการเรียนรู จาก
การจัดสิ่งแวดลอม และเด็กอีกกลุมเปนเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูอยูท ่บี านโดยเด็กทั้ง 2 กลุม มีภมู ิหลัง
เหมือนกัน หลังจากไดศึกษาเปนระยะเวลา 9 เดือน ผลจากการศึกษาปรากฏวา เด็กที่อยูในศูนยมี
ลักษณะของพัฒนาการทางกาย ภาษา และกลาติดตอกับบุคคลอื่นและกับผูใหญ ดีกวาเด็กที่ถกู เลี้ยง
อยูเฉพาะที่บา น
ทัง้ นี้เพราะเด็กที่อยูใ นศูนยเด็กนัน้ ไดมีปฏิสัมพันธและใชเวลาสวนใหญทาํ กิจกรรม
รวมกับเด็กในวัยเดียวกัน
งานวิจัยในประเทศ
วาสนา บุญจันทร (2539: บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่มี
พฤติกรรมทางสังคมดานความสุภาพออนนอม และความมีระเบียบวินัยต่าํ ในการจัดกิจกรรมเนนสื่อ
แบบไทยในกิจกรรมวงกลม กิจกรรมศิลปศึกษาและกิจกรรมเลนตามมุม ผลการวิจัยพบวาเด็กทีไ่ ดรับ
การจัดประสบการณดังกลาวมีพฤติกรรมทางสังคมดานความออนนอมและความมีระเบียบวินยั สูงขึ้น
จิณณภัส ศรีทอง (2541: 56) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบกับมุมบล็อกแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบและมุมบล็อกแบบปกติมีพฤติกรรมทางสังคมดานความ
เอื้อเฟอและความมีระเบียบวินัยสูงขึ้น
วราภรณ ปานทอง (2548: 61) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัด
กิจกรรมเลานิทานคติธรรมประกอบการเลนบทบาทสมมติ ผลการวิจัยพบวาในแตละชวงสัปดาหเด็กมี
พฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลีย่ รวม แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
กาญจนา สิงหเรศร (2551: 72) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารแบบรวมมือที่
มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมประกอบ
อาหาร แบบรวมมือ มีพฤติกรรมทางสังคมดานการชวยเหลือ การแบงปน และการรับผิดชอบสูงขึ้น
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ลักคะณา เสโนฤทธิ์ (2551: 69) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีตอพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจยั พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการศึกษา มีพฤติกรรม
ทางสังคม ดานการชวยเหลือ การแบงปน และการยอมรับสูงขึ้น
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สัมพันธภาพทางสังคมสามารถกระทําไดหลายแนวทาง โดยมุงเนนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
ความตองการและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กเปดโอกาสใหเด็กไดปฏิสัมพันธกบั บุคคลรอบขาง
และสิ่งแวดลอมรอบตัว เพื่อใหเกิดการเรียนรู สามารถปรับตัวใหอยูรวมและดําเนินชีวิตอยูในสังคมได
อยางสันติสุข

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค
2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
มีผูกลาวถึงความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรคไวดังนี้
เลิศ อานันทนะ (2535: 44) กลาววา ศิลปศึกษา (Art Education) หมายถึง การนํา
กิจกรรมศิลปะมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษา เพื่อพัฒนาดานตางๆ แตไมมีจุดมุงหมายเพื่อ
ใหเด็กเติบโตขึน้ เปนศิลปนหรือจิตรกร (Artist)
วิรุณ ตั้งเจริญ (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 กิจกรรมศิลปสรางสรรค หมายถึง
กิจกรรมที่สง เสริมความสามารถดานการใชกลามเนื้อเล็ก ชวยพัฒนากลามเนื้อมือใหสัมพันธกนั เพื่อ
เตรียมความพรอมดานการเขียน และมีโอกาสพัฒนาทักษะพืน้ ฐานในการอาน
จากที่กลาวมา สรุปไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยสามารถแสดง
ความรูสึกนึกคิดและจินตนาการ ความคิดสรางสรรคออกมาในลักษณะของผลงานแบบตางๆ ตามวัยและ
พัฒนาการ โดยมิไดคาดหวังวาเติบโตขึ้นจะตองเปนศิลปนหรือจิตรกร แตทั้งนี้กจิ กรรมจะชวยสงเสริม
พัฒนาการดานตาง ๆ ไดแก รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไดฝกประสาทสัมผัส การใช
กลามเนื้อเล็กและเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น
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2.2 ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค
กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีความสําคัญและใหประโยชนกับมนุษยเปนอยางมาก ซึง่ มี
ผูกลาวถึงความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมศิลปสรางสรรค ดังนี้
โลเวนเฟลด (บุศรินทร สิรปิ ญญาธร. 2541: 26; อางอิงจาก Lowenfeld. 1970: 29)
กลาววา ผลสะทอนจากการทํางานศิลปะทําใหทราบถึงการเจริญเติบโตของเด็ก สิง่ แวดลอมทางสังคมที่
เขาอยูมีอิทธิพลตอชีวิตของเด็กและกอใหเกิดการรับรูที่ยงิ่ ใหญของมนุษย
ราศี ทองสวัสดิ์ (2529: 103 - 104) กลาววากิจกรรมสรางสรรคหรือศิลปะสําหรับ เด็ก
มิไดมีจุดมุงหมายใหเด็กทํางานเพื่อความสวยงามหรือทําใหเหมือนจริง แตตองการชวยพัฒนากลามเนื้อ
ใหแข็งแรงการฝกประสานสัมพันธระหวางมือกับตา เพื่อเปนพืน้ ฐานการเขียนที่ดี ตลอดจนชวยพัฒนา
อารมณ จิตใจ ใหเด็กมีความเพียร อดทน มีสมาธิในการทํางาน และรูจักรับผิดชอบ การทํางานเปน
กลุมชวยใหเด็กเรียนรูการเขาสังคม การแบงปน ความเอื้อเฟอเผือ่ แผและสงเสริมพัฒนาการดาน
สติปญญาทําใหเด็กรูจักคิด มีเหตุผลในการทํางาน จึงควรใหกําลังใจในการทํางานกับเด็กอยางสม่ําเสมอ
ใหเด็กเกิดความมัน่ ใจ กลาคิดกลาแสดงออกอยางเต็มที่
วิรุณ ตั้งเจริญ (2535ก: 241 - 244) กลาววาศิลปศึกษามีสว นสรางเสริมลักษณะนิสัย
ใหแกเด็กปฐมวัยดานตาง ๆ ดังนี้
1. สรางเสริมลักษณะนิสยั ดานการแสดงออก ศิลปะเปนกระบวนการที่ตองตัดสินใจ
เสนอความคิด ตัดสินใจที่จะกระทํา และแสดงออกมาตามความคิด
2. สรางเสริมลักษณะนิสยั ทางดานความคิดสรางสรรค ศิลปะเปนวิถที างหนึ่งดูจะพรอม
มูลดวยวิถีทางสําหรับการสัง่ สมความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย
3. เสริมสรางลักษณะนิสยั ดานการจินตนาการ สิง่ ตาง ๆ ที่เราสรางสรรคขึ้นมายอม
เริ่มตนดวยการจินตนาการกอนซึ่งเปนเรื่องของการคาดหวัง จะผลักดันไปสูการคิดคํานึงที่กวางไกล
4. สรางเสริมลักษณะนิสยั ดานสุนทรียภาพ ผูท ี่มีสุนทรียภาพอยูในตัวจึงพรอมทีจ่ ะรับรู
และซาบซึ้งตอคุณคาทางดานตางๆ ของสรรพสิ่งที่อยูรอบตัว
5. สรางเสริมลักษณะนิสยั ทางดานความประณีต ศิลปะตองใชความพยายาม การสังเกต
และความประณีตเรียบรอยอยูตลอดเวลา
6. สรางเสริมลักษณะนิสยั ทางดานการทํางาน ศิลปะเปนการเริ่มตนใหเด็กมีนิสัยรัก
การทํางานเปนกิจกรรมที่ตอ งปฏิบัติดวยมือ ตองอาศัยความรัก ความพยายาม เมื่องานเสร็จเด็ก
จะภูมิใจ ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเขากระตือรือรนที่จะทํางานชิน้ ตอไป
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7. สรางเสริมลักษณะนิสยั ในการทํางานรวมกัน การทํางานศิลปะจะตองมีการพูดคุย
ปรึกษาหารือหยิบยืน่ สิง่ ตาง ๆ ตอกัน ปจจุบันครูนิยมจัดกิจกรรมรวมกลุมซึ่งเปนการสงเสริมใหเด็กตอง
คิดวางแผนและทํางานรวมกัน
เบญจา แสงมลิ (2545: 63) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคสามารถสงเสริมการเจริญ
เติบโตทางดานสังคม ขณะเด็กเลือกกิจกรรมที่พอใจและรวมกลุมกันเปนกลุมยอยๆ ตามความสนใจที่
คลายคลึงกันในการรวมกระทํากิจกรรมศิลปะเปนกลุม เด็กจะรูจกั การแบงปนเครื่องมือเครื่องใชความ
คิดเห็น การตัดสินใจ และการใหการยอมรับนอกจากนั้นยังเรียนรูสิทธิความเปนเจาของขอคิดเห็น
และความรูสึกของผูอื่น เด็กจะมีกิริยาสัมพันธตอกัน เรียนรูการเปนผูน ําผูตาม และเรียนรูความสําคัญ
ของการรวมมือกัน และควบคุมตนเอง เด็กจะไดรับคุณคาเหลานี้เมือ่ เด็กมีอิสระในการเลือกวัสดุและ
การใชสิ่งเหลานี้ดวยตนเองตามถนัด
เลิศ อานันทนะ (2535: 44 - 48) กลาวถึง การที่เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการดวย
ศิลปะที่เหมาะสม จะสามารถสงเสริมพัฒนาการในดานตาง ๆ ดังนี้
1. พัฒนาการดานสติปญญา ความคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การที่เด็กได
สํารวจทดลอง คนควากับวัสดุนานาชนิดเด็กจะมีการแกปญหา เลือกสรร ตัดสินใจ วางแผนลงมือ
กระทําจริง รวมทั้งการวิจารณและการประเมินคาในผลงานที่ตนแสดงออกจนสําเร็จขึ้นมา ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวนี้ไดตอบสนองตอลักษณะนิสยั ของเด็กที่อยากรู อยากเห็น และยัว่ ยุ ทาทาย ทําใหเด็ก
แสดงออกอยางอิสระเสรีภายใตบรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลิน
2. พัฒนาการทางดานรางกาย สงเสริมพัฒนาการการทํางานที่ประสานสัมพันธกนั
ระหวางการใชกลามเนื้อมือและประสาทตาทําใหอวัยวะตาง ๆ ของรางกายมีความแข็งแรงมีทกั ษะใน
การทํางานที่คลองตัวดีขึ้น
3. พัฒนาการทางดานอารมณทําใหเด็กมีอารมณชื่นบานสนุกสนานยิง่ เด็กประสบ
ผลสําเร็จในงานที่ลงมือทําก็ยิ่งทําใหเด็กเชือ่ มั่นในตนเองบนพืน้ ฐานของความรักและความรูสึก
ภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองสงผลใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถมองโลกที่สวยงามดวย
สายตาที่สวยงาม สดใส ตลอดจนมีความรูสึกที่ดีงามตอผูคนและสิ่งแวดลอมรอบขาง
4. พัฒนาการดานสังคม การจัดกิจกรรมทางดานศิลปะเพื่อพัฒนาการทางสังคมใหแก
เด็กอยางเหมาะสม ไดแก การจัดกระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Process) ทําใหเด็กเรียนรูและ
ฝกหัดดานสังคมเชน การวางแผนงาน หรือปรึกษาหารือ การรวมมือรวมใจ การประนีประนอม การ
แกปญหาความขัดแยง ฯลฯ มีผลใหเด็กลดความตองการของตนเองเมื่อตองการอยูรวมในการทํางาน
รวมกับเพื่อนหรือพี่นองของตนที่แตละคนมีความสนใจแตกตางกัน
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จากเอกสารทีก่ ลาวมาขางตนจะเห็นไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีความสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยทัง้ ทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สติปญญาและสังคม โดยเฉพาะพัฒนาการ
ดานสังคมซึ่งเด็กมีโอกาสสรางสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆ ไดเรียนรูการทํางานเปนกลุม รูจักใหความ
รวมมือ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีน้ําใจแบงปน ฝกนิสยั ในการทํางานรวมกับผูอื่น และรูจักรับผิดชอบ
รูบทบาทหนาที่ของตนและผูอื่นสามารถปรับตัวทํางานและอยูรวมกันกับผูอนื่ ในสังคมไดอยางมี
ความสุข
2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ฮินเดอรเบนด (สาตินี บุโรดม. 2523: 19; อางอิงจาก Hilderbrand. 1975: 226 - 229)
เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคไว 10 ประการ ดังตอไปนี้
1. ใหความสําคัญในกระบวนการทํางานของเด็กมากกวาจะคํานึงถึงผลงานของเด็ก
2. ใหความสนับสนุนการแสดงออกทางดานความคิดสรางสรรค โดยการหลีกเลี่ยงการให
เด็กวาดลอกเลียนแบบหรือวาดภาพระบายสีจากสมุดวาดภาพ ซึง่ ทําใหเด็กไมไดความคิดอิสระโดย
ทั้งสองแบบมีอิทธิพลตอความคิดสรางสรรค
3. แสดงความชื่นชมตอผลงานความกาวหนาของเด็ก
4. วางแผนและเตรียมกิจกรรมตางๆ สําหรับเด็กใหพรอม
5. ควรจัดเตรียมอุปกรณตางๆ ใหเด็กสามารถหยิบไดงายและสะดวกในการใช
6. ควรหลีกเลีย่ งคําถาม “กําลังทําอะไรอยู” หรือเดาวาสิ่งที่เด็กทําคืออะไร
7. ฝกฝนแนะนําใหเด็กไดลองฝกปฏิบัติดวยตนเอง รูจกั การแสดงออกและมีทัศนคติ
ที่ดีตองานศิลปะ โดยตองคํานึงถึงความเหมาะสมตามวุฒิภาวะของเด็กดวย
8. ใหคิดวากิจกรรมทางดานศิลปะมีความสําคัญเหมือนการจัดประสบการณในการเขียน
และการอาน
9. ใหความรูในดานศิลปะ เชน เรื่องสี ขนาด และรูปรางแกเด็ก
10. อธิบายใหผูปกครองเขาใจจุดมุงหมายและแนวทางในการสงเสริมความคิดสรางสรรค
ทางดานศิลปะแกเด็ก
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่มคี ุณคาตอเด็กปฐมวัยในทุกดาน
และสามารถจัดไดหลากหลายรูปแบบ ทัง้ นี้ตองคํานึงถึงศักยภาพและความแตกตางระหวางบุคคลเปน
หลักโดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับพัฒนาการทางศิลปะของเด็กและเนนถึงกระบวนการทํางานให
ประสบผลสําเร็จมากกวาการเปรียบเทียบความสวยงามของผลงานตนเองกับผูอื่น ซึ่งในการจัดกิจกรรม
ตองใชเวลาใหเหมาะสมและจัดอุปกรณใหหลากหลายเพือ่ เด็กจะไดสามารถสรางสรรคผลงานของตนได
เต็มที่
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2.4 บทบาทครูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค
เนื่องจากกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เด็กแสดงออกมาในผลงานศิลปะ เปรียบเสมือน
กระจกเงาโลกของเด็ก ดังนั้นการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาเด็กจึงควรสงเสริมใหเด็กแสดงความคิดตาม
จินตนาการและการทํางานอยางอิสระ ครูจะตองคํานึงถึงความสนใจและวิธีการแสดงออกของเด็กเปน
สําคัญ เปนผูจัดเตรียมสื่อหรือเลือกประสบการณใหเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
ทุกระดับความสามารถ คอยสนับสนุนและใหกําลังใจยั่วยุใหเด็กแสดงออกอยางอิสระตามความคิด
และจินตนาการของตนเองและพัฒนาความสามารถในทุกๆ ดานอยางเต็มที่ตามความถนัด และ
ความสนใจตามธรรมชาติของเด็กแตละคน สําหรับบทบาทครูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค มี
ผูกลาวเอาไวดังตอไปนี้
เลิศ อานันทนะ (2529: 134) วิธีการสอนกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กควรเนนที่
กระบวนการ (Process) มากกวาผลผลิต (Product) คือ ชวงเวลาที่เด็กไดวาด ไดเขียน ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันหรือคิดวิธีการใหมๆ ไดดวยตนเองอยางมีความสุข สนุกสนาน มี
ความสําคัญมากกวาผลงานที่ผูใหญคาดหวังวาจะตองสวยงามเรียบรอยและถูกตองตามแบบอยาง
เพราะการสรางสรรคงานศิลปะของเด็กมักเปนการลองผิดลองถูกและแกปญหาอยูตลอดเวลา จนกระทั่ง
สําเร็จ ซึ่งการแกปญหานัน้ อาจถูกหรือผิดบางแตดวยความสามารถในการสรางสรรคที่มีอยูในตัวเด็ก
จะชวยใหเด็กคอยๆ พัฒนาไดสําเร็จไปดวยดี
ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2531: บทคัดยอ) กิจกรรมสรางสรรคเปนกิจกรรมเดียวที่
สามารถทําใหเด็กเล็ก ๆ มีประสบการณในการทํางานสําเร็จไดเปนอยางดี
พีระพงษ กุลพิศาล (2536: 214 - 216) เสนอวา การจัดกิจกรรมการสอน
ศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. วางแผนลวงหนาตลอดเทอมวาแตละสัปดาห จะใหเด็กทํากิจกรรมอะไรตามลําดับ
ความยากงายของกลวิธที ํางาน
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสภาพหองเรียนและวิธีการสอนใหสอดคลองกับแผนทีว่ างไว
3. ระหวางทีเ่ ด็กทํากิจกรรมควรระลึกอยูเสมอวา
3.1 กิจกรรมทีจ่ ัดใหนนั้ เปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอมใน
หองเรียนเพียงพอหรือไม
3.2 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใหเด็กตองทําแลวมีผลงานเหมือนกันทัง้ หอง โปรดจําไว
เสมอวาการทํางานศิลปสรางสรรคคือการแสดงออกทางการรับรูเฉเพาะตนและอยาสอนทฤษฏีทาง
ศิลปะใด ๆ ทัง้ สิ้น
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3.3 พฤติกรรมการทํางานศิลปะของเด็กแตละคน ไมเหมือนกัน บางคนชอบนั่ง
บางคนชอบนอนจึงควรใหอสิ ระอยางเต็มที่
3.4 ใหโอกาสเด็กทํางานเปนกลุมบางเพื่อฝกประสบการณทางสังคมใหแกเขา
4. มีปา ยนิเทศหรือที่ตงั้ แสดงผลงานทางศิลปสรางสรรคของหองเรียนอยางถาวรและ
สลับสับเปลี่ยนผลงานแสดงของเด็กอยูเ ปนประจํา
5. มีความเมตตาและหวังดีกบั เด็กทุกคน โดยแสดงความรักและหวงใยและใชคําพูด
ที่ไพเราะ
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัยจะชวยให
เด็กพัฒนาทักษะที่เปนพื้นฐานชีวิตของการเรียนรู ซึ่งผูม ีบทบาทในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กไดแกครู
ซึ่งตองคํานึงถึงกระบวนการในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กที่สอดคลองกับพัฒนาการทาง
ศิลปะของเด็ก ความพรอมของทักษะพืน้ ฐานและความแตกตางของบุคคล จึงจะชวยใหการจัดกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคประสบผลสําเร็จและสามารถพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานของเด็กได โดยเฉพาะทักษะทาง
สังคมที่ครูควรใชกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดรับการสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
ที่ดีและเรียนรูก ารทํางานรวมกับผูอื่นในสังคม
2.5 ศิลปสรางสรรคกับการสรางลักษณะนิสยั เด็ก
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่มคี วามสําคัญยิง่ มีคุณคาตอเด็กในทุก ๆ ดาน
สามารถพัฒนาและเสริมสรางลักษณะนิสยั เด็กได ซึง่ มีผกู ลาวถึงศิลปสรางสรรคกับการสรางลักษณะ
นิสัยเด็ก เอาไวดังนี้
วิรุณ ตั้งเจริญ (2526ก: 241 - 243) กลาวถึงศิลปศึกษาสามารถสรางเสริมลักษณะนิสัย
ใหแกเด็กปฐมวัยดานตางๆ ดังนี้
1. สรางเสริมลักษณะนิสยั ดานการแสดงออกในสังคมประชาธิปไตย
2. สรางเสริมลักษณะนิสยั ดานความคิดสรางสรรค
3. สรางเสริมลักษณะนิสยั ดานจินตนาการ
4. สรางเสริมลักษณะนิสยั สุนทรียภาพ
5. สรางเสริมลักษณะนิสยั ดานความประณีต
6. สรางเสริมลักษณะนิสยั ดานการทํางาน
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องคการ อินทรัมพรรย; และคนอื่น ๆ (2526: 268 - 272) กลาววา ลักษณะนิสัยที่
สามารถใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการทํางานดานศิลปะ ไดแก
1. การเปนผูน าํ ในการทํางาน โดยมุงใหเด็กไดทํางานไดสําเร็จตามลําดับขั้นตอนในเวลา
ที่กําหนดดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
2. การเปนผูรจู ักกาลเทศะ โดยมุง ใหนักเรียนรูจักแบงแยกเวลาเลน และเวลาทํางานได
อยางเหมาะสม ใหรจู ักรอโอกาส เชน ในการทํางานที่ตองใชอุปกรณรวมกัน การรูจักโอกาสที่เหมาะสม
ในการพูด ไมควรแทรกขึ้นมาในขณะที่ผูอื่นกําลังพูดอยู
3. การเปนผูท กี่ ลาพูด กลาซักถาม กลาแสดงออก โดยมุงใหเด็กเปนคนกลาพูด
กลาซักถาม กลาตอบคําถามในสิง่ ที่ตนคิด ตนตองการหรือเมื่อขอความชวยเหลือจากคนอืน่
4. การเปนผูรูจักสังเกต โดยมุงใหเด็กเปนคนรูจกั ชางสังเกต เมือ่ พบเห็นสิง่ ใดก็พยายาม
สังเกตและบอกลักษณะของสิ่งนัน้ ได
5. การเปนผูรกั ความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม เชน
5.1 การเขาแถวหยิบอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
5.2 การรักษาความสะอาดของเสื้อผาไมใหสกปรก
5.3 รูจักทําผลงานใหสะอาดเรียบรอยไมทาํ เลอะเทอะ เชน การทากาวใหพอดี
5.4 รูจักรักษาความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชและเก็บเขาทีห่ ลังเสร็จกิจกรรม
6. การรูจกั รักของใชทงั้ ที่เปนสวนตัวและสวนรวม โดยมุง ปลูกผังใหเด็กเห็นความสําคัญ
ของสิ่งของเครือ่ งใชที่เปนสวนตนและสวนรวมโดยดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดี
7. การมีนา้ํ ใจในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยมุงใหมีนา้ํ ใจในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
รูจักแบงปนอุปกรณ มีนา้ํ ใจในการชวยเก็บสิ่งของทีเ่ ปนของตนและของสวนรวม
8. การเปนคนรูจักประหยัด โดยมุงใหเด็กใชอุปกรณและวัสดุในขนาดจํานวนที่จําเปนตอ
รูปแบบของงาน
9. การเปนผูมคี วามรับผิดชอบ โดยมุง ใหมีความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายจน
สําเร็จดวยความอดทน
10. การเปนผูม ีความพอใจในสิ่งที่ตนมีหรือตนทําขึน้ โดยมุงใหเด็กเกิดความศรัทธาและ
เชื่อมั่นตองานที่ตนทําขึน้ ในการปลูกฝงใหเด็กเกิดความสนใจในงานศิลปะนัน้ การจัดกิจกรรมศิลปะ
ใหแกเด็กควรมุงใหเด็กเกิดความพอใจและเกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่สามารถประสบความสําเร็จใน
การทํางานนัน้ ๆ
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จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคสามารถสงเสริมลักษณะนิสัย
ดานตางๆ ทีพ่ ึงประสงคในเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม นอกจากนีย้ ังสามารถสงเสริมสัมพันธภาพทาง
สังคมซึ่งเปนพฤติกรรมที่สําคัญตอการปรับตัวเขากับผูอนื่ ใหประสบผลสําเร็จในชีวติ
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับศิลปสรางสรรค
งานวิจัยในตางประเทศ
แสตปป (สัญญลักษณ สุวรรณรัศมี. 2533: 23; อางอิงจาก Stapp. 1964: 52 - 58)
ศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคและสติปญญาของนักเรียนที่เรียนศิลปะและไมเรียนศิลปะ
พบวา ความคิดสรางสรรคและสติปญญาไมมีความสัมพันธกันแตนักเรียนที่เรี่ยนศิลปะไดคะแนน
ความคิดสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมเรียนศิลปะ
วิลเลี่ยม (อัญชุลีกร อัมพรดล. 2551: 31; อางอิงจาก William. 1971: 352 - 358) ศึกษา
ความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคดานความคิดริเริ่มกับคะแนนของวิชาหมวดคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศิลปศึกษาและดนตรี ผลปรากฏวา ความสัมพันธระหวางความคิดริเริ่ม
กับคะแนนรวมหมวดศิลปศึกษา และวิชาดนตรีมีความสัมพันธกนั ในระดับสูง
เคลลี่ (กรรณิการ โยธารินทร. 2545: 24; อางอิงจาก Kelley. 1986: 32 - A) ศึกษา
เปรียบเทียบผลการฝกตามแบบแผนเสริมสรางประสบการณทางศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
ทางศิลปะเปนเวลา 10 สัปดาห ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 1 ผลปรากฏวา ความคิดสรางสรรคของ
เด็กที่เขารวมตามแผนกับเด็กที่ไมไดเขารวมตามแผนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
งานวิจัยในประเทศ
อารี เกษมรัติ (2533: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม และ
กิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติที่มีตอความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เขมงวดกวดขันและแบบรักทะนุถนอม พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด กวดขัน
และแบบรักทะนุถนอมเมื่อไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม จะมีความเชือ่ มั่นในตนเองสูง
กวา เมื่อไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ
สุทธิพรรณ ธีระพงศ (2534: 74) ศึกษาพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัยทีท่ ํา
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมสี วนรวมและแบบครูไมมีสว นรวม พบวา 1) การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุม พบวา กอน
และหลังการทดลองกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวม และแบบ
ครูไมมีสวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือแตกตางกันกับกอนการทดลอง 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
รวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวม และแบบครู
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ไมมีสวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือสูงกวาที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูไม
มีสวนรวม
ชไมมน ศรีสุรกั ษ (2540: 80) ศึกษาความสัมพันธทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุม แบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนและแบบปกติ พบวา 1) เด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน กอนและหลังทดลองมี
ความสัมพันธทางสังคมแตกตางกัน โดยหลังทดลองเด็กปฐมวัยมีความสัมพันธทางสังคมสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปน
กลุมแบบปกติกอนและหลังทดลองมีความสัมพันธทางสังคมแตกตางกันโดยหลังทดลองเด็กปฐมวัยมี
ความสัมพันธทางสังคมสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวนและแบบปกติ มีความสัมพันธ
ทางสังคมแตกตางกันโดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคเปนกลุมแบบวางแผน ปฏิบัติ
ทบทวน มีความสัมพันธทางสังคมสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคแบบปกติ
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
บุศรินทร สิรปิ ญญาธร (2541: 74) ศึกษาแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
รวมมือของเด็กปฐมวัยขณะจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุม พบวาเด็กปฐมวัยหลังจากจัด
กิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุมแลว มีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมมือ
แตกตางจากกอนจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุม อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .000
กรรณิการ โยธารินทร (2545: 48) ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม พบวาเด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัดกิจกรรมและระหวางการจัด
กิจกรรมในแตละชวงสัปดาหมีพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติ
ที่ระดับ .001 และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมโดยเฉลี่ยรวมและแยกเปน
รายดานกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม ในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม
จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาพบวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย
สามารถสงเสริมพัฒนาการทุกดานทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ซึ่งผูมี
สวนเกี่ยวของตองสงเสริมการจัดกิจกรรมทั้งเปนรายบุคคล รายกลุม ใหญ และกลุมยอย จัดกิจกรรมไว
หลากหลายใหเด็กสามารถเลือกทําไดตามความสนใจ ซึ่งนับไดวา กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีคุณคามาก
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกดานโดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสังคม จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําให
ผูวิจัยเลือกนํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมมาเปนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
3.1 ความหมายและความสําคัญของการวาดภาพ
มีผูศึกษาความหมายและความสําคัญของการวาดภาพของเด็กปฐมวัยเอาไวดังนี้
วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 11) กลาวถึงการวาดภาพของเด็กปฐมวัยวาเปนการแสดงออก
เพื่อแสดงพฤติกรรมที่สําคัญ คือ เพือ่ ใหสัมพันธกบั การเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และเพื่อเรียนรูก ารสรางสรรคและเรียนรูสิ่งแวดลอม
จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541: 31) กลาววา การวาดภาพเปนกิจกรรมหนึง่ ทีม่ คี ุณคา
สําหรับเด็กปฐมวัยเพราะนอกจากจะชวยใหเด็กเพลิดเพลินแลวในขณะที่เด็กกําลังวาด เด็กจะไดฝก
การสังเกต จําแนกและเปรียบเทียบ ชวยใหเด็กไดเรียนรูใ นเรื่องตางๆ โดยผานประสบการณตรง
ปยะชาติ แสงอรุณ (2526: 49 - 52) กลาววากิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรมทาง
ศิลปะที่จัดใหแกเด็กในลักษณะเชิงของเลน เด็กจะมีความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรูสึก
เหมือนไดเลนของเลน ขณะเดียวกันเด็กจะเกิดการพัฒนาในดานการเรียนรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ
ความสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับความคิด เด็กจะสามารถแสดงออกถึงการรูจักคิด รูจักแกปญหา
รูจักคนควาและทดลอง รูจักใชเหตุผลรูจักสรางสื่อที่ตนเขาใจจากจินตนาการของตนเอง นอกจากนี้ยงั
เปนการกระบวนการสรางความสุนทรียใหเกิดขึ้นในจิตใจ - ความรูสกึ ของเด็กอันเปนพืน้ ฐานที่สาํ คัญ
ในการพัฒนาสติปญญาและการเจริญเติบโตของเด็กตอไป
วิรุณ ตั้งเจริญ (2527: 181) กลาววา การวาดภาพของเด็กมีปจ จัยสําคัญ 2 ประการ คือ
เด็กตองรูจักสิง่ ที่วาดและตองมีความสัมพันธกับสิ่งที่วาด
ฉัตรสุดา เธียรปรีชา (2537: 13) กลาววา การวาดภาพเปนธรรมชาติอยางหนึง่ ของ
เด็กที่จะนําเด็กไปสูการแสดงออกทางความคิด ซึ่งความคิดทั้งหมดนีย้ อมมีความหมายสําหรับเขาและ
เปนวิถีทางการเรียนรูทางหนึ่งที่ไดจากการรับรู การสังเกต และการทําความเขาใจกับสิ่งแวดลอม
รอบๆ ตัว
เลิศ อานันทนะ (2523: 138) ใหความหมายของการวาดภาพวาเปนกิจกรรมที่แสดงออก
วาสติปญญาที่สามารถถายทอดและสื่อความหมายไดงา ยเปนภาษาสากลทีท่ งั้ เด็กและผูใหญสามารถ
แปลความหมายและเขาใจไดอยางแจมชัด ภาพวาดจึงมีความหมายตอเด็กมากๆ เพราะเด็กยอม
พอใจเมื่อไดวาดภาพตางๆ
จากแนวความคิดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาการวาดภาพของเด็กปฐมวัยเปนกิจกรรม
หนึง่ ทีเ่ ด็กสนใจ เพราะไดแสดงออกทางความคิด ความรูสึก สามารถถายทอดและสื่อความหมายให
ผูอื่นเขาใจไดตามความเหมาะสมของวัยและพัฒนาการความพรอมของตัวเด็ก ตอบสนองการเจริญ
เติบโตตามธรรมชาติและพัฒนาไปตามวุฒิภาวะของเด็ก
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3.2 การวาดภาพกับการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย
วิรุณ ตั้งเจริญ (2526: 49 - 52) กลาวถึง การวาดภาพวามีสวนสะทอนใหเห็นพัฒนาการ
หรือความเจริญเติบโตในดานสังคมวา การวาดภาพของเด็กเปรียบเสมือนเปนการถายทอดสารหรือสาระ
(Message) ซึ่งสวนใหญจะเนนสาระที่เกีย่ วของกับความคิดคํานึงสวนตัว สิ่งแวดลอม และสังคม โดยเฉ
เพาะสาระที่เกีย่ วของกับสังคมนั้น
นอกจากจะเปนการสื่อสารใหรับรูถึงการที่เด็กมีความคิด มี
ความสัมพันธกับสังคมอยางไรแลว ยังเนนใหเด็กคิดคํานึงถึงสังคมรอบตัว ความสัมพันธ ที่เขาพึงมีตอ
สังคมและการทํางานรวมกันอีกดวย
โลเวนเฟลด; และแลมเบิรต (Lowenfeld; & Lambert. 1970: 23 - 27) กลาวถึงความ
เจริญเติบโตทางดานสังคมวาการวาดภาพเปนการถายทอดสารหรือสาระสวนใหญจะเนนเกี่ยวกับ
ความคิดคํานึงสวนตัว สิ่งแวดลอม สังคม และในอีกแงหนึง่ แสดงถึงการทํางานรวมกัน เมื่อเด็กวาด
ลักษณะไดในระยะแรก จะวาดคนที่ใกลชดิ เชน พอ แม ตัวเอง เพื่อน แตเมื่อเด็กเติบโตขึ้น สิง่ ทีว่ าด
จะมาจากประสบการณทางสังคมที่ไกลตัวออกไป ซึ่งแสดงวาเด็กรับรูโลกภายนอกที่กวางขวางขึ้น
ประสบการณเหลานี้จะเกิดจากการสะสมความรู มีความสนใจตอสิ่งตาง ๆ เชน บุคคล อาชีพตางๆ
ในสังคม เปนตน
ดังนัน้ จะเห็นไดวาการวาดภาพของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาไปพรอมกับความเจริญเติบโต
ทางดานตางๆ ไมวาจะเปนทางดานอารมณ ทางดานสติปญญา ดานรางกาย ดานการรับรู ดานการ
สรางสรรคหรือแมแตทางดานสังคมซึ่งประสบการณรอบตัว หรือการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง
ลวนแลวแตเปนการสัง่ สมขอมูลประสบการณตางๆ ซึ่งสามารถถายทอดและสื่อความหมายออกมา
โดยการวาดภาพไดทงั้ สิ้น
3.3 พัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
การวาดภาพของเด็กปฐมวัย เปนการแสดงออกถึงการปรับตัวในวัยที่กําลังมีการเจริญ
เติบโตของรางกาย ทัง้ ในดานการมองเห็น การรับรูสิ่งแวดลอม ความคิดภายในและการแสดงออกที่
แตกตางกัน ซึ่งเงื่อนไขเหลานี้ มีสวนในการผลักดันใหรปู แบบเนื้อหาในการแสดงออกทางการวาด ภาพ
ของเด็กเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ การแสดงออกนี้จะแตกตางกันไปตามระดับอายุและประสบการณที่ตางกันจึง
มีผูศึกษาเกี่ยวกับลักษณะการวาดภาพของเด็กปฐมวัย ดังตอไปนี้
ภรณี คุรุรัตนะ (2523: 115) กลาวถึงระดับความสามารถในการวาดรูปดวยสีเทียนและ
ลักษณะภาพวาดของเด็กปฐมวัยดังนี้
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ความสามารถในการวาดภาพดวยสีเทียน
อายุ 1 - 2 ขวบ จะสามารถลากเสนยุง ๆ โดยไมมีความหมาย เด็กจะลากเสนตามความ
พอใจของตนเอง
อายุ 3 - 4 ขวบ เด็กจะเริ่มบอกชื่อภาพที่ตนวาดได
อายุ 4 - 5 ขวบ เด็กจะพบวาตนสามารถวาดภาพของจริงได ภาพทีว่ าดจะเปนสิง่ ที่เด็ก
คุนเคย
อายุ 5 - 6 ขวบ จะเริ่มปรับตัวโดยการสังเกต จะพยายามวาดภาพตามความเปนจริงแต
ยังไมแสดงความถูกตอง ในเรื่อง ของสี ขนาด และความเปนจริง
ลักษณะภาพวาดของเด็ก ปรากฎดังนี้
1. มีลักษณะโปรง อาจมองเห็นสิ่งที่อยูห ลังกําแพงหรือฝาได
2. ไมเปนไปตามธรรมชาติและไมไดสัดสวน เชน กระตายสูงกวาบาน
3. ภาพจะเปนไปตามความตองการของเด็ก
4. สับสนในเรือ่ งฤดูกาล สถานที่และเวลา เชน วาดภาพใหพระอาทิตย พระจันทรและ
ดาวขึ้นพรอมกัน
5. สีไมเปนไปตามความเปนจริงแตถาเด็ก 5 - 6 ขวบจะพยายามใชสีเหมือนจริง
มากขึ้น
สรุปไดวาพัฒนาการทางการวาดภาพของเด็กปฐมวัยจะพัฒนาเปนลําดับตามวัย
พัฒนาการของการใชกลามเนื้อยอย ประสาทสัมพันธระหวางมือกับตา ตลอดจนการเรียนรูสิ่งแวดลอม
รอบๆ ตัว โดยเริ่มจากการขีดเขียนที่ไมมคี วามหมายไปสูการวาดภาพที่มีความหมาย และสามารถใช
สัญลักษณแทนสิ่งที่ตนเขาใจไดตามลําดับพัฒนาการ
3.4 พฤติกรรมการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
มีผูกลาวถึงพฤติกรรมการวาดภาพของเด็กปฐมวัยเอาไวดังนี้
เลิศ อานันทนะ (2519: 18) กลาวถึงลักษณะรูปวาดของเด็กโดยทั่วไปวา เปนไปตาม
ความสนใจและประสบการณของแตละคนรวมทั้งรูปแบบของการแสดงออกทางศิลปะจะมีความ
สัมพันธกับระดับอายุและเชาวปญญาของเด็ก ดังนี้
1. ภาพวาดของเด็กระดับอายุ 2 - 4 ป ความเจริญทางรางกายและสติปญญายังมีนอย
กลามเนื้อมือและประสาทตายังไมสัมพันธและสอดคลองกันดี รวมทั้งโลกทัศนของเด็กวัยนีม้ ีขอบเขต
จํากัด การรับรูและประสบการณมีไมมากนัก ลักษณะการแสดงออกจึงเปนเพียงการขีดเขียนเสนรอบ
นอกของโครงสรางสิ่งทีห่ ยาบๆ ยังไมสามารถบังคับมือใหแสดงเปนรูปรางหรือเรื่องราวทีม่ ีรายละเอียดได
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2. ภาพวาดของเด็กระดับอายุ 5 - 6 ป เด็กวัยนีม้ ีประสบการณจากทางบานและโรงเรียน
มาบางแลว ประกอบกับความเจริญเติบโตทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญา มีมากขึ้น
การแสดงออกจึงมีลักษณะเปนสัญลักษณที่สามารถสื่อความหมายไดชัดเจน เชน ภาพวาดของตนเอง
ครู พอ แม พีน่ อ ง และเพื่อน ๆ เปนตน
วิรุณ ตั้งเจริญ (2531: 284) ไดแบงขั้นพัฒนาการการแสดงออกทางศิลปะของเด็กไว 3
ระดับ คือ
1. วัยที่แสดงออกดวยการขีดเขี่ย (Scribbling Stage) เด็กอายุ 2 - 4 ปจะเริ่มขีดเขี่ย
ภาพลักษณะที่ขีดเขี่ยยุงเหยิง มีการควบคุมการขีดเขี่ยซ้ําๆ กัน และจากระยะเริ่มแรกก็จะคอยๆ พัฒนา
ไปสูการผสมผสานกันระหวางการเคลื่อนไหวที่เปนไปเองอยางอัตโนมัติกับภาพที่ปรากฏใหมองเห็นได
เริ่มคิดและเขาใจเสนที่ตนเองขีดเขียนลงไปในระยะ 3 - 4 ป เด็กจะพยายามสรางความสัมพันธระหวาง
การขีดเขียนกับโลกภายนอกเขาดวยกัน และสามารถสรางเปนภาพใหเกิดขึ้นไดแทนที่จะเปนเพียงแต
แสดงการเคลื่อนไหวของเสนเหมือนในระยะแรกเทานั้น โดยภาพรวมแลวเด็กในวัยนี้ภาพวาดจะมี
ความสําคัญในแงของการบันทึก ความคิด และความรูสึกของเด็กโดยตรง
2. วัยที่แสดงออกดวยสัญลักษณ (Symbolic Stage) เด็กวัยนี้อยูในชวงอายุ 4 - 9 ป ใน
ระยะแรกๆ จะเปนระยะเริ่มตนของการพัฒนาสัญลักษณ สัญลักษณที่ปรากฏจะขึ้นอยูกับการรับรูตอ
สภาพแวดลอมโดยตรง เด็กจะขีดเขียนตามที่ตนรู ไมใชตามทีม่ องเห็นวัตถุสงิ่ แวดลอม เสนแสดงการ
ควบคุมมือใหเปนไปตามที่เด็กตองการมากขึ้น ภาพแสดงรูปทรงโปรงใสหรือที่เรียกวาภาพเอกซ-เรย และ
แสดงใหเห็นถึงความสนใจของเด็กตอสิ่งแวดลอมรอบตัว แสดงความสัมพันธกับสภาพแวดลอม เชน
การจัดภาพ การแสดงพื้นทีบ่ ริเวณวาง เด็กเริ่มสรางเสนและรูปทรงตางๆ เปนแบบเรขาคณิต
3. วัยที่แสดงออกดวยการเลียนแบบ (Realistic Stage) เด็กอายุ 9 - 11 ป เปนระยะที่
เด็กชอบอยูเปนกลุมเปนพวก ตองการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดของตน มีความฝนมากขึน้ การ
แสดงออกทางศิลปะพยายามใชเสนเลียนแบบวัตถุสิ่งแวดลอมที่ตนเองเห็นได การเขียนภาพคนจะเนน
ความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิง พยายามเนนความรูสึกดวย การใชสี เริ่มเห็นวาสีเปนสิ่ง
สําคัญในการแสดงออก
อารี รังสินนั ท (2527: 161 - 162) ไดเสนอแนะกิจกรรมและวิธีการวาดภาพไวดังนี้
1. การวาดภาพตามใจชอบ หมายถึง การใหโอกาสเด็กไดมีอิสระในการวาดสิง่ ที่เด็ก
พอใจ และสามารถวาดได ซึ่งสวนมากเด็กปฐมวัยมักจะวาดรูปคน บาน สัตว ตุก ตา หรือภาพที่เด็ก
ประทับใจ เปนตน
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2. การวาดภาพจากประสบการณ หมายถึง การที่เด็กเลือกวาดภาพจากประสบการณที่
เด็กไดประสบจากการไปเทีย่ วตามที่ตางๆ เชน ทะเล สวนสัตว ของขวัญวันเกิด สัตวเลี้ยง ของเลน
เปนตน
3. การวาดภาพจากการฟงนิทาน หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากนิทานที่ครูเลาใหฟง
หรือจากเทปนิทาน ซึง่ เด็กจะแสดงทัง้ ความรูสกึ นึกคิดทางดานสติปญญาและความรูสึกทางดานจิตใจ
ถายทอดออกมาเปนภาพได
4. การวาดภาพจากเสียงเพลง หมายถึง การใหเด็กไดฟง เพลงแลววาดภาพตามความ
นึกคิดของเด็ก เปนภาพที่เด็กประทับใจจากการฟงเพลง
5. การวาดภาพจากการแสดงบทบาทสมมติ หมายถึง การใหเด็กวาดภาพจากการที่เด็ก
ไดแสดงบทบาทสมมติไปแลวถายทอดออกมาเปนภาพ
6. การวาดภาพจากสิ่งเราทีก่ ําหนด หมายถึง การที่เด็กตอเติมเสริมใหเปนรูปภาพจาก
สิ่งเราที่กําหนดมาให ซึ่งสิง่ เราอาจแบงเปน
6.1 ตอเติมภาพจากสิ่งเราทีไ่ มสมบูรณ เชน เปนเสนในลักษณะตางๆ เชน เสนโคง
เสนตรง เสนคูข นาน และอื่นๆ (∩, , // ) เปนตน
6.2 ตอเติมภาพจากสิ่งเราทีส่ มบูรณ เชน วงกลม สีเ่ หลี่ยม สามเหลี่ยม
เปนตน
กีเซล (ลัดดา ลี้ตระกูล. 2531: 35; อางอิงมาจาก Gesell. 1940: 148) ไดศึกษา
พัฒนาการการวาดภาพของเด็กปฐมวัย พบวา ระดับอายุมีความสัมพันธกบั ภาพวาดของเด็ก และ
กลาวถึงลักษณะการวาดภาพของเด็กอายุ 3 - 5 ขวบวา
อายุ 3 ขวบ ภาพที่เขียนยังดูไมออกวาเปนภาพอะไร แตเริ่มใชรูปทรง
อายุ 4 ขวบ ภาพที่เขียนใชรูปทรงตาง ๆ กัน
อายุ 5 ขวบ เขียนภาพงาย ๆ ได แตยงั แสดงใหเห็นการใชรูปทรงตางๆ อยู
สรุปไดวาการวาดภาพของเด็กปฐมวัย จะเปนสิง่ ที่เด็กวาดออกมาเปนภาพเรื่องราวงายๆ
ที่เด็กไดพบเห็นจากสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก สิง่ ที่ใกลตัว และเด็กใหความสําคัญ สนใจในสิ่งนัน้ ๆ ซึ่ง
รายละเอียดของภาพอาจไมสมบูรณตามความเปนจริงมากนัก แตสาํ หรับเด็กแลวภาพทุกภาพทีว่ าด
เปนสิ่งที่มีความหมายตอเขาเสมอ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการวาดภาพใหกับเด็กถือไดวาเปนการจัด
การเรียนรูอีกวิธีหนึ่งที่ตอบสนองความสนใจตามวัยและพัฒนาการของเด็ก
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3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวาดภาพของเด็กปฐมวัย
งานวิจัยในตางประเทศ
โลเวนเฟลด (จิณณภัส ศรีทอง. 2541: 50; อางอิงจาก Lowenfeld. 1957: 86) ได
ทําการศึกษาขั้นพัฒนาการทางศิลปะของเด็กตะวันตก ดวยการเก็บผลงานของเด็กในวัยตาง ๆ มา
ศึกษาวิเคราะห โดยแยกขัน้ พัฒนาการทางศิลปะไวทงั้ หมด 5 ขัน้ แตในทีนี้ขอกลาวเพียง 2 ขั้นที่
เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย คือขั้นที่ 1 เปนขั้นขีดเขี่ย ซึ่งนี้เด็กมีอายุประมาณ 2 - 4 ป เปนเด็กวัยกอนเขา
เรียน เด็กสนุกอยูกับการเคลื่อนไหวกลามเนื้อ ไดขีดเขียนเสนตางๆ แบบยุงเหยิงไมมีความหมาย แตขนั้ ที่2
เปนขั้นที่เริมเขียนภาพใหมีความหมายหรือขั้นกอนสัญลักษณ จะอยูใ นชวงประมาณ 4 - 7 ป เปนขั้น
เริ่มตนของการแสดงออกทีม่ ีความหมาย ภาพสิง่ ของสิ่งเดียวกันเด็กอาจจะเขียนไดหลายๆ แบบ เชน
ภาพคนทีเ่ ด็กเขียนวันหนึง่ อาจจะไมเหมือนภาพที่เขียนในวันตอ ๆ ไป
งานวิจัยในประเทศ
สมศรี แสงธนู (2545: 66) ศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปยกแบบครูใหการเสริมแรง พบวาเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรม และ
ระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพบนทรายเปยกแบงครูใหการเสริมแรงในแตละชวงสัปดาหมีความ
สามารถทางภาษาดานการฟงและการพูดโดยเฉลี่ยรวมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
.001 และเมือ่ วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาห พบวาคะแนนความสามารถ ทางภาษา
ดานการฟงและการพูด โดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึน้ ตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห
สดใส ชนะกุล (2538: 70) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคและการรับรูการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาดภาพนอกชัน้ เรียน และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมวาดภาพในชั้นเรียนแบบปกติ มีความคิดสรางสรรคและการรับรับรูการอนุรักษสิ่งแวดลอม
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากเอกสารงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การจัดกิจกรรมศิลปะสามารถสงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาใหกับเด็กไดเปนอยางดี เด็กทุกคนมีความสุขที่ได
แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดตางๆ สื่อออกมาในรูปแบบของการสรางสรรคผลงานในลักษณะตางๆ ไม
วาจะเปน การปน การพิมพภาพ การพับ การตัดปะ การประดิษฐ โดยเฉพาะการสรางสรรค
ผลงานที่ออกมาในรูปแบบของการวาดภาพระบายสี ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการวาดภาพเปนกิจกรรม
สําคัญทีเ่ ด็กทุกคนเริม่ เรียนรูก ารสรางผลงานทางศิลปะโดยการขีดเขียนเสนตางๆ ออกมาเปนรูปภาพแลว
สามารถสื่อความหมายและบอกความรูสกึ ไดในวัยเริ่มตนแหงการเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมกลุม
4.1 ความหมายของกลุมและกิจกรรมกลุม
มีผูศึกษาความหมายของกลุมและกิจกรรมกลุมเอาไวดังนี้
กมลรัตน หลาสุวงษ (2527: 263) กลาววากลุมหมายถึงการที่บุคคลตัง้ แตสองคนขึน้ ไป มา
อยูรวมกันในสังคม โดยมีลักษณะตางๆ รวมกัน หรือ มีลกั ษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้
1. มีการรับรูรวมกันในสังคม
2. มีแรงจูงใจอยางใดอยางหนึง่
3. มีเปาหมายอยางเดียวกันหรือมีเปาหมายรวมกัน
4. มีคานิยมหรือปทัสถานของกลุมที่จะควบคุมและกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม
ใหเปนระเบียบ
5. มีการเกี่ยวของปฎิสัมพันธกันระหวางสมาชิกในกลุม
6. มีการพึง่ พาอาศัยซึ่งกันและกัน
7. มีการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาทาทาง
พรรณพิศ วาณิชยการ (2528: 135) กลาววา กลุมหมายถึง บุคคลตัง้ แต 2 คนขึ้นไปที่มี
การกระทํารวมกัน เพื่อบรรลุเปาประสงครวมกัน และเปนการอยูรว มกันในลักษณะที่มงุ สนองความ
ตองการบางประการของแตละบุคคล
กัลลี (ศุภวดี บุญญวงศ 2527: 18 - 20; อางอิงจาก Gulley. 1960: 62) กลาววา กลุมมี
ความหมายลึกซึ้งกวาการทีบ่ ุคคลอยูรวมกันเฉยๆ เทานั้น แตการรวมกลุมจะตองประกอบดวยลักษณะ
3 ประการ คือ
1. มีวัตถุประสงครวมกัน
2. ผลของการทํางานเกิดจากความรวมมือของสมาชิก
3. มีการสื่อสารทางวาจาหรือมีความสัมพันธระหวางสมาชิก โดยวิธีใดวิธีหนึง่
ซัลลิแวน (ศุภวดี บุญญวงศ 2527: 12; อางอิงจาก Sullivan. 1958) กลาววา กิจกรรม
กลุมหรือการทํางานเปนกลุม หมายถึง การทํางานที่สมาชิกในกลุมมีการวางแผนรวมกันกับผูนาํ กลุม
และผูนํากลุมจะทําหนาที่ประสานงานและใหคําปรึกษาแกกลุม สมาชิกทุกคนในกลุม มีความรับผิดชอบ
รวมกันและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ บรรยากาศในกลุมมีความเปนกันเอง เปนมิตรตอ
กันและมีความเปนประชาธิปไตย
เคมป (กรรณิการ โยธารินทร. 2545: 12; อางอิงจาก Kemp. 1964: 24 - 25) กลาววา
กลุมประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ ไป มารวมกัน มีปฎิสัมพันธกันทั้งใชภาษาและไมใชภาษา มี
ผูนําและสมาชิกหรืออาจจะไมมีผูนําก็ได มีการพึง่ พาอาศัยกัน มีผลประโยชนรว มกัน มีความพอใจ มี
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การยอมรับและเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันและมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม มี
ความรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูในกลุม
ชไมมน ศรีสุรกั ษ (2540: 27) เสนอวา กลุมและกิจกรรมกลุม หมายถึง การที่สมาชิก
ในกลุมมีการปฎิสัมพันธกันโดยมีจุดมุงหมายรวมมือกัน วางแผนและทํางานตามจุดหมายที่วางไวใน
รูปแบบของการยอมรับและเคารพความคิดเห็นซึง่ กันและกัน การเปนผูน ําผูต าม การพึ่งพาอาศัยกันและ
ประเมินทบทวนผลงานที่ทาํ รวมกัน
จากความหมายของกลุม และกิจกรรมกลุม ที่กลาวมา สรุปไดวา กลุม หมายถึง การที่
บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกลุมกันเพือ่ วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึง่ หรือทํากิจกรรมรวมกัน มีการ
ปฏิสัมพันธ รวมรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็น วางแผนการทํางานชวยเหลือซึ่งกันและกันจนผลงาน
บรรลุเปาหมายตามที่กาํ หนดไว และกิจกรรมกลุมหมายถึง การที่สมาชิกในกลุมตั้งแต 2 คน ขึ้นไป มี
การปฏิสัมพันธกัน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการทํางานรวมกันตามเปาหมายที่กาํ หนดไว
4.2 ความสําคัญของกิจกรรมกลุม
การรวมกลุม ทํางานหรือทํากิจกรรมใดใหประสบผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงคทวี่ างไว
นับวาเปนสิง่ สําคัญมาก เพราะการทํางานบางอยางใหสาํ เร็จตองมีการพึง่ พาอาศัย ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน รวมคิดรวมตัดสินใจในการแกปญหาและทํางานใหไดคุณภาพมากที่สุด
ทิศนา แขมมณี, และคนอืน่ ๆ (2536: 80) กลาววา การใหโอกาสเด็กเลนและทํากิจกรรม
ตางๆรวมกับผูอ ื่น โดยเฉเพาะเด็กดวยกัน เด็กจะเกิดการเรียนรูท ักษะทางสังคมในการอยูรว มกันกับ
ผูอื่น เด็กไดรับการถายทอดมารยาทและกติกาทางสังคม เกิดสํานึกความรับผิดชอบตอสมาชิกคนอื่น ๆ ใน
สังคม
วาสี ปรุงสิงห (2524: 18) กลาววา การทํางานรวมกับกลุมจะชวยใหเด็กเรียนรูอยาง
พินิจพิเคราะหเมื่อตองทํางานรวมกับคนอืน่ ปฏิกิริยาโตตอบกับเพื่อนๆ จึงมีความสําคัญมากเพราะ
ชวยใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและศีลธรรมจรรยา
บัทตัน (ศุภวดี บุญญวงศ 2527: 25; อางอิงจาก Button.1974: 1 - 2) กลาววา กิจกรรม
กลุมเปนสิ่งที่จดั ขึ้น โดยมีจุดมุงหมายที่จะชวยสงเสริมใหมนุษยไดเติบโตและพัฒนา โดยเฉพาะทักษะดาน
สังคมและดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดังนัน้ การจัดกิจกรรมกลุมจึงเปนการสรางโอกาสใหมนุษยได
เรียนรูเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ ในบรรยากาศที่สงเสริมกันและกัน โดยใชเทคนิคตางๆ
เพื่อสมาชิกกลุม จะพยายามชวยกลุม และชวยบุคคลทํางานไปสูจุดมุงหมาย ดวยเหตุนี้ การเรียนรู โดย
วิธีการกลุม จึงชวยฝกทักษะที่จาํ เปนหลาย ๆ ดาน และดานหนึง่ ที่สาํ คัญก็คือ ทักษะทางสังคม (Social
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Skill) เปนทักษะที่ชว ยใหอยูร วมกันและทํางานกับผูอนื่ ไดอยางราบรื่น เชน ทักษะการเปนผูใหและผูรับ
การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม การควบคุมตนเอง การยอมรับความสามารถของตนเองและผูอื่น
สรุปไดวา กิจกรรมกลุมมีความสําคัญเปนอยางมากในการทํางานใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมาย เพราะในกระบวนขัน้ ตอนของการทํางานกลุมทําใหบุคคลมีการปฏิสัมพันธ พูดคุยแสดง
ความคิดเห็น รวมคิดรวมทํา ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจ ักเปนผูน ําผูต าม ใหการยอมรับและปรับตัวเขา
หากัน ซึง่ พฤติกรรมที่ปรากฎดังกลาวนีล้ วนเปนทักษะชีวิตทางสังคมที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
เพื่อใหอยูรว มกันในสังคมไดอยางมีความสุข
4.3 แนวทางการจัดกิจกรรมและการเขากลุมของเด็กปฐมวัย
แนวทางการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยควรมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งกิจกรรมทีเ่ ปน
รายบุคคล และกิจกรรมกลุม โดยจัดใหเหมาะสมกับวัย พัฒนาการ ความสนใจของเด็กแตละคนและ
ควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งมีผกู ลาวถึงการจัดกิจกรรมกลุมของเด็ก ดังนี้
ซีเฟลด (จิณณภัส ศรีทอง. 2541: 48 - 50; อางอิงจาก Seefeldt. 1980: 7 - 11) กลาววา เด็ก
วัย 5 ป จะเริ่มเขารวมกันเปนกลุมใหญ จาก 2 เปน 5 คน เพราะเริ่มเขาใจและยอมรับความสําคัญของ
ผูอื่น คลอยตามผูอื่น ทะเลาะกับเพื่อนนอยลง
ภรณี คุรุรัตนะ (2540: 6) กลาววา การดําเนินกิจกรรมผูสอนควรคํานึงถึงการใหเด็กเปน
ผูริเริ่ม ซึ่งอาจเริ่มขึ้นจากการวานแผนกอนลงมือกระทํากิจกรรม ขั้นทํากิจกรรม เด็กมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จ โดยเด็กทํางานรวมกันเปนกลุม ยอยและกลุม ใหญ
อิริค อีริคสัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2550: 65 - 66; อางอิงจาก Erikson) ไดขยาย
ทฤษฎีนี้โดยอธิบายการเลนของเด็กเพื่อใหเขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งไดอธิบายการเลนของเด็กวาเปน
พัฒนาการตามขั้นตอน เด็กจะเขาใจโลกที่เขาอยูโดยการพบสิง่ ใหมๆที่ซับซอนมากยิ่งขึน้ และไดแบง
ขั้นตอนของการพัฒนาการการเลนของเด็กออกเปน 3 ขั้น แตจะกลาวถึงเฉพาะขั้นที่ 3 ที่กลาวถึงการ
เลนในสังคม ดังนี้
ขั้นที่ 3 การเลนในสังคม เปนชวงอายุที่เขาสูวัยเรียน เด็กเริ่มเขาสูสังคมที่กวางขึ้น รูจัก
แบงปนของเลนกับผูอนื่ ขั้นตอนนี้เปนขั้นสุดทายของพัฒนาการการเลนแตความสําเร็จของพัฒนาการ
ขั้นนี้ เปนผลเนื่องมาจากความสําเร็จในพัฒนาการสองขั้นแรก ในขัน้ นี้เด็กจะเรียนรูว าเมื่อใดเขาจะเลน
คนเดียว และเมื่อใดเขาจะเลนเปนกลุม
จากการศึกษาของพารเทน (พรรณี ชูทยั เจนจิต. 2537: 62; อางอิงจาก Morrison.
1995: 258; citing Parten. n.d.) ไดกลาวถึงการเลนทางสังคมของเด็ก ซึง่ แบงเปน 6 ขั้น ดังนี้
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1. ระยะนิง่ เฉย (Unoccupied Play) เด็กจะไมเลนกับสิง่ ของใดๆ และไมเลนกับใคร
2. การเลนคนเดียว (Solitary Play) เด็กจะเลนตามลําพัง โดยไมสนใจเด็กคนอื่น
3. การเลนแบบเฝาดูผูอื่นเลน (Onlooker Play) เด็กจะเฝาดูและสังเกตการเลนของ
เด็กคนอื่น
4. การเลนแบบคูขนาน (Parallel Play) เด็กจะเลนตามลําพัง แตเด็กจะเลนของเลน
และวิธีการเลนคลายกับเด็กคนอื่นๆ
5. การเลนแบบเกี่ยวของและสัมพันธกนั (Associative Play) เด็กจะมีปฏิสัมพันธกบั เด็ก
คนอื่น บางทีอาจถามคําถามหรือเลนวัสดุอุปกรณรวมกัน แตไมเลนดวยกัน
6. การเลนแบบรวมมือกัน (Cooperative Play) เด็กเลนหรือทํากิจกรรมรวมกัน
จากแนวความคิดดังกลาว จะเห็นไดวา การเขากลุมเพือ่ รวมทํากิจกรรมตางๆ ของเด็กมี
หลากหลายรูปแบบขึ้นอยูกบั วุฒิภาวะ พัฒนาการตามวัยของเด็ก ซึง่ เด็กแตละคนจะมีการปรับตัวเพื่อ
รวมเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นในสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูหรือสือ่ วัสดุอุปกรณตาง ๆ
ที่เราความสนใจ จนทําใหเด็กไดมารวมกลุมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธตอกันเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามพัฒนาการและวุฒิภาวะเหมาะสมตามวัย
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเปนกลุม
งานวิจัยตางประเทศ
คอมพตัน (เสาวนีย รืน่ สุข. 2552: 37; อางอิงจาก Compton. 1968: 164-A) ศึกษา
กิจกรรมประเภทระดมสมองกับนิสิตมหาวิทยาลัยและสรุปผลการศึกษาไววา กิจกรรมประเภทระดม
สมองสามารถเพิ่มความสามารถทางความคิดสรางสรรคได
โรเจอรส (เพียงจิต โรจนศภุ รัตน. 2531: 36; อางอิงจาก Rogers. 1970: 121 - 122)
กลาวอางถึงผลการวิจยั ทีพ่ บวา การทํางานกิจกรรมรวมกับกลุมจะใหผลสงเสริมทางดานจิตวิทยามาก
จะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการรับรู ทางดานความรูสกึ มีการตระหนักถึงความรูสกึ ของตนเองและ
ผูอื่นมากขึ้น ยอมรับตนเอง พัฒนาในเรื่องของคุณคาของตนเอง เขาใจตนเอง และมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
ในดานทัศนคติที่ดีตอผูอื่น ไดแก การใชอํานาจนอยลง มีการยอมรับผูอื่นมากขึ้น และมีความ รูสึก
พึ่งพาซึง่ กันและกัน เชื่อในความสามารถของบุคคล มีการแกปญหาโดยการทํางานเปนกลุม
แมรี่ (เสาวนีย รืน่ สุข. 2552: 37; อางอิงจาก Mary. 1981: 4603) ศึกษาปฏิสัมพันธ ของ
เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมในแงของความถี่ของพฤติกรรมและระยะเวลาของการปฏิสัมพันธและ
วิธีการเขากลุม เพื่อน รวมทัง้ ความรูและการเขากลุมไมได กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ 4 ป จํานวน 40
คน เปนชาย 20 และหญิง 20 คน วิธีศึกษาใชเทคนิคสังคมมิติบนั ทึกพฤติกรรมขณะเด็กเลน ดวย
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วีดีโอเทปคนละ 1 นาที แลวนํามาตีความ จากนั้นนํามาจัดเปนประเภทพฤติกรรม ผลการวิจัยปรากฏวา
เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนมาก มีปฏิสมั พันธมากกวาใชเวลาในการปฏิสัมพันธยาวนาน
กวาเด็กทีม่ ีความสามารถในการเขากลุม เพื่อนนอย เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพื่อนจะใช
พฤติกรรมปฏิสัมพันธหลายวิธี และวิธกี ารที่เขากลุมแลวไมไดผลนอยกวาเด็กที่มคี วามสามารถนอย
กวาและใชพฤติกรรมทางบวกมากกวา สวนเด็กที่มีความสามารถนอยกวา จะมีวิธกี ารทางลบมากกวา
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของวิธกี ารที่ใชในการเขากลุมเพื่อนในแงของวิธกี ารทางลบกับ
วิธีการที่ไมไดผล
งานวิจัยในประเทศ
สุนียรัตน ฤทธิ์ธงชัยเลิศ (2530: ฉ) ศึกษาผลจากการใชกิจกรรมกลุมสัมพันธในการ
พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กชัน้ ป.5 ทีม่ ีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนแตกตางกัน ผลปรากฏวา 1)
หลังจากการทดลอง นักเรียนกลุม ที่เรียนโดยใชกจิ กรรมกลุมสัมพันธมคี วามเชื่อมัน่ ในตนเอง สูงกวา
นักเรียนที่ไมไดเรียนโดยใชกลุมสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงและต่ําของกลุมทดลองมีความเชื่อมัน่ สูงกวานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์ าง การเรียนสูง
และต่ําของกลุม ควบคุม
จงใจ ชัยกิจ (2530: 122) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคของเด็กระดับอนุบาล
ปที่ 2 ทีเ่ รียนวิชาศิลปศึกษาโดยวิธกี ระบวนการกลุมสัมพันธ กับการสอนตามแผนการจัดประสบการณ
ผลปรากฏวานักเรียนทีเ่ รียนวิชาศิลปศึกษาโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธมีความคิดสรางสรรคสูง
กวานักเรียนทีเ่ รียนศิลปศึกษาตามแผนการจัดประสบการณอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เพียงจิต โรจนศุภรัตน (2531: บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคระหวาง
เด็กปฐมวัยทีท่ ํากิจกรรมวาดรูปเปนกลุมกับเปนรายบุคคล ผลปรากฏวาความคิดสรางสรรค ระหวาง
กลุมทีท่ ํากิจกรรมวาดรูปเปนกลุมกับกลุม ทีท่ ํากิจกรรมวาดรูปเปนรายบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และความคิดสรางสรรคของกลุมที่ทํากิจกรรมวาดรูปเปนกลุมกับกลุมที่ทาํ
กิจกรรมวาดรูปเปนรายบุคคลภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
อารี เกษมรัติ (2533: 80 - 81) ทําการศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะเปนกลุมและ
กิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติที่มีตอความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เขมงวดกวดขันและแบบรักทะนุถนอม พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน
และแบบรักทะนุถนอมที่ทาํ กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกวาเด็กที่ทาํ
กิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติ อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และ .05
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ทองคํา บุญประเสริฐดี (2535: 131 - 136) ศึกษาการทดลองใชวธิ ีการกระบวนการ
กลุมสัมพันธพัฒนาความสามารถทางสติปญญาและความสามารถทางสังคมของเด็กระดับกอน
ประถมศึกษา พบวา 1) เด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการสอนโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธมี
ความสามารถทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เด็กกอนประถมศึกษาที่
มีระดับอายุตา งกัน เมื่อไดรับการสอนดวยวิธกี ระบวนการกลุมสัมพันธความสามารถทางสติปญญา
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับการจัดการกิจกรรมเปนกลุมสรุปไดวาการจัดกิจกรรม
กลุมสามารถชวยสงเสริมและพัฒนาใหเด็กไดเรียนรูการมีปฏิสัมพันธท่ีดีรวมกับผูอื่น และเกิด
พัฒนาการในดานตางๆ เชน พฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง ความคิดสรางสรรค พฤติกรรมทางดาน
สังคมโดยเฉพาะพฤติกรรมทางดานสังคมเด็กไดเรียนรูก ารทํางานเปนกลุม ทําใหเด็กไดฝกทักษะการ
ทํางานรวมกับผูอื่น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน มีความเปนผูน ําผูต าม รูจักแบงปน
ชวยเหลือและวางแผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายทีว่ างไว
จากที่ศึกษามาทัง้ หมดสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติ ดเปน
กลุ ม เป น อี ก แนวทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ให เ ด็ กได รว มเรีย นรู การทํา งานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน
โดยใชกิจกรรมศิลปะการวาดภาพตอเติมจากรูปภาพปะติดที่กําหนดใหเปนสื่อในการเรียนรูรวมกัน โดย
คํานึงถึงความสนใจพืน้ ฐานของเด็กในการวาดภาพตอเติมตามจินตนาการของแตละคนผานกระบวนการ
มีปฏิสัมพันธกบั ผูอ่นื เปดโอกาสใหรว มพูดคุย แสดงความคิดเห็นและบอกความตองการของตนเองให
ผูอื่นรับรูดวยการแสดงทาทางที่เปนมิตรตอกัน ใหความรวมมือรวมใจในการทํางาน รูจักชวยเหลือและ
แบงปนวัสดุอุปกรณซึ่งกันและกัน ไดเรียนรูการปรับตัวเพื่อรวมทํางานกับผูอนื่ อยางมีความสุข โดยครู
เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการสงเสริมและเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูการทํางานเปนกลุม เพื่อ
เสริมสรางสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีตอกันในการทํางานหรือกิจกรรมตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจยั ไดดําเนินการศึกษาคนควาตามขั้นตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม ตัวอยาง
2. เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย
3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
4. แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ เปนนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป และกําลัง
ศึกษาอยูในชัน้ อนุบาลศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก จํานวน
6 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียนทัง้ หมด 193 คน สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยั ครั้งนี้เปนนักเรียนชาย - หญิงที่มีอายุระหวาง 5 - 6 ปซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก
สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 15 คน ไดมาโดยการสุมแบบ
หลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1. เลือกนักเรียนโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับสลาก
โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 1 หองเรียนจากจํานวน 6 หองเรียน จํานวนนักเรียน 34 คน
ขั้นที่ 2. ผูว ิจัยทําการประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย หองที่ไดรับการสุม
คัดเลือกจากขอ 1 โดยใชแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย จากนัน้ ตรวจใหคะแนน
เรียงคะแนนจากมากไปนอย คัดเลือกเด็กที่มีคะแนนนอยจากอันดับสุดทายขึน้ ไปจํานวน 15 คนมาเปน
กลุมตัวอยาง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
2. แบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
ดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้
1.1 ศึกษาทฤษฎี ตํารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางสังคม
การเลนของเด็กปฐมวัย พฤติกรรมการเรียนแบบรวมมือและการจัดกิจกรรมที่ใชกระบวนการกลุม
ของ ภรณี คุรุรัตนะ (2535) พัชรี ผลโยธิน (2540)
1.2 ศึกษา เอกสาร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และคูมือหลักสูตร
เพื่อศึกษาพัฒนาการตามวัยและแนวทางการจัดกิจกรรมสรางสรรคที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย
1.3 ศึกษารูปแบบแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2 ปการศึกษา 2544 ของ
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดบางปะกอก สํานักงานเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
1.4 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกีย่ วของกับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคและ
การวาดภาพตอเติม
1.5 กําหนดหนวยการเรียนรูและเนื้อหาการเรียนรู จากแผนการจัดประสบการณ ชัน้ อนุบาล
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนวัดบางปะกอก จํานวน 24 เรื่องเพื่อการเรียนรู
สิ่งตางๆ รอบตัวที่เหมาะสมตอพัฒนาการทางสังคมของเด็ก โดยสอดคลองกับการพัฒนาสัมพันธภาพ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยใน 3 ดาน ไดแก การพูดสื่อความหมาย การแสดงทาทางเปนมิตร และการมี
สวนรวม ซึง่ ผูว ิจัยไดคัดเลือกรูปภาพที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรูและสื่อถึงการสงเสริมสัมพันธภาพ
ทางสังคมในดานการพูดสื่อความหมาย การแสดงทาทางเปนมิตรและการมีสวนรวมกับเพื่อน
เหมาะสมกับเด็ก อายุ 5 - 6 ป และใชประกอบในการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด
เปนกลุม ไดแก รูปภาพเกี่ยวกับตนเอง รูปภาพเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่ รูปภาพเกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งตางๆ รอบตัว ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ตารางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
รูปภาพที่ใชในการทดลองตลอดชวงเวลาการทดลอง 8 สัปดาห
สัปดาหที่
กิจกรรม (วันจันทร)
กิจกรรม (วันพุธ)
กิจกรรม (วันศุกร)
1
ภาพรางกายของฉัน
ภาพเด็กชายเด็กหญิง
ภาพเครื่องแตงกายแสนสวย
2
ภาพโรงเรียนของหนู
ภาพหนูนอยสวัสดี
ภาพของเลนแสนรัก
3
ภาพลูกกอดแม
ภาพครอบครัวแสนสุข ภาพบานในฝน
4
ภาพคุณหมอใจดี
ภาพตํารวจ
ภาพทหารใจกลา
5
ภาพดอกไมแสนสวย
ภาพตนไมมีคณ
ุ คา
ภาพอาหารดีมีประโยชน
6
ภาพผลไมตามฤดูกาล
ภาพผักนารับประทาน ภาพตลาด
ภาพสัตวปา
7
ภาพสัตวเลีย้ งนารัก
ภาพสัตวบกสัตวน้ํา
ภาพน้าํ ตก
8
ภาพยานพาหนะ
ภาพทะเลแสนงาม
1.6 ผูวิจัยดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด
จํานวนทั้งหมด 24 แผน 8 สัปดาห สัปดาหละ3วัน โดยแตละแผนดําเนินการเปน 3 ขั้นตอน คือ
1.6.1 ขั้นนํา เปนการรวมพูดคุยสนทนา สรางขอตกลงในการทํางานกลุมรวมกัน
และอธิบายสือ่ อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรมระหวางครูกับนักเรียน
1.6.2 ขั้นดําเนินการ ใหนักเรียนแบงกลุมและรวมพูดคุย เกีย่ วกับสื่อ อุปกรณที่ใชใน
การทํากิจกรรม รวมคิดตัดสินใจและแบงหนาที่ในการทํางาน และรวมกันวาดภาพตอเติมจากภาพ
ปะติดที่กําหนดให
1.6.3 ขั้นสรุป เปนการนําเสนอผลงานที่สาํ เร็จของแตละกลุมและรวมพูดคุยสนทนา
แสดงความคิดเห็น
1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเสนอผูเชี่ยวชาญ ตรวจ
เพื่อหาความสอดคลองของจุดประสงค เนือ้ หา การดําเนินกิจกรรม สือ่ การเรียน และการประเมินผล
โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองที่ 0.5 ขึ้นไป ซึง่ ครั้งนี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง IOC ระหวาง
0.67 - 1.00 ซึง่ ถือวาใชไดแลวปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
จํานวน 3 ทานคือ
1) ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากูล
อาจารยชนั้ เด็กเล็กโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม)
อาจารยมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2) อาจารย ดร.กรวิภา สรรพกิจจํานง
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3) อาจารยอาํ พวรรณ เนียมคํา

อาจารยระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดสะแกงาม
1.8 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมตามคําแนะนําของผูเชีย่ วชาญ ดังนี้
1.8.1 ปรับการตั้งชื่อภาพกิจกรรมใหนา สนใจและเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เชน
ภาพครอบครัว ปรับเปนภาพครอบครัวแสนสุข, ภาพดอกไมเพิ่มเติมเปนดอกไมแสนสวย
1.8.2 ปรับรูปภาพการจัดกิจกรรมในแตละสัปดาหใหสอดคลองกันเพือ่ เด็กจะได
เชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูไดสัมพันธกนั มากขึ้น เชน ภาพรางกายของฉัน ภาพเด็กชาย
เด็กหญิง ภาพเครื่องแตงกายแสนสวย
1.8.3 เพิ่มเติมสื่อ วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมใหหลากหลาย สอดคลองกับ
รูปภาพปะติดที่กําหนดในแตละสัปดาหเพื่อเปนสื่อการเรียนรูใหเด็กแตละคนมีการพูดคุยแสดงความ
คิดเห็นและมีสัมพันธภาพในการทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น
1.84 นําแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมที่แกไข
ปรับปรุงตามขอ 1.8 จํานวน 3 กิจกรรม ไปใชทดลอง (Try Out) กับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก สํานักงานราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพื่อปรับปรุงสื่อและการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสม
1.9 นําแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดฉบับสมบูรณไปใชกับ
กลุมตัวอยางตามกําหนดการจัดกิจกรรมในการทดลอง
2. การสรางแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดําเนินการสราง
ตามลําดับขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษา ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคม
2.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาสรางแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยใหครอบคลุมถึงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยทัง้ 3 ดาน คือดานการพูดสื่อ
ความหมาย การแสดงทาทางและการมีสว นรวมกับเพื่อน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนการพัฒนา
สัมพันธภาพทางสังคมในแตละครั้งมาแปลงระดับพฤติกรรมเปนคะแนนสัมพันธภาพทางสังคม ดังนี้
2 คะแนน หมายถึง เด็กแสดงการพูด แสดงทาทางและมีสวนรวมเปนอยางดี
1 คะแนน หมายถึง เด็กพูด แสดงทาทางและมีสวนรวมบาง
0 คะแนน หมายถึง เด็กไมพูด ไมแสดงทาทางและไมมีสวนรวม
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เกณฑการใหคะแนนระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ภาพรวม ดังนี้
10.01 - 15.00 คะแนน
หมายถึง
มาก
5.01 - 10.00 คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
0.00 - 5.00 คะแนน
หมายถึง
นอย
เกณฑการใหคะแนนระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย แยกรายดาน ดังนี้
3.35 - 5.00
คะแนน
หมายถึง
มาก
1.68 - 3.34
คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
0.00 - 1.67
คะแนน
หมายถึง
นอย
2.3 นําแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ไปใหผเู ชี่ยวชาญตรวจเพือ่ หา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมของแบบประเมิน จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1) ผูชวยศาสตราจารยสุทธิพรรณ ธีรพงศ อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2) อาจารย ดร.มิ่ง เทพครเมือง
หัวหนางานวิจยั และบริการวิชาการสูชมุ ชน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม)
3) อาจารยปย ะธิดา เกษสุวรรณ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2
แลวนําคะแนนที่ไดจากการลงความเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มาหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค IOC มากกวา หรือเทียบเทา 0.50 จึงถือวาใชได (บุญเชิด
ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) ซึง่ ในครัง้ นี้แบบประเมินไดเทากับ 0.67 - 1.00 ซึง่ ถือวาอยูในเกณฑที่
สามารถนําไปใชได
2.4 นําแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ผา นการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ
2.5 การหาคาความเชื่อมัน่ ของผูสงั เกต ผูว ิจัยไดนาํ แบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมไป
ทดลองใช (Try out ) กับเด็กปฐมวัยปที่ 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน ของโรงเรียนวัดบางปะ
กอก ดวยวิธี หาคาความเชือ่ มั่นของผูสงั เกต 3 คน คือผูวิจัยและผูชว ยผูวิจัย 2 คน รวมกันสังเกตแลว
นําคะแนนมาหาคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต โดยใชสูตร RAI (Burry - Stock;& et al. 1996:
256) ซึ่งในครั้งนี้ไดคาความเชื่อมั่น RAI = 0.90 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑทสี่ ามารถนําไปใชได
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แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่ใชกลุมตัวอยางกลุม
เดียว จากทีบ่ อรกและเกล (Barnett and Johnson.1996: 31; citing Borg and Gall. 1989: 692)
ไดกลาววารูปแบบการทดลองกลุมเดียวจะมีความเหมาะสมเปนพิเศษกับการทดลองที่ตองการเปลี่ยน
รูปแบบพฤติกรรมหรือกระบวนการภายใน ดังนั้นผูว ิจัยจึงไดดําเนินการทดลอง โดยใชกลุมตัวอยาง
กลุมเดียวทําการทดลองและเก็บขอมูลจากสถานการณจริงขณะทําการทดลองเพื่อความเหมาะสม
และสอดคลองกับจุดมุง หมายการทดลองครั้งนี้ โดยมีแบบแผนการทดลองดังตาราง 2
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง
กอนการทดลอง
T01
เมื่อ

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

ชวงเวลาทดลอง
X, T1, X, T2, X, T3, …………..,X,T8, T02
คือ การสังเกตกอนการทดลอง
คือ การดําเนินกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด
คือ การประเมินสัมพันธภาพทางสังคมตลอดชวงเวลา
ทําการทดลองตั้งแตสัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาหที่ 8
คือ การสังเกตหลังการทดลอง

วิธีดําเนินการทดลอง
การทดลองครัง้ นี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาห
ละ 3 ครั้ง ครัง้ ละ 20 นาที รวม 24 ครั้ง ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 1 สัปดาห
2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมในสถานที่ทาํ การทดลองใหเหมาะสม
3. จัดกิจกรรมสรางสรรคแบบกับกลุมตัวอยางทัง้ 15 คน เปนระยะเวลา 1 สัปดาห ไดแก วัน
จันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 20 นาที และในวันสุดทายของสัปดาห ไดแก วันศุกร ผูว ิจัยและ
ผูชวยวิจัยจํานวน 1 คน รวมผูประเมิน 2 คน ทําการประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
(Pre-test) เพือ่ นําขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลพื้นฐานดานการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม (Baseline
Data)
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4. ดําเนินการทดลองในชวงกิจกรรมสรางสรรค ตามรูปภาพทีก่ ําหนดตามตาราง 2 โดย
การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดกับกลุมตัวอยางเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน
ไดแก วันจันทร วันพุธ วันศุกร ในชวงเวลา 09.30 - 09.50 น. วันละ 20 นาที
5. เมื่อสิน้ สุดการทดลองการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนระยะ
เวลา 8 สัปดาห ผูว ิจัยทําการประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยทายการทดลอง (Post-test)
โดยใชแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมเพื่อบันทึกขอมูลและเปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงสัมพันธภาพ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยกลุม ที่ไดรับการทดลองทั้งกอนการจัดกิจกรรม ระหวางการจัดกิจกรรมและ
หลังสิน้ สุดการจัดกิจกรรม

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล มีขั้นตอน ดังนี้
1. หาคาสถิตพิ ื้นฐานการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ทัง้ กอนและระหวาง
ทําการทดลองในแตละสัปดาห โดยนําขอมูลไปหาคะแนนเฉลีย่ (Mean) และหาคาความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2. เปรียบเทียบความแตกตางของสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม กอนการจัดกิจกรรมกับระหวางการจัดกิจกรรมใน
แตละชวงสัปดาหและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช t - test สําหรับกลุม ตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือ
สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครือ่ งมือ
1.1 การแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค (บุญเชิด ภิญโญ
อนันตพงษ. 2526: 89) โดยใชสูตร

IOC

=

∑R
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับจุดประสงค
∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
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1.2 การหาคาความเชื่อมัน่ ของผูสังเกต ผูว จิ ัยนําแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยไปทดลองใช (Try out) และคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ ของผูสังเกต 2 คน โดยใชดัชนีความ
สอดคลองของผูสังเกต โดยใชสูตร RAI (Burry - Stock; & et al. 1996: 256)

k

N

k =1

n =1

∑∑ R
RAI

เมื่อ

=

1KN

- R 2 KN

KN(I - 1)

RAI
R1KN ,R2KN

แทน
แทน

N
K
I

แทน
แทน
แทน

ดัชนีความสอดคลองของผูประเมิน
ผลการประเมินของผูประเมินคนที่ 1 และคนที่ 2
ตามลําดับ
จํานวนในกลุม ตัวอยาง
จํานวนขอยอย
จํานวนชวงคะแนน (0, 1, 2)

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 หาคาเฉลีย่ (Mean) ใชสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 36)
X

เมื่อ

X

∑X

N

แทน
แทน
แทน

=

ΣX
N

คาเฉลี่ยของคะแนน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง
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2.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสูตรดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.
2521: 55)
S

เมื่อ

=

SD
N

N( N - 1)

แทน
แทน
แทน
แทน

∑X

∑X

N ∑X 2 - ∑X 2

2

สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนน
จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละคนยกกําลังสอง

3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
การเปรียบเทียบสัมพันธภาพทางสังคม กอนการทดลองและหลังการทดลองในระหวาง
สัปดาห โดยใชสถิติทดสอบสมมติฐานกอนและหลังการทดลองโดยใช t - test แบบ Dependent Samples
ดังนี้ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 99)
t

เมื่อ

t
D
N
D
SD

โดยที่

=

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
SD

=

D
SD

คาสถิตทิ ี่ใชพิจารณาใน t-distribution
คะแนนความแตกตาง
จํานวนขอ
คาเฉลีย่ คะแนนความแตกตาง
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง
SD
N

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและการแปลความหมายของการวิเคราะหขอ มูล
เพื่อใหเขาใจตรงกันผูว ิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอ มูลดังนี้
n
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง
M
แทน คะแนนเฉลีย่
S
แทน ความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
df
แทน คาชั้นแหงความเปนอิสระ
t
แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t - distribution
p
แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยมี
ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดย
ภาพรวม
1.1 คาสถิตพิ นื้ ฐานของคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
1.2 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
แยกเปนรายดาน
2.1 คาสถิตพิ นื้ ฐานของคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยแยกเปนรายดาน
2.2 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน
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ผลการวิคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
มีลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม
1.1 คาสถิตพิ นื้ ฐานของคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
การวิเคราะหครั้งนี้ไดนําคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพรวมทัง้ ฉบับของเด็กปฐมวัยที่ได
จากการประเมินกอนการจัดกิจกรรม และระหวางการจัดกิจกรรมทัง้ 8 ครั้ง มาหาคะแนนเฉลี่ยและ
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ดังแสดงผลในตาราง 3
ตาราง 3 คะแนนเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยกอนและระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
การพัฒนา
สัมพันธภาพ

Baseline

M

ระยะเวลา (สัปดาห)
1

2

3

4

5

1.60

5.64

7.84

8.73

S

.82

ระดับ

นอย

.39 .59 .74 .39 .45
ปาน ปาน ปาน ปาน
มาก
กลาง กลาง กลาง กลาง

6

7

8

9.87 10.47 11.08 12.89 14.20
.46

.43

.45

มาก

มาก

มาก

ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 พบวา กอนจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด
เปนกลุม มีคาเฉลี่ยคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมกอนการจัดกิจกรรมอยูในระดับนอย
( X = 1.60) ระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม มีคะแนนเฉลี่ย
การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยแตละสัปดาห สัปดาหที่ 1 - สัปดาหที่ 4 อยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 5.64, 7.84, 8.73 และ 9.78 ตามลําดับ) และสัปดาหที่ 5 - สัปดาหที่ 8 มีระดับ
คะแนนสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับมาก ( X = 10.47, 11.08, 12.89 และ 14.20 ตามลําดับ)
แสดงวาคาคะแนนเฉลี่ยตลอดชวงสัปดาหมีแนวโนมเพิม่ ขึ้น
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1.2 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
การวิเคราะหตอนนี้มีจุดมุง หมายเพื่อวิเคราะหการเปลีย่ นแปลงสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยในแตละชวงสัปดาห ผูวิจยั ไดนําคะแนนเฉลี่ยในแตละชวงสัปดาหของการจัดกิจกรรมการ
วาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมมาวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในแตละชวง
สัปดาห โดยใช t - test แบบ Dependent Samples ดังแสดงผลในตาราง 4
ตาราง 4 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยภาพรวม
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยระหวางสัปดาห
Baseline, สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 1, สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 2, สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 3 , สัปดาหที่ 4
สัปดาหที่ 4, สัปดาหที่ 5
สัปดาหที่ 5, สัปดาหที่ 6
สัปดาหที่ 6, สัปดาหที่ 7
สัปดาหที่ 7, สัปดาหที่ 8

คาการ
เปลี่ยนแปลง
4.04
2.20
.89
1.13
.60
.62
1.80
1.31

t

df

p

19.44
11.30
4.33
6.28
5.51
4.80
9.12
10.98

14
14
14
14
14
14
14
14

.000
.000
.001
.000
.000
.000
.000
.000

ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยภาพรวม ทุกชวงสัปดาหเพิ่มขึน้ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และเพื่อใหเห็นภาพ
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น ผูวิจัยจึงนําคะแนน
พัฒนาการสัมพันธภาพทางสังคมตั้งแตกอ นการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวง
สัปดาหมานําเสนอในรูปของกราฟเสน ดังภาพประกอบ 2
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ภาพประกอบ 2 เสนภาพแสดงการเปลีย่ นแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยภาพรวม
จากภาพประกอบ 2 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยภาพรวม กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม (ตั้งแตสัปดาหที่ 1 - สัปดาหที่ 8)
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตลอดทุกชวงสัปดาห โดยชวงสัปดาหกอนการทดลองกับสัปดาหที่ 1 มีการ
เปลี่ยนแปลงชัดเจนมากที่สุด
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน
2.1 คาสถิตพิ นื้ ฐานของคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
แยกเปนรายดาน
การวิเคราะหตอนนี้ผูวจิ ัยนําคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ใน 3 ดานยอย ไดแก 1. การพูดสื่อความหมาย 2. การแสดงทาทางเปนมิตร 3. การมีสวนรวมกับเพื่อน
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม แตละสัปดาหรวม 8 ครั้ง มาหา
คะแนนเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังแสดงผลในตาราง 5
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ตาราง 5 คะแนนเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
แยกเปนรายดานกอนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
การพัฒนาสัมพันธภาพ
Baseline
ของเด็กปฐมวัย
แยกรายดาน

ระยะเวลา (สัปดาหที่)
1

2

3

4

5

6

7

8

ดานการพูดสื่อความหมาย

M
S
ระดับ

.57
.36
นอย

1.62 2.31 2.77
.24 .23 .44
นอย ปาน ปาน
กลาง กลาง

3.28 3.51 3.71 4.26 4.73
.33 .41 .30 .25 .22
ปาน มาก มาก มาก มาก
กลาง

.48
.30
นอย

1.82
.24
ปาน
กลาง

3.15
.33
ปาน
กลาง

.53

2.20 2.84 3.06 3.42 3.53 3.73 4.37 4.73

.37

.16

นอย

ปาน ปาน ปาน มาก มาก มาก มาก มาก
กลาง กลาง กลาง

ดานการแสดงทาทางเปนมิตร

M
S
ระดับ

2.68
.40
ปาน
กลาง

2.88
.24
ปาน
กลาง

3.24 3.64 4.24 4.73
.29 .29 .23 .25
ปาน มาก มาก มาก
กลาง

ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน

M
S
ระดับ

.45

.59

.29

.35

.31

.33

.25

ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา คะแนนเฉลี่ยการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยดานการพูดสื่อความหมาย กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมสัปดาห ที่
1 อยูในระดับนอย ( X = .57, 1.62 ตามลําดับ) สวนระหวางการจัดกิจกรรมตั้งแตสัปดาหที่ 2 ถึง
สัปดาหที่ 4 มีคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.31, 2.77
และ 3.28 ตามลําดับ) สวนสัปดาหที่ 5 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพอยูในระดับ
มาก ( X = 3.51, 3.71, 4.26 และ 4.73 ตามลําดับ) แสดงวาการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยดานการพูดสื่อความหมาย มีแนวโนมเพิม่ ขึ้น
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ดานการแสดงทาทางเปนมิตร มีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมกอนการ
จัดกิจกรรมอยูในระดับนอย ( X = .48) และระหวางการจัดกิจกรรมตั้งแตสัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 5 มี
คะแนนเฉลีย่ อยูในระดับปานกลาง ( 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
พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการแสดงทาทางเปนมิตร มีแนวโนมเพิ่มขึน้
ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน
มีคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมกอนการจัด
กิจกรรมอยูในระดับนอย ( X = .53) ระหวางการจัดกิจกรรมตั้งแตสัปดาหที่ 1 - สัปดาหที่ 5 มีคะแนน
เฉลี่ยการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.22, 2.84, 3.06, 3.42 และ
3.53 ตามลําดับ) และสัปดาหที่ 6 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.73, 4.37 และ 4.73 ตามลําดับ) แสดงวาการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยดานการมีสว นรวมกับเพื่อน มีแนวโนมเพิ่มขึน้
2.2 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเปน
รายดาน
เพื่อใหเห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยรายดานจึง
นําคะแนนเฉลี่ยกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปน
กลุมมาแยกเปนรายดาน ไดแก ดานการพูดสื่อความหมาย ดานการแสดงทาทางเปนมิตร ดานการมี
สวนรวมกับเพื่อนใหชัดเจนยิ่งขึ้นจึงไดนําคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังจัดกิจกรรมมาทําการวิเคราะห
เปรียบเทียบ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงระหวางชวงสัปดาหโดยใช t - test แบบ Dependent Samples ดัง
แสดง ผลในตาราง 6 - 8
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ตาราง 6 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดานการพูดสื่อความหมาย
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยระหวางสัปดาห
Baseline, สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 1, สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 2, สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 3 , สัปดาหที่ 4
สัปดาหที่ 4, สัปดาหที่ 5
สัปดาหที่ 5, สัปดาหที่ 6
สัปดาหที่ 6, สัปดาหที่ 7
สัปดาหที่ 7, สัปดาหที่ 8

คาการ
เปลี่ยนแปลง
1.04
0.68
0.46
0.51
0.22
0.20
0.55
0.46

t

df

p

13.26
6.00
3.61
3.94
4.18
2.55
5.23
5.96

14
14
14
14
14
14
14
14

.000
.000
.003
.001
.001
.023
.000
.000

ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวาคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ดานการพูดสื่อความหมาย สัปดาหที่ 1 เพิม่ ขึ้นจากกอนการจัดกิจกรรม สัปดาหที่ 2 เพิม่ ขึ้น
จากสัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 3 เพิ่มขึน้ จากสัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 เพิม่ ขึ้นจากสัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 5
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 4 และสัปดาหที่ 8 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สวนสัปดาหที่ 6 เพิม่ ขึ้นจากสัปดาหที่ 5 อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภาพประกอบ 3 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการพูดสื่อความหมาย
จากภาพประกอบ 3 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยดานการพูดสื่อความหมาย กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม (ตั้งแตสัปดาห
ที่ 1 - สัปดาหที่ 8) มีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นตลอดทุกชวงสัปดาห โดยชวงสัปดาหกอนการทดลองกับ
สัปดาหที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากที่สุด
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ตาราง 7 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดานการแสดงทาทาง
เปนมิตร
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยระหวางสัปดาห
Baseline, สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 1, สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 2, สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 3 , สัปดาหที่ 4
สัปดาหที่ 4, สัปดาหที่ 5
สัปดาหที่ 5, สัปดาหที่ 6
สัปดาหที่ 6, สัปดาหที่ 7
สัปดาหที่ 7, สัปดาหที่ 8

คาการ
เปลี่ยนแปลง
1.33
0.86
0.20
0.26
0.26
0.22
0.60
0.48

t

df

p

13.66
6.31
2.80
3.05
3.05
3.56
4.89
5.73

14
14
14
14
14
14
14
14

.000
.000
.014
.009
.009
.003
.000
.000

ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา คะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ดานการแสดงทาทางเปนมิตร ทุกชวงสัปดาหเพิม่ ขึ้นอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ภาพประกอบ 4 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการแสดงทาทางเปนมิตร
จากภาพประกอบ 4 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยดานการแสดงทาทางเปนมิตร กอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรม (ตั้งแต
สัปดาหที่ 1 - สัปดาหที่ 8) มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตลอดทุกชวงสัปดาห โดยชวงสัปดาหกอนการ
ทดลองกับสัปดาหที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากที่สุด
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ตาราง 8 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยระหวางสัปดาห
Baseline, สัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 1, สัปดาหที่ 2
สัปดาหที่ 2, สัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 3, สัปดาหที่ 4
สัปดาหที่ 4, สัปดาหที่ 5
สัปดาหที่ 5, สัปดาหที่ 6
สัปดาหที่ 6, สัปดาหที่ 7
สัปดาหที่ 7, สัปดาหที่ 8

คาการ
เปลี่ยนแปลง
1.66
0.64
0.22
0.35
0.11
0.20
0.64
0.35

t

df

p

15.44
5.39
2.46
2.97
2.09
3.67
4.49
5.87

14
14
14
14
14
14
14
14

.000
.000
.027
.010
.055
.003
.001
.000

ผลการวิเคราะหตามตาราง 8 พบวาคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ดานการมีสวนรวม สัปดาหที่ 1 เพิ่มขึ้นจากกอนการจัดกิจกรรม สัปดาหที่ 2 เพิ่มขึน้ จาก
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 7 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 7 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนสัปดาหท่ี 3 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 2 อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
และสัปดาหที่ 5 เพิ่มขึน้ จากสัปดาหที่ 4 อยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ

ภาพประกอบ 5 การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการมีสวนรวมกับเพื่อน
จากภาพประกอบ 5 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็ก ปฐมวั ยด านการมีสวนรวม กอนการจัดกิจกรรมและระหว างการจัดกิจกรรม (ตั้ งแต สัปดาห ที่ 1 สัปดาหที่ 8) มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตลอดทุกชวงสัปดาห โดยชวงสัปดาหกอนการทดลองกับสัปดาห
ที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากที่สุด

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจยั แบบกึ่งทดลองที่ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวมีจุดมุงหมายสําคัญ
เพื่อศึกษาระดับและการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมและ
แยกเปนรายดาน ไดแก การพูดสื่อความหมาย การแสดงทาทางเปนมิตร และการมีสวนรวมกับเพื่อน
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมกอนการจัดกิจกรรม
ระหวางและหลังการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห
กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจยั เปนนักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ชัน้ อนุบาล ปที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดบางปะกอก สังกัดกรุงเทพมหานคร ไดมาโดยการสุมแบบ
หลายขัน้ ตอน (ดวยการจับสลาก) มา 1 หองเรียน จากจํานวน 6 หองเรียน และใชแบบประเมิน
สัมพันธภาพทางสังคมเพื่อคัดเลือกเด็กที่มคี ะแนนสัมพันธภาพทางสังคมนอยสุดจํานวน 15 คน ทําการ
ทดลองโดยการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาห
ละ 3 วัน วันละ 20 นาที รวม 24 ครั้ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปน
กลุมและแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใชผูประเมินจํานวน 3 คน
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t - test for Dependent Samples

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบวา
1. ระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติม
จากภาพปะติดเปนกลุมโดยภาพรวม กอนการจัดกิจกรรม ระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห และ
หลังการจัดกิจกรรม มีการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการพูดสื่อความหมาย คะแนนเฉลีย่ การ
พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย สัปดาหที่ 1 เพิ่มขึน้ จากกอนการจัดกิจกรรม สัปดาหที่ 2
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 3 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 4 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 3
สัปดาหที่ 5 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 4 และสัปดาหที่ 8 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สวนสัปดาหที่ 6 เพิม่ ขึ้นจากสัปดาหที่ 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ดานการแสดง
ทาทางเปนมิตร พบวา คะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยทุกชวงสัปดาหเพิ่มขึ้น
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานการมีสวนรวมกับเพื่อน คะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพ
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ทางสังคมของเด็กปฐมวัย สัปดาหที่ 1 เพิม่ ขึน้ จากกอนการจัดกิจกรรม สัปดาหที่ 2 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 1
สัปดาหที่ 7 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 6 สัปดาหที่ 8 เพิม่ ขึ้นจากสัปดาหที่ 7 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สวนสัปดาหที่ 3 เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 2 อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 และสัปดาหที่ 5
เพิ่มขึ้นจากสัปดาหที่ 4 อยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณ
การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม มีการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมสูงกวา
กอนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมซึง่ เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย
ครั้งนี้
2. การเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมมีการ
พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยรวมสูงขึ้นตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้

อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนีม้ ีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาระดับและการเปลี่ยนแปลงสัมพันธภาพทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ผลการวิจัย
พบวา เด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด
เปน กลุม ในแต ล ะช ว งสัป ดาห มี การพัฒ นาสัม พัน ธภาพทางสั ง คมของเด็ก ปฐมวัย โดยเฉลี่ ย รวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 โดยในระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวงสัปดาห
เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมสูงขึ้นกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมตลอดชวง 8 สัปดาห ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานทีต่ ั้งไว แสดงใหเห็น
วาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยดานการพูดสื่อความหมาย การแสดงทาทางเปนมิตร และการมีสวนรวมกับเพื่อนสูงขึน้
ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลจากการศึกษาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม กอนการทดลองและหลังการทดลอง ดานการพูดสื่อความหมาย
ดานการแสดงทาทางเปนมิตร และดานการมีสวนรวมกับเพื่อน ในภาพรวมพบวา สัมพันธภาพทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยสูงขึ้น ทัง้ นี้อาจจะเปนเพราะการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด
เปนกลุม เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการทํางานเปนกลุมโดยใหเด็กลงมือปฏิบัติจริงผาน
กระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางเพื่อนในกลุม เปดโอกาสใหทุกคนรวมพูดคุยสนทนา แสดงความ
คิดเห็น แลก เปลี่ยนเรียนรูและซักถามตลอดเวลา กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพะติดเปนกลุมที่
ผูวิจัยจัดทําขึน้ ใชวัสดุ อุปกรณ รูปภาพ เปนสื่อการเรียนรูรวมกัน เปนกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมศิลป
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สรางสรรคที่มคี วามสําคัญและมีประโยชนตอการเรียนรูข องเด็กปฐมวัย ที่สงเสริมพัฒนาการทางดาน
สังคม โดยเห็นไดชัดเจนในระหวางทีเ่ ด็กไดรวมทํางานและสรางสรรคผลงานรวมกันเปนกลุมกับเพื่อน
วัยเดียวกัน ทําใหเด็กมีความกลาแสดงออก กลาพูดคุยสื่อสารและบอกความตองการหรือความรูสึก
นึกคิดของตนเองไดมากขึ้น เกิดการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมเมื่อมีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
นาสนใจ เชน รูปภาพเครื่องแตงกายแสนสวย เปนรูปภาพประกอบจากนิตยสารตาง ๆ เชน เสื้อ
กระโปรง กางเกง รองเทา หลากหลายรูปแบบมีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจเด็ก ทําใหเด็กเกิด
ความคิดที่จะพูด ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ซึง่ สอดคลองกับ วิรุณ
ตั้งเจริญ (2525: 28-29) ที่กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยแสดงความคิด
สรางสรรค ฝกประสาทสัมผัส และสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ไดแก รางกาย อารมณ สังคม
สติปญญา โดยเด็กแตละคนสามารถใชคาํ พูด พูดสื่อความหมายใหเพื่อนๆ ในกลุม รับรูไดเปนอยางดี
โดยเฉพาะการใชทักษะการเรียนรูตางๆ บวกกับประสบการณเดิมที่ตนเองรูแลว เชน การใชทักษะการ
สังเกต สํารวจ เปรียบเทียบ เพื่อบอกถึงลักษณะของสื่อทีต่ นเองรูจักใหเพื่อนเขาใจ หรือการพูดอธิบายถึง
รายละเอียดของรูปภาพที่ตนสังเกตเห็น และสามารถพูดชักชวนและชี้ใหเพื่อนดูรูปภาพ โดยใชการ
แสดงทาทางทีเ่ ปนมิตรกับเพือ่ น มีการยิม้ หัวเราะ และสัมผัสรางกายเพื่อนขณะพูดคุยดวยกัน เชน การ
ที่เด็กมองรูปภาพทีเ่ พือ่ นวาดตอเติมจากภาพกิจกรรมเครื่องแตงกายแสนสวยและบอกวา ”ใสชุดสวยแลว
วาดหมวกเติมดวยนะ“ สบตาเพื่อนแลวยิม้ ทําใหบรรยากาศการทํางานเปนกลุมมีความสนุกสนาน ผอน
คลาย ทําใหเกิดความรวมมือในการสรางสรรคผลงานใหสําเร็จตามเปาหมายของกลุมตน ดังนัน้ จึงเห็น
ไดวาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนกิจกรรมสําคัญที่ชวยใหเด็กได
แลกเปลีย่ นแนวคิด เรียนรู หลักการ เหตุผล และกฎเกณฑการอยูรว มกัน สอดคลองกับงานวิจยั ของ
วาสนา บุญจันทร (2539: บทคัดยอ) ที่ศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบวาเด็กทีไ่ ดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปศึกษาและกิจกรรมเลนตามมุมเปนกลุม มีพฤติกรรมทางสังคมดานความออนนอม
และมีระเบียบวินัยสูง การทํางานของสมาชิกในกลุม ตองมีการวางแผนรวมกันและเปนผูนํากลุม มีหนาที่
ประสานงาน ใหคําปรึกษาสมาชิกภายในกลุม มีความรับผิดชอบรวมกัน บรรยากาศเปนกันเองและเปน
มิตรตอกัน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ยังเปดโอกาสให
นักเรียนแบงกลุมและรวมพูดคุยเกี่ยวกับสือ่ อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม รวมคิดตัดสินใจ แบง
หนาที่ในการทํางานเพื่อรวมกันวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กาํ หนดให โดยขั้นสรุปเปนการนําเสนอ
ผลงานที่สาํ เร็จของแตละกลุมโดยรวมพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับผลงานนั้นๆ ซึง่ การจัดกิจกรรม
การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนกิจกรรมสําหรับเด็กเพื่อสงเสริมการพัฒนาสัมพันธภาพ
ทางสังคมที่ดี และเปนไปตามที่เยาวพา เดชะคุปต (2542: 85) กลาววากิจกรรมการวาดภาพเปนกลุม เปนอีก
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วิธหี นึง่ ที่สง เสริมการทํางานรวมกันโดยเฉพาะกิจกรรมการวาดภาพเปนกลุม เปนแนวทางการเรียนรูสาํ หรับ
เด็ก ที่แสดงถึงความเจริญเติบโตทางดานสังคม (Social Growth)
ดังนั้นจึงสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถ
พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยไดอีกแนวทางหนึ่งเนื่องดวยลักษณะการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหกับเด็กเปนกลุม มีการเปดโอกาสใหแตละคนไดรวมทํางานดวยกันและพูดคุยแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ ไดใชสื่อการเรียนรูรวมกันในบรรยากาศที่เปนมิตรตอกัน
2. ผลจากการศึกษาระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมวาด
ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม โดยภาพรวม พบวาคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม อยูในระดับนอย
( X = 1.60)ระหวางการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สัปดาหที่ 1 - สัปดาห
ที่ 4 อยูในระดับปานกลาง ( X = 5.64, 7.84, 8.73 และ 9.78 ตามลําดับ) และสัปดาหที่ 5 - สัปดาห
ที่ 8 มีระดับคะแนนสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับมาก ( X = 10.47, 11.08, 12.89 และ 14.20
ตามลําดับ) โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดชวงสัปดาหเพิ่มขึน้ แสดงใหเห็นวากอนการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม มีคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยอยูใน
ระดับนอย เนือ่ งจากการจัดกิจกรรมในสัปดาหแรกๆ เด็กยังไมกลาพูดสนทนาโตตอบขณะทํากิจกรรม
รวมกันกับเพื่อน ในกลุม มากนัก เด็กบางคนยังไมคุนเคยกับกิจกรรม ดังนัน้ ครูผูวิจัยจึงมีบทบาทใน
การรวมพูดคุยซักถาม เปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น ใหกําลังใจดวยคําพูดกลาวเสริมแรง และ
การแสดงออกที่เปนมิตรเพื่อสรางความมัน่ ใจในตนเองใหกับเด็กไดกลาคิด กลาพูดแสดงความคิดเห็น
สนทนาโตตอบกัน และแสดงออกถึงสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานกลุมรวมกัน โดยใชสื่อรูปภาพ วัสดุ
อุปกรณ ที่ใชในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม โดยคํานึง
ถึงความสนใจความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล ในการปรับตัวสรางสัมพันธภาพที่ดีกับ
เพื่อน เพื่อทํากิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยั ของสุทธิพรรณ ธีระพงษ (2534: 74) ที่ศึกษาพฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ทาํ
กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสว นรวมและแบบครูไมมีสว นรวม พบวา 1) การเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรบั การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุม พบวากอนและ
หลังการทดลองกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวม และแบบครูไมมี
สวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือแตกตางกันกับกอนการทดลอง 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
รวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวมและแบบครูไม
มีสวนรวม มีพฤติกรรมการรวมมือสูงกวากลุม ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูไมมี
สวนรวม และเปนไปตามที่ ภรณี คุรุรัตนะ (2540: 21-25) กลาวถึงความตองการทางสังคมของเด็ก
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อายุ 5-6 ปวามีความตองการกําลังใจจากผูใหญและคําชมเชยในผลงาน ตองการความชวยเหลือ
คําตอบที่ถูกตองเมื่อถามคําถามผูใหญ ตองการความคิดอิสระที่จะเลน ทดลอง สํารวจในบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมที่แปลกใหมชวนใหสนใจ ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปน
กลุมในชวงสัปดาหตอๆ มา จึงมีคาเฉลีย่ คะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมทีเ่ พิ่มขึ้น ชวงสัปดาห
ที่ 1 - สัปดาหที่ 4 อยูในระดับปานกลาง และสัปดาหที่ 5 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉลีย่ สัมพันธภาพทาง
สังคมอยูในระดับมากตามลําดับ เนื่องดวยการทํากิจกรรมในชวงสัปดาหตอมา เด็กเริ่มเขาใจและ
คุนเคยกับการทํากิจกรรมรวมกันกับเพื่อนมากขึ้น กลาคิด กลาพูดและแสดงความคิดเห็นของตนให
ผูอื่นฟง ไดเรียนรูการทํางานเปนกลุมซึง่ กันและกัน รูจกั ใหความรวมมือ มีน้ําใจแบงปน ฝกนิสัยในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น และรูจักรับผิดชอบ รูบทบาทหนาทีข่ องตนและผูอื่น สามารถปรับตัวทํางานและอยู
รวมกันได เมื่อผลงานขั้นแรกๆ ประสบผลสําเร็จทําใหเกิดความภาคภูมิใจที่จะทําผลงานขั้นตอๆ ไปให
ดียิ่งขึ้น และการแสดงออกสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีเริ่มชัดเจนมากขึ้น สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการ
วาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมไดดีขึ้น เนื่องดวย
ลักษณะการจัดกิจกรรมเปนการเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดรวมพูดคุย แสดงความคิดเห็นอยางอิสระเสรี
โดยมีสื่อ วัสดุ อุปกรณทหี่ ลากหลาย และเปนสื่อใกลตัวเด็ก เมื่อเด็กๆ ไดเห็นและสัมผัสจับตอง จึงทํา
ใหเกิดการเรียนรูและพูดคุยซักถามซึ่งกันและกัน
สรุปไดวาการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพปะติดเปนกลุม มีแนวโนมการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีขึ้นได โดยบทบาทของครูมีความสําคัญและมี
อิทธิพลตอสัมพันธภาพทางสังคม บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของเด็ก โดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก
ดวยคําพูดชมเชย ใหกําลังใจ และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดรวมทํางานเปนกลุมกับ
เพื่อนในบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตร จะชวยสงเสริมและพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมที่ดีไดตอไป
2.1 ผลการศึกษาระดับสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
วาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถแยกอภิปรายรายดานไดดังนี้
2.1.1 ดานการพูดสื่อความหมาย พบวากอนการจัดกิจกรรมและระหวางการจัด
กิจกรรมสัปดาหที่ 1 อยูในระดับนอย ( X = .57, 1.62) สวนระหวางการจัดกิจกรรมตั้งแตสัปดาหที่ 2 ถึง
สัปดาหที่ 4 มีคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.31, 2.77
และ 3.28 ตามลําดับ) สวนสัปดาหที่ 5 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาสัมพันธภาพอยูใน
ระดับมาก ( X = 3.51, 3.71, 4.26 และ 4.73 ตามลําดับ) แสดงวาการพัฒนาสัมพันธภาพทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ดานการพูดสื่อความหมาย
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องดวยลักษณะการจัดกิจกรรมมีการเปดโอกาสใหเด็กไดพูดคุยแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสื่อตาง ๆ เชน รูปภาพที่ใชในการจัดกิจกรรมแตละสัปดาหมคี วามหลากหลาย สีสนั สวยงาม
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เมื่อเด็กเห็นและสัมผัสจับตองจึงเกิดคําถามในการพูดคุยซักถามกับเพื่อนเกี่ยวกับรูปภาพเชน รูปภาพ
รางกายของฉันเด็กๆ สามารถบอกชื่ออวัยวะสวนตางๆของรางกายทีต่ นเองรูจักใหเพื่อนรับฟงดวยการ
มองหนาสบตาเพื่อน พรอมกับยิ้มและบอกเพื่อนวา “มีภาพเด็กผูห ญิงผูชายแลวเดี๋ยวจะวาดภาพให
เพื่อนเพิ่มเติมดวยและใสเสือ้ ผาที่สวยงามทุกคนเลย” และระหวางดําเนินกิจกรรมการวาดภาพตอเติม
จากภาพปะติดเด็กสามารถพูดสื่อความหมายใหเพื่อนในกลุมเขาใจไดวาตนเองจะวาดภาพอะไรตอ
เติมบาง ในขณะที่บางคนสามารถพูดชักชวนใหเพื่อนมารวมระบายสีรูปภาพกับตนได และในขัน้ สรุป
เด็กไดมีโอกาสในการนําเสนอผลงานของกลุมตนเองสามารถพูดอธิบายภาพวาดของกลุมตนเองให
เพื่อน ๆ กลุมอื่นเขาใจ ซึ่งสอดคลองกับ บัทตัน (ศุภวดี บุญญวงศ 2527: 25; อางอิงจาก Button.
1974: 1-2) กลาววา กิจกรรมกลุมจัดขึ้น โดยมีจุดมุงหมายที่ชวยสงเสริมใหมนุษยไดเติบโตและพัฒนา
โดยเฉพาะทักษะดานสังคมและดานความสัมพันธกับบุคคลอื่น ดังนัน้ การจัดกิจกรรมกลุมจึงเปนการสราง
โอกาสใหมนุษยไดเรียนรูเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ในบรรยากาศทีส่ งเสริมกันและกัน
โดยใชเทคนิคตางๆ เพื่อสมาชิกกลุมจะพยายามชวยกลุมและชวยบุคคลทํางานไปสูจุดมุงหมาย
ดวยเหตุนี้การเรียนรูโดยวิธีการกลุม จึงชวยฝกทักษะที่จาํ เปนหลายๆ ดาน และดานหนึ่งที่สําคัญก็คือ
ทักษะทางสังคม (Social Skill) เปนทักษะที่ชว ยใหอยูรว มกันและทํางานกับผูอื่นไดอยางราบรื่น เชน
ทักษะการเปนผูใหและผูรับ การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม การควบคุมตนเอง การยอมรับความสามารถ
ของตนเองและผูอื่น และเปนไปตามที่ เบญจา แสงมลิ (2545: 63) กลาววา กิจกรรมศิลปสรางสรรค
สามารถสงเสริมการเจริญเติบโตทางสังคมไดเพราะขณะเด็กเลือกกิจกรรมที่พอใจและรวมกันทํางานเปน
กลุมยอยตามความสนใจที่คลายคลึงกัน ทําใหเด็กรูจักการแบงปนเครื่องมือเครื่องใช การแสดงความคิดเห็น
การตัดสินใจและการยอมรับ นอกจากนัน้ ยังเรียนรูสทิ ธิความเปนเจาของ ความคิดเห็นและความรูส ึกของ
ผูอื่น เด็กจะมีปฏิสัมพันธตอกัน เรียนรูการเปนผูนาํ ผูตาม และเรียนรูความสําคัญของการรวมมือกัน และ
ควบคุมตนเองได
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถพัฒนา
สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการพูดสื่อความหมายได เนื่องดวยลักษณะการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทํางานกลุมที่ตองมีการพูดคุยสื่อความหมายใหเพื่อนเขาใจในระหวางทํางานในกลุมตน
โดยมีการสอดแทรกคําถามในระหวางการดําเนินกิจกรรมใหเด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเปน
ขอมูลในการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กําหนดใหสมบูรณ
2.1.2 ดานการแสดงทาทางเปนมิตร พบวา มีคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาสัมพันธภาพทาง
สังคมกอนการจัดกิจกรรมอยูในระดับนอย ( X = .48) และระหวางการจัดกิจกรรมตั้งแตสัปดาหที่ 1
ถึงสัปดาหที่ 5 มีคะแนนเฉลีย่ อยูในระดับปานกลาง ( X = 1.82, 2.68, 2.88, 3.15 และ 3.24 ตามลําดับ)
และสัปดาหที่ 6 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.64, 4.24 และ 4.73 ตามลําดับ)
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แสดงวากิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมสามารถพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยดานการแสดงทาทางเปนมิตร โดยเด็กมีสมั พันธภาพที่ดกี ับเพื่อนในระหวางการทํากิจกรรม
การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
สังเกตเห็นวาเด็กแตละคนมีสหี นายิม้ แยมแจมใสขณะ
พูดคุยกับเพื่อน สนใจภาพวาดทีเ่ พื่อนกําลังวาดตอเติมและรูจักซักถามวาจะวาดภาพอะไร และแสดง
ความคิดเห็นดวยทาทางทีย่ ิ้มแยมกับเพือ่ น เมื่อบอกใหเพื่อนวาดภาพคนแตงกายเปนผูชายเพิม่ อีกคน
แลวเพื่อนไมวาดตามโดยใหเหตุผลวาวาดไมเปน เด็ก ๆ ก็ไมแสดงทาทีโกรธเคืองเพื่อน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ชิคเคนแดนซ (สุทธิพรรณ ธีรพงศ. 2534: 15; อางอิงมาจาก Chickendanz. n.d.) พบวา
การที่เด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนในโรงเรียน จะทําใหเด็กได
เรียนรูวิธปี ฏิบัติตนซึ่งตางจากพฤติกรรมของตนเมื่ออยูบาน เพราะที่โรงเรียน เด็กจะตองเรียนรูวา เขา
กําลังมีการแบงปน ทัง้ ในดานของพืน้ ที่ วัสดุของเลน เรียนรูการทํางานรวมกันกับเพือ่ น ตองยอมรับฟง
ทัศนะของผูอื่น เรียนรูเรื่อง ของการใหความรวมมือ ซึง่ สิ่งเหลานี้จะนําเด็กไปสูว ิธกี ารปรับตัวใหเขากับ
ผูอื่นตอไป
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมสามารถพัฒนา
สัมพันธภาพทางสังคมดานการแสดงทาทางเปนมิตรได เนื่องดวยลักษณะการจัดกิจกรรมเปนกลุม
เด็ ก ๆ ได มี ส ว นร ว มพู ด คุ ย ด ว ยท า ทางที่ เ ป น มิ ต ร ยิ้ ม แย ม แจ ม ใส และพู ด จาหยอกล อ กั น ทํ า ให
บรรยากาศในการทํางานรวมกันสนุกสนาน เด็กๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกัน รูจักโอบ
ไหลเพื่อนแลวมองหนาสบตาพูดคุยกันดวยความสุข แสดงออกซึ่งสัมพันธภาพที่ดี
2.1.3 ดานการมีสวนรวมกับเพื่อน พบวา มีคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
กอนการจัดกิจกรรมอยูในระดับนอย ( X = .53) ระหวางการจัดกิจกรรมตั้งแตสัปดาหที่ 1 - สัปดาหที่ 5
มีคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.22, 2.84, 3.06, 3.42
และ 3.53 ตามลําดับ) และสัปดาหที่ 6 - สัปดาหที่ 8 มีคะแนนเฉลีย่ การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคม
อยูในระดับมาก ( X = 3.73, 4.37 และ 4.73 ตามลําดับ) แสดงวากิจกรรมการวาดภาพตอเติมจาก
ภาพปะติดเปนกลุมสามารถพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยดานการมีสวนรวมกับเพื่อน
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องดวยลักษณะการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
สงเสริมกระบวนการทํางานเปนกลุมที่มกี ารเปดโอกาสใหเด็กแตละคนเลือกทํางานตามความสนใจ
และความถนัดของแตละบุคคล ดังนัน้ ทุกคนในกลุมจึงมีสวนรวมทํางานตามความสนใจของตน เชน
บางคนถนัดการวาดภาพ บางคนชอบการระบายสี บางคนมีสวนรวมโดยการหยิบจับสื่อสงใหเพื่อน
และบางคนอาสาที่จะเปนผูน าํ เสนอผลงานของกลุม ซึง่ ทุกคนมีความรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการชวย
เพื่อนทํางานกลุมใหประสบผลสําเร็จ โดยในระหวางดําเนินกิจกรรมแตละขั้นตอน เด็กๆ มีการพูดคุย ซักถาม
และสนใจในการกระทําของเพื่อน เชน กิจกรรม “ภาพบานในฝน” ซึ่งเปนรูปภาพบานตัวอยางจากหนังสือ
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นิตยสาร หนังสือพิมพ ซึ่งมีบานลักษณะตางๆ ที่มีสีสันสวยงาม ใชเปนสื่อในการเรียนรูและทํากิจกรรม
รวมกับเพื่อน โดยเด็กๆ มีความกระตือรือรนที่จะทากาวปะลงในแผนกระดาษกลุมของตน โดยเมื่อเห็นเพื่อน
ทํางาน เด็กๆ ก็เขาไปชวยเพื่อนจับกระดาษทากาวดวยกันอยางตั้งใจ พรอมทั้งมีการพูดคุยซักถาม ซึ่ง
ประโยคที่เด็กสนทนาและพูดคุยกัน เชน “ใหระวังใหดีเดี๋ยวกระดาษจะขาด” “ตองจับเบาๆ นะ” นอกจาก
ใหความรวมมือดานการทํางานแลว เด็กๆ ในกลุมยังรูจักการเปนผูนําผูต ามที่ดี รูจักยอมรับฟงความคิดเห็น
จากเพื่อน โดยสังเกตไดในระหวางทํากิจกรรมดวยกัน มีเด็กคนหนึ่งเสนองานใหเพื่อนวาดภาพคนที่อาศัยอยู
ในบาน เพื่อนทุกคนเห็นดวยและทําตามที่เพื่อนบอก แลวลงมือหยิบดินสอและสีสงใหเพื่อนชวยกันวาดภาพ
พรอมทั้งระบายสีใหสวยงาม เปนไปตามที่ พัชรี ผลโยธิน (2538: 2) กลาววา เด็กอนุบาลนั้นถามีโอกาส
ไดปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นหรือผูใหญ เด็กจะยิ่งมีโอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอนื่ รูจักแกไขปญหา
และเพื่อนจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาเด็กดานสังคมและสติปญญาเปนอยางยิง่ ทัง้ นี้เพราะเด็กตางกับ
ผูใหญตรงที่เด็กจะแสดงออกกับเพื่อนแตละคนอยางเสมอภาค ซึ่งเทากับเปดโอกาสใหเด็กแสดงความ
คิดเห็นโตแยงกันอยางอิสระ ถาเปดโอกาสเด็กอยางตอเนื่องเด็กจะเห็นวาคนอืน่ มีความคิด ความรูสึก
แตกตางจากตนเองได และเริ่มตระหนักถึงพฤติกรรมของตนที่แสดงตอคนอื่น สอดคลองกับงานวิจัย
ของ วอน (กาญจนา สิงหเรศร. 2551: 22;อางอิงจาก Vaughn. 1994: 3706-A) ที่ศึกษาพฤติกรรม
ความรวมมือจากการเรียนรูแบบรวมมือในเด็กเล็ก กลุมตัวอยางคือ เด็กอายุ 43-58 เดือน จํานวน
17 คน เปนเด็กชาย 9 คน เด็กหญิง 8 คน เก็บขอมูลโดยวิธีใชการสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณ
ครู การบันทึกภาพดวยวีดีโอเทป ใชเวลาในการเก็บขอมูลมากกวา 5 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา
พฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาการมีปฏิสัมพันธแบบรวมมือกัน คือการแสดงความคิดเห็นรวมกัน การ
ประนีประนอม การเจรจา และการแกปญ
 หารวมกัน ซี่งแสดงใหเห็นจากการสนทนารวมกันระหวางเด็ก
ในสถานการณที่หลากหลาย
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม สามารถพัฒนา
สัมพันธภาพทางสังคมดานการมีสวนรวมกับเพื่อนได เนือ่ งดวยระหวางการทํากิจกรรมรวมกัน เด็กๆ
ไดมีโอกาสหยิบจับสื่อ วัสดุอุปกรณ ตามความสนใจ ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
โดยทุกคนมีสว นรวมในการทํางานตามความถนัดและความสนใจของตน รูจักหยิบยื่นและแบงปนสื่อ วัสดุ
อุปกรณ ใหเพือ่ น จึงทําใหผลงานในกลุม สําเร็จตามเปาหมายทีก่ ําหนด
3. ผลจากการศึกษาการเปลีย่ นแปลงสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย กอนการจัด
กิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม โดยภาพรวมพบวา การ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยทุกชวงสัปดาหเพิ่มขึน้ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยชวงสัปดาหกอนการทดลองกับสัปดาหที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมาก
ที่สุด เพราะวาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมในชวงสัปดาหที่ 1 เด็กๆ มี
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ความสนใจตื่นเตนกับกิจกรรม และกระตือรือรนอยากทําอยากเรียนรูสิ่งใหมๆ แสดงใหเห็นโดยภาพรวมวา
กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมมีความสําคัญเปนอยางมาก ในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย เพราะในกระบวนขั้นตอนของการทํางานกลุมทําใหเด็กมีการปฏิสมั พันธ
พูดคุยแสดงความคิดเห็น รวมคิดรวมทํา ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักเปนผูน ําผูตาม ใหการยอมรับ
และปรับตัวเขาหากัน ซึ่งพฤติกรรมที่ปรากฎดังกลาวนี้ลวนเปนทักษะชีวิตทางสังคมที่มีความสําคัญ
ตอการดํารงชีวิตเพื่อใหอยูรว มกันในสังคมไดอยางมีความสุข ซึง่ สอดคลองกับงานวิจัยของ เพียงจิต
โรจนศุภรัตน ที่ศึกษาเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคระหวางเด็กปฐมวัยที่ทํากิจกรรมวาดรูปเปน
กลุมกับเปนรายบุคคล พบวาความคิดสรางสรรคของกลุมที่ทาํ กิจกรรมวาดรูปเปนกลุมกับกลุมที่ทาํ
กิจกรรมวาดรูปเปนราย บุคคลภายหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 เชนเดียวกับ งานวิจัยของ ทองคํา บุญประเสริฐดี (2534: 131-136) ที่ศึกษาการทดลอง
ใชวิธีการกระบวนการกลุมสัมพันธพฒ
ั นาความสามารถทางสติปญญาและความสามารถทางสังคมของ
เด็กระดับกอนประถมศึกษา พบวา เด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการสอนโดยวิธกี ระบวนการกลุม สัมพันธ
มีความสามารถทางสังคมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งตรงกับที่ ทิศนา
แขมมณี; และคนอื่นๆ (2536: 80) กลาววา การใหโอกาสเด็กเลนและทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูอื่น
โดยเฉพาะเด็กดวยกัน เด็กจะเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมในการอยูรวมกันกับผูอื่น เด็กไดรับการ
ถายทอดมารยาทและกติกาทางสังคม เกิดสํานึกความรับผิดชอบตอสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคม
สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมสามารถสงเสริม
สัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัยได เนื่องจากลักษณะการจัดกิจกรรมมีการสงเสริมการจัดกิจกรรม
กลุมยอย และมีสื่อหลากหลายโดยคํานึงถึงความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคล เนนการมี
ปฏิสัมพันธและกระบวนการทํางานเปนกลุม กับเพื่อน มากกวาผลงานที่มีความสวยงาม เปดโอกาสให
เด็กสามารถเลือกทํางานไดตามความสนใจ

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย
1. การใชกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมเพื่อพัฒนาสัมพันธภาพทาง
สังคมสําหรับเด็กปฐมวัย ใหคํานึงถึงความเหมาะสมของอายุ ความสนใจและความแตกตางระหวาง
บุคคล
2. ในการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุมที่กําหนดให พบวาเด็กให
ความสนใจในสื่อรูปภาพ และใหความสนใจในการรวมพูดคุย แสดงความคิดเห็น จึงนับไดวาสื่อมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง
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3. ในการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ครูมีบทบาทสําคัญใน
การเปดโอกาสใหเด็กคิด พูด ตัดสินใจ และยอมรับในความสามารถของเด็ก

ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ครูผูสอนควรตระหนักเสมอวา ไมควร
เรงใหเด็กคิดหรือตอบคําถามของครูใหได เพราะเด็กแตละคนมีความแตกตางกันหรือในบางครัง้
กิจกรรมบางกิจกรรมตองใหเวลาในการคิดสําหรับเด็ก ดังนัน้ ครูจึงควรคํานึงถึงเวลาที่ใชในการทํา
กิจกรรมและยืดหยุนไดตามความเหมาะสม
2. กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม เปนกิจกรรมพัฒนาสัมพันธภาพ
สังคมทีเ่ นนใหเด็กไดรวมพูดคุยสื่อความหมายตางๆ ดวยทาทางทีเ่ ปนมิตรและมีสว นรวมในการชวยเหลือ
แบงปนและทํางานเปนกลุม โดยครูมีบทบาทสําคัญในการรวมสรางสัมพันธภาพที่ดแี ละวางตัวเปน
มิตร ใหความรัก ใหกาํ ลังใจ รวมถึงการพูดกลาวเสริมแรงใหคําชมเชยเมื่อเด็กแสดงสัมพันธภาพทาง
สังคมที่ดีตอผูอ ื่น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม ที่สง เสริม
พัฒนาการดานอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยเชน ความคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา
2. ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานอื่นๆ ที่นอกจากการสงเสริมสัมพันธภาพทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย เชน ความสามารถทางภาษา ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง
3. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคในรูปแบบอื่นๆ ที่สงเสริมสัมพันธภาพทาง
สังคม และสงเสริมพัฒนาการดานอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย
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คูมือการใชแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
คําชี้แจง
คูมือ การใชแ บบประเมิน สัม พัน ธภาพทางสัง คมฉบับ นี้จัด ทํา ขึ้น เพื่อ ชี้แ จงและอธิบ าย
รายละเอียดในการประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหคํา
นิยามความหมายของการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมวา หมายถึง พฤติกรรม การกระทํา ความรูสึก
นึกคิด และภาษาของเด็กที่แสดงออกมาในขณะทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม เพื่อบงบอกถึงการยอมรับ
การมีสวนรวมและการแสดงความเปนมิตรกับเพื่อนประกอบดวย ลักษณะตางๆ 3 ดาน ดังนี้
1. การพูดสื่อความหมาย
จํานวน
5 ขอ
2. การแสดงทาทางเปนมิตร
จํานวน
5 ขอ
3. การมีสวนรวมกับเพื่อน
จํานวน
5 ขอ
นิยามความหมายของสัมพันธภาพทางสังคมที่เด็กแสดงออกขณะรวมทํากิจกรรม มีดังนี้
1. การพูดสื่อความหมาย หมายถึง การใชคําพูด สนทนากับเพื่อนดังรายละเอียด ตอไปนี้
1.1 พูดชมเชยในสิ่งที่เพื่อนทําไดสําเร็จ หมายถึง การทีเ่ ด็กใชคําพูดแสดงความชืน่ ชมใน
สิ่งที่เพื่อนกระทําไดสําเร็จ เชน เกงจังเลย สวยจัง ยอดเยี่ยมเลย ฯลฯ
1.2 พูดแสดงความคิดเห็น หมายถึง การที่เด็กใชคําพูดสนทนาแสดงความคิดเห็น
รวมกันในขณะทํากิจกรรม
1.3 พูดบอกเพื่อนใหมารวมทํากิจกรรม หมายถึง การที่เด็กใชคําพูดชักชวนหรือเรียกชื่อ
เพื่อนใหเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยกัน
1.4 พูดกลาวขอบคุณเมื่อไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน หมายถึง การกลาวขอบคุณใน
สิ่งที่เพื่อนไดชว ยเหลือขณะทํากิจกรรม
1.5 พูดแนะนําใหเพื่อนเขาใจ หมายถึง การพูดอธิบายหรือชี้แนะในสิง่ ที่ตัวเองกระทํา
ใหผูอื่นเขาใจได หรือบอกความตองการของตัวเองได
2. การแสดงทาทางเปนมิตร หมายถึง การที่เด็กแสดงทาทางที่เปนมิตร ใหความสนใจใน
คําพูดและการกระทําของเพือ่ น ดวยกิรยิ าทาทางทีย่ ิ้มแยมแจมใส ดังรายละเอียดตอไปนี้
2.1 การยิม้ แยมแจมใสขณะพูดคุยกับเพื่อน หมายถึง การที่เด็กพูดคุยสนทนากับเพื่อน
ดวยใบหนาทีย่ ิ้มแยมแจมใสขณะทํากิจกรรม
2.2 การสบตาเพื่อนในขณะพูดคุย หมายถึง การที่เด็กใหความสนใจ มองหนา สบตา
เพื่อน เวลาพูดคุยสนทนาในขณะทํากิจกรรมดวยกัน
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2.3 การสนใจในการกระทําของเพื่อน หมายถึง การที่เด็กแสดงความสนใจในการกระทํา
ของเพื่อนขณะทํากิจกรรม
2.4 ไมแสดงทาทางหยาบคายเมื่อไมพอใจเพื่อน หมายถึง ในระหวางทํากิจกรรมหากมี
สิ่งใดที่ไมเขาใจกัน ก็ไมแสดงกิริยาทาทางที่หยาบคายเชน ชกตอย หรือทะเลาะตบตีกัน เปนตน
2.5 สัมผัสรางกายเพื่อนเพื่อกลาวขอโทษหากมีการขัดแยงกัน หมายถึง ในระหวางทํา
กิจกรรมหากมีการแสดงความคิดเห็นหรือการกระทําที่ขัดแยงกัน ก็รูจกั สัมผัสรางกายเพื่อน เชน จับมือ
แตะไหล หรืออวัยวะสวนอืน่ ๆ เพื่อบอกขอโทษซึง่ กันและกัน
3. การมีสวนรวมกับเพื่อน หมายถึง การแสดงกิริยาทาทางทีก่ ระตือรือรน มีสวนรวมใน
การพูดคุยแสดงความคิดเห็นและใหความสนใจในการรวมทํากิจกรรม ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 การปฏิบตั ิตามขอตกลง หมายถึง การยอมรับที่จะปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน
ในขณะทํากิจกรรม
3.2 การใหความรวมมือขณะทํากิจกรรม หมายถึง การใชคําพูดหรือแสดงกิริยาทาทาง
เปนมิตรในการทํากิจกรรมดี โดยไมทะเลาะหรือขัดแยงกัน สนใจและชวยกันทํางานโดยไมเห็นแกตัว
3.3 การแบงปนวัสดุอุปกรณใหเพื่อน หมายถึง การแสดงความมีนา้ํ ใจ ชวยเหลือหยิบ
ยื่น และแบงปน วัสดุอุปกรณตาง ๆ ในขณะทํากิจกรรมรวมกัน
3.4 ชวยเหลือเพื่อนขณะทํากิจกรรม หมายถึง การแสดงความมีนา้ํ ใจชวยเหลือในสิ่งที่
เพื่อนไมสามารถกระทําได
3.5 การรูจักเปนผูนาํ ผูตาม หมายถึง การกลาแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น
นําเสนอ และยอมรับในการกระทําของผูอนื่
4. แบบประเมินการพัฒนาสัมพันธภาพของเด็กปฐมวัย เปนการบันทึกทัง้ ในรูปของความถี่
(จํานวนครั้ง) และระดับคุณภาพของพฤติกรรม วัดเปน 3 ระดับคะแนน คือ มาก (2) ปานกลาง
(1) นอย (0)
5. ประเมินขั้นดําเนินกิจกรรม การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดแบบกลุม โดยผูว ิจยั และ
ผูชวยวิจัย 2 คน รวมผูประเมิน 3 คน ทําการประเมินในวันสุดทายของสัปดาห ไดแก วันศุกร
เมื่อประเมินและบันทึกเสร็จแลว ผูว ิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหดว ยวิธีทางสถิติหลังเสร็จสิ้นการทดลอง
ขอปฏิบัติในการประเมิน
1. เขียนชื่อผูประเมิน ชื่อนักเรียน วัน เดือน ป ที่ประเมิน
2. ผูวิจยั และผูช วยวิจัย 2 คน รวมผูประเมิน 3 คน ทําการประเมิน การพัฒนาสัมพันธภาพ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย
3. ในการประเมินใหผูประเมินทัง้ 3 คน ทําการประเมินพรอมกันในขัน้ ดําเนินกิจกรรม
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การบันทึกการสังเกต
เมื่อการพัฒนาสัมพันธภาพตรงกับชองใด ใหทําเครื่องหมาย / ลงในชองนั้น ถาเกิดการ
พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมและระดับคะแนนการพัฒนาสัมพันธภาพซ้ําชองเดิมใหทําเครื่องหมาย /
เพิ่มลงในชองเดิมตามจํานวนครั้งที่เกิดซ้ํา
เกณฑการใหคะแนน
มาก
หมายถึง เด็กแสดงการพูด แสดงทาทาง มีสวนรวมเปนอยางดี ให 2 คะแนน
ปานกลาง หมายถึง เด็กไมคอยพูด ไมคอยแสดงทาทาง มีสว นรวมบาง ให 1 คะแนน
นอย
หมายถึง เด็กไมพูด ไมแสดงทาทาง ไมมสี วนรวม
ให 0 คะแนน
หมายเหตุ ถาพบเครื่องหมาย / ในชองระดับคะแนนใดก็ใหคะแนนเทากับชองระดับคะแนน
นั้น และถาพบเครื่องหมาย / ในขอและชองระดับคะแนนใดใหนําจํานวนที่ซา้ํ คูณกับชองระดับคะแนน
ในชองนั้น เชน ในชวงระดับคะแนนมาก ให 2 คะแนน ซ้าํ 2 ครั้ง รวมคะแนนเทากับ 4 คะแนน เปน
ตน
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แบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ชื่อผูสังเกต............................................นามสกุล...................................เปนผูสังเกตคนที่.............
ชื่อนักเรียน............................................นามสกุล.................................กลุมที.่ ...... ชัน้ อนุบาลปที่ 2
วันที่.....................เดือน........................พ.ศ. 2552
คําชี้แจง ขีดเครื่องหมาย / ลงในชองระดับคะแนนตามจํานวนครั้งที่เด็กแสดงพฤติกรรม
การพัฒนาสัมพันธภาพ
มาก
1.การพูดสื่อความหมาย
1.1 พูดชมเชยในสิ่งที่เพื่อนทํา
ไดสําเร็จ
1.2 พูดแสดงความคิดเห็น
1.3 บอกเพื่อนใหมารวมทํา
กิจกรรม
1.4 พูดกลาวขอบคุณเมื่อไดรับ
ความชวยเหลือจากเพื่อน
1.5 พูดแนะนําใหเพื่อนเขาใจ
2.การแสดงทาทางเปนมิตร
2.1 ยิ้มแยมแจมใสชักชวน
เพื่อนคุย
2.2 สบตาเพื่อนในขณะพูด
2.3 สนใจในการกระทํา
ของเพื่อน

ระดับคะแนน
ปานกลาง

หมายเหตุ
นอย
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การพัฒนาสัมพันธภาพ
มาก
2.4 ไมแสดงทาทางหยาบคาย
เมื่อไมพอใจเพื่อน
2.5 สัมผัสรางกายเพื่อน
เพื่อกลาวขอโทษ
3. การมีสว นรวมกับเพื่อน
3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง
3.2 ใหความรวมมือขณะทํา
กิจกรรม
3.3 แบงปนวัสดุอุปกรณ
ใหเพื่อน
3.4 ชวยเหลือเพื่อนขณะทํา
กิจกรรม
3.5 รูจักการเปนผูนาํ ผูตาม

ระดับคะแนน
ปานกลาง

หมายเหตุ
นอย
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ภาคผนวก ข
- คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
- ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย เปนสิ่งสําคัญที่ครูผูสอนสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรู เพื่อสงเสริมไดหลากหลายวิธี ซึง่ วิธหี นึ่งที่ผูวิจยั ไดนําเสนอไวก็คือ การจัดกิจกรรมการวาด
ภาพตอเติมจากภาพปะติดแบบกลุมโดยสิ่งสําคัญในการนําไปใชก็คอื
แผนการจัดประสบการณที่
สอดคลองกับวัย พัฒนาการ ความสนใจของเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
และมุงเนนการจัดกิจกรรมทีใ่ หเด็กไดลงมือปฏิบัติ มีสวนรวมในการทํางานกลุม กลาพูดแสดงความ
คิดเห็น และสามารถปฏิบัตติ ามขอตกลงรวมกันไดสงเสริมสัมพันธภาพที่ดี ในการอยูรวมและทํางาน
ดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ครูเปนบุคคลทีม่ ีความสําคัญในการสนับสนุนการเรียนรูของเด็ก
ดวยการจัดเตรียมสภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอน สรางบรรยากาศในการเรียนรูและใหการ
เสริมแรงโดยคําพูดและการกระทํา ตลอดจนใหคําแนะนํา ชวยเหลือตามความเหมาะสม ซึ่งสิง่ ตางๆ
เหลานี้ลวนเปนปจจัยใหเกิดพฤติกรรมการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมในเด็กปฐมวัย
จุดมุงหมาย
เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการพัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดานการพูด
การแสดงทาทาง และการมีสวนรวมกับเพื่อน
การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดแบบกลุมเพื่อการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติด จัดในชวงกิจกรรมสรางสรรค สัปดาห
ละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันพุธ และวันศุกร วันละ 20 นาที
2. ใหเด็กมีอิสระในการรวมพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ดวยทาทางที่เปนมิตรตอกัน
3. สัปดาหที่ 1 สรางความคุนเคยกับเด็ก
สัปดาหที่ 2 ดําเนินการเก็บขอมูลพื้นฐานทุกดานในชวงกิจกรรมสรางสรรค จากการจัด
ประสบการณแบบปกติ ประเมินและบันทึกแบบประเมินการพัฒนาสัมพันธภาพของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัย
สรางขึ้น 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. อธิบายขอตกลงเบื้องตนเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในแตละครั้ง แนะนํา สื่อและวัสดุอุปกรณที่
เตรียมไว
2. กระตุนใหเด็กคิด วางแผน ลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมกันกับเพื่อน ดวยทาทางที่เปนมิตร
ยิ้มแยมแจมใส และไมทะเลาะกัน
3. ใหการเสริมแรงโดยการกลาวชมเชย และใหกําลังใจเมื่อเด็กลงมือปฏิบัติ รวมคิดรวม
ทํางานในกลุม มีน้ําใจ ชวยเหลือเพื่อน
4. ใหคําแนะนํา ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ เมื่อเด็กตองการขณะทํา
กิจกรรม
5. ใชคําพูดหรือคําถามเพื่อใหเด็กมีสวนรวมสนทนาแสดงความคิดเห็น ในขั้นสรุป
6. เปดโอกาสใหเด็กพูด แสดงทาทางและมีสวนรวมกับเพื่อน
7. ครูตองมีบุคลิกภาพที่เปนแมแบบ เปนตัวอยางที่ดี ในการสรางเสริมสัมพันธภาพทาง
สังคมใหกับเด็กปฐมวัย
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แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
(ภาพรางกายของฉัน)
สัปดาหที่ 1

วันจันทร (เวลา 20 นาที)

จุดประสงค
1. เพื่อใหเด็กสามารถรวมพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในการวาด
ภาพตอเติมจากภาพทีก่ ําหนดให
2. เพื่อใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยความสนใจ
3. เพื่อใหเด็กสามารถปฏิบตั ิตามขอตกลงของกลุมได
กรอบแนวคิด พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ใน 3 ดาน คือ
1. ดานการพูดสื่อความหมาย
2. ดานการแสดงทาทางเปนมิตร
3. ดานการมีสว นรวมกับเพื่อน
กิจกรรม : การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดทีก่ ําหนดให (ภาพรางกายของฉัน) โดยใหมี
รายละเอียดอืน่ ๆ เพิ่มเติมตามความคิดเห็นของทุกคนในกลุม
สาระการเรียนรู
กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กําหนดให เปนกิจกรรมที่สง เสริมสัมพันธภาพทาง
สังคม ซึ่งเด็กทุกคนสามารถรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการนํารูปภาพที่กําหนดใหไปทา กาว
ปะติดตามตําแหนงใดๆ ของกระดาษ จากนั้นใหรวมกันคิดตัดสินใจวาจะวาดภาพอะไรตอเติมใหสอดคลอง
กับภาพที่กาํ หนดให ซึง่ ระหวางการทํากิจกรรมจะเนนที่กระบวนการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของ
เด็กทุกคนในกลุมมากกวาผลงานที่สวยงาม
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา
ครูนําเขาสูกจิ กรรมโดยการรองเพลง “ตาเรามีไวด”ู เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความคิดและ
จินตนาการจากการฟงเพลงและรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเพลงเพื่อใหทราบ
ขอมูล รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางกายของเรา กอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม

94
ขั้นดําเนินกิจกรรม
1. แบงกลุม ๆ ละ 5 คนตามความสมัครใจ
2. ใหเด็กสํารวจวัสดุ อุปกรณ และสังเกตรูปภาพที่ได และรวมพูดคุยแสดงความ
คิดเห็น วางแผนและแบงหนาที่กอนการทํากิจกรรม โดยครูคอยใหคําแนะนํา และพูดกระตุน
ความคิดโดยใชคําถามปลายเปดเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกัน เชน
2.1 รูปภาพทีไ่ ดคือภาพอะไร มีลกั ษณะและความสําคัญอยางไร
2.2 อวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกายเรามีอะไรบาง และมีประโยชนอยางไร
2.3 เด็กๆ คิดวามือของคนเราสามารถทํากิจกรรมอะไรไดบาง ใหรวมพูดคุยและบอก
เพื่อนๆ ในกลุม ของตนและวาดภาพประกอบ
3. เด็กๆ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพตอเติมจากภาพที่กําหนดให
ขั้นสรุป
ครูรวมสนทนาซักถามและเปดโอกาสใหแตละกลุมเสนอผลงานที่สาํ เร็จใหเพื่อน ๆ ฟง
พรอมทัง้ รวมกันพูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่สาํ เร็จ
สื่อการเรียนการสอน
1. รูปภาพ “รางกายของฉัน” (ภาพวาดหรือ ภาพจากนิตยสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ)
2. กระดาษวาดภาพ
3. กาว
4. สีเทียน สีไม สีเมจิก สีนา้ํ
5. พูก นั กิ่งไม สําลี นิ้วมือ
การประเมินผล
สังเกตการพัฒนาสัมพันธภาพของเด็กปฐมวัยในขั้นดําเนินกิจกรรมโดยใชแบบประเมิน
สัมพันธภาพทางสังคม
ภาคผนวก
เพลง “ตาเรามีไวด”ู (ไมทราบนามผูแตง)
ตาเรามีไวดู
หูเรามีไวฟง
คุณครูทานสอนทานสั่ง
ตองตั้งใจฟง ตองตั้งใจดู
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แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
(ภาพเด็กหญิงเด็กชาย)
สัปดาหที่ 1

วันพุธ (เวลา 20 นาที)

จุดประสงค
1. เพื่อใหเด็กสามารถรวมพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในการวาด
ภาพตอเติมจากภาพทีก่ ําหนดให
2. เพื่อใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยความสนใจ
3. เพื่อใหเด็กสามารถปฏิบตั ิตามขอตกลงของกลุมได
กรอบแนวคิด พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ใน 3 ดาน คือ
1. ดานการพูดสื่อความหมาย
2. ดานการแสดงทาทางเปนมิตร
3. ดานการมีสว นรวมกับเพื่อน
กิจกรรม : การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดทีก่ ําหนดให (ภาพเด็กหญิงเด็กชาย) โดยใหมี
รายละเอียดอืน่ ๆ เพิ่มเติมตามความคิดเห็นของทุกคนในกลุม
สาระการเรียนรู
กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กําหนดให เปนกิจกรรมที่สง เสริมสัมพันธภาพทาง
สังคม ซึ่งเด็กทุกคนสามารถรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการนํารูปภาพที่กําหนดใหไปทากาว
ปะติดตามตําแหนงใดๆ ของกระดาษ จากนั้นใหรวมกันคิดตัดสินใจวาจะวาดภาพอะไรตอเติมใหสอดคลอง
กับภาพที่กาํ หนดให ซึง่ ระหวางการทํากิจกรรมจะเนนที่กระบวนการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของ
เด็กทุกคนในกลุมมากกวาผลงานที่สวยงาม
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา
ครูนําเขาสูกจิ กรรมโดยการรองเพลง ”ชือ่ ของเธอ” พรอมทั้งดูภาพประกอบเพื่อกระตุน
ใหเด็กเกิดความคิดและจินตนาการเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของตนเองไมวาจะเปนผูห ญิงหรือผูชาย
พรอมทัง้ รวมพูดคุยแสดงความคิดเห็น กอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม
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ขั้นดําเนินกิจกรรม
1. แบงกลุม ๆ ละ 5 คนตามความสมัครใจ
2. ใหเด็กสํารวจวัสดุ อุปกรณ และสังเกตรูปภาพที่ได และรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็น
วางแผนและแบงหนาที่กอนการทํากิจกรรม โดยมีคุณครูคอยใหคําแนะนํา และพูดกระตุนความคิดโดย
ใชคําถามปลายเปดเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกัน เชน
2.1 รูปภาพที่ไดคือภาพอะไร
2.2 เด็ก ๆ คิดวาผูห ญิงผูชายแตกตางกันอยางไร
2.3 เด็ก ๆ รักเพื่อนที่มนี ิสัยอยางไรและเราควรทําตัวอยางไรใหเพื่อนๆรักเรา
2.4 ถาเด็ก ๆไปเที่ยวทะเล อยากชวนใครไปดวยกันกับเราบาง ใหรวมพูดคุยและบอก
เพื่อนๆ ในกลุม ของตนพรอมทั้งวาดภาพประกอบ
3. เด็กๆ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพตอเติมจากภาพที่กําหนดให
ขั้นสรุป
ครูรวมสนทนาซักถามและเปดโอกาสใหแตละกลุมเสนอผลงานที่สาํ เร็จใหเพื่อน ๆ ฟง
พรอมทัง้ รวมกันพูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่สาํ เร็จ
สื่อการเรียนการสอน
1. รูปภาพ “เด็กผูห ญิงเด็กผูชาย” (ภาพวาดหรือ ภาพจากนิตยสารสื่อสิ่งพิมพตา งๆ)
2. กระดาษวาดภาพ
3. กาว
4. สีเทียน สีไม สีเมจิก สีนา้ํ
5. พูก ัน กิง่ ไม สําลี นิ้วมือ
การประเมินผล
สังเกตการพัฒนาสัมพันธภาพของเด็กปฐมวัยในขั้นดําเนินกิจกรรมโดยใชแบบประเมิน
สัมพันธภาพทางสังคม
ภาคผนวก
เพลงชื่อของเธอ (ไมทราบนามผูแตง)
ชื่อของเธอ
ฉันไมรูจัก
ครูถามทัก
นักเรียนเขาใหม
ชื่อของเธอ
ฉันจําไมได
ชื่ออะไร
ขอใหบอกมา

97

แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
(ภาพเครื่องแตงกายแสนสวย)
สัปดาหที่ 1

วันศุกร (เวลา 20 นาที)

จุดประสงค
1. เพื่อใหเด็กสามารถรวมพูดคุยสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในการวาด
ภาพตอเติมจากภาพทีก่ ําหนดให
2. เพื่อใหเด็กทุกคนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมดวยความสนใจ
3. เพื่อใหเด็กสามารถปฏิบตั ิตามขอตกลงของกลุมได
กรอบแนวคิด พัฒนาสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย ใน 3 ดาน คือ
1. ดานการพูดสื่อความหมาย
2. ดานการแสดงทาทางเปนมิตร
3. ดานการมีสว นรวมกับเพื่อน
กิจกรรม : การวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กําหนดให (ภาพเครือ่ งแตงกาย) โดยใหมี
รายละเอียดอืน่ ๆ เพิ่มเติมตามความคิดเห็นของทุกคนในกลุม
สาระการเรียนรู
กิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดที่กาํ หนดให เปนกิจกรรมที่สง เสริมสัมพันธภาพ
ทางสังคม เด็กทุกคนสามารถรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการนํารูปภาพที่กําหนดใหไปทากาว
ปะติดตามตําแหนงใดๆ ของกระดาษ จากนั้นใหรวมกันคิดตัดสินใจวาจะวาดภาพอะไรตอเติมให
สอดคลองกับภาพทีก่ ําหนดให ซึ่งระหวางการทํากิจกรรมจะเนนที่กระบวนการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมของเด็กทุกคนในกลุมมากกวาผลงานที่สวยงาม
ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม
ขั้นนํา
ครูนําเขาสูกิจกรรมโดยทองคําคลองจอง “ฝนตกพรําพรํา” พรอมทั้งดูภาพประกอบเพื่อ
กระตุนใหเด็กเกิดความคิดและจินตนาการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายในฤดูกาลตาง ๆ ที่ควรสวมใสให
เหมาะสมพรอมทั้ง รวมพูดคุยแสดงความคิดเห็น กอนที่จะลงมือปฏิบัติกิจกรรม
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ขั้นดําเนินกิจกรรม
1. แบงกลุม ๆ ละ 5 คนตามความสมัครใจ
2. ใหเด็กสํารวจวัสดุ อุปกรณ และสังเกตรูปภาพที่ได และรวมพูดคุยแสดงความคิดเห็น
วางแผนและแบงหนาที่กอนการทํากิจกรรม โดยมีคุณครูคอยใหคําแนะนํา และพูดกระตุนความคิดโดย
ใชคําถามปลายเปดเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีในการทํางานรวมกัน เชน
2.1 รูปภาพที่ไดคือภาพอะไร
2.2 เครื่องแตงกายที่เด็ก ๆ รูจ ัก มีอะไรบาง
2.3 ถาเด็ก ๆ ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อน ๆ ในชวงฤดูรอนสิ่งที่ตองจัดเตรียมไปดวยควรมี
อะไรบาง ใหรว มพูดคุยปรึกษาและวาดภาพประกอบ
3. เด็กๆ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมวาดภาพตอเติมจากภาพที่กําหนดให
ขัน้ สรุป
ครูรวมสนทนาซักถามและเปดโอกาสใหแตละกลุมเสนอผลงานที่สาํ เร็จใหเพื่อน ๆ ฟง
พรอมทัง้ รวมกันพูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่สาํ เร็จ
สื่อการเรียนการสอน
1. รูปภาพ “เครื่องแตงกาย” (ภาพวาดหรือ ภาพจากนิตยสารสื่อสิ่งพิมพตางๆ)
2. กระดาษวาดภาพ
3. กาว
4. สีเทียน สีไม สีเมจิก สีนา้ํ
5. พูก ัน กิง่ ไม สําลี นิ้วมือ
การประเมินผล
สังเกตการพัฒนาสัมพันธภาพของเด็กปฐมวัยในขั้นดําเนินกิจกรรมโดยใชแบบประเมิน
สัมพันธภาพทางสังคม
ภาคผนวก
คําคลองจอง “ฝนตกพรําพรํา” (ไมทราบนามผูแตง)
ฝนตกพรําพรํา
แมดํากางรม
แกเดินกมกม
อยูขางกําแพง
ประเดี๋ยวแดดออก
ไปบอกพอแดง
ฉันไมมีแรง
หุบรมใหที
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ตัวอยางภาพกิจกรรม
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ตัวอยางภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก ค
- รายนามผูเชี่ยวชาญ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพตอเติมจากภาพปะติดเปนกลุม
ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากูล

อาจารยประจําชั้นเด็กเล็ก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝายประถม)

อาจารย ดร. กรวิภา สรรพกิจจํานง

อาจารยภาควิชาศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาจารยอัมพวรรณ

อาจารยระดับปฐมวัย
โรงเรียนวัดสะแกงาม

เนียมคํา

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบประเมินสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย
ผูชวยศาสตราจารยสุทธิพรรณ ธีรพงศ

อาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

อาจารย ดร.มิ่ง

หัวหนางานวิจยั และบริการวิชาการสูชมุ ชน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (ฝายประถม)

อาจารยปยะธิดา

เทพครเมือง

เกษสุวรรณ

ศึกษานิเทศนชํานาญการ
สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจ จุบัน
ตําแหนงหนาที่ในการงาน
สถานทีท่ ํางานปจจุบนั

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2538
พ.ศ.2542
พ.ศ.2553

จริยา สันตานนท
อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
245 ซอย สุขสวัสดิ์ 17 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพมหานคร 10140
ครู คศ.1
โรงเรียนวัดบางปะกอก ซอยสุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

มัธยมศึกษาปที่ 6
จาก โรงเรียนสุราษฎรพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) โปรแกรมวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
จาก สถาบันราชภัฎสุราษฎรธานี
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

