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             The purposes of this reseach  were to study and  compare the cooperative behavior 

of young children who experienced in activity group with molding , before and after the 

experiements. The sample were young children, boys and girls with 5 – 6  years of age , 

Thetsaban 4 NongKhaeAnusorn  School in the second semester of 2013 academic  year. 

One class  with 15 students  was selected by multistage random sampling as experimental 

group. The 24  lessons  were carried out within the period of  8 weeks , 3 days a week and  

60 minutes  each day . The instruments of the study were plans of  Activity Group with 

Molding and an observation form for the cooperative behavior of young children.  

The observation form  was developed  by the researcher and had reliability of  0.91. It  was 

One – Group Pretest – Posttest Design and  the data was  analyzed by using  t –test  for 

dependent  samples. 

 The result shown that after being obtained through Activity Groups with Molding, 

young children gained higher score in all aspects of cooperative behavior of young children 

with statistical significant at .01 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
               ความรวมมือถือวาเปนพฤติกรรมหนึ่งที่สามารถพัฒนาไดกับบุคคลเพื่อใหเกิดคุณลักษณะ

นิสัยที่พึงประสงคในการอยูรวมกันในสังคม  เรียนรูที่จะมีปฏิสัมพันธตอกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข  ซึ่งเปนเรื่องจําเปนในการดํารงชีวิต แตถา

มนุษยไมรวมมือกันยอมนําความยุงยากมาสูสังคม (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์.2551:102) ซึ่งการ

สรางพฤติกรรมความรวมมือใหกับบุคคลในสังคมตองเริ่มต้ังแตระดับปฐมวัย นักการศึกษาระดับ

ปฐมวัยตระหนักถึงความสําคัญของพฤติกรรมความรวมมือ (Cooperative Behaviors) ของเด็กมา

นาน ความตระหนักนี้มีอยางตอเนื่องและทวีมากขึ้น เนื่องจากความกาวราวรุนแรงที่เพิ่มข้ึนของสังคม

และมีผลกระทบจากการแขงขันทางเศรษฐกิจและความเสื่อมทางจริยธรรม ทําใหจําเปนตองเนนการ

พัฒนาเด็กใหเปนคนเกงและคนดี รูจักการทํางานรวมกัน เพื่อสรางสรรคสังคม และอยูรวมกันอยางมี

ความสุข (พัชรี  ผลโยธิน.2540: 59) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กําหนดคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค 1 ใน 12 ประการไดแก การอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่

ดีของสังคม ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ( กระทรวงศึกษาธิการ. 

2546: 31) การที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขนั้นเด็กจะตองรูจักการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน

รวมมือกับผูอ่ืนโดยเรียนรูจากการเลนรวมกันหรือทํางานรวมกัน ซึ่งสามารถปลูกฝงไดตั้งแตในระดับ

ปฐมวัย อันเปนการปูพื้นฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นในตัวเด็กและเปนการเตรียมความ

พรอมกอนที่จะเขาไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นตอไป 

ซีเฟลล (สุภัค  แฝงเพ็ชร. 2551: 2; อางอิงจาก Seefeldt. 1990: 264; & Krogh. 1990: 216) 

กลาววาเด็กวัย 3-5 ป จะใชเวลาสวนใหญในการเรียนรูทักษะทางสังคม เด็กวัยนี้ควรไดมีโอกาสพัฒนา

ทักษะดังกลาวในดานความรวมมือการชวยเหลือ การเจรจา ความขัดแยง พูดคุยเพื่อแกปญหาระหวาง

เด็กกับบุคคลอื่น และ เปนวัยที่สามารถพัฒนาความรวมมือการมีสวนรวม การยอมรับฟงความคิดเห็น 

ความรูสึกของผูอ่ืน  รูจักแบงปนชวยเหลือ เขาใจบทบาทของตนเอง รับผิดชอบและแสดงความเปน

ผูนําในกลุมเพื่อนเชนเดียวกัน  ซึ่งสอดคลองกับ  (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ.2550: 99-100) ไดกลาววา 

ความตองการทางดานสังคมของเด็กปฐมวัยไดแก การไดรับความรักและการยอมรับจากพอแม พี่เล้ียง 

ผูใหญ และเพื่อนในวัยเดียวกัน การไดเลนและทํากิจกรรมอื่นๆรวมกับเด็กชอบเลนเปนกลุมมากกวา

เลนคนเดียว ไดปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตาม  การไดรับการยกยองจากกลุม การชวยเหลือแบงปน 

รับผิดชอบ งานที่ไดรับมอบหมาย การไดรับความชื่นชมปฏิบัติตนตามมารยาทของวัฒนธรรมไทย เชน
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การไหว ใชคําพูด ขอบคุณครับ ขอบคุณคะ และการขอโทษ ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงเปนชวงที่เหมาะสมใน

การสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือ เพื่อปลูกฝงคุณลักษณะนิสัยที่ดีเพราะประสบการณทางสังคมที่

เด็กไดรับในระยะแรกของชีวิตจะสงผลตอบุคลิกภาพในวัยผูใหญ  ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม

ของอิริคสันที่กลาววา การเรียนรูจากสิ่งแวดลอม และประสบการณที่เด็กไดรับจะสงผลตอพื้นฐานของ

การพัฒนาการในขั้นตอไป จากทฤษฎีแบนดูรา กลาววา พฤติกรรมของคนเกิดจากการเรียนรูจาก

ประสบการณตรงที่เกิดขึ้นกับตนหรือแมแตพฤติกรรมทางออมก็มีสวนพัฒนาพฤติกรรมการแสดงออก  

(รัชดาภรณ  อินทะนิน . 2544 : 9) ซึ่งการเลนกับกลุมเพื่อนมีสวนสงผลตอการพัฒนาทางสังคมให

เกิดขึ้นได 

               กิจกรรมที่สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความตองการทาง

สังคม คือกิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธและการสื่อสารระหวางกันกับผูอ่ืน อันไดแก ทักษะการ

ส่ือสาร การพูด การฟง การไดทํากิจกรรมรวมกัน ตลอดจนการคิดถึงคนรอบขางอยางเขาอกเขาใจกัน 

เพื่อสรางความสัมพันธในทางบวกใหเกิดขึ้น การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมความรวมมือ

สามารถจัดไดหลายกิจกรรม และกิจกรรมศิลปะสรางสรรคก็เปนกิจกรรมหนึ่งของกิจกรรมสรางสรรค 

เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดแสดงออกทางการวาดภาพระบายสี การปน การฉีกปะ การพิมพภาพ และการ

ประดิษฐเศษวัสดุตางๆ ที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเชื่อมั่นใน

ตนเอง การพัฒนาการแสดงออกทางอารมณ ความคิดสรางสรรค พัฒนาใหเด็กคิดเปน ทําเปน 

แกปญหาเปนและพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม  กิจกรรมศิลปะสรางสรรคจัดเปนจัดกิจกรรมที่เปน

ประโยชนทางดานการศึกษามีหลายลักษณะไดแก การวาด ปะ ตัด และ ปน  สามารถพัฒนาเด็กใน

ทุกๆ ดาน และเปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดกระบวนการกลุม สงเสริมใหเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมไดเมื่อ

เด็กไดมีปฏิสัมพันธกัน  กิจกรรมการปน เปนวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาการเรียนรูของเด็กดานความคิด

สรางสรรค การพัฒนากลามเนื้อมือและการเรียนรูการเขาสังคมซึ่งถาใหทํางานเปนกลุมเพื่อนจะเปน

การสรางเสริมการเรียนรูของเด็กดานสังคมจากการมีปฏิสัมพันธกลุมและเชื่อวาจะ สงเสริมใหเด็กได

เขาใจตนเองและผูอ่ืน  รูจักที่จะใหความรวมมือ และเรียนรูที่จะคิดและตัดสินใจ โดยการยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน  พฤติกรรมความรวมมือจึงเปนสวนสําคัญของพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งมีลักษณะ

การรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเอง มอริสัน (สุภัค แฝงเพ็ชร .2552: 2; อางอิงจาก Morrison.  

1995: 481) การชวยเหลือบุคคลอื่นใหไดรับความสําเร็จการยอมรับความชวยเหลือ การเปนผูนําอันจะ

นํามาซึ่งประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน การมีจุดมุงหมายรวมกันซึ่งเกิดจากการประสานจุดมุงหมายของ

แตละบุคคลเขาดวยกัน สตัลบ (สุภัค แฝงเพ็ชร .2552: 2; อางอิงจาก  Staub. 1978: 381-382)  

และในการจัดกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมรวมมือใหแกเด็กปฐมวัยตองจัดใหเหมาะสมกับพัฒนาการ

และความตองการทางสังคมของเด็ก ซึ่งมีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยอยางยิ่ง สอดคลองกับทฤษฎี 
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กระบวนการกลุมที่เนนพฤติกรรมของมนุษยที่มีตอกัน ลักษณะการรวมกลุม การแกไขปญหา    

การตัดสินใจ  การสรางความสัมพันธอันดีในกลุม (ทิศนา แขมมณี. 2522: 18) กลาววา การทํางาน

รวมกับกลุม ชวยใหเด็กเรียนรูอยางรอบคอบเมื่อทํางานรวมกับผูอ่ืน มีปฏิกิริยาโตตอบกับเพื่อนๆ จะ

ชวยใหเด็กเกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม และลักษณะนิสัยที่ดีงามเหมาะสมตามวัย นอกจากนี้

กิจกรรมกลุมยังชวยสงเสริมทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาไปพรอมๆ กันดวย   

             จากการที่ผูวิจัยเปนครูผูสอนในระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลหนองแค 

พบวานักเรียนตองการพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือโดยเฉพาะในการทํากิจกรรมกลุมในชั้นเรียน เด็ก

ไมใหความรวมมือกัน และบางครั้งมีการขัดแยงกันในการใชอุปกรณที่มีจํานวนจํากัด ซึ่งหมายถึง

คุณภาพพฤติกรรมทางสังคมไมเหมาะสมไปดวย  และดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา

พฤติกรรมความรวมมือซ่ึงเปนทักษะทางสังคมที่สําคัญดวยการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมที่คาดวา

สามารถพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยได และพฤติกรรมความรวมมือ เปนทักษะที่

สําคัญอีกดานหนึ่งของเด็กปฐมวัยที่ควรไดรับและปลูกฝงใหกับเด็กตั้งแตปฐมวัยเพื่อใหเจริญเติบโต

เปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความมุงหมายดังนี้    

               1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบ

กลุม 

               2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการปนแบบกลุม 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
              การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนแนวทางของการพัฒนาการเรียนการสอน ดวยการนํากิจกรรมการ

ปนแบบกลุมมาทดลองใช เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยจะเปน

แนวทางใหกับครูและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดนํารูปแบบการจัดประสบการณไปใช และ

เพื่อใหไดแนวคิดของการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใหเกิดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพดานอื่นๆอีกตอไป ซึ่งเปนการสราง ใหเกิดการพัฒนาความหลากหลายดานวิชา

การศึกษาสําหรับครูระดับปฐมวัยมากยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
           ประชากรที่ใชในการวิจัย 
              ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับปฐมวัย ชาย- หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป 

ซึ่งกําลังศึกษาในชั้นอนุบาลปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2556 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแค

อนุสรณ  สังกัดเทศบาลตําบลหนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  จํานวน   120  คน 
 
           กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย  - หญิง อายุ 5 – 6  ป ที่กําลังศึกษา

อยูชั้นอนุบาลปที่  3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ  สังกัด

เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ. สระบุรี   ซึ่งไดมาจากการสุมนักเรียนจาก จํานวน 4 หองเรียน 

มา 1 หองเรียน จากนั้นสุมนักเรียน จํานวน 15  คน โดยการจับสลาก เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการ

ศึกษาวิจัย 
      
            ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. ตัวแปรอิสระ   ไดแก  กิจกรรมการปนแบบกลุม 

                 2. ตัวแปรตาม    ไดแก  พฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 
 
            นิยามศัพทเฉพาะ 
            1. เด็กปฐมวัย  หมายถึง เด็กชาย – หญิงที่มีอายุระหวาง 5 – 6  ปซึ่งกําลังศึกษาอยูใน

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ 

สังกัดเทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ. สระบุรี  

            2. พฤติกรรมความรวมมือ  หมายถึง การแสดงออกของเด็กในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน

เปนกลุมแลวมีพฤติกรรมการแสดงออก 3 ประการตอไปนี้ที่ประเมินโดยแบบประเมินพฤติกรรมความ

รวมมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

                    2.1 การยอมรับ  หมายถึง การแสดงความยินดีในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายจาก

กลุมและขอตกลงของกลุมดวยอารมณที่ดี 

                2.2 การชวยเหลือกัน หมายถึง การชวยเหลือแบงปน ทั้งการเตรียมอุปกรณและการให

เพื่อนยืมอุปกรณ 

                2.3 ความรับผิดชอบ  หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกในการทําตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายของตนเองและชวยงานของกลุมใหสําเร็จสมบูรณ 
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   3. กิจกรรมการปนแบบกลุม หมายถึง การใชดินน้ํามัน แปงโด กระดาษ มานวด ขยํา   

ใหเปนเนื้อเดียวกัน  เพื่อข้ึนรูปตามจุดประสงคการเรียนรูที่ครูกําหนดตามหนวยการเรียนรู สัปดาหละ 

3 คร้ัง ๆละ 60 นาที โดยกิจกรรมจะเนนสาระความรูของเรื่องที่เรียนประจําวันโดยจัดเปนกลุม กลุมละ 

5 คน ดวยการทํางานตามหัวเรื่องที่คุณครูกําหนดตามแผน เมื่อผลงานกลุมเสร็จพรอมทั้งใหนักเรียน

ออกมานําเสนอผลงานและปญหาความรวมมือหนาชั้นเรียน  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
              ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดใชกิจกรรมการปนแบบกลุม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือ

ของเด็กปฐมวัย  ดังภาพประกอบที่ 1  

 

 

 

        

 

 

 

                            ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
              เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมมีพฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้นกอนการ

ทดลอง 

    กจิกรรมการปนแบบกลุม 

พฤติกรรมความรวมมือ 

1.การยอมรบั 

2.การชวยเหลือกัน 

3.ความรับผิดชอบ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
              ในการศึกษาคนควาเรื่องการพฒันาพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการปนแบบกลุม ผูวิจัยไดทาํการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของโดยจําแนกเปน

หัวขอดังนี ้
            1. เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 
                   1.1 ข้ันของพัฒนาการทางสงัคม             

       1.2 ลักษณะของพฤตกิรรมความรวมมือ 

                   1.3 ทฤษฎีที่เกีย่วของกับพฤติกรรมความรวมมือ 

                   1.4 การสงเสริมพฤตกิรรมความรวมมือ 

                   1.5  กิจกรรมทีส่งเสริมพฤติกรรมความรวมมือ 

                   1.6  การเลนแบบรวมมือ 

      1.7 ความหมายของความรวมมือ 

                  1.8 องคประกอบที่สําคัญกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

                  1.9 การทาํกิจกรรมงานกลุม 

                  1.10  ประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือ 

                  1.11  งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมความรวมมือ 
              2. เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกบักิจกรรมการปนของเด็กปฐมวยั 
                  2.1  ความหมายของการปน 

                  2.2  ทฤษฎีที่เกีย่วของกับกิจกรรมการปน 

                  2.3  ลักษณะและพัฒนาการการปนของเด็ก 

                  2.4  ประโยชนของการปน 

                  2.5  จุดมุงหมายของกิจกรรมการปน 

                  2.6  การจัดกิจกรรมการปนกับพัฒนาการตามวัยของเดก็ 

                  2.7  งานวิจัยที่เกี่นวของกับการปน 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 
           1.1 ขั้นของพัฒนาการทางสังคม  
                ข้ันตอนของพัฒนาการทางสังคมในแตละชวงอายุ จะแตกตางกันไปโดยเฉพาะ เด็กวัย  

3-6 ปพัฒนาการทางสังคมของวัยนี้ เด็กจะรูจักรวมมือในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรม เด็กตอง

ไดรับอิสระอยางเพียงพอในการรวมทํากิจกรรมกับผูอ่ืน ถาเด็กคนใดไดรับการตอบสนองจาก

ส่ิงแวดลอมอยางเต็มที่ จะทําใหเด็กมีบุคลิกภาพที่ดีพฤติกรรมความรวมมือทางสังคมก็จะมีความ

พรอมที่จะพัฒนาขั้นสูงตอไปอยางมีประสิทธิภาพประสบการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและ

ส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็ก เด็กสามารถแสดงความรูสึกและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได โดยเปน

พฤติกรรมการแสดงออกที่ไดรับอิทธิพลจากบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นในสังคมและขณะเดียวกันก็เปน

พฤติกรรมที่มีอิทธิพลตอบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นในสังคมนั้น ๆ ดวย  

                     กีเซล และอิลก (Gesell; & llg. 1964: 354-355) อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรมทางสังคม

ของเด็กกอนวัยเรียนชวงอายุ 4 ถึง 6 ป วา 

                     เด็ก  อายุ 4 ป เปนวัยที่เด็กจะเลนรวมมือกันกับเพื่อนสนิท สนทนากับเพื่อนและมีการ

เลนแบบจินตนาการ แตมักมีพฤติกรรมตอไปนี้ คือ กีดกันเพื่อน พูดไมมีสาระ โตเถียงทะเลาะวิวาท 

สนใจเพื่อนวัยเดียวกันมากกวาผูใหญ ดูแลเด็กที่อายุนอยกวาหรือข้ีอายและมีเพื่อนสนิทเปนเพศ

เดียวกันกับตน 

                     เด็ก อายุ 5 ป เด็กจะเลนกับเด็กอื่นไดดี โดยเฉพาะในกลุมที่มีขนาดเล็กไมยืนกรานที่จะ

เลนดวยวิธีที่ตนชอบ และไมวิตกกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูอ่ืน ชอบเลนกับเพื่อนวัยเดียวกัน หากไม

มีผูดูแล เด็กบางคนจะมีพฤติกรรมเกเรมาก ทําตัวเปนนาย และรองไหรุนแรงแตก็พรอมที่จะหยุดไดงาย 

นอกจากนั้นเด็กยังเลนกับเพื่อนนอกบานมากขึ้น และมีความสัมพันธดีกวาภายในบาน 

                    เด็ก อายุ 6 ป เด็กสนใจที่จะคบเพื่อน มีเพื่อน และอยูกับเพื่อนมากกวามักใชคําวา “เพื่อน

ที่โรงเรียน” หรือ “เพื่อนเลน” อยูกับเพื่อนไดนาน นอกจากไมมีผูดูแลและอาจทะเลาะกัน ตีกัน เพราะ

ตางฝายตางไมยอมกัน มีพฤติกรรมการเลาเรื่องที่ไมมีสาระมากขึ้นมักทําตัวเดนและเปนนายในหมู

เพื่อน 

                    ซีเฟลท (Seefeldt. 1980: 7-11)   อธิบายถึงลักษณะพฤติกรรม ทางสังคมของเด็กกอน

วัยเรียนไวเชนกัน ซึ่งเปนชวงอายุ 3 ถึง 6 ป ดังนี้ 

                    อายุ 3 ป  เด็กจะเห็นวาตนเปนคนสําคัญที่สุด มีความสุขที่จะเลนคนเดียวแมในขณะเลน 

เด็กชอบที่จะนั่งเลนอยูขางๆ ผูอ่ืน แตเด็กก็จะไมเลนเปนกลุม ไมใหความรวมมือและไมมีการแบงปน 

โดยเด็กอายุนี้ยังไมมีเพื่อนที่ชอบเปนพิเศษและจะเลนเฉพาะกับเด็กอื่นที่มาอยูใกล ๆ เทานั้น จึงอาจ

กลาวไดวา เปนชวงของการยึดตนเองเปนศูนยกลาง 
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                   อายุ 4 ป  เด็กเริ่มสนใจผูอ่ืนมากขึ้น จึงเริ่มเลนกับผูอ่ืนบางในบางสถานการณชอบเลน

บทบาทสมมติ เลนเลียนแบบชีวิตครอบครัวที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน แตโดยทั่วไปเด็กยังคงมีลักษณะ

ที่แสดงถึงความกาวราวทางกาย เอะอะ ไมระมัดระวัง เกเร และยังมีลักษณะของการเปนนาย แต

ขณะเดียวกันก็จะเริ่มเปน็ ผูชวยที่ดี มีทาทีแสดงความเปนมิตรเร่ิมรูจักแลกเปลี่ยนและการรอคอย เร่ิม

มีการแบงปน 

                   อายุ 5 ป เด็กมีความเปนมิตรมากขึ้น มีความกระตือรือรนที่จะใหความชวยเหลือผูอ่ืน เร่ิม

เขากลุมใหญข้ึน จาก 2 คน เปน 5 คน เร่ิมมีเพื่อนที่ถูกใจเปนพิเศษชอบเลนละครสมมติ เลนเลียนแบบ 

เลนละครใบ การทะเลาะกับเพื่อนลดนอยลง เพราะเด็กเริ่มเขาใจและยอมรับความสําคัญของผูอ่ืน เร่ิม

มีความเห็นคลอยตาม และเริ่มมีความรูสึกไมพอใจถาเพื่อนในกลุมไมปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุม 

                   อายุ 6 ป เด็กเริ่มมีการประสานสัมพันธกับผูอ่ืน เลนเปนกลุมและมักเปนเพื่อนเพศ

เดียวกัน เร่ิมรูสึกกังวลเกี่ยวกับสังคมภายในกลุมของตน แตในการเลนยังชอบแสดงเปนตัวเดน เลน

รุนแรง ตองการชนะและพยายามชนะเปนที่หนึ่ง และหากการเลนมีกฎเกณฑที่ยากเกินความสามารถ

ของตนก็จะพยายามปรับกฎใหเปนประโยชนกับตนแทน 

       ภรณี    คุรุรัตนะ (2523: 7–13) จําแนกพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย ในชวงอาย ุ 

3–6 ป ดังนี ้  

                  เด็กอายุ 3 ป พฤติกรรมของเด็กจะมีลักษณะพึงพอใจ เมื่อไดเลนกับเด็กคนอื่นตองการมี

เพื่อน ตองการความรัก และการยอมรับจากผูใหญ มีความเปนอิสระในการเลน 

                  เด็กอายุ 4 ป เลนกับเพื่อนเปนกลุม กิจกรรมที่เด็กสนใจ เด็กเริ่มเลือกคบเพื่อนที่ถูกใจการ

เลนบทบาทสมมุติ และใชจินตนาการที่มีความหมายมากขึ้น แสดงความรูสึกหวงใยหรือกังวลตอเด็กที่

ออนแอกวา ไมมีความแนนอนในการรอคอย เด็กมีความตองการพึ่งพาผูใหญเพื่อใหปลอบประโลมใน

บางครั้ง 

                   เด็กอายุ 5 ป มีความพอใจที่จะเลนคนเดียวเปนเวลานาน ๆ ชอบเลนกับเพื่อนชอบแขงขัน

และมีการรวมทีมกันในการแขงขันตองใหผูใหญตัดสิน บางครั้งไมพอใจเมื่อเห็นเด็กโตกวาเลนรุนแรง 

                   เด็กอายุ 6 ป เร่ิมหางจากผูใหญ แตตองการความชวยเหลือและเรียกรอง คําชมเชยมัก

ทะเลาะกับเพื่อน แตก็ตองการเพื่อนเลน อาจจะรักเพื่อนบางคนเปนพิเศษ หวงของเลน 

                   ทิศนา    แขมมณี และคณะ (2536: 71, 129) กลาวถึงลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัย

สามารถติดตอและมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น สามารถเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี รูจักเคารพใน

สิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคม กลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับ

กาลเทศะ รูจักแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี 
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                  เฮอรล็อค (รัชดาภรณ  อินทะนิน. 2544: บทนํา; อางอิงจาก Hurlock. 1978: 239) 

กลาวถึง เด็กอายุ 2 – 6 ป วาทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคมที่ปรากฏในชวงวัยนี้คือ การตอตานการ

กาวราว การทะเลาะวิวาท การแขงขันชิงดี การรวมมือ การเปนผูนําผูตาม การมีใจคอกวางขวางการ

เปนที่ยอมรับของสังคม การเห็นอกเห็นใจ และพฤติกรรม เหลานี้มีสวนสําคัญตอบุคลิกภาพและไดแบง

รูปแบบพฤติกรรมทางสังคม 2 รูปแบบ คือ 

                   1. รูปแบบพฤติกรรมที่เขาสังคม (Social Behavior Patterns) ประกอบดวยรูปแบบ

พฤติกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

                       1.1 การรวมมือ (Cooperation) เด็กเรียนรูที่จะเลนหรือทํางานรวมกับผูอื่น เด็กยิ่งมี

โอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนมากเทาไรก็จะเรียนรูที่จะใหความรวมมือกับผูอ่ืนมากขึ้นไปดวย 

                      1.2 การแขงขัน (Rivalry) การแขงขันจะกระตุนใหเด็กทําในสิ่งที่ดีที่สุด ชิงดีชิงเดนเพื่อ

แสดงพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวัง 

                      1.3 การมีใจคอกวางขวาง (Generosity) แสดงความเต็มใจที่และแบงปนสิ่งของใหกับ

ผูอ่ืน 

                      1.4 ความตองการเปนที่ยอมรับของสังคม (Desire for Social Approval) ถาเด็กมี

ความตองการเปนที่ยอมรับของสังคมอยางรุนแรงมากจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมยอมทําตามความ

คาดหวังของสังคม ความตองการเปนที่ยอมรับของผูใหญจะเกิดขึ้นกอนความตองการเปนที่ยอมรับใน

หมูเพื่อน 

                     1.5 ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) เด็กจะไมสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน

จนกวาจะเคยอยูในสภาพการณที่คลายคลึงกับผูนั้นมากอน เด็กจะแสดงความเห็นอกเห็นใจโดย

พยายามที่จะชวยเหลือ อํานวยความสะดวกแกผูอ่ืนที่อยูในสถานการณที่กดดัน 

                      1.6 การเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy) เปนความสามารถที่เด็กจะเอาตนเองเขาไป

แทนที่ในประสบการณของผูอ่ืน เด็กจะพัฒนาความสามารถนี้ข้ึนไดก็ตอเมื่อเขาสามารถเขาใจการ

แสดงออกทางสีหนาและคําพูดของผูอื่น 

                     1.7 การพึ่งผูอ่ืน (Dependency) แรงจูงใจที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการพึ่งพาผูอ่ืนก็คือ 

บุคคลปรารถนาที่จะไดรับการดูแลทะนุถนอม ไดรับความสุขสบาย 

                     1.8 ความเปนเพื่อน (Friendliness) เด็กแสดงความเปนเพื่อนเนื่องจากตองการทําสิ่ง

ตางๆ รวมกันหรือเพื่อผูอ่ืน และเปนการแสดงความรักความพึงพอใจตอผูอ่ืน 

                     1.9 ความไมเห็นแกตัว (Unselfishness) การที่เด็กมีโอกาสชวยเหลือและแบงปนสิ่งที่

เขามีอยูใหผูอ่ืน ถือเปนการเรียนรูที่เด็กจะมีใจคิดถึงผูอ่ืนและทําเพื่อผูอ่ืนมากกวาที่จะคิดถึงแตความ

สนใจและความตองการของตนเองเทานั้น 



10 
 

                     1.10 การเลียนแบบ (Imitation) โดยการเลียนแบบบุคคลที่ไดรับการยอมรับในกลุมจะ

ทําใหเด็กพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆ และไดรับการยอมรับจากกลุม 

                     1.11 การติดบุคคล (Attachment Behavior) การที่ทารกมีความผูกพัน มีความรักความ

อบอุนกับแมนั้น เด็กจะถายโยงรูปแบบของพฤติกรรมนี้ไปสูคนอื่น ๆ และเรียนรูที่จะสรางความเปนมิตร

กับบุคคลเหลานั้นในระยะที่ยางเขาสูวัยเด็กเล็ก 

                 2. รูปแบบพฤติกรรมที่ไมเขาสังคม (Unsocial Behavior Patterns) ประกอบดวยรูปแบบ

พฤติกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

                     2.1 การตอตาน (Negativism) เพื่อจะผลักดันพฤติกรรมของผูอ่ืนใหไปในแนวทางที่ตน

ตองการ เด็กจะแสดงการตอตานโดยการแสดงออกทางรางกาย แสดงการตอตานดวยอารมณที่รุนแรง 

เด็กที่สามารถปรับตัวไดดีจะใชคําพูดบอกสิ่งที่ตองการจะทํา 

                     2.2 ความกาวราว (Aggression) หมายถึง การกระทําที่เปนการประทุษ รายตอผูอ่ืน ซึ่ง

สามารถแสดงออกไดทั้งทางคําพูดและการกระทําทางรางกาย การแสดงความกาวราวจะลดลงไปตาม

อายุ 

                     2.3 การทะเลาะวิวาท (Quarreling) การทะเลาะกันเปนการแสดง ออกของอารมณโกรธ

ซึ่งบุคคลหนึ่งใชโจมตีอีกฝายหนึ่ง การทะเลาะวิวาทแตกตางจากความกาวราว ดังนี้ 

                           1. การทะเลาะวิวาทจะเกี่ยวของกับคน 2 คนหรือมากกวา 

                           2. บุคคลหนึ่งซึ่งอยูในระหวางการทะเลาะวิวาทจะแสดงบทบาทปองกันตนเองใน

ขณะที่บุคคลที่กาวราวก็จะแสดงบทบาทที่กาวราว 

                     2.4 การลอเลียนและขมขู (Teasing and Bulling) การลอเลียนเปนการรุกรานผูอ่ืนทาง

วาจา ขณะที่การขมขูเปนการรุกรานผูอ่ืนทางกาย ผูรุกรานจะเฝามองความไมสบายใจของผูอ่ืนอยาง

พึงพอใจ และพยายามจะแกเผ็ดอยูเสมอ 

                     2.5 ความมีอํานาจเหนือ (Ascendance Behavior) ความมีอํานาจเหนือเปนพฤติกรรม

ของบุคคลที่พยายามจะขมขูหรือเปนนายผูอ่ืน ถาเขาทําไดสําเร็จก็มีลักษณะความเปนผูนํา แตถาทํา

ไมสําเร็จก็จะถูกกลุมปฏิเสธ 

                    2.6 การถือตนเองเปนใหญ (Egocentrism) เด็กเกือบทั้งหมดมักจะถือตนเองเปนใหญคือ

มักจะคิดถึงและพูดถึงแตตนเองเทานั้น การที่พฤติกรรมนี้คงอยู เพิ่มมากขึ้นหรือลดลง ข้ึนอยูกับวาเด็ก

จะตระหนักหรือไมวาการมีพฤติกรรมนี้ทําใหตนเองไมเปนที่นาสนใจ และมีความตองการหรือรูสึกวิตก

กังวลที่จะทําตนเองใหเปนที่นาสนใจมากขึ้น 

                    2.7 ความลําเอียง (Prejudice) พฤติกรรมนี้เร่ิมเกิดขึ้นในวัยเด็กเล็ก เนื่องจากเด็กเห็นถึง

ความแตกตางในคุณลักษณะและพฤติกรรมระหวางตนเองกับผูอ่ืน และเห็นความแตกตางกันทาง
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สังคมที่ทําใหบางคนเกิดความต่ําตอย เด็กมักจะแสดงความลําเอียงโดยการแยกแยะความแตกตาง

ของคนอื่นไปในทางลบ 

         2.8 การแบงเพศ (Sex Antagonism) เด็กชายเมื่ออยูในกลุมมักหลีกเลี่ยงการมี

ความสัมพันธกับเด็กหญิง หรือไมเลนรวมกับเด็กหญิง เพราะเขาเรียนรูวาความเปนชายอยูเหนือความ

เปนหญิง แมวาในระยะนี้เด็กชายจะยังตอตานเด็กหญิง แตเขาก็จะหลีกเลี่ยงและรังเกียจกิจกรรมของ

เด็กหญิง 

                     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 504-509) กลาวถึง ลักษณะพฤติกรรมทาง

สังคมของเด็กปฐมวัยอายุ 4 ขวบ สนใจเด็กที่อยูในวัยเดียวกันและชอบเลนเปนกลุมมากขึ้น ชอบเลน

กับเพื่อนตางเพศ เด็กชายสวนมากมักจะชอบเลนกับเพศเดียวกันมากกวาเด็ก ผูหญิง เด็กวัยนี้จะ

สนุกสนานกับการเลนละคร หรือการเลนบทบาทสมมุติ เวลาเลนดวยกันมักจะใหความรวมมือกันมาก

ข้ึน และเริ่มตนที่จะใชการพูดมากกวาการชกตอย เมื่อเกิดขัดแยงกัน เด็กวัยนี้ก็สามรถที่จะใหความ

รวมมือ เปนมิตรและเกิดความสบายใจที่จะทํางานดวย เด็กวัย 4 ขวบ สวนใหญสามารถที่จะยอมรับ

ในการรอคอยการผลัดเปลี่ยน การแขงขัน และการยอมรับกฎเกณฑ แตผูใหญก็ยังคงจะตองคอย

ตักเตือนอยูดวยเสมอ 

                     ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย 5 ขวบ เด็กในวัยนี้มักจะมีความเปนมิตร ใหความรวมมือ

และชอบกระทําสิ่งตาง ๆ ใหผูอ่ืนพอใจ เร่ิมที่จะชอบการมีเพื่อนฝูงเปนกลุมเด็กประมาณ 2-5 คนและ

ชอบมีเพื่อนสนิท เด็กวัยนี้สนุกสนานกับการแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การแสดงความ

ขัดแยงในกลุมลดนอยลง เด็กวัยนี้เร่ิมที่จะสนใจสิ่งตาง ๆ และสนใจผูอ่ืนมากกวาที่จะสนใจตนเองนั้น

คือ เด็กเริ่มลดการยึดตนเองเปนศูนยกลางลง เด็กวัยนี้เปนวัยยอมรับกฎเกณฑของกลุม ซึ่ง

ขณะเดียวกันก็จัดไดวาเปนชวยวิกฤติของเด็กบางคนที่อยูในกลุมและไมยอมรับกฎเกณฑของกลุม 

                     ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย 6 ขวบ เด็กในวัยนี้เร่ิมที่จะมีการแลกเปลี่ยนของเลนและ

ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน ๆ การเขารวมเลนกับเพื่อนในระยะนี้มักจะเลนกับเพศเดียวกัน แตอยางไรก็

ตามเด็กก็ยังจัดวาเปนเด็กที่ยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง ซึ่งเขามักสนใจเกี่ยวกับตนเอง และสิ่งที่ผูอ่ืนทํา

กับเขา กิจกรรมกลุมไดรับการนิยมอยางมากสําหรับเด็กวัยนี้ เด็กมักจะตองการไดรับการยอมรับจาก

เพื่อนและมักจะแบงปนสิ่งของใหเพื่อน เพื่อตองการใหเพื่อนยอมรับ 

                      จากการศึกษาเอกสารขางตน กลาวไดวาพฤติกรรมความรวมมือเปนพฤติกรรมที่พึง

ประสงคของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ลักษณะพฤติกรรมความรวมมือทางสังคมของเด็กที่

เดนชัดคือ สามารถเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ยอมรับกฎเกณฑของกลุม ยอมรับผูอ่ืน รูจักการรอ

คอย เปนผูนํา ผูตาม รูจักการเปนผูใหและเปนผูรับที่ดี ใหการชวยเหลือผูอ่ืน ดังนั้นครูจึงสามารถ

สงเสริมใหเด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมไดดวยการจัดกิจกรรมใหเด็กมีปฏิสัมพันธรวมมือกัน มี
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การชวยเหลือกัน ฝกการเปนผูนําและผูตาม รูจักการแกปญหาอยางสันติวิธี เพื่อนําไปสูพฤติกรรมที่

สังคมยอมรับตอไป  
               

  1.2 ลักษณะของพฤติกรรมความรวมมือ 
                      แอนเซลโม และฟรานซ ( Anselmo; & Franz. 1995: 439) กลาวถึง พฤติกรรมความ

รวมมือวาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของพฤติกรรมชอบสังคม (Prosocial) และมีนักการศึกษาไดกลาวถึง

ลักษณะพฤติกรรมความรวมมือวาเปนการทํางานรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปโดยใชทักษะการทํางาน

รวมกันเปนหลัก 

                      สลาวิน (Slavin. 1983: 5) กลาววา โครงสรางการรวมมือเปนสถานการณที่บุคคลตั้งแต

2 คนขึ้นไปยอมรับการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน หรือมีความตองการในการทํางานบางอยางรวมกัน 

                      อดามส และฮามม (Adams; & Hamm. 1990: 26-27) กลาววา ยังมีลักษณะการเปน

ผูนําเรียนรูการทํางานรวมกันเพื่อที่จะบรรลุจุดมุงหมายของกลุมเกิดความกาวหนาและทักษะการ

ทํางานรวมมือกัน 

                      เบิรค (Berk. 1994: 30) กลาวถึง ความรวมมือของเด็กวัย 3-6 ป วาเปนการรวมมือใน

การเลน เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นในการเลนที่มีจุดประสงคอยางเดียวกันหรือในการ

ทํางานใดใหไดผลรวมกัน เชน การรวมกันกอปราสาททราย การวาดภาพ 

         มุสเซน และคนอื่น ๆ (Mussen; others. 1996: 376) กลาววา ความรวมมือเปน

พฤติกรรมทางสังคมอยางหนึ่งที่มากการมีปฏิสัมพันธที่เทาเทียมกันระหวางเด็ก กอใหเกิดการพัฒนา

ทางภาษาเมื่อเด็กอายุมากขึ้นเขาก็จะพยายามทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น มีการรวมมือกันในการ

แกปญหา มีความคิดถึงประโยชนของผูอ่ืนมากขึ้น การโตเถียงและการทะเลาะก็ลดลง 

                    สท็อป (บุศรินทร  สิริปญญาธร. 2541: 17; อางอิงจาก Staub. 1978: 381) กลาววา  

พฤติกรรมความรวมมือเกิดจากการทํางานรวมกัน โดยมีวัตถุประสงครวมกัน มีการเปนผูนํา การ

ชวยเหลือบุคคลอื่นใหไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงค การยอมรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน การขอ

ความรวมมือในการคิดมีการพูดคุยกันในการทํางาน นอกจากนี้ มอรริสัน (Morrison. 1995: 484)  

ยังกลาวเพิ่มเติมวามีการรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเองอีกดวย 

                     แมคไอเนอรเน (สุนันทา ศิริวัฒนานนท. 2544: 11; อางอิงจาก Mclnerney. 1998: 228) 

กลาวถึง ลักษณะพฤติกรรมความรวมมือของเด็กแตละคนวามีลักษณะดังนี้ คือ ชวยเหลือเพื่อนรวม

กลุมไดถาม ใหความชวยเหลือผูอ่ืน มีความพยายามในการทํางาน มีความสุภาพ มีน้ําใจ และยกยอง

ผูอ่ืนสวนลักษณะพฤติกรรมความรวมมือของกลุม คือ ไมสงเสียงดังขณะทํางานกลุม รวมกันไตรตรอง

ปญหาที่เกิดขึ้น รูจักตั้งคําถามกันเองกอนที่ครูจะถาม และใหความชวยเหลือกลุมอ่ืนได 
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                    จากที่นักการศึกษากลาวมา สรุปไดวา ลักษณะพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย

เกิดจากการทํากิจกรรมรวมกันโดยยอมรับกัน ชวยเหลือกัน มีความพยายามรวมกันทํางานใหสําเร็จ

ดวยการรวมกัน  มีการวางแผนการทํางาน สนทนาแกปญหารวมกันมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปน

ผูนํา และมีความรับผิดชอบรวมกันไดเพื่อใหกิจกรรมดังกลาวบรรลุจุดมุงหมาย 
       

 1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความรวมมือ 
                 ทฤษฎี่เกี่ยวของกับพฤติกรรมทางสังคม มีหลายทฤษฎี ที่สําคัญ ดังนี้ 
                 1.3.1 ทฤษฎพีัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน (Erikson’s Theory of 
Development) 
                    ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอิริคสัน เนนถึงความสําคัญของบุคลิกภาพมนุษยวาจะ

พัฒนาไดดีหรือไมข้ึนอยูกับความสําเร็จในแตละชวงอายุ การพัฒนาที่เกิดขึ้นในแตละชวงของชีวิตถา

บุคคลใดไดรับการตอบสนองอยางเต็มที่แลวบุคคลนั้นก็จะมีบุคลิกภาพดีและพรอมที่จะพัฒนาข้ัน

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ อีริคสันไดแบงพัฒนาการทางสังคมไว 8 ระยะซึ่ง ในชวงของเด็กปฐมวัย

คือ 3 ระยะแรก ดังนี้ (บุศรินทร  สิริปญญาธร. 2541: 8-9; อางอิงจาก Gordon; & Browne. 

1993:113-115) 

                    ข้ันที่ 1 ข้ันความไววางใจ – ความไมไววางใจ (Trust VS. Doubt) อายุเด็กขั้นนี้อยู

ระหวางแรกเกิด – 1 ป ถาเด็กไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอมั่นคงจากบิดามารดาจะชวยพัฒนา

ความรูสึกในดานความเปนตัวของตัวเองและความไววางใจผูอ่ืน ซึ่งจะสงผลใหเด็กมีอารมณที่ดีและมี

ความรูสึกที่ปลอดภัย การที่เด็กไดรับการดูแลทางรางกายอยางสม่ําเสมอ ไดรับความอบอุนอยางมั่นคง

สม่ําเสมอ ไดรับการตอบสนองความตองการ อยางทันทีทันใด ส่ิงเหลานี้จะทําใหเด็กเกิดความไววางใจ

และเปนพื้นฐานในการสงเสริมพัฒนาการในขั้นตอไป แตถาเด็กไมไดรับการดูแลอยางสม่ําเสมอ และ

ไมมีความมั่นคง เด็กจะเกิดความรูสึกไมเชื่อมั่นในตนเอง ขาดทักษะในการที่จะเผชิญกับความทุกข

ยากและภาวะกดดัน 

                    ข้ันที่ 2 ข้ันความเปนตัวของตัวเอง – ความไมมั่นใจในตนเอง (Autonomy VS.Doubt)

อายุเด็กขั้นนี้อยูระหวาง 2 – 3 ป ในขั้นนี้เด็กเรียนรูการใชทักษะทางรางกายและทักษะทางจิตใจเด็ก

พัฒนารางกายใหแข็งแรง และสรางความสมดุลระหวางความเปนตัวของตัวเองและความไมมั่นใจใน

ตนเอง ถาเด็กไดรับการควบคุม จํากัดความอยากรูอยากเห็น เด็กจะรูสึกสงสัย ลังเล ไมเชื่อมั่นใน

ตนเอง ซึ่งจะสงผลใหเด็กรูสึกไมปลอดภัย ความสําเร็จในพัฒนาการขั้นนี้คือ การใหเด็กไดใชความ

พยายามอยางเต็มที่ ในการสํารวจโลกดวยกิจกรรมและการเลน 
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                  ข้ันที่ 3 ข้ันความคิดริเร่ิม – ความรูสึกผิด (Initiative VS.Guilt) อายุของเด็กในขั้นนี้อยู

ระหวาง 3 – 5 ป หรือ 6 ป ในขั้นนี้เด็กจะรูจักรวมมือในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมเด็กตองไดรับ

อิสระอยาเพียงพอในการรวมทํากิจกรรมกับผูอ่ืน เด็กจะใหความสนใจ ใชความคิดริเร่ิมและใชความ

พยายามจนประสบความสําเร็จ ขบวนการทางสังคมในขั้นนี้เปนจุดเริ่มตนของการเกิดอารมณร่ืนเริง 

โกรธเคืองบิดามารดาที่ควบคุมเด็กมากเกินไปจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกผิด การไมจํากัดความคิดของ

เด็กจะสงผลใหเด็กรูจักการยอมรับและไมยอมรับสังคม ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการเจริญงอกงามของ

พัฒนาการขั้นตอไป 
              
               1.3.2 ทฤษฎีพฒันาการปฏสิัมพันธทางสังคมระหวางบุคคล (A Social 
interpersonal  Theory of Development) 
                   เฟสท (Feist. 1990: 216-227) ไดกลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวาง

บุคคลของซัลลิแวน (Sullivan) ไววา ซัลลิแวนไดกําหนดขั้นพัฒนาการจากรูปแบบที่สําคัญของ

บุคคลิกลักษณะของมนุษย  ความสัมพันธระหวางบุคคล ประสบการณสวนตัวของแตละบุคคลและ

การเรียนรูที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  สามารถแบงขั้นพัฒนาการออกเปน 7 ข้ัน คือ  

วัยทารก (Infancy) วัยเด็ก (Childhood) วัยเขาโรงเรียน (Juvenile Era) วัยกอนวัยรุน 

(Pre – Adolescence) วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence)

และวัยผูใหญ (Adulthood) ในที่นี้จะกลาวถึงเพียงขั้นที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย คือ ข้ันวัยเด็ก

(Childhood) อยูในระหวางอายุ 1.5 – 2 ป จนถึงอายุ 5 หรือ 6 ป เปนระยะที่มีพัฒนาการโครงสราง

ประโยคทางภาษา ที่ปรากฏออกมาอยางชัดเจนเมื่อเด็กเลนกับเพื่อนที่เสมอภาคกันเด็กสามารถคนพบ

เกี่ยวกับตัวเองและรูจักการสรางมิตรภาพกับผูอ่ืน การที่เด็ก 2 คน สามารถเลนบทบาทสมมติหรือเลน

ละครรวมกันนั้น เด็กจะไดเรียนรูถึงรูปแบบของวัฒนธรรมสภาพแวดลอมที่อาศัยอยูควบคูกับการ

พัฒนาทางภาษาที่เปนไปอยางรวดเร็ว ในขั้นนี้เด็กจะเกิดความวิตกกังวลแตสามารถขจัดความวิตก

กังวลได เด็กจะเรียนรูคุณคาในดานคุณธรรมจากสิ่งที่ปรากฏอยูในสังคมทั้งดานดีและไมดี 

ขณะเดียวกันเด็กจะเรียนรูการถูกจํากัดอิสระภาพจากประสบการณ ความคิดเห็นของตนที่กําลังเจริญ

งอกงาม ในวัยนี้เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางมีความหมาย การเลนรวมกัน 

กับผูอ่ืนจะทําใหเด็กคนพบตัวเองรูจักผูอ่ืน ซึ่งเปนประสบการณที่ชวยใหเด็กเรียนรูการมีปฏิสัมพันธกับ

ผูอ่ืนตอไป 
                 1.3.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิกเฮอรส (Havighurst’s Theory of 
Development) 
                      พรรณี  ชูทัย  เจนจิต (2537: 77-78) กลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของฮาวิก

เฮอรส (Havighurst) ไววา ฮาวิกเฮอรสไดรับอิทธิพลแนวความคิดจากอีริคสันเกี่ยวกับพัฒนาการแตละ
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ชวงวัยของบุคคล โดยเขาไดอธิบายวาในแตละชวงวัยของชีวิตนั้นเปนงานประจํา ซึ่งเปนงานที่เด็กแต

ละคนควรจะไดทําในชวงนั้น ๆ ถาบุคคลใดไมประสบความสําเร็จในงานนั้นจะมีผลตอการปรับตัว ฮา

วิกเฮอรสไดแบงงานที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสังคมในวัยทารกและวัยเด็กตอนตนออกเปน 3 

ประการ คือ 

                     ประการที่ 1 เด็กสามารถมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความจริงทางสังคม และทาง

กายภาพซึ่งหมายถึง การที่เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ที่อยูรอบตัว เชน พอ แมโรงเรียน 

ครู ตลอดจนสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย 

                     ประการที่ 2 เด็กสามารถที่จะเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตนเองกับพี่นองและ

บุคคลอื่น ๆ รวมทั้งชอบเลียนแบบบุคคลอื่น 

                     ประการที่ 3 เด็กสามารถเรียนรูเกี่ยวกับความแตกตางระหวางสิ่งที่ถูกกับส่ิงที่ผิดและเริ่ม

มีพัฒนาการทางจริยธรรม 
                
                1.3.4  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (Bandura) 
                     จากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของแบนดูรา (รัชดาภรณ  อินทะนิน. 2544: 9;  

อางอิงจาก  Bandura. 1977: 22-27) กลาววา พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการเรียนรู มนุษยมีการ

เรียนรูพฤติกรรมจากประสบการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งโดยทางตรง (Direct Experience) คือเหตุการณที่

เกิดขึ้นกับตนเอง และโดยออม (Indirect Experience) คือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่น หรือการ

เรียนรูจากตัวแบบ (Learning Throught Modeling) ซึ่งเปนการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการสังเกต

(Observational Process) การเรียนรูสวนใหญในชีวิตประจําวันเปนการเรียนรูดวยกระบวนการสังเกต

ตัวแบบ ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 

                             1. กระบวนการสนใจ (Attentional Process) เปนกระบวนการเลือกและรับรู

ลักษณะของพฤติกรรมที่สําคัญของตัวแบบ โดยผูสังเกตจะตองใหความสนใจและรับรูลักษณะที่สําคัญ

ใหถูกตอง แลวนําสิ่งที่ไดจากการสังเกตมาสรุปรวบรวมไวเปนขั้นตอนเพื่อใหงายตอการจํา ซึ่งความ

สนใจนี้จะทําใหสามารถจําแนกพฤติกรรมที่สําคัญออกจากพฤติกรรมอ่ืนของตัวแบบได การรับรูจะ

เกิดขึ้นไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสนใจจากตัว ผูสังเกตหรือจาก

โครงสรางและลักษณะของตัวแบบ ไดแก ความชัดเจน ความซับซอน ความนาสนใจของตัวแบบรวมทั้ง

องคประกอบ ดานสัมพันธภาพระหวางตัวแบบกับผูสังเกต 

                             2. กระบวนการคงไว (Retention Process) เปนกระบวนการของการจําเปนการ

รวบรวมลักษณะพฤติกรรมที่ไดจากการสังเกตไวในระบบความจําในรูปของสัญลักษณ (Symbolic 

Forms)ไดแก จินตภาพ (Image) และภาษา (Verbal) เมื่อบุคคลไดเห็นพฤติกรรมของตัวแบบที่ตน
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สนใจการรับรูจะเกิดขึ้น และเมื่อพฤติกรรมสิ้นสุดลง มโนภาพของพฤติกรรมดังกลาวจะยังคงอยูใน

ความทรงจําและจะถูกดัดแปลงเปนสัญลักษณทางภาษา ซึ่งสามารถจดจําไดงายและนานกวา 

                            3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) เปนกระบวนการแปลง

สัญลักษณในระบบความจําออกมาเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกตองหรือใกลเคียงกับตัวแบบหรือไม

ข้ึนอยูกับปริมาณการเรียนรูที่ไดจากการสังเกตและความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคลนั้น 

                            4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) การเรียนรูพฤติกรรมตาง ๆ ในสังคม

นั้นมนุษยไมสามารถแสดงพฤติกรรมที่ตนไดรับรูมาทั้งหมด แตจะเลือกพฤติกรรมของตัวแบบที่

กอใหเกิดผลดีตอบแทนมากระทํามากกวาพฤติกรรมที่ตนไดรับรูมาทั้งหมด การประเมินพฤติกรรมของ

ตัวแบบจึงเปนไปในรูปของการรับเอาสิ่งที่ทําใหตนพึงพอใจและปฏิเสธสิ่งที่ตนไมเห็นดวยหรือไมพึง

พอใจ 

                       นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาได กลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความรวมมือไว 

ดังนี้คือ 

                       ทิศนา    แขมมณี (2551: 98) กลาววา พฤติกรรมความรวมมือ นี้ นักการศึกษาคน

สําคัญที่เผยแพรแนวคิดของการเรียนรูแบบนี้คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด  จอหนสัน (David Johnson) 

และรอเจอร จอหสัน (Roger Johnson) โดยชี้ใหเห็นวา  ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป  

เรามักจะไมใหความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน สวนใหญเรามักจะมุง

ไปที่ปฎิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนกับบทเรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียนเปน

มิติที่มักจะถูกละเลยหรือมองขามไปทั้ง ๆ ที่มีผลการวิจัยชี้ชัดวา ความรูสึกของผูเรียนตอตนเอง  

ตอโรงเรียน ครูและเพื่อนรวมชั้น มีผลตอการเรียนรูมาก  โดยเฉพาะจอหนสันและจอหนสัน  

(ทิศนา   แขมมณี.2551: 99; อางอิงจาก Johnson; & Johnson. 1994: 31-32) กลาววา ปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนมี 3 ลักษณะคือ 

                  1. ลักษณะแขงขันกัน ในการศึกษาเรียนรู ผูเรียนแตละคนจะพยายามเรียนใหไดดีกวา

คนอื่น เพื่อนใหไดคะแนนดี ไดรับการยกยอง หรือไดรับการตอบแทนในลักษณะตาง ๆ 

                    2. ลักษณะตางคนตางเรียน คือ แตละคนตางก็รับผิดชอบดูแลตนเองใหเกิดการเรียนรู

ไมยุงเกี่ยวกับผูอ่ืน 

                     3. ลักษณะรวมกันหรือชวยกันในการเรียนรู คือแตละคนตางก็รับผิดชอบในการเรียนรู

ของตน และในขณะเดียวกันก็ตองชวยใหสมาชิกคนอื่นเรียนรูดวย 

          โดยลักษณะดังกลาวจอหนสันและจอรนสันไดเสนอแนะวา การจัดการศึกษาสงเสริม

การเรียนรูแบบแขงขัน มีผลทําใหผูเรียนเคยชินตอการแขงขันเพื่อแยงชิงผลประโยชนมากกวาการ

รวมมือกันแกปญหาการเปดโอกาสผูเรียนไดเรียนรูทั้ง 3 ลักษณะโดยรูจักใชลักษณะการเรียนรูอยาง
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เหมาะสมกับสภาพการณ ทั้งนี้เพราะในชีวิตประจําวัน ผูเรียนจะตองเผชิญสถานการณที่มีทั้ง 3 

ลักษณะ การสงเสริมการเรียนรูแบบแขงขันและแบบรายบุคคลอยูแลว เราจึงจําเปนตองสงเสริมการ

เรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี รวมทั้งไดเรียนรูทักษะทางสังคมและ

การทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่งเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวิต 

                  จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวาพฤติกรรม

ความรวมมือที่เกิดขึ้นนั้น เปนพฤติกรรมที่สําคัญของพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย เด็กตอง

ไดรับอิสระอยางเพียงพอในการรวมทํากิจกรรมกับผูอ่ืน เด็กไดมีปฎิสัมพันธระหวางกัน   จาก

ส่ิงแวดลอมจะทําใหเด็กคนพบตัวเองรูจักผูอ่ืน ซึ่งเปนประสบการณที่ชวยใหเด็กเรียนรู ทั้งที่เห็นตัวแบบ 

การรับรูจะเกิดข้ึนไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับองคประกอบที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสนใจของตัวเด็ก

เองและจะมีการพัฒนาไป 
            
          1.4 การสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือ 
                   การสงเสริมพฤติกรรมความมือสําหรับเด็กปฐมวัยใหบรรลุจุดมุงหมายมีนักการศึกษาได

ใหความสําคัญไวดังนี้ 

                   พัชรี  ผลโยธิน (2540: 60-61) กลาววา การใหเวลาใหโอกาส และใหเด็กเลนวัสดุอุปกรณ

หรือทํางานรวมกันในกลุมยอยอยางคอยเปนคอยไปและสม่ําเสมอ รวมทั้งใหกําลังใจหรือแสดงความ

ชื่นชมและชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการรวมมือกันแลว จะชวยพัฒนาเด็กใหเกิดพฤติกรรมความรวมมือ

ได ถาเด็กมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนหรือผูใหญ เด็กจะยิ่งมีโอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน

รูจักแกปญหา และเพื่อจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาเด็กทั้งทางดานสังคมและสติปญญาเปนอยางยิ่งทั้งนี้

เพราะเด็กตางจากผูใหญตรงที่เด็กจะแสดงออกกับเพื่อนแตละคนอยางเสมอภาค พฤติกรรมความ

รวมมือจึงเกิดขึ้น 

                   หรรษา   นิลวิเชียร (2535: 162) กลาววา ครูสามารถสงเสริมและแนะนําเด็กใหรูจักการให

ความรวมมือซึ่งกันและกันในกลุมโดยการใหกําลังใจ ลดการแขงขัน และใหเด็กวางแผนการทํากิจกรรม

รวมกัน 

                   มอรริสัน  ( Morrison. 1995: 484) กลาววา หองเรียนเปนแหลงสําคัญที่จะทําใหเด็กเกิด

การเรียนรูทางสังคม การสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือสามารถทําไดโดยครูกระตุน

สนับสนุน และเสริมแรงใหเด็กรวมมือกัน ชี้แนะใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม กระตุนใหเด็กคิด

ทบทวนพฤติกรรมที่ไดทําวาเหมาะสมหรือไม โอกาสตอไปจะแสดงพฤติกรรมอยางไร ครูชมเชยเมื่อเด็ก

แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
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                    อดามส และฮามม (สุภัค แฝงเพ็ชร.2552 : 21; อางอิงจาก  Adams; & Hamm. 1990: 

11-12) กลาววา ในการจัดโอกาส ใหเด็กมีกลุมเล็ก ๆ สําหรับการทดลองความผิดพลาดรวมกัน จัด

ส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัยดวยการใหเด็กแสดงความคิดเห็นและให ความเสมอภาคในการทํางานเปนกลุม

จะทําใหเด็กพัฒนาการเรียนรูเกิดทักษะการรวมมือซึ่งเปนการถายโยงปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

                    จากแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมดังกลาว การสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือในเด็กทํา

ไดโดยควรจัดกิจกรรมใหเด็กเขากลุมยอย ใหเด็กไดเลนและไดรวมกันทํางานเปนกลุมมีจุดมุงหมาย

รวมกัน การมีปฏิสัมพันธตอกันอยางเสมอภาค    มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คิดแกปญหามีการ

ประเมินความกาวหนา ชวยเหลือกันทํางาน แบงปนและใชวัสดุอุปกรณรวมกัน   ครูตองใหทั้งเวลา 

และโอกาสแกเด็กในการฝกฝนการทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอ   และครูควรมีวิธีการปฏิสัมพันธกับเด็ก 

สนับสนุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมโดยการเสริมแรง กิจกรรมที่ครูควรจัดเพื่อสงเสริม

พฤติกรรมความรวมมืออาจจะเปนการเลนเกม การเลนบทบาทสมมุติของเด็กในมุมบาน การจัด

กิจกรรมศิลปะแบบเปนกลุม เปนตน 

 
            1.5 กิจกรรมที่สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือ 
                     ผูใหญสวนใหญมักจะสังเกตเห็นการทะเลาะโตเถียงกันของเด็ก แตผูใหญไมเคย

สังเกตเห็นการรวมมือกันเลนของเด็ก กิจกรรมการเลนของเด็กมากมายที่ตองอาศัยผูเลนมากกวา1 คน 

และตองใชการเจรจาตกลง ใชของรวมกัน มีการหมุนเวียนใชอุปกรณหรือผลัดเปลี่ยนบทบาทหนาที่กัน 

และเมื่อไรก็ตามที่เด็กไมประสบผลสําเร็จจากการเลนคนเดียวเด็กก็ใชพฤติกรรมการรวมมือเขาชวย

ดวยการใหเด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน คิดกับเพื่อน และทํางานตามขอตกลงในกลุมเพื่อน 

ซึ่งในการเรียนการสอนจะตองมีกิจกรรมแบบรวมมือ 

                     พัชรี  ผลโยธิน (2540: 59-61) ไดกลาวถึงกิจกรรมแบบรวมมือ (Cooperative 

Activities)วาควรจะมีลักษณะกิจกรรมที่เด็กตั้งแต 2 คนขึ้นไป (ถาเปนเด็กอนุบาลไมควรเกิน 6 คน) 

เลนหรือทํางาน โดย 

                      1. มีเปาหมายรวมกัน 

                      2. ไดตัดสินใจ 

                      3. แลกเปลี่ยนความคิดและใชวัสดุอุปกรณรวมกัน 

                      4. ไดเจรจา ตอรอง 

                      5. รวมกันเลนหรือทํางานประสานกันใหสําเร็จตามเปาหมาย 

                      6. ประเมินความกาวหนาของตน 
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                    นอกจากนี้ พัชรี ผลโยธิน (2540: 61-62) ยังไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของครูในการจัด

กิจกรรมแบบรวมมือควรมีดังนี้ 

                     1. ครูตองเห็นคุณคาของกิจกรรมแบบรวมมือ 

                     2. ใหเวลา โอกาสเด็กไดฝกการทํางานรวมกัน 

                     3. จัดพื้นที่ตารางกิจกรรมประจําวันที่จะชวยสนับสนุนใหเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็ก

ดวยกัน 

                     4. จัดวัสดุอุปกรณหรือเครื่องเลนที่นาสนใจเหมาะสมกับวัยของเด็ก เปนประเภทที่ให

โอกาสเด็กตั้งแต 2 คนขึ้นไปตองใชรวมกัน หรือดัดแปลงเลนไดหลายวิธี เชน บล็อก น้ํา ทราย หุน ฯลฯ 

                     5. ใหโอกาสเด็กเลนหรือทํางานรวมกันอยางเปนธรรมชาติ เมื่ออธิบายแกเด็กในตอนแรก

แลวครูควรใหเด็กรับผิดชอบ ตัดสินใจดวยตนเอง ไมเขาไปแทรกแซง หรือชี้แนะมากเกินไปจนทําลาย

พฤติกรรมการรวมมือของเด็ก 

                     6. ไมพยายามกระตุนการแขงขัน 

                     7. สงเสริม สนับสนุน และใหกําลังเด็ก 

                  ปยลักษณ  พฤกษะวัน (2550: 335) กลาวถึง บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมแบบ

รวมมือของเด็กปฐมวัยไดดังนี้ 

                    1. กิจกรรม ที่จัดใหกับเด็กควรเลือกกิจกรรมที่งาย เหมาะสมกับวัยของเด็ก ใชเวลาไม

มากเกินไปเพื่อไมใหเด็กเกิดความเบื่อหนาย กิจกรรมที่เลือกควรเปนกิจกรรมที่เด็กสนใจ ครูอาจทราบ

ไดจากการสังเกตหรือสอบถามเด็ก ๆ เพื่อใหไดกิจกรรมที่เด็กสนใจจริง 

                    2. กําหนดเปาหมายของกลุมใหชัดเจน เด็ก ๆ ควรรูวาตนเองกําลังทําอะไร มีเปาหมาย

อะไรในการทํากิจกรรมนั้น และเปาหมายกลุมคืออะไร รูหนาที่ของตนเอง ครูอาจจะถามเด็กเพื่อใหเด็ก

เกิดความชัดเจนในเปาหมายของตนเองและกลุม 

                    3. กําหนดความรับผิดชอบสวนบุคคล ครูอาจใหเด็กเลือกงานเองหรือครูดูวางานนั้น

เหมาะสมกับเด็กจึงมอบหมายงานนั้นใหเด็กทํา กรณีเด็กพิเศษ ตองมอบหมายงานที่งายในการประสบ

ความสําเร็จและไดมีบทาทรวมกับกลุม เชน กลุมมีเปาหมายในการทําแฮมเบอรเกอร เด็กพิเศษหั่นมัน

ฝร่ังเพื่อใหเพื่อนนําไปทอดเปนตน 

                    4. สอนทักษะการเรียนรูแบบรวมมือใหเด็ก กิจกรรมที่เลือกทําจะชวยในการสงเสริมการ

พัฒนาทักษะทางสังคม การอยูในกลุมรวมกัน การแบงปน การสื่อสาร การผลัดเปลี่ยนกันทํางานการ

ชวยเหลือกัน ซึ่งในการฝกทักษะทางสังคมนั้นเด็กจะเรียนรูเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ 
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                       5. การสังเกตและการใหขอมูลยอนกลับ ครูตองคอยสังเกตวาหลังจากใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรว มมือแลวเด็กเกิดพฤติกรรมใดบางและพฤติกรรมใดที่ครูตองกระตุนเพื่อใหพฤติกรรมนั้น

คงอยู ถาเด็กเจอปญหาครูจะคอยเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกเด็ก 

                   พัชรี   ผลโยธิน  (2540: 61-62) ยังกลาวอีกวา กิจกรรมที่สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือ

มักถูกมองวายากเกินไปสําหรับเด็กอนุบาล ซึ่งยังอยูในวัยที่มีขอจํากัดในการรับรูความรูสึกหรือความ

คิดเห็นของผูอ่ืน อยางไรก็ตาม เด็กอนุบาลนั้น ถามีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นหรือผูใหญ เด็กจะยิ่ง

มีโอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน รูจักแกปญหาและเพื่อนจะมีอิทธิพลตอการพัฒนาเด็กดานสังคม

และสติปญญาอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะเด็กตางกับผูใหญตรงที่เด็กจะแสดงออกกับเพื่อนแตละคนอยาง

เสมอภาค ซึ่งเทากับเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็นโตแยงอยางอิสระพฤติกรรมความรวมมือจึง

มักจะเกิดขึ้น และถาใหโอกาสเด็กอยางตอเนื่อง เด็กจะเห็นวาคนอื่นมีความคิด ความรูสึก แตกตาง

จากตนเองไดและเริ่มตระหนักถึงพฤติกรรมของตนที่แสดงตอคนอ่ืน 

        การใหเด็กมีปฏิสัมพันธกลุมอยางมีเปาหมายเปนการสรางนิสัยความรวมมือที่สําคัญ

สําหรับเด็กปฐมวัยเปนการสรางใหเด็กมีความเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืนและเขาใจสังคม 

 
           1.6 การเลนแบบรวมมือ (Cooperative Play) 
                   นักทฤษฎีและนักการศึกษาทั้งหลายทําการวิจัยพบวา พฤติกรรมใดของเด็กที่ทําใหเกิด

การพัฒนาดานสติปญญา ระหวางปฏิกิริยาของเด็กกับสภาพแวดลอม ประสบการณแรกเริ่มของเด็กที่

จะสงเสริมพัฒนาการเด็กจากขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สวนใหญเปนเอกัตต

บุคคล (Individualistic) และกิจกรรมที่ถูกชี้นําโดยผูใหญ ตอมาจึงเริ่มมีการนํากิจกรรมการเลนอยาง

อิสระ (Free Play) มาใชและมีกิจกรรมที่ไมมีโครงสรางเขามาใชมากขึ้นแตก็มิไดหมายความวาเปนการ

เรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative  Learning) 

       พาเท็น (สุภัค แฝงเพ็ชร.2552: 24; อางอิงจาก  Parten. 1932) อธิบายขั้นของพัฒนาการ

เลนและการเขาสังคมของเด็กจากการสังเกต มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

                         1. พฤติกรรมไมครอบครอง (Unoccupied behavior) 

                         2. การเลนคนเดียว (Solitary Play) 

                         3. การชอบดูคนอื่น (On looker behavior) 

                         4. การเลนคูขนาน (Parallel Play) 

                         5. การเลนเชื่อมโยง (Associative Play) 

                         6. การเลนรวมกัน (Cooperative Play) 
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                 การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative  Learning) ในชั้นเรียนมิไดสัมพันธแคชีวิตของเด็ก 

แตยังเปนวิธีการเรียนรูที่ดีที่สุดของเด็กอีกดวย การเลนแบบรวมมือ (Cooperative Play) เกี่ยวขัองกับ

การที่เด็กมีเปาหมายรวมกันและแบงงานกันทํา เด็กจะมีพัฒนาการถึงขั้นการเลนรวมกันเมื่ออายุ  

4 ขวบครึ่ง 

                  การรับรูสถานการณ (Perspective Taking) การรับรูสถานการณทางสังคม คือ

ความสามารถในการเขาใจตอสถานการณและการตอบสนองตอสถานการณนั้น ๆ โดยใชสติปญญา

และอารมณ ในอดีตนักวิจัยไมมีความเชื่อวาเด็กจะเขาใจความหมายของการรับรูสภาวการณเพราะ

เด็กกอนวัยเรียนอยูในชวงยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) จึงไมสนใจผูอ่ืน อยางไรก็ตามยังมี

นักวิจัยหลายคนเชื่อวาเด็กวัย 12-18 เดือน แสดงความสามารถในการรับรูสภาวการณของคนอื่น ซึ่ง

ข้ึนอยูกับสถานการณ เชนการใหดูรูปภาพในหนังสือ เด็กจะเปดหนังสือหนาตอๆ ไป แลวฟงเพื่อนเลา 

แสดงวาเด็กยอมรับความคิดของผูอ่ืน (ปยลักษณ  พฤกษะวัน. 2550: 333; อางอิงจาก Parten. 1932; 

Cart Wright. 1993) การเลนอยางงาย (Sociodrameic) บอกวาความสัมพันธระหวางการเลนเลียน 

แบบบทบาททางสังคม และผลลัพธของมัน เปนการเพิ่มทักษะทางภาษา ความสามารถดานสติปญญา

สูงขึ้น ทําใหมีการปรับปรุงทางดานอารมณและสังคมดีข้ึน   การเลนเลียนแบบบทบาททางสงคม เปน

การเลนแสดงบทบาทสมมติทางสังคมที่มีอยูและบทบาทการเลนกับความคิดสรางสรรค ความ

หลากหลายในการเลนที่สามารถเลือกไดโดยไมจํากัดในกรณีที่เปนเด็กพิเศษ ครู สวนใหญพบวา 75 % 

ของเด็กที่ตองเรียนรูในการมีปฏิสัมพันธที่ดีแบบที่มีมารยาทกับเพื่อน จึงเปนการงายในการวาง

แผนการสอนแบบการเรียนรูแบบรวมมือซึ่งเปนการสงเสริมการพัฒนาดานทักษะและอารมณ 

                  ดังนั้น นักวิจัยดังกลาวจึงเชื่อวา เด็กสามารถมีความเขาใจในการรับรูสภาวการณไดเมื่อ

เด็กมีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน สรุปไดวา การเรียนเปนกลุมของการเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative Learning) ทําใหเด็กมีเหตุผลมากขึ้น 

 
          1.7 ความหมายของความรวมมือ  
                   พฤติกรรมความรวมมือเปนรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมที่เปนรากฐานสําคัญ ที่ทําให

สังคมมีเสถียรภาพและนํามาซึ่งความสําเร็จมนุษย  เราเปนสวนหนึ่งของสังคม การกระทําของแตละ

บุคคลมีผลตอตนเองและตอสังคม  เมื่อมนุษยรวมมือกันยอมเกิดประโยชนแกสังคม แตถามนุษยไม

รวมมือกันยอมนําความยุงยากมาสูสังคม  (อารีรัตน  ญาณะศร. 2544: บทนํา; อางอิงจาก วราคม ทีสุ

กะ.2527: 153)  พฤติกรรมความรวมมือจึงควรไดรับการสงเสริมใหเปนคุณลักษณะนิสัยประจําของคน   

เฮอรล็อค (รัชดาภรณ  อินทะนิน. 2544: 7; อางอิงจาก Hurlock. 1987: 228) กลาววาทักษะทางสังคม 

เปนความสามารถในการแสดงพฤติกรรมใหตรงกับแบบแผนที่สังคมยอมรับเพื่อใหสามารถเขากับ
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สังคมได ดังนั้นพฤติกรรมความรวมมือจึงเปนทักษะที่สําคัญของพัฒนาการทางสังคมและควรไดรับ

การพัฒนาในเด็กระดับปฐมวัย นักการศึกษาไดใหความหมายของความรวมมือไวหลายทานดังนี้ 

                จอหนสัน และโรเจอร (Johnson; & Roger. 1994: 1) กลาวถึงการดํารง ชีวิตและธรรมชาติ

ของมนุษยจะมีการรวมมือกัน ซึ่งเปนหัวใจของการติดตอส่ือสารระหวางบนโลกอันกวางใหญนับวา

พฤติกรรมความรวมมือเปนพฤติกรรมที่สรางขอบเขต คุณคาและความกาวหนาใหมนุษยเปนหัวใจ

สําคัญของการมีปฏิสัมพันธตอกัน เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้เพราะพฤติกรรม

ของคนลวนแตเปนพฤติกรรมความรวมมือทั้งสิ้นการให ความรวมมือ (Cooperating) เปนทักษะการ

ลดการยึดตนเองเปนศูนยกลางลง คิดถึงประโยชนของกลุมเปนสําคัญ (Seefeldt; & Barbour. 

1986: 402) 

      วิจิตร  อาชวะกุล (2542: 309) กลาววา ความรวมมือ (Cooperating) เปนความพรอมที่

จะเขาชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของกลุม เพื่อบรรลุถึงความสําเร็จของงานดวยความเต็มใจ 

      สลาวิน (Slavin. 1983: 3-5) กลาววา ความรวมมือไววา ความรวมมือ หมายถึง การที่

สมาชิกในกลุมต้ังแต 2 คนขึ้นไป สามารถที่จะทํางานรวมกัน มีการสื่อสาร กระตุนหรือขอรองใหสมาชิก

ในกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย 

      จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นวาความรวมมือเปนกสนแสดงออกถึงความสามารถในการ

ทํางานรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปเพื่อใหงานสําเร็จตามจุดประสงค  
 
         1.8 องคประกอบที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือ 
                  วัชรา  เลาเรียนดี.(2547: 3-4) กลาววา ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 

ครูจะตองคํานึงและดําเนินการตามลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน

อยางจริงจังดังนี้                

                   1. การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทางบวก (Positive Interdependent) 

                        1.1 ครูตองอธิบายงานที่ใหนักเรียนปฏิบัติอยางชัดเจน 

                        1.2 ครูตั้งวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกลุม 

                        1.3 ครูตองพยายามทําใหนักเรียนเขาใจและยอมรับวาความพยายามของตนใหผลดี

ตอตนเองและสมาชิกกลุมทุกคนการยอมรับ และพึ่งพาอาศัยทางบวก จะชวยสรางความผูกพันใน

ภาระหนาที่ตอความสําเร็จของกลุมเชนเดียวกับความสําเร็จของตนเอง ซึ่งเปนหัวใจของการเรียนแบบ

รวมกัน 

                    2. การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม (Individual and Group 

Accountability) 
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                           2.1 สมาชิกกลุมทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของกลุม มีการรวมมือรวม

ใจกันปฏิบัติงาน โดยไมเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 

                           2.2 สมาชิกกลุมตองเขาใจตรงกันเกี่ยวกับเปาหมายการทํางานกลุม ตองสามารถ

รับรูได รวมถึงความกาวหนาและความพยายามในการปฏิบัติงาน เพื่อใหทราบวาสามชิกคนใดตองการ

ความชวยเหลือ การสนับสนุน การกระตุนเสริมแรงเปนพิเศษ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดประสบ

ความสําเร็จ โดยที่ทุกคนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น 

                       3. การมีปฏิสัมพันธที่ดีและการสรางสรรคตอกัน ระหวางบุคคลและระหวางสมาชิกทุก

คนในกลุม เนืองจากนักเรียนตองปฏิบัติงานรวมกันอยางจริงจัง ทุกคนตองสนับสนุนชวยเหลือกัน

เพื่อใหประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกัน โดยแบงปนสื่อวัสดุอุปกรณ ชวยเหลือสนับสนุน กระตุน

ชมเชยในความพยายามของกันและกัน 

                       4. การสอนทักษะทางสังคม ทักษะในการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน และทักษะการ

ปฏิบัติงานกลุมเปนสิ่งที่จําเปน และเปนเปาหมายที่สําคัญของการเรียนรูในแบบดังกลาว ดังนั้นการ

เรียนแบบรวมมือกันเปนกิจกรรมที่ซับซอนละเอียดมากกวาการเรียนแบบแขงขัน หรือเรียนดวยตนเอง 

เพราะนักเรียนจะตองเรียนทั้งสาระความรู (Task work) เชนเดียวกับทักษะทางดานสังคมการ

ปฏิบัติงานรวมกันภายในกลุม (team work) ดังนั้นสมาชิกแตละคนในกลุมจะตองรู และมีความเขาใจ

และมีความสามารถในการใชภาวะผูนําอยางมีประสิทธิผล การตัดสินใจการสรางความเชื่อถือการสื่อ

ความหมาย การจัดการแกไขขอขัดแยงในกลุม และการจูงใจใหปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ดังนั้นครูผูสอนจึง

ตองสอนทักษะการทํางานเปนกลุม ใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติไดถูกตองเชนเดียวกับการใหความรู

ตาง ๆ เพราะการรวมมือกับความขัดแยง มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน 

                       5. กระบวนการกลุม (Group Processing) การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวนการกลุม

เปนองคประกอบที่สําคัญองคประกอบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือกัน กระบวนการจะปรากฎเมื่อ

สมาชิกกลุมรวมกันอภิปราย จนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายกลุม โดยที่สมาชิกกลุมทุกคนมี

ความสัมพันธที่ดีตอกัน ดังนั้นกลุมจะตองอภิปรายใหสมาชิกทุกคนไดเขาใจการปฏิบัติงานอยางไรที่

ชวยและไมชวยใหงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และชวยตัดสินใจวาพฤติกรรมใดในกลุมที่

ควรปฏิบัติตอไป พฤติกรรมใดควรเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรูจะเกิดอยางตอเนื่องเปนผลจากการ

วิเคราะหอยางละเอียดวา สมาชิกปฏิบัติงานรวมกันอยางไร และประสิทธิภาพกลุมจะพัฒนายิ่งขึ้น

อยางไรองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือดังกลาว 

                     จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา รูปแบบลักษณะของการจัดกิจกรรมใหกับเด็กมี

ความสําคัญตอการสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของนักเรียนใหเกิดขึ้นการพัฒนาทักษะทางสังคม 

การปฏิบัติงานกลุมที่ชวยเหลือพึ่งพากันอยางแทจริง จะนําไปสูความสามัคคีกันในที่สุด ซึ่งทักษะทาง
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สังคมนี้ เด็กวัย 3- 5 ป จะใชเวลาสวนใหญเรียนรูทักษะทางสังคมและภาษา เด็กวัยนี้จึงควรไดมีโอกาส

พัฒนาทักษะทางสังคมดังกลาว ไมวาจะเปนการรวมมือ การชวยเหลือ การเจรจาความขัดแยงและ

พูดคุยกับผูอ่ืนเกี่ยวกับการแกปญหา ระหวางเด็กกับบุคคลอื่น ครูควรสนับสนุน สงเสริมใหเด็กพัฒนา

ทักษะทางสังคมอยูตลอดเวลา                 
 
             1.9 ความสําคัญของกิจกรรมกลุม 
                      ซัลลิแวน (ศุภาวดี บุญญวงศ. 2527: 2; อางอิงจาก Sullivan. 1958) ลักษณะกิจกรรม

กลุมหรือการทํางานเปนกลุม หมายถึง การทํางานที่มีสมาชิกในกลุมมีการวางแผนรวมกันกับผูนํากลุม 

และผูนํากลุมจะทําหนาที่ประสานงาน และใหคําปรึกษาแกกลุมสมาชิกทุกคนในกลุมมีความ

รับผิดชอบรวมกันและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ บรรยากาศในกลุมมีความเปนกันเองเปน

มิตรตอกัน และมีความเปนประชาธิปไตย เคมป (Kemp. 1964: 24 – 25) กลาววา กลุมหมายถึงบุคคล

ตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันอยูที่แหงหนึ่งมีปฏิสัมพันธกันทั้งใชภาษา และไมใชภาษา (Verbaland 

Nonverbal) มีผูนําและสมาชิกหรืออาจจะไมมีผูนําก็ได มีการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependent)มี

ประโยชนรวมกัน มีความพอใจ มีการยอมรับและใหความเคารพ ในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี

ความรูสึกวาตัวเองเปนสวนหนึ่งของกลุมมีความรูสึกปลอดภัยเมื่ออยูในกลุม 

          สรุปไดวา กลุมและกิจกรรมกลุม หมายถึง การที่สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธกัน และ

สมาชิกแตละคนในกลุมมีหนาที่แตกตางกันออกไปแตมีจุดมุงหมายเดียวกันที่จะทํางานหรือทํา

กิจกรรมของกลุมใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
                  ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมกลุม 
                       กิ๊บบ (Rogers. 1970: 121 – 122; citing Gibb. n.d.) กลาวถึงผลการวิจัยของการทํา

กิจกรรมรวมกับกลุม จะใหผลสงเสริมสรางสรรคทางดานจิตวิทยามาก จะมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

การรับรูทางดานความรูสึก มีการตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและผูอ่ืนมากขึ้น ยอมรับตนเอง

พัฒนาในเรื่องคุณคาของตนเอง และมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในดานทัศนคติที่ดีตอผูอ่ืน มีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรมมากขึ้นและมีความรูสึกพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือ เชื่อในความสามารถของบุคคลอ่ืนมีการ

แกปญหาโดยการทํางานเปนกลุมและเปนสมาชิกที่ดีของกลุม ทิศนา แขมมณี และคณะ(2536: 80) 

กลาวถึง การใหโอกาสเด็กเลนและทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูอ่ืนโดยเฉพาะเด็กดวยกันเด็กจะเกิดการ

เรียนรูทักษะทางสังคมในการอยูรวมกับผูอ่ืน เด็กไดรับการถายทอดดานมารยาทและกติกาทางสังคม 

เกิดสํานึกความรับผิดชอบตอสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคม 

วิรุณ ตั้งเจริญ (2537: 203) กลาววา การที่เด็กไดอยูรวมกันเปนกลุม จะดวยการ

ทํางานรวมกันหรือไมไดทํางานรวมกันโดยตรงก็ตาม ยอมเปนการหลอหลอมความคิดรวมกัน รูจัก
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เคารพนับถือกัน รูจักผอนสั้นผอนยาวใหกัน รูจักเสียสละใหกัน พฤติกรรมที่มีคุณคาเชนนี้ จะเกิดขึ้นได

ดวยการประพฤติปฏิบัติใหตอเนื่องหรือเปนความเคยชิน การอยูรวมกันนี้ตองเริ่มตนดวยระเบียบแบบ

แผน เสรีภาพนั้นไมใชสักแตทําอะไรก็ได แตเสรีภาพตองไมรบกวนหรือเบียดเบียนผูอ่ืนหองเรียนที่ไดรับ

การแนะนําและเอาใจใสเปนอยางดีในการอยูรวมกัน แตมิใชการขูบังคับกัน จึงจะเปนหองเรียนที่

พัฒนาพฤติกรรมการอยูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดวา ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมกลุมเปนการเรียนรูที่ดีการที่เด็กได

ทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมเปนการพัฒนาทักษะหลายประการ ไดแก การฟง การพูด การแกปญหา

การทําตามกฎเกณฑของกลุม การเรียนรูจากกลุมจะสงผลตอการเกิดสํานึกรับผิดชอบตอสมาชิกใน

กลุม และสังคมตอไป 
ลักษณะของกลุมที่มีประสิทธิภาพ 
แมคเกรเกอร (Mc Gragor. 1960) ไดกลาวถึงลักษณะของกลุมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง 

สรุปไดดังนี้ 

  1. บรรยากาศภายในกลุมเปนกันเอง ไมใชเปนทางการหรือระเบียบจัดมากนัก 

  2. สมาชิกทุกคนควรมีสวนรวมในการรวมจัดกิจกรรมทุกอยางของกลุม แตทั้งนี้ตอง

ข้ึนอยูกับลักษณะของกิจกรรมแตละอยางดวย 

  3. จุดมุงหมายของกลุมจะตองชัดเจน และเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม ควรจะ

ใหสมาชิกของกลุมเขามามีสวนออกคําติชมและถามความคิดเห็นจนกระทั่งทุกๆ คนยอมรับ

จุดประสงค 

รวมของกลุม 

  4. สมาชิกจําเปนตองรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็น

ได และไมวาจะมาจากบุคคลใดควรไดรับการรับฟงเทาเทียมกันอยาดูถูกความคิดของสมาชิกคนใด

จนกระทั่งไมมีใครกลาออกความคิดเห็น 

  5. ความขัดแยงเปนสิ่งจําเปนตองเกิดขึ้นเปนธรรมดากลุมควรจะไดรับรูถึงความ

ขัดแยงที่เกิดขึ้นพยายามศึกษาหาสาเหตุอยางรอบคอบ พยายามหาหนทางแกไขแทนที่จะปกปด ซอน

เรนหรือทําเปนวาไมมีอะไรเกิดขึ้นภายในกลุม 

  6. การตัดสินใจทุกอยางควรเปนมติเอกฉันทที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิก ไม

ควรใชวิธีโหวตขอความเห็นจากสมาชิกกลุมใหญ เพราะแสดงวามีบางคนที่ยังไมเห็นดวยกับการ

กระทําของกลุม 

  7. การวิพากษวิจารณควรกระทาํบอยครั้ง ตรงไปตรงมา แตควรอยูในลักษณะไม 

รุนแรง 
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   8. ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความรูสึกไดอยางเปดเผย ไมวาจะเปนการเห็นดวยหรือไม

เห็นดวยกับความคิด หรือการปฏิบัติงานของกลุม 

   9. เมื่อตกลงใจที่จะกระทํากิจกรรมใดสมาชิกจะรูจักหนาที่และยอมปฏิบัติเพื่อใหถึง

จุดประสงคของกลุม 

10. ผูนํากลุมไมเปนผูเผด็จการหรือยอมทุกอยาง มีการเปลี่ยนแปลงไปบางตาม

สถานการณส่ิงสําคัญ คือ มีสมาชิกในกลุมควรพยายามทํางานใหบรรลุถึงจุดมุงหมายไมใชอยูที่ใครจะ

มาเปนผูนํา (ผกา บุญเรือง. 2527: 62 – 63; อางอิงจาก Mc Gragor. 1960: unpaged) 

สรุปไดวาลักษณะของกลุมทีม่ีประสิทธิภาพจะตองอยูภายในบรรยากาศที่เปนกนัเอง 

สมาชิกในกลุมไดแสดงความคิดเห็นและมีมติเปนเอกฉนัทโดยผูนาํตองมีลักษณะเปนประชาธิปไตย 

จะทาํใหกลุมมีการทาํงานทีม่ีประสิทธิภาพได และที่สําคัญที่สุดซึ่งจะทําใหกลุมดําเนินงานลุลวงอยาง 

มีประสิทธิภาพ คือการตั้งจดุมุงหมายของกลุมใหชัดเจน จะตองใชการวางแผนทํางานเปนขัน้แรก 

ที่ตั้งจุดมุงหมายรวมกันเพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และประเมินผลทบทวน สอดคลอง 

กับจุดมุงหมายที่วางแผนไว 
                   การเขากลุมของเด็กปฐมวัย 

จากการศึกษาของ พารเทน (Morrison. 1995: 258; citting Parten. n.d.) ไดกลาวถึง 

การเลนทางสังคมแบงเปน 6 ขั้น ดังนี้ 

1. ระยะนิ่งเฉย (unoccupied Play) เด็กจะไมเลนกับส่ิงใดๆ และไมเลนกับใคร 

2. การเลนคนเดียว (Solitary Play) เด็กจะเลนตามลําพังโดยไมสนใจเด็กคนอื่น 

3. การเลนแบบเฝาดูผูอ่ืนเลน (Onlooker Play) เด็กจะเฝาดูและสังเกตการณเลนของ

เด็กคนอื่นๆ 

4. การเลนแบบคูขนาน (Parallel Play) เด็กจะเลนตามลําพังแตเด็กจะเลนของเลน

และวิธีการเลนคลายกันกับเด็กคนอื่นๆ 

5. การเลนแบบเกี่ยวของและสัมพันธกัน (Associative Play) เด็กจะมีปฏิสัมพันธเด็ก

คนอื่นบางทีอาจถามคําถามหรือเลนวัสดุอุปกรณรวมกัน แตไมเลนดวยกัน 

6. การเลนแบบรวมมือกัน (Cooperative Play) เด็กเลนหรือทํากิจกรรมรวมกัน 

แฮมดมอนด (เยาวพา เดชะคุปต. 2525: 19; อางอิงจาก Hammond. 1967: 224)

กลาวถึงการเลนไดจํานวน 2 – 5 คน เด็กเริ่มรูจักบทบาทการรวมกลุมมากขึ้น เด็กในกลุมจะเรียนรู

พฤติกรรมใหมๆ และปรับพฤติกรรมของตนใหเลนกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีความรูสึกรับผิดชอบใน

พฤติกรรมของตนเอง ส่ิงเหลานี้เปนองคประกอบสําคัญของพฤติกรรมรวมมือ ซึ่งเปนพฤติกรรมชอบ

สังคม กอใหเกิดพัฒนาการดานสังคมกับเด็กตอไป 
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สรุปไดวา การเขากลุมของเด็กปฐมวัย ในระยะแรกนั้นเปนไปอยางงายๆ และเมื่อเด็ก

มีพัฒนาการและวุฒิภาวะมากขึ้นการรวมกลุมจะเปนไปอยางมีแบบแผน เด็กรูจักบทบาทการรวมกลุม

มากขึ้น และมีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนเองเปนองคประกอบสําคัญของพฤติกรรมทาง

สังคม กอใหเกิดพัฒนาการดานสังคมตอไป 
               

   1.10 ประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือสําหรับเด็กปฐมวัย 
                         กิจกรรมแบบรวมมือ (Cooperative Learning) สําหรับเด็ก เด็กจะเรียนผานกิจกรรม

ดวยการเขารวมและสังเกตการณ การคัดคานและการกระทํา การเขาไปรวมกลุมและลอกเลียน และ

ริเร่ิมการอภิปรายความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ 

                             1. พัฒนาการดานสติปญญาเพิ่มข้ึน มีงานวิจัยสนับสนุนวาเด็กที่ทํางานเปนคู โดย

จับคูกับคนทีมีความสามารถตางกัน ก็จะมีการพัฒนาในการแกปญหาไดดีข้ึน ถึงแมวาจะมีขอโตแยง

กันระหวางเด็ก แตนั่นก็คือ การมีปฏิสัมพันธที่จะทําใหเด็กไดเรียนรูในการที่จะไดบทสรุปที่ถูกตอง 

                             2. ประโยชนในการเพิ่มพัฒนาการดานสังคมและอารมณ การศึกษาทั่วไปจะเนน

ดานสังคม และอารมณใชเปนตัวบงชี้วา เด็กจะประสบความสําเร็จในการเรียนไดหรือไม 

                                 เมื่อเด็กเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ๆ ไมวาจะทํากิจกรรมอะไรก็ชวยลดการยึด

ตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) ของเด็กลงเพราะเด็กเริ่มเรียนรูวาคนไมจําเปนตองคิดหรือทํา

เหมือนกัน ปญหาเรื่องการไมลงรอยกันอาจแกไขได โดยการใหเด็กออกมาชี้แจงจุดยืนตนเองและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืน เด็กก็จะเรียนรูและยอมรับความคิดเห็นคนอื่นมากขึ้น (ปยลักษณ พฤกษะวัน. 

2550: 332; อางอิงจาก Johnson; & Johnson. 1998: Online) 

                             3. ประโยชนในการสนับสนุนทักษะทางสังคมที่ดี ชวยพัฒนาพฤติกรรมที่ดีในเด็ก

เล็กเชน การรวมมือกัน การประนีประนอมกัน การชวยเหลือ การแบงปน การพูดความจริง การทํางาน

วิจัยที่วิจัยเด็กตั้งแตระดับอนุบาล - ป.4 พบวา เด็กกลุมนี้มีลักษณะเดน 5 ประการคือ 

                                 3.1. ทํากิจกรรมที่เปนกิจกรรมแบบรวมมือกันเสมอ 

                                 3.2. มีการพัฒนาดานระเบียบวินัย 

                                 3.3. มีความเขาใจดานสังคม จากการมีกิจกรรมที่ทําใหเขาใจทางดานสังคม

มากขึ้น 

                                 3.4. ทํากิจกรรมที่มีคุณคาทางสังคม 

                                 3.5. ทํากิจกรรมที่ชวยเหลือกัน 

                         เด็กกลุมนี้จะมีพฤติกรรมที่เดนชัด ในดานการมีมนุษยสัมพันธและเปนคนที่

คลองแคลว ชอบชวยเหลือ และเปนมิตรกับผูอ่ืน 
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                         สรุปไดวา พฤติกรรมความรวมมือ ซึ่งเกิดจากการเลนหรือการทํากิจกรรมรวมกันของ

เด็กสามารถสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญาเพิ่มข้ึน เมื่อเด็กเขาไปมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน ๆสามารถ

ลดพฤติกรรมการยึดตนเองเปนศูนยกลางได และเขาใจทักษะทางสังคมการอยูรวมกับผูอ่ืนได 
      

    1.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความรวมมือ 
                     งานวิจัยในตางประเทศ 
                           ซาลาเม (สุนันทา  ศิริวัฒนานนท. 2544: 12; อางอิงจาก Salome. 1979: 1349) 

ศึกษาถึงความแตกตางของปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็กปฐมวัยระหวางเด็กหญิงกบัเดก็ชายทีเ่กีย่วกบั

วิธีการที่ใชในกลุมวิธีการรวมตัวกับเด็กอื่นใหเปนกลุม และการมีสวนเขารวมเลนในกลุม กลุมตัวอยาง

เปนเด็กอายุ 4 – 5 ป จํานวน 30 คน ใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมครั้งละ 10 นาที จํานวน 7 คร้ัง รวม70 

นาที เปนการสังเกตเด็กทีละคน ขณะสังเกตใชบันทึกเสียงและวิเคราะหพฤติกรรมผลปรากฏวาไมมี

ความแตกตางกันระหวางเด็กชายและเด็กหญิงในวิธีทั้ง สามอยางที่กลาวมาแลว นอกจากนี้ยังพบวา 

มีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหวางการเลนในกลุม ไดแก พฤติกรรมการชวยเหลือ การแบงปนและการรวมมือ 

                          บารตัน และแอสเชียน (พวงแกว  เนตรโอภารักษ. 2533: 32; อางอิงจาก Barton; & 

Ascion. n.d.: 417-430) ฝกการรวมมือทางกายและรวมมือทางวาจาแกเด็กเล็กอายุ 3- 3 ปคร่ึงในการ 

เลนรวมกัน โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลุมที่ 1 ฝกการรวมมือโดยแสดงพฤติกรรมทางกายเชน สงของ

ใหเพื่อน กลุมที่ 2 ฝกการรวมมือโดยแสดงพฤติกรรมทางวาจา เชน การพูดแสดงความคิดเห็นตอเพื่อน 

กลุมที่ 3 ฝกใหมีพฤติกรรมทั้งสองอยางรวมกัน โดยผูทดลองใชวิธีการหลายอยางรวมกัน เชน ให

คําแนะนํา ใหดูตัวแบบบอกใหทํา และใหการชมเชย ผลการศึกษา พบวา เด็กมีพฤติกรรมที่ตองการ

เพิ่มข้ึน 

                           วอน (Vaughn. 1994: A) ศึกษาพฤติกรรมความรวมมือจากการเรียนรูแบบ รวมมือ

ในเด็กเล็กกลุมตัวอยาง คือ เด็กอายุ 43-58 เดือน โดยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมการสัมภาษณครู 

การบันทึกภาพแบบปฏิสัมพันธทางสังคมของเด็กเปนเวลา 2 ป พบวา พฤติกรรมความรวมมือเปน

สวนประกอบที่จําเปนตอการปฏิสัมพันธรวมมือ มีการพูดจา แสดงใหเห็นไดจากแบบแผนการสนทนา

ในสถานการณที่หลากหลาย 

                           ลีจิวนี (Lejeune. 1995: M) ศึกษาพฤติกรรมการเลนอยางอิสระของเด็กปฐมวัยจาก

ผลการเลนเกมการแขงขันและการรวมมือโดยใชวิธีการบันทึกพฤติกรรม พบวากลุมเด็กที่เลนเกมมี

พฤติกรรมการรวมมือมากกวากลุมที่เลนเกมการแขงขัน 
                          
 
                



29 
 

                     งานวิจัยในประเทศ 
                           สุทธิพรรณ  ธีรพงศ (2534: 68-73) ทําศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการรวมมือของ

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกลุมแบบครูมีสวนรวมและแบบ

ครูไมมีสวนรวม ใชเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห ๆ ละ 5 คร้ัง ๆ ละ 60 นาที ผลการศึกษาพบวา 

                             1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกลุมแบบครูมีสวนรวมมี

พฤติกรรมการรวมมือหลังการทดลอง สูงกวาการทดลองแบบมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

                             2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกลุมแบบครูไมมีสวน

รวมมีพฤติกรรมการรวมมือหลังการทดลอง สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 

                             3. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกลุมแบบครูมี สวนรวม

มีพฤติกรรมการรวมมือสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกลุมแบบครูไมมี

สวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                             บุศรินทร  สิริปญญาธร (2541: 73) ศึกษาแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมรวมมือที่เกิดจากกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุม กลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยอายุ5- 6 

ป จํานวน 15 คน ใชเวลาในการทดลอง 9 สัปดาห ๆ ละ 3 คร้ัง ๆ ละ 30 นาที ผลการศึกษาพบวา 

                             1. เด็กปฐมวัยไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุมกอนและระยะเวลา

ในการทดลองมีพฤติกรรมรวมมือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระดับ .000 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุมมีพฤติกรรมรวมมือสูงกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบ

ส่ือผสมเปนกลุม 

                             2. พฤติกรรมรวมมือในระยะเวลาที่เด็กปฐมวัยไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบ

ส่ือผสมเปนกลุมมีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น โดยมีแนวโนมและอัตรา การเปลี่ยนแปลง

ไมคงที่ระยะเวลาสัปดาหที่ 1 – 7 มีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงไมชัดเจน และระยะเวลา

สัปดาหที่8 – 9 มีแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน 

                           สุนันทา  ศิริวัฒนานนท (2544: 46) ทําการศึกษากระบวนการสงเสริมพฤติกรรม

ความรวมมือของเด็กปฐมวัยโดยใชวิธีการเรียนรูแบบหัวเรื่องตามแนวคิดคอนสตรัคติวัสต รูปแบบของ

การวิจัยเปนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน มีความมุงหมายเพื่อทําความเขาใจและอธิบายกระบวนการ

สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือและระยะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมมือของเด็กปฐมวัยกลุม

ตัวอยางเปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป จํานวน 10 คน ใชเวลาในการศึกษา8 สัปดาห ๆ 

ละ 4 วัน ๆ ละ 60 นาที รวม 32 คร้ัง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ พบวา 
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                           1. ผูวิจัยไดมีการปรับบทบาทการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตของตนเองในแต

ละระยะดังนี้ คือ ผูวิจัยเนนบทบาทการนําเสนอกิจกรรมในระยะที่ 1 และ 2 โดยเนนการนําเสนอเนื้อหา

และกิจกรรมใหเด็กลงมือปฏิบัติและเนนการจัดสภาพแวดลอมในระยะที่ 2 และ 3 โดยจัด

สภาพแวดลอมและสถานการณการเรียนรูที่มีลักษณะสมจริง สวนบทบาทการตั้งคําถาม การสังเกต

และการเก็บรวบรวมขอมูลทางการเรียนรูผูวิจัยใหความสําคัญในทุกชวงระยะ โดยใหความสําคัญมาก

ที่สุดในระยะที่ 3 

                          2. เด็กมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือตามระยะเวลา ดังนี้ระยะที่ 1 เด็กมี

การพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือทุกดาน ทั้งดานการชวยเหลือ การเปนผูนํา ความรับผิดชอบและการ

แกปญหาความขัดแยง โดยมีการพัฒนาดานการเปนผูนําในการเสนอความคิดเห็นมากเปนอันดับแรก 

สวนในระยะที่ 2 เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือเพิ่มข้ึนจากระยะที่ 1 ทุกดานทั้งดานการ

ชวยเหลือการเปนผูนํา ความรับผิดชอบ และการแกปญหาความขัดแยง โดยมีการพัฒนาดานความ

รับผิดชอบในการทําตามขอตกมากเปนอันดับแรก และในระยะที่ 3 เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมความ

รวมมือเพิ่มข้ึนจากระยะที่ 2 ทุกดานทั้งดานการชวยเหลือ การเปนผูนํา ความรับผิดชอบ และการ

แกปญหาความขัดแยง โดยมีการพัฒนาในระดับที่ใกลเคียงกัน 

                          อารีรัตน  ญาณะศร (2544: 60) ทําการศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุม กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเด็กปฐมวัย

ชาย -หญิง อายุระหวาง 5 - 6 ป ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยกอนจัดประสบการณ และระหวางการ

จัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมในแตละสัปดาห มีพฤติกรรมความรวมมือแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรวมมือระหวางการจัด

ประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมในแตละสัปดาหสูงกวากอนการจัดประสบการณ 

                          ศศิมา  พรหมรักษ (2546: 73) ศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเด็กปฐมวัย ชาย-หญิงอายุ

ระหวาง 5-6 ป ผลการศึกษาพบวาภายหลังไดรับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร เด็กปฐมวัยมี

พฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพฤติกรรมความรวมมือเฉลี่ย

โดยรวมและจําแนกตามรายดาน ไดแก ดานชวยเหลือ ดานการเปนผูนํา ดานความรับผิดชอบและดาน

การแกปญหาความขัดแยงสูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณ 

                          ศธิธร  สังขอู (2548: 68) ทําการศึกษาผลการใชเทคนิคตัวแบบ การชี้แนะ และการ

เสริมแรงทางบวกที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กออทิสติกกอนวัยเรียน กลุมตัวอยางเปนเด็ก

ออทิสติกอนวัยเรียน จํานวน 12 คน อายุ 4-6 ป ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองที่ 1 และ 2 มี

พฤติกรรมความรวมมือทั้งในระยะการทดลอง และระยะหลังการทดลอง เพิ่มข้ึนจากระยะกอนการ
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ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไมพบความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติของ

พฤติกรรมความรวมมือ ระหวางกลุมทดลอง 1 และ 2 ทั้งในระยะการทดลองและระยะหลังการทดลอง

ตามลําดับ 

                       จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมความรวมมือเปน

พฤติกรรม ทางสังคมที่สามารถในพัฒนาเด็กปฐมวัย  โดยการจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอ

การพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือเชนศิลปะสรางสรรค การทํางานรวมกันเปนกลุม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ

ทั้งนี้โดยครูมีบทบาทเปนผูสนับสนุนการรวมมือ ซึ่งประสบการณที่เด็กไดรับจะกอใหเด็กเกิดการเรียนรู 

พัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการดานอื่นๆรวมดวย 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพัฒนาการและการปนของเด็ก 
              2.1 ความหมายของการปน 
                   กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมทางศิลปะที่นักเรียนชื่นชอบและกิจกรรมการปนยัง

สามารถพัฒนานักเรียนไดหลากหลายครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ สําหรับความหมายของกิจกรรมการ

ปนไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้คือ  

                        เลิศ อานันทนะ (2529 : 45-46) กลาววา การปนเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการ

ทํางานที่ประสานสัมพันธกันระหวางการใชกลามเนื้อมือและประสาทตาซึ่งเด็กจะไดพัฒนาทั้งกลาเนื้อ

มือ ฝามือ และนิ้วมือ ซึ่งจะสงผลใหอวัยวะตางๆ มีความแข็งแรงและทํางานไดคลองตัวขึ้น 

            กิจกรรมการปนสําหรับเด็กปฐมวัยเปนกิจกรรมที่ตอบสนองและเปดโอกาสใหเด็กได

สรางสรรคงานที่มีรูปทรงสามมิติในขณะที่เด็กปนเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนทําใหเกิดการเรียนรู ใหเด็ก

ไดแสดงออกถึงความรูสึก ความคิด จินตนาการ กระบวนการและจะสงเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ดาน

ใหแกเด็ก ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคมและดานสติปญญา เสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสมกลาแสดงออกกลาคิด กลาทํา ทําใหเด็กมีความภาคภูมิใจที่ไดทําสิ่งนั้นและพยายามทําสิ่ง

นั้นใหสําเร็จดวยความมานะอดทนและสงผลใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นตนเอง กิจกรรมการปนเปน

กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กไดฝกฝนพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรดวย 

 
               2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการปน 
                         ทฤษฎีพื้นฐานที่ใชในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคจากการรวบรวมของ ชะลอ 

พงษสามารถ.(2526) มี 5 ทฤษฎีดังนี้ (สมศรี  สมบูรณ. 2546: 36)  
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                            2.2.1 ทฤษฎีข้ันพัฒนาการทางความคิดและอายุ  ทฤษฎีนี้   หมายความวา ความ

เจริญงอกงามของเด็กจะพัฒนาไปตามลําดับข้ันอายุ ซึ่งหมายถึงความพรอมดายวุฒิภาวะ คือทั้งดาน

รางกายและการกระทําเปนไปตามลําดับข้ันของวัยอันควร  

                           2.2.2. ทฤษฎีแหงปญญา (Intellectual  Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวา นักเรียนเขียน

ตามที่ตนรู เหมาะแกการสอนทุกระดับ เปนทฤษฎีที่ใหนักเรียนไดแสดงความรูความสามารถที่ตน

เขาใจ ซึ่งสอดคลองกับการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคล การเรียนแบบนี้เปนการสงเสริม

ความคิดสรางสรรค และการแสดงออกของเด็กโดยตรง เด็กจะสามารถแสดงรายละเอียดที่ตนรู

แตกตางตามความคิดรวบยอดของตนเอง 

                           2.2.3 ทฤษฎีพัฒนาการรับรู (Perceptual Development Theory) ทฤษฎีนี้เปนของ

เกสตอลท (Gestalt) ซึ่งมีความเชื่อวา เด็กเขียนตามที่ตนเห็นตามความเปนจริง เด็กจะเห็นแตเคาโครง

และเห็นสวนรวมมาก ไมสนใจรายละเอียด ทฤษฎีนี้เหมาะกับการสอนเด็กอนุบาลและประถมศึกษา 

เด็กจะถายทอดความรูสึกออกมาแบบงายๆ สวนความซับซอนจะเพิ่มข้ึนตามวัยของเด็ก 

                           2.2.4 ทฤษฎีความรูสึกและการเห็น (The Hapic & Visual Child Theory) ทฤษฎีนี้

เปนความเชื่อของ วิคเตอร โลเวนเฟลด (Viktor Lowenfeld) ซึ่งมีความเชื่อวา ความเขาใจและการรับรู

จากสิ่งแวดลอมของเด็กจะมีผลแกอารมณของเด็ก ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเด็กแสดงออกตามอารมณ

ของตน  

                           2.2.5  ทฤษฎีเหมือนจริง (Naïve Realism) ทฤษฎีนี้ เชื่อวา  เด็กสามารถเห็นเหมือน

ผูใหญ  การเรียนคือการใหนักเรียนไดฝกทักษะตามที่ครูตองการ คือ ครูจะเปนผูกําหนดใหนักเรียนทํา

ตามซึ่งไมเหมาะสมกับการสอนศิลปะระดับกอนประถมศึกษา  

                          จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ทฤษฎีที่สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการปนนั้นมี

อยูหลายทฤษฎีดวยกัน ครูสามารถนําแนวคิด ในแตละทฤษฎีมาใชในการจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคที่วางไวได  โดยจัดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีนั้นๆใหเหมาะสมกับวุฒิและระดับ

ความสามารถของนักเรียนแตละกลุมหรือบุคคล 
            2.3 ลักษณะและพัฒนาการการปนของเด็ก 
                      โลเวนเฟลด (พัชรี  คุมชาติ. 2553: 32; อางอิงจาก  Lowenfeld. 1957: 33–39) ศึกษา

พัฒนาการทางศิลปะของเด็กในการปน ซึ่งมีข้ันตอนคูขนานกับการวาดภาพ พัฒนาการทางการปน

ของเด็กจะมีลักษณะตามขั้นพัฒนาการทางศิลปะโดยลําดับ โลเวนเฟลดไดทําการศึกษาขั้นพัฒนาการ

ดานศิลปะของเด็กโดยแบงขั้นพัฒนาการไวดังนี้ 

                             1. ข้ันขีดเขี่ย (The Scribbling Stage) อายุ 2–4 ป 

                             2. ข้ันเริ่มตนการเขียนภาพใหมีความหมาย (Pre–Schematic Stage) อายุ 4 – 7 ป 
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                             3. ข้ันใชสัญลักษณหรือเขียนภาพไดคลายของจริง (Schematic Stage)  

อายุ 7 – 9 ป 

                             4. ข้ันเขียนภาพของจริง (Drawing Realistic) อายุ 9–11 ป 

                             5. ข้ันเขียนภาพเหมือนของจริง (Pseudo Realistic) อายุ 11–12 ป 

                             6. ข้ันความคิดสรางสรรค (Period of Decision) อายุ 12–16 ป 

                             ในที่นี้จะกลาวเฉพาะขั้นพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัยในระยะ 2–6 ป ซึ่งมี

พัฒนาการดังตอไปนี้ 

                            ข้ันที่หนึ่ง ตรงกับข้ันขีดเขี่ย (Scribbling Stages) อายุ 2–4 ป ข้ันนี้แบงออกเปน 3 

ระยะไดแก 

                             - ระยะแรก เด็กอายุประมาณ 2 ขวบ ถาไดดินเหนียวหรือดินน้ํามันเด็กจะตีหรือทุบ

โดยไมมีความหมาย 

                            - ระยะที่สอง เด็กอายุประมาณ 3 ขวบ เด็กจะเริ่มดึงดินออกมาเปนชิ้นๆ บางครั้ง 

ดึงออกแลวปลอยทิ้งไป บางครั้งจะดุชิ้นดินที่ตนดึงออกมา ซึ่งมีลักษณะคลายๆ กัน 

                           - ระยะที่สาม เด็กอายุประมาณ 4 ขวบ เด็กมักจะชูกอนดินที่ตนเลนอยูนั้น พรอมกับ

พูดวา “นี่เรือบิน” “นี่รถไฟ” ฯลฯ ซึ่งเปนการตั้งชื่อตามความคิดคํานึงของเด็กตรงกับระยะที่เด็กตั้งชื่อ

รอยขีดเขียน 

                           ข้ันที่สอง ตรงกับข้ันเริ่มตนของการเขียนภาพใหมีความหมาย (Pre Schematic 

Stages)อายุ 4–7 ป ในขั้นนี้เด็กกําลังแสวงหาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปลักษณะในการปนรูปคน 

เด็กจะดึงสวนที่ยื่นออก เชน จมูก แขน ขา ออกจากดินกอนโต โดยไมคํานึงถึงรูปลักษณะของ จมูก 

แขนขา เหลานั้นมากไปกวาการได จับถือกอนดินของตน และติดสวนเหลานั้นเขากับดินกอนโตที่สมมติ

วาเปนลําตัว โดยไมไดตกแตงใหดีข้ึน 

                   สเชอรมาเชอร (พัชรี  คุมชาติ. 2553: 33; อางอิงจาก  Schirrmacher. 1988: 236–237) 

รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัย และไดสรุปเปนขั้นดังนี้ 

                          ข้ันที่ 1 “นี่คืออะไร” เด็กอายุ 2 ป เด็กจะทดลองคนหาคุณสมบัติของดินเหนียว โดย

การใชประสาทสัมผัสการมอง การดมกลิ่น โดยการนําดินเหนียวมาปดจมูกของตนเอง ใชล้ินเลีย ชิมรส 

ฟงเสียงที่เกิดจากการเลนดินเหนียว ขวางหรือจับดินเหนียวโยนขึ้น นํามาแปะติดที่ผิวหนัง เด็กจะไม

สนใจที่จะทําสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากการใชประสาทสัมผัสและมีคําพูดสั้นๆ ซึ่งสัมพันธกับประสบการณ

ที่เกี่ยวกับดินเหนียว 
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                           ข้ันที่ 2 “ฉันสามารถจะทําอะไรกับดินเหนียวไดบาง” เด็กอายุ 3 ป เด็กจะทํางานเปน

ระบบมากขึ้น โดยมีกระบวนการตางๆ คลายวาเปนนักวิทยาศาสตร มีการเลนกับดินเหนียวดวยการ

มวน หรือฉีกดึง แทงใหเปนรู โดยใชรางกายตรวจสอบคุณสมบัติของดินเหนียว เชน ลูกบอลลูกเล็กๆ 

พัตเตอรเด็ก หรืองู เด็กจะทําพฤติกรรมการปนชิ้นงานซ้ําๆ หลายๆ คร้ัง 

                           ข้ันที่ 3 “มองดูนี่ซิ ฉันทําอะไรไดบาง” เด็กอายุ 4 ป เปนวัยแหงการใชความคิด

สรางสรรคในการรวบรวมรูปแบบตางๆ ของการปนดินเหนียว เด็กจะนําลูกบอลในขั้นที่ 2 นําไปเปน

สวนหัวหรือยอดของสิ่งอื่นๆ เด็กจะทําดินเหนียวใหแบนหรือมวนใหเปนรูปรางใหม จะมีการเปดรองให

เปนรูดวยการดึงออก เด็กจะใชสัญลักษณมากขึ้นเกี่ยวกับส่ิงที่เขาปน เชน ในขั้นที่ 2 เด็กอาจใชการ

แทงใหเปนรู และเมื่ออยูในขั้นที่ 3 เด็กอาจจะแทงใหเปน 3 รู และเรียกชิ้นงานปนนั้นวา เปนใบหนา ตา

และปาก ในขั้นนี้เด็กมักจะใชจินตนาการกับชิ้นงาน เชนเด็กจะพูดวา “งู ของฉันมันกําลังมองไปที่คุณ” 

งูที่เด็กปนจะเลื้อยไปรอบๆ หอง สงเสียงฟอ ในขั้นนี้ชิ้นงานของเด็กจะสมบูรณมากขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้น

เปนผลมาจากกระบวนการมากกวาผลของการวางแผนอยางเปนระบบ ความกาวหนาหรือความตั้งใจ

ในการสรางงานปนจะเปนลักษณะสวนบุคคลของแตละคน ผูอ่ืนอาจไมรูวาชิ้นงานนั้นคืออะไร เมื่อ

ชิ้นงานนั้นเสร็จสมบูรณ 

                           ข้ันที่ 4 “ฉันตองการสิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากดินเหนียว” เด็กอายุ 5 ป เด็กในวัยนี้จะ

เปนชวงเขาสูการเลนบนโตะ เด็กตองการเพิ่มรายละเอียดในการปนดวยสื่อและอุปกรณที่เลนกับดิน

เหนียว เชนกระดุม ไมจิ้มฟน เด็กจะสามารถตั้งชื่อและเมื่อผลงานเสร็จเด็กจะรูสึกภูมิใจในชิ้นงานปน

ของตนเอง เด็กในวัยนี้จะรูวาชิ้นงานปนเปนเพียงสัญลักษณหรือรูปแบบที่สรางขึ้น ไมใชส่ิงของจริง

ไมใช อาหารรับประทานไมได          

                    นอกจากนี้ มาเยสกี้ และคนอื่นๆ (พัชรี คุมชาติ. 2553: 34; อางอิงจาก  Mayesky; 

others. 1985: 154–159) กลาวถึงพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัย ดังนี้คือ 

                           ข้ันที่ 1 เด็กอายุ 1–31/2 ป ในระยะแรกเด็กจะใหมือบีบดินเหนียวใหผานชองนิ้วมือ

ซึ่งยังไมสามารถควบคุมทิศทางไดมาก เปรียบไดกับระยะขีดเขี่ย (Scribling Stage) ซึ่งเด็กในขั้นนี้ยัง

ไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมือไดดี เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับดินเหนียวในหลายๆวิธี โดย

มักจะตี นวด บด ตํา ตอย ทุบกับกอนดินเหนียว โดยไมมีจุดมุงหมายพิเศษ เด็กจะมวนเปนเสนยาว

และหนา เปนเชือกสรอย หรือทําเปนรูปทรงกลมเปนลูกบอล 

                           ข้ันที่ 2 เด็กอายุ 4–6 ป เด็กจะสามารถปนรูปทรงกลมไดและตอมาจะสามารถทําให

เปนรูปส่ีเหลี่ยมได เด็กในขั้นนี้จะชอบใหคําจํากัดความ (ตั้งชื่อ) ส่ิงตางๆ ที่ทําจากดินเหนียว เด็กอายุ  

5 ป จะนําวิธีการรูปแบบตางๆ มาใชมากขึ้น ทําใหชิ้นงานสมบูรณข้ึน เด็กจะปนคนมีขา แขนนิ้วหลาย

นิ้ว และเทา เด็กจะสามารถควบคุมกลามเนื้อและความสัมพันธระหวางตากับมือไดมากขึ้นตามใจ
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ปรารถนา ในขั้นนี้จะมีการตั้งชื่อชิ้นงาน การใช สัญลักษณ เด็กจะปนคน สัตว บาน ขนมพายและสิ่ง

ตางๆ มากมายซึ่งจะมีรูปแบบเฉพาะตัว 

                      ลัดดา นีละมณี (ม.ป.ป.: 67) กลาวถึงพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัยไวดังนี้ คือ 

                                     ข้ันที่ 1 แสดงอาการรังเกียจที่จะจับตองหรือสัมผัส 

                                     ข้ันที่ 2 ทดลองเลนดวยการคลึง ทุบ หั่น บีบ และการทําใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 

                                      ข้ันที่ 3 เด็กจะหยิบเอาวัสดุที่ปนเอาเขาปากและรับประทาน (ดุจอาหารที่

รับประทานได) 

                                     ข้ันที่ 4 เด็กจะใชนิ้วมือจิ้ม หรือใชไมคลึงแปงและใชแมพิมพแบบตางๆ ดวย

การกดแมพิมพ 

                                     ขั้นที่ 5 เด็กจะมีทาทางกระฉับกระเฉงและแสดงอาการตื่นเตน เมื่อเลนคลึง 

ทุบ หั่น 

                                    ข้ันที่ 6 เด็กจะเริ่มทําใหส่ือที่ปนเรียบ ดวยการแตะๆ ตบๆ และมวนทําใหเปน

กอน 

                                    ข้ันที่ 7 เด็กจะมวนใหมีรูปลักษณะยาวๆ (ลักษณะคลายตัวหนอน งู ไสกรอก 

ฯลฯโดยไมระบุวาคืออะไร) 

                                      ข้ันที่ 8 เด็กจะบอกชื่อส่ิงที่เขาประดิษฐข้ึน 

                                      ข้ันที่ 9 เด็กจะเลนดวยการใชเครื่องมือเครื่องใชในการทําครัว การนําเขา 

เตาอบ 

                                      ข้ันที่ 10 เด็กจะเลนปนเปนกลุม มีการแสดงบทบาทสมมติ เลนทําครัวเปน

หมู และเลนแสดงบทบาทแม 

                          พีระพงศ  กุลพิศาล (สุดารัตน  เพชรรุจี. 2539: 19 – 20 อางอิงจาก พีระพงศ  

กุลพิศาล 2531) กลาวถึงลักษณะเฉพาะทางศิลปะการปนของเด็กปฐมวัย ไวดังนี้ 

                                      1. เด็กอายุ 1 – 3 ขวบ จะทํางานปนเลน เด็กจะปนแบบนวดไปนวดมาไม

สามารถทําใหเปนรูปรางที่มองเขาใจได เพราะยังควบคุมกลามเนื้อมือและแขนยังไมดี และเด็กในวัยนี้

ยังมีความสนใจสั้น เด็กอธิบายผลงานของตนเองเปนเรื่องราวตามความรูสึกของตนเอง 

              2. เด็กอายุ 3 – 5 ขวบ เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกลามเนื้อมือและแขนไดดี 

ข้ึนเด็กจะมีการตั้งชื่อผลงานที่ปน เด็กจะปนเปนรูปสัตว ( ดูคลาย ) หรือปนเปนลูกกระสุนโดยวิธีดึงดิน

ออกเปนสวนตางๆ 

                            ธัญวลี พวงชาติ (2545: 38–39) ไดทําการวิจัยพบวาระดับข้ันการปนของเด็กอายุ 

3–5 ป มีลักษณะดังนี้คือ 
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                                       เด็กอายุ 3 ป มีระดับข้ันการปนอยูในขั้นที่ 1 ข้ันเริ่มตนการปน เด็กสวนใหญ

จะสรางผลงานที่มีลักษณะเปนชิ้นเปนกอน ไมมีการปะติดกันในการจัดวางชิ้นงาน ชิ้นงานจะเปนงาน

เดี่ยวๆเกิดจากการดึงออกเปนชิ้นๆ หรือการสับหั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ เด็กจะดึงแปงโดออกเปนชิ้น ๆ หรือ

ใชมีดสับหั่นใหเปนชิ้นเล็กๆ ซึ่งชิ้นงานจะมีลักษณะคลายๆ กัน ชิ้นงานแตละชิ้นจะแสดงรายละเอียด1–

2 อยาง 

                                       เด็กอายุ 4 ป มีระดับข้ันการปนอยูในขั้นที่ 2 ข้ันการปนอยางมีความหมาย 

เด็กจะเริ่มรวบรวมรูปแบบตางๆ ในการปนมาใชประกอบกันเพื่อใหเกิดเปนชิ้นงานที่สมบูรณยิ่งขึ้น เด็ก

ในวัยนี้จะควบคุมกลามเนื้อดีข้ึน และเปนวัยแหงการใชความคิดสรางสรรคในการรวบรวมรูปแบบตางๆ 

ของการปนมาทดลองใช และเด็กจะเริ่มพัฒนาความคิดริเร่ิมในการสรางงานมากขึ้น 

                                       เด็กอายุ 5 ป มีระดับข้ันการปนอยูในขั้นที่ 3 ข้ันการปนอยางสรางสรรค เด็ก

วัยนี้เปนวัย ที่ตองการเพิ่มรายละเอียดชิ้นงานปนของตนเองดวยสื่อวัสดุตางๆ เพื่อใหชิ้นงานนั้น

สมบูรณยิ่งขึ้น เด็กอายุ 5 ป สวนใหญจะปนชิ้นงานชิ้นเล็กๆ มาปะติดตกแตงใหมีรายละเอียดมากขึ้น 

ชิ้นงานสวนใหญเกิดจากการจัดกระทํากับวัสดุและอุปกรณที่ใชปนในหลายๆ วิธี โดยมีจุดมุงหมาย

พิเศษหรือการวางแผนวาจะปนอะไรไวลวงหนา สวนใหญจะเปนการปนแบบสังเคราะหมากกวาแบบ

วิเคราะห ซึ่งเด็กจะปนชิ้นสวนยอยมาติดกับช้ินสวนใหญที่สรางขึ้นกอน 

                    สรุปไดวาพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัยจะเปนไปตามลําดับข้ันและเริ่มจากใชมือ

สัมผัส โดยเริ่มจากการปนสิ่งที่ไมมีความหมายไปสูการใชสัญลักษณแทนความหมายในสิ่งตางๆเมื่อ

อายุเพิ่มมากขึ้น การปนของเด็กจะมีสัดสวนความละเอียดของงานจะเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาการจะ

ข้ึนอยูกับประสบการณและความแตกตางระหวางบุคคล 

 
           2.4 ประโยชนของการปน 
                    การปนเปนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานตางของเด็กในขณะที่เด็กลงมือ

ปฏิบัติ เด็กจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กไดทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจตามความพึงพอใจชวย

ลดความเครียด ผอนคลายอารมณลดความกดดันและความคับของใจ เด็กสามารถระบายอารมณที่

ขุนเคืองของตนในขณะที่ทุบดิน  

                     มาเยสกี้ (พัชรี  คุมชาติ. 2553: 34; อางอิงจาก  Mayesky. 1988: 186) กลาวถึง

ความสําคัญของการปนวาเปนสื่อที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปราง และมีความยืดหยุน มีประโยชนอยาง

มากสําหรับเด็ก ชวยพัฒนาประสาทสัมผัสการรับรู ความเขาใจ ความชื่นชม จากการสัมผัส การปน

ชวยพัฒนาความสามารถในการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงโดยใชส่ือที่มีความยืดหยุน ในการปนวัตถุ 3 

มิติเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สัดสวน ความมั่นคงแข็งแรง เรียนรูที่จะสรางวัตถุดวย
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มือตนเอง เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น จะเกิดความซาบซึ้งในงานประติมากรรมและเครื่องมือดินเผา

ส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัวและประสบการณที่มีคุณคาตอการปนชวยใหเกิดประติมากรรมที่มีเอกลักษณ

และเรียบงาย ซึ่งศิลปะ 3 มิติ พบไดในมุมศิลปะทั่วไปภายในหองเรียนเด็กปฐมวัย และจนถึงปจจุบันมี

แนวคิดหลักเกี่ยวกับประติมากรรม พื้นฐานศิลปะอยางหนึ่ง เปนสื่อที่ชวยใหเกิดรูปแบบ ชองวางไมวา

อะไรก็ตามที่เด็กแตละคนทําในทุกๆ วันชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีคุณธรรม 

                     ซีเฟลทและบารบัว (Seefelt; & Barbour.1986: 267–298) กลาวถึงการปนวา การปน

ดินเหนียวดวยมือ มวนรอบๆ แขน หรือทุบโตะ ทําใหเกิดความพอใจและความสนุกเพลิดเพลิน ดิน

เหนียวมีหลายชนิด เชนดินเหยียวสีแดงสเทา ขาวเปนตน ดินเหนียว แปงโดและสื่ออ่ืนๆ มีประโยชน 

การเก็บดินเหนียวตองใสภาชนะเพื่อเก็บรักษาความชื้นปนเปนกอนเล็กๆ แตละกอนทําเปนรอยเวา 

เติมน้ําลงไปจะชวยรักษาใหใหมและออนนุมเหมาะสําหรับมือของเด็ก เด็กสามารถปนดิน สาน หรือ

ทํางานตามความตองการ เด็กทํากิจกรรมกับดินและแปงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การติดกับส่ิง

อื่น ใชกาวติดเขาดวยกัน 

 
             2.5 จุดมุงหมายของกิจกรรมการปน 

         กิจกรรมการปนมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กๆในหลายๆดาน ดังนี้     

                   วิรุณ  ตั้งเจริญ ( 2537 :335 ) กลาววา เปาหมายของกิจกรรมการปนจะมุงเนนใหเด็ก

แสดงออกดังนี้ 

1.  ความสามารถในการถายทอดความคิด 

2.  กลาแสดงออก ซักถาม ตอบ อธิบายอยางมีเหตุผล 

3.  ความสามารถในการแกปญหา 

4.  ความรับผิดชอบในการทํางาน การเก็บและรักษาวัสดุ ตลอดจนสถานที 

ปฏิบัติงาน 

                             

                        ราศรี  ทองสวัสด์ิ ( 2529 : 216 ) กลาวถึงจุดมุงหมายของการปนไวดังนี้ 

1. เพื่อใหเด็กไดพัฒนากลามเนื้อทั้งฝามือและนิ้วมือทั้งหา 

2. เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการทํางาน 3 มิติ คือ การปนจะเปนรูปนูนต่ํา นูนสูง หรือ 

ลอยตัว  ทําใหเด็กเรียนรูความกวาง ความยาว และความหนา 

3. เพื่อใหเด็กไดเรียนรูธรรมชาติของดินวา เมื่อเปยกจะนิ่มปนได แหงแลวจะ 

แข็งตัวและแตก 

4. เพื่อเปนการตอบสนองความตองการเลนสิ่งที่เลอะเทอะ 
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                       พินิจ  ภวังคะรัต (ม.ป.ป.: 131) กลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการปน 

สําหรับเด็กไวดังนี้ 

1.  เพื่อใหเด็กแสดงออกตามความคิดและความรูสึก 

2.  เพื่อใหเด็กทดลองและรูจักการออกแบบ 

3.  เพื่อใหเด็กถายทอดจินตนาการเปนรูปสามมิติ 
4.  เพื่อสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
5.  เพื่อสงเสริมทักษะการใชมือ – ตา และความคิดใหสัมพันธกัน 

                       สรุปไดวา กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมทั่ดขึ้นเพื่อใหเด็กเรียนรู การทํางานกับวัสดุ  

3 มิติ รวมทั้งการพัฒนาการดานรางกาย กลามเนื้อมือและตา การถายทอดความคิด จินตนาการ การ

แกปญหา และความรับผิดชอบ 

 
              2.6 การจัดกิจกรรมการปนกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก 
                        การจัดกิจกรรมการปนสําหรับเด็กปฐมวัย มีแนวทางในการจัดกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้                 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2532: 535 - 536  ) 

1. ครูและเด็กรวมกันสนทนา 

2. ครูสาธิตการปน 

3. ใหเด็กปฏิบัติโดยใชดินกอนโต เพื่อใหเด็กไดออกกําลังเต็มที่ และสงเสริมให 

เด็กทดลองปนดินน้ํามันในลักษณะตางๆ เชน ทดลองทุบหรือตบดิน ทดลองบีบหรือนวดดิน ทดลองดึง 

ทดลองกด อัดหรือพิมพ ฯลฯ 

4. เมื่อเด็กไดทดลองกรรมวิธีตางๆ แลวควรใหเด็กปนสิ่งที่เด็กตองการและ 

สนใจ ในขั้นตนสําหรับเด็กปฐมวัย ควรใหใชดินกอนเดียว และพยายามดึงออกใหเปนสวนตางๆของรูป  

เชน เด็กปนสัตว ก็ดึงขา ดึงหางออกจากตัวสัตว การตัดตอควรทําเมื่ออายุสูงขึ้น 

5. การปนมิไดมีจุดมุงหมายใหเด็กลอกเลียนแบบแตอยางใดอยางหนึ่งให 
เหมือน แตเปนการสงเสริมใหเด็กไดเคลื่อนไหวการทํางานของกลามเนื้อมือและตา 

6. เก็บดินหรือเศษดินน้ํามันใหเรียบรอยเมื่อเลิกใช เพื่อจะไดใชในโอกาสตอไป   

สําหรับดินเหนียวเมื่อเด็กปนแลว ผลงานของเด็กควรทํากิจกรรมตอเนื่องได เชน ผ่ึงลมใหแหง ใหเด็ก

ระบายสีหรือนําเผาและเคลื่อบเก็บเปนผลงานตอไป 

                        การจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและสอดคลองกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก

ควรจัดกิจกรรมไดจําแนกตามอายุของเด็ก ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.2526: 33 -339 ) 

                                  อายุ  2 – 4  ขวบ 



39 
 

                          เร่ืองราวที่ใหปนควรเปนสิ่งที่เด็กสนใจ และใกลตัวเด็ก แมผลงานที่ออกมาจะไมตรง

กับเร่ืองที่เด็กตองการปนก็ตาม เพราะประสบการณของเด็กในดานความคิด ความพรอม ตลอดจนการ

ถายทอดประสบการณยังไมสามารถกระทําไดอยางสมบูรณ 

                               อายุ   4 – 5 ขวบ  

                           กิจกรรมที่จัดในชวงแรกควรมีลักษณะเชนเดียวกับเด็กอายุ  2 – 4 ขวบ คือใหอิสระ

ในการปนรูปเดียวและเพิ่มทักษะใหเด็กในชวงตอมา เร่ืองราวที่กําหนดเพื่อใหเด็กรูจักนําสื่อตางๆ ที่ปน

ข้ึนมาจัดกลุมเปนเรื่องราวเดียวอาจกําหนดหัวขอการปนอยางกวางๆ เชนใหปนฝูงสัตวที่นักเรียนชอบ 

ปนผลไม ฯลฯ เด็กในวัยนี้สามารถเริ่มเรียนรูการทํางานรวมกันกับผูอ่ืนได ดังนั้นกิจกรรมที่จัดขึ้นควรให

เด็กไดมีโอกาสทํางานรวมกัน นําผลงานของตนเองมาจัดเปนเรื่องเดียวกัน 

       อายุ  6 ขวบ 

                           เนื่องจากเด็กไดผานทักษะการปนรูปแบบที่ซ้ําๆกันมาแลวในชวงนี้  สามารถเพิ่ม

เทคนิควิธีการ ตลอดจนเรื่องราวอันเกิดจากตัวเอง อาทิ ควรจัดใหมีการอภิปรายเกี่ยวกับการเลือก

หัวขอเร่ืองและการคนพบเทคนิคแตละคน 

                           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527: 221-224) กลาวถึงสื่อประกอบการปนไว

ดังนี้คือการปนชวยใหเด็กไดบริหารนิ้วมือ มือ และขอมือ ใหแข็งแรงและคลองแคลว อาจมีอุปกรณ

บางอยางใชกับการปนดวย ยอมชวยใหเด็กเกิดทักษะการใชนิ้วมือ มือ และขอมือ ใหเคลื่อนไหวดวย

อัตโนมัติ นับไดวาเปนวิธีการเตรียมความพรอมไปสูการเขียนหนังสือวิธีหนึ่ง และเปนกิจกรรมที่เปด

โอกาสใหเด็กสรางสรรคไดตามใจชอบ 

                           สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการปนในเด็กเล็กๆ นั้นควรเริ่มจากการใหเด็กไดทดลองปน

ในลักษณะตางๆ แลวจึงปนในสิ่งที่เด็กสนใจ เมื่อเด็กอายุมากขึ้นอาจกําหนดหัวขอในการปนอยาง

กวางๆ และเพิ่มเทคนิควิธีการที่ซับซอนมากขึ้น 

 
                2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปน 
                  งานวิจัยในประเทศ 
                  ภัทรา  สุคนธทรัพย (2505: 69 - 70) ศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของเด็กไทยใน

ระดับชั้นเด็กเล็กและชั้นประถมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร 

จํานวน 160 คน เปนชาย 91 คน หญิง 69 คน มีอายุตั้งแต  5 – 11 ขวบ ทดสอบดวยการวาดภาพดวย

สีเทียนและปนดินน้ํามันชนิดละ  2 คร้ัง การวาดและการปนครั้งแรกกําหนดเรื่องที่จะวาดและสิ่งที่จะ

ปนได แตคร้ังหลังใหเด็กเลือกวาดภาพและปนตามใจชอบ การทดสอบแตละครั้งใชเวลาไมเกิน   

45 นาที ผลการศึกษาพบวาในเด็กอายุ 5 ขวบ จะอยูในขั้นเริ่มตนของขั้นการเขียนภาพใหมีความหมาย 
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เมื่ออายุมากขึ้นจะพัฒนาไปสูข้ันเขียนรูปไดคลายของจริง ข้ันการเขียนภาพของจริงและขั้นการใช

เหตุผลตามลําดับ สําหรับการพัฒนาการปนพบวา เด็กหญิงวัย  5 ขวบ ชอบปนสัตวโดยเฉพาะงูสวน

เด็กชายชอบปนยานพาหนะ โดยเฉพาะเครื่องบินและเรือ 

                       วิจิตรา  วิเศษสมบัติ (2539: 136 ) ทําการศึกษาความพรอมทางภาษาของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดประสบการณความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาในกิจกรรมการปน พบวา เด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณความคิดรวบยอดประกอบการสนทนาในกิจกรรมการปน มีความ

พรอมทางภาษาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการปนแบบปกติ 

                       วนิดา  ศิลปกิจโกศล (2540: 108) ทําการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการปนแบบ

ชี้แนะ กึ่งชี้แนะ และแบบอิสระ ที่มีตอความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการปนแบบชี้แนะ กึ่งชี้แนะ และแบบอิสระ มีความเชื่อมั่นในตนเองหลังจากการทดลอง

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
                        งานวิจัยในตางประเทศ 
                   เบรนดา (สมศรี  สมบูรณ. 2546: 46; อางอิงจาก  Brenda 1991 : 2326 - B) ศึกษา

เร่ืองจัดระบบเกี่ยวกับพื้นฐานการปน ซึ่งเปนผลมาจากความทรงจําของเด็ก กลุมตัวอยางเปนเด็ก

ปฐมวัยและเด็กเกรด 4 โดยใหเด็กทั้ง 2 กลุม ทํากิจกรรมการปนสัปดาหละ 1 – 2 ครั้ง จนถึง   

4 สัปดาห และบันทึกภาพขณะเด็กทํากิจกรรมการปน ภาพถายแสดงใหเห็นขั้นตอนในการทํากิจกรรม

หลังจากทํากิจกรรมไปแลว  7 – 9 วัน นําผลที่ไดมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งโดยนําภาพถายจากงานปนให

เด็กจัดประเภทหรือจัดพวก และใหเหตุผลในการจัดพวก จากการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยใหเหตุผล

อยางงายๆ ซึ่งเปนประสบการณที่เด็กไดรับขอมูลมาโดยบังเอิญ สําหรับเด็กเกรด 4 จะใชเหตุผลในการ

จัดพวกไดมากที่สุด เนื่องจากเด็กมีประสบการณทําใหการปนมีความแตกตางกันออกไปมากกวา 

            จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา พฤติกรรมความรวมมือของเด็ก

ปฐมวัยเปนพัฒนาการทางสังคมที่สําคัญสําหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะอายุ 3-5 ป สนใจชอบเลนเปน

กลุม ทํางานกับเพื่อน ลดการยึดตนเอง และพรอมทําตามกฎของกลุม (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537: 

504-509) โดยเฉพาะพฤติกรรมความรวมมือในการเลน ในการทํางานรวมกัน (Berk, 1994: 30)  

ซึ่งวิธีการสงเสริมพฤติกรรมความรวมมือคือ การใหเวลาใหโอกาส และใหเด็กเลนวัสดุอุปกรณหรือ

ทํางานรวมกันในกลุมยอยอยางคอยเปนคอยไปและสม่ําเสมอ รวมทั้งใหกําลังใจหรือแสดงความชื่นชม

และชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการรวมมือกันแลว จะชวยพัฒนาเด็กใหเกิดพฤติกรรมความรวมมือได 

(พัชรี ผลโยธิน. 2540: 60-61) ซึ่งจะเห็นไดวากิจกรรมกลุมเปนกิจกรรมที่สรางเสริมใหเด็กไดเรียนรู

ทักษะทางสังคม การอยูรวมกับผูอ่ืน การรูกติกาทางสังคมและความรับผิดชอบตอสมาชิกคนอื่นใน



41 
 

สังคม (ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2536: 80) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทํากิจกรรมกลุมมาใชในการศึกษาวิจัย

คร้ังนี้โดยเนนกิจกรรมการปน ซึ่งนอกจากการปนจะสงเสริมพัฒนาการการทํางานประสานสัมพันธกัน

ระหวางกลามเนื้อมือและตาแลวยังสงเสริมความกลาแสดงออกและความรับผิดชอบในกรทํางาน  

(วิรุณ ตั้งเจริญ, 2537: 335)  

            ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาวากิจกรรมการปนแบบกลุมสามารถ

สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยได 
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บทที่ 3  
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
        การวจิัยครั้งนี ้ผูวิจยัไดดําเนนิการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
          ประชากร 
           ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 5 - 6  ป ที่กําลังศึกษาอยู

ชั้นอนุบาลปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556  โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ  สังกัด

เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ. สระบุรี  จํานวน  4 หองเรียน เปนเด็กจํานวนทั้งหมด 120  คน 

 
            กลุมตัวอยาง 
              กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย  - หญิง อายุ 5 – 6  ป ที่กําลังศึกษา

อยูชั้นอนุบาลปที่  3  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ  สังกัด

เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ. สระบุรี  ซึ่งไดมาจากการสุมนักเรียนจาก จํานวน 4 หองเรียน 

มา 1 หองเรียน จากนั้นสุมนักเรียน จํานวน 15  คน โดยการจับสลาก เพื่อเปนกลุมตัวอยางในการ

ศึกษาวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
             ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

1. แผนการจัดกจิกรรมการปนแบบกลุม 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ 
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เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
               ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ผูวจิัยไดดําเนนิการตามลําดับข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ ดังมี

รายละเอียดตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1.  ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม 

                      1.1 สรางแผนการจัดกจิกรรมการปนแบบกลุมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือของ

เด็กปฐมวยั โดยศึกษาเอกสารและงานวจิัย ดังตอไปนี ้

                            1.1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความรวมมือและกิจกรรมการปนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

                            1.1.2 หลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2546 

                            1.1.3 เอกสารการจัดประสบการณและกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั 

                            1.1.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการปนและความรวมมือ 

                      1.2 สรางแผนการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม จํานวน 24 แผน โดยแผนการจัด

กิจกรรมการปนแบบกลุมนี้ จะเนนใหเด็กไดทํางานรวมกัน แบบกลุมยอย กลุมละ 5 คน โดยเด็กๆจะได

มีการวางแผนการทํางานรวมกันในแตละขั้นตอนโดยที่ทุกคนในกลุมจะตองมีสวนรวมในการทํางาน  

รูจักฟง และยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง  สามารถ

รวมกันสรางสรรคผลงานออกมาได โดยดําเนินการดังนี้  

    1) เลือกหนวยการเรียน 8 หนวย คือ หนวยผลไม หนวยครอบครัว หนวยธรรมชาติ

แสนสวย หนวยสัตว หนวยสิง่ของตางๆ หนวยฤดูกาล หนวยคมนาคม และหนวยดอกไม  

    2) แจงแตละหนวยเปนเรือ่งที่จะนาํไปทาํกิจกรรมหนวยละ 3 เร่ือง โดยมีเปาหมาย

ของกิจกรรมเฉพาะของแตละกิจกรรมดังตารางตอไปนี ้

 

ตาราง 1 การจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม 
 

 

สัปดาหที่ หนวยการเรียนรู เร่ือง กิจกรรมการปน 

1 

ผลไม 

สนุกกับการปน 

ผลไมนาทาน 

รูปทรงผลไม 

ปนตามจินตนาการ 

ปนเปนรูปผลไมที่เด็กๆ รูจัก แลวนํามาจัดรวมกัน 

ปนผลไมตามรูปทรงที่ครูกําหนด 

2 

ครอบครัว 

บานนอยแสนรัก 

ครอบครัวหรรษา 

ผักสวนครัว 

ปนสวนประกอบของบานแลวนํามาประกอบเปนบาน 

ปนสมาชิกในครอบครัว 

ปนผักสวนครัวแลวนํามาจัดรวมกันเปนผลงานกลุม 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

 
            แผนการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมเพื่อพัฒนาพฤตกิรรมความรวมมือของเด็ก
ปฐมวยั 

   จากกิจกรรมดังกลาวผูวจิยัจึงนํามาจัดเปนแผนการจดักิจกรรมการปนแบบกลุม จํานวน  8 

สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ซึง่แตละกิจกรรมนั้นจะสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือทัง้เปน

รายบุคคลและเปนกลุม โดยกําหนดรูปแบบดังนี ้

           1.2.1 จุดประสงค 

                       1.2.2 เนื้อหา 

สัปดาหที่ หนวยการเรียนรู เร่ือง กิจกรรมการปน 

3 
ธรรมชาติแสน

สวย 

ตนไมมีคา 

ธรรมชาติแสนงาม 

สัตวทะเล 

ปนสวนประกอบของตนไมแลวนํามาประกอบเปนตนไม 

นําตนไมที่เด็กปนมาจัดรวมกันเปนปาไม 

ปนสัตวน้ําแลวนํามาสรางเปนเรื่องราว 

4 

สัตว 

 

สิงโตจาวปา 

กระตายนอยตาแดง 

เที่ยวสวนสัตว 

ปนสิงโตตามจินตนาการ 

ปนกระตายตามจินตนาการ 

นําสัตวที่เด็กปนมาจัดเปนสวนสัตว และปนสัตวตางๆ 

เพิ่มเติม 

5  

ส่ิงของตางๆ 

 

เครื่องครัว 

อุปกรณอาบน้ํา 

เครื่องนอน 

ปนเครื่องครัวที่เด็กรูจัก 

ปนอุปกรณในการอาบน้ํา 

ปนเครื่องนอน 

6  

ฤดูกาล 

 

ฤดูฝน 

ฤดูรอน 

ฤดูหนาว 

ปนอุปกรณ- เครื่องแตงกายที่ใชในฤดูฝนแลวนํามา

รวมกัน 

ปนอุปกรณ- เครื่องแตงกายที่ใชในฤดูรอนแลวนํามา

รวมกัน 

ปนอุปกรณ- เครื่องแตงกายที่ใชในฤดูหนาวแลวนํามา

รวมกัน 

7  

คมนาคม 

 

รถ 

เรือ 

เครื่องบิน 

ปนรถตามจินตนาการ แลวนํามาจัดรวมกัน 

ปนเรือตามจินตนาการ แลวนํามาจัดรวมกัน 

ปนเครื่องบินตามจินตนาการ แลวนํามาจัดรวมกัน 

8  

ดอกไม 

 

ดอกไมนานาพันธ 

ดอกไมนานาพันธุ 

สวนสวย 

ปนดอกไมตามจินตนาการ  

ปนดอกไมตามจินตนาการ 

นําดอกไมมาจัดรวมกันเปนสวนดอกไม 
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                       1.2.3 ข้ันตอนการดําเนนิกจิกรรม ประกอบดวย ข้ันนาํ ข้ันดําเนินกิจกรรม ข้ันสรุป และ

ข้ันบันทึกผล 

                       1.2.4 ส่ือและอุปกรณ 

                       1.2.5 การประเมินผล 

                 1.3 นําแผนการจัดกิจกรรมการปนเสนอตอผูเชี่ยวชาญทางดานปฐมวัยเพื่อตรวจพิจารณา

และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม โดยใชเกณฑการตัดสิน 2 ใน 3 ทานของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็น

ตรงกัน ซึ่งผูเชีย่วชาญมีดังนี ้

                          1)  อาจารย รัชนก กอดิษฐ   ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 

 ครู ชํานาญการ โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง 

 อ.กระทุมแบน จ. สมทุรสาคร 

                         2) อาจารย วราภรณ พรมกระทุมลม  ผูเชีย่วชาญดานการศึกษาปฐมวัย 

ครู โรงเรียนบานสวนหลวง  

อ.กระทุมแบน จ. สมุทรสาคร 

                                     3 ) อาจารย รัชชา ออกฉิม   ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 

     หัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก อบต.บางชาง  

       อ. สามพราน จ. นครปฐม 

                1.4  ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ และสรางคูมือตามความเหน็ของผูเชี่ยวชาญดังนี ้

  1.4.1 แผนการสอนควรกําหนดจุดประสงคการสอนในแตละหนวยใหสอดคลองกับ

จุดประสงคการวิจัย 

  1.4.2 ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมในแตละเรื่องสามารถยืดหยุนไดตามสมควร 

  1.4.3  วัสดุที่ใชในการปนสามารถปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสม 

                 1.5  นําแผนการจัดกิจกรรมทีส่รางสมบูรณเพื่อนาํไปทดลองตอไป 

 
       2. การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัย 
              1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับเทคนิคการสรางแบบประเมินทักษะทางสังคม

ของเด็กปฐมวัย เพื่อนํามาเปนแนวทางการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยโดย

แบงออกเปน 3 ดาน รวมทั้งหมด 15  ขอ มีรายละเอียด ดังนี้ 

                         ตอนที่ 1. การยอมรับ  จํานวน    5   ขอ 

                         ตอนที่ 2. การชวยเหลือกัน จํานวน    5   ขอ 

                         ตอนที่ 3. ความรับผิดชอบ   จํานวน    5   ขอ  
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                  โดย กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

2 คะแนน หมายถึง เด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือดวยตนเอง 

1    คะแนน หมายถึง เด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือโดยมีเพื่อนบอก 

                              0    คะแนน หมายถึง เด็กไมเกิดพฤติกรรมความรวมมือ 

                   เกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย 

                             0.00  – 0.67        หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมความรวมมือในระดับ ต่ํา 

                             0.68  – 1.34        หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมความรวมมือในระดับ ปานกลาง 

                             1.35  – 2.00         หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมความรวมมือในระดับ สูง 

                  2. นําแบบสังเกตสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผู

เชียวชาญดานการวัดประเมินผลและดานเด็กปฐมวัย  จํานวน 3 ทานตรวจดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

และความเหมาะสมของแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย ดังมีรายนาม ตอไปนี้ 

                           1)  อาจารยวนิดา     คันธจันทร     ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 

ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ  โรงเรียนกิ่งเพชร  กรุงเทพมหานคร 

                           2)  อาจารยนชิาภา ธนกจิพฒัน      ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวยั 

ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ  โรงเรียนวัดดิสหงสาราม   

            กรุงเทพมหานคร 

                           3)  อาจารยนุชรี       ฮวบบางยาง  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 

ครูผูสอนระดับปฐมวัย โรงเรียนนักบุญเปโตร  

อ.สามพราน  จ. นครปฐม 

                  3.นําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index  of 

Congruence ) ซึ่งมีคา IOC มากกวา หรือเทากับ 0.50 (ลวน สายยศ : อังคณา สายยศ. 2538 : 89)

ถือวาใชได ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้  ไดคาดัชนีความสอดคลอง ของทุกพฤติกรรมเทากับ 1.00 จํานวน   

9 ขอ  
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  แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
                  แบบแผนการทดลอง 
                       ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยได

ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ  One Group  Pretest – Posttest  Design  

(ลวน สายยศ;  อังคณา  สายยศ. 2538: 249) ตามตารางที่ 2  

 

ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

 

                           เมื่อ        E แทน กลุมทดลอง 

                           T 1      แทน    กอนการจัดกจิกรรมการปนแบบกลุม 

                                         X      แทน    การดําเนินการทดลองการจดักิจกรรมการปนแบบกลุม 

                                       T 2    แทน    หลังการจัดกิจกรรมการปนกลุม 
              
               ขั้นตอนการศกึษาคนควา 

1.  ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรยีนและชี้แจงกบัคณะครูสายชั้นอนุบาลให
ทราบรูปแบบการวิจยัและจดัเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสมที่จะทาํการทดลองตอไป 

2.  สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยาง 1 สัปดาหเพื่อสรางความไววางใจระหวาง

ผูวิจัยและเด็กกลุมตัวอยาง 

3.  ผูวิจัยจะทาํการสังเกตและบันทกึพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัย ( Pretest ) 

4.  ผูวิจัยทาํการดําเนนิการทดลองดวยการจดักิจกรมการปนแบบกลุม กบักลุมตัวอยาง 

ที่ใชในการทดลอง  ในภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2556  ระยะเวลา   8  สัปดาห ๆ 3 คร้ัง ๆ 60  นาที  

5.  ผูวิจัยทาํการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย ( Posttest ) 

ดวยตนเอง หลังเสร็จส้ินการทดลองในสัปดาหที่ 8  

                     4  ผูวิจยัจะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ 

 

 

 

กลุมทดลอง  กอนการทดลอง ทดลอง   หลงัการทดลอง 

E T1               X        T2 
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    วธิีดําเนนิการทดลอง 
                 การทดลองครั้งนี้ จะดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2556 ระหวางวันที่    

4 พฤศจิกายน  2556  ถึงวันที่ 24  มกราคม 2557  เปนเวลา  8  สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน  วันละ  60  

นาที  ทําการทดลองในชวงเวลา  09.30 – 10.30 น. รวมระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 24 คร้ัง  ซึ่งมี

ข้ันตอนตอไปนี้ 

1.  ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางและสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ
ในชวงการจัดกิจกรรมแบบปกติ กอนการทดลอง 1 สัปดาห  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นบันทึกการสังเกต  

2.  ดําเนินการทดลองโดยการใชกิจกรรมการปนแบบกลุม กับกลุมตัวอยางเปนเวลา  8  

สัปดาห ๆ ละ  3 วัน  ๆ ละ 60 นาที ไดแก วันจันทร  วันพุธ วันศุกร ดวยตนเอง ดังตารางที่ 1 โดยทํา

ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 - 17 มกราคม 2557 

3.  เมื่อดําเนินการทดลองไปครบ  8 สัปดาห ผูวิจัยจะทําการสังเกตพฤติกรรมความ

รวมมือของนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยการสังเกตเปนรายบุคคล ใชแบบสังเกตพฤติกรรมความ

รวมมือ ซึ่งเปนแบบประเมินชุดเดียวกันกับที่ใชประเมินกอนการทดลอง 

4.  นาํขอมูลที่ไดจากการประเมินไปทาํการวเิคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1.  หาคาสถิตพิื้นฐานของพฤตกิรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด 

กิจกรรมการปนทัง้โดยรวมและรายดาน โดยนําขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงมาตรฐาน 

2.  เปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือกอนและหลังการทดลอง โดยการใชแบบทดสอบ 

ของ  t – test  for Dependent  Samples 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
1.   สถิติพื้นฐาน 

  หาคาสถิติพืน้ฐานของพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย อายุระหวาง  4 – 5 ป 

กอนการทดลองและหลงัการทดลองโดยนาํขอมูลไปหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.1 หาคาเฉลี่ยของคะแนน โดยใชสูตร (ลวน  สายยศ;และอังคณา สายยศ. 2538: 73) 
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เมื่อ               x    แทน  คาเฉลี่ย 

x∑     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                                                N    แทน  จํานวนนักเรยีนจากกลุมตัวอยาง 

 

1.2 หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน ใชสูตร (ลวน  สายยศ; และอังคณา  

สายยศ . 2538: 79) 

 

( )
( )

22
XN x

S D
N N - 1

Σ − −
= ∑

 

                       

   เมื่อ   SD                แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   x∑              แทน ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 

                          2x∑              แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกาํลังสอง 

                          N              แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

 
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ 

2.1 หาคุณภาพของเครื่องมือดวยความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ของ 

แบบสังเกตการพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย ดัชนีความสอดคลองระหวางพฤตกิรรม

กับจุดประสงคโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of Item – Objective  Congruence : 

IOC)  โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ ของ (ลวน สายยศ ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 89) 
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เมื่อ   IOC   แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางลักษณะพฤติกรรมกับ  

                                                  จุดประสงค 

                R∑   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

             N    แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  
               3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
                       เปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือ กอนและหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบ  

 t – test  for dependent  samples (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 99 ) 

 

,d 1
D

Dt f n
S

= = −
 

 

เมื่อ t   แทน     คาที่ใชพิจารณาใน  t – distribution 

                    D   แทน     คะแนนเฉลี่ยของผลตางของคะแนนหลงัทดลองกับกอนการ  

                                                             ทดลอง 

                  Ds   แทน     ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางของคะแนนหลังการ  

                                                             ทดลองกับกอนการทดลอง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการนําเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณตางๆ  ซึ่งมีความหมาย  ดังนี้ 

  X  แทน คาเฉลี่ย 

 SD  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา  (t- Distribution) 

 D  แทน คาเฉลี่ยผลตางของคะแนน 

 SD  แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง 

 p     แทน ความนาจะเปนของคาสถิต ิ

 **  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 

         ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้   

        ตอนที่ 1. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

การปนแบบกลุม 

ตอนที่ 2 .ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมการปนแบบกลุม 

 

ตาราง 3 ระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมจําแนก 

      รายดานตามพฤติกรรม 
 

พฤติกรรมความรวมมือ 
กอนการทดลอง 

ระดับ 
หลังการทดลอง 

ระดับ 
  X SD   X SD 

1.  การยอมรับ .60 .33 ต่ํา 1.84 .21 สูง 

2.  การชวยเหลือ .56 .37 ต่ํา 1.64 .32 สูง 

3.  ความรับผิดชอบ .49 .24 ต่ํา 1.64 .26 สูง 

       รวม .55 .31 ต่ํา 1.71 .26 สูง 
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ผลการวิเคราะหตามตารางที่  3 แสดงใหเห็นวา  ระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม  ในรายดานตามพฤติกรรม คือ ดานการยอมรับ ดานการชวยเหลือ 

และดานความรับผิดชอบกอนการทดลองพบวามีระดับพฤติกรรมความรวมมืออยูในระดับตํ่าทุกดาน แต

หลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมพบวา  ระดับของพฤติกรรมความรวมมือของเด็ก

ปฐมวัยอยูในระดับที่สูงทั้งโดยรวมและรายดาน 
 
ตาราง 4 เปรยีบเทียบพฤตกิรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการปนแบบกลุม 

                  

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
 

              ผลการวิเคราะหตามตารางที่ 4 ปรากฏวา  การสังเกตระดับพฤติกรรมความรวมมือ 

ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม หลังการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมเฉลี่ย

เปลี่ยนแปลงสูงขึ้น  โดยเรียงลําดับได  ดังนี้  การยอมรับ  (D = 1.84)  การชวยเหลือ  (D = 1.64)  และ

ความรับผิดชอบ (D = 1.64) แสดงวา   ระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการปนแบบกลุม คือพฤติกรรมการยอมรับ  การชวยเหลือ  และความรับผิดชอบ  เพิ่มสูงขึ้นกอน

การจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

พฤติกรรมความรวมมือ D SD t p 

       1. การยอมรับ   1.84 .055 33.488** .000 

      2. การชวยเหลือ   1.64 .083 19.879** .000 

      3. ความรบัผิดชอบ   1.64 .069 23.919** .000 

โดยรวม 1.13 .021 54.405** .000 
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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการปนแบบกลุมที่มีตอพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางและ

ประโยชนสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในการพิจารณาเลือกกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมพฤติกรรมความรวมมือเด็กปฐมวัยและเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อสงเสริม

พฤติกรรมความรวมมือใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีลําดับข้ันของการวิจัยและผลโดยสรุปดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีความมุงหมาย ดังนี้ 

     1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปน

แบบกลุม 

                2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการปนแบบกลุม 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
   เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมมีพฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้นกอนการ
ทดลอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับปฐมวัย ชาย- หญิง อายุระหวาง 4-5 ป 

ซึ่งกําลังศึกษาในชั้นอนุบาลปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2556 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแค

อนุสรณ  สังกัดเทศบาลตําบลหนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  จํานวน   120  คน 

 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับปฐมวัย ชาย- หญิง อายุระหวาง 4-5 ป 

ซึ่งกําลังศึกษาในชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแค
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อนุสรณ  สังกัดเทศบาลตําบลหนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบุรี  จํานวน  15  คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุม

แบบหลายขั้นตอนโดยการจับสลาก 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 1.ตัวแปรอิสระ    ไดแก  กิจกรรมการปนแบบกลุม 

                2.ตัวแปรตาม      ไดแก  พฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่งมีคาดัชนีความ

สอดคลองกับจุดประสงค (IOC)เทากับ  1.00  ประกอบดวย  3 ดานคือ ดานความรวมมือ ดานการ

ชวยเหลือกัน และดานความรับผิดชอบ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤติกรรมความ

รวมมือของเด็กปฐมวัยเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 2,1,และ0 ทําการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความ

รวมมือของเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม ในชวงกอนการทดลองและหลังการ

ทดลอง   

 2. แผนการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม จํานวน 24 แผน 

 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental  Research ) ซึ่งทําการศึกษากับ

กลุมตัวอยางที่เปนเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยสรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยาง 1 สัปดาหกอนการทดลอง

จากนั้นทําการทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมความรวมมือกอนการทดลอง โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม

ความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับกลุมตัวอยาง และดําเนินการทดลองดวยตนเองจํานวน 

8 สัปดาห เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห นําแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย

มาทดสอบอีกครั้ง และนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมและเปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยกอนและ

หลังการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม ผลการวิจัยพบวา  

1. การศึกษาระดับพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบ
กลุมพบวากอนการทดลอง  ดานการยอมรับ อยูในระดับ ต่ํา  ดานการชวยเหลือ อยูในระดับ ต่ํา และ

พฤติกรรมดานความรับผิดชอบ อยูในระดับ ต่ํา และหลังการทดลองพบวา ดานการยอมรับ อยูในระดับ 

สูง  ดานการชวยเหลือ อยูในระดับ สูง และพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ อยูในระดับ สูง  
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2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
ปนแบบกลุม พบวา พฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงขึ้นกอนการทดลองและ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  

อภิปรายผล 
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม ผลการวิจัย พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม

มีพฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้นกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถนํามา

อภิปรายไดดังนี้ 

  1.การทํากิจกรรมการปนแบบกลุม มีผลตอพฤติกรรมความรวมมือ เพราะกิจกรรมการ

ปนแบบกลุม เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง โดยผานกระบวนการเรียนรู การทํางาน

รวมกันเปนกลุม ซึ่งจะเปนการพัฒนาความรวมมือไดดี การจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมกระตุนใหเด็ก

ไดรวมมือกันในการทํากิจกรรมแตละขั้นตอนเด็กๆไดมีการวางแผนการทํางานรวมกันทุกขั้นตอน รูจัก

รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนๆในกลุม ทํางานของตนเองที่ไดรับมอบหมายจากกลุมจนเสร็จซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ   สุทธิพรรณ ธีรพงศ (2534: 68-37) ทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม

ความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูมี

สวนรวมและแบบที่ครูไมมีสวนรวม  ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ

สรางสรรคเปนกลุมแบบครูมีสวนรวมมีพฤติกรรมความรวมมือสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุมแบบครูไมมีสวนรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 50  บุศรินทร 

สิริปญญาธร (2541: 73)ศึกษาแนวโนมและอัตราการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรวมมือที่เกิดจาก

กิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุม ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบ

ส่ือผสมเปนกลุมมีพฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมเปนกลุม 

อารีรัตน ญานะศร (2544: 60)ทําการศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

ประสบการณประกอบอาหารเปนกลุม ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยกอนจัดประสบการณและ

ระหวางจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมในแตละสัปดาหมีพฤติกรรมความรวมมือ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 โดยเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรวมมือระหวาง

การจัดประสบการณการประกอบอาหารเปนกลุมแตละสัปดาหสูงขึ้นกวากอนการจัดประสบการณ  

ศศิมา พรหมรักษ (2546:73) ศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ

ทางวิทยาศาสตร ผลการศึกษาพบวา ภายหลังไดรับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรเด็กปฐมวัย

มีพฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีพฤติกรรมความรวมมือ
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เฉลี่ยโดยรวมและจําแนกรายดานไดแก ดานชวยเหลือ ดานการเปนผูนํา ดานความรับผิดชอบ และ

ดานการแกปญหาความขัดแยงสูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณ  

 2. ระดับพฤติกรรมในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมใน

รายดาน สามารถนํามาอภิปรายไดดังดังนี้ 

 2.1. พฤติกรรมดานการยอมรับ  อยูในระดับสูง ซึ่งเปนผลมาจากการทํางานรวมกัน

ภายในกลุมเด็กๆเริ่มมีการเรียนรูการทํางานรวมกันซึ่งจากการที่ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการทํางาน

รวมกันเปนกลุม พบวา ในชวงสัปดาหแรกของการทํากิจกรรม เด็กๆยังมีการทํางานซึ่งตางคน ตาง

ทํางานที่ตนเองอยากทํา ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุม มีการโตเถียงกัน ทําใหการ

ทํางานกลุมไมสําเร็จตามจุดประสงคและไมเสร็จทันตามกําหนดเวลาที่กําหนดให  และหลังจากที่เด็กๆ

ไดทํางานรวมกันเปนกลุมรวมกัน  เด็กๆก็ไดมีการเรียนรูการทํางานรวมกันมากขึ้น ยอมรับฟงความ

คิดเห็นของเพื่อนในกลุมมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับ โรเจอร (เยาวพา เดชะคุปต.2536: 36 , 105;  

อางอิงจาก Rogers. n.d.) กลาวเนนวาการเรียนรูที่ดีที่สุดจะเกิดจากการที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มา

พบปะกันอยางตรงไปตรงมา (Encounter Group) นั่นคือ การจัดกิจกรรมกลุมยอยเด็กจะมีโอกาส

พัฒนาทักษะสําคัญบางประการ ไดแก การฟง การพูด การแกปญหา  การตัดสินใจอยางมีเหตุผล การ

เปนผูนําผูตาม การทําตามกฎเกณฑ การทําตามขอตกลงที่กลุมเลือก เด็กจะรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม 

และเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน  สอดคลองกับ  กิ๊บบ (Rogers.1970:121-122;citing Gibb.n.d.)

กลาวถึงผลการวิจัยของการทํากิจกรรมรวมกับกลุม จะใหผลสงเสริมสรางสรรคทางดานจิตวิทยามาก 

จะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการรับรูทางดานความรูสึก มีการตระหนักถึงความรูสึกของตนเองและ

ผูอ่ืนมากขึ้น ยอมรับตนเองพัฒนาในเรื่องคุณคาของตนเองและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในดานทัศนคติที่ดี

ตอผู อ่ืน มีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากขึ้น และมีความรู สึกพึ่งพาซึ่งกันและกัน คือ เชื่อใน

ความสามารถของบุคคลอื่นมีการแกปญหาโดยการทํางานเปนกลุมและเปนสมาชิกที่ดีของกลุม  

เชนเดียวกับ แนวคิดของ เคมป (Kemp,1964: 24-25) ที่กลาววา การทํางานกลุมเปนการประทําที่

สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธกัน พึ่งพาอาศยักัน และไดประโยชนรวมกัน ทําใหมีความพอใจ  มีการยอมรับ 

และใหความเคารพในความคิดเห็นกันซึ่งกันและกันและรูสึกปลอดภัย และเปนสวนหนึ่งของกลุม ซึ่งใน

การทดลองในการวิจัยครั้งนี้ พบวา เมื่อครูมอบหมายหนาที่ใหสมาชิกกลุมทําการปนเรื่องครอบครัว 

ปนสมาชิกในครอบครัวและนํามาประกอบรวมกันเปนครอบครัว นักเรียนรวมกันทํางานกลุมอยางมี

ความสุข ซึ่งสังเกตไดจากการที่เด็กๆรวมกันทํางานมีการแสดงความคิดเห็นรวมกัน เมื่อเด็กเขาไปมี

ปฏิสัมพันธกับเพื่อนๆ ไมวาจะกิจกรรมอะไรก็ชวยลดตนเองเปนศูนยกลาง (Egocentric) ของเด็กลง

เพราะเด็กเริ่มเรียนรูวา คนไมจําเปนตองคิดหรือทําเหมือนกัน ปญหาเรื่องการไมลงรอยกันอาจแกไขได 

โดยการใหเด็กออกมาชี้แจงจุดยืนของตนเอง และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เด็กก็จะเรียนรูและ
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ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนมากขึ้น (ปยลักษณ พฤกษะวัน.2550: 332; อางอิงจาก Johnson; & 

Johnson.1998: Online) 

  2.2.  พฤติกรรมดานการชวยเหลือ อยูในระดับสูง ซึ่งเปนผลมาจากการที่เด็กไดเลน

หรือทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน เด็กจะรับรูความรูสึกของผูอ่ืน มีความเขาใจและเอาใจใสในความ

ตองการของผูอ่ืนเพิ่มข้ึนเปนการแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวของเด็ก  สอดคลองกับการวิจัย

ของ ซาลาเม  (สุนันทา ศิริวัฒนานนท.2544: 12; อางอิงจาก Salome.1979:1349) ที่พบวา วิธีการใช

กลุมและการรวมตัวเปนกลุมแบบมีสวนรวม   สงผลตอการพัฒนาพฤติกรรมการชวยเหลือ เชนเดียวกับ

การวิจัยของ บารตันและแอสเซียน (พวงแกว เนตรโอภารักษ.2533:32อางอิงจาก Barton และ 

Ascion.n.d:417-430) ที่พบวา การฝกการรวมมือ ดวยการเลนรวมกันของเด็กอายุ 3 - 3.5 ป ทําใหเด็ก

มีพฤติกรรมชวยเหลือกัน เชน สงของใหเพื่อนเชนกัน 

ผูวิจัยสังเกตเห็นคือเด็ก ๆ มีการแบงหนาที่กันทํางาน ใครยังไมมีอุปกรณในการทํางานจะ

แบงปนกันใหเพื่อนใชของภายในกลุมครบทุกคน หรือเพื่อนที่ไมใชกลุมเดียวกัน เด็ก ๆก็จะแสดงความ

มีน้ําใจใหเพื่อนยืมของ โดยการใชคําพูดหรือการแสดงการปลอบใจ หรือชวยเหลือเพื่อนในเรื่อง

เล็กนอยกรณีเพื่อนยังไมไดอุปกรณหรือยังไมไดทํากิจกรรม ชวยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนขอรอง ชวยเหลือ

เพื่อนโดยไมถูกขอรอง ในการจัดกิจกรรมการการปนแบบกลุมนั้น จึงเหมาะสมที่จะใชเปนเครื่องมือใน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสังคมใหกับเด็กปฐมวัยชวง อายุ 4-5 ปได เนื่องจากแผนการจัดกิจกรรม

การปนแบบกลุมในแตละสัปดาหจะมีส่ือ อุปกรณและกิจกรรมที่หลากหลาย จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมไป

ตามหนวยการเรียนรู เชน หนวยผลไม  หนวยครอบครัว หนวยธรรมชาติ หนวยสัตว  หนวยสิ่งของตางๆ  

หนวยฤดูกาล  หนวยคมนาคม หนวย ดอกไม เปนตน จึงทําใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมการปน แบบกลุมเกิด

พฤติกรรมการชวยเหลือ แบงปน วัสดุ อุปกรณใหเพื่อน ตลอดจนชวยเหลือเพื่อนทํางาน เพื่อให

กิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกันประสบความสําเร็จ 

2.3 พฤติกรรมดานความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมความรวมมือดานความ

รับผิดชอบของเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยสูงทั้งกอนการทดลองและหลังการทดลอง ทั้งนี้เพราะ เด็ก

ปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่อบอุนและมีทั้งผานไมได

ผานศูนยการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เด็กไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอแม ครู ซึ่งเนนการใหเด็กปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ คําสั่งผูใหญ เชนการนั่งเลน ไมใหวิ่งเลน การเก็บของเลน เปนสิ่งที่เด็กไดรับการปลูกฝงมา

ตั้งแตที่บาน ใหมีการรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ใหเชื่อฟงผูใหญ ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่ผูใหญตั้งไว ซึ่ง

สอดคลองกับ แฮมมอนด (เยาวพา เดชะคุปต.2525:19;อางอิงจาก Hammond.1967:224)กลาวถึง

การเลนไดจํานวน เด็กเริ่มรูจักบทบาทการรวมกลุมกันมากขึ้น เด็กในกลุมจะเรียนรูพฤติกรรมใหมๆ
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และปรับพฤติกรรมของตนเองใหเลนกับผูอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีความรูสึกรับผิดชอบในพฤติกรรม

ของตนเอง ส่ิงเหลานี้เปนองคประกอบสําคัญของพฤติกรรมความรวมมือ ซึ่งเปนพฤติกรรมชอบสังคม  

สรุปไดวา เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรวมมือสูงขึ้น หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการปน

แบบกลุม  เมื่อเปรียบเทียบกับกอนไดรับการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม ดังนั้น การสรางพฤติกรรม

ความรวมมือใหบุคคลในสังคมสามารถเริ่มต้ังแตระดับปฐมวัย การพัฒนาเด็กใหเปนทั้งคนเกงและคน

ดี รูจักทํางานรวมกัน เพื่อสรางสรรคสังคมและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
ขอสังเกตที่ไดจากงานวิจัย 
 ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ

ปนแบบกลุม พบขอสังเกตดังนี้ 

   1. การจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมเปนกิจกรรมที่เด็กไมคุนเคย เนื่องจากเด็กๆจะชินกับการ

ปนคนเดียวมากกวา ดังนั้นในการจัดกิจกรรมในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเตรียมเด็กโดยใหทดลอง ทํา

กิจกรรมการปนเปนเวลา 1 สัปดาห เพื่อใหเด็กไดปรับตัว และกระตุนใหเด็กอยากทํางานรวมกันเปน

กลุม รูจักวางแผนรวมกัน และกลาที่จะเสนอความคิดเห็นและเรียนรูที่จะยอมรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอ่ืน 

   2. การจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม ในการวิจัยนี้เนนการมอบหมายงานรายบุคคลและการ

ทํางานรวมกัน พบวา ครูมอบหมายงานใหเด็กๆปนเรื่องตนไมพบวา เด็กๆมีการปนตนไมหลากหลาย

รูปแบบ มีการพูดคุยปรึกษากัน บางคนใหคําแนะนํากับเพื่อนๆสมาชิกในกลุมตนเองวาวิธีการปนทํา

อยางไรบาง ซึ่งสมาชิกในกลุมก็ยอมรับฟงคําแนะนําของเพื่อนดวย  

 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
   1. การจัดการเรียนรูแบบกิจกรรมการปนแบบกลุม ควรจะยืดหยุนระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมบางกิจกรรม เพราะบางกิจกรรมเด็กๆชอบและใหความสนใจในการทํากิจกรรมมากเปนพิเศษ

โดยใหเพิ่มเวลาออกไปอีกประมาณ 30 นาที ซึ่งทั้งนี้ไดจากการทํากิจกรรมเรื่อง ธรรมชาติแสนสวยซึ่ง

ผูวิจัยไดเพิ่มเวลาอีก  30 นาที แลวเด็กๆพอใจในการทํางาน สนุกสนานทํางานดวยความสุข 

   2. การจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมสามารถใชไดกับเด็ก ซึ่งการปนเปนกิจกรรมที่เด็กชอบ 

สามารถแทรกเรื่องราวรอบตัวเด็กเชน สัตวที่นักเรียนชอบมากที่สุด ในเรื่องของธรรมชาติแสนสวย 

   3. ส่ืออุปกรณการปน ควรมีความหลากหลายและควรสลับกันไปไมซ้ํากันทุกครั้ง 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
   1. ควรมีการศึกษาวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุมกับเด็กปฐมวัยในการพัฒนา

ความคิด ภาษา และการมีสวนรวม  

   2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม กับกิจกรรมกลุมในรูปแบบอื่นเพื่อ

ศึกษาความแตกตางของผลจากการจัดกิจกรรม 
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ภาคผนวก  ก  
- คูมือการใชเกณฑการใหคะแนนพฤตกิรรมความรวมมือ 

- แบบบันทึกการใหคะแนนพฤติกรรมความรวมมือ 
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คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

คําชี้แจง 
            พฤตกิรรมที่สังเกตและบันทกึลงในแบบสังเกตการพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย  

มี   3  ดาน  ไดแก 

1. การยอมรับ    มี    3  ขอ 

2. การชวยเหลือกัน  มี    3  ขอ 

3. ความรับผิดชอบในหนาที ่ มี    3  ขอ 

กลาวคือ  พฤติกรรมความรวมมือ  หมายถึง พฤติกรรมทางสังคมที่เดก็แสดงออกถงึความรูสึกที่ด ีโดยการ

กระทาํหรือคําพูด และเปนทีย่อมรับของสังคม ประกอบดวยลักษณะตางๆดังตอไปนี ้

 
1. การยอมรบั       ไดแก 

1.1 บอกความตองการและแสดงความคิดเหน็รวมกับเพื่อนๆ 

1.2 ยินดี และยอมรับในการทาํตามขอตกลงของกลุม 

1.3 พูดคุยกับเพื่อนๆขณะทํากิจกรรมดวยอารมณที่ด ี

 
2. การชวยเหลอืกัน   ไดแก 

2.1 ชวยเพื่อนในการจัดเตรียมอุปกรณ 

2.2 แบงปนและใหเพื่อนยมืวัสดุอุปกรณ 

2.3 ชวยเพื่อนหยบิอุปกรณที่เพือ่นตองการ 

 
3. ความรับผิดชอบไดแก 

3.1 การทาํตามหนาที่ของตนเอง 

3.2 ทํางานทีม่อบหมายจนสาํเรจ็ 

3.3 ชวยทํางานของกลุมจนเสร็จสมบูรณ 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยเปนการบันทึกในรูปแบบของความถี่และ

ระดับคุณภาพของพฤติกรรมจัดเปน  3  ระดับคะแนน  คือ   2 , 1 , 0 

               2. เวลาที่ใชในการสังเกต สังเกตในชวงเวลาที่จัดกิจกรรมการปน ในวันจันทร   วันพุธ และวัน

ศุกร  วันละ   60  นาที โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นบันทึกการสังเกตโดยผูวิจัย 
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1 คน   จัดกิจกรรมการปนเปนกลุม เปนเวลา  8  สัปดาห รวมเวลาในการสังเกต  10 สัปดาห สังเกตในชวง

เวลา   9.30 – 10.30 น. 
 
ขั้นปฏิบัติในการสังเกต 

1. เขียนชื่อผูสังเกต ผูถูกสังเกต ( เด็ก ) วัน  เดือน ป สถานที่ ที่ทําการสังเกต 

2.    ผูวิจัย   ทําการสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กๆในเวลาที่เด็กๆเริ่มทํากิจกรรมการปน

โดยการสังเกตจะสังเกตเด็กเปนรายบุคคล 
 
การบันทึกแบบสังเกต 

เมื่อสังเกตพฤติกรรมความรวมมือตรงกับขอใดและชองระดับคะแนนพฤติกรรมความรวมมือตรง

กับขอใดใหทําเครื่องหมาย � ลงในชองนั้นถาเกิดพฤติกรรมความรวมมือซ้าํชองเดิมใหทาํเครื่องหมาย � 

เพิ่มลงในชองเติมตามจํานวนที่เกิดพฤตกิรรมซ้ําโดยทาํการบันทึกดงันี ้

ชองระดับคะแนน 2 บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือดวยตัวเอง 

ชองระดับคะแนน 1 บันทกึเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมความรวมมือโดยเพื่อนบอก 

ชองระดับคะแนน 0 บันทกึเมื่อเด็กไมเกิดพฤติกรรมความรวมมือ 

 
การเตรยีมการสังเกต 
 1. ผูสังเกตตองศึกษาคูมือในการสงัเกตใหเขาใจกระบวนการสังเกตทั้งหมดเพื่อใหเกิดความ

ชํานาญในการใชแบบสังเกต 

 2. การจัดเตรียมสภาพแวดลอมและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมไวใหเรียบรอยลวงหนา 

 3. จัดเตรียมอปุกรณที่ใชในการสังเกต ไดแก คูมือการใชแบบประเมินพฤติกรรมความรวมมือของ

เด็กปฐมวยั และแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือไวใหเรียบรอย 

 4. กอนเริ่มทาํการสังเกต ควรทําธุระสวนตวัใหเรียบรอย เชน ดื่มน้ํา เขาหองน้าํ  
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1. คําอธิบายเกี่ยวกับแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวยั 

หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

1.พฤติกรรมดานการยอมรับ 
1.1บอกความตองการของ

ตนเองไดและ แสดงความ

คิดเห็นรวมกับเพื่อนๆ 

 

 

 

1.2  ยนิดีและยอมรับในการทํา

ตามขอตกลงของกลุม 

 

 

 

 

1.3 พูดคุยกับเพื่อนๆขณะทาํ

กิจกรรมดวยอารมณที่ด ี

 

 

 

 
2.การชวยเหลือกัน 
2.1 ชวยเหลือเพื่อนในการ

จัดเตรียมอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

 

0 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

เด็กสามารถบอกความตองการและแสดงความ

คิดเห็นรวมกับเพื่อนๆไดดวยตนเองทุกครั้ง 

เด็กสามารถบอกความตองการและแสดงความ

คิดเห็นรวมกับเพื่อนๆไดดวยตนเองเปนบางครั้ง 

เด็กไมสามารถบอกความตองการและแสดงความ

คิดเห็นรวมกับเพื่อนๆไดเลย 

เด็กยินด ีและยอมรับในการทําตามขอตกลงของ

กลุมไดดวยตนเองทุกครั้ง 

เด็กยินด ีและยอมรับในการทําตามขอตกลงของ

กลุมไดดวยตนเองเปนบางครั้ง 

เด็กไมยินดี และยอมรับในการทาํตามขอตกลงของ

กลุมไดเลย 

เด็กพูดคุยกับเพื่อนๆขณะทาํกิจกรรมรวมกนัดวย

อารมณที่ดีตลอดเวลา 

เด็กพูดคุยกับเพื่อนๆขณะทาํกิจกรรมรวมกนัดวย

อารมณที่ดีบางเปนบางครัง้ 

เด็กไมพูดคุยกบัเพื่อนๆขณะทํากจิกรรมรวมกันเลย 

 

 

เด็กสามารถชวยเหลือเพื่อนในการจัดเตรยีม

อุปกรณไดดวยตนเอง 

เด็กสามารถชวยเหลือเพื่อนในการจัดเตรยีม

อุปกรณไดเปนบางครั้ง 

เด็กไมสามารถชวยเหลือเพือ่นในการจัดเตรียม

อุปกรณไดเลย 
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2.2 แบงปนและใหเพื่อนยมืวัสดุ

อุปกรณ 

 

 

 

 

 

2.3 ชวยเพื่อนหยิบอุปกรณที ่

เพื่อนตองการ 

 

 

 

 

3.ความรับผิดชอบ 

3.1  ทําตามหนาที่ของตนเอง 

 

 

 

 

3.2 ทาํงานที่มอบหมายจน

สําเร็จ 

 

 

 

 

3.3ชวยทํางานของกลุมจนเสร็จ

สมบูรณ 

2 

 

1 

 

0 
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1 

 

0 
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1 

 

0 

เด็กสามารถแบงปนและใหเพื่อนยมือุปกรณไดดวย

ตนเอง 

เด็กสามารถแบงปนและใหเพื่อนยมือุปกรณไดดวย

ตนเองเปนบางครั้ง 

เด็กไมสามารถแบงปนและใหเพื่อนยมือุปกรณได

เลย 

 

เด็กสามารถชวยเพื่อนหยิบอุปกรณที่เพื่อนตองการ

ไดดวยตนเอง 

เด็กสามารถชวยเพื่อนหยิบอุปกรณที่เพื่อนตองการ

ไดเปนบางครัง้ 

เด็กไมสามารถชวยเพื่อนหยิบอุปกรณที่เพื่อน

ตองการไดเลย 

 

เด็กๆสามารถทําตามหนาทีข่องตนเองไดดวยตนเอง 

เด็กๆสามารถทําตามหนาทีข่องตนเองไดดวยตนเอง

เปนบางครั้ง 

เด็กๆไมสามารถทําตามหนาที่ของตนเองไดเลย 

 

เด็กๆสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ

ดวยตนเอง 

เด็กๆสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ

ดวยตนเองเปนบางครั้ง 

เด็กๆไมสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ

ไดเลย 

เด็กๆสามารถชวยทํางานของกลุมจนเสร็จสมบูรณ

ไดดวยตนเอง 

เด็กๆสามารถชวยทํางานของกลุมจนเสร็จสมบูรณ

ไดดวยตนเองเปนบางครั้ง 
เด็กๆไมสามารถชวยทํางานของกลุมจนเสร็จสมบูรณเลย 
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แบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัย 
 

ชื่อผูถูกสังเกต..............................................นามสกุล...................................ชั้นอนบุาล...................... 

ชื่อผูสังเกต............................................................นามสกุล............................................................... 

วันที.่..............................เดือน................................พ.ศ. ..................... สถานที ่................................... 

 

พฤติกรรมความรวมมือ 
ระดับคะแนน 

2 1 0 

ดานการยอมรับ 
1. บอกความตองการของตนเองไดและแสดงความคิดเห็นรวมกับ

เพื่อนๆ 

   

2.พยกัหนายนิดีและยอมรบัในการทําตามขอตกลงของกลุม    

3.พูดคุยกับเพือ่นๆขณะทํากจิกรรมดวยอารมณที่ดี    

การชวยเหลอืกัน 
1. ชวยเหลือเพื่อนในการจดัเตรียมอุปกรณ 

   

2.แบงปนและใหเพื่อนยืมวัสดุอุปกรณ    

3.ชวยเพื่อนหยิบอุปกรณที่เพื่อนตองการ    

ความรับผิดชอบ 
 1. การทาํตามหนาที่ของตนเอง 

   

2.ทํางานที่มอบหมายจนสําเร็จ    

3.ชวยทํางานของกลุมจนเสร็จสมบูรณ    
 

บันทกึเพิม่เตมิ

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ.......................................................... 

(                                                               ) 

                                                                               ผูสังเกต 
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ภาคผนวก  ข 
 - คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม 

 - ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม 
 

หลักการและเหตุผล 
            การสงเสริมพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมไดหลายวิธ ีวิธี

หนึง่ที่สามารถจัดใหเด็กไดคือ การจัดกิจกรรมการปนแบบกลุม โดยการจัดกิจกรรมการปนเปนกลุม เปน

การเปดโอกาสใหเด็กไดเกิดการเรียนรู เร่ืองการทํางานรวมกนั และกิจกรรมการปนสามารถสับเปล่ียน

หมุนเวียนกนัไปในแตละวัน เปดโอกาสใหเด็กไดคิดและรูจักการวางแผนรวมกนัอนัจะนําไปสูเปาหมายที่

วางไว ไดแก การรวมมือ การชวยเหลือ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ครูมีบทบาทสาํคัญในการสนับสนุนการเรียนรู

ของเด็กในการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการเรียนรูใหเหมาะสมเพื่อเปนการกระตุนใหเด็ก

พฤติกรรมความรวมมือ 

 
จุดมุงหมาย 
             เพื่อสงเสริมพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัย ในดานการยอมรับ การชวยเหลือกนั ความ

รับผิดชอบในหนาที ่

 
 เนื้อหา 
            กิจกรรมการปนแบบกลุม เปนกิจกรรมที่สงเสรมิพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยในดาน 

การยอมรับ การชวยเหลือกนั ความรับผิดชอบในหนาที ่
หลักการจัดกิจกรรม 

1. จัดกิจกรรมการปนแบบกลุม  วนัละ 1 กิจกรรม  ตามเนื้อหาและหัวขอที่ครูกําหนดให 

2. ใหเด็กมีอิสระในการทํากิจกรรมการปน  โดยมีบรรยากาศเปนกนัเอง  ระหวางสมาชกิภายใน 

กลุม 

3. กิจกรรมนี้ใชระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ  60  นาที โดยจัด 

ในวนัจันทร   วันพุธ และวนัศุกร 
 
บทบาทและหนาทีข่องเดก็ 

1. รวมมือกนัในการวางแผนและแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนๆภายในกลุมเกี่ยวกับเร่ืองที่จะทาํ 

กิจกรรมการปน 

2. ลงมือปฏิบัติกจิกรรมการปนเปนกลุมตามที่ไดวางแผนไวอยางอิสระ โดยการรวมมือกันในการ 

ทํางาน ชวยเหลือ แบงปนอุปกรณกับเพื่อนๆ และรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย

จากกลุม และชวยกนัเกบ็อุปกรณ 
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3. เด็กแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของกลุมหลังจากทาํกิจกรรมเสรจ็เรียบรอย 
บาบาทหนาที่ของคร ู

1. อธิบายขอตกลงเบื้องตนเกีย่วกับการทาํกจิกรรมการปน 

- .ใหเด็กปรึกษากันไดในขัน้ตอนการทํางาน 

- เด็กทํางานรวมกันจนกวาจะหมดเวลา 

2. กระตุนใหเดก็สนใจในการทาํกิจกรรมและเสริมแรงทางบวกใหกับเด็กขณะที่เด็กทํางาน และใช

คําถามหรือคําพูดเกี่ยวกับพฤติกรรมความรวมมือในดานการรวมมือ การชวยเหลือ และดาน

ความรับผิดชอบ  

3. สังเกตการณและใหความชวยเหลือ เมื่อจําเปน 

ตอไปนี้เปนตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการปนสัปดาหที่ 3 คร้ังที่ 1  , 2  และครั้งที ่3  ซึ่งอยูใน

หนวยการเรียนรูเร่ือง ธรรมชาติแสนสวย มี 3 เร่ือง คือ  

1. เร่ืองตนไมมีคา 

2. เร่ืองธรรมชาตแิสนสวย 

3. เร่ืองสัตวทะเล   
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แผนการจัดกจิกรรมการปน 
ที่มีตอพฤติกรรมพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัย 

เรื่อง     สนกุกับการปนดินน้ํามัน   :   ตนไมมีคา 
สัปดาหที ่   3         ครั้งที่    1             วัน   จันทร        เวลา     60  นาท ี

 

จุดประสงค 
  1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือ ไดแก ดานการยอมรับ ดานการชวยเหลือกนั และ

ดานความรับผิดชอบในหนาที ่

  2. เพื่อใหนกัเรยีนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาสาระ เกีย่วกับตนไม 
 

เนื้อหา  
  กิจกรรมการปนแบบกลุม โดยการปนดินน้าํมัน ตามเรื่องราวที่ครูกาํหนดให โดยการเนน

พฤติกรรมความรวมมือโดยทีเ่ด็กแตละกลุมรวมมือกนัวางแผนและทาํงานรวมกนัในการสรางสรรคผลงาน

ของกลุม  
 

ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 
               ขั้นนํา  
  1. ครูพานักเรยีนออกมาเดนิดูตนไมบริเวณรอบๆโรงเรียนใหนักเรียนสังเกตตนไมทีพ่บเหน็

และสนทนากบันักเรียนเกีย่วกับสวนประกอบของตนไม และเวลาเรายืนอยูใตตนไมเรารูสึกอยางไรแลวพา

เด็กๆกลับเขาหองเรียน 

2. อธิบายขอตกลงเบื้องตนในการปฏิบัตกิารทาํงานเปนกลุม โดย 

      2.1 รวมกนัวางแผนและแสดงความคดิเห็นกับเพื่อนเกี่ยวกับเร่ืองทีจ่ะทาํรวมกนั 

      2.2 ระหวางการทํางาน เด็กๆสามารถปรึกษากนัได 

      2.3 เด็กๆทาํงานรวมกนัจนกวาจะเสร็จและหมดเวลาของกิจกรรมในแตละครั้ง 
 

             ขั้นดําเนินกจิกรรม 
                        1. ใหเด็กๆแบงกลุม กลุมละ 5 คน เพื่อรวมกนัทําการวางแผนในการทํากิจกรรม โดยครู 

กระตุนใหเดก็สนใจในกจิกรรม และใหแรงเสริมทางบวกขณะที่เด็กทํางาน เพื่อสงเสริมพฤติกรรมความ

รวมมือ การชวยเหลือ และความรับผิดชอบ 

2. ข้ันทํากิจกรรมรวมกัน เด็กลงมือปฏิบัตกิิจกรรมตามที่ไดวางแผนไวในรูปแบบตางๆท ี

ตรงตาม ความสนใจของสมาชิกในกลุม 

3. เมื่อปฏิบัติกจิกรรมเสร็จส้ินแลวใหแตละกลุมเก็บอุปกรณเขาที ่และทําความสะอาดโตะ 

กิจกรรมใหเรียบรอย 
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ขั้นสรุป 
1. ใหเด็กแตละกลุมไดออกมานาํเสนอผลงานของกลุม โดยครูกระตุนดวยการใชคําถาม 

2. สนทนาและซักถามถงึการทํางานวาเกดิอะไรขึ้นบาง มีปญหาอะไรบาง ชวยกันแกไข 

ปญหาอยางไร ผลงานทีท่าํสําเร็จไดเพราะอะไร การรวมมือกันทาํงานมีผลดีกับเดก็ๆ อยางไร 

3. เด็กและครูรวมกันสรุป ทบทวน ถึงประโยชนที่ไดรับจากการชวยกันทํากจิกรรมศิลปะ 

สรางสรรคเปนกลุม 
 
สื่อและอุปกรณ 

1. ดินน้าํมัน 

2. แผนยางรอง 
3. เพลงตนไมมีชวีิต 

 

การประเมินผล   

                ใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ 

 

 

 

 
เพลงตนไมมชีีวิต 

 
ไมทราบนามผูแตง 

 

   ตนไมมีชีวิต   อยาไดคิดไปตัดตนไม 

  ตนไมจะเสียใจ    ยืนรองไห โอย โอย โอย โอย 

 

 

 

 

 
 



79 
 

แผนการจัดกจิกรรมการปน 
ที่มีตอพฤติกรรมพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัย 
เรื่อง     สนกุกับการปนดินน้ํามัน :   ธรรมชาติแสนงาม 

สัปดาหที ่   3        ครั้งที่    2        วัน   พธุ  เวลา     60  นาที 
 

จุดประสงค 
 

1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือ ไดแก ดานการยอมรับ ดานการชวยเหลือกนั และ

ดานความรับผิดชอบในหนาที ่

  2. เพื่อใหนกัเรยีนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาสาระ เกีย่วกับปาธรรมชาติแสนงาม 
เนื้อหา 
  กิจกรรมการปนแบบกลุม โดยการปนดินน้าํมัน ตามเรื่องราวที่ครูกาํหนดให โดยการเนน

พฤติกรรมความรวมมือโดยทีเ่ด็กแตละกลุมรวมมือกนัวางแผนและทาํงานรวมกนัในการสรางสรรคผลงาน

ของกลุม  
 
ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 

ขั้นนํา  
1. ครูและนักเรียนรวมกนัรองเพลง ตนไมมีชวีิตและสนทนาถึงประโยชนของตนไม  
2. อธิบายขอตกลงเบื้องตนในการปฏิบัติการทํางานเปนกลุม โดย 

2.1 รวมกันวางแผนและแสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนเกี่ยวกบัเร่ืองที่จะทาํรวมกัน 

2.2 ระหวางการทาํงาน เด็กๆสามารถปรึกษากันได 

         2.3 เด็กๆทํางานรวมกันจนกวาจะเสร็จและหมดเวลาของกิจกรรมในแตละครั้ง 
ขั้นดําเนนิกิจกรรม 

                      1. ใหเด็กๆแบงกลุม กลุมละ 5 คน เพื่อรวมกนัทําการวางแผนในการทํากิจกรรม โดยครู 

กระตุนใหเดก็สนใจในกจิกรรม และใหแรงเสริมทางบวกขณะที่เด็กทํางาน เพื่อสงเสริมพฤติกรรมความ

รวมมือ การชวยเหลือ และความรับผิดชอบ 

2. ข้ันทํากิจกรรมรวมกัน เด็กลงมือปฏิบัตกิิจกรรมตามที่ไดวางแผนไวในรูปแบบตางๆท ี

ตรงตาม ความสนใจของสมาชิกในกลุม 

3. เมื่อปฏิบตัิกิจกรรมเสร็จส้ินแลวใหแตละกลุมเก็บอุปกรณเขาที ่และทําความสะอาดโตะ 

กิจกรรมใหเรียบรอย 
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ขั้นสรุป 
1. ใหเด็กแตละกลุมไดออกมานาํเสนอผลงานของกลุม โดยครูกระตุนดวยการใชคําถาม 

2. สนทนาและซักถามถงึการทํางานวาเกดิอะไรขึ้นบาง มีปญหาอะไรบาง ชวยกันแกไข 

ปญหาอยางไร ผลงานทีท่าํสําเร็จไดเพราะอะไร การรวมมือกันทาํงานมีผลดีกับเดก็ๆ อยางไร 

3. เด็กและครูรวมกันสรุป ทบทวน ถึงประโยชนที่ไดรับจากการชวยกันทํากจิกรรมศิลปะ 

สรางสรรคเปนกลุม 
 
สื่อและอุปกรณ 

1.  ดินน้าํมนั 

2. แผนยางรอง 
การประเมินผล 

  ใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ 
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แผนการจัดกจิกรรมการปน 
ที่มีตอพฤติกรรมพฤติกรรมความรวมมอืของเด็กปฐมวัย 

เรื่อง     สนกุกับการปนดินน้ํามัน :  สัตวทะเล 
สัปดาหที ่   3   ครั้งที่    3      วัน   ศกุร  เวลา     60  นาท ี

 

จุดประสงค 
1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรวมมือ ไดแก ดานการยอมรับ ดานการชวยเหลือกนั และ

ดานความรับผิดชอบในหนาที ่

  2. เพื่อใหนกัเรยีนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาสาระ สัตวทะเล 
เนื้อหา 
  กิจกรรมการปนแบบกลุม โดยการปนดินน้าํมัน ตามเรื่องราวที่ครูกาํหนดให โดยการเนน

พฤติกรรมความรวมมือโดยทีเ่ด็กแตละกลุมรวมมือกนัวางแผนและทาํงานรวมกนัในการสรางสรรคผลงาน

ของกลุม  
ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 
  ขั้นนํา  

1. ครูและนักเรียนรวมกันรอง ทะเลแสนงามและรวมกนัสนทนาถึงสัตวที่อาศัยอยูในทะเล 

2. อธิบายขอตกลงเบื้องตนในการปฏิบัตกิารทาํงานเปนกลุม โดย 

2.3 รวมกันวางแผนและแสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนเกี่ยวกบัเร่ืองที่จะทาํรวมกัน 

2.4 ระหวางการทาํงาน เด็กๆสามารถปรึกษากันได 

         2.3 เด็กๆทํางานรวมกันจนกวาจะเสร็จและหมดเวลาของกิจกรรมในแตละครั้ง 
ขั้นดําเนนิกิจกรรม 

              1. ใหเด็กๆแบงกลุม กลุมละ 5 คน เพื่อรวมกันทําการวางแผนในการทาํกิจกรรม โดยครู 

กระตุนใหเดก็สนใจในกจิกรรม และใหแรงเสริมทางบวกขณะที่เด็กทํางาน เพื่อสงเสริมพฤติกรรมความ

รวมมือ การชวยเหลือ และความรับผิดชอบ 

2. ข้ันทํากิจกรรมรวมกัน เด็กลงมือปฏิบัตกิิจกรรมตามที่ไดวางแผนไวในรูปแบบตางๆท ี

ตรงตาม ความสนใจของสมาชิกในกลุม 

3. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จส้ินแลวใหแตละกลุมเก็บอุปกรณเขาที ่และทําความสะอาดโตะ 

กิจกรรมใหเรียบรอย 
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ขั้นสรุป 
1. ใหเด็กแตละกลุมไดออกมานาํเสนอผลงานของกลุม โดยครูกระตุนดวยการใชคําถาม 

2. สนทนาและซักถามถงึการทํางานวาเกดิอะไรขึ้นบาง มีปญหาอะไรบาง ชวยกันแกไข 

ปญหาอยางไร ผลงานทีท่าํสําเร็จไดเพราะอะไร การรวมมือกันทาํงานมีผลดีกับเดก็ๆ อยางไร 

3. เด็กและครูรวมกันสรุป ทบทวน ถึงประโยชนที่ไดรับจากการชวยกันทํากจิกรรมศิลปะ 

สรางสรรคเปนกลุม 
 
สื่อและอุปกรณ 

1. ดินน้ํามนั 

2. แผนยางรอง 

 
การประเมินผล 

                ใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ 

 

 

เพลง  ทะเลแสนงาม 

  โอทะเลแสนงาม ฟาสีครามสดใส  มองเหน็เรือใบแลนอยูในทะเล 

 หาดทรายงามเห็นป ูดูซิดูหมูปลา   กุง หอย นานา อยูในทองทะเล 
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ภาคผนวก ค 
บัญชีรายนามผูเชี่ยวชาญ 
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บัญชีรายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1.ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกจิกรรมการปนแบบกลุม 

 1. อาจารยรัชนก       กอดิษฐ          ครูชํานาญการ โรงเรยีนวัดศรีสําราญราษฎรบํารุง 

               อําเภอกระทุมแบน  จงัหวัดสมทุรสาคร 

 2. อาจารยวราภรณ พรมกระทุมลม          ครู โรงเรียนบานสวนหลวง 

               อําเภอกระทุมแบน   จงัหวัดสมุทรสาคร 

 3. อาจารยรัชชา  ออกฉิม           หัวหนาศูนยพฒันาเดก็เล็ก อบต. บางชาง 

               อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 

2. ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัย 

 1. อาจารยวนดิา  คันธจันทร          ครูชํานาญการโรงเรียนกิง่เพชร 

               สํานักงานเขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 

 2. อาจารยนชิาภา ธนกิจพัฒน          ครูชํานาญการ โรงเรยีนวัดดิสหงสาราม 

               สํานักงานเขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 

 3. อาจารยนชุรี  ฮวบบางยาง          ครูผูสอนระดับปฐมวยัโรงเรียนนกับุญเปโตร 

               อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
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