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 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษกอนและหลังการทดลอง และเพื่อเปรียบเทียบ
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ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนอนุบาลชางมงคล เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 15 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมหลายขัน้ตอน 
โดยทําการทดลองระยะเวลาในการทดลอง   8  สัปดาห  สัปดาหละ 3 วันๆ ละ 25 - 30 นาท ี รวม 
24 คร้ัง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับ
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แบบ One - Group Pretest - Posttest Design  สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคา t - test สําหรับ 
Dependent Samples 
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 This research was aimed to study the pro - social behavior of preschoolers 
acquired through origami creative art activities and comparing the pro- social behavior of 
preschoolers before and after acquired through origami creative art activities. The subjects 
consisted of boys and girls in kindergarten 2, aged 4 - 5 years, studying in the first 
semester of 2009 academic year, at Anubaan Changmongkol School under the Office of 
the Private Education Commission, Bangkok.  The multi - stage random sampling was used 
to select for 15 children. The experiment was carried out 24 times within the period of 8 
weeks - 3 days per week and 30 minutes per day.  
 The instruments used in study were The Lesson Pan for Origami Creative Art 
Activities and Observation Form of Pro - Social Behavior developed by the researcher.  It 
was One - Group Pretest - Posttest Design. The statistic of t - test for dependent samples 
was used to analyzed the data. 
 The result shown that the pro - social behavior of preschoolers acquired through 
origami creative art activities was significant higher than before acquired the activities at .01 
level. 

 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสาํเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาในการใหคําแนะนําและ
ความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากทานอาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ 
ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง กรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ไดใหคําปรึกษา ที่ไดให
คําแนะนําและเสนอแนะ ตลอดจนชี้แนวทางแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี
มาโดยมาตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณรองอาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป และศาสตราจารย ศรียา  นิยมธรรม
กรรมการสอบปริญญานิพนธที่กรุณาใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ทําใหปริญญานิพนธฉบบัน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น  
ผูวิจัยรูสึกทราบซ้ึงในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณทานที่ชวยประสิทธิ์ประสาทวชิาความรู 
ทักษะและคําแนะนําตางๆ จนทําใหประสบผลสําเร็จ ในการศึกษาครั้งน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณทาน อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา อาจารยสุรีย สหวัฒน          
อาจารยสมจิต  เกิดแกว  อาจารยวรรณา  ศรีสพรหม  อาจารยศรีแพร  จันทราภิรมย อาจารยลําไย   
อรรคเศรษฐัง ที่กรุณาพิจารณาตรวจและใหคําแนะนาํในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
และเก็บขอมูล 
 ขอขอบพระคณุผูบริหารโรงเรียน ครูประจําชั้น และนกัเรียนอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาล
ชางมงคล  กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ที่ไดใหความรวมมือ
และอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง ในการทดลองและเก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี   
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอประมวล และคุณแมเพยาว ชางมงคล และบุคคลใน
ครอบครัวที่ไดสนับสนุนและใหกําลังใจตลอดมา และขอบคุณรุนพ่ีนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยที่เปนกําลังใจและใหความชวยเหลือตลอดมา ขอบคุณเพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโทที่มีสวน
ชวยเหลือเปนกําลังใจดวยดีตลอดมา ขอขอบพระคุณอีกหลายทานทีมิ่ไดกลาวนามในที่น้ี ซ่ึงมีสวน
ชวยเหลือในการทําปริญญานิพนธสําเร็จไดดวยดี 
 คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับน้ีขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ บิดา มารดา 
ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน ที่ใหการศึกษาอบรมสั่งสอนและประสิทธิป์ระสาทวิชาความรูแก
ผูวิจัย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 ตั้งแตทศวรรษที่ 20 ที่ผานมา  โลกของเรามีการแขงขันกันสูงทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วน้ีเอง ทําใหบางครั้งจิตใจของคนเรา
พัฒนาตามความเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็น้ีไมทัน การเรียนรูที่จะปรบัตวัใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น รวมทัง้การรับมือกับปญหาตางๆ เชน ปญหาการแกงแยง แขงขัน การเอารัดเอาเปรียบ เห็น
แกตัว ขาดระเบียบวินัย ที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบันจึงเปนสิ่งสําคัญ  การศึกษาในสังคมยุคใหมจึงตอง
สอนใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงในทุกดานเพ่ือเตรียมรับกับการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้น  การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ  3 - 5 ป เปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูของเด็ก
ในชวงวัยน้ีเปนการพัฒนามนุษยที่ยั่งยืน และปองกันปญหาสังคมในระยะยาว (สํานักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ. 2550: 7) เด็กจะมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ - จิตใจ 
สังคม สติปญญา และเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เน่ืองจากชวงวัยน้ีจึงเปน
ชวงเวลาทีส่ําคัญที่เด็กจะสรางบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยพ้ืนฐานของตนเอง ซ่ึงจะติดตัวตอเน่ือง
ไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ  การพัฒนาทุกดานอยางสมดุลจะตองเร่ิมพัฒนาตั้งแตแรกเกิดถงึ 5 ป 
เพราะเปนวยัที่รางกายและสมองของเด็กกําลังเจริญเตบิโต เด็กในระดับปฐมวยัควรไดรับการดูแล
เอาใจใสใกลชดิ  เพ่ือใหเด็กเจริญเติบโตเปนบุคคลท่ีมีคุณคาตอสังคม การที่เด็กไดรับการอบรมเลี้ยง
ดูสงเสริมอยางถูกตอง และไดรับการตอบสนองขั้นพ้ืนฐานอยางเพียงพอเทากับวาไดเปนการวางรากฐาน
คุณภาพชีวิตใหกับเด็กในการใชชวีิตในวนัขางหนา และเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติใน
อนาคตตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547: 5) เด็กนับเปนทรัพยากรที่มี
คุณคาของสังคม เพราะเด็กในปจจุบันคอืผูที่จะเจริญเติบโตขึ้นเปนผูใหญ และมีสวนรวมในการดํารง
อยูของสังคม  ถาสังคมมีประชากรที่มีคุณภาพก็จะมีความเจริญกาวหนา  ซ่ึงประชากรที่มีคุณภาพ
น้ันตองไดรับการสงเสริมตัง้แตในวัยเด็ก (มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2531: 10) สังคมแรก
ของเด็กที่เด็กจะตองเรียนรูนอกเหนือจากสังคมครอบครัว คือสังคมโรงเรียนซึ่งเปนสังคมเล็กๆ 
ประกอบไปดวยเพ่ือน ครู และผูใหญคนอ่ืนๆ ซ่ึงเด็กจะตองรูจัก และปรับตวัใหเขากับบคุคลตางๆ
เหลาน้ัน เด็กจะตองเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมที่ทําใหบุคคลอ่ืนยอมรับ ซ่ึงพฤตกิรรมที่เด็กแสดงออก
น้ัน เปนพฤติกรรมทางสังคมในทางบวก เชน ใหความรวมมือหรือเอ้ือเฟอตอการกระทํากิจกรรม
ตางๆ ที่สังคมจัดขึ้น หรือสังคมไดรับอยู เม่ือเด็กทําพฤตกิรรมเหลาน้ีไปแลว จะสรางความพอใจเปน
ที่นิยมชมชอบแกตนเองและผูอ่ืน   ซ่ึงเรียกวา  พฤติกรรมชอบสังคม (รวิวรรณ  แสงฉาย.  2533:  
363 - 364) สอดคลองกับ อุบลรัตน  เพ็งสถิตย  (2544: 231)  ที่กลาววาพฤติกรรมชอบสังคม เปน
พฤติกรรมที่กอใหเกิดความสัมพันธอันดีเม่ือเด็กทําไปแลวจะชวยสรางความพอใจ และเปนทีนิ่ยม
ของตนเองและผูอ่ืน  
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 เด็กวยัอนุบาลควรไดรับการปลูกฝง และสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูแนวทางในการแสดงพฤติกรรม
ที่จะปฏิบตัิตนใหเขากับบุคคลอ่ืนในสังคมเพ่ือที่จะอยูรวมในสังคมไดอยางเปนสุข เยาวพา เดชะคุปต 
(2542: 85) กลาววาเด็กวยั  อายุ 4 - 6 ป เปนวยัที่เด็กเร่ิมเรยีนรู และยอมรับในเรื่องคณุธรรม
จริยธรรม ซ่ึงตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก ขัน้การใชเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
เด็กวัยน้ี อยูในขั้นการหลบหลีกการถกูลงโทษ รางวัล และการลงโทษจะนํามาใชในการปลูกฝง
จริยธรรมใหกับเด็ก และจากการเลียนแบบเปรียบเทียบกับพอแม เด็กในวัยน้ีสามารถที่จะเรียนรูและ
ยอมรับคุณธรรมบางอยางได การปลูกฝงจริยธรรมในขั้นตนน้ีควรใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัต ิ และ
ดวยการใชเหตุผลอยางงายๆ เชน เร่ืองการชวยเหลือ การรูจักใหและรับ ใหเด็กเขาใจวาถาเราไม
รูจักการให และชวยเหลือผูอ่ืนเรายอมไมไดรับสิ่งตอบแทนเหลาน้ีจากผูอ่ืนเชนกัน (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช. 2524: 207)  ออรลิค (Orlick. 1979: 157 - 161) มีความเห็นวา การปลกูฝง
พฤติกรรมทางสังคม โดยใหเด็ก มีพฤตกิรรมทางสังคมดาน การรวมมือ การแบงปน การเสียสละ 
ควรปลูกฝงโดยผานการเลน และเชื่อวา การเลนมีศักยภาพอยางมากท่ีจะชวยใหเด็กไดเรียนรูเก่ียวกับ
ตนเองและผูอ่ืน ตลอดจนการเรียนรูเพ่ือที่จะอยูในสภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริม
พัฒนาการ การดูแลเอาใจใส และการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยจะมีอิทธิพลที่
ดีตอการพัฒนาบุคลิกภาพ อุปนิสัย ความสําเร็จ และการปรับตวัในสังคม พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จะเปนไปตามลําดับขั้นโดยในระยะแรกนัน้ เด็กเร่ิมมองตัวเองวาตางจากคนอ่ืน รูจักวิเคราะหตวัเอง
เม่ือมีสิ่งที่ผานเขามากระทบความรูสึก เด็กอายุ 4 ขวบ เด็กเร่ิมมีความสามารถในการจําแนก
ความรูสึก ความแตกตางของตนเองกับผูอ่ืน มีความสัมพันธกับบคุคลภายนอกครอบครัว เลนกับ
ผูอ่ืนได รูจักรับ รูการรอคอยมากขึ้น และเร่ิมมีการแบงปน จนกระทั่ง 5 ขวบเด็กจะมีความเปนมิตร 
กระตือรือรนทีจ่ะชวยเหลือผูอ่ืน เร่ิมมีการแสดงความพอใจและไมพอใจเพ่ือนบาง และเม่ืออายุ 6 ขวบ 
จะเปนวัยที่พรอมเลนกับเพ่ือน มีสังคมภายในกลุม ซ่ึงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กสวนใหญ พัฒนา
มาจากการเรียนรูในขณะเลนกับเพ่ือน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2546: 129 - 130) การเลนชวย
สรางสรรคบรรยากาศความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ในขณะที่เด็กเลนดวยกัน เด็กจะเรียนรู การ
ชวยเหลือ การแบงปน การยอมรับกันในการปฏิสัมพันธกับเพ่ือน เรียนรูการระมัด ระวังรักษาของ
เลน และการเรียนรูการเขาสังคมกับเพ่ือน (หรรษา  นิลวิเชียร. 2535: 85)  นอกจากน้ีขณะที่เด็กเลน
น้ัน เด็กปรับตัวเรยีนรูวาตนเปนสวนหนึง่ของสังคม และเรียนรูวิธกีารที่จะอยูในสังคมไดดวยความ
สนุกสนาน   
 กิจกรรมศิลปะของเด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนจิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะที่สงเสริมทั้ง
พัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งภายในจิตใจ และเกี่ยวกับรางกายภายนอกใหเกิดการสมดุล (นที เถกิงศรี. 
2548: 4)  ในการจัดประสบการณจะตองจัดใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก โดยคํานึงถึงตัวเด็ก
เปนหลัก จัดประสบการณใหเด็กได “กระทํา” เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทุกดาน ควรเลือกประสบการณ
ที่ใกลตัวเด็กอยูในสิ่งแวดลอมของเด็ก อีกทั้งตองคํานึงถึงความแตกตางและความสนใจของเด็กเปน
รายบุคคล เพราะเม่ือเด็กมีความสนใจก็จะตั้งใจทํากิจกรรมและเรยีนรูอยางสนุกสนาน ยิ่งไปกวาน้ัน
ควรจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสเรียนรูในหลายรปูแบบ เชน การปฏิบัตกิารทดลอง การนําไป
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ทัศนศึกษา การเลนบทบาทสมมติ การเลนเปนกลุมและเด่ียว ซ่ึงเด็กแตละคนอาจมีวิธีการเรยีนรู   
ไมเหมือนกัน ตลอดจนการจัดหนวยประสบการณใหกับเด็กนิยมจัดในรูปของกิจกรรมตางๆ คือ  
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ   กิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุม กิจกรรมในวงกลม กิจกรรม
การเลนกลางแจง  และเกมการศึกษา (พัฒนา  ชัชพงศ.  2531:  113 - 114)  สอดคลองกับ กรม
วิชาการ  (2540: 23) กลาววาในการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัยวามีความจําเปนโดยจะตอง
จัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับเด็ก  เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพของเด็ก
แตละคน  ซ่ึงกิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตวัเด็กเปนสําคญัเพราะเด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน 
กิจกรรมที่จัดควรหลายประเภทสอดคลองกับความสนใจและความตองการของเด็ก เพ่ือใหเด็ก
สามารถทํากิจกรรมเปนรายบุคคล  กลุมยอยและกลุมใหญ  เปดโอกาสใหเด็กเปนผูริเริ่มกิจกรรม  มี
การยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก  และที่สาํคญักิจกรรมที่จัดควรเนนใหมีสื่อ
ของจริงใหเด็กมีโอกาสสังเกต  สํารวจ  คนควา  ทดลอง แกปญหาดวยตนเอง  
 ศิลปะชวยในการพัฒนาลักษณะนิสัยใหแกเด็กปฐมวัยดานการแสดงออก ความคิดสรางสรรค 
จินตนาการ และลักษณะนสิัยดานสุนทรยีภาพ นิสัยการทํางานดี รวมถึงการทํางานรวมกับผูอ่ืน    
(วิรุณ ตั้งเจริญ. 2539: 31) สอดคลองกับกุลยา ตันตผิลาชีวะ. (2551: 34; อางจาก Brewer. 1995: 
320) ศิลปะใชเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการแบบบูรณาการ การจัดศิลปะจะเนนการมีสวนรวม การ
แกปญหา การทํางานเปนกลุม การปรับตัวในการทํางาน การสรางนิสัยทางสังคมที่ดี บลูม (Bloom. 
1964: 215) กลาววา การใหประสบการณทางสังคมกับเด็กปฐมวัยมีความสําคัญ เน่ืองจากเพราะมี
อิทธิพลตอบุคลิกภาพของคนเรา ซ่ึงการพัฒนาใหเด็กเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพนั้น จะขึ้นอยู
กับการสรางบคุลิกภาพ และลักษณะนสิัยพ้ืนฐานทางสงัคม (ลักคะณา เสโนฤทธิ.์ 2551 :13; อางอิง
จาก Dinkmeyer. 1965: 159 - 160)  การที่เด็กมีไดทํากิจกรรม หรือเลนรวมกับคนอ่ืน มีการสนทนา 
แลกเปลีย่นความคิดเห็น จะชวยทําใหเด็กเรียนรู และเขาใจทักษะทางสังคมเปนอยางดี รวมทั้งยัง
เปนการสงเสริมพัฒนาการทางสังคมสําหรับเด็กวัยปฐมวัย เชนพฤติกรรมการแบงปน และการมีวินัย
ในตนเอง กิจกรรมประดิษฐตกแตง เชน ฉีก ปะ ติด พับ วาด ใหเปนรูปตาง ๆ ชวยใหเด็กไดเรียนรู
การทํางานที่มีกระบวนการหรือมีขั้นตอนเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะ
จากกระดาษเปนกิจกรรมที่ดัดแปลงในการทําไดหลายแบบ เชนนํามาประดิษฐของใช และของเลน
ไดหลากหลาย ซ่ึงกระดาษท่ีใชน้ันเปนสื่อในการเรียนรูที่สามารถหาไดงาย หรือเปนกระดาษที่เหลือ
ใช มีหลากหลายสี  หรืออาจจะมีสีสันจากการพิมพ ไดแก กระดาษหอของขวญั กระดาษสสีีตางๆ 
สามารถนํามาใชแทนคาสตีางๆ ตามตองการ ซ่ึงวัสดุเหลาน้ีจะเปนตัวกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู 
รูจักจําแนกสี รูปราง รูปทรง การจัดวางออกแบบ และประมวลประสบการณที่ไดจากการสังเกต หรือ
สัมผัสมานํามาผสมผสานเพ่ิมเติมเกิดผลงานที่ริเริ่ม (โณทัย อุดมบุญญานุภาพ. 2536: 79)   
 ศิลปะการพับกระดาษ หรือภาษาญีปุนเรียกวา ออริกามิ (ORIGAMI) เปนการนําเอา
กระดาษแผนเดียวมาพับใหเกิดรูปทรงตางๆ โดยกระดาษท่ีใชในพับน้ันมีหลายขนาด หลายส ี หางาย 
และราคาไมแพง เชน กระดาษสี กระดาษหอของขวัญ กระดาษหนังสือพิมพ หรือกระดาษเหลอืใช
ตามนิตยสาร การเลือกใชกระดาษสําหรับที่จะนํามาพับน้ันขึ้นอยูกับสิ่งที่ตองการจะพับ อาทิเชน 
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ภาชนะ สิ่งของเครื่องใช รูปสัตว ตนไม ใบไม หรือดอกไมชนิดตางๆ เปนตน  กิจกรรมพับกระดาษ
เปนการประดิษฐกระดาษใหมีลักษณะเปนภาพสามมิติ เปนกิจกรรมที่ชวยฝกฝนใหมีสมาธิ มีสติ     
มีปญญา รวมไปถึงความละเอียดลออ ประณีตบรรจง อาศัยการทํางานประสานสัมพันธระหวาง
กลามเน้ือตา มือ และนิว้มือ แลวจึงพับกระดาษใหเปนภาพสัญลักษณตามลําดับ และขั้นตอน (เกศินี 
นิสสัยเจริญ. 2527: 5 - 6) นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย 
ฝกกลามเน้ือมัดเล็ก การทํางานของมือและตา ดานจิตใจ ซ่ึงขณะที่เด็กพับกระดาษ เด็กมีความสุข 
รูสึกม่ันใจ มีสมาธิ และรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง ดานสังคม ชวยฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบ มีมนุษย
สัมพันธ และมีความอดทน และดานสตปิญญา ชวยใหเด็กคิดเปน รูจักเหตุผล และทําใหเกิดความรู
ในสาระตางๆ ทั้งภาษา วทิยาศาสตร คณิตศาสตร และสังคม (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2551: 56)  
กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะยังสอดคลองกับหลักพัฒนาการของเด็กเปนอยางดีอีกทั้งชวยให
กลามเน้ือมือและสายตาสัมพันธกัน ชวยผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณและยังชวยในการ
สงเสริมทั้งความคิด การรูจักทาํงาน การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค สื่อ และวสัดุก็มีความจําเปน
สําหรับเด็ก (ชัยณรงค เจริญพาณิชยกุล. 2533: 5) การพัฒนาทางสังคมสําหรับเด็กในวัยน้ี ตองฝก
ใหเด็กเกิดความไววางใจในผูอ่ืนเม่ืออยูรวมกันทํางานและเลนรวมกับผูอ่ืนได มีความรับผิดชอบใน
การทํางานตางๆ รวมกับผูอ่ืนอยางงายๆ ใหเด็กเขาใจขอตกลงและเกณฑตางๆ ฝกใหรูจักอดทน   
รอคอยใหถึงโอกาสของตน หัดใหเด็กรับฟงผูอ่ืน ชมเชยผูอ่ืน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 85) 
นอกจากนี้ในการสงเสริมการเรียนรูขณะที่เด็กกําลังทํากิจกรรมจะตองสรางบรรยากาศที่ชวยใหเด็ก
ทุกคนรูสึกอบอุน แสดงความเปนมิตร ใหคําแนะนํา  รับฟงความคิดเห็น เปดโอกาสใหเด็กแสดงออก
อยางเต็มที่ กระตุนใหเด็กไดคิด เรียนรูกระบวนการ และคนพบแนวทางการทําศิลปะดวยตนเอง  ยอมรับ
ความสามารถที่เด็กมีอยูตางกัน โดยไมเอาความสามารถที่เหนือกวาของเด็กคนหน่ึงไปเปรียบเทียบ
กับอีกคนหน่ึง ใหแรงเสริมเชนการใหรางวัล คําชมเชย เพ่ือใหเด็กเกิดพฤติกรรมทางสังคมประสงค
อยางถาวรอยูน้ัน  
 จากความสําคญัดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวย
กิจกรรมพับกระดาษที่จะสามารถทําไหเด็กเกิดการเรียนรู และมีการพัฒนาการทางสังคมดานการ
แบงปน และความรวมมือ ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางสําหรับครู และผูทีมี่สวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย นําไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
เพ่ือสงเสริมพัฒนาการพัฒนาการทางสังคมดานการแบงปน และความรวมมือสําหรับเด็กปฐมวัย
ตอไป  
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
ดวยกิจกรรมพับกระดาษกอน และหลังการทดลอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวยักอน และหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งน้ีครูและผูทีเ่ก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัยสามารถใชเปนแนวทางสงเสริม
พัฒนาการทางดานสังคมแกเด็กปฐมวัย   จากการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
และนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนเพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรม และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในดานตางๆ ตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  เด็กปฐมวัยชาย - หญิง  อายุ  4 - 5 ป ทีกํ่าลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศกึษา 2552 ของโรงเรียนอนุบาลชางมงคล เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 2 หองเรียน โดยมีจํานวนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง 
รวม 50  คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  เด็กปฐมวัยชาย - หญิง  อายุ  4 - 5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่  2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศกึษา 2552 ของโรงเรียนอนุบาลชางมงคล เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 15 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมหลายขั้นตอนโดยมี
ขั้นตอนการเลอืกกลุมตัวอยาง ดังน้ี 
  1. สุมเด็กปฐมวัยชาย - หญิง  โดยการจับฉลาก 1 หองเรียน จากจํานวน 2 หองเรียน 
  2. สุมเด็กปฐมวัยชาย - หญิง  ในขอ 1 จํานวน 15 คน โดยการจับสลากเพ่ือใชเปน
กลุมตัวอยางในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
  ตัวแปรตาม  ไดแก   พฤติกรรมชอบสังคม 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ในการวิจัยครัง้น้ี  ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552  ระยะเวลาในการ
ทดลอง   8  สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน วนัละ 25 - 30 นาที  รวมทั้งสิ้น  24  วัน 
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 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวยั  หมายถึง  เด็กปฐมวัยชาย  หญิง  อายุ  4 - 5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนอนุบาลชางมงคล เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   
 2. การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ  หมายถึง  การจัดกิจกรรม
ทางศิลปะที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกทางความนึกคิด จินตนาการ ไดใชสายตาประสานสัมพันธ
กับมือ ไดสํารวจ ทดลอง คนควา สํารวจดวยตนเองอยางอิสระ  เปดโอกาสใหเด็กไดคิด วางแผน 
และลงมือปฏบิัติกิจกรรมอยางอิสระ  ดวยการทํางานรวมกัน รูจักการแบงปน การใหความรวมมือ 
การชวยเหลือ และมีความรับผิดชอบ  
  กระดาษที่ใชพับน้ัน มี 4 รูปแบบ คือ กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส  ขนาด 15 X 15 เซนตเิมตร  
ขนาด 24 X 24 เซนติเมตร  กระดาษสี่เหลี่ยมผืนผา (A4)  และ กระดาษหนังสือพิมพ  โดยพับเปน
รูปตางๆ กัน เชนรูปสัตว ดอกไม หัวใจ และเครื่องใชตางๆ จากน้ันทําการตกแตง และสรางสรรค
ผลงานเพิ่มเตมิจากกระดาษที่เด็กๆพับ จากการวาด เขียน ตกแตง ตัด ปะ การเลนสีนํ้า การ
ประดิษฐเศษวัสดุ ฯลฯ ตามความคิดและจินตนาการ ระหวางทีเ่ด็กรวมกันทาํกิจกรรมน้ันมีการใช
อุปกรณรวมกัน มีแลกเปลีย่นอุปกรณซ่ึงกัน ทําใหเกิดการแบงปน มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ทาํใหเด็กกลาคดิ กลาพูด และแสดงความคิดเห็นของตนกับเพ่ือน ซ่ึงจะสงผลใหเด็กได
เรียนรูที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน  และเม่ือทําการตกแตงกระดาษที่เด็กพับเสร็จแลว เด็กจะเลาถึง
ชิ้นงานที่ตนไดทํา  

  การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมการพับกระดาษน้ีจัดขึ้นชวงระยะเวลา  
10.00 - 10.30 น. ของวันจันทร วันพุธ และวันศกุร วันละ 25 - 30 นาที ตามแผนการจัด
ประสบการณซ่ึงแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
  2.1 ขั้นนํา  
   เปนกิจกรรมที่ครูจูงใจผูเรยีนใหอยูในความพรอมที่จะเรียน โดยการสนทนา และ
ทําทาทางประกอบการทองคําคลอง นิทาน เพลง และสนทนาโยงไปสูสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว 
รายละเอียดของสิ่งที่จะตองทํา และอุปกรณที่ใชมีอะไรบางใหเด็กทราบ  
  2.2 ขั้นดําเนินการ 
   - ขั้นตอนการพับกระดาษ แจกอุปกรณ ครูและเด็กจะพับกระดาษไปพรอมๆกัน 
   - ขั้นการพัฒนาผลงาน ใหเด็กแบงกลุม แจกอุปกรณ เด็กลงมือทํากิจกรรมรวมกัน
กับเพ่ือน ตามความคิดและจินตนาการอยางอิสระ 
  2.3 ขั้นสรุป ครูและเด็กพูดคุยสนทนาเกีย่วกับกิจกรรมและเลาผลงานของตนเอง โดย
ครูสอดแทรกพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปน และความรวมมือเพ่ือโยงเขาหาตัวเด็ก 
 



 7 

 3. พฤติกรรมชอบสังคม หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ด็กแสดงออกถึงความสามารถทางสังคม 
ซ่ึงเปนพฤติกรรมทางสังคมในทางบวก  ในดานการแบงปน และความรวมมือ เม่ือเด็กทําพฤตกิรรม
เหลาน้ีไปแลว จะสรางความพอใจเปนที่นิยมชมชอบแกตนเองและผูอ่ืน 
  3.1 การแบงปน หมายถึง พฤติกรรมทีเ่ด็กแสดงออกมาโดยคําพูดหรือการกระทํา ใน
การแบง หยิบ สง หรือใหยืม วัสดุอุปกรณที่ตนเองครอบครอง การชักชวนเพ่ือมาทํากิจกรรม หรือใช
อุปกรณรวมกัน เชน กาว กรรไกร สี ลวดเย็บกระดาษ ตลอดจนแนะนําวิธีการเลน เปนตน 
  3.2 ความรวมมือ หมายถึง การทํากิจกรรมรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในการแสดงออก
ของเด็กขณะทํากิจกรรม การปฏิบัตติามขอตกลง การยอมรับฟงเพ่ือน การปรึกษากับกลุม พรอมที่
จะทํากิจกรรม และรวมทํากิจกรรมรวมกัน เพ่ือใหกิจกรรมสําเร็จตามจุดประสงค 
 พฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  วดัไดโดยใชแบบสังเกตพฤตกิรรมชอบสังคม โดย
แบงแบบสังเกตออกเปน 2 ดาน คือดานการแบงปน และความรวมมือ ของเด็กปฐมวัยทีผู่วิจัยสรางขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษมีพฤติกรรม
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศกึษาครั้งน้ี จําแนกไดดังน้ี 

 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤตกิรรรมชอบสังคม  
  1.1 ความหมายพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
  1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
  1.3 ความหมายพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
  1.4 ความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวยั  
  1.5 ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
  1.6 แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมชอบสังคม  
  1.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมชอบสังคม 
 2. เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
  2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
  2.2 ความสําคญั และ ประโยชนของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.3 พัฒนาการทางดานศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.4 หลักการในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.5 ประเภทของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.6 กิจกรรมพับกระดาษ 
  2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปะสรางสรรค และกิจกรรมพับกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพฤติกรรมชอบสังคม  
 1.1 ความหมายพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวยั  
  เฮอรล็อกค (Hurlock. 1978: 228) กลาววาพัฒนาการทางสังคม หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบัติตัวหรือการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามแบบแผนของพัฒนาการทางสังคม ซ่ึง
ประกอบดวยพฤติกรรมการเรียนรูในสิ่งที่สังคมยอมรับ ปฏิบัตติามกฎเกณฑทางสังคม และการ
พัฒนาแนวคดิทางสังคม 
  อิงลิช (English. 1958: 508) ไดใหความหมายไววา เปนพฤติกรรมที่แสดงออก
เน่ืองจากพฤติกรรมของกลุมบคุคลอ่ืนหรือพฤติกรรมที่แสดงออกโดยการไดรับการควบคุมจากองคกรทาง
สังคมที่มีรูปแบบแลว เชน ครอบครัว เปนตน 
  อารี สัณหฉวี (2535: 16) กลาววาพัฒนาการทางสังคม คือการเรียนรูทักษะและ
ทัศนคติทางสงัคมที่ชวยใหบุคคลสามารถอยูไดอยางดีกับผูอ่ืนในสังคม 
  นภเนตร ธรรมบวร (2540: 97) ไดใหความหมายไววา พัฒนาการทางสังคม หมายถึง 
การเรียนรูทักษะในการปฏสิัมพันธที่สลบัซับซอน รวมตลอดถึงความสามารถในการตอบสนองทาง
สงัคมตางๆ เชน มารยาทในการอยูรวมกับผูอ่ืน การเลือกใชคําพูดที่เหมาะสมกับสถานการณตางๆ 
นอกจากนั้นยังรวมถึงความสามารถในการเขาใจในสถานการณ อารมณ ความรูสึกของผูอ่ืน การ
แกปญหาตางๆ และบทบาททางสังคม 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546: 127) ไดกลาววา พัฒนาการทางสังคมเปนพัฒนาการของ
ความสามารถแสดงพฤติกรรมตอบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอม ใหสอดคลองกับแบบแผนที่สังคมยอมรับ
ได พฤติกรรมแสดงออกจะบงบอกใหเห็นถึงเจตคติและคานิยมเฉพาะตนของบคุคล คนนั้น 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2547: 101) ไดใหความหมายของพัฒนาการทางสังคมไววา
เปนการพัฒนาการเรียนรูทางสังคมจากความรูสึกผูกพันใกลชิด ภายในครอบครัวที่พ่ึงพาตนเอง 
และการปรับตัวเขากับผูอ่ืน 
  ประณต เคาฉิม (2549: 301) ใหความหมายของ พัฒนาการทางสังคม วาหมายถึง 
พัฒนาการในการเปนสวนหนึ่งของสังคม สามารถประพฤตติามความคาดหวังของสังคม กระบวนการ
ไดมาซ่ึงความสามารถประพฤตติามความคาดหวังของสังคม โดยกระบวนการไดมาซ่ึงความสามารถ
ประพฤติตามความคาดหวงัของสังคม เรียกวา การเรยีนรูระเบียบของสังคม (Socialization) ซ่ึง
ประกอบดวยการเรียนรู 3 ประการ คือ การประพฤติในแนวทางที่สังคมยอมรับ การแสดงบทบาท
ทางสังคมที่เหมาะสม และการพัฒนาทัศนคติเชิงสังคมทีดี่  
  จากความหมายของพัฒนาการทางสังคม หมายถึงการเรียนรูทักษะตางๆ เพ่ือที่จะเขา
เปนสมาชิกในสังคม โดยแสดงพฤติกรรม ความรูสึก มารยาท การใชคําพูด ตลอดจนการปรับตัวให
เขากับบคุคลรอบขาง และสถานการณตางๆ ตามแบบแผน และกฎเกณฑทางสังคมไดอยาง
เหมาะสม 
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1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
  1.2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอีริคสัน (Erikson‘s Theory of Development) 
   อีริคสัน (พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย. 2547: 89 - 93; อางอิงจาก Erikson. n.d.) 
เชื่อวา ในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล จะไดรับอิทธิพลมาจากส่ิงแวดลอม แตจะมีอิทธิพลไปใน
รูปใดก็ขึ้นอยูกับโอกาสที่เด็กจะไดรับอิทธิพลมา สังคมใหอิสระ และโอกาสแกเด็ก ในขณะเดียวกัน
สังคมก็จะกําหนดขอบเขตใหเด็กทําสิ่งทีส่ังคมตองการดวย โดยพัฒนาการทางดานรางกายเปนตัว
นําไปสูพัฒนาการขั้นตอๆ ไป สิ่งที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคือ แรงขับภายในรางกาย อิทธิพลจาก
วัฒนธรรม และความแตกตางของ  แตละบุคคล   
   อีริคสัน แบงระยะพัฒนาการของเด็กออกเปนขั้นตางๆ 8 ขั้น โดยใชอายุเปน
เกณฑ ซ่ึงพัฒนาการแตละขั้นจะติดตอสืบเนื่องกันตลอดเวลา ในที่น้ีพัฒนาการของเด็กปฐมวยั อายุ 
0 - 5 ป จึงเก่ียวของเพียง 3 ขั้น ดังน้ีคือ 
   ขั้นที่ 1 ความรูสึกไววางใจ หรือรูสึกไมไววางใจ (Sense of Trust VS. Sense of 
Mistrust) (อายุ 0 - 2 ป)  
   อีริคสัน เนนวาขั้นนี้เปนพ้ืนฐานของการพัฒนาขั้นตอๆไป โดยขึ้นอยูกับพัฒนาการ
ในระยะปแรกของชีวิต เปนระยะที่เด็กจะเกิดความรูสกึไววางใจ หรือไมไววางใจ  สิ่งแวดลอมที่
สําคัญที่สุดของเด็กวัยน้ี คือ พอ แม และผูเลี้ยงดู  ลักษณะที่ปรากฏชัดเจนในเด็กเล็ก คือการยึด
ตนเองเปนศูนยกลาง (Ego Centric) สังเกตไดจากการเลน หรือการหยิบฉวยทุกอยางเขาหาตนเอง 
เด็กมักจะตามใจตนเองเปนใหญ  ซ่ึงวิธีการท่ีเด็กจะตัดสินใจวาโลกนีไ้ววางใจไดหรือไมไดน้ัน จะวัด
ไดจากการที่เขาไดรับความสุขสบายทางรางกายมากนอยเพียงไร และมีสิ่งที่ทําใหเขากลวัมากนอย
เพียงไร ดังนั้นลักษณะการเลี้ยงดูที่เด็กไดรับจึงเปนสิ่งสาํคัญ เน่ืองจากเด็กในวัยทารกน้ียังไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได เด็กตองการความอบอุน ตองการอาหารที่เหมาะสมอยางเพียงพอ และสมํ่าเสมอ 
ตองการความรัก ตองการใหมีคนคอยปกปอง คุมครอง ถาหากเด็กไดรับสิ่งเหลาน้ีอยางเพียงพอก็จะ
ทําใหเด็กมีความม่ันใจ ไววางใจในสภาพแวดลอมของตนเอง แตถาเด็กขาดสิ่งตางๆ เหลาน้ี หรือ 
ไมสมํ่าเสมอก็จะทําใหเด็กรูสึกหวาเหว ไมไววางใจในสภาพแวดลอมของตน จะแสดงออกดวยการ
รองกวน โยเย ไมดูดนม หรือไมสบายบอยๆ เชนทองเสีย อาเจียน โดยไมมีสาเหตุทางรางกาย และ
จะมีผลทําใหเด็กเปนคนขี้ระแวง ไมวางใจผูอ่ืน หรือเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืนมากเกินไป  ซ่ึง
หากเด็กรูสึกไมไววางใจหรอืยึดตนเองเปนใหญก็จะเปนอุปสรรคในการขัดขวางพฒันาการทางสังคม 
โดยจะทําใหเด็กไมรูจักการรับ และการใหผูอ่ืนบาง ซ่ึงจะทําใหเขาสังคมกับผูอ่ืนไมได 
   ขั้นที่ 2 ความรูสึกเชื่อม่ันในตนเอง หรือสงสัยไมแนใจในความสามารถของตนเอง     
(Sense of Autonomy VS. Sense of Doubt and Shame) (อายุ 2 - 3 ป)  
   ระยะนี้เปนระยะที่เด็กพัฒนาบุคลิกภาพในเชิงความเปนตัวของตัวเอง หรือความ
ละอาย - ไมแนใจ ในวัยน้ีพัฒนาการทางรางกายของเด็กจะถึงระยะที่เด็กสามารถควบคมกลามเน้ือหู
รูดของอวัยวะขับถายได ซ่ึงระยะนี้เด็กจะเกิดความรูสกึวา เขามีอิสระในการในการกระทําบางอยาง 
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และเขาจะเกิดความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมบางอยางใหเปนไปตามทีเ่ขาตองการได ลักษณะเดนของ
พฤติกรรมวัยน้ีคือ การถือเอาไว และการปลอยออกไป ซ่ึงดูไดจากการกลั้น และการถายอุจจาระ 
ปสสาวะ เด็กวัยน้ีความจํา การรับรูและสมองทํางานไดดีขึ้น เด็กมีอิสระในการสํารวจสิ่งแวดลอม ซ่ึง
ชวยสงเสริมใหตนเปนปจจุบัน มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น         
   สิ่งที่ควรเนนคอืการฝกใหเด็ก รูจักเร่ืองเวลา และสถานที่  แตหากเด็กรับการฝก
อยางเขมงวดเร่ืองเวลาและสถานที่มากเกินไปก็จะทําใหเด็กเกิดความคับของใจ วิธีการทีเ่ด็กจะลด
ความขับของใจของตนเองคือ การมีพฤติกรรมที่ถอยหลังไปสูแบบเดิม เชนทําตัวเหมือนทารก ไม
ยอมพูด หรือพูดไมชัด จูจ้ีเรื่องอาหาร ไมยอมนอน หรือเปนเด็กเจาอารมณ ซ่ึงทําใหเกิดการสราง
บุคลิกภาพแบบยอมตาม  ตองคอยตามหลังผูอ่ืนอยูเรื่อยไปเพราะไมแนใจในสิ่งที่ตนเองทํา แตถา
เด็กไดรับการฝกดวยความรักความเขาใจ เด็กจะเกิดความม่ันใจ รูสึกมีอิสระที่สามารถควบคุม
ตนเองได  และกอใหเกิดบุคลิกภาพแบบเปนตัวของตัวเอง 
   ขั้นที่ 3 การเปนผูนําริเริ่มหรือรูสึกผิด  (Sense of Initiative VS. Sense of Guilt) 
(อายุ 3 - 5 ป) 
   ในวัยน้ีเด็กจะมีความคิดสรางสรรค เน่ืองจากสภาพแวดลอมทาทายใหเด็กพยายาม
ทํางานเฉพาะอยางใหสําเร็จดวยตนเอง ซ่ึงเด็กพยายามที่จะแสดงความสามารถใหมๆ ออกมา และ
แสดงออกมามากที่สุดเทาที่มี และถึงแมจะทําไมสําเรจ็ ก็จะลืมความลมเหลวไดอยางรวดเร็วและ   
ตั้งตนใหม ถาเด็กไดรับการสงเสริมที่ถกูวิธี ก็จะเปนการเสริมสรางความคิดสรางสรรคใหกับเด็ก    
แตในทางตรงกันขามหากเด็กถูกตําหนิตเิตียนทุกคร้ังที่ทํางานไมสําเร็จ ก็จะเกิดความรูสึกผิด เด็ก
จะเลียนแบบและอยากทําสิ่งตางๆ ใหดีเทากับผูใหญ โดยพยายามที่จะทําส่ิงตางๆ ดวยตนเอง 
นอกจากนี้เด็กวัยน้ีมีอารมณรุนแรง เอาแตใจตนเองเร่ิมรูจักอิจฉานอง หรือคนอ่ืนๆ ผูใหญจึงควรสอน 
และเปนตัวอยางในการแสดงออกของอารมณ และการหาทางออกดวยพฤติกรรมที่เหมาะสมควร
ตอบสนองความอยากรูอยากเห็นของเด็กตามสมควรเพ่ือสรางนิสัยสนใจ อยากรูอยากเห็นใหกับเด็ก
อันเปนการสงเสริมความคิดริเริ่ม เด็กทีถู่กผูใหญลงโทษ หรือแสดงความไมพอใจในความอยากรู
อยากเห็นของตน จะเขาใจวาตนเองมีความผิดก็จะไมกลาที่จะพูด ถาม กลายเปนเด็กหงอยเหงา 
หรือมองโลกในแงราย  
  1.2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอาวิกเฮอรสท  (Havighurst’s Theory of 
Development) 
   แนวคิดทฤษฎีพัฒนาการของอาวิกเฮอรสท (Havighurst) ไดรับอิทธพิลแนวความคิด
จาก อิริคสัน (Erikson) ซ่ึงเนนลักษณะของการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมแตละชวงวัยของบุคคล 
ในแตละชวงวยัของชีวติน้ัน ถาสิ่งที่เด็กทาํในชีวติประจําวันไดในสิ่งทีเ่ด็กตองทําในชวงนั้นๆ  เด็กจะ
รูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จ แตถาบุคคลใดไมประสบผลสําเรจ็ในงานนั้น จะมีผลตอการปรับตวั           
ฮาวิกเฮอรสท ไดแบงงานท่ีแสดงถงึพัฒนาการทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัยออกเปน 3 ประการ   
(พรรณี  เจนจิต.  2538:  77 - 78)  คือ 
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   1. เด็กสามารถมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความจริงทางสังคมและทางกายภาพ 
ซ่ึงหมายถึง การที่เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว เชน พอ  แม  โรงเรียน  ครู  
และสิ่งตางๆ ที่เด็กตองเก่ียวของดวย 
   2. เด็กสามารถที่จะเรียนรูการสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับ พ่ีนอง และ 
บุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งชอบเลยีนแบบบคุคลอ่ืน 
   3. เด็กสามารถที่จะเรียนรูเก่ียวกับความแตกตางระหวางสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดและ
เริ่มมีพัฒนาการทางจริยธรรม  
  1.2.3 ทฤษฎีพัฒนาการปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคล 
   ซัลลิแวน (Sullivan) ไดกลาวถึงพัฒนาการของมนุษย  โดยแบงขั้นตอนพัฒนาการ
ออกเปน   6 ขั้น แตในที่น้ีจะกลาวเฉพาะที่เก่ียวกับเด็กปฐมวัยเทาน้ัน ซ่ึง ซัลลิแวน ไดกลาววา เด็ก
ปฐมวัยเปนระยะที่เด็กไดพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะทางภาษา ซ่ึงจะชวยใหเด็กมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนไดอยางอิสระกวางขวางมากขึน้ เด็กเรียนรูทิศทางของวฒันธรรมที่เขามีสวน
รวมอยู เม่ือเขามีวุฒิภาวะพอที่จะใชภาษาในการติดตอสื่อสาร เขาก็จะเรียนรูวิธีการที่จะปฏิบัติกับ
บุคคลอ่ืน เพ่ือที่จะทําใหตนเองรูสึกม่ันคงปลอดภัย เด็กเร่ิมรูสึกถึงสิง่ที่ทําใหเขารูสึกกังวลและสามารถ
ขจัดความวติกกังวลน้ันได (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ. 2536: 11; อางอิง
จาก Sunlivan. 1966) 
 
  1.2.4 ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory) 
   แบนดูรา (Bandura) (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 2547: 50 - 51) กลาววาการ
เรียนรูของมนุษยเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลน้ัน มีปฏิสัมพันธอยางตอเน่ืองระหวางบุคคลและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงทฤษฎีน้ี เนนบุคคลเกิดการเรียนรูโดยการใหตัวแบบ (Learning Through Modeling) 
โดยผูเรียนจะทําการลอกเลยีนแบบจากตวัแบบ การเรียนรูดังกลาวน้ี เปนกระบวนการ ที่เกิดขึ้น
อยางตอเน่ือง โดยอาศัยการสังเกตพฤตกิรรมของตัวแบบ การสังเกต การตอบสนอง และปฏกิิริยา
ตางๆ ของตัวแบบสภาพแวดลอมของตัวแบบ ผลการกระทํา คําบอกเลา และความนาเชื่อถือของตัว
แบบได ซ่ึงกระบวนการตางๆ ของการเลยีนแบบของเด็กประกอบดวย 4 กระบวนการ คือ  
   1. กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attention process) คือ กิจกรรมการเรียนรูที่
เด็กสังเกตตัวแบบและตัวแบบนั้น ดึงดูดใหเด็กสนใจที่เลียนแบบควรเปนพฤติกรรมงายๆ ไมสลับซับซอน
งายตอการเอาใจใสของเด็กที่เกิดการเลียนแบบและเกดิการเรียนรู 
   2. กระบวนการคงไว (Retention Process)  คือ  กระบวนการบันทึกรหัสเปน
ความจํา การที่เด็กจะตองมีความแมนยํา ในการบันทกึส่ิงที่ไดเห็นหรือไดยินเก็บเปนความจํา ทั้งน้ี 
เด็กดึงขอมูลที่ไดจากตัวแบบออกมาใชกระทําตามโอกาสที่เหมาะสม เด็กที่มีอายุมากกวาจะเรียนรู
จากการสังเกตการกระทําทีฉ่ลาดของบุคคลอ่ืนๆ ไดมากวา โดยประมวลไวในลักษณะของภาพพจน 
(Imaginal coding) และในลักษณะของภาษา (Verbal Coding)และเด็กโตขึ้นนําประสบการณ และ
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สัญลักษณตางๆ มาเชื่อมโยงและตอมาจะใชการเรียนรู มีเทคนิคที่นํามาชวยเหลือความจํา คือ การ
ทองจํา การทบทวน หรือการฝกหัดคิด และการรวบรวมสิ่งที่เก่ียวพันกันในเหตกุารณ ซ่ึงจะชวยให
เขาไดเก็บสะสมความรูไวในระดับ ซ่ึงสามารถนํามาใชไดเม่ือตองการ 
   3. กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction process) คือ การแสดงผลการ
เรียนรูดวยการกระทํา คือการที่เด็กมีผลสําเร็จ ในการเรียนรูจากตัวแบบตางๆ เพ่ือใหเกิดความ
แมนยํา เด็กจะตองแสดงพฤติกรรมที่ไดจากการเรียนรูดวยการเคลื่อนไหวออกมา เปนการกระทํา
ออกมาในรูปของการใชกลามเน้ือ ความรูสึกดวยการกระทําคร้ังแรกไมสมบูรณ ดังน้ัน เด็กจําเปน
จะตองลองทําหลายๆ คร้ัง เพ่ือใหไดลักษณะพฤติกรรมที่ตองการ เพ่ือนํามาแกไขพฤติกรรมทีย่ังไม
เขารูปเขารอย สิ่งน้ีจะทําใหเกิดพัฒนาการ ในการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ เด็กที่มีอายุมากกวา 
จะมีกลามเน้ือที่แข็งแรงและสามารถควบคุมไดดีกวาเด็กที่มีอายุนอย 
  4. กระบวนการจูงใจ (Motivational Process)  คือ  กระบวนการเสริมแรงใหกับเด็ก 
เพ่ือแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบไดถูกตอง โดยเด็กเกิดการเรียนรูจากการเลียนแบบ ตัวแบบทีจ่ะมา
จากบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกวาบุคคลท่ีไมมีชื่อเสียง จากการเลียนแบบ ตัวแบบที่มาจากบุคคลที่เปน
เพศเดียวกันกับเด็กมากกวา จะเปนเพศตรงขามกัน จากการเลียนแบบ ตัวแบบที่เปนรางวลั เชน 
เงินทอง ชื่อเสียง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกลงโทษ มีแนวโนมที่จะ
ไมนํามาเลียนแบบ และจากการที่เด็กไดรับอิทธิพลจากตัวแบบ ที่มีความคลายคลึงกันกับเด็ก ไดแก 
อายุ หรือสถานภาพทางสังคม  
  จากทฤษฎีขางตน สรุปไดวาพัฒนาการตางๆ ทางสงัคมของเด็กปฐมวัยน้ันจะมีการ
พัฒนาตามลําดับอายุ และสืบเน่ืองกันตลอดเวลา หากพัฒนาการใดไมไดรับการตอบสนองหรือ
ปฏิบัติไมสําเร็จก็จะมีผลตอพฤติกรรมของเด็กในอนาคต นอกจากน้ีการแสดงออกของพฤติกรรม 
เกิดจากการที่เด็กเรียนรู สังเกตพฤติกรรม การลอกเลียนแบบจากบคุคลรอบขาง เชน พอ แม และ
ครู และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก  
 
 1.3 ความหมายพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
  เพจ โทมัส; และ มารแชล (อริสา โสคําภา. 2551: 11; อางอิงจาก Page, Thomas; & 
Marshall. 1977. International Dictionary of Education. p.314)   ไดใหความหมายของพฤตกิรรม
ทางสังคมวา เปนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก เน่ืองจากไดรับอิทธพิลของกลุมบคุคลอ่ืน โดยไดรับ
การควบคุมทางสังคม หรือเปนพฤติกรรมที่แสดงออก เพ่ือที่จะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน 
  ภรณี คุรุรัตนะ (2535: 24) ไดกลาวถึงองคประกอบทีจ่ะใหเด็กปรับตัวเขากับสังคมได
ดีเพียงใดนั้น มี 3 ประการ ดังน้ี 
  1. ลักษณะพฤติกรรมทีเ่หมาะสม  เด็กจะเขากับสังคมไดดีตองประพฤตติามแนวทีส่ังคม
ยอมรับ และนิยมชมชอบ ซ่ึงสังคมแตละสงัคมยอมมีมาตรฐานของตนเอง เด็กจะตองเขาใจมาตรฐาน
และปฏบิตัิใหเหมาะสม 
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  2. บทบาททางสังคม หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมทีย่ึดถือปฏิบัตเิปนธรรมเนียมของ
สังคม ซ่ึงแตละสังคมไมเหมือนกัน บทบาททางสังคมดังกลาวไดแกบทบาทของพอแมของเด็ก     
ของครู ถาเด็กไมเขาใจและไมสามารถปฏิบัติตามบทบาทที่สังคมกําหนดเด็กคนนั้นจะมีปญหาใน
การปรับตวั และอยูในสังคมอยางไมมีความสุข 
  3. เจตคติตอสังคม หมายถึง ความรูสึกของเด็กที่มีตอสังคม เด็กจะตองรูสึกวาตนอง
เปนสวนหนึ่งของสังคม มีหนาที่ตองใหความรวมมือและมีความรูสกึพอใจในสังคมของตนเด็กจึงจะมี
ความสุข 
  รวิวรรณ  แสงฉาย (2533: 363) ไดใหความหมายพฤติกรรมชอบสังคม หมายถึง 
พฤติกรรมทางสังคมในบวกที่สงเสริมใหความรวมมือหรือเอ้ือเฟอตอการกระทํากิจกรรมตางๆ ที่
สังคมจัดขึ้นหรือสังคมไดรับรูอยูเม่ือเด็กทําพฤติกรรมเหลาน้ีไปแลวจะสรางความพอใจเปนที่นิยม
ชมชอบแกตนเอง และผูอ่ืน 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544ข: 273) ไดใหความหมายของพฤติกรรมทาง
สังคมไววา พฤติกรรมทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงความมีมนุษยสัมพันธกับบคุคลอ่ืน
และพฤติกรรมการปรับตวัของเด็กใหเขากับบุคคลวยัตางๆ ในสังคมที่เด็กเปนสมาชิกอยู 
  สรุปไดวา พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแตละคน
แสดงออกมา เชน การแบงปน ความรวมมือ ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ การแบงปน มีวินัยในตนเอง 
เชื่อม่ันในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ ซ่ึงเปนพฤติกรรมทีไ่ดรับอิทธิพลจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธกลุม
บุคคลในสังคม และสิ่งแวดลอม โดยเด็กสังเกตและทาํการปรับตวัของเด็กเอง เพ่ือสรางความพอใจ 
ใหเปนที่ชื่นชอบ และเขากับบุคคลรอบขางได 
 
 1.4 ความตองการทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 
  พรรณี ชูทัย เจนจิต (2537: 157 - 158) กลาววา เด็กในชวงอายน้ีุเรียนรูที่จะตดิตอ
สมาคมกับคนอ่ืนๆ โดยกับเพ่ือนวัยเดียวกัน เด็กเร่ิมทีจ่ะเรียนรูปรับตัวเขากับเพ่ือน ลักษณะความ
ตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัยมีดังน้ี  
  1. เด็กเร่ิมมีความตองการสรางสัมพันธภาพกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน และมีเพ่ือน 1 - 2 
คนและเปนเพศเดียวกัน  
  2. มีความตองการที่จะเลนกับเพ่ือนเปนกลุมเล็ก และเปนกลุมยอยๆ การเลนเปนไป
ในลักษณะตางคนตางเลน แมวาจะอยูในกลุมเดียวกัน  
  3. มีการทะเลาะเบาะแวงกันบอยๆ แตในชวงระยะเวลาสั้นๆ เด็กมักลืมงาย  

  4. เด็กมีความตองการที่จะแสดงออกจะสนุกสนานกับการเลนละคร ซ่ึงอาจแตงขึ้นเอง
หรือ เลียนแบบรายการโทรทัศน  
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  5. เด็กชายและเด็กหญิงมีความสนใจคลายกัน   และยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกบั
บทบาททางเพศ  
  6. เด็กตองการเปนที่ยอมรับของผูใหญกับกลุมเพ่ือนตางจากวัยทารกซ่ึงกลัวคน 
แปลกหนา 
  พัชรี สวนแกว (2545: 63 - 64) กลาวถงึ ความตองการทางสังคมแมบุคคลจะมีความ
ตองการโดยพื้นฐานในลักษณะเดียวกัน แตเด็กปฐมวัยจะมีความตองการที่แตกตางไปจากบุคคล  
วัยอ่ืน ซ่ึงอาจแบงความตองการของเด็กปฐมวัยออกเปน 
  1. ความตองการพ้ืนฐานทางกาย เพ่ือใหดํารงอยู ไดแก ปจจัยดานโภชนาการสาธารณสุข
ที่อยูอาศัย เด็กที่กําลังเตบิโตตองการโอกาสที่จะไดออกกําลังกาย การพักผอน การไดรับการเลีย้งดู 
และดูแลทางรางกาย 
  2. ความตองการความอิสระ เด็กปฐมวัยจะมีความตองการความอิสระ ที่จะเร่ิมตน 
กระทําบางอยาง มีการวางแผน และการเขาสูสังคมในสภาพแวดลอมน้ัน เชน การสํารวจและจับตอง
สิ่งรอบๆ ตัว ตลอดจนคนหาสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 
  3. ความตองการผลสัมฤทธิ์เด็กปฐมวัยเม่ือทําอะไรแลว มีความตองการท่ีจะประสบ
ผลสําเร็จ และหลีกเลี่ยงจากความลมเหลว 
  4. ความตองการประสบการณที่ทาทาย เด็กปฐมวัยตองการที่จะเผชญิสิ่งที่ทาทาย 
เพ่ือเรียนรูสิ่งตางๆ 
  5. ความตองการมีเพ่ือน เด็กสวนใหญชอบอยูใกลชดิกับผูอ่ืน เด็กจะรูสึกพอใจที่ได
เปนสวนหนึ่งของกลุม ตลอดจนไดรวมงานอยูรวมกับผูอ่ืน 
  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550: 99 - 100) กลาวถึงความตองการทางดานสังคมของ
เด็กปฐมวัยไวดังน้ี 
  1. การไดรับความรัก และการยอมรับจากพอ แม พ่ีเลี้ยง ผูใหญ และเพ่ือนในวัย
เดียวกัน 
  2. การเลน และทํากิจกรรมอ่ืนๆ รวมกับผูอ่ืน เด็กชอบเลนเปนกลุมมากกวาเลน 
คนเดียว 
  3. การไดปฏิบัตตินปนผูนํา และผูตาม 
  4. การไดรับการยกยองเปนคนดีของกลุม มีคุณธรรม จริยธรรม เชนชวยเหลือและ
แบงปน รับผดิชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 
  5. การไดรับความชื่นชมปฏบิัตตินตามมารยาทของวัฒนธรรมไทย เชนรูจักไหว ใช
คําพูด ขอบคณุคะ ขอบคุณครับ และขอโทษ 
  สรุป  ความตองการทางสังคมของเด็กปฐมวัย คือ การที่เด็กตองการเปนสวนหนึง่ของ
สังคมโดยการมีกลุมเพ่ือน การไดรับความรัก การยอมรับจากผูใกลชิด ตองการความเปนอิสระใน
การทํากิจกรรม ตองการไดรับคํายกยอง ชมเชยจากการปฏิบัตติน และการเปนสวนหนึ่งของสังคม 
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 1.5 ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537: 504 - 509) กลาวถึงลักษณะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัย ไวดังน้ี 
  ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย  4  ขวบ  จะสนใจเด็กที่อยูในวัยเดียวกันและชอบเลน
เปนกลุมมากขึ้น  ชอบเลนกับเพ่ือนตางเพศ  เด็กผูชายสวนมากมักจะชอบเลนกับเพศเดียวกัน
มากกวาเด็กผูหญิง  เด็กวัยน้ีจะสนุกสนานกับการเลนละครหรือการเลนบทบาทสมมติ  เวลาเลน
ดวยมักจะใหความรวมมือกันมากขึ้นและเร่ิมตนที่จะใชการพูดมากกวาการชกตอยเม่ือเกิดขัดแยงกัน  
เด็กวัยน้ีก็สามารถที่จะใหความรวมมือเปนมิตร และเกิดความสบายใจที่จะทํางานดวยกัน  เด็กวัย    
4  ขวบสวนใหญสามารถที่จะยอมรับในการรอคอยการผลัดเปลี่ยน  การแขงขันและการยอมรับกฎเกณฑ
แตผูใหญก็ยังคงตองคอยตกัเตือนอยูเสมอดวย 
  ลักษณะทางสังคมของเด็กวัย 5 ขวบ เด็กในวัยน้ี มักจะมีความเปนมิตรใหความ
รวมมือและชอบกระทําสิ่งตางๆ ใหผูอ่ืนพอใจ เริ่มที่จะชอบการมีเพ่ือนฝูงเปนกลุมเด็กประมาณ 2 – 
5 คน และชอบมีเพ่ือนสนิท เด็กวัยน้ีชอบสนุกสนานกบัการแสดงบทบาทสมมุติการแสดงละคร การ
แสดงความขดัแยงในกลุมลดนอยลง เด็กในวัยน้ีเริ่มที่จะสนใจสิ่งตางๆ และสนใจผูอ่ืนมากกวาที่จะ
สนใจตนเอง น่ันคือ เด็กเร่ิมลดการยืดตนเองเปนศูนยกลาง เด็กวัยน้ีเปนวัยที่ยอมรับกฎเกณฑของ
กลุม ซ่ึงขณะเดียวกันก็จัดไดวา เปนชวงวิกฤตของเด็กบางคนที่อยูในกลุม และไมยอมรับกฎเกณฑ
ของกลุม 
  ลักษณะทางสงัคมของเด็กวัย 6 ขวบ เด็กวัยน้ีเริ่มทีจ่ะมีการแลกเปลี่ยนของเลนและ
รวมทํากิจกรรมกับเพ่ือนๆ การเขาเลนรวมกับเพ่ือนในระยะนี ้ มักจะเลนกับเพศเดียวกัน แตอยางไร
ก็ตาม เด็กก็ยังจัดไดวาเปนวัยที่ยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง ซ่ึงเขามักสนใจเก่ียวกับตนเองและสิ่งที่
ผูอ่ืนทํากับเขา กิจกรรมกลุมไดรับความนิยมอยางมากสําหรับเด็กวัยน้ี เด็กมักจะตองการไดรับการ
ยอมรับจากเพ่ือนและมักแบงปนสิ่งของใหกับเพ่ือน เม่ือตองการใหเพ่ือนยอมรับตนเอง 
  พิอาเจท (Piaget) (พัชรี สวนแกว. 2545: 11 - 12) ไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ลักษณะพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในแตละวยัจะแตกตางกันดังน้ี  
  1. อายุ 2 - 3 ป เด็กมักจะยึดตนเองเปนศนูยกลาง ชอบอยูกับเพ่ือนแตตางคนตางเลน  
  2. อายุ 3 - 4 ป ไมเลนดวยกัน และไมแบงปนสิ่งของใหแกกัน  
  3. อายุ 5 - 6 ป เด็กจะเขาอยูในหมูเพ่ือนๆ บาง และแยกเลนคนเดียวบาง เด็กจะเขา
สังคมไดดีขึ้น ชอบอยูกับเพ่ือน เลนดวยกัน ชวยเหลือและแบงปนสิ่งใหแกกัน แตก็ยังมีการแยงกัน
และทะเลาะกนับาง 
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  สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2550: 91 - 92) กลาวถึง ลักษณะทางสังคมของเด็กปฐมวัย     
ไวดังน้ี  
  เด็กวัย 4 - 5 ป  
  เริ่มมีการชวยเหลือตนเองได แตงตัวไดรับประทานอาหารไดดวยตนเอง โดยไมหก
เลอะเทอะ รูจักทําความสะอาดหลังจากเขาหองน้ําหองสวม เริ่มมีการอยูรวมกับผูอ่ืน และการมี
คุณธรรม จริยธรรม เลนรวมกับผูอ่ืนได รูจักการใหอภัยและการขอโทษ เริ่มชวยเหลือผูอ่ืน ปฏิบัติ
ตามกฎ กติกาที่ตกลงรวมกัน มีความรับผิดชอบที่ไดรับมอมหมาย เริ่มรูจักการเปนผูนํา ผูตาม มี
มารยาทในการอยูรวมกัน เริ่มมีการอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม รูจักแสดงความเคารพ ทิง้ขยะ
ถูกที ่รักษาสิ่งของที่ใชรวมกัน 
  เด็กวัย 5 – 6 ป  
  เริ่มมีการชวยเหลือตนเอง เลือกเคร่ืองแตงกายของตนเองไดและแตงตวัเองได ใช
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการรับประทานอาหารได ทําความสะอาดรางกายได เริ่มมีการอยูรวมกับผูอ่ืน 
และการมีคุณธรรมจริยธรรม เลือกเพ่ือนของตนเองไดชวยเหลือผูอ่ืนได รูจักการใหและการรับ 
ปฏิบัตติามกฎระเบียบของโรงเรียน ตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ เปนผูนํา ผูตามที่ดี มี
มารยาทในการอยูรวมกับผูอ่ืน เลนและทาํงานรวมกันในกลุมยอยได เริ่มมีการอนุรักษวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม แสดงความเคารพไดเหมาะสมกับโอกาส ทิ้งขยะใหถกูที่ ชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
รอบตัว 
  จากรูปแบบพฤติกรรมขางตนแสดงใหเห็นวาลักษณะพฤติกรรมทีเ่ด็กแสดงออกมานั้น
จะขึ้นอยูกับอายุ เด็กอายุ 4 - 5 ขวบ เด็กจะสนใจเด็กวัยเดียวกัน มีการอยูรวมกับผูอ่ืน และเริ่มรูจัก
การมีคุณธรรม จริยธรรม รูจักการใหอภัยและการขอโทษ รูจักการชวยเหลือผูอ่ืน ปฏิบัตติามกฎ 
กติกาทีต่กลงรวมกัน มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอมหมาย เด็กอายุ 5 -6 ป มีความเปนมิตรให
ความรวมมือและชอบกระทําสิ่งตางๆ ใหผูอ่ืนพอใจ รูจักการใหและการรับ ปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน ตั้งใจทํางานทีไ่ดรับมอบหมายจนสําเร็จ 
  เฮอรล็อกค (Hurlock. 1978: 238 - 239) ไดแบงรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยออกเปน  2  รูปแบบ คือพฤติกรรมมีสังคม  และพฤติกรรมไมมีสังคม  ดังน้ี 
  1. รูปแบบพฤติกรรมที่เขาสงัคม  (Social  Behavior  Patterns)  หมายถึงพฤติกรรม
ที่เด็กไดแสดงออกไปนั้น สรางความพึงพอใจเปนที่นิยมชมชอบตอตนเองและผูอ่ืน  ประกอบดวย
รูปแบบพฤตกิรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยออกเปน  11  รูปแบบดังน้ี 
   1.1 การรวมมือ  เด็กเล็กมากๆ มักยึดตัวเองเปนศูนยกลาง และชอบทะเลาะกับ
เพ่ือนและยังมีการเรียนรูที่จะเลนหรือทํางานรวมกับผูอ่ืนนอย จากน้ันเม่ือเด็กอายุยางเขาปที่ 4 ป 
เด็กจะเร่ิมมีการเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนมากขึ้น  และเด็กจะเรียนรูที่จะใหความรวมมือที่จะทํา
กิจกรรมมากข้ึน 
   1.2 การแขงขัน  เปนความตองการที่เด็กตองการที่จะเกงเหมือนคนอ่ืน มักจะ
แสดงออกเก่ียวกับการเปนเจาของตางๆ และทะเลาะกนตอหนาคนอ่ืน  
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   1.3 ความมีเมตตา โดยแสดงใหเห็นถึงความตองการในการชวยเหลือ แบงปน
ใหกับผูอ่ืน คามเห็นแกตัวลดลง และเด็กจะเรียนรูถึงความมีเมตตาซ่ึงนําไปสูการยอมรับของสังคม 
   1.4 ความตองการเปนที่ยอมรับจากสังคม เม่ือเด็กไดรับการยอมรับทางสังคม จะ
ทําใหเด็กมีพฤติกรรมตามความคาดหวงัของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการเปนที่ยอมรับ
ของผูใหญ ซ่ึงจะเกิดกอนความตองการความตองการเปนที่ยอมรับของเพื่อนๆ  
   1.5 การยอมรับ เด็กเรียนรูวิธีการที่จะเขารวมเปนสมาชกิในกลุม โดยการเลียนแบบ 
หรือปรับพฤตกิรรมใหแตกตางจากกลุมนอยที่สุด 
   1.6 ความเห็นอกเห็นใจ  เด็กจะแสดงออกโดยการปลอบโยนหรอืชวยเหลือเม่ือ
เห็นผูอ่ืนเปนทุกข  เด็กจะแสดงความเห็นอกเห็นใจไดเม่ือเด็กอยูเห็นในเหตุการณที่คนไดรับความ
ทุกข  โดยเด็ก  จะเขาไปชวยเหลือ หรือปลอบโยน 
   1.7 ความรูสึกรวมกับผูอ่ืน คือ ความสามารถที่เด็กเขาไปเปนสวนหนึ่งของผูอ่ืน  
หรือการมีประสบการณรวมกัน ซ่ึงเด็กจะพัฒนาความสามารถนี้ไดก็ตอเม่ือเกิดความเขาใจในการ
แสดงออกทาง   สีหนา และคําพูดของผูอ่ืน 
   1.8 การพ่ึงคนอ่ืน เด็กจะแสดงพฤติกรรมนี้เพ่ือเปนที่รักของเพ่ือนฝูง  ความรัก  
และการยอมรับจากผูอ่ืนซ่ึงเปนการกระตุนใหเด็กมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ 
   1.9 การมีมนุษยสัมพันธ ความเปนเพ่ือน  เด็กจะแสดงออกในความเปนเพ่ือนดวย   
การเลน  การพูดคุยและการแสดงความรักใครตอผูอ่ืน  โดยการยิ้ม  การยกยอ  การพูดเชื้อเชิญ 
   1.10 ความไมเห็นแกตัว  ไดแก  การที่เด็กแสดงความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอเพ่ือน  
ใหความชวยเหลือเพ่ือน   นอกจากนี้เด็กที่เคยฝกการแบงปนสิ่งของใหผูอ่ืนจะเขาใจคนอ่ืน  ไมหวงของ              
และชวยเหลือผูอ่ืน 
   1.11 การลอกเลียนแบบ ไดแก  การที่เด็กเลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนทีเ่ขา
เห็นวาอาจจะเลียนแบบในขณะเลนเปนกลุมได 
   1.12 พฤติกรรมผูกพัน เด็กเล็กเหมือนกับเด็กวัยทารก ซ่ึงเปนวันทีต่องการความรัก 
ความอบอุน ใกลชิด  เด็กจะคอยๆ ซึมซับ ความผูกพันกับพฤติกรรม และเรียนรูถึงความรักของ
บุคคลรอบขาง 
  2. รูปแบบพฤติกรรมไมมีสังคม   (Unsocial Behavior Patterns)  หมายถึง 
พฤติกรรมทีเ่ม่ือเด็กทําไปแลวสรางความเดือดรอนและความไมพอใจใหแกตนเองและผูอ่ืน   ซ่ึง
ประกอบดวยพฤติกรรมดังตอไปน้ี 
   2.1 พฤติกรรมปฏิเสธ  เด็กจะแสดงคําพูด  อารมณและทาทางวาจาในการปฏิเสธ
ไมใหความชวยเหลือหรือยอมรับความชวยเหลือจากผูอ่ืน 
   2.2 ความกาวราว  เปนปฏกิิริยาตอบสนองตอความไมสมหวัง  เด็กจะแสดง
ออกมาเปนคําพูดมากกวาการใชกําลังตอสูกัน  ชอบเรียกรองความสนใจจากผูอ่ืน 
   2.3 การทะเลาะวิวาท  เกิดขึ้นไดเพราะเด็กยังขาดประสบการณในการเลนกับ
เพ่ือนมักแยงของเลนและเมื่อเติบโตขึ้นจะรูจักปรับตวัในสังคมดีขึ้น 
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  2.4 การลอเลยีน  ขมขู  ชอบรังแกหรือลอเลียนใหผูอ่ืนโมโห  อับอาย 
  2.5 การวางอํานาจ ใชอํานาจเหนือผูอ่ืน  โดยชอบทําตวัเปนนายพูดขมขูผูอ่ืน 
  2.6 การยึดตนเองเปนศูนยกลาง เด็กมีแนวโนมที่จะคดิและพูดเก่ียวกับเรื่องของตัวเอง 
  2.7 ความอคติ  ลําเอียงเปนความผิดของเด็กที่แสดงออกมาเม่ือเด็กรูสึกวาตนเอง 
ดอยกวา 
  2.8 การแบงแยกเพศตรงขามเด็กชายจะหลีกเลี่ยงการเขากลุมหรือเลนรวมกับ
เด็กหญิง 
  รวิวรรณ แสงฉาย (2533: 363 - 364) พฤติกรรมชอบสังคม (Pro social Behavior) 
ไดแก พฤตกิรรมทางสังคมในทางบวกที่สงเสริมใหความรวมมือหรือเอ้ือเฟอตอการกระทํากิจกรรม
ตางๆ ที่สังคมจัดขึ้น หรือสังคมไดรับอยู เม่ือเด็กทําพฤติกรรมเหลาน้ีไปแลว จะสรางความพอใจเปน
ที่นิยมชมชอบแกตนเองและผูอ่ืน ประกอบดวยพฤติกรรมตางๆ ดังน้ี  
  1. การเลียนแบบพฤติกรรม (Imitation) เด็กจะเลียนแบบเจตคติและพฤติกรรมตางๆ 
ของบุคคลที่เขานับถือและอยากจะเปนเชนนั้นบาง  
  2. การแขงขนั (rivalry) ความตองการทีจ่ะเดนหรือดีกวาเด็กคนอ่ืนๆ จะปรากฏใหเห็น
เม่ืออายุประมาณ 4 ป โดยจะเริ่มใหเห็นจากการตองการเดนหรือดีกวาในการเลนเม่ือเด็กอยูในบาน
กอนแลว จึงขยายออกมานอกบาน  
  3. ความรวมมือ (Cooperative) เม่ือปลายอายุ 3 ป การเลนชนิดที่ตองอาศัยความ
รวมมือของกลุมเริ่มพัฒนาและเพิ่มขึ้นเรือ่ยๆ ทําใหเด็กมีโอกาสไดฝกฝนทักษะในการเขาสังคมจาก
การเลน  เปนกลุม  
  4. ความเห็นอกเห็นใจ (Sympathy) เน่ืองจากความเหน็อกเห็นใจนี้ตองการความ
เขาใจในความรูสึกของคนอ่ืน ความเห็นอกเห็นใจจึงมีโอกาสเกิดขึ้นไดเปนครั้งคราวเม่ือเด็กอายุ 3 ป 
และหากเด็กไดเลนกับเด็กอ่ืนมากเทาใด โอกาสที่เด็กจะรูสึกเห็นอกเห็นใจจะคอยๆ เกิดขึ้น  
  5. ความเขาใจความรูสึกของคนอ่ืน (Empathy) เด็กจะตองมีความสามารถที่จะสมมติ
ตนเองเม่ืออยูในเหตุการณน้ัน ความรูสกึน้ีจะตองอาศัยจินตนาการ ความเขาใจความรูสึกน้ีเด็กกอน
วัยเรียนนอยคนที่จะรูสึก  
  6. การยอมรับจากสังคม (Desire for Social Approval) เด็กกอนวัยเรียนตองการ การ
ยอมรับจากเพ่ือนที่ใกลชิดกันมากกวาผูใหญ เด็กวัยน้ีพบวาคนซนและพฤติกรรมที่กอกวน จะเปนที่
ยอมรับของเพื่อน  
  7. การแบงปน (Generosity) เด็กกอนวยัเรียนจะทราบไดจากประสบการณวาการที่จะ
ไดรับการยอมรับจากสังคมก็คือการแบงปนสิ่งของที่ตนมีอยู โดยเฉพาะของเลนใหแกเพ่ือน ซ่ึงการ
แบงปนนี้จะคอยๆ มาแทนที่ความเห็นแกตัว หรือเห็นตนเองเปนศูนยกลาง 
  8. พฤติกรรมการอยูใกลชิดกัน (Attachment) เด็กจะไดรับประสบการณจากวัยทารก
และวัยเด็กวาความพึงพอใจนั้น มาจากความอบอุนและความใกลชิดที่แตละคนใหซ่ึงกันและกัน 
ความใกลชิดกันดังกลาวจะขยายจากบานมายังโรงเรียน ครู เพ่ือน และสิ่งของอ่ืนที่เด็กพอใจ 
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  เบญจา แสงมลิ (2545: 98 - 100) ไดจําแนกลักษณะพฒันาการทางสังคมดังตอไปน้ี  
  1. การชวยเหลือตนเอง คือ การรูจักทําส่ิงตางๆ ใหกับตนเอง เชน การใสรองเทาเอง 
ติดกระดุมเอง สังเกตไดจาก การแตงตวั การรับประทานอาหาร การเขาหองน้ําหองสวม การใช
เคร่ืองมือตางๆ การทํางานและการเลน  
  2. การเขาหมูพวก คือ การเขากับเพ่ือนฝงูและสังคมรอบๆ ตัวเด็ก สังเกตไดจากการ
ปฏิบตัิกิจกรรมรวมกับเพ่ือน การเลนกันกับเพ่ือน หนาตาทาทางที่แสดงออกมาใหสังเกตได การ
แสดงกิริยาทาทางตอเพ่ือน การสนทนาโตตอบตอเพ่ือน  
  3. การเปนผูนําและผูตาม คือ การแสดงตัว แสดงความคิดเห็นหรือแสดงกิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง แลวมีผูปฏิบัตติาม สังเกตไดจาก บุคลิกภาพของเด็ก ความรับผิดชอบของเด็ก 
การยอมรับของเพื่อน การทําตัวเปนตวัอยางที่ดี การจูงใจชักชวนใหผูอ่ืนปฏิบตัติาม  
  4. ความเอ้ือเฟอ คือ การรูจักแบงปนสิ่งของใหเพ่ือนฝูงหรือการมีนํ้าใจ ชวยเหลือ
เพ่ือนฝูง สังเกตไดจาก การพบเพ่ือน การเลนกับเพ่ือน การทํางานกับเพ่ือน การยอมรับของเพื่อน 
การปฏิบัติ  ตอเพ่ือน  
  5. การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน คือ การรูจักใชสงัคม ทําตวัใหเปนประโยชนแก
เพ่ือนฝูงและคณะ สังเกตไดจาก การรับใชครู ผูใหญ การรับใชสังคม เพ่ือนฝูง การแสดงน้ําใจในการ
ชวยเหลือผูอ่ืน ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ทั้งที่บานและที่โรงเรียน การเสนอตัวใหความ
ชวยเหลือผูอ่ืน  
  6. ความรวมมือ คือ การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ กับเพ่ือน กับครูกับ
โรงเรียน สังเกตไดจากขณะทํางานรวมกับเพ่ือน ขณะเลนรวมกับเพ่ือน การปฏิบตัิตามระเบียบของ
โรงเรียน ผลงานของเด็ก ปฏิบัตติามสิทธแิละหนาที ่ 
  7. ความรับผดิชอบ คือ การมุงม่ันในการที่จะทํางานหรือสิ่งที่รับมอบหมายใหสําเร็จ มี
ความหวงใย เอาใจใส เปนธุระกับงานนัน้ๆ สังเกตไดจาก การเก็บรักษาสิ่งของหลังจากการเลนและ
ทํางาน ลักษณะทาทีที่รับมอบหมายงาน ลักษณะทาทีในการทํางาน ความสําเรจ็ของงานที่ทํา ความ
อดทน มีระเบียบวินัย 
  8. มารยาท ความประพฤติที่ดีงาม ซ่ึงแสดงและปฏบิัติไดถูกตองตามวัฒนธรรมไทย
และเหมาะสมกับบุคคล สังเกตไดจาก การสนทนาโตตอบ การปฏิบัตติอเพ่ือน ผูใหญ ผูที่ต่ํากวา 
การปฏิบัตตินไดถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทย 
  สรุปไดวาพฤติกรรมชอบสังคมเปนพฤตกิรรมทางบวกซึ่งเด็กเรียนรูที่จะทํากิจกรรม
กับเพ่ือน เพ่ือแสดงพฤติกรรมที่สรางความพึงพอใจใหผูอ่ืนยอมรับ ซ่ึงรูปแบบของพฤติกรรมทีแ่สดง
ออกมา เชน การแบงปน  ความรวมมือ   การอยูรวมกับผูอ่ืน  การแขงขัน  ความเชื่อม่ันในตนเอง  
ความมีเมตตา   การยอมรับจากสังคม เปนตน สําหรับเด็กที่แสดงพฤติกรรมที่เปนพฤติกรรมทางลบ 
เชน ความกาวราว การใชอํานาจเหนือผูอ่ืน ความเห็นแกตัว การยึดตนเองเปนศูนยกลางออกมานั้น 
จะนําไปสูปญหาตางๆ ในสงัคมในอนาคต  
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  การแบงปน 
  เสตาป  (Staub. 1971: 805 - 816) ไดศึกษาเก่ียวกับการแบงปนพบวา เด็กปฐมวัย
เพศหญิงจะตอบสนองการขอรองของเพื่อนมากกวาเพศชาย และเด็กชายจะแสดงพฤติกรรมแบงปน  
มากกวาเพศหญิง 
  เฮอรล็อกค  (Hurlock. 1980: 126) กลาวา จากประสบการณการอยูรวมกับผูอ่ืน ทํา
ใหเด็กเล็กคนพบวา วิธทีี่เขาจะไดรับการยอมรับจากสังคมไดคือ การที่เด็กจะตองแบงปนสิ่งที่เขามี
ใหกับผูอ่ืนโดยเฉพาะของเลน ซ่ึงจะทําใหเด็กคลายความเห็นแกตวัออกไป ในทํานองเดียวกนั จาก
งานวิจัยของ เบิรช; และบลิสแมน (Birch; & Billman. 1986: 387 - 395) แสดงใหเห็นวา เด็กจะ
แสดงพฤติกรรมแบงปนใหเพ่ือนที่คุนเคยมากกวาคนทีคุ่นเคยนอยกวา 
  ครอกและลามม  (ปทมา ศุภกําเนิด. 2545: 13; อางอิงจาก Krogh; & Lamme. 1983. 
Children Education. P.183 - 192) ไดกลาวถึงทฤษฎีของดามอนและแซลแมนไววา การแบงปน
และการใหของเด็กอายุ 4 - 6 ป จะยึดตนเองเปนศูนยกลางและยึดเปนรูปธรรม เด็กจะมีความรักและ
หวงแหนสิ่งของที่เปนของกิน ของใช ของเลน และมักชอบสิ่งของอยางเดียวกัน ดังน้ัน สิ่งของที่เด็ก
จะแบงปนใหเพ่ือนจึงเปนสิ่งที่ไมชอบ 
  ภรณี  คุรุรัตนะ (2533: 7)  ไดจําแนกพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยในชวงอายุ
ระหวาง  3 - 6  ป  ไวดังน้ี 
  อายุ 3 ป พฤติกรรมของเด็กมีลักษณะสนุกที่ไดเลนกับเด็กคนอ่ืนตองการมีเพ่ือน 
ตองการความรัก  และการยอมรับจากผูใหญ  มีความเปนอิสระในการเลน 
  อายุ 4 ป พฤติกรรมจะมีลกัษณะชอบเลนกับเพ่ือนเปนกลุม  และกลุมที่เลนน้ันก็ขึ้นอยู
กับกิจกรรมที่เขาสนใจ เร่ิมคบกับเพ่ือนบางคนที่ถูกใจ การเลนจะเลนเปนแบบสมมตแิละใชจินตนาการที่
มีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆ มีความกังวลหวงใยตอเด็กที่ออนแอกวา ไมมีความแนนอนในการรอคอย  
ตองการใหผูใหญปลอบโยนในบางครั้ง 
  อายุ 5 ป จะมีความพอใจที่จะเลนคนเดียวเปนเวลานานๆ ชอบเลนกับเพ่ือนชอบ
แขงขันและมีการรวมทีมกันในการแขงขนัตองใหผูใหญตัดสินบางครั้งไมพอใจเม่ือเห็นเด็กที่โตกวา
เลนรุนแรง 
  อายุ 6 ป  พฤติกรรมมีลักษณะเร่ิมหางจากผูใหญ  แตตองการความชวยเหลือและตอง
เรียกรองคําชมเชย  มักทะเลาะกบัเพ่ือน  แตตองการเพ่ือนเลน  อาจจะรักเพ่ือนบางคนเปนพิเศษ  
ชอบหวงของเลน 
 
  ความรวมมือ 
  มุสเซน; และคนอ่ืนๆ (Mussen; & other. 1996: 358) ไดกลาววา การรวมมือ ในการ
ทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม หมายถึง การทํากิจกรรมรวมกันของคน 2 คน หรือมากกวาเพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายรวมกัน เชน ในการเลนเกม การเลนกีฬา เด็กจะเรียนรูการเลน และการทํางาน
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รวมกันกับเพ่ือนคนอ่ืน เม่ืออายุเขา 4 ป และจะเลน หรือทํางานรวมกับเพ่ือนไดเปนเวลานานขึ้นที
ละนอย ถาเด็กยังมีโอกาส ในการเลนและทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือนมากเทาใด เด็กก็จะเรียนรูทีจ่ะให
ความรวมมือ ในการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมกับเพ่ือน ไดมากขึ้นเทาน้ัน 
  คอรลิน; และเอชเมอร (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2528: 228; อางอิงจาก
Collins; & Ashmors. 1970) อธิบายวา การรวมมือในการทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม หมายถึงการ
ที่บุคคล 2 คน มีจุดมุงหมายอันเดียวกันในการกระทําตางๆ ใหบรรลวุัตถุประสงค ในทํานองเดียวกัน 
โดยการที่เด็กไดอยูรวมกันเปนกลุมจะดวยการทํางานรวมกันหรือไมไดทํางานรวมกันโดยตรงก็ตาม 
ยอมเปนการหลอหลอมความคิดรวมกัน รูจักเคารพนับถือกัน รูจักผอนสั้นผอนยาวใหกัน รูจัก
เสียสละใหกัน พฤติกรรมที่มีคุณคาเชนน้ีจะเกิดขึ้นไดดวยการประพฤติปฏิบตัิใหตอเน่ืองหรือเปน
ความเคยชิน การอยูรวมกันน้ีตองเร่ิมตนดวยระเบียบแบบแผน เสรีภาพนั้นไมใชสักแตวาทําอะไรก็
ได แตเสรภีาพตองไมรบกวนหรือเบยีดเบียนผูอ่ืน หองเรียนที่ไดรับการแนะนําและเอาใจใสเปน
อยางดีในการอยูรวมกัน แตมิใชการขูบังคับกัน จึงจะเปนหองเรียนที่พัฒนาพฤตกิรรมการอยูรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพ  (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2537: 203) การใหโอกาสเด็กเลนและทํากิจกรรมตางๆ รวมกับ
ผูอ่ืนโดยเฉพาะเด็กดวยกัน เด็กจะเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมในการอยูรวมกับผูอ่ืน เด็กไดรับ
การถายทอดดานมารยาทและกติกาทางสังคม เกิดสํานึกความรบัผิดชอบตอสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
สังคม (ทิศนา แขมมณี; และคณะ. 2536: 80) 
  สมพงษ สิงหะพล (2542: 41) กลาวถึงลักษณะการเรียนรูแบบรวมมือมีลักษณะสําคัญ
ดังน้ี  
  1. สมาชิกในกลุมทํางานรับผิดชอบรวมกัน สนใจการทํางานของตัวเองเทาๆกับการ
ทํางานของกลุม ผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานจะออกมาในลักษณะงานกลุมทีมที่จะไดรับรางวลั
ระดับใดตองเรียนใหถึงเกณฑที่กําหนด  
  2. ความสําเรจ็ของกลุมขึ้นอยูกับการเรียนรูของทุกคน ซ่ึงเนนใหสมาชิกทุกคน
รับผิดชอบการเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือกันในการทํางานตางๆ ในกลุมของตนเอง  
  3. ทุกคนในกลุมมีโอกาสเทาเทียมกันในการประสบความสําเร็จหมายความวา นักเรียนใน
กลุมสามารถชวยทีมของตนได โดยการพัฒนาการเรียนของตนใหดีขึ้นกวาเดิม ไมวานักเรียนจะ
เรียนเกง ออน หรือปานกลาง ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะทําดีที่สดุ 
  จากการวิจัยของ ลักคะณา เสโนฤทธิ์ (2551: 65 - 67) ศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยัในดานการชวยเหลือ การแบงปน และการ
ยอมรับผูอ่ืน ซ่ึงจากการวิจัยพบวา 
  พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาโดยการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเปนการจัดกิจกรรมที่มีเปดโอกาสใหเด็กไดเลน และมีปฏสิัมพันธกัน โดยการ
พูดหรือการกระทําภายใตกติกาขอตกลง ซ่ึงมีเน้ือหาในเกมแตละชดุสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางสังคม เน้ือหาในเกมและคาํคลองจองที่สอดคลองกันยังชวยใหเด็กไดเกิดประสบการณ
ใหม และชวยใหเด็กเกิดทกัษะในการอยูรวมกันกับผูอ่ืน เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในดานการ
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ชวยเหลือ การแบงปน การยอมรับ ตามกฎเกณฑของสังคม พฤติกรรมการแสดงออกมา เพ่ือจะ
ไดรับการยอมรับจากเพ่ือน คือ การแบงปนสิ่งของที่ตนเองมีอยู โดยเฉพาะของเลนใหเพ่ือน ซ่ึงการ
แบงปนนี้จะคอยๆ มาแทนที่ความเห็นแกตัว หรือการเห็นตนเองเปนศูนยกลางของเด็ก โดยการ
เสริมแรงจากครูเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมทางบวกในดานการแบงปน ครูก็จะใหรางวัลโดยการปรบมือ
หรือการกลาวชมเชย โดยกําหนดกติกา ขอตกลงที่เนนพฤติกรรมการแบงปน จะเห็นไดวาเด็กเร่ิม
แบงปนอุปกรณ และปฏบิตัิตามกติกาขอตกลงในการเลนเกม และแบงปนอุปกรณ เพ่ิมมากขึ้น แต
ครูตองคอยตองย้ําบอยๆ พฤติกรรมในดานการแบงปนก็จะเกิดขึน้เอง 
  จากการวิจัยของจตุพร แสงหาญ  (2549: 56 - 57)  ศึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบจิตปญญาที่มีตอพฤตกิรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย ในดานความเอ้ือเฟอ ดาน
การชวยเหลือ ดานความรวมมือ และดานการเอ้ืออาทร ซ่ึงจากการวิจัยพบวา 
  การเรียนแบบจิตปญญา ซ่ึงในการสอนมีการทํากิจกรรมกลุม เด็กไดรวมกันคิด รวมกัน
คนทุกคร้ังในหนวยการเรียน เม่ือเด็กทํากิจกรรมรวมกันจะมีขอตกลง และตองยอมรับฟงความคิด
ของผูอ่ืน และทํากิจกรรมรวมทํากิจกรรมใหสําเร็จ กิจกรรมน้ีเด็กมีการแบงหนาที่ความรับผดิชอบ
กันภายในกลุม ซ่ึงลักษณะกิจกรรมการเรียนนี้กระตุนใหเด็กเกิดความม่ันใจในตนเอง เม่ือเกิดการ
ยอมรับจากเพ่ือนและผูอ่ืน เด็กจะมีความรูสึกที่ดีตอคนอ่ืน ตลอดเวลาตองใชการแสดงออก การ
เรียนแบบรวมมือ การชวยเหลือกัน ทําใหเด็กเกิดการแบงปน  กิจกรรมที่ผูเรียนตองแสดงออก ทํา
ใหผูเรียนมีความม่ันใจและกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นและมีอิสระในการคิด เม่ือเด็กไดคิด
จะเรียนรูตามความสนใจเปนการเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค ลดพฤติกรรมที่ไมตองการลดลงในการ
แสดงออก 
  สรุป การสอนใหเด็กเรียนรูเร่ืองการแบงปนนั้น จะชวยใหเด็กเอาใจใสในความตองการ
ของผูอ่ืน เพ่ือจะไดรับการยอมรับจากเพ่ือน การแบงปนโดยเร่ิมจากการแบงปนขนม หรือของเลนที่
ไมชอบกอนเพ่ือแสดงถึงความมีนํ้าใจ และสนใจความรูสึกของผูอ่ืน โดยเริ่มจากการแบงของเลนให
เพ่ือน ซ่ึงการแบงปนน้ีจะคอยๆ มาแทนที่ความเห็นแกตัว หรือการเห็นตนเองเปนศูนยกลางของเด็ก  
การสงเสริมใหเด็กเรียนรูถงึการรวมมือในการทํางานกับผูอ่ืนจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูที่จะ
รับผิดชอบ การทํางาน หรือทํากิจกรรมตางๆ  การหลอหลอมความคิดรวมกัน รูจักเคารพนับถือกัน 
รูจักผอนสั้นผอนยาวใหกัน รูจักเสียสละใหกัน ใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน และเรียนรูที่จะกระทํา
ตามสังคม ดวยเกิดความสํานึกจากภายในจิตใจวาเปนคานิยมที่ดีงาม ซ่ึงจะไมทําใหเกิดความ
เดือดรอนตอตนเอง และบุคคลอ่ืน แรงจูงใจที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการแบงปน และเรียนรูถึงการ
รวมมือในการทํางานกับผูอ่ืน คือ การใหรางวัล การปรบมือ การใหคําชมเชย ซ่ึงวิธีน้ีจะมีผลดีใน
ระยะยาว  
  ดังน้ันจะเห็นไดวาลักษณะพฤติกรรมการชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่เด็กแสดงออกมา
ในดานตางๆ เชน การแบงปน ความรวมมือกับผูอ่ืนที่ปรากฏน้ัน  แสดงใหเห็นวาเด็กตองการมี
เพ่ือน ตองการยอมรับในสังคม โดยเด็กจะปรับตวัเขากับผูอ่ืน และสภาพแวดลอม เรียนรูที่จะสราง
ความสัมพันธกับผูอ่ืนและแสดงพฤติกรรมที่สังคมยอมรับออกมา และอยูรวมในสังคมไดอยางเปนสุข 
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 1.6 แนวทางการสงเสริมพฤติกรรมชอบสังคม 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2545: 25) ไดกลาวถึงพฤติกรรมทางสังคมที่ควรสงเสริมสําหรับ
เด็กปฐมวัย คอื 
  1. การฝกการชวยเหลือตนเอง เด็กกอนวัยเรียนมีความพรอมที่จะเรียนรูเพ่ือการชวย
ตนเอง เชนการแตงกาย การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขวทิยา ซ่ึงหากเด็กไดทําและพ่ึงพา
ตนเองแลวจะทําใหเด็กเห็นคุณคาของตน การฝกหัด และการสงเสริมใหชวยตนเองมีความสําคัญ
มาก การมองวาเด็กออนแอ ตองประคบประหงม ตองใหความชวยเหลือในทุกดาน เปนการกระทําที่
ทําใหเด็กเกิดการออนแอ การสรางความม่ันใจใหกับเด็ก โดยใหเด็กไดชวยเหลือตนเอง 
  2. ฝกการมีสวนรวมกับครอบครัว เด็กอายุ 5 - 6 ป ชอบทํางานตามแบบผูใหญมาก 
เชน การวาดบาน ถูบาน ซักผา  ผูใหญควรใหโอกาสในการทํางานบานรวมดวย เพราะเด็กกอนวัย
เรียนเปนวยัของความอยากเรียนรู การไดชวยงานผูใหญจะทําใหเด็กภูมิใจมาก 
  3. การสรางนิสัยการมีเพ่ือน   เปนทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธการอยูรวมกับ
ผูอ่ืน เด็กตองไดรับการกระตุนใหรูจักการเลนกับผูอ่ืน  สัมพันธกับผูอ่ืน โดยผูใหญอาจพาเด็กไปเลน
กับเพ่ือน หรือพาเพ่ือนมาเลนกับเด็กทีบ่าน การใหเด็กมีโอกาสรางความสัมพันธกับเด็กอ่ืน จะทําให
เด็กเรียนรู การมีสวนรวม การแบงปน การตอบสนองตามความรูสึกของตนเอง และผูอ่ืน 
  4. การสรางวินัยในตนเอง ไดแก วาจาดี กริยาดี มีความรับผิดชอบ และการควบคุม
ตนเองได การสรางวินัยเปนกระบวนการชวยใหเด็กพัฒนาพฤติกรรมที่ดีดวยการเรียนรู การควบคุม
กํากับพฤติกรรมของตนใหเกิดขึ้นเปนของตนเองดวยตวัเอง และตดิตัวไปตลอดชีวติ พอแม คือ
บุคคลสําคัญตอการเสริมสรางวินัยใหกับเด็กดวย การสอนกฎเกณฑ ระเบียบวธิ ีและใหกําลังใจ เม่ือ
เด็กทําถูกตอง ไมปลอยใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจนติดเปนนิสัย 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธริาช (2544: 31 - 35) การสงเสริมพฤติกรรมทางสังคม
ใหกับเด็กเปนการพัฒนาพฤติกรรมใหมใหเกิดกับเด็กอาจทําไดดังน้ี 
  1. การปรับพฤติกรรมของเด็ก ตองใหเด็กคอยๆ ปรับพฤติกรรมทีละนอยดวยการเสริมแรง 
เชน ใหการเสริมแรงเวลาที่เด็กแสดงพฤตกิรรมที่เหมาะสม หรือเม่ือเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
  2. การพัฒนาพฤติกรรมโดยใหแบบที่ดี การใหเด็กเห็นตัวอยางที่ดี จะชวยใหเด็ก
เลียนแบบตาม เด็กมักจะชอบเลียนแบบคนที่เด็กชื่นชม เชน พอแม ครู ญาติ พ่ีนอง เพ่ือน นักกีฬา 
ตัวละครในนทิานและผูที่มีชื่อเสียง 
  3. การใหสัญญาณเตือนพฤติกรรม โดยการแสดงออกดวยวาจาหรือทาทางวาเด็กควร
ทําหรือไมดวยคําพูดหรือการพยักหนา เปนการใหสัญญาณเตือนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกอนที่เด็ก
จะทําอะไรลงไป จะดีกวาการติเตยีนเม่ือเด็กทําอะไรผิดลงไปแลว  
  การสงเสริมพฤติกรรมสังคมใหกับเด็ก  เพ่ือนําไปสูการมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ
อาจทําไดดังน้ี (ประมวญ  ดิคคินสัน.  2527: 107)   
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  1.  การกําหนดตารางกิจกรรมประจําวันอยางเหมาะสม  และตอเน่ืองกันโดยจัด
กิจกรรมที่ตองใชพลังและกจิกรรมที่ผอนคลายสลบักัน  ทําใหเด็กไมเบื่อหนาย  มีบรรยากาศการ
เรียนรูที่ดี  การที่เด็กรูกิจกรรมประจําวันและสิ่งที่ครูคาดหวังใหเด็กทําจะเกิดความเปนระเบียบและ
รูสึกม่ันใจ 
  2. การเสริมแรง  การเสริมแรงทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมจะชวยใหเด็ก
มีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ  ในการเสริมแรงพฤติกรรมทางสังคมแกเด็กปฐมวัยน้ันควรพูดใหชัดเจน
วาเด็กไดแสดงพฤติกรรมทีดี่อยางไร  คําชมเชยของครมีูคาสําหรับเด็กสวนใหญ  เพราะเปนตวัอยาง
ที่ดีเด็กมักจะเอาอยาง  บางครั้งอาจใชทาทางแทนการเสริมแรงดวยวาจาตามความเหมาะสม 
  ประภาพรรณ เอ่ียมสุภาษติ (2537: 121) กลาววาการเสริมแรงทางบวกที่นิยมใชใน
การพัฒนาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย แบงออกไดเปน 4 ประเภทไดแก 
  1. ตัวเสริมแรงที่เปนอาหารหรือสิ่งที่เสพได ไดแกขนม เคร่ืองด่ืมหมากฝรั่ง ลูกอม 
ของเลนเปนตน 
  2. ตัวเสริมแรงทางสังคม มี 2 ลักษณะ ไดแก ตัวเสริมแรงที่เปนคํา พูด กลาวชมเชย 
ยกยอง เชน “เกงมาก” “ดีมาก” “เยี่ยมจริงๆ” “นารักมาก” เปนตน และตวัเสริมแรงที่เปนทาทาง
แสดงถึงความพึงพอใจ เชน การยิ้ม การมองตา การกอด การพยักหนาการแตะตัว การจับมือ และ
การแสดงทาทียอมรับ เปนตน 
  3. ตวัเสริมแรงที่เปนกิจกรรมหรือสิทธิพิเศษ  ไดแก  การใชกิจกรรมหรือสิทธิพิเศษท่ี
เด็กชอบมากที่สุดมาเปนเง่ือนไขใหเด็กทาํ กิจกรรมที่ไมชอบหรือชอบนอย เชน การที่เด็กชอบดู
โทรทัศนแตไมชอบอาบนํ้าในตอนเชา พอแมอาจวางเง่ือนไขการเสริมแรงโดยบอกเด็กวา “ถาลูก
อยากดูโทรทัศนจะตองอาบน้ําตอนเชา” เปนตน 
  4. ตัวเสริมแรงที่เปนเบี้ยอรรถกร ไดแก การใช ดาว โบว สติกเกอรรูปตางๆ เปนตัว
เสริมแรง เชน เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบในงานทีไ่ดรับมอบหมายไดสําเร็จเขาจะได
เบี้ยอรรถกรและเลือกทํา กิจกรรมอิสระตามความสนใจ เปนตน 
  ดังน้ันสรุปไดวาพฤติกรรมทางสังคมที่ควรสงเสริมใหกับเด็กปฐมวยั คือ การฝกใหเด็ก
ไดรูจัก รูจักการแบงปน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การชวยเหลือตนเอง มีความรับผิดชอบ มีมนุษย
สมัพันธ โดยวิธีในการสงเสริมเพ่ือใหเด็กเกิดพฤติกรรมใหมขึ้นมา ทําไดดังน้ี คือ การปรับพฤติกรรม
เด็ก โดยการปรับทีละนอยดวยการใหการเสริมแรง เชนคําชมเชย ของรางวัล สิทธิพิเศษ ใหเด็ก
เลียนแบบบุคคลท่ีเด็กชื่นชอบ และควรใหสัญญาณเตือนเม่ือเด็กมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ทั้งน้ี
จะตองใหการสงเสริมอยางเหมาะสมและตอเน่ือง 
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 1.7 งานวิจัยที่เก่ียวกับพฤติกรรมชอบสังคม  
  งานวิจัยตางประเทศ 
  แอมไมดอน (Amidon. 1967: 161 - 166) ไดใชแบบวิเคราะหกิริยารวมทางวาจาของ
ของแฟลนเคอร พบวา การใชอิทธิพลในการเรียนแบบทางออมในการสอน ซ่ึงไดแก การยอมรับฟง
ความรูสึกของเด็ก ยกยอง ชมเชย การนําความคิดเห็นของเด็กมาใช การถามคําถาม จะชวยใหเด็ก
มีความกลาทีจ่ะแสดงออก มีความเชื่อม่ันในตนเอง และประสบความสําเร็จในการเรียนสูงการการ
เรียนการสอนแบบทางตรงซึ่งไดแก การบรรยาย การออกคําส่ัง และการวิจารณ 
  แมรี่ (Mary. 1981: 4603) ไดศึกษาปฏสิัมพันธของเด็กที่มีความสามารถ ในการเขา
กลุมเพ่ือนในแงของความถีข่องพฤติกรรม และระยะเวลาของการปฏิสัมพันธ และวธิีการเขากลุม
เพ่ือนรวมทั้งความรูสึกและการเขากลุมไมได กลุมตัวอยางอายุ 4 ป จํานวน 40 คน เปนชาย 20 คน
และหญิง 20 คน วิธีการศกึษาใชเทคนิคสังคมมิติบันทึกพฤติกรรมขณะเด็กเลนดวยวีดีโอเทปคนละ 
1 นาที แลวนํามาตีความ จากน้ันนํามาจัดเปนประเภทพฤติกรรม ผลการวิจัยปรากฏวา เด็กที่มี
ความสามารถในการเขากลุมเพ่ือนมากมีปฏิสัมพันธมากกวา และใชเวลาในการปฏิสัมพันธยาวนาน
กวาเด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพ่ือนนอย เด็กที่มีความสามารถในการเขากลุมเพ่ือนจะใช
พฤติกรรมปฏสิัมพันธหลายวิธ ี และวธิีการท่ีเขากลุมแลว ไมไดผลนอยกวา จะใชวิธีการทางลบ
มากกวา ไมมีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญของวิธีการที่ใชในการเขากลุมเพ่ือนในแงของ
วิธีการทางลบกับวธิีการที่ไมไดผล 
  บาร - ทาล และคนอ่ืนๆ (Bar - Tal; & others. 1982: 396 - 402) ไดทําการศึกษาเชิง
สังเกตกับพฤติกรรมการชวยเหลือของเด็กปฐมวัย จํานวน 156 คน ที่มีอายุระหวาง 1 - 3 ป เด็ก   
แตละคนไดรับการสังเกต 3 คร้ังๆ ละ 10 นาที ในระหวางกิจกรรมการเลนอิสระในการสังเกต        
ผูสังเกตไดลงรหัสพฤติกรรมการชวยเหลอืแตละอยางทีเ่ด็กแสดงออกมาไมวาพฤตกิรรมการชวยเหลือ
น้ันจะเปนพฤติกรรมที่เด็กไดแสดงออกมาจริงๆ หรือแสดงออกมาในการเลนแบบสรางจินตนาการ 
ผลการวิจัยพบวาโดยทัว่ไปแลวพฤติกรรมการชวยเหลือของเด็กไมเพ่ิมขึ้นตามอายุ แตเด็กจะแสดง
พฤติกรรมชวยเหลือในสถานการณที่เปนการเลนแบบสรางจินตนาการนอยลงและแสดงพฤติกรรม
ชวยเหลือจริงๆ ออกมามากขึ้นและเด็กชวยเหลือเพ่ือนดวยการปลอบใจในสถานการณจริงๆ มาก
ขึ้น แตชวยเหลือดวยการใหสิ่งของแกเพ่ือนในสถานการณจริงนอยลงเม่ืออายุมาก 
 
  งานวิจัยในประเทศ 
  วราภรณ ปานทอง (2548: 61) ศึกษาเปรียบเทยีบพฤติกรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวัย  
ที่ไดรับการการจัดกิจกรรมการเลานิทานคติธรรมประกอบการเลนบทบาทสมมุติ ตลอดระยะเวลา    
8 สัปดาห พบวา ในแตละชวงสัปดาห เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวมแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กอนและหลังการทดลอง 
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  จตุพร แสงหาญ (2549: บทคัดยอ) โดยศึกษาระดับพฤติกรรมชอบสังคมของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา  
  ผลการศึกษาพบวา  
  1. พฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญาทุก
ดานอยูในระดับดีมาก  
  2. พฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา
สูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญาอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  อโนชา ถิรธํารง (2550: บทคัดยอ) ศกึษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับจากการจัดกิจกรรมรูปแบบศิละปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู ผลการวิจัยพบวาทักษะทางสังคม
โดยรวม และจําแนกรายทักษะมีคาเฉลีย่คะแนนสูงขึน้ อยางมีนัยสําคัญทางสถติริะดับ .05  
  อริสา โสคําภา (2551: บทคัดยอ) ศกึษาการเปลีย่นแปลงระดับคะแนนพฤติกรรม   
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลานิทานอีสปประกอบการใชสถานการณจําลอง 
ผลการวิจัยพบวา ในระยะเวลา 8 สัปดาห เม่ือวิเคราะหคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานความรวมมือ ดานการชวยเหลือ และ ดานการแบงปน ของ
เด็กปฐมวัยสูงขึ้นอยางชัดเจน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
  ลักคะณา เสโนฤทธิ ์(2551: บทคัดยอ) ศกึษาการเปลีย่นแปลงระดับคะแนนพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยกอน
การจัดกิจกรรม และระหวางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ในแตละชวงสัปดาห มีคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมทางสังคมโดยเฉลี่ยรวม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพ่ิมขึ้นตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห 
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ไดแก การชวยเหลือ การแบงปน การยอมรับผูอ่ืน โดยคาเฉลี่ย
รวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

3. เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรม 
พับกระดาษ 
 3.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ (2536: 13) ใหความหมาย กิจกรรม
ศิลปะสรางสรรค วา กิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปศึกษาตาง ๆ ไดแก การตัดกระดาษ การลากโยงเสน 
การวาดภาพระบายส ี การรอยลูกปดและวัสดุตางๆ ที่มุงพัฒนากระบวนการคิดสรางสรรค การรับรู
เก่ียวกับความงามและสงเสริมกระตุนใหเด็กแตละคนไดแสดงออกตามความรูสึกและความสามารถ
ของตนเอง  
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  กรมวิชาการ (2545: 2) กลาววา ลักษณะธรรมชาตขิองศิลปะเปนการเรียนรูเทคนิค 
วิธีการทํางาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ ทําใหผูเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุน
ใหคิดริเริ่มสรางสรรค ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพ และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย 
และสากล 
  ศรีแพร จันทราภิรมย (2550: 28) สรุปวา ศลิปะสรางสรรค เปนกิจกรรมที่เด็กไดใช
ประสาทสัมผสัทั้งหาในการรับรู โดยอาศัยประสบการณ สิ่งแวดลอม จนเกิดความเขาใจทําใหเกิด
ความคิดจินตนาการ และมีการแสดงอออก โดยใชการถายทอดผลงานแสดงความรูสึกตางๆทีต่นเอง
ไดเรียนรู ซ่ึงแสดงออกทั้งความคิด ความรูสึก ปญญา อารมณ และทําใหศักยภาพที่อยูในตวับุคคล
ใหมีการพัฒนาสรางสรรคสิ่งแปลกใหม พรอมทั้งเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทุกดานใหมี
ความพรอมในการเรียนรูสิง่ตางๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
  สมศรี เมฆไพบูลยวัฒนา (2551: 8 - 9) กลาววา.กิจกรรมศิลปะสรางสรรค หมายถึง 
การถายทอดความคิดสรางสรรค จินตนาการ ธรรมชาต ิ ประสบการณ อารมณ ความรูสึก เพ่ือ
สื่อสารและแสดงออกผานสื่อ วัสดุใหผูอ่ืนเขาใจเกิดเปนผลงานออกมา ซ่ึงการจัดกิจกรรมจะไมมีการ
บังคับใหเด็กทํา แตเปนกิจกรรมเสรีที่เด็กทุกคนสามารถจะทําไดเม่ือตนเองเกิดความตองการพอใจ
และสนใจ โดยใชศลิปะหรอืวิธีการตางๆ เปนเคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม เชน การวาดภาพ ระบายส ี
พิมพภาพ ปน ฉีก ตัดปะ การประดิษฐ ฯลฯ โดยเด็กจะใชประสาทสัมผัสในการรับรู และการ
เคลื่อนไหวรางกายในการควบคุมลําตวั แขน น้ิวมือใหประสานสัมพันธกันกับการใชเคร่ืองมือตางๆ 
และกิจกรรมศลิปะสรางสรรครอยดอกไมเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญกิจกรรมหนึ่งในการสรางงาน
ศิลปะสรางสรรค 
  ปเตอรสัน (ปริษา บุญมาศ. 2551: 20; อางอิงจาก Peterson. 1958: 101) กลาววา
เด็กทุกคนตองการที่จะแสดงออกทางดานความคิด และความรูสึกตางๆ ศิลปะเปนแนวทางที่เปด
โอกาสใหเด็กไดแสดงออก อีกทั้งยังสามารถถายทอดความรู ความรูสึก และความเขาใจรวมทั้ง
บุคลิกภาพ และความเปนอิสระของเด็กออกมา ซ่ึงเปนสิ่งที่ถายทอดประสบการณ และจินตนาการ
ของเด็กแตละคนออกมา 
  จากความหมายของกิจกรรมศิลปะสรางสรรค สรุปไดวา กิจกรรมที่ใชศิลปะซ่ึงไดแก 
การวาดภาพ ระบายส ี พิมพภาพ พับ ปน ฉีก ตัดปะ การประดิษฐ  ในการถายทอดความคิด
สรางสรรค จินตนาการ ธรรมชาต ิประสบการณ อารมณ ความรูสกึ และสะทอนความคิดของตัวเอง
ออกมาเปนผลงานผานประสาทสัมผัสทั้งหา ซ่ึงในระหวางการทํากิจกรรม หรือสรางสรรคงานศลิปะ
น้ัน  เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง และสิ่งแวดลอมรอบตัว  
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 2.2 ความสําคัญและ ประโยชนของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  กิจกรรมศิลปะสรางสรรค เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กทําอยางเสรี ซ่ึงจะชวยพัฒนาเด็ก  
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยครูพึงระลึกเสมอวาศลิปะสําหรับเด็กมิได 
เนนใหเด็กทําไดสวยหรือเหมือนจริง แตเพ่ือใหเด็กไดพัฒนาครบทกุดานจากกิจกรรมนี้  (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต.ิ ม.ป.ป.: 1)  นอกจากนี้กิจกรรมสรางสรรคศิลปะยัง เปน
กิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก  กิจกรรม
สรางสรรคจึงไมเปนเพียงแตสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือมือ-ตา และการผอนคลาย
ความเครียดทางอารมณเทาน้ัน แตยังเปนการสงเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝกการ
รูจักทํางานดวยตนเอง และฝกการแสดงออกอยางสรางสรรค ทั้งทางความคิดและการกระทํา ซ่ึง
ถายทอดออกมาเปนผลงานทางศิลปะและยังนําไปสูการเรียน เขียน อาน อยางสรางสรรคตอไป 
(ภรณี คุรุรัตนะ. 2535: 67) Arnhein (1983: 9 - 11) กิจกรรมศิลปะสรางสรรคยังมีประโยชนใน      
แงของการฝกการแสดงออกตามความคิดของเด็กเพราะกิจกรรมศิลปะสรางสรรค สามารถสงเสริม
ความคิดจินตนาการตางๆ ของเด็ก ซ่ึงในขณะที่เด็กสรางสรรคศลิปะนั้น เด็กจะจัดระบบความคิด
อยางรวดเร็วและตอเน่ือง ในอันที่จะควบคุมการแสดงออกใหเปนไปอยางที่เขาคิดคํานึง งานศิลปะ
ของเด็กจึงเปลี่ยนไปตามแงมุมความคิดตางๆ น้ัน ซ่ึงความคิดทั้งหมดยอมมีความหมายสําหรับเขา 
การคิดและการมีความหมายสําหรับเขาจึงเปนวิถีการเรียนรูทางหนึ่ง และดวยประสบการณเชนนี้
ยอมเปนผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการคิด  (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2532: 237) 
  องคการ อิมทรัมพรรย; และคนอื่นๆ (2526: 279 - 282) ไดกลาวถึงกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรควาเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกอยางอิสระชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินในการทํางานมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความคิดสรางสรรค มีเหตุผล รูจักสังเกต มี
ความสามารถในการประยุกตใช เปนผูกลาตัดสินใจ และฝกใหเปนผูที่มีความสามารถในการแกปญหา 
  สําหรับ ลลิตพรรณ  ทองงาม (2539: 12 - 24)  ศิลปะ เปนสิ่งจําเปนในการปูพ้ืนฐาน
และเปนสิ่งสําคัญทางการศกึษา ดังน้ันศิลปะจึงมีประโยชนในการพัฒนาเด็กไดหลายดาน ดังน้ี 
  1. ศิลปะชวยพัฒนาการทางดานอารมณ  การวาดเขียนชวยใหเด็กมีพัฒนาการทาง
อารมณดีขึ้น ระดับของพัฒนาการจะขึ้นอยูกับการแสดงออกมาจากรูปภาพซึ่งเปนงานของเด็ก  ระดับ 
ของการแสดงตัวตนจะมีตั้งแตการพัฒนาการขั้นต่ําซ่ึงเด็กวาดรูปซํ้าๆ ออกมาเปนพิมพเดียวกันหมด  
จนกระทั่งถึงพัฒนาการขั้นสูง  ซ่ึงเด็กจะวาดภาพอยางมีความหมายและมีความสําคัญตอตวัเขาเอง  
โดยเฉพาะเด็กเล็กเร่ิมวาดรูปตนเองไดสาํเร็จ  จุดน้ีเองที่เด็กปลอยอารมณไดดีที่สุด 
  2. ศิลปะชวยพัฒนาการทางสติปญญา  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเราสามารถ
สังเกตเห็นไดจาก  พัฒนาการของการรูจักตนเองและสภาพแวดลอม  ความรูตาง ๆ ที่เด็กนํามาใช
ในขณะวาดรปู  จะชี้ใหเห็นระดับของสติปญญาของเด็ก  ดังน้ันภาพวาดของเด็กจึงเปนเคร่ืองชี้ระดับ
ของความสามารถทางสมองหรือสติปญญาของเด็ก   โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยทีเ่ด็กยังไมสามารถใช
คําพูดในการสื่อสารไดคลองแคลว  ไมไดหมายถึงวาทุกคนสามารถวัดระดับความสามารถทางสติปญญา
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ของเด็กไดจากการพิจารณาภาพวาดของเด็กแตเพียงอยางเดียว  ครูที่มีความถี่ถวนจะพิจารณาภาพ
ของเด็กพรอมทั้งทําความเขาใจในปญหาทีเ่ด็กแกไมไดดวยตนเอง  และชวยใหเด็กพัฒนาความสัมพันธ
ที่มีความหมายกับภาพวาด ชวยใหเด็กมีประสบการณทางการมองเห็น  ทางการคิด  เกิดพัฒนาการ
ทางสติปญญา ชวยใหเด็กเกิดความเชื่อม่ันและกลาแสดงออก โดยการชี้ใหเด็กเห็นถึงความแตกตาง
ของสภาพแวดลอมที่ไดเห็นโดยการสัมผัส สังเกต  เปนการชวยสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ  และ
พัฒนาการทางสติปญญาใหมีความสมดุลกัน 
  3. ศิลปะชวยพัฒนาการทางดานกายภาพ  (ทางกาย)  พัฒนาการทางกายภาพในงาน
ของนักเรียนจะสังเกตไดจาก  ความสัมพันธของการมองเห็นและการใชกลามเน้ือมือ  การควบคุม
การเคลื่อนไหวของรางกาย เชน การควบคุมกลามเน้ือมือและตาในการลากเสนตลอดจนการฝก
ทักษะตางๆ ในกิจกรรมทางศิลปะ  เชน  การพิมพ  การตัด  ปะ  ติด  ความเปลี่ยนแปลงทางกาย
สามารถเห็นไดงายในเด็กวยัเริ่มขีดเขียน จากเด็กเล็กที่ลากเสนแบบสะเปะสะปะ มาเปนการลากเสน
ที่มีความแนนอน  และมีพัฒนาการการทํางานอยางมีเปาหมายมีขั้นตอนในการทํางาน  และใชเวลา
อยางตอเน่ืองได ครูควรจัดกิจกรรมที่ใชความคิด มือ และตาเพือ่จะชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทาง 
การเคลื่อนไหวไดดียิ่งขึ้น 
  4. ศิลปะชวยพัฒนาการทางการรับรู   ความเจริญเตบิโตและการเรยีนรูทางประสาท 
สัมผัสเปนสวนสําคัญของประสบการณทางศิลปะ  โดยครูเปนผูสงเสริมการรับรู  สรางประสบการณ
ทางการเห็น  ฝกการสังเกต  ฝกความละเอียดออน  ควรจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือพัฒนาการ
ทางการเรียนรูที่เพ่ิมขึ้นสามารถสังเกตไดในการที่เด็กไดรับประสบการณที่เก่ียวเนื่องกับการเรียนรู
เพ่ิมขึ้นอยางหลากหลาย  สังเกตโดยใชสายตา  สามารถแยกแยะส ี รูป  และพ้ืนผิวและเทคนคิวิธใีน
การระบายสีซ่ึงเปนพัฒนาการในขั้นตนๆ จะชี้ใหเห็นวาเด็กชอบใชสแีละจําสีตางๆ แลวพัฒนาสงูขึ้น  
เด็กจะมีความสนใจถึงความเกี่ยวของของสีแสงเงาดานความรูสึกเก่ียวกับการสัมผสัวัตถุ  เชน  การ
นวดดินเหนียวและการสัมผสัความหมายละเอียดในการปนรูปและความเพลิดเพลนิพอใจในพื้นผิว
ของวัสดุตางๆ และในคุณภาพของความหยาบละเอียดของเนื้อ  วัตถุในรูปแบบงานศิลปะ 
  5. ศิลปะชวยพัฒนาการทางดานสังคม  พัฒนาการทางสังคมของเด็กจะเห็นไดจาก
ความพยายามในการสรางสรรคของเด็ก  ภาพเขียนและภาพวาดตางๆ จะเปนตัวสะทอนใหเห็นถึง
ความรูสึกนึกคิดของเด็กที่มีตอประสบการณของตนเองและผูอ่ืน  เด็กเล็กๆ จะเร่ิมวาดรูปคนไวใน
ภาพทันทีที่พนระยะขีดเขี่ยแบบสะเปะสะปะ  และสิ่งแรกที่เด็กวาดแลวมีผูดูออกวาเด็กวาดอะไรนั้นก็
คือรูปคน เม่ือเด็กโตขึ้นงานศิลปะจะสะทอนถึงความเขาใจความรูสกึที่เด็กมีตอสิง่แวดลอมทางสังคม
ของเขา  เม่ือเด็กมีพัฒนาการทางดานความเขาใจผูคนรอบขางมากขึ้น  และเขาใจถึงอิทธิพลของคน
ที่มีตอชีวติของเขา  เรื่องราวท่ีเด็กจะวาดรูปไวในงานศลิปะก็คือสิ่งเหลาน้ี 
  6. ศิลปะชวยพัฒนาการทางดานสุนทรียะ  ผลงานในเชิงสรางสรรคของเด็กตามความ
เจริญเติบโตทางความงาม (สุนทรียะ) จะสังเกตเห็นไดจากความสามารถในการบูรณาการ  ประสบการณ  
ความชํานิชํานาญหรือการใชทักษะตางๆ โดยแสดงออกมาเปนภาพของผลงานเปนหนึ่งเดียว  ซ่ึง
เด็กจะแสดงออกโดยการวาดภาพแสดงความคิดความรูสึกโดยใชเสนสี และพ้ืนผวิอยางผสมกลมกลืน
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เปนสัดสวน  เด็กเล็กๆ จะจัดภาพตามสัญชาตญาณในขณะที่นักเรียนระดับมัธยมจะเพลิดเพลินกับ
การจัดภาพตามความรูที่มีอยู  อยางไรก็ตามวตัถุในงานศิลปะแตละชนิดจะมีคุณสมบัติทางความ
งามตางกัน 
  7. ศลิปะชวยพัฒนาการทางดานความคิดสรางสรรค พัฒนาการทางความคิดสรางสรรค
น้ันเริ่มมีมาตั้งแตเด็กๆ เริ่มขีดเขียน เด็กจะขีดรูปตางจากความคิดของตนเองและมีลักษณะเปนหนึ่ง
เดียว ซ่ึงไมมีใครเหมือน จากการขีดเขียนแบบงายๆ ไปสูผลงานที่ซับซอนสรางสรรคจะมีขั้นตอน
ตางๆ  คั่นอยูมากมายในภาพวาดภาพเขียนของเด็ก  เราจะเห็นพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค
จากจินตนาการและความเปนตัวของตัวเองในงานของเด็ก  เด็กไมจําเปนตองคลองแคลวเชีย่วชาญ
หรือชํานิชํานาญในการทําผลงาน  แตในรูปแบบของการสรางสรรค  เด็กตองมีอิสระทางอารมณ  มี
อิสระที่จะสํารวจและทดลอง มีอิสระที่จะมีสวนเกี่ยวของรับรูซ่ึงกันและกัน ทั้งในการใชวัสดุและ
เรื่องราวในการวาดภาพงานศิลปะทุกชิ้นที่เปนผลงานของเด็ก  ถือวาเปนประสบการณการทาํงาน
เชิงสรางสรรคในตวัเองทั้งสิน้ 
  เยาวพา เดชะคุปต (2542: 107) มีทัศนะที่สอดคลองกันวา ศิลปะเปนแนวทางหนึ่งที่
จะชวยใหเด็กไดแสดงความสามารถและความรูสึกนึกคดิของตนออกมาในรูปภาพหรือสิ่งของที่เด็ก
จะสามารถแลเห็นได เด็กจะใชศลิปะเพือ่เปนสื่ออธิบายส่ิงที่เขาทํา เห็น รูสึก และคิดออกมาเปน
ผลงานการจัดประสบการณทางศิลปะใหแกเด็กชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา ทดลอง และสื่อสาร
ความคิดความรูสึกของตน ใหผูอ่ืนและโลกที่อยูรอบตวัเขาไดเขาใจได นอกจากนั้นยังไดมีโอกาส
พัฒนาความสามารถในการคิด และการใชจินตนาการ การสังเกต และเพิ่มพูนการรับรูที่มีตอตนเอง
และผูอ่ืนและพัฒนาความเชื่อม่ันเก่ียวกบัตนเองในการเลือกใชวัสดุตางๆ สงเสริมใหเด็กไดพัฒนา
กลามเน้ือมือความสัมพันธระหวางมือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สี และมีโอกาส
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอาน พัฒนาทักษะทางสังคมจากการแบงปนอุปกรณที่ใช แบงหนาที่
รับผิดชอบในการดูแลทําความสะอาดอุปกรณเหลาน้ัน  
  เบญจา แสงมลิ (2545: 262) กลาววา ศิลปะเปนสื่อการแสดงออกของเด็กในสิ่งที่   
เด็กทํา เห็นรูสึกและคิด กิจกรรมศิลปะใหโอกาสเด็กสํารวจ ทดลอง แสดงความคิด ความรูสึก
เก่ียวกับตวัเด็ก สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว ความสามารถในการจินตนาการ สังเกต และความ รูสึกที่มีตอ
ตนและผูอ่ืนมีมากขึ้น เพราะขณะที่เด็กทํางานกับวัสดุตางๆ เด็กมีความรับผิดชอบในการเลอืกและ
การกําหนดรูปรางใชการตดัสิน การควบคุมประสบการณที่เปนผลสําเร็จจะสรางความเชือ่ม่ันใน
ตนเองและรูคณุคาของความเปนมนุษย 
  จากทัศนะขางตนจะเห็นไดวาศลิปะเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอเด็กปฐมวัยในการ
สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา เพราะ
เปนสื่อในการแสดงออกถึงความสนใจ ความตองการ ความรูสึก และเปนการถายทอดประสบการณ
เดิมของเด็ก ผานงานศิลปะ ทําใหเด็กไดพัฒนาความคิดสรางสรรคอยางเสรี ขณะทํากิจกรรมจะตอง
ใหเด็กมีอิสระในการทํางาน เพ่ือนําไปสูการสงเสริมใหเด็กมีความกลาคิด กลาทํา สามารถแกปญหา
ไดอยางเหมาะสม มีความรับผิดชอบ รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีวินัย รูจักการแบงปน รวมทั้งการ
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มีจิตใจที่ออนโยน และศิลปะยังเปนพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมทางดานการเรียน ดานการอาน 
และการเขยีนตอไป 
 
 2.3 พัฒนาการทางดานศลิปะสําหรับเด็กปฐมวัย 
  พีระพงษ กุลพิศาล (2546: 159) กลาววา พัฒนาการทางศิลปะหมายถึงกระบวนการ
แสดงออกทางศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตวัของเด็ก ซ่ึงปรากฏอยูในผลงานพัฒนาการจากวัยหนึ่งไปสู
วัยหนึ่งอยางตอเน่ือง พัฒนาการดังกลาวจะดําเนินไปชาหรือเร็วน้ันขึ้นอยูกับพ้ืนฐานความสนใจและ
ความสามารถทางศิลปะ ประกอบกับสิ่งแวดลอมและแรงจูงใจของแตละบุคคล พัฒนาการทางศิลปะ
จะมีลักษณะเปนสากล เด็กทุกชาติจะมีลักษณะการแสดงออกคลายๆ กัน ยกเวนกรณีที่พัฒนาการ
น้ันถูกสกัดก้ันอันเปนผลใหพัฒนาการนั้นขาดชวงหรอืหยุดไป เด็กอายุ 2-5 ปชวงกอนประถมศึกษา
สวนใหญยังอยูบาน โดยมีพ่ีเลี้ยงหรือพอแมดูแล โอกาสที่จะไดรับประสบการณทางศิลปะจึงมีนอย 
หากพอแมไมมีความรูความเขาใจในศลิปะ ขาดความสนใจในพฤติกรรมทางดานศิลปะของเด็กดวย
แลวจะสงผลใหเด็กมีพัฒนาการไปอยางเชื่องชา 
  ลลติพรรณ ทองงาม (2539: 85 - 103) กลาววาลักษณะการวาดรูปของเด็ก 4 - 7 ป 
จะวาดภาพโดยมีลักษณะดังน้ี 
  1. ลักษณะของการวาดรูป (Drawing Characteristics) 
   - ใชรูปรางเรขาคณิตในการสื่อความหมายในการวาด 
   - พิจารณาจัดวางวตัถุและเริ่มใสใจเร่ืองขนาดของวัตถทุี่วาด 
   - ศิลปะเปนหนทางที่เด็กส่ือความหมายกับตนเองและสื่อสารพูดคุยกับผูใหญ 
   - การวาดของเด็กคลายกับการพยายามเรียบเรียงสิ่งทีเ่ด็กรูจักลงในภาพ 
   - เด็กสามารถลอกแบบรูปสีเ่หลี่ยมสามเหลี่ยม 
   - เด็กจะวาดสิ่งที่เห็นในสิ่งแวดลอมและวาดสิ่งที่มีความสําคัญกับเด็ก 
   - มีการวาดภาพลักษณะเดิมซํ้าๆ เปนสัญลักษณ (Schema) 
   - วาดภาพโดยมีเน้ือหาและรายละเอียด 
   - ใชสีตามความพอใจไมคํานึงถึงความเปนจริง 
   - นํารูปทรงเรขาคณิตตางๆ มาประกอบเปนภาพ 
   - ระบายสีในขอบเขตได 
   - ไมวาดรูปเลยีนแบบสิ่งทีเ่ด็กเห็น ไมลอกธรรมชาติหากเอารูปมาใหดูก็จะไมวาดตาม 
  2. การใชเน้ือที่ในการวาดรปู (Space Representation) 
   - รูปที่เด็กวาดจะลอยอยูรอบๆ หนากระดาษ 
   - ขนาดของวัตถตุางๆ ในภาพไมเปนสัดสวนกัน 
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   - ขนาดของวัตถุน้ันบางครัง้ก็สอวาวาดเหมาะสมกับเนื้อที่ที่มีอยู 
   - วาดสวนสําคัญใหมีขนาดใหญเกินความเปนจริง 
   - วาดภาพโดยมีเสนฐานรองรับหรือใชขอบกระดาษเปนฐาน 
   - มีการใชพ้ืนที่วางระยะหางของวัตถุและการจัดวางตําแหนงที่ยังไมเหมาะสม 
  3. การแสดงออกในการวาดรูปคน (Human Figure Representation) 
   - หัวและขามีวิวัฒนาการจากการขีดเขี่ย 
   - รูปคนอยูในลักษณะบันทกึน้ิวมือและเทา 
   - คนจะหันหนาเขาหาผูดูและมีใบหนายิ้มแยมแจมใส 
   - มีลักษณะเพิม่รายละเอียดเพ่ิมเติม เชน ลายและลักษณะของเสื้อผา 
  จรัล คําภารัตน (2541: 14) กลาววา การศึกษาถงึพฤติกรรมการเรียนรูการพัฒนา
ศิลปะและจินตนาการของเด็กมีความสําคญัอยางยิ่ง เพราะจะชวยทําใหครูเขาใจในความรูสึกความคิด
และจินตนาการของเด็กได ดังตอไปน้ี 
  เด็กวัย 2 - 4 ป 
  พัฒนาการของเด็กในวัยน้ีจะมีพัฒนาการดานจินตนาการสูงมาก เด็กจะมีความคดิการ
แสดงออก อยางอิสรเสรี (Free Expression) เด็กจะเกิดการเรียนรูโดยประสบการณตรงการเรยีนรู
จะเกิดจากการกระทําซํ้าๆ พัฒนาการทางดานศลิปะเด็กจะเริ่มตนจากการขีดเขีย่นจนสามารถควบคุม
เปนภาพตางๆ ได ลักษณะของภาพจะเปนเสนงายๆ เหตุผลการแสดงออกจะเหนือความจริง 
  เด็กวัย 4 - 6 ป 
  จินตนาการของเด็กจะเร่ิมเปนเหตุเปนผล ถาสิ่งนั้นหรือเหตุการณเปนโครงสรางใหญๆ 
สวนรายละเอียดเด็กจะยังไมสนใจมากนัก เด็กจะเร่ิมมีการวางแผนในการทํางาน การเลนการแสดงออก
มักจะเปนในลกัษณะของบทบาทสมมต ิ พัฒนาการดานศิลปะเด็กเร่ิมมองถึงความเปนจริงมากขึ้น มี
เหตุผล สามารถเชื่อมโยงเหตุการณตางๆ ไดดี การแสดงออกสามารถเลาเปนเรือ่งราวได 
  นที เถกิงศร ี(2548: 34) กลาววา พัฒนาการทางศิลปะของเด็กอายุ 5-6 ปอยูในชวงที่
วาดภาพเปนเรื่องราว การวาดเปนการบอกเลาของเด็ก โดยมีลักษณะคือ 
  1. เด็กจะวาดภาพคนกอนจะดัดแปลงเปนสิ่งตางๆ 
  2. วาดเรื่องที่ประสบมากับตัว เรื่องที่ไดฟง 
  3. ใชรูปเรขาคณิตมาประกอบเปนภาพ 
  4. มีการกําหนดสัญลักษณซํ้าๆ 
  5. รูจักระบายสีในขอบเขตภาพและขอบเขตของกระดาษ 
  6. มีการจัดวางภาพอยูบนเสนฐานหรือใชขอบกระดาษเปนเสนฐาน 
  จะเห็นไดวาการจัดสภาพแวดลอม วิธีการอบรมเลี้ยงดู ระดับอายุ เปนปจจัยที่จะสงผล
ตอพัฒนาการทางดานศิลปะ สงผลทําใหเด็กแตละคนมีพัฒนาการทางศิลปะไมเหมือนกัน รวมถึง
ระดับความสามารถในการเรียน เชน การเขียน และการอานไมเหมือนกันอีกดวย 
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 2.4 หลักการในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ในการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กตามหลักการจัดกิจกรรมของกระทวงศึกษาธิการมี
ลักษณะสําคญัดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2540: 23 - 24) 
  1. กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตัวเด็กเปนสําคัญ  เด็กแตละคนมีความสนใจแตกตางกัน
จึงควรจัดใหมีกิจกรรมหลายประเภททีเ่หมาะสมกับวัย  ตรงกับความสนใจและความตองการของ
เด็กเพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถ 
  2. กิจกรรมที่จัดควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเด็กทําเปนรายบุคคล  กลุมยอยและกลุมใหญ 
ควรเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมดวยตนเองตามความเหมาะสม 
  3. กิจกรรมที่จัดควรมีความสมดุล  คือ  มีทั้งกิจกรรมใหหองเรียนและนอกหองเรียน  
กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวและสงบ  กิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเริ่ม 
  4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเหมาะสมกับวัย  มีการยืดหยุนไดตามความ
ตองการและความสนใจของเด็ก  เชน 
   วัย  3  ขวบ  มีความสนใจชวงสั้นประมาณ  8  นาที 
   วัย  4  ขวบ  มีความสนใจอยูไดประมาณ   12  นาที 
   วัย  5  ขวบ  มีความสนใจอยูไดประมาณ   15  นาที 
  5. กิจกรรมที่จะควรเนนใหมีสื่อของจริงใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต  สํารวจ  คนควา  ทดลอง        
แกปญหาดวยตนเอง  มีโอกาสปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนๆ และผูใหญ 
  นอกจากน้ี บทบาทของครูมีสวนสาํคัญในการสงเสริมพัฒนาการ  (กุลยา  ตันติผลาชวีะ. 
2551: 24; อางจาก Boulton Lewis; & Catherwood. 1994: 103 - 104)  
  1. สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เด็กรูสึกสบาย 
  2. จัดประสบการณการเรียนรูที่ทาํใหเด็กกลาทดลอง รูจักความสําเรจ็และการทํางาน
เสร็จ 
  3. เปดโอกาสใหเด็กรูจักถามคําถาม แสดงความคิด และคนควาตามความคิดของตน 
โดยมีครูเปนผูสนับสนุน และใหคําแนะนํา 
  4. สิ่งแวดลอมจะตองเนนกระบวนการเรยีนรูใหกับเด็กอยางกวางขวาง 
  ฮิวเดเบรนด (Hildebrand. 1975: 228 - 229) กลาวถึงแนวการจัดกิจกรรมทางดาน
ศิลปะไว  10 ขอ คือ 
  1. เนนกระบวนการทํางานของเด็กมากกวาคํานึงถึงผลงานที่เด็กทํา 
  2. สนับสนุนการแสดงออกทางดานความคิดสรางสรรค โดยหลีกเลีย่งการใหเด็ก
ลอกเลียนแบบหรือวาดภาพระบายสีจากภาพในสมุดภาพ เพราะทําใหเด็กไมไดใชความคิดอิสระ 
  3. ชื่นชมในผลงานและความกาวหนาของเด็ก 
  4. วางแผนและเตรียมกิจกรรมตาง ๆ สําหรับเด็กใหพรอม 
  5. จัดเตรียมวสัดุอุปกรณตาง ๆ ใหเด็กสามารถหยิบงาย และสะดวกในการใช 
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  6. หลีกเลี่ยงคาํถามที่วา “กําลังทําอะไรอยู” หรือ “เดาสิ่งที่เด็กทําคอือะไร” 
  7. ฝกฝนและแนะนําใหเด็กไดลองฝกปฏบิัติดวยตนเอง รูจักการแสดงออก และมี
ทัศนคติที่ดีตองานศิลปะ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามวุฒิภาวะของเด็กดวย 
  8. ใหคิดวากิจกรรมทางศิลปะมีความสําคญัเชนเดียวกับการจัดประสบการณในการเขียน 
และการอาน  
  9. ใหความรูในดานศิลปะ เชน เรื่องสี ขนาด และรูปรางของภาพ 
  10. อธิบายใหผูปกครองเขาใจถึงจุดมุงหมาย และแนวทางในการสงเสริมความคิด
สรางสรรคทางดานศิลปะแกเด็ก 
  เซอรมาเซอร (Schirmacher. 1993: 1 - 2) กลาววา นักการศึกษาปฐมวัยไดมองเห็น
คุณคาของงานศิลปะที่เด็กไดทํา ถึงแมวาเด็กในวัยน้ีจะไมสนใจและไมพรอมที่จะรับรูความรูเชิง
วิชาการ แตวาเด็กก็ยังมีความสนใจและพรอมที่จะทํากิจกรรมทางศิลปะซ่ึงไดสรุปเก่ียวกบัศิลปะ
สําหรับเด็กปฐมวัย ควรเปนดังตอไปน้ี 
  1. สงเสริมใหเด็กไดแสดงความรูสึกของตนเองออกมาอยางอิสรเสรี เด็กตองการแสดง
ความรูสึกของตนเองผานงานศิลปะและเปนเอกลักษณเฉพาะตวั 
  2. สงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางกระบวนการและผลผลติทางศลิปะโปรแกรมศลิปะที่
ดีจะตองไดเขาใจและเกิดความคิดรวบยอดในขอเท็จจริงที่เด็กแตละคนสามารถเกิดไดทั้งกระบวนการ
และผลผลิตรวมทั้งทักษะทีต่องการใหเกิดแกเด็ก เชน การหยด การตัด การมวน การโรย การติด
และการถัก ผลผลติของการลงมือกระทําคอื ผลงาน 
  3. สงเสริมใหเด็กมีความคิดสรางสรรคการกระตุนใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคจําเปน 
ที่ตองควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
   3.1 เด็กตองการทําอะไร (เน้ือหา) 
   3.2 เด็กตองทําอยางไร (กระบวนการ) 
   3.3 เด็กตองการไดอะไรเปนผลผลติขั้นสดุทาย (ผลผลติ) 
  4. สงเสริมใหเด็กไดลงมือกระทําและคนพบดวยตนเอง เด็กสามารถสรางผลงานศิลปะ
โดยผานการคนพบและการทดลองการวางแผนในกิจกรรมศลิปะแตละคร้ังจึงตองสอนวิธกีารแตละขั้น
เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสแสดงความเปนตัวของตัวเองไมวาจะเปนการคนพบการสืบคน การประดิษฐ
และการทดลองที่สรางสรรค 
  5. สงเสริมกิจกรรมอยางตอเน่ืองและการมีสวนรวมตลอดเวลา เด็กจะมีการเคลื่อนไหว
และแสดงออกถึงศิลปะ การยกมือ การยืน การระบายสี การใชดินนํ้ามัน การฉีก การทุบ ดึง มวนกด 
จิก หยิบ ซ่ึงการเคลื่อนไหวเหลาน้ีเปนการกระตุนพัฒนาการทางดานรางกายและการเคลื่อนไหวการ
สงเสริมการแสดงออกอยางตอเน่ืองจะชวยใหเด็กไดแสดงออกอยางเต็มที ่
  6. สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นภายในตวัเด็ก ศิลปะเปนกิจกรรมที่ตองเกิดจากแรงจูงใจ
ภายในตนเองซึ่งนักการศึกษาปฐมวัยพบวา การสรางสรรคงานศิลปะเกิดจากแรงจูงใจภายในที่เด็ก
ตองการเรียนรูและรับรูสิ่งตางๆ รอบตัว 
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  7. สรางความสําเร็จและความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองการเลือกกิจกรรมทาง
ศิลปะที่เหมาะสมกับพัฒนาการของวัยและการสงเสริมความสําเร็จของเด็ก ความรูสึกที่เด็กไดทํา
สําเร็จชวยใหเกิดความคิดเชิงบวกตอตนเอง กิจกรรมที่ยากเกินไปจะเปนตวัสกัดก้ันเด็กและนําไปสู
ความลมเหลวในที่สุดนับวาเปนอันตรายอยางยิ่งในการพัฒนาเด็ก 
  เบญจา  แสงมลิ (2545: 63 - 67) กลาววา การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค มีสิ่งที่ควร
คํานึงถึงขอเสนอแนะ ดังน้ี 
  1. ความสนใจของแตละบคุคล ครูควรชวยเหลือใหเด็กไดประสบการณที่เปนผลสําเร็จ
ตามความตองการของเด็ก สรางเสริมเจคติที่ดีตอการผิดพลาด และการรับรูจักรับผิดชอบในการดูแล
รักษาวัสดุพรอมทั้งสรางความรูสึกม่ันคง โดยปลอยใหเด็กมีอิสระในการคิด จินตนาการ เลือกและ
ตัดสินใจ ครูมีหนาที่ชวยเหลือแนะนะเด็กเม่ือตองการ ใชคําถามกระตุนความคดิและใหความเห็น
พองในความพยายามที่แทจริงของเด็ก นอกจากนั้นครูควรมีความเปนกันเอง จริงใจ และมีความ
เขาใจในตัวเด็กดวย 
  2. การจัดสถานที่ เวลา และวสัดุใหพอเพียงเหมาะสม เพ่ือใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยาง
อิสระเม่ือทํางานคนเดียวหรือทํางานเปนกลุมเล็กๆ บนพ้ืน บนโตะ ภายในและภายนอกอาคารเรียน 
มอบความไววางใจแกเด็ก ใหเด็กดูแลรกัษาเครื่องมือ เคร่ืองใชและวัสดุดวยตนเอง เวลาทีใ่หเด็กไม
ควรนอยเกินไปจนเด็กตองรีบรอนในการกระทํา กิจกรรม การสํารวจ การวางแผน การเก็บทําความ
สะอาดหลังจากการทํางานเสร็จ วัสดุทีใ่ชตองเตรียมไวหลากหลายชนิดใหเด็กเลอืกตามความพอใจ 
และเหมาะสมกับอายุของเด็ก เก็บรักษางาย และใหโอกาสเด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผสั 
  3. การแสดงออกเชิงสรางสรรค เด็กตองการประสบการณที่สมบูรณ เพ่ือชวยกระตุน
การแสดงออกสรางสรรค ประสบการณน้ีเริ่มจากการเลนของเด็กในชีวติประจําวนั การพูด การ
สนทนาความรูสึกในสิ่งที่เด็กเห็น ชวยใหเด็กนึกถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น ครูควรสนับสนุนการพูดของ
เด็ก การแสดงออกทางการกระทําและการแสดงออกโดยการใชสื่อกลาง วัสดุเคร่ืองใชทางศลิปะ การ
ทัศนศึกษาเปนสวนหนึ่งในการสรางเสริมการแสดงออกแบบสรางสรรค 
  4. เจตคติของผูปกครองที่มีตอการแสดงออกสรางสรรคของเด็ก ครูตองทําหนาที่เปน
ผูทําใหผูปกครองเด็กเขาใจผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะผูปกครองในการเลือกวัสดุที่
เหมาะสมใหเด็กเม่ืออยูบาน 
  5. ครูใชวิธีการสรางสรรคสนับสนุนเด็กใหเลือกกิจกรรมศิลปะดวยวธิซ่ึีงเด็กจะแสดงออก
หรือกระทาํได และจะรวบรวมความคิดหรือวัสดุ วิธีน้ีไมไดหมายความวาเด็กจะกระทํากิจกรรมโดย
ปราศจากการแนะนํา แตหมายความวาเด็กจะตัดสินใจและเลือกดวยตนเอง กิจกรรมศิลปะควรมี
หลายชนิดใหเด็กไดมีโอกาสเลือกในแตละวัน 
  6. ครูวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมตางๆ เปนอยางดี  เด็กมีอิสระในการคนหา  สํารวจ 
และทดลอง และเม่ือเด็กรูสภาพแวดลอม เด็กจะถายทอดสิ่งที่ตนเองรูใหผูอ่ืนเขาใจ กลามเน้ือเล็ก 
การประสานสมัพันธของมือและตาจะพัฒนาขึ้น มโนภาพเรื่องรูปทรง สี เจริญเติบโตขึ้น การที่เด็กได
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เลนรวมกับเพ่ือนพูดสนทนา แลกเปลี่ยนสิ่งของ รับผิดชอบรวมกัน การรอคอย ตามลําดับชวย
เสริมสรางความพรอมทางอารมณและสังคมแกเด็ก 
  7. ครูตองรวบรวมหลักฐานเพื่อจุดมุงหมายในการวัดผล 
  กรวิภา สรรพกิจจํานง (2532: 25 - 26) ไดสรุปบทบาทและหนาที่ครูในการจัด
กิจกรรมศิลปะ สรางสรรคไวดังน้ี 
  1. เตรียมจัดโตะเรียนและอุปกรณตางๆ ใหพรอมกอนเด็กเขาทํากิจกรรม 
  2. ในการจัดกิจกรรมแตละครั้งควรจัดกิจกรรมไวหลายๆอยาง 
  3. ครูตองพยายามใหเด็กไดทํากิจกรรมหมุนเวียนกันไปใหพอเหมาะกับเวลาที่กําหนด 
และใหทําอยางนอย 2 กิจกรรมแลวจึงไปเลนตามมุมตางๆในหองเรียนได 
  4. เม่ือทํางานเสร็จแลวทุกคนตองเก็บวสัดุและเครื่องมือที่ใชใหเขาทีดู่แลหองใหสะอาด 
  5. ใหเขาทํางานกลุมอยางมีระเบียบ 
  6. พยายามหาวิธีใหเด็กไดทํากิจกรรมหลายกิจกรรมมิใชเลือกทําเพียงกิจกรรมเดียว 
  7. ชมเชยใหกําลังใจ และชวยเหลอืเด็กที่ไมประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมให
ไดรับผลสําเรจ็บางตามความสมควร 
  8. นําผลงานมาติดปายนิเทศโดยการหมุนเวียนผลงานตาง ๆ ของเด็กใหครบทุกคน 
  พีระพงษ กุลพิศาล (2533: 214 - 215) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมการสอนศิลปะ
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
  1. วางแผนลวงหนาตลอดเทอมวาแตละสัปดาหจะใหเด็กทํากิจกรรมอะไรตามลําดับ
ความยากงายของกลวธิีทํางานและความรูโดยกําหนดจุดประสงคและวิธีประเมินผลไวดวยยิ่งดี 
  2. จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ สภาพหองเรียนและวธิีสอนใหสอดคลองกับแผนที่วางไว 
  3. ระหวางที่เด็กทํากิจกรรมควรระลกึอยูเสมอวา 
   3.1 กิจกรรมที่จัดใหน้ันเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสบการณตรงจากสิ่งแวดลอม
นอกหองเรียนเพียงพอหรือไม 
   3.2 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ใหเด็กตองทําแลวมีผลงานเหมอืนกันทั้งหอง โปรดจําไว
เสมอวา การทํางานศิลปะสรางสรรค คือ การแสดงออกทางการรับรูเฉพาะตนและอยาสอนหลักหรือ
ทฤษฎีทางศิลปะใดๆ ทั้งสิ้น 
   3.3 พฤติกรรมการทํางานศิลปะของเด็กเล็กๆ  แตละคนไมเหมือนกัน บางคนชอบ  
น่ังทํางานที่โตะ บางคนชอบนอนกับพ้ืน ควรใหอิสระอยางเต็มที ่  ถาเด็กทํางานดวยความสุขหอง     
จะเงียบเอง 
   3.4 ใหโอกาสเด็กทํางานเปนกลุมบางเพ่ือฝกประสบการณทางสังคมแกเขา 
  4. ใหผูปกครองมีสวนชวยในการเสริมสรางประสบการณทางศิลปะขณะที่เด็กอยูที่บาน
ดวย เชน ไดกําหนดเร่ืองราวไววาสัปดาหตอไปจะใหเด็กเขียนภาพเรื่องบานของฉนั ก็ควรมีหนังสือ
หรือบันทึกส้ันๆ ใหผูปกครองไดชวยกระตุนจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องนี้ระหวางที่เด็กอยูที่บานดวย 
เพ่ือจินตนาการอันกวางไกลและสมบูรณขึ้น 
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  5. มีปายนิเทศหรือที่ตั้งแสดงผลงานทางศิลปะสรางสรรคของหองเรียนอยางถาวรและ 
สลับสบัเปลี่ยนแสดงผลงานของเด็กอยูเปนประจํา 
  6. มีความเมตตาและหวังดีแกเด็กทุกคนโดยแสดงความรักและหวงใยเด็กอยูเสมอ
พยายาม ใชคาํพูดที่ไพเราะหรือกระตุนจินตนาการของเด็กระหวางการทํางานอยูเสมอ 
  สรุป ในการจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย จะตองเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระใน
การทํากิจกรรม เนนที่กระบวนการมากกวาที่จะเนนผลสําเร็จของชิ้นงาน โดยตองคํานึงถึงความ 
สามารถที่แตกตางของแตละคน โดยตองเขาใจถึงวยัและขั้นการเจรญิเติบโตของเด็กในแตละวยั เพ่ือ 
ที่จะไดเลือกกิจกรรม และลาํดับวัสดุใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงชวงเวลา
การทํางาน จัดวัสดุใหพอเพียงเหมาะสมและการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทาํงานศิลปะชวยให
เกิดสมาธิ ซ่ึงสงผลถึงจิตใจใหมีความสุขในการทํากิจกรรม   
 
 2.5 ประเภทของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย  
  เกศินี นิสสัยเจริญ (2527: 5 - 6) ไดกลาววา กิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็ก
ปฐมวัยสามารถจัดไดดังตอไปน้ี  
  1. กิจกรรมวาดภาพระบายสีเปนกิจกรรมการสรางภาพ ที่เด็กเขียนดวยความรูในตวัเอง
ใหเปนสัญลักษณแบบสวยงาม จังหวะ และสีสันตางๆ แทนการใชคําพูด เชน การวาดภาพดวยสีนํ้า 
พูกันการวาดรูประบายสีดวยสีเทียน และดินสอสี การเลนกับสีแบบตางๆ 

  2. กิจกรรมการฉีก ปะ และติดกระดาษ เปนกิจกรรมที่ใชกระดาษตางๆ มาฉีก ตัดและ
นํามาติดบนกระดาษทําใหเปนภาพ กระดาษที่นํามาใชไดแก กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษวารสาร 
กระดาษหอของขวัญ กระดาษสีมัน 
  3. การปน เปนกิจกรรมที่เด็กชอบมาก วัสดุที่ใชในการปน ไดแก ดินเหนียว ดินนํ้ามัน 
แปงโดการปนควรมีวัสดุรองที่มีผิวมัน เชน พลาสติก โลหะ โฟเมกา เพ่ือกันไมใหโตะเปรอะเปอน 
  4. การพิมพ การพิมพทําไดหลายวิธ ี ไดแก พิมพภาพดวยนิ้วมือ พิมพภาพจากวัสดุ
ธรรมชาตติางๆ เชน ใบไม กานกลวย กานบัว พิมพภาพจากวัสดุเหลือใชตางๆ เชน ฝาจุกขวด 
เชือก หลอด ดาย พิมพภาพดวยตาราง การพิมพภาพดวยการขยุมกระดาษ 
  5. งานพับกระดาษ เปนการประดิษฐกระดาษใหมีลักษณะเปนภาพสามมิต ิที่ตองอาศัย
การทํางานประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือตา มือ และนิ้วมือ พับกระดาษใหเปนภาพสัญลกัษณ
ตามลําดับ และขั้นตอน 
  6. งานประดิษฐเศษวัสดุ เปนของเลนของใช เปนการรวบรวมเศษวัสดุจากกระดาษมา
ประดิษฐเปนของเลนตางๆ ตามแบบอยาง หรือความคิดอิสระ และใชวัสดุอ่ืนๆ ในการประกอบหรือ
ตกแตงเพ่ิมเตมิใหงานสมบูรณ เชน กาว กรรไกร เศษไหมพรม ไมไอศกรีม หลอดกาแฟ ฯลฯ 
รวมถึงงานกระดาษเสนทีใ่ชกาวประกอบเปนรูปตางๆ 
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  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 184 - 185) กลาววา ในทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดานการศึกษาปฐมวัยจําแนกศิลปะสรางสรรคไว 5 ประเภท ดังน้ี 
  1. การวาดและการใชสี เด็กปฐมวัยชอบการวาดภาพ และการใชสีเพราะเปนการแสดง
สมรรถนะทางกายของเด็ก 
  2. การพิมพ เปนการสรางการเรียนรูใหกับเด็กโดยการใชอุปกรณ ซ่ึงอาจเปนเศษวัสดุ 
สามารถทาสีแลวประทับลงบนกระดาษเกิดเปนภาพพิมพที่เปนลวดลาย หรือรูปแบบที่เด็กสนใจได 
  3. การประดิษฐ เปนงานศิลปะที่นอกจากฝกการใชกลามเน้ือมือแลว ยังเปนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคดวยกิจกรรมการประดิษฐ ไดแก การพับรูปตางๆ การทําส่ิงประดิษฐ การตอเติม  
  4. การประดับตกแตง ไดแกกิจกรรม การจัดดอกไม จัดหอง แตงสวน จัดโตะอาหาร 
  5. การปน เปนกิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนากลามเน้ือเล็ก การคิดจินตนาการ การ
เรียนรูเก่ียวกบัรูปทรง พัฒนาการรับรู  
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2542: 54 - 55) ไดกลาวถึง กิจกรรม
สรางสรรคมีเน้ือหา / ขอบขาย ดังน้ี 
  1. การวาดภาพและระบายสี 

   1.1 การวาดภาพดวยสีเทยีน หรือสีไม 
   1.2 การวาดภาพดวยสีนํ้า เชน พูกัน ฟองน้ํา 
   1.3 การละเลงสีดวยนิ้วมือ 
  2. การเลนกับสีนํ้า 
   2.1 การเปาสี 
   2.2 การหยดสี 
   2.3 การเทสี ฯลฯ 
  3. การพิมพภาพ 
   3.1 การพิมพภาพดวยสวนตางๆ ของรางกาย 
   3.2 การพิมพภาพดวยวัสดุ พืช ผักตางๆ 
  4. การปน เชน ดินนํ้ามัน ดินเหนียว แปงโด ฯลฯ 
  5. การพับ ฉีก ตัด ปะ 
   5.1 การพับอยางงายๆ 
   5.2 การฉีกปะ 
   5.3 การตัดปะ 
  6. การประดิษฐ 
   6.1 ประดิษฐเศษวัสดุตางๆ 
   6.2 การรอย เชน ลูกปด หลอดภาพ หลอดดวย ฯลฯ 
   6.3 การสาน เชน กระดาษ ใบตอง ใบมะพราว 
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  ชัยณรงค เจริญพานิชยกุล (2533: 51 - 56) ไดกลาววา กิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่
เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 5 สาขาใหญ ๆ คือ 
  1. กิจกรรมวาดเสน (Drawing) การวาดเสนเปนภาพที่เกิดจากการขีดเขียนวัสดุบาง
ชนิดบนกระดาษ โดยแสดงลักษณะเปนเสน วัสดุที่นิยมใชเขียนคือ ดินสอดํา ดินสอสี สีเทยีน 
สีชอลค ชอลคเขียนกระดานดํา ปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม ปากกาปลายสักหลาด พูกัน ฯลฯ 
ดินสอดําไสออน ปากกาปลายสักหลาด สีเมจิก และปากกาลูกลื่น เปนวสัดุที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
เด็กวัยน้ี เพราะสอดคลองกับการแสดงออกของเด็กวัยน้ีไมวาจะเปนเรื่องความคดิ อารมณ ความ
ม่ันใจ จะแสดงออกผานทางเสนขีดเขียนของเด็ก การที่ใชวัสดุที่ขีดเขียนไดงายเชนน้ี จะทําใหเด็กมี
ความสนุกสนานเชื่อม่ันกับเสนที่ปรากฏออกมา การที่เด็กมีโอกาสไดขีดเขียนมากเทาไร ยิ่งทําให
เด็กมีโอกาสพัฒนาในการเรียนรูเก่ียวกับการควบคุมเสนมากขึ้นเทาน้ัน หลังจากฝกไปไมนาน เด็ก
จะเร่ิมควบคุมเสนใหเปนรูปรางงาย ๆ ได เชน วงกลม เสนตรง สี่เหลี่ยม 
  2. กิจกรรมระบายส ี (Painting) เด็กวัยน้ีเปนวัยที่กระฉับกระเฉงพรอมที่จะแสดงออก
ในเรื่องการเขยีนภาพระบายสี สําหรับกิจกรรมระบายสจีะตองอธิบายวิธีการใชสีการถือพูกัน การจุมสี 
มาระบาย การระบายส ีการลางทําความสะอาดหลังจากที่เรียนไปสกัระยะหนึ่งควรสอนประสบการณ
ใหม ๆ เชน การผสมสี สีที่ควรใชคือ สีฝุน สีโปสเตอร สีเทียน สีเมจิก 
  3. กิจกรรมภาพพิมพ  (Print Making)  กรรมวิธีทางภาพพิมพมีหลายวิธี  แตที่
เหมาะสมสําหรับเด็กเล็กคอื การพิมพจากแมพิมพนูน (Relief Printing) เด็กในวัยน้ีจะชอบงานภาพ
พิมพมากเพราะมีกิจกรรมทาํมากมายหลายขั้นตอนเหมาะกับวัยทีกํ่าลับอยากรูอยากเห็น 
  4. กิจกรรมประติมากรรม (Sculpture) กิจกรรมประตมิากรรมที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก 
คือ งานดิน ไดแก ดินเหนียว ดินนํ้ามัน กิจกรรมที่เก่ียวกับดินมีหลายวิธ ี เชน การปนดิน การกด
วัสดุตางๆ ลงบนแผนดิน การแผดินเปนแผนบางๆ แลวขีดเขียนลงบนดินนํ้ามัน การตัดแผนดินเปน
เสนยาวๆ หลายๆ เสนแลวนํามาถักหรือสานกันเปนหลายตาขาย 
  5. กิจกรรมประดิษฐตกแตง (Crafts) งานประดิษฐตกแตงที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ไดแก 
การทําภาพปะติด การทําหนากากจากถุงกระดาษ การฉีกกระดาษใหเปนรูปตางๆ การประกอบ 
เศษวัสดุกิจกรรมประดิษฐตกแตง นอกจากจะใหเด็กแสดงออกทางศิลปะแลว ยังเนนใหเด็กไดเรียนรู
การทํางานที่มีกระบวนการหรือมีขั้นตอนดวย 
  พีระพงษ กุลพิศาล (2536: 34 - 35) ไดแบงประเภทของกิจกรรมสําหรับเด็กตาม
ลักษณะผลงานที่เด็กสรางสรรคเปนหลักคือ 
  1. กิจกรรมศิลปะ 2 มิต ิ หมายถึง กิจกรรมที่มุงใหเด็กสรางสรรคภาพบนระนาบผิว
วัสดุที่แบนๆ เชน กระจก กระดาษ ผนังปูน พ้ืนทราย พ้ืนดิน ฯลฯ โดยใชกลวธิีวาดเสนระบายสี 
พิมพ กดประทับใหเปนส ี ปะติดดวยกระดาษส ี เปนตน กิจกรรมประเภทน้ีไดแก การวาดภาพดวย
น้ิวมือหรือมือ การพิมพภาพดวยเศษวสัดุตางๆ การวาดภาพเสนดวยดินสอสีเทยีน การระบายสีดวย
สีเทียน สีฝุน สีโปสเตอร สีนํ้า เปนตน ผลงานศิลปะประเภทน้ีดูแลวแบนราบมีเฉพาะมิติกวางขวาง 



 41 

  2. กิจกรรม 3 มิติ หมายถึง กิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กสรางภาพใหมีลักษณะลอยตัวนูน
หรือเวาลงไปในพื้นที่โดยใชวัสดุและกลวธิตีางๆ ที่เหมาะสมกับวัสดุน้ันๆ เชน การปนทราย ดิน
เหนียวดินนํ้ามัน กระดาษ แปงโด หรือการประกอบวัสดุตางๆ เขาดวยกัน กลวธิีที่จะใหเด็กทํา
กิจกรรมประเภทน้ีตองไมมีขั้นตอนที่ซับซอนสามารถทําใหอยางรวดเร็ว งายและไมเสี่ยงตออันตราย 
เชนวัสดุที่นํามาประกอบเขาดวยกันควรเปนวัสดุประเภทกลองกระดาษ เมล็ดพืช ลูกปด เศษใบไม 
โดยใชกาวท่ีตดิงาย เปนตน 
  3. กิจกรรมศิลปะผสมผสาน 2 มิติ 3 มิต ิ กิจกรรมที่ใหเด็กสรางสรรคภาพโดยใชวัสดุ
และกลวิธทีางกิจกรรมศิลปะ 2 มิต ิและ 3 มิติ รวมเขาดวยกัน เชน ใหเด็กใชสโีปสเตอรระบายบน
รูปปนดินเหนียวหรือแปงโดที่แหงแลวใหเด็กระบายสีหรือผนึกกระดาษส ี (ที่ฉีกหรือตัดเปนรูปตางๆ)  
ตกแตงกลองกระดาษ 
  สรุป กิจกรรมศิลปะสรางสรรคของเด็กปฐมวัย ไดแก การวาดภาพและระบายสี การ
เลนกับสีนํ้า การพิมพภาพ การปน การพับ ฉีก ตัด ปะ และการประดิษฐ ซ่ึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็ก
ไดที่ซ่ึงแตละประเภทนั้นจะเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกทางความนึกคิด ไดสํารวจและจัดกระทํา
กับวตัถุโดยตรง ออกแบบ ตกแตง ตอเตมิสรางเปนชิ้นงานทางศิลปะไดอยางอิสระ  ศิลปะเด็กจึงเปน
เสมือนเครื่องมือสื่อสารที่เด็กแสดงออกมาใหเห็นได โดยผลงานที่แสดงออกมาน้ันมี 3 แบบ ดวยกัน
คือ ศิลปะสองมิติ ศิลปะสามมิติ  และศลิปะผสมผสานสองมิติ สามมิติ 
 
 2.6 กิจกรรมพับกระดาษ 
  ศิลปะการพับกระดาษ หรือภาษาญีปุนเรียกวา ออริกามิ (ORIGAMI) คําวา ออริ 
(ORI)  แปลวา การพับ สวน กามิ (KAMI) แปลวา กระดาษ อยางไรก็ตาม ศิลปะการพับกระดาษเริ่ม
พบการพับกระดาษครั้งแรกที่ประเทศจีน ตั้งแตศตวรรษที่ 1 หรือ 2 และมีการนําเขามาในประเทศ
ญ่ีปุนเม่ือประมาณศตวรรษ 6 (Callie; & Jeremy. 1999: online) ปจจุบันกระดาษท่ีใชในพับน้ันมี
หลายขนาด หลายส ีหาซ้ือไดงาย ราคาไมแพง และบางชนิดไมตองซื้อหา เชน กระดาษสี กระดาษ
หอของขวัญ กระดาษหนังสือพิมพ หรือกระดาษเหลอืใชตามนติยสาร การเลือกใชกระดาษสาํหรับ   
ที่จะนํามาพับน้ันขึ้นอยูกับสิง่ที่ตองการจะพับ สําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน การใชกระดาษที่มีขนาดใหญ
หรือเล็กเกินไปและไมหนาเกินไป เพราะเด็กจะสรางงานประดิษฐจากเศษวัสดุไดคอนขางลําบาก     
โดยขนาดของกระดาษที่เหมาะสมสําหรับสําหรับเด็กปฐมวัยที่นํามาใชพับน้ันควรมีลักษณะ   (กุลยา 
ตันติผลาชวีะ. 2551: 58 - 59) ดังน้ี   
  1. กระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัส ควรมีขนาด 15 X 15 เซนติเมตร  
  2. กระดาษสี่เหลี่ยมผนืผา ขนาด 15 x 24 เซนติเมตร  
  6. กระดาษทีส่ามารถใชไดเลยคือกระดาษ A4  
  7. กระดาษหนังสือพิมพ  
  8. กระดาษที่ใชไมควรใหแขง็เกินไปซึ่งไมควรเกิน 80 แกรม  



 42 

  งานพับกระดาษ เปนการประดิษฐกระดาษใหมีลักษณะเปนภาพสามมิติ ที่ตองอาศัย
การทํางานประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือตา มือ และนิ้วมือ พับกระดาษใหเปนภาพสัญลกัษณ
ตามลําดับ และขั้นตอน  (เกศินี นิสสัยเจรญิ. 2527: 5 - 6) สอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชวีะ (2547: 
103) การพับกระดาษเปนกิจกรรมที่เพ่ิมความสารถในการควบคุมกลามเน้ือน้ิวมือ ขอมือ และการใช
สายตาใหสัมพันธกับมือ ความสามารถในการพับแตละระดับอายุจะตางกัน ซ่ึงสามารถแตกตาง  
ตามวัย ดังน้ี 
  เด็กอายุ 3 - 4 ปรูจักพับกระดาษแลว หัดพับตามรอยครึ่ง 4 สวนได และสามารถพับ
กระดาษแลวรดีไดเรียบรอย เพราะเด็กเร่ิมใชน้ิวหัวแมมือ น้ิวชี้คลอง   
  เด็กอายุ 4 - 5 ป จะพับกระดาษซอนกัน 3 ทบได ใชน้ิวรีดรอยพับได พับกระดาษเปน
รูปรางอยางงายได เชน จรวด เรือสําปน  
  เด็กอายุ 5 - 6 ป จะพับกระดาษรูปตางๆซึ่งมีรูปราง และรายละเอียดได   
  การพับกระดาษจึงเปนการฝกกลามเน้ือบังคับการทํางานของมือ กอนจะนําไปสูการ
จับดินสอปากกาเขียนหนังสือ หรือฝกสมาธิ เน่ืองจากกิจกรรมพับกระดาษเปนกิจกรรมที่ใชมือทั้ง
สองมือ ควบคูกับการทํางานของสองทั้ง 2 ซึก ซ่ึงในการทํางานของหนวยควบคุมดานซาย สมองจะ
ไดรับการพัฒนาเรื่องตรรกะ, ความชํานาญตัวเลข, การอาน, กระบวนการชักเหตผุล, บรรยาย,  และ
ความสามารถเก่ียวกับวิทยาศาสตร  สวนการทํางานของหนวยควบคุมทางดานขวา สมองจะไดรับ
การพัฒนาความเขาใจอยางลึกซ้ึง รูปแบบการทําภาพ 3 มิติ จินตนาการ ศิลปะ ดนตรี  (Katrin; & 
Yuri Shumakov. 2000: Online) 
 

 
Left hemisphere’s functions 

are made active: 
หนวยควบคุมดานซาย 

การพูด 
การเขียน 

ทักษะการคํานวณ 
การใชเหตุผล 

ทักษะดานวิทยาศาสตร 

 

 
Right hemisphere’s functions 

are made active: 
หนวยควบคุมทางดานขวา 
การเขาใจอยางลึกซ้ึง 

รูปแบบการทาํภาพ 3 มิติ 
จินตนาการ 
ศิลปะ 
ดนตรี 

 
ภาพประกอบ 2  ประโยชนของกิจกรรมพับกระดาษกับมือทั้งสองขาง 

 
 ที่มา: Katrin; & Yuri Shumakov. (2000: Online). 
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  กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมการพับกระดาษเปนกิจกรรมหนึ่งชวยใหเด็กได
แสดงออกทางความนึกคิด ไดออกแบบ ตกแตง ตอเตมิกระดาษท่ีทีพั่บออกมาเปนชิ้นงานทางศิลปะ
ไดอยางสนุกสนาน เด็กจะมีอิสระ บัญชา ธนบุญสมบตัิ (2552: Online) กลาววา การพับกระดาษ
นอกจากจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแลวยังชวยใหเด็กๆ มีการพัฒนาทักษะที่จําเปนตางๆ 
ผานกระดาษแผนเดียวอีกดวย ซ่ึงศรวีรรณ มากชู; และ ชํานาญ สุขชาญไชย (2524: 1 - 2) ได
กลาวถึงคุณคา และประโยชนทางการศกึษาของการพับกระดาษไวดังน้ี  
  1. ใหความสนุกสนานเพลดิเพลิน 
  2. ชวยผอนคลายความตึงเครียด ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาการดานอารมณ 
  3. ชวยพัฒนากลามเน้ือมือใหแข็งแรง 
  4. ชวยฝกในดานความสัมพันธระหวางมือกับสายตาในเด็กวัยกอนเขาเรียน 
  5. ชวยสงเสรมิความเชื่อม่ันในตนเอง 
  6. ชวยสงเสรมิความคดิสรางสรรค 
  7. ชวยสงเสรมิใหเปนคนรกัสวยรักงาม มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
  หลักในการสอนพับกระดาษที่ทําใหเด็กไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอ
พัฒนาการของเด็ก โดยมีสาระสําคัญที่ครูควรคํานึงถึงดังน้ี  (กุลยา ตันติผลาชวีะ. 2551: 58 - 59) 
  1. ครูควรฝกพับใหชํานาญกอน 
  2. ขณะที่สอน ครูควรที่จะพับไปพรอมกับเด็กทีละขั้นตอน อยาสาธิต ทั้งน้ีเน่ือง 
จากเด็กยงัจําขั้นตอนการทาํไมได จึงตองทําไปพรอมๆ กัน 
  3. ถาเด็กมีปญหาระหวางการพับ ครูตองใหความชวยเหลือแตอยาพับใหเด็ก 
  4. ใหเวลาเด็ก เพราะมือเด็กยังใชไมคลอง 
  5. ผลงานที่เด็กทําออกมาบางคนอาจไมสวย แตใหถือวาเด็กทําสําเรจ็ อยา
เปรียบเทียบกัน 
  6. ใหชื่นชมผลงานเด็กเสมอ แตทุกคนตองไดพูดนําเสนอผลงาน 
 
 2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศลิปะสรางสรรค 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  แสตปป (Stapp. 1964: 52 - 53) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรค
และสตปิญญาของนักศึกษาที่เรียนศลิปะและไมเรียนศลิปะ พบวา ความคิดสรางสรรคและสติปญญา
ไมมีความสัมพันธกัน แตนักเรียนทีเ่รยีนศิลปะไดคะแนนความคดิสรางสรรคสูงกวาพวกที่ไมเรียน
ศิลปะ 
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  แลนเดอส (Landers. 2006: Online) ไดกลาวถึง ความสามารถในการใชกลามเนื้อมัด
เล็ก เปนการใชมือ น้ิวมือทั้งสอง รวมทั้งตาและมือประสานกัน สําหรับจัดส่ิงของ การควบคุมการ
เคลื่อนไหวที่ดี เพ่ือใหสามารถประสานการทํางานระหวางการควบคุมการใชตาและมือสองใหสัมพันธกัน
อยางมีประสิทธิภาพแมนยาํ 
  คาติน; และยริู ซูมาโกะ (Katrin; & Yuri Shumakov. 2000: Online) พบวาการพับ
กระดาษเปนกิจกรรมที่กระตุนการทํางานของสมองทั้งซีกซาย และซีกขวา และการนําเทคนิคการ
พับกระดาษมาฝกฝนกับเด็กน้ันมีความเหมาะในการการพัฒนาของการทํางานของกลามเน้ือ สตปิญญา 
และความสามารถในเชิงประดิษฐ 
  ซูซาน ซู (Susan Sze. 2005: Online) ทําการทดลองเกี่ยวกับเทคนิคในการพับ
กระดาษและการสรางสรรคสรางสรรคทําใหเขาใจเก่ียวกับความคิด สําหรับเทคนิคในการพับกระดาษ
ทําใหเกิดการเรียนรู 6 แบบ คือ (1) การเรียนรูจากการปฏิบัต ิ(Hands-on learning)  (2) เรียนรูจาก
การแนะนําทีช่ัดเจน (explicit instruction) (3) เรียนรูจากการคิดขั้นสูง (higher order thinking)     

(4) เรียนรูจากรูปแบบที่หลากหลาย (multimodal instruction)  (5) เรียนรูเก่ียวกับสงัคม (social 
learning) และ (6) เรียนรูจากยุทธศาสตรการจัดการดวยตวัเอง (self-management strategies) 
 
  งานวิจัยในประเทศ 

  วราภรณ นาคะศิริ (2545: บทคัดยอ)  ศึกษาเรื่องการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสี ผลการวิจัยพบวา 
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสีสูงกวากอน
การทําศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  ประพิมพพักตร พละพงศ (2550: บทคดัยอ) ศึกษาเรื่องความสามารถดานมิติสมัพันธ
ของเด็กปฐมวยัในการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกระดาษเสน ผลการวิจัยพบวา 
  1. ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
ดวยกระดาษเสนสูงกวากอนการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกระดาษเสนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  2. ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
ดวยกระดาษเสน มีการเปลีย่นแปลงสูงกวากอนการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกระดาษเสน   
คิดเปนรอยละ 100 ของนักเรียนทั้งหมด 
  สมศรี เมฆไพบูลยวัฒนา (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความสามารถในการใช
กลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมศิลปะสรางสรรครอยดอกไม พบวา 
  1. ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับกิจกรรม 
ศิลปะสรางสรรครอยดอกไมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 2. ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังจากไดรับกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคปกติสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความสามารถในการใชกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรครอยดอกไมสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคปกต ิอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การสราง และหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 4. แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการวิจัย 
 5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง  อายุ  4 - 5 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนอนุบาลชางมงคล           
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จํานวน 2 หองเรียน 
โดยมีจํานวน เด็กปฐมวัยชาย - หญิง รวม  50  คน 
 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง  อายุ  4 - 5 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนอนุบาลชางมงคล       
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 15 คน 
ซ่ึงไดมาจากการสุมหลายขัน้ตอนโดยมีขั้นตอนการเลือกกลุมตวัอยาง ดังน้ี 
  1. สุมเด็กปฐมวัยชาย - หญิง  โดยการจับฉลาก 1 หองเรียน จากจํานวน 2 หองเรียน 
  2. สุมเด็กปฐมวัยชาย - หญิง  ในขอ 1 จํานวน 15 คน โดยการจับสลากเพ่ือใชเปน
กลุมตัวอยางในการวิจัย 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ จํานวน 24  กิจกรรม 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย 2 ดานดังน้ี  
  2.1 การแบงปน  
  2.2 ความรวมมือ   
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การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
  การสรางแผนกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ  
  1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมศลิปะสรางสรรค
ดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
  1.2 ศึกษาเอกสารนวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู พับกระดาษ  เลม  1 ของ กุลยา    
ตันติผลาชีวะ (2551)  และนวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรูกระดาษพับ  เลม  2  ของ กุลยา ตันติผลาชีวะ 
(2551) 

  1.3 ศึกษา และกําหนดเน้ือหากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษที่
สงเสริมพฤตกิรรมชอบสังคมในดานการแบงปน และความรวมมือ จํานวน 24 แผน ดังในตาราง 1  
 
ตาราง 1 แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

สัปดาห
ที่ 

ขนาด
กระดาษ 

วันที่ทําการ
ทดลอง 

รูปแบบกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม 

จันทร ทหาเรือมาแลว 
พุธ 

ซามูไร...เซยไฮ 1 หนังสือพิมพ 

ศุกร 

  ถังหรรษา 

จันทร 
บานของหนู 

พุธ 
ลองเรือ 

2 A4 

ศุกร 

 
 

  หัวใจกลายราง 
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ตาราง  1 (ตอ) 
 

สัปดาห
ที่ 

ขนาด
กระดาษ 

วันที่ทําการ
ทดลอง 

รูปแบบกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม 

จันทร  หนูนอยหัดบิน 

พุธ 
หมวกจีนแปลงกาย 

3 A4 

ศุกร 

 

 
 

ลมพัดโบก 

จันทร 
 โฮง โฮง เฝาบาน 

พุธ เตาทอง 4 24 x 24 ซ.ม 

ศุกร 
 ตุกตาตองแตง 

จันทร 
ดอกไมแสนสวย 

พุธ 
ทานตะวันสื่อรัก 

5 24  x 24 ซ.ม 

ศุกร 
 

โมบายกลองกระดาษ 

จันทร 
กระตายลอยคอ 

พุธ 
ซองซอนหา 

6 15 x 15 ซ.ม 

ศุกร 
 ทุงทิวลิป 
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ตาราง  1 (ตอ) 
 

สัปดาห
ที่ 

ขนาด
กระดาษ 

วันที่ทําการ
ทดลอง 

รูปแบบกิจกรรม รายชื่อกิจกรรม 

จันทร ปลาสายรุง 

พุธ 
เรือสื่อรัก 

7 15 x 15 ซ.ม 

ศุกร  จ้ิงจอกแสนกล 

จันทร 
 ร.เรือ....ลอยลอง 

พุธ 
 ใตทองทะเล 8 15 x 15 ซ.ม 

ศุกร 

 
ไอศครีม Holiday 

 
  1.4 สรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ จํานวน 24 แผน
สอนสัปดาหละ 3 วัน เรื่องละ 1 วัน จํานวน 8 สัปดาห โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

   1.4.1 ชื่อกิจกรรม 
   1.4.2 จุดมุงหมายของกิจกรรม 
   1.4.3 วัสดุ - อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 
   1.4.4 ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม  

   1.4.5 การประเมินผล 
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วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรม 
พับกระดาษ 
  1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษที่ผูวิจัยสรางขึน้ 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน โดยใชเกณฑการตัดสินของผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ที่มีความเห็น
ตรงกัน เพ่ือตรวจพิจารณา และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญดังน้ี 
   1. อาจารยวรรณา  กรัสพรหม  อาจารย โรงเรียนเซนตหลยุส ฉะเชิงเทรา 
   2. อาจารย ศรีแพร  จันทราภิรมย อาจารย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั  
         เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   3. อาจารยลําไย  อรรคเศรษฐัง  ครูระดับ คศ.1 โรงเรียนวัดสุทัศน 
  1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ ทีผ่านการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา โดยใชเกณฑความเห็นตรงกัน 2 ใน 3 ทาน ซ่ึง    
ในการวิจัยครัง้น้ีไดแกไขปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ ตาม 
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ดังน้ี 
   1.6.1 ปรับรูปแบบการพับใหงายขึ้น 
   1.6.2 ปรับรายชื่อกิจกรรมใหสอดคลองกับผลงาน 
  1.7 นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษที่ปรับปรุงแกไข  
ไปทดลอง (Try Out) ใชกับนักเรียนอายุ  4 - 5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนอนุบาลชางมงคล จํานวน 15 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหา
ขอบกพรอง และนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
  1.8 นําแผนกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ ที่ปรับปรุงเหมาะสม 
แลวจัดทําฉบบัจริงเพ่ือนําไปใชกับกลุมตวัอยางในการทดลอง 
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวยั 
  การสรางแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม 
  2.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับพฤติกรรมดานสังคมของเด็ก
ปฐมวัย จากเอกสารดังน้ี 
   2.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการดานสังคมของเด็กปฐมวัย 
   2.1.2 ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
   2.1.3 ศึกษาคูมือประเมินพัฒนาการเด็กระดับกอนประถมศึกษาของสํานักงาน
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน(2548) 
   2.1.4 ศึกษาการสรางแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวยั จาก       
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) 
   2.1.5 ศึกษาแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของ  จตุพร แสงหาญ  (2549)   
อโนชา ถิรธํารง (2550)  ลักคะณา เสโนฤทธิ ์(2551) อริสา โสคําภา  (2551)  
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  2.2 นําขอมูลที่ไดจากการศกึษา มาสรางแบบสังเกตใหครอบคลุมพฤติกรรมชอบ
สังคมโดยจําแนกตามรูปแบบพฤติกรรมทีส่ามารถสังเกตไดดังน้ี 
   2.2.1 การแบงปน 
     1. ชักชวนใหเพ่ือนรวมใชวสัดุอุปกรณ หรือเลนรวมกัน 
     2. หยิบหรือสงอุปกรณของตนใหเพ่ือนเม่ือเพ่ือนตองการ 
     3. แบงของเลนหรืออุปกรณใหเพ่ือน โดยใหเพ่ือนหยิบของเองได 
     4. แบงของใหเพ่ือนโดยไมขอของตอบแทน 
     5. เลนของเลน หรือรวมใชอุปกรณโดยผลัดเปลี่ยนกันใชโดยไมแยงกัน 
     6. ใหเพ่ือนยืมของเลนของใช 
     7. ใหเพ่ือนเลน หรือทํากิจกรรมกอนตนเอง 
     8. แนะนําวิธกีารเลนหรือทาํกิจกรรมเม่ือเพ่ือนไมเขาใจ 
   2.2.2 ความรวมมือ 
     1. ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
     2. ทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม 
     3. รวมกันจัดเตรียมอุปกรณ สื่อรวมกัน 
     4. ทําหนาที่ที่กลุมมอบหมายดวยความเตม็ใจ 
     5. พูดแสดงความคิดเห็นของตนตอกลุมขณะทํากิจกรรม 
     6. ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน และพรอมทํากิจกรรมดวยกัน 
     7. ปรึกษากับกลุมเม่ือพบปญหาในการทาํงาน 
     8. รวมกันจัดทําความสะอาด เก็บอุปกรณรวมกัน 
  2.3 นําขอมูลที่ไดศึกษาจากขอ  2.2  มาสรางแบบสังเกตการพัฒนาพฤติกรรมชอบ
สังคมและเกณฑการประเมินใหครอบคลุมพฤติกรรมชอบสังคม ทั้ง 2 ดาน ไดแก ดานการแบงปน 
และดานความรวมมือโดยสรางแบบสังเกตการพัฒนาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยแบบมาตรา
สวนประเมินคากําหนดตัวเลข (Numerical Rating Scales) 
  2.4 กําหนดเกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมายคะแนนแบบสังเกตการ
พัฒนาพฤติกรรมชอบสังคมออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับคะแนน 2, 1 และ 0 
   2 คะแนน หมายถึง เม่ือเด็กเกิดพฤติกรรมดานสังคมดวยตนเอง  
   1 คะแนน หมายถึง เม่ือแสดงพฤติกรรมดานสังคม โดยเพื่อนหรือครูขอรอง 
   0 คะแนน หมายถึง เม่ือเด็กไมแสดงพฤตกิรรมดานสังคมหรือปฏิเสธที่จะทํา 
 
  วิธีการหาคุณภาพของแบบสังเกตพฤติกรรมดานสังคม 
  2.5 นําแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจ  เพ่ือแสดงหลักฐาน
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบสังเกตจํานวน 3 ทาน ดังน้ี 
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   2.5.1 อาจารย ดร.ราชันย  บุญธิมา   อาจารยประจําสํานักทดสอบทางการศึกษา 
         และจิตวิทยา  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   2.5.2 อาจารยสุรีย     สหวัฒน  ผูอํานวยการ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 
   2.5.3 อาจารยสมจิต  เกิดแกว  อาจารย โรงเรียนเซนตราฟาแอล 
  2.6 หาความเที่ยงตรงของแบบสังเกต โดยนําแบบสังเกตพัฒนาการทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ลงความเห็นและใหคะแนนแบบประเมิน แลวนําคะแนนที่ไดมาหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางพัฒนาการกับจุดประสงค IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือเปนเกณฑที่
เหมาะสม (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) ซ่ึงในการวิจัยครั้งน้ีไดคาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางพฤตกิรรมชอบสังคมกับจุดประสงคการเรียนรู 0.67 - 1.00 
  2.7 นําแบบสังเกตการพัฒนาพฤติกรรมชอบสังคมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  
(Try Out) กับเด็กอนุบาลชั้นปที ่ 2 ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 15 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน     
ในการใชแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของผูวจัิยและผูชวยวิจัย  โดยใชดัชนีความสอดคลองของ
ผูสังเกต RAI (Burry-Stock. 1996: 256) โดยใชเกณฑการตัดสินตัง้แต  .70 ขึ้นไป ซ่ึงในการศึกษา
คนควาคร้ังน้ีไดคาความเชื่อม่ันของผูสังเกต  RAI = 0.91 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวจัิยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One-Group Pretest-
Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249) ตามตารางดังน้ี  
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

ทดลอง T
1
 X T

2
 

 
เม่ือ T

1 
  แทน  การประเมินกอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกจิกรรมพับกระดาษ  

     (Pretest) โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม  

 X   แทน  การดําเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 

 T
2
   แทน  การประเมินหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ  

     (Posttest) โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม  
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 การดําเนินการทดลอง 
 การทดลองคร้ังน้ีดําเนินการในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2552 เปนเวลา 8 สัปดาห โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
 1. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตวัอยางเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
 2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมภายในสถานที่ที่ทําการทดลองใหเหมาะสม 
 3. จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานทุกดาน (Baseline Data) โดยการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม จาก
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษของกลุมตวัอยางจํานวน 15 คน เปนระยะ 
เวลา 1 สัปดาห ไดแก วันจันทร วันพุธ วันศุกร วันละ 25 - 30 นาที โดยใชแบบสังเกตพฤตกิรรม
ชอบสังคม ทีผู่วิจัยสรางขึ้น บันทึกการสังเกต โดยผูวจัิยและผูชวยวิจัย 1 คน รวมผูสังเกตจํานวน     
2 คน 
 4. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
ดวยกิจกรรมพับกระดาษ จํานวน 24 แผน ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือ  
วันจันทร วันพุธ วันศุกร ชวงระยะเวลา 10.00 - 10.30 น. รวมทั้งสิน้ 24 คร้ัง 
 5. เม่ือดําเนินการทดลองครบ  8  สัปดาห  ผูวิจัยทาํการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม  (Posttest)   
กับกลุมตวัอยางโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมฉบับเดียวกันกับที่ใชกอนการทดลอง โดยทํา
การสังเกต 1 สัปดาห ในวันจันทร วันพุธ วันศกุร วันละ 25 - 30 นาท ีชวงระยะเวลา 10.00 - 10.30 น. 
 6. นําคะแนนที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม  ไปทําการวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการทางสถติ ิ
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล  
 1. หาคาสถิตพ้ืินฐานของระดับพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ จําแนกรายดาน โดยนําขอมูลไปหาคะแนนเฉลี่ย  
และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. เปรียบเทยีบความแตกตางของพฤตกิรรมชอบสังคมกอน และหลังการจัดกิจกรรมการ
สอนดวยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษดวยแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  โดย
ใช  t - test  สําหรับ Dependent Samples 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลในการศกึษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหดังน้ี 
 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือ  
               1.1 หาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจรายขอใชสตูร IOC (Item - Objective Congruency Index) 
ใชสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2548: 1) 

 
 เม่ือ      IOC     แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู  
      ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

   ΣR     แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
                N       แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  1.2 การหาคาความเชื่อม่ันของผูสังเกตโดยการนําแบบสังเกตไปทดลองใช (Try Out) 
กับนักเรียนชัน้อนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลชางมงคล ที่ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 15 คน วิธีหาคา
ความเชื่อม่ันของผูสังเกต 2 คน โดยใชดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI (Burry - Stock. 1996: 
256) 

 
 

 เม่ือ     R1kn R2kn     แทน  ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลําดับ 
   N   แทน   จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
                  K    แทน   จํานวนพฤตกิรรมยอย 
   I    แทน   จํานวนชวงคะแนน (0, 1, 2) 
 

( )1IKN
RRΣΣ

1=RAI KN2KN1
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Ν
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2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  หาสถิติพ้ืนฐานของพฤติกรรมความรวมมือของเด็กปฐมวัยอายุระหวาง 4 - 5 ป  กอน   
การทดลองและหลังการทดลองโดยนําขอมูลไปหาคาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงมาตรฐาน 

2.1 หาคาเฉลีย่ของคะแนน ใชสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 73) 

 
  

 เม่ือ         แทน  คาเฉลี่ย 
        แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N         แทน  จํานวนนักเรียนจากกลุมตัวอยาง 
 

 
  2.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ใชสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา  
สายยศ. 2538: 79) 
 

 
 

 เม่ือ     S         แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            ΣX      แทน  ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

            ΣX      แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
   N         แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 

 3.  สถิติที่ใชในทดสอบสมติฐาน 
  เปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมกอนและหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบของ  
t - test for Dependent Samples (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 99) 
 
 

  
  

  เม่ือ   t   แทน  คาสถิตทิี่ใชในพิจารณาการแจกแจงแบบท ี(t-distribution) 
    D  แทน คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน 
    n   แทน จํานวนคน 
    DS  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 

2 

( )
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 4.  การแปลผลระดับพฤติกรรมชอบสังคม  
  การแปลผลระดับพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี 
กําหนดการแปลผลในภาพรวมและจําแนกรายดาน โดยใชเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน
เฉลี่ยตามเกณฑของเบสท  (Best. 1981: 24) ดังตอไปนี้   
  พฤติกรรมชอบสังคมโดยรวม คะแนนเต็ม 32 คะแนน เกณฑการแปลผล ดังน้ี  

คะแนนระหวาง 24.01 - 32.00 หมายความวา มีพฤติกรรมชอบสังคม ในระดับดีมาก 
คะแนนระหวาง  16.01 - 24.00 หมายความวา มีพฤติกรรมชอบสังคมในระดับดี 
คะแนนระหวาง  08.01 - 16.00 หมายความวา มีพฤติกรรมชอบสังคม ในระดับพอใช 
คะแนนระหวาง  00.00 - 08.00 หมายความวา มีพฤติกรรมชอบสังคม ในระดับตองปรับปรุง 

  พฤติกรรมชอบสังคมจําแนกรายดานแตละดานมีคะแนนเต็ม 16 คะแนน เกณฑการ
แปลผล ดังน้ี  

คะแนนระหวาง 12.01 - 16.00 หมายความวา มีพฤติกรรมชอบสังคม ดานการแบงปน   
ในระดับดีมาก 

คะแนนระหวาง  08.01 - 12.00 หมายความวา มีพฤติกรรมชอบสังคม ดานการแบงปน   
ในระดับดี 

คะแนนระหวาง  04.01 - 08.00 หมายความวา มีพฤติกรรมชอบสังคม ดานการแบงปน   
ในระดับพอใช 

คะแนนระหวาง  0.00 - 04.00 หมายความวา มีพฤติกรรมชอบสังคม ดานการแบงปน   
ในระดับตองปรับปรุง 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลผลการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ

ที่มีตอพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวยั เพ่ือใหการนําเสนอเปนไปตามลําดับขั้นตอนผูวิจัยจึงได
กําหนดหัวขอไวดังน้ี  คือ  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
และผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการอาน
ผลวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

 N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
  X   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
  S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
  D   แทน คะแนนเฉลี่ยของผลตางของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
  Sd  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนนกอนการทดลอง 
      และหลังการทดลอง 
  t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-distribution 
  **   แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  p   แทน ความนาจะเปนของคาสถิต ิ
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยคํานวณการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมชอบสังคมของเด็ก

ปฐมวัยดวยการหาคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคา t การเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการทดลอง โดยในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได
นําเสนอตามลาํดับ ดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 

 2. ผลการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการศึกษาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ  โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผล
ปรากฏดังตาราง  3 
 
ตาราง  3  ระดับพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ 
     สรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง พฤติกรรมชอบ
สังคมของเด็ก

ปฐมวัย 
X  SD ระดับ

พฤติกรรม 
X  SD ระดับ

พฤติกรรม 
ดานการแบงปน 8.00 1.41 พอใช 14.47 0.74 ดีมาก 
ดานความรวมมือ 8.33 1.54 ดี 14.47 0.92 ดีมาก 

รวม 16.33 2.55 ดี 28.94 1.03 ดีมาก 

  
  จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวาระดับพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง
โดยรวมอยูในระดับดี โดยมีพฤติกรรมชอบสังคมดานความรวมมืออยูในระดับดี และดานการแบงปน
อยูในระดับพอใช แตหลังการทดลอง พบวา พฤติกรรมชอบสังคมในภาพรวมอยูในระดับดีมาก และ
พฤติกรรมชอบสังคม ดานการแบงปน และดานความรวมมืออยูในระดับดีมากเชนกัน 
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2. ผลการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ   

  เปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ  ผลปรากฏดังตาราง  4 
 
ตาราง  4  ผลการเปรียบเทยีบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังไดรับการจัด 
  กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

พฤติกรรมชอบสังคม 
ของเด็กปฐมวยั X  S D  Sd t p 

กอนทดลอง 8.00 1.41 ดาน 
การแบงปน หลังทดลอง 14.47 0.74 

6.47 1.69 14.87** .000 

กอนทดลอง 8.33 1.54 ดาน 
ความรวมมือ หลังทดลอง 14.47 0.74 

6.13 2.17 10.96** .000 

กอนทดลอง 16.33 2.55 
รวม 

หลังทดลอง 28.94 1.03 
12.60 3.23 15.13** .000 

 
 จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา พฤตกิรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทั้งโดยรวม และ
รายดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานการแบงปนมี
คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสูงกวาดานความรวมมือเพียงเล็กนอย แสดงวาการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ สามารถพัฒนาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยใหดีขึ้นได 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง ที่มุงศึกษาคนควาเรื่องผลการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ ที่มีตอพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย  สรุปสาระสําคัญ
และการศึกษาไดดังน้ี  
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งจุดมุงหมายไวดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
ดวยกิจกรรมพับกระดาษกอน และหลังการทดลอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวยักอน และหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษมีของ
พฤติกรรมชอบสังคมสูงขึ้น 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา   
 การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 4 - 5 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ของโรงเรียนอนุบาลชางมงคล เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 2 หองเรียน โดยมี
จํานวน  เด็กปฐมวัยชาย - หญิง รวม  50  คน 

 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง  อายุ  4 - 5 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2552  ของโรงเรียนอนุบาลชางมงคล       
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํานวน 15 คน 
ซ่ึงไดมาจากการสุมหลายขัน้ตอนโดยมีขั้นตอนการเลือกกลุมตวัอยาง ดังน้ี 
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  1. สุมเด็กปฐมวัยชาย - หญิง  โดยการจับฉลาก 1 หองเรียน จากจํานวน 2 หองเรียน 
  2. สุมเด็กปฐมวัยชาย - หญิง  ในขอ 1 จํานวน 15 คน โดยการจับสลากเพ่ือใชเปน
กลุมตัวอยางในการวิจัย 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
  ตัวแปรตาม  ไดแก   พฤติกรรมชอบสังคม 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยกัน 2 
ดาน คือ  ดานการแบงปน และดานความรวมมือ มีคาความเชื่อม่ันของผูประเมิน RAI = 0.91 โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยเปน 3 ระดับ คือ ระดับ 
2, 1 และ 0 ทําการบนัทึกแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย จากการจัดกิจกรรม การ
พับกระดาษ 
 2. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ จํานวน 24  กิจกรรม ซ่ึง
มีขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ขั้นนํา  
   เปนกิจกรรมที่ครูจูงใจผูเรยีนใหอยูในความพรอมที่จะเรียน โดยการสนทนา และ
ทําทาทางประกอบการทองคําคลอง นิทาน เพลง และสนทนาโยงไปสูสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว 
รายละเอียดของสิ่งที่จะตองทํา และอุปกรณที่ใชมีอะไรบางใหเด็กทราบ  
  2.2 ขั้นดําเนินการ 
   - ขั้นตอนการพับกระดาษ แจกอุปกรณ ครูและเด็กจะพับกระดาษไปพรอมๆ กัน 
   - ขั้นการพัฒนาผลงาน ใหเด็กแบงกลุม แจกอุปกรณ เด็กลงมือทํากิจกรรมรวมกัน
กับเพ่ือน ตามความคิดและจินตนาการอยางอิสระ 
  2.3 ขั้นสรุป ครูและเด็กพูดคยุสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมและเลาผลงานของตนเอง โดย
ครูสอดแทรกพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปน และความรวมมือเพ่ือโยงเขาหาตัวเด็ก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การทดลองคร้ังน้ีดําเนินการในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2552 เปนเวลา 8 สัปดาห โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 
 1. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตวัอยางเปนระยะเวลา 1 สัปดาห 
 2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมภายในสถานที่ที่ทําการทดลองใหเหมาะสม 
 3. จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานทุกดาน (Baseline Data) โดยการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม 
จากการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกจิกรรมพับกระดาษของกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เปน
ระยะเวลา 1 สัปดาห ไดแก วันจันทร วันพุธ วันศกุร วันละ 25 - 30 นาที โดยใชแบบสังเกต
พฤติกรรมชอบสังคม ที่ผูวจัิยสรางขึ้น บนัทึกการสังเกต โดยผูวิจัยและผูชวยวิจัย 1 คน รวมผูสังเกต
จํานวน 2 คน 
 4. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยกลุมตัวอยางไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
ดวยกิจกรรมพับกระดาษ จํานวน 24 แผน ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน คือ  
วันจันทร วันพุธ วันศุกร ชวงระยะเวลา 10.00 - 10.30 น. รวมทั้งสิน้ 24 คร้ัง 
 เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวจัิยทําการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม (Posttest)   
กับกลุมตวัอยางโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมฉบับเดียวกันกับที่ใชกอนการทดลอง โดยทํา
การสังเกต 1 สัปดาห ในวันจันทร วันพุธ วันศกุร วันละ 25 - 30 นาท ีชวงระยะเวลา 10.00 - 10.30 น. 
 5. นําคะแนนที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม ไปทําการวิเคราะหขอมูลดวย
วิธีการทางสถติ ิ
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. นําคะแนนที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง 
(One - Group Pretest - Posttest Design) มาหาคาสถิติพ้ืนฐานโดยนําขอมูลไปหาคาเฉลีย่ (Mean)  
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง
และหลังการทดลองโดยวิธีการทางสถิต ิt - test for Dependent Samples 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. กอนที่เด็กปฐมวัยไดรับการจัดกิจกรรมพับกระดาษโดยรวมอยูในระดับดี โดยพฤติกรรม
ชอบสังคมดานความรวมมืออยูในระดับดี และดานการแบงปนอยูในระดับพอใช และหลังไดรับการ
จัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมพับกระดาษ เด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมชอบสังคมในภาพรวมอยูในระดับดี
มาก และพฤติกรรมชอบสังคม ดานการแบงปน และดานความรวมมืออยูในระดับดีมากเชนกัน 
 2. พฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมพับกระดาษสูงขึ้นกวากอนการ
จัดกิจกรรมพับกระดาษอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังทําศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมชอบสังคม
ของเด็กปฐมวยัสูงกวากอนทําศลิปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพบักระดาษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ .01 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว แสดงใหเห็นวาการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับ
กระดาษ สงผลใหเด็กมีพฤติกรรมชอบสังคมสูงขึ้น และมีพฤติกรรมชอบสังคมอยูในระดับดีมาก ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจาก  
 1. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมชอบสังคมกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
ดวยกิจกรรมพับกระดาษของเด็กปฐมวัย ตั้งแตสัปดาหที่ 1 ถึง 8 พบวาพฤติกรรมชอบสังคมของ
เด็กปฐมวัยสูงกวากอนทําศลิปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษที่จัดขึ้นเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ 
และสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวยั การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
เปนกลุมชวยกระตุนใหเด็กไดรวมมือกันในการคิด การทํางาน การเก็บอุปกรณ  เด็กไดลงมือกระทํา
กับสื่อ วัสดุ อุปกรณ ผานประสาทสัมผสัทั้งหา  ซ่ึงจะทําใหเด็กสามารถท่ีจะเรียนรู และจดจําไดดี  
การที่เด็กไดพับ การวาด ตัด ฉีก ปะ การออกแบบ การประดิษฐจากเศษวัสดุ ระหวางทํากิจกรรม
เด็กจะไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับเพ่ือนโดยการพูด หรือการกระทํา  มีการเสนอวธิีการทํากิจกรรมที่
แบบแปลกใหม หลากหลาย โดยขณะที่เด็กทํากิจกรรมน้ัน เด็กไดเรียนรูผานประสบการณที่เกิดขึ้น
จริง ทําใหเด็กเกิดความคดิจินตนาการที่นําไปสูความคิดสรางสรรคเกิดขึ้น  ผานกระบวนการของ
การเรียนรู  และชวยสงเสริมพัฒนาพฤติกรรมชอบสังคมใหดีขึ้น  เพียเจตไดกลาวไววา  เด็กชวง
อายุ 2 - 6 ป  จะถือเอาตนเองเปนสําคัญ และเรียนรูจากการไดสัมผัส  และใชทุกสวนของรางกายใน
การทํากิจกรรม  แตการเรยีนรูที่ไดผลทีสุ่ดหรือดีที่สุดคือ การเรียนรูจากประสบการณที่ตนไดลงมือ
ปฏิบัติ เด็กวัยน้ีตองการประสบการณที่เปนรูปธรรม ตองการคนสํารวจ (นิตยา ประพฤติกิจ.  
2539: 7)  สอดคลองกับจอหน ดิวอ้ี (John Dewey) กลาววาเด็กปฐมวัยจะเรียนรูไดดีจากการลงมือ
กระทํา (Learning by doing) การใหเด็กไดลงมือปฏิบัติเอง จะทําใหเด็กคนพบความรูใหมดวย
ตนเอง ซ่ึงกอใหเกิดความเขาและจดจําสิ่งที่เรียนไดยาวนาน (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2543: 61)  
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นอกจากการท่ีเด็กสามารถเรียนรูและจดจําไดดีแลว เด็กจะไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืนขณะทํา
กิจกรรมควบคูกันไปดวย สอดคลองกับ กรอนลัน (Gronlund. 1959: 232) กลาววา กิจกรรมท่ีเปด
โอกาสใหเด็กไดปฏิสัมพันธรวมกับเพ่ือน  เด็กจะไดสรางความสัมพันธ เรียนรูบทบาทของตนเอง
วาควรปฏิบตัตินอยางไร  เรียนรูทีต่องอยูรวมกับเพ่ือนอยางมีความสุข มีทัศนะคตทิี่ดีตอคนทั่วไป 
ซ่ึงทําใหเด็กมีประสบการณทางสังคมเพิ่มขึ้นสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนและทํากิจกรรมตางๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
 กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษที่ผูวิจัยจัดขึ้นน้ัน เปนกิจกรรมที่เด็กจะ
ไดทํางานรวมกันเปนกลุม  การทําศิลปะรวมกันยังชวยสรางเสริมลกัษณะนิสัยในการทํางานรวมกัน 
เน่ืองจากการทําศิลปะจะตองมีการพูดคุยปรึกษาหารือ หยิบยื่นสิ่งตางๆ ตอกัน รวมทั้งเปนการ
สงเสริมใหเด็กตองคิดวางแผนและทํางานรวมกันอีกดวย (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2535: 241 - 244)   ซ่ึงจะ
สงผลใหเด็กมีพฤติกรรมการสรางสัมพันธทางสังคมดีขึ้น เด็กจะไดประสบการณตรงจากการทํา
กิจกรรมรวมกัน  เด็กเรียนรูวาผูที่เอาแตใจตวัเอง ไมรูจักการชวยเหลือ แบงปนผูอ่ืน เพ่ือนจะไม
ยอมรับ ไมเลนดวย ดังน้ันเด็กจึงเรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมเพ่ือที่ตนจะไดเปนที่ยอมรับของเพื่อน  
เด็กจะเรียนรูการรอคอย  การตามใจผูอ่ืน การแบงสิ่งของ เคร่ืองใชที่ตนครอบครองอยู   
 2. การเปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมขึ้นของพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ ดานการแบงปน และความรวมมือ พบวา ระยะ 
เวลา 8 สัปดาหเด็กปฐมวัย มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่สอดคลองกับการวิเคราะหคะแนนรวม
ทั้งหมด  สัปดาหที่ 1 และ 2 เปนชวงเวลาที่เด็กการปรับตวั เด็กยังไมคุนเคยกับการทํากิจกรรมกลุม 
และการใชสิ่งของรวมกัน  ในชวงนี้เด็กยดึตนเองเปนศนูยกลาง  พฤติกรรมเกิดขึน้พบวาเด็ก มีการ
แยงวสัดุ  ความขัดแยง  อุปกรณ  มีการเก็บอุปกรณไวใชเปนสวนตวั  ไมมีการแบงปน หรือหยิบยื่น
วัสดุ อุปกรณใหแกกัน และไมเก็บอุปกรณเขาที่ ครูจึงทําการกระตุนพฤติกรรมเพ่ือใหเด็กรูจักการ
แบงปน และการทํางานรวมกัน ครูและเด็กรวมกันสรางขอตกลงในการทํางานรวมกัน โดยแนะนํา
วิธีการในการที่จะดําเนินกิจกรรมตอไป เชน เราควรแบงปนกันเพราะมีสื่อบางชนิดที่มีจํานวนจํากัด 
ในสัปดาหตอๆ มานักเรียนก็เรียนรูวธิีการท่ีจะทํากิจกรรม และตกลงกันไดอยางดี โดยคุณครูไมตอง
แนะนํา สอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2543: 61) ที่กลาววา การที่ครูกระตุนใหผูเรียนได
แสดงออกดวยการใหอิสระแกผูเรียนในการคิดและทํากิจกรรม ชวยใหเด็กมีพฤตกิรรมที่พึงประสงค
เพ่ิมขึ้น   
 สัปดาหที่ 3 และ 4 ผูวิจัยสังเกตเห็นเด็กเร่ิมมีการพฤติกรรมการแบงปน และการรวมมือ 
เด็กเร่ิมรับรูความรูสึก ความตองการของผูอ่ืน เริ่มมีการใหความคิดเห็น แตบางครั้งยังไมยอมรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน ยังมีการหวงสิ่งของไวใชเองบาง แตจะคอยมองเพ่ือนวาตองการส่ิงของที่ตนมี
อยูหรือไม และเมื่อเพ่ือรองขอ ก็จะใหสิ่งของนั้นกับเพ่ือน  นองซีเปนเด็กผูหญิงที่ชอบสีชมพู  เม่ือ
นองซีหยิบกระดาษก็จะหยบิสีชมพูกอน และจะใหกระดาษสีอ่ืนๆ กับเพ่ือน โดยเก็บสีชมพูไวใชเอง 
ซ่ึงสอดคลองกับ ครอก; และ ลามม (ปทมา ศุภกําเนิด. 2545; อางอิงจาก Krogh; & Lamm. 1983: 
183 - 192) ไดกลาวถึง ทฤษฎีของดามมอน และแชลแมนไววา การแบงปน และการใหของเด็กอายุ 
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4 - 6 ป จะยึดตนเองเปนศนูยกลางและยดึรูปธรรม เด็กจะมีความรัก และหวงแหนสิ่งของที่เปนของ
ใช ของเลน และมักชอบสิ่งของอยางเดียวกัน ดังน้ันสิ่งของที่แบงปนใหเพ่ือนจึงเปนสิ่งที่ไมชอบ  แต
เม่ือเพ่ือนรองขอกระดาษสชีมพู  นองซีก็จะใหกระดาษสีชมพูน้ันกับเพ่ือน เพ่ือจะไดรับการยอมรับ
จากเพ่ือน ทําใหพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกเร่ืองการเลือกสีของกระดาษลดลง ซ่ึงเด็กจะไดประสบการณ
ตรงจากการทาํกิจกรรมรวมกัน  นอกจากน้ีเด็กเรียนรูวาผูที่เอาแตใจตัวเอง ไมรูจักการชวยเหลือ 
แบงปนผูอ่ืน เพ่ือนจะไมยอมรับ วราภรณ ปานทอง (2548: 65) ไดกลาวถึงขอสังเกตจากการวจัิยวา 
การแบงปนสิง่ของที่ตนเองมีอยูจะคอยๆ มาแทนที่ความเห็นแกตวัหรือการยึดตนเองเปนศูนยกลาง
ของเด็กน้ันเกิดจากพฤติกรรมการแสดงออกมาเพ่ือที่จะไดรับการยอมรับจากเพ่ือน ทําใหเด็กไดเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปนที่สูงขึ้น 
 สัปดาหที่ 5 - 6  ผูวิจัยสังเกตเห็นวาเด็กเร่ิมคลายความเปนศูนยกลาง เด็กใหความสนใจ
ในรายละเอียดของกิจกรรมมากขึ้น  เริ่มรูขั้นตอนการทํากิจกรรมรวมกัน  มีการแสดงความคดิเห็น
ในเพ่ือนฟง  ขณะทําผลงานจะมีการชําเลืองผลงานของเพื่อน หากเพ่ือนทําไมได และรองขอใหชวย
จึงเขาไปชวยเหลือ ศุภกุล เกียรตสิุนทร (2532: 62) ไดกลาววา เด็กมักจะแสดงพฤติกรรมการ
แบงปน และใหของกินของใชกับเพ่ือน แมบางครั้งเด็กไมแสดงพฤติกรรมการแบงปน หรือการให
ออกมา เด็กก็แสดงพฤติกรรมแบบอ่ืนออกมาแทน เชน การชวยเหลอื การปลอบโยน  ซ่ึงพฤตกิรรม 
การแสดงออกมา แสดงใหเห็นวาเด็กตองการที่จะไดรับการยอมรับจากเพ่ือน ซ่ึงพฤติกรรมที่เด็ก
แสดงออกมานั้นจะคอยๆ พฤติกรรมชอบสังคมจะเขาแทนที่ความเห็นแกตัว หรือคลายความเปน
ศูนยกลางของตัวเด็กลง 
 สัปดาหที่ 7 และ 8 ของการทดลอง ผูวิจัยสังเกตเห็น คือ กรณีที่เพ่ือนไมสามารถพับ
กระดาษไดก็จะเขาไปชวย และแนะนําวิธกีารพับให  เด็กๆ  มีการปรึกษาหารือเก่ียวกับผลงานที่จะ
ทํา มีการวางรูปแบบที่จะทาํ แบงงานกันอยางเปนขั้นตอน มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน 
ใหคําแนะนําเพ่ือน บอกในสิ่งที่ตนชอบและไมชอบ มีการคิดแกปญหารวมกัน  ใครที่ยังไมมีอุปกรณ
ก็จะแบงใหใช และเม่ือกลุมของตนทํางานเสร็จก็จะเขาไปชวยเหลอืเพ่ือนที่ไมใชกลุมเดียวกบัตนเอง 
และนําวัสดุ หรืออุปกรณที่กลุมตนเหลือใชไปใหเพ่ือนโดยที่เพ่ือน และครูไมไดรองขอ  จากงานวิจัย
ของกิ๊บ (Gibb) แสดงใหเห็นวา การที่เด็กไดมีโอกาสทํางานรวมกัน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการรับรูดานความรูสึก มีการตระหนักถึงความรูสึกของผูอ่ืนและของตนเอง มีการยอมรับ
ตนเอง และมีทัศนคติที่ดีตอสวนรวม  มีความรูสึกพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน เชื่อในความสามารถของ
บุคคล มีการแกปญหาโดยการทํางานปนกลุม และเปนสมาชิกที่ดีของกลุม (สุทธิพรรณ ธรีพงศ. 
2534: 71; อางอิงจาก เพียงจิต โรจนศุภรัตน. 2531: 36) 
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 ดานการแบงปน   
 พฤติกรรมดานการแบงปนกอนการทดลองอยูในระดับพอใช แตหลังการทดลองระดับ
พฤติกรรมอยูในระดับดีมาก แสดงวาในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกจิกรรมพับกระดาษ
ชวยพัฒนาพฤติกรรมชอบสังคมดานการแบงปนไดดีขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากลักษณะของกิจกรรมจัดศิลปะ
สรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษที่จัดขึ้นจะชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการแบงปนขึ้น โดยส่ือและ
อุปกรณที่ใชทาํกิจกรรมที่หลากหลายและมีปริมาณที่จํากัด เม่ือเด็กตองทํางานกันเปนกลุมทําใหเด็ก
เรียนรูที่จะแสดงพฤติกรรมการชวยเหลือ แบงปน หยิบสง วัสดุ อุปกรณใหเพ่ือน ตลอดจนชวยเหลือ
เพ่ือนโดยถูกขอรอง และไมถูกขอรองได เพ่ือใหกิจกรรมที่ปฏิบตัิรวมกันประสบความสําเร็จลลุวงไป
ดวยดี  ในการเรียนรูกันเปนกลุมเล็กๆ ตั้งแต 2 คน ขึ้นไปไมเกิน 6 คน สมาชิกของกลุมจะมีสวน
รวมในการเรยีนรู และความสําเร็จของกลุม ซ่ึงการรวมกลุมขนาดเล็กน้ี ทําใหภายในกลุมมีการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น ใหกําลังใจในการดูแลกลุมสมาชิก  มีปฏิสัมพันธในเชิงบวกและไววางใจ  
(สุมณฑา พรหมบุญ; และคณะ. 2541: 41)  สอดคลองกับรวิวรรณ แสงฉาย (2533: 363 - 364) ที่
กลาววา ประสบการณทางสังคมที่เด็กไดรับในขณะเลนกับเพ่ือนทาํใหเด็กเรียนรูการแบงปน และ
นํามาทดแทนความเห็นแกตัวหรือเห็นตนเองเปนศนูยกลาง  
 
 ดานการรวมมือ   
 พฤติกรรมดานการรวมมือกอนการทดลองอยูในระดับดีแตหลังการทดลองระดับพฤติกรรม
อยูในระดับดีมาก แสดงวาในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษชวยพัฒนา
พฤติกรรมชอบสังคมดานความรวมมือไดดีขึ้น ในการทํากิจกรรมในแตละคร้ังน้ีผูวิจัยเนนใหเด็ก
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกันเปนกลุมๆ ละ 2 - 5 คน ซ่ึงในการทดลองเด็กไดรวมกันคิด ทํางานรวมกัน ซ่ึง
เม่ือเด็กทํากิจกรรมรวมกันยอมมีขอตกลง และตองยอมรับฟงความคิดของผูอ่ืน และทํากิจกรรมรวม
ทํากิจกรรมใหสําเร็จ  เชน ระหวางการทํากิจกรรม “หัวใจกลายราง” เด็กๆ ในกลุมจะตองรวมกัน
วางแผนวาหัวใจที่เด็กๆ พับเสร็จแลว สามารถแปลงรางเปนรูปอะไรไดบาง เด็กจะชวยกันแสดง
ความคิดเห็นเชนนองแพรบอกเพ่ือนๆ วานองแพรเคยเห็นสายสรอยของคุณแม  นองโชอึนบอกวา
เหมือนกลีบดอกไม  นองอ่ิมบอกวาเหมือนกระเปา เม่ือเด็กๆ ไดรวมกันคิด มีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เด็กจะรวมกันสรปุความคิด และลงมือทํากิจกรรม  เด็กจะไดเรียนรูวาการ
ทํางานเปนกลุมจะสําเร็จเพียงใด ตรงตามเปาหมายที่กลุมตั้งเปาหมายหรือไม สมาชิกในกลุมจะตอง
ชวยกันทํางาน หากมีขอผิดพลาดก็ตองชวยกันปรบัปรุงแกไขใหถูกตอง เพ่ือใหสําเร็จตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว ซ่ึงในการทํางานเปนกลุมเด็กจะเรียนรูเพ่ือที่จะใหตนเองเปนที่ยอมรบัในสงัคม เชน การให
ความรวมมือ การรับฟงความคิดเห็น การประนีประนอม การแกปญหา การใหอภัยซ่ึงกันและกัน  
ซ่ึงสอดคลองกับ โรเจอร (เยาวพา  เดชะคุปต. 2536: 36, 105; อางอิงจาก Rogers. n.d.) กลาววา 
การเรียนรูที่ดีที่สุดจะเกิดจากการที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ไป มารวมกลุมพบปะกันอยางตรงไปตรงมา 
น่ันคือการจัด กิจกรรมกลุมยอยเด็กจะมีโอกาสพัฒนาทักษะที่สําคญับางประการ ไดแก การฟง การ
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พูด การแกปญหา  การตัดสินใจอยางมีเหตุผล การเปนผูนําผูตาม การทําตามกฎเกณฑ การทําตาม
ขอตกลงที่กลุมเลือก   เด็กจะรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม และเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน  ทิศนา 
แขมมณี; และคณะ (2536: 80) ที่กลาววา การที่ใหโอกาสเด็กเลนและทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูอ่ืน
โดยเฉพาะเด็กดวยกัน เด็กจะเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคมในการอยูรวมกับผูอ่ืน เด็กจะไดรับการ
ถายทอดมารยาทและกติกาทางสังคม เกิดความรับผดิชอบตอสมาชิกคนอ่ืนในสงัคม  สอดคลองกับ
งานวิจัยของลดาวรรณ  ดีสม (2546: 15)  สมาชิกที่อยูในกลุมจะรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางเต็มความสามารถ มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น ชวยเหลือกันและกัน และรวมมือกันทํางาน
เปนกลุมเพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ   
 ผลการวิจัยครัง้น้ี แสดงใหเห็นวา การที่เด็กไดทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับ
กระดาษอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอ  สามารถสงผลตอพฤติกรรมชอบสังคมในดานการแบงปน และ
ความรวมมือของเด็กปฐมวยัได  พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยัเม่ือไดรับการปลูกฝงอยางเปน
ระบบ ทําซํ้าๆ บอยๆ และตอเน่ือง ก็จะชวยใหเด็กไดซึมซาบ และเรียนรู จดจําพฤติกรรมชอบสังคม
ดานการแบงปนและความรวมมือไดอยางถาวร  การใหคําแนะนํา การใหกําลังใจ การใหคําชมเชย
กับเด็ก และเปนสิ่งที่คอยกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู  ดังน้ันผูที่เก่ียวของ และสนใจในการนํา
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษที่ชวยสงเสริมพฤติกรรมชอบสังคม  สามารถศึกษา 
และใชเปนแนวทางในการจดักิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนได  โดยสามารถนําไปปรับใชให
สอดคลองกับระยะเวลา พัฒนาการ ความสนใจ และอายุของเด็กได 
 
ขอสังเกตทีไ่ดจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยจากการกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวย
กิจกรรมพับกระดาษ  พบขอสังเกต ดังน้ี 
 1. ในการทํากิจกรรมในสัปดาหแรก  ขณะที่เด็กทํากิจกรรม เด็กยังไมสามารถสามารถที่จะ
พับกระดาษไดอยางคลองแคลวนัก  เน่ืองจากเด็กมีทักษะในการพบัไมเทากัน รอยกระดาษท่ีพับจึง
ไมชัดเจน สมํ่าเสมอ และปฏิบัตติามขั้นตอนการพับได แตเม่ือเขาสูสัปดาหที่ 2 เด็กมีพัฒนาการ
ทางดานการพับดีขึ้น รองรอยการพบัเริ่มชดัเจน ซ่ึงแสดงใหเห็นไดวาเม่ือเด็กมีโอกาสไดกระทําบอยๆ 
ผลงานจะดีขึน้ ทําใหเด็กมีความม่ันใจ และภาคภูมิใจในผลงาน  
 2. ในระยะแรก  เด็กที่ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง ประกอบกับเด็กตื่นเตนกับการทาํกิจกรรม 
ประกอบกับยงัไมไดเรียนรู และปรับพฤติกรรมชอบสังคมดานการแบงปน และดานความรวมมือใน
การทํากิจกรรม  ทําใหเกิดปญหาขัดแยงกันในกลุม เชนการแบงวัสดุ อุปกรณ การรวมมือดันทํางาน 
เน่ืองจากตางคนตางอยากทําใหผลงานของตนเองดูสวยที่สุด  ครูจึงใหเด็กชวยกันเสนอขอตกลงใน
การใชวัสดุ อุปกรณ จากน้ันครูใหคําชมเชยเพ่ือเปนแรงเสริมกับเด็ก  ซ่ึงสงผลใหพฤติกรรมชอบ
สังคมดานการแบงปน และดานความรวมมือในสัปดาหตอไปพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นการนําผลงานที่
เด็กทําติดบอรด  
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 3. เพ่ือเปนการสรางบรรยากาศที่สงเสริมการแสดงออกทางศิลปะของเด็ก  ติดบอรดแสดง
ผลงานของเด็ก และเก็บผลงานเด็กไวเพ่ือจัดเก็บในแฟมสะสมงาน 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 
 1. ครูควรมีบทบาทในการดูแลใหความชวยเหลือ เปนผูอํานวยความสะดวกในการทาํกิจกรรม 
ใหคําแนะนําเม่ือเด็กตองการ กระตุนเด็กโดยใหเด็กไดทดลองทําตามความคิดของตนเอง ใหแรงเสริม
กลาวคําชมเชยในผลงานของเด็ก ทําใหเด็กมีความม่ันใจและตั้งใจในการทํากิจกรรม 
 2. เน่ืองจากบางกิจกรรมใชระยะเวลานานกวาที่กําหนด เม่ือหมดเวลา ทําใหเด็กบางกลุม
ยังตกแตงผลงานไมเสร็จ ดังน้ันควรยืดหยุนเวลาและกิจกรรมใหเหมาะสม เน่ืองจากเด็กตองการ
เวลาทํางานมากพอที่เขาจะไดทําเสร็จตามความพอใจ 
 3. ควรใหเด็กมีความคิดที่หลากหลายเก่ียวกับผลงาน รูจักดัดแปลงผลงาน รวมถึงวิธีการใช
ประโยชนจากผลงาน เชน  การพับตะกรา เด็กสามารถปรับไปเปนตะกราใสขนม สิ่งของ หรือถัง
ขยะเปนตน  
 4. ควรใหเด็กมีอิสระในการสรางสรรคผลงานจากกระดาษพับ ตามจินตนาการของเด็กๆ 
โดยใหเด็กเกิดความพอใจ และสนุกสนานขณะทํากิจกรรม ระหวางทํากิจกรรมควรใหเด็กการพูดคุย 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศกึษาการจัดกิจกรรมศลิปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ ที่สงเสริมทักษะ
ดานอ่ืนๆ เชน ดานมิติสัมพันธ  การแกปญหา และความเชื่อม่ันในตนเองของเด็กปฐมวัยตอไป 
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คูมือการใชแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม 
 

คําช้ีแจง 
1. การสังเกตและการบันทึกลงในแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมมี 2 ดาน ไดแกดาน การแบงปน 
8 ขอ และความรวมมือ 8 ขอ รวมจํานวน 16 ขอ กลาวคือ  
พฤติกรรมชอบสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงความสามารถทางสังคม ในดานการ
แบงปน และความรวมมือ  ในขณะที่เด็กทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน เพ่ือใหเด็กเปนที่ยอมรับของผูอ่ืน
โดยการพูดหรือการกระทําตอเพ่ือนหรือบุคคลอ่ืน ประกอบดวยลักษณะตางๆ ดังน้ี  

1. การแบงปน 
1.1 ชักชวนใหเพ่ือนรวมใชวัสดุอุปกรณ หรือเลนรวมกัน 
1.2 หยิบหรือสงอุปกรณของตนใหเพ่ือนเมื่อเพ่ือนตองการ 
1.3 แบงของเลนหรืออุปกรณใหเพ่ือน โดยใหเพ่ือนหยิบของเองได 
1.4 แบงของใหเพ่ือนโดยไมขอของตอบแทน 
1.5 เลนของเลน หรือรวมใชอุปกรณโดยผลัดเปลี่ยนกนัใชโดยไมแยงกัน 
1.6 ใหเพ่ือนยืมของเลนของใช 
1.7 ใหเพ่ือนเลน หรือทํากิจกรรมกอนตนเอง 
1.8 แนะนําวิธกีารเลนหรือทาํกิจกรรมเม่ือเพ่ือนไมเขาใจ 

2. ความรวมมือ 
2.1ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 
2.2 ทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม 
2.3  รวมกันจัดเตรียมอุปกรณ สื่อรวมกัน 
2.4 ทําหนาที่ที่กลุมมอบหมายดวยความเต็มใจ 
2.5 พูดแสดงความคิดเห็นของตนตอกลุมขณะทํากิจกรรม 
2.6 ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน และพรอมทํากิจกรรมดวยกัน 
2.7 ปรึกษากับกลุมเม่ือพบปญหาในการทํางาน 
2.8  รวมกันจัดทําความสะอาด เก็บอุปกรณรวมกัน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัยเปนการบันทึกในรูปความถี ่(จํานวนครั้ง) และ
ระดับคุณภาพของพฤติกรรมจัดเปน 3 ระดับคะแนน  
3. เวลาทีใ่ชในการสังเกต สังเกตในชวงเวลาที่จัดกิจกรรมสรางสรรค เปนเวลาจํานวน     8 สัปดาห
สัปดาหละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันพุธ วันศุกร โดยทําการสังเกตและบันทึกในขัน้ดําเนินกิจกรรม
ชวงเวลา 10.00 - 10.30 นาฬิกา รวมเวลา 30 นาที 
4. การสุมเวลาในการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม ใชนาฬิกาจับเวลาในการใหสัญญาณเริ่มและหมด
เวลาการสังเกต ใชเวลาการสังเกตคนละ 2 นาที 
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การเตรียมการสังเกต 
1. ผูสังเกตตองศึกษาคูมือในการสังเกตใหเขาใจกระบวนการในการสังเกตทั้งหมดเพ่ือใหเกิดความ
ชํานาญในการใชแบบสังเกต 
2. จัดเตรียมสภาพแวดลอมและอุปกรณในการปฏิบัติกิจกรรมไวเรียบรอยลวงหนา  
3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการสังเกต ไดแก คูมือการใชแบบประเมินพฤติกรรมชอบสังคมของเด็ก
ปฐมวัย นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน และแบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมไวใหเรียบรอยลวงหนา 
4. ผูสังเกตควรสรางความคุนเคยกับผูถูกสังเกตกอนทีจ่ะทําการสังเกต และพยายามจําชื่อของผูถูก
สังเกตทุกคน 
5. กอนเร่ิมทําการสังเกต ควรใหผูถูกสังเกตไดทําธุระสวนตวัใหเรียบรอยกอน เชน ด่ืมนํ้าเขาหองนํ้า 
 

ขั้นปฏิบัติการสังเกต  
1. เขียนชื่อผูสังเกต ผูถูกสังเกต (เด็ก) วัน เดือน ป ที่ทําการสังเกต  
2. ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยรวมจํานวนผูสังเกต 2 คน ทําการสังเกตพฤติกรรมชอบสังคม  
3. การสังเกตใหผูสังเกตทั้ง 2 คน คือผูวิจัยและผูชวยวิจัยทําการสังเกตพรอมๆ กัน ในเวลาเดียวกัน 
สังเกตเด็กคนเดียวกันโดยสังเกตเด็กเปนรายบุคคล 

 
การบันทึกแบบสังเกต 
เม่ือสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมตรงกับขอใด และชองระดับคะแนนพฤติกรรมชอบสังคมตรงกบัขอใด

ใหทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองนั้น ถาเกิดพฤติกรรมชอบสังคมซํ้าชองเดิมใหทําเคร่ืองหมาย 

 เพ่ิมลงในชองเดิมตามจํานวนที่เกิดพฤติกรรมซํ้าโดยการบันทึกดังน้ี 
ชองระดับคะแนน 2 บันทึก เม่ือเด็กเกิดพฤติกรรมชอบสังคมดวยตนเอง 
ชองระดับคะแนน 1 บันทึก เม่ือแสดงพฤติกรรมชอบสังคม โดยเพื่อนหรือ 
      ครูขอรองใหรวมมือ 
ชองระดับคะแนน 0 บันทึก เม่ือเด็กไมแสดงพฤติกรรมชอบสังคมหรือปฏิเสธที่จะทํา 

 

การใหคะแนน  
1. ในชวงเวลาที่สังเกตเด็ก เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมชอบสังคมกับขอใดและชองระดับใดใหใส

เคร่ืองหมาย ลงในชองนั้น ถาเด็กเกิดพฤติกรรมชอบสังคมซํ้าในขอและชองระดับคะแนนเดิมให

เคร่ืองหมาย ซํ้าลงในชองนั้นตามจํานวนครั้งที่ซํ้า  

2. ถาพบเคร่ืองหมาย ในชองระดับคะแนนใดก็ใหคะแนนเทากับชองคะแนนในชองน้ัน เชน ใน
ชองระดับคะแนน 2 คะแนนซ้ํา 2 คร้ังรวมคะแนนเทากับ 4 คะแนน เปนตน คําอธิบายเก่ียวกับ
พฤติกรรมทางสังคม 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 

1. การแบงปน   
2 เด็กพูดชวนเพื่อนใหใชวัสดุอุปกรณรวมกับตน  โดยที่

เพ่ือนไมตองรองขอ 
1 
 

เด็กพูดหรือพยักหนาใหเพ่ือนใชอุปกรณรวมกับตน
เม่ือเพ่ือนรองขอหรือเม่ือเพ่ือนบอกครู 

1.1 ชักชวนใหเพ่ือนรวมใชวัสดุ
อุปกรณ หรือเลนรวมกัน 

0 เด็กปฏิเสธโดยใชคําพูดหรือไมสนใจ เม่ือเพ่ือนหรือ
ครูขอรวมใชอุปกรณ 

2 เม่ือเด็กสังเกตเห็น หรือทราบวาเพ่ือนตองการใช
อุปกรณที่ตนครอบครองอยู แลวหยิบ หรือสงอุปกรณ
ของตนใหโดยที่เพ่ือนไมตองรองขอ 

1 เด็กหยิบหรือสงอุปกรณของตนใหเพ่ือน เม่ือเพ่ือน
รองขอหรือเม่ือครูบอก 

1.2 หยิบหรือสงอุปกรณของตน
ใหเพ่ือนเม่ือเพ่ือนตองการ 

0 เด็กไมหยิบหรือปฏิเสธที่จะใหเพ่ือนใชวสัดุอุปกรณ
ของตน เม่ือเพ่ือนรองขอ 

2 เด็กแบงของใหเพ่ือนโดยใหเพ่ือนหยิบเอง 

1 เด็กแบงของใหเพ่ือนโดยที่เพ่ือนรองขอ 

1.3 แบงของเลนหรืออุปกรณให
เพ่ือน โดยใหเพ่ือนหยิบของเอง
ได 0 เด็กไมสนใจทีจ่ะทําพฤติกรรมนี้ 

2 เด็กแบงของใหเพ่ือนโดยไมขอของตอบแทน 
1 เด็กแบงของใหเพ่ือนโดยขอของตอบแทน 

1.4 แบงของใหเพ่ือนโดยไมขอ
ของตอบแทน 

0 เด็กไมสนใจทีจ่ะทําพฤติกรรมนี้ 
2 เด็กไมแยงของเลนจากเพ่ือนเม่ือเลนเสรจ็แลว     

แตแลกเปลี่ยนกัน 
1 เด็กไมแยงของเลนจากเพ่ือนแตไมผลัดเปลี่ยนกันเลน

เม่ือครูหรือเพ่ือนรองขอ 

1.5 เลนของเลน หรือรวมใช
อุปกรณโดยผลัดเปลี่ยนกันใชโดย
ไมแยงกันกัน 

0 เม่ือครูหรือเพ่ือนรองบอกใหผลัดเปลี่ยน  เด็กก็ไม
สนใจที่จะผลดัเปลี่ยน 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 
2 เด็กยอมใหเพ่ือนเลน  และทํากิจกรรมกอนโดย    

ไมตองรอใหเพ่ือนบอก 
1 เด็กยอมใหเพ่ือนยืมของเลน  ของใชโดยเพื่อน

ขอรอง 

1.6 ใหเพ่ือนยืมของเลนของใช 

0 เม่ือเด็กไมไดทําทาหรือไมสนใจจะทํา พฤติกรรมนี ้
2 เด็กยอมใหเพ่ือนเลน  และทํากิจกรรมกอนโดย   

ไมตองรอใหเพ่ือนบอก 
1 เด็กยอมใหเพ่ือนเลน  และทํากิจกรรมกอนโดย

เพ่ือนขอรอง 

1.7 ใหเพ่ือนเลนหรือทํากิจกรรม
กอนตนเอง 

0 เม่ือเด็กไมไดทําทาหรือไมสนใจจะทํา พฤติกรรมนี ้

2 เด็กแนะนําวิธกีารเลน  หรือทํากิจกรรมเม่ือเพ่ือน  
ไมเขาใจ โดยไมตองรอใหเพ่ือนรองขอ 

1 เด็กแนะนําวิธกีารเลน  หรือทํากิจกรรมเม่ือเพ่ือน 
ไมเขาเม่ือเพ่ือนรองขอ 

1.8 แนะนําวิธกีารเลนหรือทาํ
กิจกรรมเม่ือเพ่ือนไมเขาใจ 

0 เด็กปฏิเสธที่จะแนะนําวธิีการเลน หรือทํากิจกรรม
เม่ือเพ่ือนไมเขาใจ 

2 ความรวมมือ    

2 เด็กทําตามขอตกลงที่กําหนดไดดวยตนเอง  
1 เด็กทําตามขอตกลงที่กําหนดโดยเพื่อนบอก  

หรือครูบอก 

2.1ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม 

0 เด็กไมทําตามขอตกลงที่กําหนดไว 

2 เด็กรวมหยิบจับวัสดุ อุปกรณ เพ่ือทํากิจกรรม
รวมกับเพ่ือนโดยครูหรือเพ่ือนไมตองรองขอ 

1 เด็กรวมหยิบจับวัสดุ อุปกรณ เพ่ือทํากิจกรรม
รวมกับเพ่ือนโดยครูหรือเพ่ือนชักชวนหรอืรอง
ขอใหทํากิจกรรมรวมกัน 

2.2 ทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม 

0 เด็กไมทําหรือปฏิเสธที่จะทาํกิจกรรมรวมกับเพ่ือน 
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หัวขอพฤติกรรม ระดับคะแนน รายละเอียดพฤติกรรม 
2 เด็กรวมกันจัดเตรียมอุปกรณ สื่อเพ่ือทํากิจกรรม

รวมกับเพ่ือนโดยครูหรือเพ่ือนไมตองรองขอ 
1 เด็กรวมกันจัดเตรียมอุปกรณ สื่อเพ่ือทํากิจกรรม

รวมกับเพ่ือนโดยครูหรือเพ่ือนชักชวนหรอืรอง
ขอใหทํากิจกรรมรวมกัน 

2.3  รวมกันจัดเตรียมอุปกรณ สื่อ
รวมกัน 

0 เด็กไมทําหรือปฏิเสธที่จะทาํกิจกรรมรวมกับเพ่ือน 

2 เด็กปฏิบัตติามหนาที่ที่กลุมมอบหมายใหทําอยาง
เต็มใจโดยไมตองขอรอง 

1 เด็กปฏิบัตติามหนาที่ที่กลุมมอบหมายใหทําโดย
ตองขอรอง 

2.4 ทําหนาที่ที่กลุมมอบหมาย
ดวยความเต็มใจ 

0 เด็กไมปฏิบัตติามหนาที่ที่กลุมมอบหมายให 

2 เด็กทํางานดวยความเต็มใจและผลงานสําเร็จ  
ภายในเวลาทีกํ่าหนด 

1 เด็กทํางานอยางไมเต็มใจและผลงานสําเร็จ  
ภายในเวลาทีกํ่าหนด 

2.5 ทํากิจกรรมสําเร็จดวยความ
เต็มใจ 
 

0 เด็กไมทําหรือปฏิเสธที่ทํากิจรรม 

2 เด็กยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนขณะทํา
กิจกรรมรวมกัน 

1 เด็กยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนเม่ือเห็นวา
เพ่ือนคนอ่ืนยอมรับ 

2.6 ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
เพ่ือนและพรอมทํากิจกรรม
ดวยกัน 

0 เด็กไมยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน 

2 เด็กรวมกันปรกึษากับกลุมเม่ือพบปญหาขณะทํา
กิจกรรมรวมกัน 

1 เด็กรวมกันปรกึษากับกลุมเม่ือพบปญหาขณะทํา
กิจกรรมเม่ือครูหรือเพ่ือนชักชวนหรือรองขอใหทํา
การแกปญหารวมกัน 

2.7 ปรึกษากับกลุมเม่ือพบปญหา
ขณะทํากิจกรรม 

0 เด็กไมปรึกษากับกลุมเม่ือพบปญหาขณะทํากิจกรรม 

2 เด็กรวมกันจัดทําความสะอาด เก็บอุปกรณรวมกัน 

1 เด็กรวมกันจัดทําความสะอาด เก็บอุปกรณรวมกัน
อยางไมเต็มใจ 

2.8  รวมกันจัดทําความสะอาด 
เก็บอุปกรณรวมกัน 

0 เด็กไมทําหรือปฏิเสธที่ทํากิจรรมใหสําเร็จ 
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แบบสังเกตพฤติกรรมชอบสังคมของเด็กปฐมวัย 
ชื่อผูสังเกต ......................................... นามสกุล .......................... เปนผูสังเกตคนที่ ......... 
ชื่อนักเรียน ........................................ นามสกุล ................................ ชั้นอนุบาล 2/ .......... 
วันที ่.......... เดือน ................................ พ.ศ.2552     เวลาบันทึก ...................................... 

พฤติกรรมชอบสังคม 
2 

มาก 
 

1 
ปาน
กลาง 

0 
นอย 

 

หมาย
เหต ุ

1. การแบงปน     

1.1 ชักชวนใหเพ่ือนรวมใชวัสดุอุปกรณ หรือเลนรวมกัน     
1.2 หยิบหรือสงอุปกรณของตนใหเพ่ือนเมื่อเพ่ือนตองการ     
1.3  แบงของเลนหรืออุปกรณใหเพ่ือน โดยใหเพ่ือนหยิบของเองได     
1.4 แบงของใหเพ่ือนโดยไมขอของตอบแทน     
1.5 เลนของเลน หรือรวมใชอุปกรณโดยผลัดเปลี่ยนกนัใชโดย       
     ไมแยงกัน 

    

1.6 ใหเพ่ือนยืมของเลนของใช     
1.7 ใหเพ่ือนเลน หรือทํากิจกรรมกอนตนเอง     
1.8 แนะนําวิธกีารเลนหรือทาํกิจกรรมเม่ือเพ่ือนไมเขาใจ     
2. ความรวมมือ     

2.1 ปฏิบัตติามขอตกลงของกลุม     
2.2 ทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุม     
2.3 รวมกันจัดเตรียมอุปกรณ สื่อรวมกัน     
2.4 ทําหนาที่ที่กลุมมอบหมายดวยความเต็มใจ     
2.5 พูดแสดงความคิดเห็นของตนตอกลุมขณะทํากิจกรรม     
2.6 ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน และพรอมทํากิจกรรม         
     ดวยกัน 

    

2.7 ปรึกษากับกลุมเม่ือพบปญหาในการทํางาน     
2.8 รวมกันจัดทําความสะอาด เก็บอุปกรณรวมกัน     
 
บันทึกพฤติกรรมเพ่ิมเติม ............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข 

 
คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมพับกระดาษ 
ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมพับกระดาษ 

รายชื่อกิจกรรมพับกระดาษ 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมพับกระดาษ 
 

หลักการและเหตุผล 
 เด็กวัย 4 - 5 ปเปนวัยที่เด็กเร่ิมจะเรียนรู การปลูกฝงพฤติกรรมชอบสังคมในขั้นตนนี้ควร
ใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบตัิ และดวยการใชเหตุผลอยางงายๆ และพรอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 
การสงเสริมพัฒนาการทางสังคมจึงเปนสิ่งสําคัญในการวางรากฐานเพื่อเปนสวนหนึ่งของสังคม และ
อยูรวมอยางมีความสุข เด็กควรที่จะเรียนรูเรื่องการแบงปน และความรวมมือกับผูอ่ืน ดังน้ันการจัด
กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาและสงเสริมพฤตกิรรมทางดานสังคม เด็กสามารถเรียนรูไดดีผานการลงมือ
ปฏิบตัิ การจัดกิจกรรมพับกระดาษสําหรับเด็กปฐมวยัมีเปาหมายที่จะสงเสรมิใหเด็กไดเกิดพฤติกรรม
ดานสังคมคือการแบงปน และความรวมมือ โดยกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
ความสามารถแสดงพฤติกรรมทีเก่ียวของกับการรวมกลุมกันในทางสังคมจากการเลน  
 ในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก ครูจะตองคํานึงถึงความแตกตาง และความสามารถของแตละ
บุคคล  ครูควรใชคําถามเพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดพฤติกรรม รวมทั้งใหแรงเสริมดวยการกลาวคําชมเชย 
ในขณะเด็กลงมือกระทําดวยความพยายาม  
 

จุดมุงหมาย 
 เพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางสังคมในดานการแบงปน และความรวมมือ ที่ไดรับการจัด
กิจกรรมพับกระดาษ 
 

หลักการจัดกิจกรรม 

 1. จัดกิจกรรมพับกระดาษ เปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วัน ไดแก วันจันทร วันพุธ 
วันศุกร วันละ  25 - 30 นาที 
 2. วิธีการพับกระดาษเปนแบบงายๆ ไมซับซอนเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยมีทั้งหมด  
24 แบบ 
 3. ลักษณะของการพับแบงออกเปน 8 ชุด  แตละชุดใชเวลาสอน 1 สัปดาห  จํานวน 3 วัน 
ซ่ึงแบบที่เด็กพับจะมีเน้ือหาที่สอดคลองกับพฤติกรรมทางสังคมทั้ง 2 ดาน 
 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

 1. ชื่อกิจกรรม 
 2. จุดมุงหมายของการทํากิจกรรม 
 3. วัสดุ - อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 
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 4. ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม 
  4.1 ขั้นนํา  
   เปนกิจกรรมที่ครูจูงใจผูเรียนใหอยูในความพรอมที่จะเรียน โดยการสนทนา และ
ทําทาทางประกอบการทองคําคลอง นิทาน เพลง และสนทนาโยงไปสูสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆตัว 
รายละเอียดของสิ่งที่จะตองทํา และอุปกรณที่ใชมีอะไรบางใหเด็กทราบ  
  4.2 ขั้นดําเนินการ 
   ข้ันตอนการพับ (งานเดี่ยว) 
   1. สรางขอตกลงในการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยพับกระดาษ  
   2. ใหเด็กเลือกหยิบกระดาษสีสําหรับพับตามสีที่ชอบ 
   3. ครูและเด็กพับกระดาษพรอมกัน  
   4. ขณะทํากิจกรรมครูใหกําลังใจ และรับฟงความคิดเห็นของเด็ก 
   5. เม่ือพับเสร็จ เด็กตกแตงผลงานของตนเอง 
   ข้ันตอนการพัฒนาผลงาน (งานกลุม) 
   1. ใหเด็กทํากิจกรรมเด่ียว หรือใหเด็กแบงกลุม 3 -5 คน 
   2. ตกลงสัญญาณกอนหมดเวลาดวยการเคาะจังหวะ 
   3. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนําชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 
   4. เด็กเลาถึงผลงานของตนเองจากการทํากิจกรรม 
  4.3 ขั้นสรุป  
    ครูและเด็กพูดคุยสนทนาเกีย่วกับกิจกรรมและเลาผลงานของตนเอง โดยครู
สอดแทรกพฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปน และความรวมมือ เพ่ือโยงเขาหาตัวเด็ก 
 5. ขั้นประเมินผล  ครูคอยสังเกตพฤติกรรมความเอ้ือเฟอ ในเรื่องดานการการแบงปน  
และความรวมมือ ที่เกิดขึ้นในระหวางการจัดกิจกรรม 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

สัปดาหที่ ....2........ วัน  ……จันทร……. 
พับบาน 

ชื่อกิจกรรม เพ่ือนบานของหนู 

 
จุดมุงหมาย 
 1. สงเสริมการใชกลามเน้ือมัดเล็ก การประสานการทํางานระหวางตา และมือ  
 2. ฝกทักษะจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 
 3. ฝกการสังเกต ลําดับขั้นตอน  
 4. ฝกสมาธิในการทํางาน  
 5. ฝกปฏิสัมพันธทางสังคมในการแบงปน และความรวมมือในการทํางานรวมกัน 
 
วัสดุ - อุปกรณ 
 1. ภาพบานแบบตางๆ  
 2. กระดาษ A4 สีตางๆ 
 3. กาว ดินสอสี สีเทียน สีเมจิก 
 4. กระดาษสีตางๆ 
 5. กระดาษขาวแผนใหญ 
 
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 
 1.  ขั้นนํา  
  1.1 ครูแนะนําวัสดุ อุปกรณ รายละเอียดของสิ่งที่จะตองทํา และสนทนาโยงไปสู
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆตัว โดยครูและเด็กรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 2.  ขั้นดําเนินการ 
  2.1 ขั้นตอนการพับ (งานเด่ียว) 
   1) ใหเด็กเลือกหยิบกระดาษสีสําหรับพับตามสีที่ชอบ 
   2) ครูและเด็กพับกระดาษพรอมกัน  
   3) ขณะทํากิจกรรมครูใหกําลังใจ และรับฟงความคิดเห็นของเด็ก 
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  2.2 ขั้นตอนการพัฒนาผลงาน (งานกลุม) 
   4) ใหเด็กแบงกลุม กลุมละ  4 - 5 คน 
   5) แจกอุปกรณใหแตละกลุม อธิบายขอตกลง วธิีการทํางานรวมกัน 
   6) เด็กลงมือปฏิบัติ  นําภาพบานของตนเองไปติดในกระดาษขาวแผนใหญ    
ตกแตงบรเิวณบานของตนตามจินตนาการ  
   7) เด็กๆ ชวยกันวาดแผนที ่และเสนทางเชื่อมตอบานแตละหลัง  
   8) ขณะทํากิจกรรมครูใหกําลังใจ และรับฟงความคิดเห็นของเด็ก 
   9) ครูเตือนเด็กลวงหนากอนหมดเวลา 5 นาที 
   10) เด็กชวยกันเด็กชวยกนัเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรยีบรอย 
   11) ใหเด็กออกมานําเสนอผลงาน ครูสังเกตและจดบันทึก 
 3. ขั้นสรุป 
  ครูและเด็กพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม และสังเกตจากการสนทนา โดยครูสอดแทรก
พฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปน และความรวมมือเพ่ือโยงเขาหาตัวเด็ก 
 
การประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมในเร่ืองดานการแบงปน และความรวมมือของเด็ก ที่เกิดขึ้นในระหวาง
การจัดกิจกรรม 
 2. สังเกตจากการสนทนา 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

สัปดาหที่ ....2........ วัน  ……ศุกร……. 
พับหัวใจ 

ชื่อกิจกรรม หัวใจกลายราง 
 
จุดมุงหมาย 
 1. สงเสริมการใชกลามเน้ือมัดเล็ก การประสานการทํางานระหวางตา และมือ  
 2. ฝกทักษะจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 
 3. ฝกการสังเกต ลําดับขั้นตอน  
 4. ฝกสมาธิในการทํางาน  
 5. ฝกปฏิสัมพันธทางสังคมในการแบงปน และความรวมมือในการทํางานรวมกัน 
 
วัสดุ - อุปกรณ 
 1. กระดาษ A4 สีตางๆ 
 2. กาว ดินสอสี สีเทียน สีเมจิก กรรไกร 
 3. กระดาษสีตางๆ  
 4. กระดาษวาดเขียน 
 
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 
 1.  ขั้นนํา  
  1.1 ครูแนะนําวัสดุ อุปกรณ รายละเอียดของสิ่งที่จะตองทํา และสนทนาโยงไปสู
สิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆตัว โดยครูและเด็กรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.   ขั้นดําเนินการ 
  2.1 ขั้นตอนการพับ (งานเด่ียว) 
   1) ใหเด็กเลือกหยิบกระดาษสีสําหรับพับตามสีที่ชอบ 
   2) ครูและเด็กพับกระดาษพรอมกัน  
   3) ขณะทํากิจกรรมครูใหกําลังใจ และรับฟงความคิดเห็นของเด็ก 
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  2.2 ขั้นตอนการพัฒนาผลงาน (งานกลุม) 
   4) ใหเด็กแบงกลุม กลุมละ  2 - 3  คน 
   5) อธิบายขอตกลง วธิีการทํางานรวมกัน 
   6) ใหเด็กแตละกลุมปรึกษากันคิดวาหัวใจที่เด็กพับสามารถแปลงเปนอะไรไดบาง
และตองการใชอุปกรณอะไรบางจากน้ันใหเด็กออกมาหยิบอุปกรณที่เด็กตองการ 
   7) ใหเด็กลงมือปฏิบัติ  และตกแตงผลงานตามจินตนาการ 
   8) ขณะทํากิจกรรมครูใหกําลังใจ และรับฟงความคิดเห็นของเด็ก 
   9) ครูเตือนเด็กลวงหนากอนหมดเวลา 5 นาที 
   10) เด็กชวยกันเด็กชวยกนัเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรยีบรอย 
   11) ใหเด็กออกมานําเสนอผลงาน ครูสังเกตและจดบันทึก 

3. ขั้นสรุป 
  ครูและเด็กพูดคุยสนทนาเกีย่วกับกิจกรรมและสังเกตจากการสนทนาโดยครูสอดแทรก
พฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปน และความรวมมือเพ่ือโยงเขาหาตัวเด็ก 
 
การประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมในเร่ืองดานการแบงปน และความรวมมือของเด็ก ที่เกิดขึ้นในระหวาง
การจัดกิจกรรม 
 2. สังเกตจากการสนทนา 
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ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

สัปดาหที่ ....5........ วัน  ……จันทร……. 
พับบับโบ 

ชื่อกิจกรรม  ดอกไมแสนสวย  
 
จุดมุงหมาย 
 1. สงเสริมการใชกลามเน้ือมัดเล็ก การประสานการทํางานระหวางตา และมือ  
 2. ฝกทักษะจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 
 3. ฝกการสังเกต ลําดับขั้นตอน  
 4. ฝกสมาธิในการทํางาน  
 5. ฝกปฏิสัมพันธทางสังคมในการแบงปน และความรวมมือในการทํางานรวมกัน 
 
วัสดุ - อุปกรณ 
 1. กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 24 x 24 เซนติเมตร 
 2. กาว   
 3. กระดาษสีตางๆ  
 4. กานดอกไม 
 5. กระถาง  
 6. ใบไมชนิดตางๆ 
 
ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม 
 1.  ขั้นนํา  
  1. ครูแนะนําวสัดุ อุปกรณ รายละเอียดของสิ่งที่จะตองทาํ และสนทนาโยงไปสู
สิ่งแวดลอมทีอ่ยูรอบๆตัว โดยครูและเด็กรวมกันแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
 2. ขั้นดําเนินการ 
  2.1 ขั้นตอนการพับ (งานเด่ียว) 
   1) ใหเด็กเลอืกหยิบกระดาษสีสําหรับพับตามสีที่ชอบ 
   2) ครูและเด็กพับกระดาษพรอมกัน  
   3) ขณะทํากิจกรรมครูใหกําลังใจ และรับฟงความคิดเห็นของเด็ก 
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  2.2 ขั้นตอนการพัฒนาผลงาน (งานกลุม) 
   1) ใหเด็กแบงกลุม กลุมละ  3 - 5 คน 
   2) แจกอุปกรณใหแตละกลุม อธิบายขอตกลง วธิีการทํางานรวมกัน 
   3) ใหเด็กลงมือปฏิบัติ ตกแตงผลงานตามจินตนาการ 
   4) ขณะทํากิจกรรมครูใหกําลังใจ และรับฟงความคิดเห็นของเด็ก 
   5) ครูเตือนเด็กลวงหนากอนหมดเวลา 5 นาที 
   6) เด็กชวยกนัเด็กชวยกันเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 
   7) ใหเด็กออกมานําเสนอผลงาน ครูสังเกตและจดบันทกึ 

4.  ขั้นสรุป 
  ครูและเด็กพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรม และสังเกตจากการสนทนา โดยครูสอดแทรก
พฤติกรรมทางสังคมดานการแบงปน และความรวมมือเพ่ือโยงเขาหาตัวเด็ก 
 
การประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมในเรื่องดานการแบงปน และความรวมมือของเด็ก ที่เกิดขึ้นในระหวาง
การจัดกิจกรรม 
 2. สังเกตจากการสนทนา 
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รายช่ือกิจกรรมพับกระดาษ 

 

สัปดาห
ที่ 

ขนาดกระดาษ 
วันทํา
การ

ทดลอง 
รูปแบบกิจกรรม รูปแบบการพับ ชื่อกิจกรรม 

จันทร   
หมวกทหารเรือ 

ทหารเรือ
สรางสรรค 

พุธ 

 
หมวกซามูไร 

ซามูไร...เซยไฮ 1 หนังสือพิมพ 

ศุกร 

  
ถัง 

ถังหรรษา 

จันทร  
บาน 

เพ่ือนบาน 
ของหนู 

พุธ 
เรือ 

ลองเรือ 
2 A4 

ศุกร 

 

 
หัวใจ 

หัวใจกลายราง 

จันทร  
เคร่ืองบิน 

หนูนอยหัดบิน 

พุธ  
หมวกจีน 

หมวกจีน 
แปลงกาย 3 A4 

ศุกร 

 

 
 

 
เสื้อ 

แตงตวักันเถอะ 
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สัปดาห
ที่ 

ขนาดกระดาษ 
วันทํา
การ

ทดลอง 
รูปแบบกิจกรรม รูปแบบการพับ ชื่อกิจกรรม 

จันทร   
สุนัข 

โฮงนอย เฝาบาน 

พุธ  
เตาทอง 

เตาทองรั้นลา 4 24 x 24 ซ.ม 

ศุกร   
ตุกตาญี่ปุน 

ตุกตาตองแตง 

จันทร 
 

บับโบ 

ดอกไมแสนสวย 

พุธ 
 

ดอกทานตะวนั 

ทานตะวันสื่อรัก 5 24 x 24 ซ.ม 

ศุกร   
กลองกระดาษ 

โมบายกลอง
กระดาษ 

จันทร 
 

กระตาย 

กระตายลอยคอ 

พุธ  
กระเปาเงิน 

กระเปาซอนหา 6 15  x 15 ซ.ม 

ศุกร   
ดอกทิวลิป 

 

ทุงทิวลิป 
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สัปดาห
ที่ 

ขนาดกระดาษ 
วันทํา
การ

ทดลอง 
รูปแบบกิจกรรม รูปแบบการพับ ชื่อกิจกรรม 

จันทร  
ปลาทอง 

ปลาสายรุง 

พุธ 
 

เรือ 

ลองเรือสื่อรัก 7 15  x 15 ซ.ม 

ศุกร  
 

สุนัขจ้ิงจอก 
จ้ิงจอกแสนกล 

จันทร 
 

เรือ 

ร.เรือ ลองทะเล 

พุธ  
ปลาวาฬ 

ใตทองทะเล 8 15  x 15 ซ.ม 

ศุกร 
  

ไอศครีม 

ปารตี้ไอศกรีม 
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ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางภาพผลงานศลิปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
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ตัวอยางภาพผลงานศลิปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

 
 

 
 

หัวใจกลายราง 
 
 

ภาพประกอบ ตัวอยางภาพผลงานศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ - หัวใจกลายราง 
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ตัวอยางภาพผลงานศลิปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกไมแสนสวย 
 
 
 

ภาพประกอบ ตัวอยางภาพผลงานศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ - ดอกไมแสนสวย
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ตัวอยางภาพผลงานศลิปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

 
 

 
 

ปลาทองโรยตวั 
 

ภาพประกอบ ตัวอยางภาพผลงานศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ - ปลาทองโรยตัว 
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ตัวอยางภาพผลงานศลิปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ 
 

 
 

 
 

ทุงทิวลิป 
 

ภาพประกอบ  ตัวอยางตัวอยางภาพผลงานศิลปะสรางสรรคดวยกิจกรรมพับกระดาษ - ทุงทิวลิป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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