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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มทีม่ี
ผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มประชากรที่ศึกษาได้แก่     
เด็กปฐมวัยอายุ  5-6 ปี ที่ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล 1      
(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์โดย
กิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม จ านวน 15 แผน และแบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย โดยน าเครื่องมือท่ี
สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบแก้ไขโดยด าเนินการทดลองกิจกรรม 15 ครั้ง เวลาในการทดลอง 5 
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 40 นาที สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยช้ันเรียนพบว่า ผลการจัดกิจกรรม
ศิลปะแบบกลุ่มที่มีผลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนจัดกิจกรรมเป็น 7.18  และ 1.42 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลงัจัดกิจกรรมเปน็ 8.88 
และ 0.33 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ : พัฒนาการด้านสังคม / ศิลปะแบบกลุ่ม / เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
The purpose of this classroom study was to compare the effects of group art activities on 

social development of preschool children. Of kindergarten 3 students before and after the activity 
demographic groups studied include Preschool aged 5-6 years old who are studying in Kindergarten 
3, Semester 1-2, Academic Year 2019, Tessaban 1 School (Krirk Kritaya Upatham), Kamphaeng Phet 
consisting of 17 tools. The instrument consists of 15 group activity plans by group art activities and 
assessment forms. Social development of preschool children By bringing the tools created for 3 
experts to examine, fix, use the trial period of 15 activities, take the experiment 5 weeks, 3 days a 
week, 40 minutes each time. The results of the class research found that The effect of group art 
activities on social development of preschool children. The mean scores and standard deviations 
before  were 7.18 and 1.42 respectively. The average scores and standard deviations after were 
8.88 and 0.33 respectively. 
Keywords : Social development / Group art activities / Young children 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การเข้าสังคมที่เข้มแข็ง เด็กจะเติบโตมามีคุณภาพในสังคม ประสบความส าเร็จในชีวิต และเป็นก า ลัง       

ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป และเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยสามขวบ เด็กจะเรียนรู้กระบวนการที่ส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับเขา และจะท าให้เด็กเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตัวในสังคมที่ถูกต้อง นั่นคือการปรับตัวให้บุคคลอื่น
ยอมรับ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการเข้าสังคมและการมีพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กมีปัญหามากขึ้น เนื่องจาก
เด็กไทยยุคปัจจุบันค่อนข้างให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ มากขึ้น จึงมีโอกาสที่จะได้เข้า
สังคมค่อนข้างน้อย เด็กมีโลกส่วนตัวสูงขึ้น พูดน้อย จึงส่งผลท าให้พัฒนาการด้านสังคมของเด็กลดต่ าลง ไม่ว่าจะเป็น
การท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน การแสดงความรัก ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือการแสดงออกด้านต่าง ๆ ทางสังคม 
การจัดกิจกรรมศิลปะไว้ในตารางกิจกรรมประจ าวันของเด็กปฐมวัย มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนาเด็กทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยให้เด็กมีโอกาสได้คิดสร้างสรรค์ และแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นภาพ 
กิจกรรมศิลปะมีบทบาทเด่นชัดในการส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก (ฉันทนา  ภาคบงกช , 
2549) ศิลปะในบ้านเรายังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจค่อนข้างน้อย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (2560) กล่าวว่า เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีนิสัยรักการท างาน
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เ ล่นและ
ท างานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ  สอดคล้อง
กับพญ.ณิชา  ลิ้มตระกูล (2562) พัฒนาการด้านสังคมช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจตนเองและผู้อื่น มีการปรับตัวได้
อย่างเหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข พัฒนาการด้านสังคมเกิดขึ้นตั้งแต่วัยทารก หาก
ทารกได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม จะมีความไว้วางใจผู้เลี้ยงดู ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการด้านสังคมที่
ส าคัญ เมื่ออายุมากขึ้นเด็กจะมีการพัฒนาที่ซับซ้อนมากขึ้น จะเริ่มอยากเล่นกับเพื่อน มีกลุ่มเพื่อนสนิท ได้เล่น ได้
แสดงความรู้สึก ได้เรียนรู้ข้อตกลง กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมตามวัยแต่ละช่วงอายุ 

จากการศึกษากิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม กิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มเป็นการจัดกิจกรรมระบายสีเล่นกับสีปั้น
ดินฉีก ตัด ปะประดิษฐ์วัสดุโดยให้เด็กมีโอกาสท างานร่วมกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนใน
วัยเดียวกันซึ่งมีคุณค่าต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาโดยเฉพาะพัฒนาการด้าน
สังคมการท างานแบบร่วมมือจะช่วยให้เด็กได้คลายการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางที่เน้นการให้ความส าคัญทางการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง เด็กเล็กและผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยก่อน 5 ขวบมีความเช่ือว่า ผลที่เกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธ์นั้นส่งผลต่อบุคลิกภาพของเด็กในอนาคตท าให้มีทักษะทางสังคมดีและเป็นที่ยอมรับของเพื่อน 

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกจิกรรมศลิปะแบบกลุ่มทีม่ีต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวยัก่อน
และหลังการจัดกจิกรรม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและตัวอย่าง 

 ประชากร คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปีที่ก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนที่  2 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 58 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปีท่ีก าลังศึกษาอยู่ ช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนที ่2 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 คน ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
   ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม     
   ตัวแปรตาม คือ การแสดงออกทางสังคม ได้แก่ ด้านปฏิสัมพันธ์ ด้านการท างานร่วมกัน และด้านการ
ช่วยเหลือตนเอง 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
   การจัดกิจกรรมด้วยศิลปะแบบกลุ่ม หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีโอกาสท างานร่วมกัน มี
ปฏิสัมพันธ์กันกับเพื่อนและครู โดยการช่วยเหลือและออกความคิดเห็นด้วยกันผ่านงานศิลปะต่าง ๆ  
   พัฒนาการด้านสังคม หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ์ การท างาน
ร่วมกัน และการช่วยเหลือตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
    ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
    ด้านการท างานร่วมกัน หมายถึง การลงมือท ากิจกรรมศิลปะร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มได้ส าเร็จ 
    ด้านการช่วยเหลือตนเอง หมายถึง การลงมือท ากิจกรรมและปฏิบัติกิจวัตรได้ด้วยตนเอง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. แผนการจัดประสบการณ์จัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มที่มีผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย
โดยกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ จ านวน 15 แผน มีขั้นตอนดังนี้ 
      1.1.ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มส าหรับเด็กปฐมวัย 

     1.2.จัดท าแผนการจัดประสบการณ์โดยกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม ประกอบด้วย 15 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมวาดภาพห้องเรียนของเราจากสีเทียน กิจกรรมเป่าสีตามจินตนาการ กิจกรรมสลัดสีตามจินตนาการ กิจกรรม
หยดสีตามจินตนาการ กิจกรรมพิมพ์ภาพต้นไม้จากก้านส าลีด้วยสีน้ า กิจกรรมพิมพ์ภาพจังหวัดของเราด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ กิจกรรมประดิษฐ์บ้านของเราด้วยเมล็ดข้าว กิจกรรมฉีกปะภาพสวนดอกไม้ของเรา กิจกรรมฉีกปะภาพสวน
ผลไม้ของเรา กิจกรรมขย ากระดาษเป็นภาพสัตว์ในท้องทะเล กิจกรรมตัดกระดาษเป็นผีเสื้อแสนสวย กิจกรรมประดิษฐ์
รถยนต์จากกล่องนม กิจกรรมประดิษฐ์โมบายจากแก้วน้ า กิจกรรมการปั้นดินน้ ามันอาหารหลัก 5 หมู่ กิจกรรมปั้นดิน

กิจกรรมศลิปะแบบกลุ่ม 

พัฒนาการด้านสังคม 

- ด้านปฏสิัมพันธ์ 

- ด้านการท างานร่วมกัน 

- ด้านการช่วยเหลือตนเอง 
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น้ ามันประเพณีนพพระเล่นเพลง 
     1.3.น าแผนการจดัประสบการณ์ทีส่ร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มโดยใช้แบบประเมินระดบัคุณภาพ 5 ระดับ ได้
คะแนนเฉลีย่ 4.94 อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมาก 

     1.4.น าแผนที่ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าไปใช้กับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีท่ี 3  
  2. แบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย จ านวน 1 ชุด โดยมีลักษณะเป็นการสังเกต
ประกอบไปด้วยแบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

      2.1. แบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย รายการประเมิน 3 ด้าน 
จ านวน 3 ข้อ ดังนี้  
    ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ เด็กปฐมวัยมีการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ 
    ด้านการท างานร่วมกัน เด็กปฐมวัยลงมือท ากิจกรรมศิลปะร่วมกันกับเพื่อนในกลุ่มได้ 
    ด้านการช่วยเหลือตนเอง เด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 
      2.2. ศึกษาแบบสังเกตที่จะน ามาใช้ในการสังเกตเด็กปฐมวัยจากการจัดกิจกรรม 
      2.3. สร้างแบบสังเกตให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยดูจากกิจกรรมและพฤติกรรมที่
ต้องการสังเกต 
      2.4. น าแบบสังเกตที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับเด็ก และน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ตรง
จุดประสงค์ 
      2.5. น าแบบสังเกตที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 3  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

  1. ระยะก่อนทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการประเมินก่อนการทดลองโดยน าแบบประเมินพัฒนาการ
ด้านสังคมของเด็กปฐมวัยไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 17 คน ใช้เวลาในการท า
ศิลปะแบบกลุ่มครั้งละ 40 นาที 

  2. ระยะเวลาด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยด าเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์โดยกิจกรรม
ศิลปะแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน 
วันละ 40 นาที  

  3. ระยะหลังทดลอง เมื่อครบ 5 สัปดาห์ ผู้วิจัยด าเนินการประเมินหลังการทดลองโดยน าแบบ
ประเมินพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยชุดเดิมไปทดลองใช้กับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 17 คน ใช้เวลาในการท าศิลปะแบบกลุ่มครั้งละ 40 นาท ี
 วิเคราะห์ข้อมูล 

 1. น าคะแนนท่ีได้จากแบบประเมินพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลองมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองและหลังการ
ทดลอง  
  3. การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากบันทึกหลังการสอน 
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ผลการวิจัย  
 1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 และ 2  
 ผลการวิจัยในตารางที่ 1 พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม โดยมีคะแนนเฉลีย่ก่อนการทดลอง
เท่ากบั7.18 และหลังการทดลองเท่ากับ 8.88 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการจดักิจกรรมศลิปะแบบกลุ่มมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการด้านสังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
ตารางที ่1  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพัฒนาการด้านสังคม ก่อนและหลังการทดลองทุก
ด้าน มีรายละเอียด ดังนี ้
 

การทดลอง ค่าเฉลี่ย (𝑥) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

ก่อนการทดลอง 7.18 1.42 
หลังการทดลอง 8.88 0.33 

 
ผลการวิจัยในตารางที่ 2 พบว่า 1) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสังคมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ โดยมีค่าเฉลี่ย

ก่อนการทดลองเท่ากับ 2.12 หลังการทดลองเท่ากับ 2.88 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ก่อนการทดลองเท่ากับ 0.60 หลังการทดลองเท่ากับ 0.33 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มมีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการมีปฏิสัมพันธ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง   

2) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสังคมด้านการท างานร่วมกัน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ  2.41 
หลังการทดลองเท่ากับ 3.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนด้านการท างานร่วมกันก่อนการทดลองเท่ากับ 
0.51 หลังการทดลองเท่ากับ 0.00 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนด้านการท างานร่วมกันหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  

3) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสังคมด้านการช่วยเหลือตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการทดลองเท่ากับ 2.53 
หลังการทดลองเท่ากับ 3.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนด้านการช่วยเหลือตนเองก่อนการทดลองเท่ากับ 
0.72 หลังการทดลองเท่ากับ 0.00 แสดงให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนด้านการช่วยเหลือตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  

ซึ่งพัฒนาการทางสังคมด้านการช่วยเหลือตนเอง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥 = 2.53) รองลงมา คือ พัฒนาการ

ทางสังคมด้านการท างานร่วมกัน (𝑥 = 2.41) และน้อยที่สุด คือ พัฒนาการทางสังคมด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (𝑥 = 
2.12) 
ตารางที ่2  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนพัฒนาการด้านสังคมในแตล่ะด้าน มีรายละเอียด 
ดังนี ้
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย (𝒙) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
การมีปฏสิัมพันธ์ 2.12 2.88 0.60 0.33 
การท างานร่วมกัน 2.41 3.00 0.51 0.00 
การช่วยเหลือตนเอง 2.53 3.00 0.72 0.00 
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 2. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียอด ดังนี้ 
 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากบันทึกหลังการสอน  

 ก่อนท าการทดลองการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังขาดพัฒนาการ
ทางด้านสังคม ซึ่งประกอบด้วย การมีปฏิสัมพันธ์ การท างานร่วมกัน และการช่วยเหลือตนเอง ตัวอย่างเช่น เด็กหญิง 
ก. เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใส ชอบเล่นร่วมกับเพื่อน แต่ชอบฟ้องว่าเพื่อนไม่แบ่งของเล่น ไม่แบ่งอุปกรณ์วัสดุในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในความเป็นจริง เด็กหญิง ก. เป็นคนท่ีไม่แบ่งปันของเล่นให้แก่เพื่อน อีกทั้งไม่ชอบท างานและเล่น
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มและคนอื่นๆ โดยปกติเด็กหญิง ก. จะไม่ยอมหากตนเองได้ของเล่นหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ น้อยกว่า
เพื่อนคนอื่นๆ และอีกหนึ่งตัวอย่างเช่น เด็กชาย ก. มักจะไม่ค่อยสนใจการเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนแต่จะขอความ
ช่วยเหลือจากครูแทน  

 ในระยะการด าเนินการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มเพื่อนพัฒนาด้านสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า ช่วง
สัปดาห์แรก แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1, 2 และ 3 พบว่า เด็กปฐมวัยบางคนยังขาดการมีปฏิสัมพันธ์กันกับเพื่อน 
รวมถึงการท างาร่วมกันกับเพื่อนเป็นกลุ่ม บางคนยังไม่รู้จักการแบ่งปัน เช่น การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์ หรือการแบ่ง
หน้าที่ในการท างานเพราะเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ชอบท างานคนเดียวในทุกหน้าที่มากกว่าแบ่งหน้าที่กันท าร่วมกับ
เพื่อน อีกทั้งเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันท า จึงท าให้เกิดการทะเลาะและแย่งกัน
ท างาน ส่งผลให้ใช้เวลานานในการลงมือท ากิจกรรมแต่ละครั้ง และพบว่าหลังจากการท ากิจกรรมแต่ละครั้งส าเร็จ
เด็กบางคนก็ยังไม่สามารถเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยได้ ครูต้องคอยให้ค าแนะน าในแต่ละครั้ง ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4, 5 และ 6 พบว่า เด็กปฐมวัยบางคนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มมากขึ้น สามารถ
พูดคุยและแบ่งปันหน้าที่กันท ากิจกรรมศิลปะได้ดีขึ้น โดยครูเป็นผู้ช้ีแนะในการเริ่มแบ่งหน้าที่วางแผนในการท า
กิจกรรม เช่น ครูบอกให้เด็กหญิง ก. เป็นคนทากาวในกระดาษ เด็กหญิง ข. เป็นคนปะเมล็ดข้าว ซึ่งการแบ่งหน้าท่ีใน
การท างานศิลปะจึงท าให้เด็ก ๆ สามารถลดเวลาในการท ากิจกรรมให้ส าเร็จได้ด้วยเวลาที่สั้นลงได้มากกว่าเดิม 
นอกจากนี้หลังจากท ากิจกรรมเสร็จ เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่สามารถเก็บของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าที่ได้ดีกว่าสัปดาห์
แรกและสามารถแนะน าเพื่อนคนท่ีไม่ช่วยเก็บของให้เก็บของได ้ช่วงสัปดาห์ที่ 3 แผนการจัดกิจกรรมครั้งท่ี 7, 8 และ 
9 พบว่า เด็กปฐมวัยบางส่วนสามารถท างานร่วมกันกับเพื่อนได้โดยที่ครูไม่ต้องคอยแนะน าหรือแบ่งหน้าที่ให้เด็ก
ปฐมวัยแต่ละคนท า ซึ่งเด็กเหล่านี้สามารถแนะน าหน้าที่การท างานให้แก่เพื่อนภายในกลุ่มของตนเองได้ เช่น 
เด็กหญิง ค. เป็นเด็กท่ีช่างพูด ช่างเจรจา จึงมักจะเป็นคนที่คอยจัดแจงหน้าที่และวางแผนให้กับเพื่อนภายในกลุ่มได้ 
ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีเด็กท่ีคอยแนะน าแนวทางการปฏิบัติงานให้กับเพื่อนคนอื่นๆในกลุ่มได้ จึงท าให้การจัดกิจกรรม
ผ่านไปได้ด้วยดีมากข้ึน ส่งผลให้เด็กปฐมวัยท างานเสร็จทันเวลา ท างานร่วมกัน และเก็บของเข้าที่ได้ ช่วงสัปดาห์ที่ 4 
แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 10, 11 และ 12 พบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่หรือเกือบทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น 
ท างานร่วมกันได้ดีมากขึ้นและมีความสามัคคีในการสร้างสรรค์ผลงานให้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์แบบและสวยงาม เช่น 
จากกกิจกรรมการขย ากระดาษเป็นรูปสัตว์ในท้องทะเล เด็ก ๆ ก็สามารถพูดคุยวางแผนกันได้ว่า ใครท าสัตว์อะไร 
ใครท าหน้าท่ีอะไร และหลังจากท ากิจกรรมส าเร็จแล้วเดก็ ๆ สามารถช่วยกันเก็บของได้อย่างเรียบร้อย ช่วงสัปดาห์ที่ 
5 แผนการจัดกิจกรรมครั้งที่ 13, 14 และ 15 พบว่า เด็กปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันกับ
เพื่อนในกลุ่มได้ดี ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะออกมาเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ท างานเสร็จทันเวลาที่ก าหนด ทุกคนมีส่วน
ช่วยในการท างาน เช่น เด็กหญิง ก. ปั้นรูปอาหารหมู่ที่ 1 เด็กหญิง ง. ปั้นรูปอาหารหมู่ที่ 2 เด็กชาย ค. ปั้นรูปอาหาร
หมู่ที่ 3 เด็กชาย ง. ปั้นรูปอาหารหมู่ที่ 4 เด็กชาย จ. ปั้นรูปอาหารหมู่ที่ 5 แล้วน ารูปอาหารแต่ละหมู่มารวมกันเป็น
อาหารหลัก 5 หมู่  

 หลังการทดลอง พบว่า เด็กปฐมวัยมีปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันกับเพื่อนได้ดีมากขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดเจน เด็กปฐมวัยสามารถเก็บของเข้าที่ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นโดยท าไม่ต้องมีครูแนะน า
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หรือสั่งให้เด็กท า และหลังจากการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยสามารถเล่นรว่มกันกับเพื่อน แบ่งปันของใช้หรือของเล่นกับ
เพื่อนได้ดีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เด็กหญิง ก. ที่มีปัญหาในการแบ่งปันของใช้กับเพื่อนในตอนแรก ปัจจุบันมีความสุข
กับการแบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ให้กับเพื่อนและมีความภูมิใจในตนเองที่ได้แบ่งปันสิ่งของให้กับเพื่อน เนื่องจากเด็กหญิง 
ก. ชอบมาเล่าให้ครูฟังว่า “หนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนค่ะ”  

 
สรุปผลการวิจัย 

เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1-2 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 17 คน พบว่าผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มที่มีผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยของพัฒนาการด้านสังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง เนื่องจากเด็กปฐมวัยได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจากการจัดกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนภายในกลุ่ม จึงท าให้เด็ก
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคมที่ประกอบไปด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการท างานร่วมกันกับเพ่ือนมากขึ้น รวมถึงการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันในการเก็บของเข้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับอริสา โสค าภา (2551) การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนพฤติกรรมทาง สังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสป
ประกอบการใช้สถานการณ์จ าลอง  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชาย – หญิงอายุระหว่าง 5 – 6 
ปี ก าลังศึกษาอยู่ช้ันอนุบาลีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขน ซึ่งได้มาโดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 1 ห้องเรียนจาก 4 ห้องเรียนแล้วสุ่มนักเรียนจากห้องที่เลือกได้จ านวน 15 คน ใช้เป็น
กลุ่มทดลอง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเลา่นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณจ์ าลองใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาทีรวม ระยะเวลาทั้งสิ้น 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือแผนการจัด
กิจกรรมเล่านิทาน อีสปประกอบการใช้สถานการณ์จ าลอง และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้ผู้สังเกต 2 คน 
ได้ค่าความเช่ือมั่นของผู้สังเกต RAI เท่ากับ 0.9 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ า 
(Repeated – measures ANOVA) และ t – test แบบ Dependent Sample ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยก่อน
จัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จ าลอง ในแต่ละช่วงสัปดาห์มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมแตกต่าง  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ P<.01และเมื่อวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตลอดช่วงการ
ทดลองยกเว้นสัปดาห์ที่ 3 เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงเล็กน้อย เมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความร่วมมือ ด้านการช่วยเหลือ และด้านการแบ่งปัน พบว่า 
คะแนนพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ด้านความร่วมมือช่วงสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 2 เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 ด้านการช่วยเหลือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ,6 ,7 และ
สัปดาห์ที่ 8 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<.01 และในช่วงสัปดาห์ที่ 4, 7 และสัปดาห์ที่ 8 เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<.05 ส่วนในช่วงสัปดาห์ที่ 5-6 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปว่า
การจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จ าลองส่งเสริมให้พฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายด้าน
ของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นอย่างชัดเจน  

การจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มส่งผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย เนื่องจากกิจกรรมศิลปะแบบ
กลุ่มสามารถช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมการท างานร่วมกันของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างมาก โดยการจัดกิจกรรม
ศิลปะแบบกลุ่มประกอบด้วย 15 กิจกรรม ซึ่งเด็กปฐมวัยได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนของการท ากิจกรรม 
ซึ่งสอดคล้องกับ จุฑาทิพย์ ธรรมสิริวัฒน์และ ปัทมาวดี เล่ห์มงคล (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมการเล่นเป็นกลุ่ม ในสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้การจัดกิจกรรมการเล่น เป็นกลุ่มในสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค และเพื่อศึกษา
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ผลของการใช้กิจกรรมการเล่นเป็นกลุ่ม ที่มีต่อพัฒนาการ ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กไฮเทค ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี จ านวน 14 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการ เล่นเป็นกลุ่ม จ านวน 16 แผน แบบวัดทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย
และแบบบันทึกพฤติกรรมทางสังคมของ เด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเป็นกลุ่มมีพัฒนาการด้านทักษะ
ทางสังคมดีขึ้นและ มีคะแนนเฉลี่ยทักษะทางสังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มที่มีผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ท าให้ทราบถึงพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัยมากข้ึน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1) ควรศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มที่มีความหลากหลายและแปลกใหม่และเหมาะสม
กับช่วงวัยของเด็กปฐมวัยมากขึ้น 

   2) ควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมให้มีจ านวนมากกว่าเดิม เพราะเด็กปฐมวัยแต่ละ
กลุ่มจะมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่แตกต่างกัน 
   3) ควรเพิ่มเติมวิธีการสอนหรือสาธิตก่อนท ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้มรเทคนิควิธีวิธีการท าที่
เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ง่ายมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1) ควรศึกษาผลการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่ม 
 2) ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มที่มีผลต่อความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย 
 3) ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก อาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นผู้ควบคุมรายงานวิจัย ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อคิดและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ด้วยความเมตตาเอาใจใส่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จ ท าให้วิจัยฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณคุณครูรัตนาภรณ์  เครือยา และคุณครูพนม สมโภชน์ ที่กรุณาสละเวลา แก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย นอกจากน้ีขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยา
อุปถัมภ์) ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีเพื่อใช้ในการท ากิจกรรม เก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 

หากวิจัยนี้ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าใดๆ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ร่างกายและ
สติปัญญาแก่ผู้วิจัย ท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยมีความตั้งใจท่ีจะน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการสอนศิษย์ต่อไป 
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