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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร จ านวน 29 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์ และแบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ มีพัฒนาการหลังสอนสูงกว่าก่อนสอน               

การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือ ของเด็ก
ปฐมวัย ที่ได้รับการสอน โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จ านวน 29 คนเป็นชาย 19 คนหญิง 10 คน โรงเรียน
อนุบาลก าแพงเพชร และมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1.แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์จ านวน 15 แผน 
2.แบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ จ านวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนได้แก่ค่าร้อยละความก้าวหน้า
ด าเนินการจัดกิจกรรมจ านวน 15 ครั้ง  

ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบว่าพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรม 19.59 และหลังการจัดกิจกรรม 30.55 โดยมีคะแนนหลังการจัดกิจกรรมสูงขึ้นกว่า
ก่อนการท ากิจกรรมเม่ือเปรียบเทียบทางชั้นเรียนพบว่ามีร้อยละความก้าวหน้าทางชั้นเรียนเท่ากับ 30.64 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมความร่วมมือ/ศิลปะจากธรรมชาติ  
 
Abstract 
 The objectives of this research are 1 )  to study and compare the cooperative behaviors of 
preschool children who are taught by using creative activity planning activities by natural art. Before 
and after organizing activities, organizing experiences The sample group used in the study is the 
kindergarten students 3 / 3 , Kamphaeng Phet Kindergarten, 29  students by purposive sampling. And 
cooperative behavior observation form And data analysis The research found that Early childhood 
children who have been provided with creative activity experiences by natural art Have post-teaching 
development higher than before teaching 
 Research studies in this class Intended to Comparative study of cooperative behavior Of 
early childhood Taught By using experience plans to create creative activities by natural art before 
and after organizing activities, organizing experiences By 29 kindergarten students, 29 men, 19 men, 
10 women, Kamphaeng Phet Kindergarten And have the tools used 1. Experience plan 15 creative 
activities plan 2. Cooperation observation form 12 items Statistics used in classroom research are 
percentage, progress, organizing activities 15 times 
 The results of this research revealed that early childhood cooperative behavior by organizing 
creative activity experiences had an average score before 19.59 and 30.55 after organizing activities 
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with a higher score after organizing activities. Than before the activity, when comparing the class, 
found that the percentage of progress in the class was 30.64 
 
Keywords: cooperative behavior / natural art 

ความเป็นมาและความส าคัญ         
 การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรม
เลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตาม
ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาทางด้านสังคม ดังจะเห็นได้ในหลักสูตร                  
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กอายุ 3 - 6 ปี คือ มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ 2560:2) ภูมิภาค (2553:133) กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ จะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดเป็น คุณธรรมประจ าใจของมนุษย์ทุกคน หากทุกคนมีความรับผิดชอบในใจของตนเองแล้วปัญหาต่างๆ              
ของสังคมก็จะลดน้อยลงไปมาก การทุจริตคอรัปชั่นต่าง ๆ จะหมดไป กิจการทั้งหลายของบ้านเมืองก็จะเจริญรุดหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสอดคล้องกับ ประดินันท์ อุปรมัย (2551:54) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของความรับผิดชอบไว้ว่า 
ความรับผิดชอบเป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญของเด็กเพราะเด็กที่มี ความรับผิดชอบในตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมน้ันจะส่งผลไปถึงการมีผลการเรียนสูง การมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า   
 การท าศิลปะจากธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมศิลปะที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถฝึกทักษะการใช้สื่อและ
ความคิด ซ่ึงจะแตกต่างไปจากงานวาดรูประบายสี ที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กแสดงออกทางศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้น
ให้เด็กได้เรียนรู้การท างานที่มีกระบวนการหรือมีขั้นตอนการเตรียมสื่อต่างๆ ในการท ากิจกรรมน้ันเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิด ได้แก่ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ดังน้ัน สื่อที่ดีจึงควร
เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ2555:20) ซ่ึงการที่เด็ก
ได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนท าให้เด็กจะได้ฝึกฝน การช่วยเหลือ การแบ่งปัน การร่วมมือ การเป็นผู้น าผู้ตาม การ
รู้จักรอคอย ได้เรียนรู้ผลัดเปลี่ยนกันท างาน ซ่ึงคุณลักษณะเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่เป็นพัฒนาการทางด้านสังคมที่จ าเป็นต้อง
ปลูกฝัง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าสังคม คู่มือหลักสูตร ได้น าเสนอการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ได้แก่ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์หรือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่สามารถจัด
ได้หลากหลาย เช่น การวาดภาพระบายสี  การปัน การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การประดิษฐ์วัสดุต่างๆ ซ่ึง
กระบวนการในการจัดกิจกรรมเหล่าน้ี สามารถด าเนินการให้เด็กมีโอกาสฝึกฝนพฤติกรรมการท างาน การพัฒนา
บุคลิกภาพ การประสบความส าเร็จในชิ้นงานน าไปสู่ความเชื่อม่ันในตนเอง อาจกล่าวได้ว่า กิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์
ทางด้าน การศึกษาและสามารถพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน และเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดกระบวนการกลุ่มส่งเสริมให้เด็กมี
พฤติกรรมที่เหมาะสมได้ เม่ือเด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการจัดสภาพแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้เก่ียวข้อง ประสบการณ์และกิจกรรมที่เหมาะสม ดังน้ันการจัดกิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติเป็นกลุ่ม จึงเป็นอีกวิธีหน่ึง
ที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กซ่ึงการเรียนรู้เหล่าน้ีของเด็กจะพัฒนาให้เด็กด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 จากข้อความดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญในกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือโดยกิจกรรม
ศิลปะจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมให้แก่ครูและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย น ากิจกรรมไปจัดเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือแก่เด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
และความสนใจของเด็กแต่ละบุคคล ซ่ึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักคุณค่าของจากธรรมชาติ และครูมี
หน้าที่เสนอแนะให้เด็กเกิดความคิดจินตนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัด

ประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง         
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนชาย – หญิง จ านวน 29 คน                     ที่
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3  ปีการศึกษา2561 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร  

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย  
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 เป็น
ระยะเวลา 5 สัปดาห์  โดยจัดขึ้นในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ 

 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ 
  ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย 

สมมติฐานการวิจัย 
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ มีพัฒนาการหลังสอน

สูงกว่าก่อนสอน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติ หมายถึง การท ากิจกรรมที่เด็กได้ลงมือกระท ากับสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นวัสดุ
ธรรมชาติ ได้แก่ กิจกรรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ภาพจากดอกดาวเรือง กิจกรรมการประดิษฐ์ภาพจากก่ิงไม้ 
กิจกรรมการท าที่คั่นหนังสือจากดอกไม้ กิจกรรมการประดิษฐ์กรอบรูปจากก้อนหิน กิจกรรมการประดิษฐ์ภาพมดจาก
วัสดุธรรมชาติ กิจกรรมการปะติดภาพมดจากเมล็ดธัญพืช กิจกรรมการประดิษฐ์ภาพรังมดจาดใบไม้ กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากดอกหัวปลี กิจกรรมการพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย 

กิจกรรมการประดิษฐ์ภาพจากใบตอง กิจกรรมการระบายสีภาพเฉาก๊วยจากถ่านไม้ กิจกรรมการประดิษฐ์
ภาพจากเปลือกข้าวโพด การประดิษฐ์ภาพจากเมล็ดข้าวซ่ึงได้รับการท าความสะอาดไม่เป็นอันตรายแก่เด็ก โดยเด็กแต่
ละคนจะได้ใช้ประสาทสัมผัส การสังเกต การจ าแนกเปรียบเทียบ สื่อ วัสดุอุปกรณ์  ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ คิด
วางแผนตัดสินใจและลงมือปฏิบัติผลงานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการคิดการแก้ปัญหา  พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้เด็กได้ฝึก ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ผลงานที่แปลกใหม่หลากหลายรูปแบบจะส่งผลให้เด็กปฐมวัย
มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่อไป 

2. พฤติกรรมความร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของเด็กด้วยการกระท าและค าพูด เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ซึ่งประเมินได้จากแบบสังเกตพฤติกรรม ความร่วมมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามความหมาย 
ดังน้ี  

2.1 การร่วมมือ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็นยอมรับ ข้อตกลงของกลุ่ม 
และท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ  

2.2 การช่วยเหลือผู้อ่ืน หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกด้วยการกระท าและค าพูดเม่ือเห็นเพื่อน
ต้องการความช่วยเหลือ  
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2.3 ความรับผิดชอบในหน้าที่ หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกด้วยการกระท า                           
และค าพูด โดยการรู้จักรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี   

3. เด็กปฐมวัย หมายถึง   นักเรียนชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ป ีที่ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  
โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็น เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 

โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร  จ านวน 29 คน ที่ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เครื่องมือวิจัย 
1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ 
วิธีด าเนินการงานวิจัย  
ผู้วิจัยได้ทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ โดยใช้กับนักเรียนชั้น

อนุบาลศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนอนุบาลก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน โดยด าเนินการ
ดังน้ี               
 1. ศึกษาหลักฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เอกสารการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ 

2. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความ
ร่วมมือให้กับเด็กปฐมวัย 

3. น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบ ความเหมาะสมและความสอดคล้องของจุดประสงค์ เน้ือหา และกิจกรรม น ามาแก้ไข ปรับปรุง ตาม
ข้อเสนอแนะ 

4. เม่ือท าการปรับปรุงแล้วได้น าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก
ธรรมชาติ 

5. น าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก
ธรรมชาติกับความถูกต้องของเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และองค์ประกอบในแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านตอบ มาตรวจสอบโดยผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม 

 

การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์                        
โดยใช้ศิลปะจากธรรมชาติ 

 

พฤติกรรมความร่วมมือ 3 ด้าน       

 - การร่วมมือ          

- การช่วยเหลือผู้อื่น                  

- ความรับผิดชอบ  
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6. น าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ครั้งที่

ทดลอง 
หน่วย 

วันที่ 
การด าเนินกิจกรรม เวลา 

1 ลอยกระทง 19/พ.ย./61 การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย 09.30 – 10.30น. 
2 ลอยกระทง 22/พ.ย./61 การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 09.30 – 10.30น. 
3 ลอยกระทง 23/พ.ย./61 การประดิษฐ์ภาพกระทงจากดอกดาวเรือง 09.30 – 10.30น. 
4 ตาวิเศษ 11/ธ.ค./61 การประดิษฐ์ภาพจากก่ิงไม้ 09.30 – 10.30น. 

5 ตาวิเศษ 
13/ธ.ค./61 การประดิษฐ์กรอบรูปจากก้อนหินและวัสดุ

ธรรมชาติ 
09.30 – 10.30น. 

6 ตาวิเศษ 14/ธ.ค./61 การท าที่คั่นหนังสือจากดอกไม้ 09.30 – 10.30น. 
7 มด 18/ธ.ค./61 การปะติดภาพมดจากเมล็ดธัญพืช 09.30 – 10.30น. 
8 มด 19/ธ.ค./61 การประดิษฐ์ภาพรังมดจากใบไม้ 09.30 – 10.30น. 
9 มด 20/ธ.ค./61 การประดิษฐ์มดจากวัสดุธรรมชาติ 09.30 – 10.30น. 

10 
กล้วย กล้วย 

กล้วย 
2/ม.ค./62 

การประดิษฐ์ดอกไม้จากหัวปลี 09.30 – 10.30น. 

11 
กล้วย กล้วย 

กล้วย 
3/ม.ค./62 

การประดิษฐ์ภาพจากใบตอง 09.30 – 10.30น. 

12 
กล้วย กล้วย 

กล้วย 
4/ม.ค./62 

การพิมพ์ภาพจากก้านกล้วย 09.30 – 10.30น. 

13 
เที่ยวเมืองชากัง

ราว 
21/ม.ค./62 

การประดิษฐ์ภาพเฉาก๊วยจากถ่านไม้ 09.30 – 10.30น. 

14 
เที่ยวเมืองชากัง

ราว 
22/ม.ค./62 

การประดิษฐ์ภาพจากเปลือกข้าวโพด 09.30 – 10.30น. 

15 
เที่ยวเมืองชากัง

ราว 
23/ม.ค./62 

การปะติดภาพจากเมล็ดข้าวเปลือก 09.30 – 10.30น. 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1   สถิติส าหรับวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่     
    1.1 การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก

ธรรมชาติที่ก าหนดไว้ดังน้ี                        
   1.1.1น าแบบประเมินมาตรวจนับให้คะแนน  โดยมีการให้คะแนน  ดังน้ี 
  ระดับคุณภาพมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน   
  ระดับคุณภาพมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน   
  ระดับคุณภาพปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน   
  ระดับคุณภาพน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน   
  ระดับคุณภาพน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 

  1.1.2 น าแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก

ธรรมชาติของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย  (𝑋) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5 ระดับ ดังน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด 2543 : 100)  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 – 5.00  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 – 4.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับมาก  
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   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 – 3.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 – 2.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับน้อย  
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.50  หมายถึง   มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด       
  การสรุปความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ

ใช้เกณฑ์การพิจารณาหาค่าเฉลี่ยว่าเหมาะสม เม่ือค่าเฉลี่ย  (𝑋) มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 3.50 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)             มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1        

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล        
 การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ กิจกรรมในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจาก
ธรรมชาติ 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับ
ดังน้ี 

1. แบบวัดประเมิน คือการประเมินแบบวัด/แบบสังเกต 
2. การหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ 
3. การเปรียบเทียบพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม

สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 
ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ 

 

แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ย  ( X ) 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ 𝑋 S.D. ระดับคุณภาพ 

1 2 3 
1. หน่วยลอยกระทง 5 4 5 4.66 0.57 มากที่สุด 
2.หน่วยตาวิเศษ 4 4 5 4.33 0.57 มากที่สุด 
3.หน่วยมด 4 4 5 4.33 0.57 มากที่สุด 
4.หน่วยกล้วย กล้วย กล้วย 5 4 4 4.33 0.57 มากที่สุด 
5.หน่วยเที่ยวเมืองชากังราว 4 4 5 4.33 0.57 มากที่สุด 

 
 ตารางที่ 1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ์การจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ให้เห็นว่ามีระดับคุณภาพมากที่สุด คือ หน่วยลอยกระทง หน่วยตาวิเศษ 
หน่วยมด หน่วยกล้วยกล้วยกล้วย หน่วยเที่ยวเมืองชากังราว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.57 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ก่อนและหลังสอน 
 ในการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติ ก่อนและหลังสอน ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียด 
ดังน้ี 
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          ตารางที่ 2   แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการภาพรวมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัด
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 

คะแนนของแบบสังเกตพัฒนาการภาพรวม n 𝑋 S.D. t 

ก่อนสอน 29 19.59 0.73 
48.82 

หลังสอน 29 30.55 1.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตารางที่ 2  พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย
ศิลปะจากธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนสอนเป็น 19.59 และ 0.73 ตามล าดับ คะแนน
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังสอนเป็น 30.55 และ 1.05 ตามล าดับ จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบ
ค่าที พบว่า พัฒนาการภาพรวมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 
            ตารางที่ 3   แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจชองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 
 

คะแนนของแบบสังเกตพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 

n 𝑋 S.D. t 

ก่อนสอน 29 7.48 0.73 
19.40** 

หลังสอน 29 10.44 0.57 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่ 3  พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย
ศิลปะจากธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนสอนเป็น 7.48 และ 0.73 ตามล าดับ คะแนนเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังสอนเป็น 10.44 และ 0.57 ตามล าดับ จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที 
พบว่า พัฒนาการภาพรวมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์
โดยศิลปะจากธรรมชาติหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  
            ตารางที่  4  แสดงผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจชองเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้
แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติก่อนและหลังสอน 

คะแนนของแบบสังเกตพัฒนาการด้านสังคม n 𝑋 S.D. t 
ก่อนสอน 29 12.10 0.72 

31.02** 
หลังสอน 29 20.10 0.90 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ตารางที่ 4  พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดย

ศิลปะจากธรรมชาติมีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนสอนเป็น 12.10และ 0.72 ตามล าดับ คะแนน
เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังสอนเป็น 20.10 และ 0.90 ตามล าดับ จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบ
ค่าที พบว่า พัฒนาการภาพรวมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 
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         ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น   อนุบาล 3/3 
ทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 

 
             การเปรียบเทียบคะแนนร้อยละความก้าวหน้า หลักการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม โดยร้อยละ
ความก้าวหน้าก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 19.59 และ 30.55 ตามล าดับและเม่ือเปรียบเทียบ
ทั้งชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทางชั้นเรียนเท่ากับ 30.64 
  
สรุปผลการวิจัย          
 เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/3 จ านวน 29 คน มีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 19.59 ถึง 
30.55 คะแนน และมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน เท่ากับ 30.64 
 
อภิปรายผลการวิจัย          
 ผลการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทุกคนที่เป็นเช่นน้ี เพราะการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน้ันมีรูปแบบที่น่าสนใจมีกิจกรรมที่แปลกใหม่และหลากหลายส่งเสริม
ให้เด็กรู้จักวัสดุท้องถิ่นที่ท ามาจากธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2555:20) การท าศิลปะจาก
ธรรมชาติเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมศิลปะที่ช่วยส่งเสริมให้สามารถฝึกทักษะการใช้สื่อและความคิดซ่ึงจะแตกต่างไป
จากงานวาดรูประบายสีที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กแสดงออกทางศิลปะอย่างเดียวแต่จะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้การท างานที่มี
กระบวนการหรือมีขั้นตอนการเตรียมสื่อต่างๆ ในการท ากิจกรรมน้ันเป็นเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการคิดได้แก่การคิดสร้างสรรค์ ดังน้ันสื่อที่ดีจึงควรเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอีกครั้ง ประดินันท์ อุปรมัย (2551:54) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของความรับผิดชอบไว้ว่า 
ความรับผิดชอบเป็นบุคลิกภาพที่ส าคัญของเด็กเพราะเด็กที่มี ความรับผิดชอบในตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมน้ันจะส่งผลไปถึงการมีผลการเรียนสูง การมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  จากการจัดประสบการณ์
กิจกรรมสร้างสรรค์โดยศิลปะจากธรรมชาติมีความแตกต่างของคะแนนก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างกิจกรรมในแต่
ละสัปดาห์มีการพัฒนาขึ้นจากครั้งแรกที่จัดกิจกรรม      
     
ข้อเสนอแนะ          
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้        
   1. ในการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ ควรมีการยืดหยุ่น ระยะเวลา และให้เวลาในการปรับตัวของเด็ก ที่ต้องท างานร่วมกัน ไม่ควรมีการบังคับให้
ท าตามแบบ ควรให้เด็กมีอิสระในการคิด ตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ ด้วยวิธีการ ที่เด็กคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ไม่ควรเน้นที่
ผลงานเพียงอย่างเดียว บางครั้งผลงานก็ไม่จ าเป็นต้องสะอาดและสวยงามเสมอไป   
   2. ควรมีการสังเกตเด็ก ตลอดช่วงระยะเวลาในการทดลอง เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมออกมา จะได้ท าการ
บันทึกได้ทันที          
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       

1. ควรใช้วัสดุธรรมชาติกับกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกม
การศึกษา เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กับกิจกรรมอ่ืน ที่มีต่อพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย 

2. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติกับพฤติกรรมด้านอ่ืนๆ เช่น การ
แก้ปัญหาการตัดสินใจคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กระดับปฐมวัย 

คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน 

19.58 30.55 30.64  
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