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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจแบบรูปและ
ความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ
และ 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนอายุ 4 และ 5 ปี ก�ำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2
และ 3 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 17 คน
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
แบบกลุ่มคละอายุที่ส่งเสริมความสามารถในการเข้าใจแบบรูปความสัมพันธ์และพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กปฐมวัย แบบทดสอบความสามารถในการเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ และแบบสังเกตพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ มัธยฐาน พิสัย และการทดสอบ Nonparametric (Sign-test)
*
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ความสามารถในการเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์; แบบรูปและความสัมพันธ์; พฤติกรรมทางสังคม; เด็กปฐมวัย

Abstract
The purposes of this research were: 1) to compare the abilities to understand
patterns and relationship of preschool children before and after undertaking the creative
art activities multi-age group; 2) to compare social behaviors of preschool children before
and after undertaking the multi-age group creative art activities. The sample obtained by
cluster random sampling comprised 17 preschool children, 4 and 5 years old, studying
in kindergarten 2 and kindergarten 3 levels in the first semester of the 2019 academic
year at Ban Butawong School in Buriram province. The instruments were the handbook
and experience plans for creative art activities multi-age group that enhance patterns
and relationship and social behaviors of preschool children, a patterns and relationship,
and a social behavior observation form. Statistics Non-parametric (Sign-test) for data
analysis were the median, inter-quartile range.
The results showed that:
1. The ability to understand patterns and relationship of preschool children
after undertaking the multi-age group creative art activities was significantly higher than
their counterpart ability before undertaking the activities at the .05 level.
2. The social behaviors of preschool children after undertaking the multi-age
group creative art activities were significantly higher than their counterpart scores before
undertaking the activities at the .05 level.  
Keywords: creative art activities; patterns and relationship; social behavior; preschool
children

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

1. บทน�ำ

เด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ร่างกายและสมอง
ก�ำลังเจริญเติบโต ครูผสู้ อนหรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยควรเอาใจใส่ดแู ล
เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากการใช้ประสาท
สัมผัสทัง้ ห้า ได้สำ� รวจ มีโอกาสตัดสินใจ คิดแก้ปญั หา
ทดลอง และค้นพบด้วยตนเอง (ส�ำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561, หน้า 1) ในส่วนของการ
เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์สำ� หรับเด็กปฐมวัย
ซึ่งเป็นความสามารถในการรับรู้ จดจ�ำ  และเข้าใจ
แบบของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด สี ที่สัมพันธ์กันอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกด้วยการวางแบบรูป
ให้เหมือนแบบรูปที่ก�ำหนดหรือสร้างแบบรูปตาม
ความคิดของตัวเองส�ำคัญยิง่ ต่อการพัฒนาคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัย การที่เด็กได้รับการสนับสนุนและ
ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค ้ น พบกฎของการจั ด รู ป แบบหรื อ
ลวดลาย หรือจัดตามกฎของรูปแบบนัน้ ๆ ด้วยตนเอง
จะช่วยพัฒนาการจ�ำแนกด้วยสายตา การได้ยิน
เด็กได้ฝึกสังเกต ฝึกท�ำตามแบบและต่อแบบให้
สมบูรณ์ สร้างแบบของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ เด็กเกิดความสนุกสนานกับ
กิจกรรมทีท่ ำ 
� ซึง่ สอดคล้องกับทีส่ ถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ระบุว่า การที่
เด็กมีความเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์เป็น
ส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้าง
องค์ ค วามรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ อั น ได้ แ ก่ สั ง เกต
คาดการณ์ และให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านการ
คาดการณ์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2553, หน้า 5-7)
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พฤติกรรมทางสังคมทีพ่ งึ ประสงค์ของเด็ก
ปฐมวัยเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่ดีโดยการ
กระท�ำหรือค�ำพูด ซึง่ เป็นทีย่ อมรับของคนในสังคม
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ การแบ่งปัน และการ
ร่วมมือ (อริสา โสค�ำภา, 2551, หน้า 6) และพบว่า
ปัญหาการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในช่วงปฐมวัยที่
เด็กเริ่มเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นภายนอกครอบครัว
เริม่ แสวงหาเพือ่ นวัยเดียวกัน ในขณะทีย่ งั ยึดตัวเอง
เป็นศูนย์กลาง ต้องการให้ผอู้ นื่ สนใจตัวเองมากกว่า
ตนสนใจผูอ้ นื่ ท�ำให้การคบเพือ่ นวัยเดียวกันประสบ
ปัญหาขึ้น โดยเฉพาะในชั้นเรียนแบบคละอายุที่
จัดการเรียนรู้ส�ำหรับเด็กต่างชั้นต่างกลุ่มอายุและ
ต่างระดับความสามารถ ซึง่ เรียนอยูใ่ นห้องเดียวกัน
กับครูคนเดียวกัน และในปัจจุบันสถานการณ์ครู
ไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กท�ำให้ต้องจัดชั้น
เรียนแบบคละอายุในหลายระดับชั้น รวมทั้งใน
ระดับปฐมวัยด้วย ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมประจ�ำวัน
ร่วมกันของเด็กปฐมวัยในชั้นเรียนคละอายุที่เด็กๆ
ในชั้นจะมีช่วงห่างของอายุที่แตกต่างกันมากกว่า
ในชั้นเรียนแบบปกติ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551,
หน้า 7-10) การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กๆ มีพฤติกรรม
ทางสังคมทีพ่ งึ ประสงค์จงึ เป็นสิง่ จ�ำเป็นเพราะช่วย
ให้เด็กเล่นและท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้อย่าง
ราบรืน่ และมีความสุข อันจะเป็นพืน้ ฐานน�ำไปสูก่ าร
อยู่ร่วมกับผู้อื่นและเป็นสมาชิกที่ดีในสังคมต่อไป
(จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2555, หน้า 44-49)
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ทีจ่ ดั ในชัน้ เรียน
คละอายุเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม
คละอายุทคี่ รูจดั เด็กกลุม่ เล็กประมาณ 3-5 คนและ
สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย เด็กระดับอายุต่างกัน
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ได้ร่วมกันลงมือท�ำกิจกรรม กับวัสดุ-อุปกรณ์ที่จัด
เตรียมไว้ เพื่อให้เด็กมีโอกาสได้แสดงพฤติกรรม
ร่วมมือกัน ช่วยเหลือและแบ่งปัน เกิดความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ ตลอดจนพัฒนาภาษาจาก
การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะที่ร่วมมือกัน
ท�ำงานและอธิบายถึงผลงาน (กุลยา ตันติผลาชีวะ,
2551, หน้า 25)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละ
อายุที่มีต่อความสามารถในการเข้าใจแบบรูปและ
ความสัมพันธ์และพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ซึง่ คาดว่าผลจากการศึกษาในครัง้ นี้ จะเป็น
ประโยชน์ยิ่งต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในการ
เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ ก่อนและหลังได้รบั
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุ
2. เพือ่ เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบกลุม่ เดียว
วัดก่อนและหลังการทดลอง ประชากรคือ เด็ก
ปฐมวัย อายุ 4-5 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล
2-3 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี ที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์
จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
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จ�ำนวน 17 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบกลุม่ เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
แบบกลุ่มคละอายุที่ส่งเสริมความสามารถในการ
เข้ า ใจแบบรู ปความสั ม พั นธ์ แ ละพฤติ ก รรมทาง
สั ง คมของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ผ ลการประเมิ น มี ค ่ า
เท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
2. แบบทดสอบเชิ ง ปฏิ บั ติ วั ด ความ
สามารถในการเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์
จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ชัน้ อนุบาล 2 (4 ปี) ประกอบด้วย ชุดค�ำถามทัง้ หมด
จ�ำนวน 3 ตอน ทั้งหมด 10 ข้อ เป็นการประเมิน
โดยให้ผู้รับการประเมิน เรียงแบบรูปตามแบบรูป
ที่ก�ำหนดให้ ซึ่งแบบทดสอบฉบับที่ 1 ส�ำหรับเด็ก
ปฐมวัยชัน้ อนุบาล 2 (4 ปี) มีคา่ ความยากอยูร่ ะหว่าง
0.50-0.83 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ระหว่าง 0.33-0.66
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และฉบับที่ 2 ส�ำหรับ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 (5 ปี) ประกอบด้วย
ชุดค�ำถามทั้งหมดจ�ำนวน 4 ตอน ทั้งหมด 10 ข้อ
เป็นการต่อแบบรูปจากแบบรูปที่ก�ำหนดให้และ
สร้างแบบรูปตามความคิดของตนเอง แบบทดสอบ
ฉบับที่ 2 ส�ำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 (5 ปี)
มีค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.50-0.66 ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกระหว่าง 0.33-0.66 ค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.81
3. แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมทางสั ง คม
จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ส�ำหรับสังเกต
พฤติกรรมเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 (4 ปี) มีเกณฑ์
ในการให้คะแนน 3 ระดับ คือ 1) ดี หมายถึง แสดง
พฤติ ก รรมเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ทุ ก ครั้ ง ได้
โดยมีผู้คอยแนะน�ำ  2) พอใช้ หมายถึง แสดง
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พฤติกรรมเหมาะสมกับสถานการณ์บางครั้งได้
โดยมีผู้คอยแนะน�ำ 3) ปรับปรุง หมายถึง ไม่แสดง
พฤติกรรม และฉบับที่ 2 ส�ำหรับสังเกตพฤติกรรม
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 (5 ปี) มีเกณฑ์ในการให้
คะแนน 3 ระดับ คือ ดี หมายถึง แสดงพฤติกรรม
เหมาะสมกับสถานการณ์ทุกครั้งได้โดยตัวเอง 2
คือ พอใช้ หมายถึง แสดงพฤติกรรมเหมาะสมกับ
สถานการณ์บางครั้งได้โดยตัวเอง 1 คือ ปรับปรุง
หมายถึ ง ไม่ แ สดงพฤติ ก รรม โดยแบบสั ง เกต
พฤติกรรมทั้ง 2 ฉบับ ครอบคลุมใน 3 พฤติกรรม
คือการช่วยเหลือ การแบ่งปัน การร่วมมือ ซึ่งแบบ
สังเกตพฤติกรรมทางสังคมฉบับที่ 1 ส�ำหรับสังเกต
พฤติกรรมเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 (4 ปี)
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00
และแบบสั ง เกตพฤติ ก รรมทางสั ง คมฉบั บ ที่ 2
ส� ำ หรั บ สั ง เกตพฤติ ก รรมเด็ ก ปฐมวั ย ระดั บ ชั้ น
อนุบาล 3 (5 ปี) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยของคะแนนความสามารถ
ในการเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ คะแนน
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลัง
จัดกิจกรรม โดยใช้สถิตทิ ดสอบ Non-parametric
(Sign-test) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนิน
การตามขั้นตอนดังนี้
1. น� ำ แบบทดสอบวั ด ความสามารถ
เชิงปฏิบัติในการเข้าใจแบบรูปความสัมพันธ์ของ
เด็กปฐมวัย มาทดสอบ น�ำแบบสังเกตพฤติกรรม
ทางสังคม มาสังเกตพฤติกรรมกับเด็กกลุม่ ตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุ
2. ด� ำ เนินการทดลองโดยจัดกิจ กรรม
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ศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุทสี่ ง่ เสริมความ
สามารถในการเข้าใจแบบรูปความสัมพันธ์และ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ในช่วงเวลา
กิจกรรมสร้างสรรค์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 40
นาที เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ตามแผนการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุทสี่ ง่ เสริมความ
สามารถในการเข้าใจแบบรูปความสัมพันธ์และ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
3. น� ำ แบบทดสอบวั ด ความสามารถ
เชิงปฏิบัติในการเข้าใจแบบรูปความสัมพันธ์ของ
เด็ ก ปฐมวั ย ฉบั บ เดิ ม มาทดสอบกั บ เด็ ก กลุ ่ ม
ตัวอย่าง และน�ำแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคม
ฉบับเดิม มาสังเกตพฤติกรรมเด็กกลุ่มตัวอย่าง
หลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบ
กลุ่มคละอายุ
4. น�ำผลคะแนนทีไ่ ด้จากการวัดหลังการ
ทดลองไปเปรี ย บเที ย บผลคะแนนที่ ไ ด้ จ ากการ
วัดก่อนการทดลอง มาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ

4. สรุปผลการวิจัย

ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบ
กลุม่ คละอายุทมี่ ตี อ่ ความสามารถในการเข้าใจแบบ
รูปและความสัมพันธ์และพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ จังหวัดบุรีรัมย์
สรุปได้ดังนี้
1. คะแนนความสามารถในการเข้าใจ
แบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รบั
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุ
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบ
กลุ ่ ม คละอายุ ดั ง รายละเอี ย ดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม
ค่ามัธยฐาน
ค่าพิสัย

คะแนน หลังการจัดกิจกรรม คะแนน ก่อนการจัดกิจกรรม
8
6
10
5
7
6
8
6
7
9
7
5
6
7
9
7
4
117
7
6

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่า
มัธยฐานของคะแนนความความสามารถในการ

7
4
9
2
6
3
6
2
5
8
4
2
4
5
8
3
2
80
4
7

ผลต่าง
1
2
1
3
1
3
2
4
2
1
3
3
2
2
1
4
2
38
2
3

เครื่องหมาย
บวก ลบ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
17

เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ก่อนจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุเท่ากับ 4 ค่าพิสยั
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เท่ากับ 7 ค่ามัธยฐานของคะแนนที่ได้หลังการ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุ สูงกว่า
จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ ก่อนจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุ
เท่ากับ 7 ค่าพิสัยเท่ากับ 6 เมื่อทดสอบความแตก อย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ต่างของคะแนนก่อนและหลังจัดกิจกรรมศิลปะ
2. คะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
สร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุของกลุ่มตัวอย่าง ปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบ
โดยการใช้การทดสอบทดสอบ Non-parametric กลุ่มคละอายุสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะ
(Sign-test) สรุปได้ว่า ความสามารถในการเข้าใจ สร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ ดังรายละเอียดใน
แบบรูปและความสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยหลังจัด ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คะแนน หลังการจัดกิจกรรม คะแนน ก่อนการจัดกิจกรรม
25
16
26
14
17
18
15
16
15
27
22
19
25
25
21

23
13
23
10
15
17
14
13
13
25
20
17
23
23
17

ผลต่าง
2
3
3
4
2
1
1
3
2
2
2
2
2
2
3

เครื่องหมาย
บวก ลบ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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คะแนน หลังการจัดกิจกรรม คะแนน ก่อนการจัดกิจกรรม
23
20
344
19
11

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่า
มัธยฐานของคะแนนความพฤติกรรมทางสังคม
ก่อนจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุ
เท่ากับ 17 ค่าพิสัยเท่ากับ 15 ค่ามัธยฐานของ
คะแนนที่ได้หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
แบบกลุ่มคละอายุเท่ากับ 19 ค่าพิสัยเท่ากับ 11
เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและ
หลังจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุ
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้การทดสอบ Nonparametric (Sign-test) สรุ ป ได้ ว ่ า คะแนน
พฤติ ก รรมทางสั ง คมของเด็ ก ปฐมวั ย หลั ง จั ด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุ สูงกว่า
ก่อนจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุ
อย่างมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. อภิปรายผลการวิจัย

ความสามารถในการเข้าใจแบบรูปและ
ความสั ม พั น ธ์ ข องเด็ ก ปฐมวั ย หลั ง ได้ รั บ การจั ด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุสงู กว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละ
อายุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงว่า

20
17
301
17
15

ผลต่าง
3
3
41
2
3

เครื่องหมาย
บวก ลบ
+
+
17

ความสามารถในการเข้ า ใจแบบรู ป และความ
สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมได้ด้วย
กิ จ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ แ บบกลุ ่ ม คละอายุ
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
แบบกลุ่มคละอายุ เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสในการ
ฝึกดู รับรูแ้ ละชืน่ ชมความงามของสิง่ ต่างๆ รอบตัว
หรือมีโอกาสใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต การฝึก
บรรยาย อธิบายลักษณะและพัฒนาให้เด็กจดจ�ำ
รู ป แบบหรื อ ลวดลายนั้ น ผ่ า นขั้ น ตอนการดู ง าน
ศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การลงมือปฏิบัติ
เลือกและน�ำวัสดุต่างๆ มาสร้างเป็นผลงานศิลปะ
สอดคล้องกับการส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับปฐมวัย
ตามทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget
(1896-1982, อ้างถึงใน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์,
2553) คือ ให้เด็กเรียนรู้โดยให้โอกาสเด็กในการ
เล่น ส�ำรวจ ทดลอง มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองตามความสามารถทาง
สติ ป ั ญ ญา และสอดคล้ อ งกั บ พรพิ ไ ล เลิ ศ วิ ช า
(2552, หน้า 38) ได้กล่าวถึง การฝึกฝนความ
สามารถทางด้านแบบแผนของรูปทรงและลวดลาย
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(Pattern) ของเด็กวัยอนุบาลที่เรียนรู้โดยเริ่มจาก
สิ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว เช่ น ลั ก ษณะของลู ก แก้ ว
ลายบนเสื้อผ้า ลายบนผ้าพันคอ รูปทรงของเล่น
ฝึกลอกแบบลวดลายต่างๆ และสร้างลวดลายง่ายๆ
ขึ้นมาด้วยตัวเอง ซึ่งเห็นได้จากกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ ในแต่ละขั้นตอน
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัส สังเกต
วัสดุ อุปกรณ์ทนี่ ำ� มาท�ำกิจกรรมศิลปะและครูได้ใช้
ค�ำถามกระตุน้ ให้ผเู้ รียนได้ฝกึ บรรยายลักษณะไม่วา่
จะเป็นสี รูปร่าง ขนาด และเด็กยังมีโอกาสได้ชนื่ ชม
งานศิลปะ รับรู้ความสวยงาม เกิดแรงบันดาลใจ
มองเห็นแบบรูปหรือลวดลาย มีโอกาสได้บรรยาย
ลักษณะของสิ่งต่างรอบตัวผ่านชิ้นงานศิลปะที่ครู
น�ำมาให้ดู ด้วยการตอบค�ำถาม เช่น รายละเอียด
ในงานศิลปะที่ผู้เรียนได้ดูมีอะไรบ้าง แต่ละส่วน
ท�ำมาจากอะไร ซึง่ ผูเ้ รียนชัน้ อนุบาล 2 และอนุบาล 3
ก็จะตอบรายละเอียดที่พบในงานศิลปะ เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มองเห็นแบบรูปหรือลวดลาย
ที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะนั้น และเมื่อผู้เรียนได้รับ
การกระตุน้ ให้มองเห็น บรรยาย จดจ�ำ แบบรูปหรือ
ลวดลายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะที่ครูน�ำมาให้ดูแล้ว
ผู้เรียนยังได้มีโอกาสลองวางแบบรูป หรือต่อแบบ
รูปให้เหมือนหรือเข้าชุดกับแบบรูปทีป่ รากฏในราย
ละเอี ย ดของผลงานศิ ล ปะด้ ว ยการที่ ค รู ใช้ ถ าม
ค�ำถาม เช่น ถ้าเรียงลูกปัดมาแบบนี้แล้ว ลูกปัดที่
อยู่ถัดจากนี้จะเป็นลูกปัดสีอะไร หรือรูปร่างอะไร
หรื อ ลั ก ษณะการวางจะวางในลั ก ษณะอย่ า งไร
ต่อไป สอดคล้องกับการส่งเสริมความสามารถ
ในการเข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ ตามทีน่ ติ ยา
ประพฤติ กิ จ (2541, หน้า 24) ได้ก ล่าวไว้ว่า
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การท�ำให้เด็กจดจ�ำและตระหนักในเรื่องแบบรูป
หรือลวดลายอาจท�ำได้โดยการใช้ของจริงรูปภาพ
ลายจักสานต่างๆ สัญลักษณ์และภาพวาดโดยการ
ให้เด็กฝึกดูหรือสังเกตใช้ค�ำถามให้เด็กฝึกบรรยาย
ฝึกต่อให้สมบูรณ์และฝึกท�ำตามแบบ
คะแนนพฤติ ก รรมทางสั ง คมของเด็ ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการศิลปะสร้างสรรค์
แบบกลุ่มคละอายุ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แสดงว่า การจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุช่วยส่งเสริม
พฤติกรรมทางสังคม ของเด็กปฐมวัยได้ ซึง่ สามารถ
อภิปรายผลได้ว่า
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
แบบกลุ่มคละอายุนั้น เป็นกิจกรรมทางศิลปะที่ครู
จัดขึ้นให้เด็กเป็นกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มประกอบ
ด้วยเด็กระดับอายุต่างกันได้ร่วมกันก�ำหนดข้อ
ตกลง มีโอกาสร่วมคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ
วางแผนก� ำ หนดรู ป แบบของชิ้ น งานก่ อ นลงมื อ
กระท�ำกับวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ดั เตรียมไว้ จนเกิดเป็นผล
งานของกลุ่ม มีการน�ำเสนออธิบายผลงาน ร่วมกัน
จั ด แสดงผลงาน สอดคล้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมทางสังคม ตามทฤษฎีพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของ Erik (นุชลี อุปภัย, 2555, หน้า 57)
ได้ระบุไว้คือ ให้โอกาสเด็กได้ฝึกท�ำกิจกรรมต่างๆ
ด้วยตนเองเป็นสิ่งส�ำคัญ เนื่องจากจะท�ำให้เด็กได้
ส�ำรวจตรวจสอบความสามารถของตนเองและเกิด
ความมั่นใจที่จะท�ำกิจกรรมต่างๆ และในขณะที่ให้
เด็กได้ทดลองท�ำกิจกรรมด้วยตนเองนั้นครูควรให้
โอกาสปรับปรุง เสริมพฤติกรรมทางสังคมนั้นๆ ให้
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มีความถูกต้อง มั่นคง นอกจากนี้ ควรรับฟังและ
ท�ำความเข้าใจความคิดและจินตนาการของเด็ก
โดยให้การสนับสนุนความคิดและจินตนาการที่ดี
และไม่ควรต�ำหนิความคิดหรือจินตนาการของเด็ก
และสอดคล้องกับพัชรี ผลโยธิน (2546) ที่กล่าวว่า
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดใจผู้เรียนระดับ
อนุบาลเป็นอย่างมาก ถ้าน�ำมาจัดในรูปแบบให้
ผู้เรียนมีโอกาสท�ำร่วมกันในกลุ่มย่อยประมาณ
3-5 คน จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการร่วมมือของ
ผู้เรียน แต่ทั้งนี้ครูจะต้องให้เวลาและโอกาสผู้เรียน
ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น แบ่งปัน ประนีประนอม
มีสว่ นร่วมในการท�ำงานจนบรรลุจดุ มุง่ หมายร่วมกัน
ดังจะเห็นได้จากในขั้นตอนการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ เริ่มตั้งแต่ข้ันตอน
การน�ำสูก่ ารเรียนรูใ้ นการแบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนให้สมาชิก
ในกลุ ่ ม ระดั บ อายุ ต ่ า งกั น เมื่ อ แบ่ ง กลุ ่ ม ได้ แ ล้ ว
ครูจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมการ
ช่วยเหลือในห้องเรียนของในระดับชั้นอนุบาล 3
ในการเรียกผู้เรียน ที่ได้สัญลักษณ์กลุ่มเดียวกันมา
รวมกลุ่มกันแล้ว ครูแนะน�ำกิจกรรม สังเกตวัสดุ
อุปกรณ์จากผู้เรียน เช่น การแบ่งปันวัสดุอุปกรณ์
ให้ผู้อื่นด้วย การขยับที่นั่งให้ผู้อื่น ในขั้นตอนการดู
งานศิลปะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจตลอดจนการ
ช่ ว ยเหลื อ ในการหยิ บ จั บ อุ ป กรณ์ และร่ ว มกั น
วางแผน ระหว่างระดับชั้นอนุบาล 3 กับระดับชั้น
อนุบาล 2 ในการสร้างงานศิลปะ ตลอดจนการช่วย
เหลือและร่วมมือกันในการเก็บวัสดุอุปกรณ์เมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม สอดคล้องกับเบญจา แสงมลิ
(2545, หน้า 63) ที่ได้กล่าวไว้ คือ การท�ำกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุม่ ผูเ้ รียนจะรูจ้ กั การแบ่งปัน
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เครื่องมือเครื่องใช้ ได้แสดงความคิดเห็นได้ตัดสิน
ใจและการให้การยอมรับ นอกจากนัน้ ยังเรียนรูส้ ทิ ธิ
ความเป็นเจ้าของข้อคิดเห็นและความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่
ผู้เรียนจะมีกิริยาสัมพันธ์ต่อกันเรียนรู้การเป็นผู้น�ำ
ผู้ตามและเรียนรู้ความส�ำคัญของการร่วมมือกัน
และควบคุมตนเอง ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้เรียนรูส้ งิ่ เหล่านี้
เมื่อได้มีอิสระในการเลือกวัสดุและการใช้สิ่งต่างๆ
ด้วยตนเองตามถนัด

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในขณะท�ำการทดลอง
1.1 ควรเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เรี ย นได้
บรรยายถึ ง ความสวยงามของงานศิ ล ปะและ
สิ่งต่างๆ ในมุมมองของตนเอง และครูต้องสนทนา
พูดคุยกับเด็กว่าความสวยงามที่เรามองเห็นนั้น
จะแตกต่างกันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะความสวยงาม
ของสิ่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล
1.2 ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นในการวางแผน และการก�ำหนด
รายละเอียดของชิ้นงานของกลุ่ม โดยใช้ค�ำถาม
กระตุ้นเชิญชวนให้ผู้เรียนได้ร่วมพูดคุยกันภายใน
กลุม่ ได้แสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็นผูน้ ำ 
� ผูต้ าม
ผ่านการท�ำงานศิลปะร่วมกัน ระหว่างสมาชิกในกลุม่
ทีม่ เี ด็กคละอายุทงั้ เด็กชัน้ อนุบาล 2-3 และเมือ่ เด็ก
ได้แสดงความคิดเห็นออกมาครูควรแสดงออกให้
เด็กรับรูว้ า่ ครูยอมรับในความคิดเห็นนัน้ เช่น ตัง้ ใจ
ฟังสิ่งที่เด็กพูด กล่าวชมเชยในความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของเด็กด้วยความจริงใจ
		
1.3 ควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ลงมือ
ท�ำงานศิลปะตามความคิดที่แต่ละกลุ่มได้วางแผน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ร่ ว มกั น ไว้ อ ย่ า งอิ ส ระ และเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาขึ้ น
ในระหว่างท�ำกิจกรรม ครูควรให้ก�ำลังใจให้ผู้เรียน
เห็นว่าในการลงมือท�ำกิจกรรมต่างๆ ปัญหาอาจ
เกิ ด ขึ้ น ได้ เ สมอเป็ น เรื่ อ งปกติ ครู ต ้ อ งไม่ ต� ำ หนิ
แต่ควรใช้ค�ำพูดเพื่อให้มองเห็นปัญหาและช่วยกัน
แก้ไข
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมศิ ล ปะ
สร้างสรรค์แบบกลุ่มคละอายุ ที่ส่งเสริมด้านอื่นๆ
เช่น ความเป็นผู้น�ำ  ผู้ตาม การยอมรับและเคารพ
ในความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นต้น
		
2.2 ควรมีการส่งเสริมความสามารถ

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับ
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ในการเข้ า ใจแบบรู ป และความสั ม พั น ธ์ แ ละ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัด
กิจกรรมอย่างอื่น เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมการอ่านนิทาน เป็นต้น

7. องค์ความรู้ที่ได้รับ

จากการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรม
ศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุม่ คละอายุทมี่ ผี ลต่อความ
สามารถในการเข้าใจแบบรูปความสัมพันธ์และ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านบุ
ตาวงษ์จงั หวัดบุรรี มั ย์ ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดกระบวนการ
พัฒนา 3 ด้าน ดังนี้
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