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บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมผา่นกิจกรรมศลิปะ
สร้างสรรค์เพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวยั 

ผู้วจิยั นบักญัจน์ วาสกลุ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จกัรพงษ์ แพทย์หลกัฟา้  

  
การศึกษาค้นคว้าในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  เพ่ือศึกษากระบวนการเรียนรู้ทางทัศนศิลป์

(ด้านความรู้ และด้านทกัษะ)ก่อนและหลงัการทดลอง และศึกษาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม(ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สงัคม และทัศนคติ)ของเดก็ปฐมวยั เป็นเด็กชาย-หญิง ระดบัอาย ุ4-5 ปีท่ีก าลงัศกึษาอยู่ระดบัชัน้อนบุาลศกึษา
ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน ของโรงเรียนเธียรประสทิธ์ิศาสตร์ ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง ด าเนินการทดลองแบบการทดลองกลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง เป็นเวลา 10 กิจกรรม ผา่น
ชดุกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวยั ดงันี ้1.ชุดกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวยั 2.
แบบทดสอบความรู้และทกัษะทางทัศนศลิป์ 3.แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 4.แบบสงัเกต
ทศันคตขิองเด็กปฐมวยั และน าชดุเคร่ืองมือท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจพจิารณามี
คา่ IOC อยู่ระหวา่ง .67-1.00 มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากับ 85.53 / 86.60 มีคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาช ท่ี 
.74 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู กระบวนการเรียนรู้ค านวณโดยใช้สถิตทีิt-test for the dependent samples 
พบว่าผลการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้  ด้านความรู้และด้านทักษะของเด็กปฐมวยัท่ีเรียนด้วยชุด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  <.05 
(Sig.=.000) โดยท่ีด้านความรู้ และด้านทักษะมีค่า t= 9.473 และ t= 13.355 ตามล าดับ และมีคะแนนเฉล่ีย
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในด้านตา่งๆ ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ในตนเอง ด้านการจัดการตนเอง ด้านการตระหนักรู้
ทางสงัคม ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ ด้านการตดัสนิใจท่ีเหมาะสม มีความรับผดิชอบ คดิเป็นคะแนนเฉล่ีย 86.00, 
70.83, 64.33, 64.33, 67.33 ซึ่งอยู่ในระดบัดีเย่ียม, ดี, ปานกลาง, ปานกลาง, คอ่นข้างดี ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั : กระบวนการเรียนรู้, ทกัษะทางทศันศลิป์, ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม, ทกัษะการเรียนรู้ทางอารมณ์ และ
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This study is quasi-experimental research with the objective of studying the learning 

process and the process of developing artistic skills(knowledge skills)and social interaction(social 
and emotional learning skills and attitudes)among young children through creative arts activities. The 
sample group in this research consisted of fifteen male and female students,aged four and 
five,attending Thienprasitsart School.They were studying in Kindergarten Two in the 2018 academic 
year.The group was selected by purposive sampling and employed a One-group pretest posttest 
design.The experiment consisted of ten activities.The tools used in the research were created by the 
researchers and were as follows:(1)creative art activities for early childhood development;(2)testing 
before and after the activity and during the early childhood learning process;(3)an assessment form 
for early childhood social interaction; and(4)an observation form to assess early childhood 
attitudes.The instruments created by the researcher were accurate and examined by experts in 
terms of the evaluation of the consistency index.The IOC value was between .67-1.00 and with an 
efficiency equal to 75.53/76.60 and a confidence value of .74. The statistics used in data 
analysis,regarding the learning process was calculated using a t-test for dependent samples.The 
results of the study compared the learning process.The aspect of knowledge and early childhood 
skills after the experiment was higher than before learning and with a statistical significance level of 
<.05 (Sig = .000).and The knowledge and The skills was t=9.473. and t=13.355,respectively.Social 
interaction was calculated by self-awareness,self-mansgement,social-awareness,relationship 
skills,responsible decision-making were at 86.00,70.83,64.33,64.33,67.33,at the following levels 
:excellent, good,medium,medium and well,respectively. 

 
Keyword : Learning process, artstic skills, social interaction, social and emotion learning skills 
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ปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้ส าเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  
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แนะน า ข้อบกพร่องตา่งๆ ของผู้วจิยัด้วยความทุ่มเทเอาใจใสอ่ย่างดีตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วรรณรัตน์  ตัง้เจริญ  ประธานสอบปริญญานิพนธ์ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  ทิมวฒันบรรจง ประธานสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์  
บวรกิตต ิผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุชยั  อารีรุ่งเรือง และ อาจารย์ ดร.อธิพชัร์  วจิิตรสถิตรัตน์ เป็นอย่างสงู ท่ีท่านได้
กรุณาเป็นกรรมการในการสอบ ได้กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ตา่งๆ จนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์ยิ่งขึน้ อีกทัง้คณะอาจารย์ภาควิชาศลิปศกึษาทุกท่านท่ีได้กรุณา
ประสิทธ์ิประสาทความรู้  ทกัษะและประสบการณ์แก่ผู้วจิัย  จนท าให้ผู้วิจยัประสบความส าเร็จในการศึกษา ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุผู้ทรงคณุวฒุิ อาจารย์มณฑา ไร่ทิม อาจารย์ ดร.กรกฎ แพทย์หลกัฟา้ และอาจารย์ 
ดร.อธิพชัร์ วจิิตสถิตรัตน์ ท่ีกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 

ขอขอบคณุคณะผู้บริหาร คณะครูและขอขอบใจเด็กปฐมวยั โรงเรียนเธียรประสทิธ์ิศาสตร์ และโรงเรียน
เบญจวรรณศึกษา รวมทัง้ผู้ช่วยผู้วิจยั ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูและช่วยเป็นกลุ่มตวัอย่าง จน
ท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์ 

สดุท้ายขอกราบขอบพระคณุบิดามารดา และสมาชิกในครอบครัวของผู้ วิจัย ท่ีคอยอบรมเลีย้งดู ให้
ความรักและคอยส่งเสริมให้ก าลงัใจ รวมทัง้ยังให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่ผู้วิจัยตลอดมา  และขอบคุณ
เพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆ นิสิตปริญญาโท สาขาศิลปศึกษา ท่ีคอยช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจ ท าให้การศกึษาและการวิจัยลุ
ลวงไปด้วยดีจนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบรูณ์ 

ขอขอบคณุทกุท่านท่ีมไิด้กลา่วนามไว้ ณ ท่ีนี ้ท่ีได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ สนบัสนนุและเป็นก าลงัใจท่ีดี 
จนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จสมบูรณ์ คณุคา่และประโยชน์ใดท่ีเกิดจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้ขอน้อมระลึก
ถึงพระคุณและเป็นเคร่ืองสกัการบูชาพระคณุบิดา มารดา บูรพาจารย์ และผู้ มีพระคณุทุกท่านท่ีได้อบรมสัง่สอน 
ปลกูฝังคณุงาม ความดี ให้โอกาสทางการศึกษา และให้สิง่ท่ีดีท่ีสดุในชีวติแก่ผู้วิจัย ประสบความส าเร็จในชีวิต ขอ
ร าลกึถึงพระคณุของท่านตลอดไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมูิหลัง 
ท่ามกลางโลกอันผันผวนมนุษย์จะสร้างทักษะการเรียนรู้ใหม่ เพื่ อ รับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต และในปัจจุบนัท าให้เห็นว่าโลกของเราก าลงัถูกขบัเคลื่อนด้วย 3 กระแส
หลกั คือ กระแสโลกาภิวตัน์ กระแสการพฒันาเทคโนโลยี กระแสความเป็นใหญ่ของเงินทุน ท าให้
โลกจะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไม่แน่นอน ซับซ้อน และไม่ชัดเจน ความรู้และ
การศึกษาคือสิ่งจ าเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560)  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เน่ืองจากต้องมีการพัฒนาก าลงัคน ให้มี
สมรรถนะในการท างานท่ีสอดคล้องกบัความต้องการตามกระแสโลกแบบก้าวกระโดด เพื่อพฒันา
คนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษา เพื่อ ให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา มีคุณธรรม 
จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดบุคคลากรมาพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศกึษาธิการให้ความส าคญัในการพฒันาคนและคณุภาพของคนเพื่อพฒันาชาติ แนวทาง
พฒันาจึงมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง มุ่งให้ทุกคนมีการพฒันาเต็มศกัยภาพ โดยอาศยัการศึกษาเป็น
กลไก สร้างรากฐานคณุภาพชีวิตให้เต็มสมบูรณ์ 

ทิศทางการวางรากฐานการศึกษาปฐมวยั มุ่งสง่เสริมให้เด็กปฐมวยัได้พฒันาศกัยภาพ 
ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้าน สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนได้ ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (2557) 
กลา่ววา่ ปัจจุบนัมีความก้าวหน้าด้านงานวิจัยทางการศกึษาปฐมวยั เทคโนโลยีสมยัใหม่ และการ
เตรียมเด็กไทยสูค่วามเป็นประชาคมอาเซียน ใน พ.ศ.2558 รวมทัง้การเตรียมคุณลกัษณะเด็กไทย
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ าเป็นต้องพัฒนาในโลกสมัยใหม่ ท าให้การศึกษาปฐมวยัต้องพฒันาเด็กไทย
ให้เจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีของสงัคม มีทกัษะชีวิตท่ีสง่เสริมศกัยภาพสงูสดุของเด็ก ชีใ้ห้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพฒันา คณุภาพในสงัคมให้มีคณุธรรมและมีความรู้
อย่างเท่าทนั สมบูรณ์ มีพฒันาการสมวยั เพื่อท าให้ระบบการศึกษาทุกระดบัเช่ือมโยงกนั มีความ
พร้อมสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการ
พฒันาคนสร้างพลเมืองยุคใหม่ ปลกูฝังให้เป็นพลเมืองดี เคารพกติกา มีวินยัตอ่ตนเอง อนัเป็นพลงั
การเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้เด็กเป็นคนดี เก่ง และมีความสขุ ภายใต้บริบทสงัคม และ วฒันธรรมไทยท่ี
เด็กอาศยัอยู ่ท่ีเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคณุภาพ 
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ซึ่งเด็กอายุ 3-6 ปีจะเป็นช่วงวยัท่ีสนใจเรียนรู้สิ่งรอบข้างมากขึน้ สมองของเด็กในช่วง
ปฐมวยัมีความส าคญัท่ีสดุในช่วงชีวิตของมนษุย์ และเพื่อให้มีสมองท่ีดีพอเพื่อรับมือกบัศตวรรษท่ี
21 เรียกวา่ Executive Function (EF) คือ ความสามารถของสมองท่ีจะควบคุมความคิด อารมณ์ 
การกระท า (สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน , 2561) อีกทัง้จากรายงานขององค์กร World Economic 
forum 2016  (อดัม เชอร์ลี่ย์ , 2559) , (กองบรรณาธิการ เวย์, 2560) , (มนตรี อินตา, 2561) , 
(เมธิน พ., 2561), (BigEQ101, 2019) และนกัวิชาการหลายท่านได้กลา่วเป็นท านองเดียวกนัวา่ มี
การวิจัยออกมาพบว่าทกัษะท่ีจะเข้ามามีบทบาทส าคญัในศตวรรษท่ี 21 เด็กในวนันีท่ี้จะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในวนัหน้า พวกเขาจ าเป็นต้องเรียนรู้ทกัษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม Social and 
emotional Learning Skills (SEL) เช่ น  Self-awareness , S e lf-m ansgem en t , S oc ia l-
awareness , Relationship skills , Responsible decision making (Collaborative for 
Academic & Social and Emotional Learning (CASEL), 2018 )  ซึ่ ง เป็ นหั ว ใจ ขอ งก าร มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม และเป็นทักษะส าคัญส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทัง้ The 
Room 241 Team (2018) กลา่วว่า CASEL เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านอารมณ์ทางสงัคม
แบบบูรณาการส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน ใช้ความรู้ ทกัษะ และทศันคติท่ีจ าเป็น ในการท าความ
เข้าใจ จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรม Social and emotional learning (SEL) สามารถ
สง่เสริมเด็กท่ีได้รับการพฒันาทกัษะทางอารมณ์และสงัคม ให้ประสบความส าเร็จด้านการเรียน
และชีวิตของตนเอง นอกจากนี ้ปกรณ์  นิลประพนัธ์ (2561) กลา่วว่า คณะกรรมการพิจารณาร่าง
กฎหมายยึดหลกัว่าเม่ือถึงอายุหกขวบผู้ เรียนต้องได้เรียนรู้ในด้านต่างๆดังนีม้าแล้ว ได้แก่ ด้าน
สนุทรียศาสตร์และการแสดงออกท่ีสร้างสรรค์ (Aesthetics and Creative Expression) ด้านการ
ค้นพบโลก (Discovery of the World)ด้านภาษา(Language and literacy)ด้านการเคลื่อนไหว
(Motor skills development) ด้านการค านวณ (Numeracy) ส่วนด้านสงัคมและอารมณ์ (Social 
and emotional development) ให้รู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตวัเอง รู้จกัเคารพความ
แตกตา่งหลากหลาย รู้จกัสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และมีความรับผิดชอบในการกระท าของ
ตนเองพอ ท าให้นักการศึกษา นักวิจัย ผู้ พัฒนาเทคโนโลยี และภาคเอกชนจะต้องตระหนักถึง
ความส าคญัและสง่เสริมการพฒันาทกัษะในอนาคต แก่เด็กและเยาวชนให้มากยิ่งขึน้  

การจดัประสบการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีดีส าหรับเด็กปฐมวยันัน้ ต้องค านงึถึงเร่ืองการ
สง่เสริมพฒันาการท่ีครอบคลมุทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา ทัง้หมดแต่ละด้านจะมีความสมัพนัธ์กันหมด ถ้ามีพฒันาการด้านหนึ่งด้านใดบกพร่อง
ตัง้แต่เร่ิมแรก ก็จะน าไปสู่ความบกพร่องและมีผลกระทบกระเทือนอ่ืนๆในระยะต่อไป (สิริมา 
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ภิญโญอนนัตพงษ์, 2553)  ส าหรับพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจและสงัคม อาจกลา่วอีกนยัหนึง่ได้
วา่คือ การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม โดยเฉพาะกับเพื่อนวยัเดียวกัน ควรสง่เสริมให้เด็กมีพฤติกรรม
ความร่วมมือตัง้แตป่ฐมวยั จะช่วยให้เด็กเข้าใจความคิด อารมณ์ และความรู้สกึของผู้ อ่ืนได้ดียิ่งขึน้  
ไม่สามารถคอยให้เด็กโตแล้วจึงสอน ควรจดักิจกรรมตา่งๆ เป็นกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบติัผ่านประสาทสมัผสั
มากท่ีสดุ ได้ท างานอย่างอิสระ และท ากิจกรรมเป็นกลุม่ย่อยๆ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการฝึกฝนทกัษะการ
ท างานเป็นกลุม่ ได้ท างานร่วมกบัเพื่อน ท าให้มีโอกาสช่วยเหลอืกันและกัน และได้แสดงออกเป็น
รายบุคคลอยา่งอิสระ เป็นพืน้ฐานท่ีจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการเรียนและในชีวิตเด็กตอ่ไป 
(กลุยา ตนัติผลาชีวะ, 2551) การเรียนรู้ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เช่น การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การรู้จัก
บทบาทของตนเอง มีระเบียบวินยั และมีมารยาทท่ีดีทางสงัคม สามารถปรับตวัเข้ากับผู้ อ่ืนได้ ซึ่ง
ครูเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมากในการรับผิดชอบเลือกการจดัประสบการณ์เพื่อการพฒันา
ทกัษะด้านตา่งๆ เต็มตามศกัยภาพ โดยท่ีเด็กมีสว่นร่วมเป็นผู้ เลือกท ากิจกรรมการพฒันาทกัษะให้
เหมาะสมไปตามวัย กิจกรรมท่ีเหมาะกับการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก (ชลิตา สุนันทาภรณ์ , 
2561), (พัฒนา ชัชพงศ์, 2553) คือ การเรียนรู้ผ่านการเล่น ยังเป็นหนทางท่ีท าให้เด็กได้สร้าง
ประสบการณ์ เรียนรู้ทักษะทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม รอบๆ  ตัว  ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้เป็นอย่างดี ซึง่คุณลกัษณะเหลา่นีใ้ห้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสงัคมยุคปัจจุบัน เพื่อท่ีเด็กจะได้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ควรได้รับการ
พฒันาความรู้ ทกัษะและทศันคติท่ีเหมาะสม จะเป็นตวัช่วยพฒันาไปสูจุ่ดมุ่งหมายดงักลา่วซึ่งจะ
ท าให้เด็กมีความสขุในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

นกัการศึกษาปฐมวยัต่างมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ชุดกิจกรรมศิลปะเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ท่ีจะช่วยให้เติบโตขึน้เป็นผู้ ท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้
อย่างเป็นสุข และเจริญก้าวหน้า การจัดกระบวนการสอนศิลปะ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถจัดได้
หลากหลาย อาทิ การวาด ระบายส ีปัน้ ฉีกปะ ตดัแปะ พิมพ์ภาพ และการประดิษฐ์วสัดตุา่งๆ และ
เป็นอีกโอกาสหนึง่ท่ีจะช่วยเสริมสร้างทกัษะ ประสบการณ์ และการพฒันาการทกัษะด้านตา่งๆของ
เด็กปฐมวัย ส่งเสริมแนวทางการท ากิจกรรมกลุ่ม  และเด่ียว (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2523) , (เลิศ 
อานนัทนะ, 2535) การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ยงัสามารถสง่เสริมพฒันาการทางด้านสงัคม
ด้วยการจัดกระบวนการกลุ่มสมัพันธ์ ท าให้เด็กเรียนรู้และฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การ
ท างานเป็นกลุม่ ท าให้มีโอกาสช่วยเหลอืกนัและกนั และได้แสดงออกเป็นรายบุคคลอยา่งอิสระ อีก
ทัง้ยงัสง่เสริมให้เด็กเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน และเรียนรู้ท่ีจะคิด และตัดสินใจ การยอมรับฟังความ
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คิดเห็นของผู้ อ่ืน รู้จักควบคุมและสามารถจัดการกับอารมณ์ของตวัเองได้ น าไปสู่พัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม นิรมล ตีรณสาร สวสัดิบุตร (2525) กลา่ววา่ ศิลปะ
ยงัช่วยเสริมสร้างลกัษณะนิสยัให้กับเด็ก เด็กๆจะได้มีประสบการณ์ในด้านสนุทรียภาพ และการ
สร้างสรรค์ จากการท างานผา่นขบวนการการท างาน ซึง่น าไปสูพ่ฒันาการทางด้านทศันศิลป์ จาก
การปฏิบติัจริงท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพ พฒันาทกัษะทางศิลปะท่ีมีอยูใ่นตวัเด็ก อนัเป็นเปา้หมาย
ของศิลปศกึษาตามท่ีสงัคมต้องการได้ 

ผู้วิจยัจึงพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 10 กิจกรรม เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้(ความรู้ ทักษะ) โดยศึกษาทฤษฎีพหุศิลปศึกษา GCAE.Gifted  Child  Arts  Education 
(CISST) (วิรุณ ตัง้เจริญ , 2548) ท่ีบูรณาการความรู้ ความคิด และการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 
ศิลปะการแสดง  และดนตรีเข้าด้วยกัน การบูรณาการท่ีผสานกับการแยกย่อยศิลปะเฉพาะด้าน 
ย่อมต้องพัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ดังกล่าว วตัถุประสงค์ท่ีสมัพันธ์กับศิลปะสมัยใหม่ พหุปัญญา และสุนทรียศาสตร์ 
พร้อมกับน าโปรแกรม Social and emotional learning (SEL) เพื่อส่งเสริมปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม
(อารมณ์ จิตใจ สังคม และทัศนคติ) ผ่านกระบวนการสอนในศตวรรษท่ี 21 มาประยุกต์ใช้ 
ตลอดจนการเน้นการจัดกิจกรรมท่ีตอบสนอง ความต้องการตามวยัของเด็ก ชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 10 กิจกรรม ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้จะช่วยสง่เสริมปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีดี เป็นการปูพืน้ฐาน
ให้เด็กมีความพร้อมสมบูรณ์ และมีพฤติกรรมดงัท่ีพึ่งประสงค์ ซึ่งล้วนแต่มีความส าคญัยิ่งต่อเด็ก
ปฐมวยั เป็นการปลูกฝังพัฒนาการท่ีจะเป็นพืน้ฐานส าคญัของชีวิตในอนาคต เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21ได้  

จากเหตุผลข้างต้น ผู้ วิจัยจึงได้สนใจท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ ด้าน
ความรู้และทักษะทางทัศนศิลป์ ก่อนและหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั และศึกษาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และทศันคติ ของเด็กปฐมวยั ท่ีเรียนรู้ผา่นชุด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงผู้ มี
ความสามารถพิเศษ CISST และโปรแกรม Social and emotional learning (SEL) ทดลองในชัน้
เรียนระดับอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ ท่ีเป็นกลุ่มเด็กท่ีอยู่ในช่วงวยัท่ี
พร้อมจะปรับตวัเรียนรู้ ให้สามารถก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีดี
งามของสงัคม มีทกัษะชีวิตท่ีส่งเสริมศกัยภาพสงูสดุ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ภายใต้บริบท
สงัคม และวฒันธรรมไทยท่ีเด็กอาศยัอยูอ่ยา่งมีคณุภาพ และประสทิธิภาพในอนาคต 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีมุ้่งท่ีจะศึกษา กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพันธ์ทางสังคม ผ่านชุด

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั โดยมีความมุ่งหมายดงันี ้
1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ทกัษะทางทศันศิลป์ (ด้านความรู้ และ

ด้านทักษะ) ก่อนและหลังการทดลองด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ระดบัอายุ 4-5 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเธียร
ประสทิธ์ิศาสตร์ 

2.เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (อารมณ์ จิตใจ สังคม และทัศนคติ) ของเด็ก
ปฐมวยั ท่ีเรียนรู้ผา่นชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ระดบัอายุ 4-5 ปี ท่ีก าลงั
ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนเธียรประสทิธ์ิศาสตร์ 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อครูศิลปศึกษา หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ได้แนวทางในการออกแบบชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อ
พฒันาการกระบวนการเรียนรู้ทกัษะทางทศันศิลป์ ด้านความรู้ ทกัษะ และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
ของเด็กปฐมวยั ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิงระดบัอายุ 4-5 ปี  ท่ี

ก าลงัศึกษาอยู่ใน ชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 
จ านวนทัง้หมด 184 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง ระดบัอาย ุ4-5 

ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน ของโรงเรียนเธียร
ประสทิธ์ิศาสตร์ผู้วิจยัได้ท าการเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรต้น คือ   ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
ตวัแปรตาม คือ  1.กระบวนการเรียนรู้ (ด้านความรู้ และด้านทกัษะ) 

  2.ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (ด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคมและทศันคติ) 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง  
การทดลองครัง้นีด้ าเนินการใน  ปีการศกึษา 2561 เป็นจ านวน 10 กิจกรรม  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชายและหญิง ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2

โรงเรียนเธียรประสทิธ์ิศาสตร์ ปีการศกึษา 2561 
2.กระบวนการเรียนรู้ (ทักษะทางทัศนศิลป์) หมายถึง กระบวนการแลกเปลีย่นเรียนรู้

ผา่นชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ท่ีเน้นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เข้าใจ และคิดแก้ปัญหาได้ โดยวัดจากผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และทักษะของเด็ก
ปฐมวยัตามรายละเอียดดงันี ้

2.1. ด้านความรู้ คือ ความรู้ความเข้าใจเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ทกัษะทางทศันศิลป์ 
ของผู้ เรียนท่ีผา่นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  วดัได้โดยแบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ 
ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

2.2. ด้านทักษะ  คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา ในการ
ปฏิบติักิจกรรมศิลปะทกัษะทางทัศนศิลป์ ท่ีเหมาะสมกับวยั วดัได้โดยแบบทดสอบความรู้ และ
ทกัษะทางทศันศิลป์ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

3.ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  หมายถึง พัฒนาการทักษะด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
ทศันคติ  

3.1. ด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม Social and emotional Learning Skills: SEL 
1. Self-awareness การตระหนกัรู้ในตนเอง 
2. Self-management การจดัการตนเอง 
3. Social-awareness การตระหนกัรู้ทางสงัคม 
4. Relationship skills ทกัษะความสมัพนัธ์ 
5. Responsible decision making การตดัสนิใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ 

วดัได้โดยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ และ
แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

3.2. ด้านทศันคติ คือ วดัทศันคติต่อการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมศิลปะ วดัโดยแบบสงัเกต
ทศันคติ ของเด็กปฐมวยัท่ีมีตอ่ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
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4.ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย หมายถึง ชุดเคร่ืองมือใน
การศึกษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม โดยการเปรียบเทียบ กระบวนการเรียนรู้
ทกัษะทางทัศนศิลป์ ก่อนและหลงัการทดลองด้วย ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 10 กิจกรรม ท่ี
ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยน าเอาทฤษฎีพหุศิลปศกึษาเชิงผู้ มีความสามารถพิเศษ  (GCAE.Gifted  Child  
Arts  Education) CISST เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ (ความรู้ ทักษะ)และ  น าเอา
โปรแกรม Social and emotional learning SEL เพื่อสง่เสริมปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม(อารมณ์ จิตใจ 
สงัคม และทศันคติ) ผ่านกระบวนการสอนในรูปแบบศตวรรษท่ี 21 เป็นกิจกรรมเน้นให้แสดงออก
ทางความคิดจินตนาการ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างง่าย โดยเนือ้หาการเรียนการสอน
สง่เสริมให้เด็กรับรู้ความงามทางสนุทรียศาสตร์ และสนุกสนานไปกับกระบวนการ หรือเทคนิค
วิธีการทางศิลปะ  ได้พฒันาทกัษะทางศิลปกรรมด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีพฒันาผา่นกิจกรรม
สร้างสรรค์ทางทศันศิลป์เช่น ความเข้าใจในความงามทางศิลปะ การวาด การระบายสี  ภาพพิมพ์ 
การปัน้  การพบั ฉีก ปะ ม้วน บิด การประดิษฐ์ โดยกิจกรรมศิลปะท่ีบูรณาการระหว่าง ศิลปะกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเน้นพฒันาให้มีความพร้อมในอนาคตทกุด้าน สามารถก้าวทนัการเปลี่ยนแปลง มี
ทกัษะชีวิต ช่วยเสริมสร้างเพื่อการพฒันาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

ตาราง 1 ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

กิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 

กิจกรรมที่ 1 FAMILY ครัง้ท่ี 1 
กิจกรรมที่ 2 FAMILY ครัง้ท่ี 2 
กิจกรรมที่ 3 ตอ่หน้าเติมตา 
กิจกรรมที่ 4 ป่ินโตของฉนั 
กิจกรรมที่ 5 ผจญภยับนัไดง ู
กิจกรรมที่ 6 หนีบให้สงู ตอ่ให้สวย 
กิจกรรมที่ 7 อยากกินพิซซา่ 
กิจกรรมที่ 8 กระถางสดใส 
กิจกรรมที่ 9 ประดิษฐ์พวงกญุแจผีเสือ้ 
กิจกรรมที่ 10 นิทรรศการ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานในการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ ด้านความรู้ และด้านทกัษะทางทศันศิลป์ หลงัการทดลองสงูกวา่ก่อน

การทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 
 
 
 

 

ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 

หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 2560 -2579, 
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21,  

ทกัษะทางทศันศิลป์ของเด็กปฐมวยั และแนวคิดพหศิุลปศกึษา (CISST), 
การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม 

Social and emotional Learning Skills (SEL) 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
(ทกัษะทางทศันศิลป์) 

ด้านความรู้ 
ด้านทกัษะ 

 

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
พฒันาการทกัษะด้านอารมณ์-จิตใจ 

พฒันาการทกัษะด้านสงัคม 
และด้านทศันคติ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ในการวิจัยศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้
น าเสนอหวัข้อ ตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พ.ศ. 2560-2579 
2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะทางทศันศิลป์และแนวคิดพหศิุลปศกึษา 
4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

โปรแกรม Social and emotional learning (SEL) 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560-2579 
1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2560) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ส าหรับเด็กอาย ุ3-6 ปี เป็นการจดัการศกึษาในลกัษณะของการอบรมเลีย้งดแูละให้การศกึษา เด็ก
จะได้ รับการพัฒนาทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและ
ความสามารถของแตล่ะบุคคล 

1.2 จุดหมาย 
หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัมุ่งเด็กมีพฒันาการตามวยัเต็มตามศกัยภาพ และมีความ

พร้อมในการเรียนรู้ตอ่ไป จึงก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัเด็กเม่ือจบการศกึษาระดบัปฐมวยั ดงันี ้
 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั แข็งแรง และมีสขุนิสยัท่ีดี 
 2. สขุภาพจิตดี มีสนุทรียภาพ มีคณุธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
 3. มีทกัษะชีวิตและปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินยั และ 

อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 
 4. มีทกัษะการคิด การใช้ภาษาสือ่สาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกบัวยั 
1.3 มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม อายุ 4-5 ปี 

ตาราง 2 มาตรฐานการเรียนรู้ ตวับง่ชี ้ และสภาพท่ีพงึประสงค์ อาย ุ4-5 ปี 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พงึประสงค์ อายุ4-5 ปี 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ 
มาตรฐานที่ 3 
มีสขุภาพจิตดีและมี
ความสขุ 
 

-แสดงออกทางอารมณ์ ได้
อยา่งเหมาะสม 

แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้ตาม
สถานการณ์ 

-มีความ รู้สึก ท่ีดีต่อตนเอง
และผู้ อ่ืน 

กล้าพูดก ล้าแสดงออก อย่าง
เหมาะสมบางสถานการณ์ 
แสดงความพอใจในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง 
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ตาราง 2  (ตอ่) 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พงึประสงค์ อายุ4-5 ปี 
มาตรฐานที่ 4 
ช่ืนชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี และ
การเคลือ่นไหว 

-สน ใจ  มี ค ว าม สุ ข  แ ล ะ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลือ่นไหว 

สนใจมีความสขุ และแสดงออก
ผา่นงานศิลปะ 
สนใจมีความสขุ และแสดงออก
ผา่นเสยีงเพลงดนตรี 
สนใจมีความสขุ แ ล ะ แ ส ด ง
ทา่ทาง/เคลือ่นไหว ประกอบเพลง
จงัหวะและดนตรี 

มาตรฐานที่ 5  
มีคณุธรรม จริยธรรม 
และมีจิตใจที่ดีงาม 

-ซื่อสตัย์สจุริต  
 

ขออนุญ าตห รือ รอคอย  เม่ื อ
ต้องการสิ่งของของผู้ อ่ืน เม่ือมีผู้
ชีแ้นะ 

-มี ความ เมตตาก รุณ า  มี
น า้ใจ และช่วยเหลอื แบง่ปัน 

แสดงความรักเพื่อน และมีเมตตา
สตัว์เลีย้ง 
ช่วยเหลอืและแบง่ปัน ผู้ อ่ืนได้เม่ือ
มีผู้ ชีแ้นะ 

-มีความเห็นอกเห็นใจ ผู้ อ่ืน แสดงสีห น้ าและท่ าทาง รับ รู้
ความรู้สกึผู้ อ่ืน 

-มีความรับผิดชอบ ท างาน ท่ีได้ รับ  มอบหมายจน
ส าเร็จ เม่ือมีผู้ ชีแ้นะ 

พัฒนาการด้านสังคม 
มาตรฐานที่ 6  
มีทกัษะชีวิตและปฏิบติั
ตนตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-ช่วยเหลือตนเอง ในการ
ปฏิบติักิจวตัร ประจ าวนั 
 

แตง่ตวัด้วยตนเอง 
รับประทานอาหารด้วยตนเอง 
ใช้ห้องน า้ห้องส้วมด้วยตนเอง 

-มีวินยัในตนเอง 
 

เก็บของเล่นของใช้  เข้า ท่ี ด้วย
ตนเอง 
เข้าแถวตามล าดับ ก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง 
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ตาราง 2  (ตอ่) 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวบ่งชี ้ สภาพที่พงึประสงค์ อายุ4-5 ปี 
 -ประหยดัและพอเพียง 

 
ใช้สิ่งของเคร่ืองใช้อย่างประหยัด
และพอเพียงเม่ือมีผู้ ชีแ้นะ 

มาตรฐานที่ 7  
รักธรรมชาติ 
สิง่แวดล้อม วฒันธรรม 
และความเป็นไทย 

-ดูแลรักษาธรรมชาติ และ
สิง่แวดล้อม 
 

มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเม่ือมีผู้ ชีแ้นะ 
ทิง้ขยะได้ถกูท่ี 

-มีมารยาท ตามวัฒนธรรม
ไทย และรักความเป็นไทย 

ปฏิบัติตนตาม มารยาทไทยได้
ด้วยตนเอง 
กลา่วค าขอบคณุ และขอโทษด้วย
ตนเอง 
ยืนตรงเม่ือได้ยิน เพลงชาติไทย
และเพลงสรรเสริญพระบารมี 

มาตรฐานที่ 8  
อยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่ง
มีความสขุและปฏิบติั
ตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สงัคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุ 
 

-ยอมรับความเหมือน และ
ความแตกต่ า ง  ระห ว่ า ง
บุคคล 

เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ี
แตกตา่งไปจากตน  

-มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 
 

เลน่หรือท างานร่วมกับ เพื่อนเป็น
กลุม่ 
ยิม้ทักทายหรือพูดคุย กับผู้ ใหญ่
และบุคคลท่ีคุ้นเคย ได้ด้วยตนเอง 

-ปฏิบัติตนเบือ้งต้น ในการ
เป็นสมาชิกท่ีดี ของสงัคม 

มีส่วนร่วมสร้าง ข้อตกลงและ
ปฏิบติั ตามข้อตกลงเม่ือมีผู้ ชีแ้นะ 
ปฏิบัติตนเป็นผู้น า และผู้ตามได้
ด้วยตนเอง 
ประนีประนอม แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจาก การใช้ความรุนแรงเม่ือ
มีผู้ ชีแ้นะ 
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1.4 สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์ส าคัญ 
เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็ก เป็นการสนบัสนุนให้เด็ก ได้

แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัยตระหนักถึงลักษณะพิเศษ
เฉพาะท่ีเป็นอัตลกัษณ์ ความเป็นตวัของตวัเอง มีความสขุร่าเริงแจ่มใสการเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ได้
พฒันาคณุธรรมจริยธรรม  สนุทรียภาพ  ความรู้สกึท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเองขณะ
ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ และเป็นการสนบัสนนุให้เด็กได้มีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลและสิง่แวดล้อม
ต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสงัคม เช่น การเล่น การท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การแก้ปัญหาข้อขดัแย้งตา่งๆ ดงันี ้

ตาราง 3 สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์ส าคญั ด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม อาย ุ4-5 ปี 

 สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ 
สนุทรียภาพ  ดนตรี การฟั งเพลง การร้องเพลง และการแสดง

ปฏิกิริยาโต้ตอบเสยีงดนตรี 
การเลน่เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะ 
การเคลือ่นไหวตามเสยีงเพลง/ดนตรี 
การเลน่บทบาทสมมติ 
การท ากิจกรรมศิลปะตา่งๆ 
การสร้างสรรค์สิง่สวยงาม 

การเลน่ การเลน่อิสระ 
การเลน่รายบุคคล กลุม่ยอ่ย และกลุม่ใหญ่ 
การเลน่ตามมมุประสบการณ์/มมุเลน่ตา่งๆ 
การเลน่นอกห้องเรียน 

คณุธรรม จริยธรรม การปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาท่ีนบัถือ 
การฟังนิทานเก่ียวกบัคณุธรรมจริยธรรม 
การร่วมสนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เชิงจริยธรรม 

การแสดงออกทางอารมณ์ การพดูสะท้อนความรู้สกึของตนเองและผู้ อ่ืน 
การเลน่บทบาทสมมติ 
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ตาราง 3  (ตอ่) 

 สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
 การเคลือ่นไหวตามเสยีงเพลง/ดนตรี 

การร้องเพลง 
การท างานศิลปะ 

การมีอัตลักษณ์เฉพาะตนและเช่ือว่า
ตนเองมีความสามารถ 

การปฏิบติักิจกรรมตา่งๆ ตามความสามารถ
ของตนเอง 

การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน การแสดงความยินดีเม่ือผู้ อ่ืนมีความสุขเห็นใจ
เม่ือผู้ อ่ืนเศร้าหรือเสียใจ และการช่ วยเหลือ
ปลอบโยนเม่ือผู้ อ่ืนได้รับบาดเจ็บ 

พัฒนาการด้านสังคม 
การปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั การช่วยเหลอืตนเองในกิจวตัรประจ าวนั 

การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

การดแูลรักษาธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การมีสว่นร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ทัง้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
การใช้วสัดแุละสิง่ของเคร่ืองใช้อยา่งคุ้มคา่ 
การท างานศิลปะท่ีน าวสัดหุรือสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ี
ใช้แล้ว มาใช้ซ า้ หรือแปรรูปแล้วน ากลบัมาใช้
ใหม่ 
การเพาะปลกูและดแูลต้นไม้ 
การเลีย้งสตัว์ 
การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชีวิตประจ าวนั 

การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 

การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความ
เป็นคนไทย 
การปฏิบติัตนตามวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีอาศยัและ
ประเพณีไทย 
การประกอบอาหารไทย 
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ตาราง 3  (ตอ่) 

 สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ 
 การศกึษานอกสถานท่ี 

การละเลน่พืน้บ้านของไทย 
การมีปฏิสมัพันธ์ มีวินยั มีส่วนร่วมและ
บทบาทสามาชิกของสงัคม 

การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
การปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน  
การให้ความร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรมต ่างๆ
การดแูลห้องเรียนร่วมกนั 
การร่วมกิจกรรมวนัส าคญั 

การเลน่และท างานแบบร่วมมือร่วมใจ การร่วมสนทนาและแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
การเลน่และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

การแก้ปัญหาความขดัแย้ง การมีสว่นร่วมในการเลอืกวิธีการแก้ปัญหา 
การมีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง 

การยอมรับในความเหมือนและความ
แตกตา่งระหวา่งบุคคล 

การเลน่หรือท ากิจกรรมร่วมกบักลุม่เพื่อน 

 
1.5 สาระที่ควรรู้/สาระการเรียนรู้ 

สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเร่ืองราวรอบตวัเด็กท่ีน ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้
เด็กเกิดแนวคิดหลงัจากน าสาระท่ีควรรู้นัน้ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ี
ก าหนดไว้ ทัง้นี ้ไม่เน้นการทอ่งจ าเนือ้หา ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึน้เองให้สอดคล้องกับ
วยั ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ส าคญั ทัง้นี ้อาจ
ยืดหยุน่เนือ้หาได้ โดยค านงึถึงประสบการณ์และสิง่แวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดงันี ้

ตาราง 4 สาระที่ควรรู้/สาระการเรียนรู้ ด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม อาย ุ4-5 ปี 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

รายละเอียด สาระการเรียนรู้ 

1. เร่ืองราว
เก่ียวกับตัวเด็ก 

เด็กรู้จกัช่ือ นามสกลุ   ฉนัคือตวัฉนั 
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ตาราง 4  (ตอ่) 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

รายละเอียด สาระการเรียนรู้ 

   เด็ก รู้จัก ช่ือ นามสกุล  
รูป ร่ า งห น้ า ต า   รู้ จั ก
อวัยวะต่าง ๆ วิ ธีระวัง
รักษา ร่างกายให้ สะอาด  
ปลอดภัย   เรียน รู้ ท่ีจะ
เล่น  และท าสิ่ งต่ าง  ๆ 
ด้วยตนเองคน เดียวหรือ
กั บ  ผู้ อ่ื น  ต ล อ ด จ น 
เรียนรู้ท่ีจะ แสดงความ
คิดเห็น ความรู้สึกและ 
แสดงมารยาที่ ดี  
ฉนัคือตวัฉนั 

ฉนัคือตวัฉนั 
  - ช่ือ, ช่ือสกลุ  
 - รูปร่าง , ลกัษณะ 
 - สว่นตา่ง ๆ ของร่างกาย  
ร่างกายของฉนั 
- สขุนิสยัท่ีดี  
- การเลน่ การออกก าลงั กายกลางแจ้ง  
- การพกัผอ่น  
 ประสาทสมัผสัทัง้  5    
หนนู้อยคนเก่ง  
- การดแูลและการระมดัระวงัอุบติัเหต ุ 
- การช่วยเหลอืตนเอง  
- การปฏิบติัตนตาม มารยาทไทย 

2.  เร่ืองราว
เก่ียวกับ บุคคล
และ สถานที่
แวดล้อมเด็ก 

  เ ด็ ก รู้ จั ก แ ล ะ  รั บ รู้
เ ร่ื อ ง ร า ว เ ก่ี ย ว กั บ 
ครอบครัว  สถานศึกษา  
ชุมชน รวมทัง้ บุคคลตา่ง 
ๆ ท่ี เด็กต้องเก่ียว ข้อง
หรือมี โอกาสใกล้ชิดและ
มี  ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ใ น 
ชีวิตประจ าวนั 

บ้านของฉนั  
- แบบบ้านในลกัษณะ ตา่ง ๆ เช่น บ้านไม้  
บ้าน ตกึ  แพ  
 - ห้องตา่ง ๆ ภายในบ้าน 
 - สมาชิกในบ้าน  
- ค ว าม สัม พั น ธ์ ข อ งบุ ค ค ล  ใน บ้ า น 
ครอบครัวอบอุ่น 
 - การช่วยเหลอืงานบ้าน  
- การเคารพเช่ือฟังพ่อ-แม่ และผู้ ใหญ่ใน
บ้าน  
- ความต้องการของมนุษย์ ปัจจัย  4  บ้าน
ฉนัร่วมใจ 
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ตาราง 4  (ตอ่) 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

รายละเอียด สาระการเรียนรู้ 

  - การมีมารยาทและการปฏิบั ติตนให้
ถกูต้องตาม กาลเทศะ  
- การมีเพื่อนบ้าน  
- การไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบัผู้ อ่ืน  
- การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
-การขออนุญ าตใช้สิ่ งของ ท่ี ไม่ ใช่ของ
ตนเอง  
โรงเรียนของหนคูณุครูของฉนั 
 - ช่ือโรงเรียน  
- ปรัชญา , ค าขวญั 
 - สปีระจ าโรงเรียน 
 - ช่ือผู้บริหาร 
 - บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  
- สญัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 - เพลงประจ าโรงเรียน รอบรัว้ในโรงเรียน 
 - สถานท่ีตา่ง ๆ ใน โรงเรียน  
- ความส าคญัของสถานท่ีตา่ง ๆ  
 - การปฏิบัติตนในการใช้ สถานท่ีต่าง ๆ  
สถานท่ีใกล้เคียง 
  - ประโยชน์และ ความส าคัญของสถานท่ี
ใกล้เคียง 
- ความสัมพันธ์ของ สถานท่ีใกล้เคียงกับ 
โรงเรียน 
วนัไหว้ครู 
  - ความส าคญัของวนัไหว้ ครู 
- พระคณุของครู 
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ตาราง 4  (ตอ่) 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

รายละเอียด สาระการเรียนรู้ 

  - ความหมายของสิง่ท่ีน ามาไหว้ครู 
- การแสดงความกตญัญตูอ่คณุครู 
วนัอาสาฬหบูชา+ วนัเข้าพรรษา  
- ความส าคัญของวัน อาสาฬหบูชา+วัน
เข้าพรรษา  
- การปฏิบติัตนทาง ศาสนา  
วนัแม่  
- ความส าคญัของวนัแม่  
- สญัลกัษณ์  
- ความหมาย  
- การปฏิบติัตนตอ่ผู้ มี พระคณุ 
วนัลอยกระทง 
  - ความหมายของวนัลอย กระทง  
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประดิษฐ์กระทง 
 - วสัดธุรรมชาติท่ีน ามาใช้ ประดิษฐ์กระทง
ได้วนัพอ่- ความส าคญัของวนัพอ่ 
- สญัลกัษณ์ 
 - ความหมาย 
- การปฏิบติัตนท่ีดีตอ่พอ่ 
- พระราชกรณีย์กิจฯ 
วนัคริสตมาส+วนัขึน้ปีใหม่  
- ความส าคญัของวนัขึน้ปี ใหม่+ วนัคริสต
มาส  
- กิจกรรมที่ควรปฏิบติั  
- สญัลกัษณ์ของวนัคริสตมาส  
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ตาราง 4  (ตอ่) 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

รายละเอียด สาระการเรียนรู้ 

  วนัเด็ก+วนัครู 
- ค าขวญัวนัเด็ก  
- ความส าคญัของวนัเด็ก +วนัครู 
- สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีเด็ก สามารถไปเข้าชมได้
ใน วนัเด็ก 
หนอูยากเป็นอะไร 
  - อาชีพท่ีเด็กรู้จกั  
- หน้าท่ีของอาชีพตา่ง ๆ   
- สถานท่ีท างานของแตล่ะ อาชีพ 
 - เคร่ืองแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ของแต่ละ
อาชีพ 
 - เคร่ืองแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ของแต่ละ
อาชีพ  
เด็กดีมีคณุธรรม  
- ศาสนาประจ าโรงเรียน  
- ศาสนาประจ าชาติ  
- การปฏิบติัตนในแตล่ะศาสนา 
 - หลกัค าสอนของแตล่ะศาสนา  
- การปฏิบติัตนตามมารยาท ไทย 

3.ธรรมชาติ
รอบตัว 

  เ รี ย น รู้  สิ่ ง มี ชี วิ ต 
สิง่ไม่มีชีวิต รวมทัง้ความ
เปลี่ยนแปลง ของโลกท่ี
แ ว ด ล้ อ ม เ ด็ ก  ต า ม
ธรรมชาติ เช่น  ฤดูกาล 
กลางวนั กลางคืน การ 

ธรรมชาติแสนสวย 
  - สิ่งท่ีมีชีวิต ได้แก่  คน , สตัว์ , พืช (ผกั+
ผลไม้) 
 - สิง่ท่ีไม่มีชีวิต ได้แก่  ดิน  หิน  ทราย    
- ฤดูต่าง ๆ  ได้แก่  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดู
หนาว 
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ตาราง 4  (ตอ่) 

สาระที่ควร
เรียนรู้ 

รายละเอียด สาระการเรียนรู้ 

 ดูแลและก ารอนุ รัก ษ์ 
ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิง่แวดล้อม 

- รักษ์ธรรมชาติ ได้แก่ แม่น า้ล าคลอง  
 - กลางวนั,กลางคืน 
 - การบ ารุงและการอนรัุกษ์ สิง่แวดล้อม 

4.ส่ิงต่างๆ
รอบตัว 

เด็ ก ไ ด้ รู้ จั ก สี   ข น า ด  
รูปร่าง  รูปทรง  น า้หนัก  
ผิวสัมผัสของสิ่ง ต่าง ๆ 
รอบตวั  สิ่งของเคร่ืองใช้  
ยานพาหนะ  และการ
สื่ อ ส า ร  ต่ า ง  ๆ     
เทคโนโลยี  พลงังาน  ท่ี
ใช้ ใน ชีวิตประจ าวนั 

การคมนาคม 
 - ทางบก  
- ทางน า้  
- ทางอากาศ  
- อุบติัเหตใุนการเดินทาง  
- การระมดัระวงัอุบติัเหต ุ 
- ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง  
- ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ จ ร า จ ร  ก า ร
ติดตอ่สือ่สาร 
- ทางไปรษณีย์  
- โทรศพัท์  
- อินเตอร์เน็ตการรับข้อมลูขา่วสาร  
- โทรทศัน์ ,วิทย ุ 
- หนงัสอืพิมพ์ สกีบัชีวิตประจ าวนั 
 - สธีรรมชาติ  
- สสีงัเคราะห์ คณิตคิดสนกุ 
- รูปทรงตา่ง ๆ 
 - ขนาด , น า้หนกั  
- ชัง่ , ตวง , วดั  
- จ านวน  1 -  50 -  มากกว่า , น้อยกว่า   
(ไม่เกิน 20) 
- เทา่กัน , ไม่เทา่กัน - ความเหมือน , ความ
ตา่ง 
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1.6 การจัดประสบการณ์ 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมใน

ลกัษณะการ บูรณาการผา่นการเลน่ การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอยา่งหลากหลาย เกิด
ความรู้ ทกัษะ คณุธรรม จริยธรรม รวมทัง้เกิดการพฒันาทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และ
สติปัญญา ไม่จดัเป็นรายวิชา โดยมีหลกัการ และแนวทางการจดัประสบการณ์ ดงันี ้

 1.6.1. หลักการจัดประสบการณ์ 
1. จดัประสบการณ์การเลน่และการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย เพื่อพฒันาเด็ก 
โดยองค์รวม อยา่งสมดลุและตอ่เน่ือง 
2. เน้นเด็กเป็นส าคญั สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกตา่ง 
ระหวา่งบุคคลและบริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 
3. จดัให้เด็กได้รับการพฒันา โดยให้ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้และ 
พฒันาการของเด็ก 
4. จดัการประเมินพฒันาการให้เป็นกระบวนการอยา่งตอ่เน่ือง และเป็น 
สว่นหนึง่ของการจดัประสบการณ์ พร้อมทัง้น าผลการประเมินมาพฒันาเด็ก 
อยา่งตอ่เน่ือง 
5. ให้พอ่แม่ ครอบครัว ชุมชน และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการ 
พฒันาเด็ก 

 1.6.2. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
1. จดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัจิตวิทยาพฒันาการและการท างานของ 
สมอง ท่ีเหมาะกบัอาย ุวฒุิภาวะและระดบัพฒันาการ เพื่อให้เด็กทกุคนได้ 
พฒันาเต็มตามศกัยภาพ 
2. จดัประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ลงมือ 
กระท า เรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ห้า ได้เคลือ่นไหว ส ารวจ เลน่ สงัเกต  
สบืค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
2.3 จดัประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทัง้กิจกรรม ทกัษะ และ 
สาระการเรียนรู้ 
4. จดัประสบการณ์ให้เด็กได้ริเร่ิมคิด วางแผน ตดัสนิใจลงมือกระท าและ 
น าเสนอความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จดัประสบการณ์เป็นผู้สนบัสนนุอ านวย 
ความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก 
5. จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กอ่ืน กบัผู้ใหญ่ ภายใต้ 
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สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสขุ และ 
เรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลกัษณะตา่งๆ กนั 
6. จดัประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัสือ่และแหลง่การเรียนรู้ท่ี 
หลากหลายและอยูใ่นวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกบับริบท สงัคม และ 
วฒันธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
7. จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมลกัษณะนิสยัท่ีดีและทกัษะการใช้ 
ชีวิตประจ าวนั ตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน 
สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม และการมีวินยัให้เป็นสว่นหนึง่ของการจดั 
ประสบการณ์การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
8. จดัประสบการณ์ทัง้ในลกัษณะท่ีมีการวางแผนไว้ลว่งหน้าและแผนท่ี 
เกิดขึน้ในสภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
9. จดัท าสารนิทศัน์ด้วยการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัพฒันาการและการ 
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่การ 
พฒันาเด็กและการวิจยัในชัน้เรียน 
10. จดัประสบการณ์โดยให้พอ่แม่ ครอบครัว และชุมชนมีสว่นร่วมทัง้การ 
วางแผนการสนบัสนนุสือ่ แหลง่เรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมิน 
พฒันาการ 
 

1.7 กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม: แนวทางในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการใน
ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักการท างานของสมอง 

 (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) แนวทางการจัดประสบการณ์ตาม
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัก าหนดให้จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการทัง้ทกัษะและสาระการ
เรียนรู้  

  1. กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเลน่กับสือ่และเคร่ืองเลน่อย่าง
อิสระตามมุมเลน่ หรือมุมประสบการณ์ หรือศูนย์การเรียนท่ีจัดไว้ โดยให้เด็กมีโอกาสเลือกเลน่ได้
อย่างเสรีตามความสนใจและความต้องการของเด็ก ทัง้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่ ลกัษณะของ
การเลน่ของเด็กมีหลายลกัษณะ เช่น การเลน่บทบาทสมมติและเลน่เลยีนแบบ ในมมุบ้าน มมุหมอ 
มุมร้านค้า มุมวัด มุมเสริมสวย ฯลฯ การอ่านหรือดูภาพในมุมหนังสือ การเลน่สร้างในมุมบล็อก 
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การสงัเกตและทดลองในมุมวิทยาศาสตร์หรือมุมธรรมชาติ การเลน่ฝึกทักษะต่างๆ  ในมุมเคร่ือง
เลน่สมัผสัหรือมมุของเลน่หรือมมุเกมการศกึษาเป็นต้น  

การจดักิจกรรมเสรี หากครูจดัมมุเลน่โดยจดัวางวสัดอุุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัวยั 
ไม่ท้าทาย หรือไม่เคยเปลีย่นแปลงอะไรเลยยอ่มท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ เพราะสมองจะ
เรียนรู้ได้ดีเม่ือมีสิ่งจูงใจท่ีชักน าให้สมองสนใจผลิตความรู้ สมองจะมีกระบวนการเลือกคัดกรอง
เฉพาะสิ่งท่ีน่าสนใจเทา่นัน้เข้าสูก่ารรับรู้ของสมอง ทัง้นี ้การจัดมมุเลน่ท่ีดีท่ีสามารถสง่เสริมจึงควร
จัดสื่อท่ีตรงกับความสนใจของเด็ก เหมาะสมกับระดับพฒันาการ จัดอุปกรณ์ให้เพียงพอกับเด็ก 
และจัดวางให้เด็กหยิบใช้และเก็บเองได้ จัดให้น่าสนใจ และดึงดูดให้เด็กเข้าไปเล่น  โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงสื่อท่ีจัดไว้อย่างสม ่าเสมอตามหัวข้อท่ีเด็กสนใจและก าลงัเรียนรู้ตามหลกัสตูรเพื่อ
กระตุ้นให้เด็กต้องการเรียนรู้ ทัง้นีค้รูอาจให้เด็กมีสว่นร่วมในการจัดมุมเลน่ด้วยก็ได้ สิ่งส าคญัคือ
ต้องจดัเวลาให้เด็กมีโอกาสได้เลน่หรือจดักระท ากบัสือ่ตา่งๆอยา่งเพียงพอ 

 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ 
ความรู้สกึ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปัน้ การ
ฉีกปะ ตดัปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้รับรู้
เก่ียวกับความงาม และได้แสดงออกทางความรู้สกึ และความสามารถของตนเอง การจดักิจกรรม
สร้างสรรค์ควรจัดให้เด็กท าทุกวนั โดยอาจจัดวนัละ 3-5 กิจกรรม ให้เด็กเลือกท าอย่างน้อย 1-2 
กิจกรรมตามความสนใจ 

การจะพัฒนาด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ให้เด็กต้องเข้าใจว่า  ศิลปะคือ
กระบวนการท่ีสมองถอดความคิดออกมาเป็นภาพและชิน้งานตา่งๆกระบวนการพฒันาศิลปะและ
การสร้างสรรค์ของเด็กจึงเน้นให้เด็กคิดและลงมือท าออกมาเม่ือเด็กท างานศิลปะเด็กจะเกิดการ
เช่ือมโยงในสมอง คิดจินตนาการ และผลโดยตรงท่ีเด็กได้รับ คือ ความรู้สกึพอใจ มีความสขุ และ
ได้สัมผัสสุนทรียะของโลกตัง้แต่วัยเยาว์  การแสดงออกทางศิลปะจึงเปรียบเสมือนการสร้าง
จินตนาการเป็นรูปร่างภายนอกแล้วป้อนกลับเข้าสู่สมอง  เป็นการท าให้สมองได้จัดการกับ
จินตนาการตา่งๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึน้ ยิ่งท า ยิ่งจดัระบบความคิดได้ดีขึน้ ในการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาสมอง ครูจึงควรให้เด็กมีเวลาเต็มท่ีในการท างานศิลปะ ให้เด็กมีประสบการณ์ทาง
ประสาทสมัผัส มีโอกาสทดลองใช้วัสดุ และเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  ได้พูดคุยเก่ียวกับงานของ
ตนเองหรือให้เด็กได้จดัแสดงและน าเสนอผลงาน ศิลปะของเด็กไม่ควรเน้นการลอกเลียนแบบ หรือ
การท าให้เหมือนของจริง เน่ืองจากสายตาและจินตนาการของเด็กวยันีย้งัไม่ได้มุ่งไปสูค่วามถกูต้อง
ของสดัสว่น แสง หรือเงา 
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3. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวสว่น
ตา่งๆ ของร่างกายอยา่งอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง เคร่ืองเคาะจังหวะ หรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆมาประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
เด็กวยันีร่้างกายก าลงัอยู่ในระหว่างพัฒนา การใช้ส่วนต่างๆ  ของร่างกายยังไม่ผสมผสานหรือ
ประสานสมัพนัธ์กันอย่างสมบูรณ์ การท ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะช่วยให้เด็กเรียนรู้จังหวะ
และควบคมุการเคลือ่นไหวของตนเองได้ 

สมองสว่นท่ีรับผิดชอบหลกัเก่ียวกบัการจดัสมดลุของร่างกาย คือ สมองเลก็หรือซี
รี เบลลั่ม  (Cerebellum) การกระตุ้ นสมรรถนะของสมองส่วน นี จ้ะส่งผลต่อการพัฒนา
ความสามารถในด้านการรับข้อมูลจากสิง่แวดล้อมไปด้วยพร้อมๆ กนั ช่วงปฐมวยัเป็นช่วงเวลาท่ีดี
ท่ีสดุในการพฒันาทักษะเก่ียวกับการเคลื่อนไหวสว่นต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบความสมัพนัธ์
ของประสาทสมัผสั เด็กต้องพฒันาความสามารถในการใช้ตา มือ เท้า และประสาทรับความรู้สกึ
ตา่งๆ ให้สมัพนัธ์กัน การเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กเป็นการเตรียมสมรรถนะของร่างกายทุกสว่น
เพื่อใช้ประโยชน์ในการมีชีวิตอยู่ และพร้อมกันนัน้การเคลื่อนไหวร่างกายก็พฒันาความสามารถ
ของสมองอนัเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ไปด้วย 

4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ฝึกการท างานและอยูร่่วมกันเป็นกลุม่ทัง้กลุม่ยอ่ยและกลุม่ใหญ่ กิจกรรมท่ีจดัมุ่งฝึกให้
เด็กได้มีโอกาสฟัง พูด สงัเกต คิดแก้ปัญหา ใช้เหตุผล และฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด
เก่ียวกับเร่ืองท่ีเรียน โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่างๆ เช่น สนทนา อภิปราย เลา่นิทาน สาธิต ทดลอง 
ศึกษานอกสถานท่ี เลน่บทบาทสมมติ ร้องเพลง เลน่เกม ท่องค าคล้องจอง ประกอบอาหาร เชิญ
วิทยากรมาพดูคยุกบัเด็กฯลฯ 

กระบวนการให้สมองเรียนรู้ท่ีจะให้ความหมายสิ่งท่ีเห็น สิ่งท่ีเผชิญ ตีความ และ
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ ท่ีรับรู้มา  เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของเด็ก ซึ่งต้อง
อาศยัข้อมูลจากการรับรู้ของสมองจ านวนมาก ถ้าไม่มีข้อมลูในความทรงจ า ก็ไม่สามารถคิดอะไร
ออกมาได้ ดงันัน้กระบวนการพฒันาการคิดของของเด็กจึงต้องมุ่งเน้นให้เด็กได้มีประสบการณ์ท่ี
ต้องใช้ประสาทสัมผัสทัง้ห้า  สิ่งท่ีก่อรูปในการคิดของเด็กเร่ิมต้นท่ีการจับต้อง สัมผัส และมี
ประสบการณ์โดยตรง สมองรับรู้ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ห้า แล้วก่อรูปเป็นวงจรแห่งการคิดขึน้มาใน
สมอง ประสบการณ์ของเด็กผ่านการสมัผสั การชิม การดมกลิ่น การได้ยิน และการเห็น  จึงเป็น
พืน้ฐานของการสร้างความหมายให้แก่สิง่ต่างๆ ครูจึงควรออกแบบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้
เด็กเรียนรู้แบบลงมือกระท าซึ่งจะท าให้เด็กมีโอกาสใช้ประสาทสมัผัสทัง้ห้า รวมทัง้จัดให้เด็กมี
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ประสบการณ์ในสถานการณ์จ าลองทุกอย่างท่ีเป็นไปได้  เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดสิ่งท่ีซับซ้อนขึน้
ตามล าดบั เด็กจะได้เคยชินกบัการใช้ความคิดและคิดเป็นในท่ีสดุ   

5. กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียน
เพื่อออกก าลงั เคลือ่นไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยดึความสนใจและความสามารถ
ของเด็กแต่ละคนเป็นหลกั กิจกรรมกลางแจ้งท่ีควรจัดให้เด็กได้เลน่ เช่น การเลน่เคร่ืองเลน่สนามท่ี
เด็กได้ปีนป่าย โยกหรือไกว หมุน โหน เดินทรงตวั หรือ เลน่เคร่ืองเลน่ล้อเลือ่น การเลน่ทราย การ
เล่นน า้ การเลน่สมมติในบ้านจ าลอง การเลน่ในมุมช่างไม้ การเลน่กับอุปกรณ์กีฬา การเลน่เกม
การละเลน่ ฯลฯ 

การพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นการพัฒนาโครงสร้างทัง้ระบบ
ของร่างกายที่ใช้ในการควบคุมสัง่การตวัเอง และการรับข้อมลูจากสิง่แวดล้อม กระบวนการพฒันา
ร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กจ าเป็นต้องได้รับการกระตุ้นอยา่งเต็มท่ี เพื่อให้ร่างกายทกุสว่น
ทัง้กล้ามเนือ้มดัใหญ่และกล้ามเนือ้มดัเล็กให้ท างานอยา่งมีประสทิธิภาพ กระบวนการเหลา่นีต้้อง
เน้นให้เด็กได้ใช้งานร่างกายให้ครบถ้วน และพัฒนาจนมีสมรรถนะดีเต็มตามศักยภาพของเด็ก 
นอกจากนีก้ารท่ีเด็กได้เลน่ ไม่วา่จะเป็นการหมนุตวั กระโดด คลาน กลิง้ วิ่ง ไต ่ฯลฯ จะช่วยพฒันา
ความสามารถในการรับรู้ระยะ มิติ มีการพัฒนาสมองให้สมดุลเป็นปกติ  สิ่งท่ีเด็กเล่น เช่น การ
ควบคุมท่าทางการเดิน การวิ่งแข่ง การเลน่กระบะทราย การเดินบนกระดานแผ่นเดียว ล้วนเป็น
การท าซ า้ๆดดัแปลงทา่ทางท่ีไม่สมบูรณ์เพื่อสร้างสมองให้พร้อมส าหรับการใช้งานในวยัถดัไป 

6. กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมการเลน่ท่ีช่วยพฒันาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์
กติกาง่ายๆ เด็กสามารถเล่นคนเดียว หรือเลน่เป็นกลุม่ก็ได้  ช่วยให้เด็กรู้จักสงัเกต คิดหาเหตุผล 
และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส ีรูปร่าง จ านวน ประเภท และความสมัพนัธ์เก่ียวกบัพืน้ท่ี/ระยะ 
เกมการศึกษาท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย เช่น เกมจับคู่ เกมแยกประเภท จัดหมวดหมู่  
เรียงล าดบั โดมิโนลอตโตภาพตดัตอ่ฯลฯ 

การให้เด็กเล่นเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาสมองด้านการคิด เม่ือ
เซลส์สมองถูกกระตุ้นด้วยสญัญาณต่างๆ เกิดเป็นข้อมลูจ านวนมาก การคิดจะสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างข้อมูลเหล่านัน้ซึ่งจะกลายเป็นข้อมูลใหม่อีกชิน้หนึ่งซึ่งซับซ้อนขึน้  การท่ีเด็กเล่นเกม
การศึกษาจึงเป็นการกระตุ้ นให้สมองได้จัดความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมีอยู่ เดิม  ท าให้เกิด
ความสมัพนัธ์ของข้อมูลแบบใหม่ เม่ือเกิดซ า้ๆ กัน  ก็จะเกิดความคงตวัในวงจรร่างแหของเซลส์
สมองนัน่เอง  
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1.8 ขอบข่ายกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม 
การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้

เด็กมีความรู้สกึท่ีดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสตัย์ 
ประหยดั เมตตา กรุณา เอือ้เฟือ้ แบง่ปัน มีมารยาทและปฏิบติัตนตามวฒันธรรมไทยและศาสนาท่ี
นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอ ง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบติัโดยสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม อยา่งตอ่เน่ือง 

การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลกัษณะนิสยัท่ีดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ ช่วยเหลอืตนเองในการท ากิจวตัรประจ าวนั มีนิสยั
รักการท างาน ระมัดระวงัความปลอดภยัของตนเองและผู้ อ่ืน โดยรวมทัง้ระมัดระวงัอันตรายจาก
คนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัอย่างสม ่าเสมอ รับประทานอาหาร พกัผ่อนนอน
หลบั ขบัถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เลน่และท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ปฏิบติัตามกฎกติกาข้อตกลง
ของสว่นรวม เก็บของเข้าท่ีเม่ือเลน่หรือท างานเสร็จ 

การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมร์ความรู้สกึและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 
อยา่งอิสระ เลน่บทบาทสมมติ เลน่น า้ เลน่ทราย เลน่บลอ็ก และเลน่ก่อสร้าง 

1.9 การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ปี เป็นการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 

อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาของเด็ก โดยถือเป็นกระบวนการต่อเน่ือง และเป็นสว่นหนึ่ง
ของกิจกรรมปกติท่ีจดัให้เด็กในแตล่ะวนั ผลท่ีได้จากการสงัเกตพฒันาการเด็กต้องน ามาจดัท าสาร
นิทศัน์หรือจัดท าข้อมูลหลกัฐานหรือเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยการรวบรวมผลงานส าหรับเด็ก
เป็นรายบุคคลท่ีสามารถบอกเร่ืองราวหรือประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และมี
ความก้าวหน้าเพียงใด ทัง้นี  ้ให้น าข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กมาพิจารณา ปรับปรุง
วางแผนการจัดกิจกรรม และสง่เสริมให้เด็กแต่ละคนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลกัสตูร
อยา่งตอ่เน่ือง การประเมินพฒันาการควรยดึหลกั ดงันี ้

1. วางแผนการประเมินพฒันาการอยา่งเป็นระบบ 
2. ประเมินพฒันาการเด็กครบทกุด้าน 
3. ประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคลอยา่งสม ่าเสมอตอ่เน่ืองตลอดปี 
4. ประเมินพฒันาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจ าวนัด้วยเคร่ืองมือ 
และวิธีการท่ีหลากหลาย ไม่ควรใช้แบบทดสอบ 
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5. สรุปผลการประเมิน จดัท าข้อมลูและน าผลการประเมินไปใช้พฒันาเด็ก 
 ส าหรับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมและควรใช้กับเด็ก ได้แก่ การสงัเกต การบนัทึก

พฤติกรรมการสนทนากบัเด็ก การสมัภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมลูจากผลงานเด็กท่ีเก็บอยา่งมีระบบ 
จากข้อมูลดงักลา่วข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจดักิจกรรม เป็นกิจกรรมท่ีครอบคลมุการ

พฒันากล้ามเนือ้ใหญ่ พฒันากล้ามเนือ้เล็ก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม พฒันา
สงัคมนิสยั พฒันาการคิด พฒันาภาษา และสง่เสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
เป็นการจดัประสบการณ์แบบบูรณาการท่ีสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั และหลกัการ
ท างานของสมองอยา่งชดัเจน หากครูจดัได้ถกูต้อง และครบถ้วนอยา่งสม ่าเสมอยอ่มน าไปสูก่ารท า
ให้เด็กกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเกิดแรงจูงใจในการเรียน เด็กได้รับการพฒันาทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ครบทุกด้าน ช่วยเกิดการพฒันาแบบองค์รวม ทัง้สาระการ
เรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ส าคัญ ช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการจ า การคิด และการ
แก้ปัญหา และช่วยให้เด็กมีเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้ รวมทัง้คุณธรรมและจริยธรรมควบคูก่ันไป เด็ก
จะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยความรู้นัน้เป็นความรู้ท่ีคงทนไม่ลบเลอืนไปโดยงา่ย 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทฤษฎีการเรียนรู้ในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ผู้ วิจัยได้ศึกษาจาก (วิจารณ์ พานิช, 2555), 

(เยาวเรศ  ภกัดีจิตร, 2557), (ฤาชัยพาณิชย์ & อาจารย์ กิจวตัน์ จนัทร์ดี, 2558), (วฒันชยั วินิจจะ
กลู, 2558), (สคุนธ์ สนิธพานนท์, 2558), (พิมพนัธ์ เดชะคปุต์, 2558) , (นงเยาว์ เนาวรัตน์, 2559), 
(สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน, 2560) , (เมธิน พ., 2561) และนักวิชาการต่างๆ ได้ให้กลา่วถึงทกัษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้

2.1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
การเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Changing Education 

Paradigms)โดยเซอร์เคน โรบินสนั ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซึง่เป็นผลจากการปฏิรูปเปลีย่นแปลงรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านตา่ง ๆ สาระวิชาก็มีความส าคญั แต่
ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
(content หรือ subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน า 
และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นกัเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้
ของตนเองได้ (Learning How to learn  and Learning Skills ) และเรียนรู้ทกัษะในการสร้างการ
เปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ประกอบด้วยทกัษะยอ่ยๆดงัตอ่ไปนี ้ 
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1. การคิดอย่างมี วิจารณญ าณ   (critical Thinking) และการแ ก้ปัญ หา  
(problem Solving) ซึง่หมายถึง การคิดอยา่งผู้ เช่ียวชาญ (expert Thinking) 

2. การสื่อสาร  (Communication)  และความ ร่วม มือ  (collaboration) ซึ่ ง
หมายถึง การสือ่สารอยา่งซบัซ้อน ( Complex Communication) 

3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  (creativity)  และนวัตกรรม (Innovation)  ซึ่ ง
หมายถึง การประยกุต์ใช้จินตนาการและการประดิษฐ์ 

สาระวิชาหลกั (Core Subjects) ประกอบด้วย 
ภาษาแม่ และภาษาส าคญัของโลก  ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ี

พลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภมิูศาสตร์ ประวติัศาสตร์  โดยวิชาแกนหลกันีจ้ะน ามาสูก่าร
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคญัต่อการจัดการเรียนรู้ ในเนือ้หาเชิงสหวิทยาการ 
(Interdisciplinary) การส่งเสริมความเข้าใจ ในเนือ้หาวิชาแกนหลกั และสอดแทรกทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เข้าไปในทกุวิชาแกนหลกั ดงันี ้

ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม (Environmental Literacy) 
ด้านสขุภาพ (Health Literacy) 
ความรู้เก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ ประกอบการ 

(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 
ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness) 

ทกัษะท่ีส าคญัในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษท่ี 21 
(1.) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ก าหนดความพร้อมของนกัเรียนเข้าสูโ่ลกการ

ท างานท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ในปัจจุบนั ได้แก่ 
ใสใ่จนวตักรรม 
สือ่สารดี 
สร้างสรรค์ 
เต็มใจร่วมมือ 
มีวิจารณญาณ 
แก้ปัญหาเป็น 

(2.) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ผู้ เรียนจึงต้องมีความสามารถ ทาง
เทคโนโลยี เน่ืองด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านทางสื่อ และเทคโนโลยีมากขึน้ 
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ควรมรการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัย
ความรู้ในหลายด้าน ดงันี ้

อพัเดตทกุข้อมลูขา่วสาร สารทนเทศ 
รู้เทา่ทนัสือ่ 
รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉลาดสือ่สาร 

(3.) ทกัษะชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จ นกัเรียนจะต้องพฒันาทกัษะชีวิตท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

มีความยืดหยุน่ รู้จกัปรับตวั 
การริเร่ิมสร้างสรรค์สิง่ใหม่และเป็นตวัของตวัเอง 
ทกัษะสงัคมรู้จกัเข้าสงัคม 
เรียนรู้ข้ามวฒันธรรม 
มีความเป็นผู้น า 
รับผิดชอบหน้าท่ี 
พฒันาอาชีพ 
หมัน่หาความรู้รอบด้าน 
การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลติ (Productivity) และ 
ความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability) 
ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2561) มุ่งพฒันาผู้ เรียนทุกคนให้มีคณุลกัษณะและ
ทกัษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs+2Ls) ประกอบด้วย ทกัษะและคณุลกัษณะตอ่ไปนี ้

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมท่ีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21จะต้องเตรียมความพร้อมให้นักเรียน รับนโยบายThailand 4.0  3R8C ซึ่งมี
องค์ประกอบดงันี ้

3Rs 
Reading: สามารถอ่านออก 
Riting: สามารถเขียนได้ 
(A)Rithmatic: มีทกัษะในการค านวณ 

 



  30 

8Cs 
ทกัษะในการแก้ปัญหาและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
(Critical Thinking and Problem Solving) 
ทกัษะด้านนวตักรรมและการสร้างสรรค์ 
(Creativity and Innovation) 
ทกัษะด้านความเข้าใจตา่งกระบวนทศัน์ตา่งวฒันธรรม 
(Cross–cultural Understanding) 
ทกัษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า  
(Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทกัษะด้านการสือ่สาร สารสนเทศ และการรู้เทา่ทนัสือ่ 
(Communications, Information and Media Literacy) 
ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
(Computing and ICT Literacy) 
ทกัษะอาชีพ และการเรียนรู้ 
(Career and Learning Skills) 
และความมีเมตตา กรุณา มีวินยั คณุธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 

2Ls 
ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skills) 
ภาวะผู้น า (Leadership) 

2.2 กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี 5 ลักษณะ คือ 
(1) กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 

เป็นแนวคิดหรือความเช่ือท่ีสนับสนุนให้คนเราปฏิบัติสิ่งต่างๆด้วยตนเองตาม
ความสนใจ ตามความถนัดและศกัยภาพ ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ ฝึกทกัษะจนถึงการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเช่ือว่าหากคนเราได้กระท าจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นเป็นแรงจูงใจให้เกิด
การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ผู้ เรียนจะสนุกสนานท่ีจะสืบค้นหาความรู้ต่อไป มีความสขุท่ีจะเรียน มีลกัษณะ
ดงันี ้

(1.1) การเรียนรู้ผา่นการท างาน (Work-based Learning)  
 (1.2) การเรียนรู้ผา่นโครงงาน (Project-based Learning)  
 (1.3) การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม (Activity-based Learning)  
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 (1.4) การเรียนรู้ผา่นการแก้ปัญหา (Problem-based Learning)  
 (1.5) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้วิจยัเป็นฐาน (Research-based Learning)  
(2.) กระบวนการเรียนรู้ผ่านการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

เพราะการสื่อสารเป็นกระบวนการส่งหรือถ่ายทอดเร่ืองราว  ข่าวสาร ข้อมูล 
ความรู้ เหตกุารณ์ ตา่ง ๆ จากผู้สอนยงัไปผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ดงันี ้

(2.1) การฝึกทักษะในการฟังอย่างลึกซึง้ (Deep Listening) โดยใช้เทคนิค 
สนุทรียสนทนา (Dialogue) เป็นการฝึกทกัษะการฟังอย่างลกึซึง้ท าให้รู้จักตนเองมากขึน้ ฝึกการ
เป็นผู้ ฟังท่ีดี ฟังผู้ อ่ืนพูดอย่างตัง้ใจ ฟังให้มาก พดูให้น้อยลง ไม่พูดแทรกขณะอีกฝ่ายก าลงัพูด ท า
ให้ฟังและได้ยินมากขึน้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการท างานหรือการ
ด ารงชีวิตได้เป็นอยา่งดี 

(2.2) การฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Communities of 
Practice หรือ CoP ซึ่งเป็นการดึงความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคลออกมา เพื่อแลกเปลี่ยนและท าให้เกิด
การเรียนรู้ 

(2.3) การฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม, เรียนรู้แบบกลุม่ ปฏิบติังานกลุม่ เป็น
วิธีสอนท่ีครูมอบหมายให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าหาวิธีการ
แก้ปัญหาหรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ  ความถนัด หรือความสนใจ เป็นการฝึกให้
นกัเรียนทางานร่วมกนัตามวิธีแหง่ประชาธิปไตย 

(2.4) การฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีเพื่อวิจัย 
จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสารสนเทศ ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร เช่ือมโยงเครือข่าย (คอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองเลน่มีเดีย ฯลฯ) และ social network อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเข้าถึง (access) จัดการ 
(manage) ผสมผสาน (integrate) ประเมิน (evaluate) และสร้าง (create) สารสนเทศ เพื่อท า
หน้าท่ีในเศรษฐกิจฐานความรู้ปฏิบติัตามคุณธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าถึงและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3.) การเรียนรู้แบบขั้นบันได(IS) หรือ กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั ้นตอน 5 
STEPs 

 (4.) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CRP 
 (5.) การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) 
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จากข้อมลูเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดงักลา่วข้างต้นสามารถ
สรุปได้ดงันี ้จากท่ีกระบวนการเรียนรู้และ ทกัษะในการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าการจัดการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัในยุค 4.0 ให้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ จะต้องพัฒนา
ทักษะท่ีจ าเป็น อาทิ การสงัเกต การจับประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ การสรุป การ
ประยุกต์ใช้ การมองเห็นอะไรใหม่ ๆ การตัง้ค าถาม การแก้ปัญหา การคิดต่อเน่ือง การประเมิน  
การประเมินเหตุการณ์ การมองเห็นประโยชน์ ฯลฯ ควบคู่กันไปด้วย พฒันาเด็กให้มีคุณลกัษณะ 
และทักษะดังกล่าวจะต้องจัดประสบการณ์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructivism) ท่ีให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือกระท า ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ผา่นการสื่อสารอยา่งสร้างสรรค์ ให้ผู้ เรียนมีบทบาท โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเกิดการต่ืนตัวในการเรียนรู้  (Active Learning)  การเรียนปนเล่น 
สง่เสริมพฒันาการตามธรรมชาติของเด็ก เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั พัฒนาความสามารถพืน้ฐานท่ี
จ าเป็นของผู้ เรียนเปิดโอกาสให้ทกุคนพฒันาตนเองตามความสามารถท่ีโดดเดน่ ครูผู้สอนต้องปรับ
ตนเองให้เป็นผู้สนบัสนุนการเรียนรู้ คอยช่วยเหลอืหรืออ านวยการให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้อง
มีความเช่ือมัน่วา่ผู้ เรียนทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับทักษะทางทัศนศิลป์และแนวคิดพหุศลิปศึกษา 
3.1 ทฤษฎีพัฒนาการทักษะทางศิลปะ (Victor Lowenfeld)   

วิคเตอร์  โลเวนฟิลด์ (Victor - Lowenfeld) (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2553) เป็น
ทฤษฎีความรู้สกึและการเห็นทางศิลปศึกษา กลา่วว่า เม่ือเด็กพบเห็นสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใด เด็ก
จะรับรู้รูปทรงและเกิดความรู้สกึตอ่สิ่งนัน้ด้วย และแบ่งเด็กแกเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรกมีการรับรู้แบบ 
Visual ผ่านการมองเห็นและแสดงออกตามท่ีตาเห็นเป็นคนช่างสงัเกต จดจ าได้ดี ระลึกถึงและ
ถ่ายทอดอย่างมีรายละเอียดของความจริง กลุ่มท่ีสองมีการรับรู้แบบ Haptic มองเห็นและ
แสดงออกตามความรู้สกึสนใจเฉพาะสว่นท่ีส าคญัจดจ าได้ไม่หมดแล้วโยงกับประสบการณ์ท่ีเคย
รับรู้สมัผสั จึงถ่ายทอดจับเอาเฉพาะสว่นท่ีประทบัใจ อาจจะตดัทอน หรือ เกินจริงได้ เน้นอารมณ์ 
ความรู้สกึ 

3.2 พหุศิลปศึกษา (Arts Education)   
วิรุณ  ตัง้เจริญ  (2548) กล่าวว่า พหุศิลปศึกษา (arts education)กระบวนการ

ทางการศึกษาและศิลปะท่ีหลากหลายแนวคิด สหวิทยาการ (Interdisciplinary)บูรณาการผสาน
ศิลปะในลกัษณะต่างๆ สมัพนักบัชุมชน ภูมิปัญญาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และกระแสโลกปัจจุบนั
ทฤษฎีสนบัสนนุการศึกษาพหศิุลปศกึษา  แผนกลยุทธ์เพื่อพฒันาพหุศิลปศึกษาส าหรับสงัคมไทย 
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น าเสนอทฤษฎีสนบัสนุนการศึกษาพหุศิลปศกึษา(Arts  Education)  ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดย่อย 
5 แนวคิดดงันี ้ 

(1.) ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน   
(DBCA. Discipline-Based Arts Education) ได้พัฒนาแกนส าคัญในการสอน 4 

แกน ดงันี ้
(1.1) แกนประวติัศาสตร์ศิลป์ (Art History) 
(1.2) แกนสนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) 
(1.3) แกนศิลปะวิจารณ์   (Art criticism) 
(1.4) แกนศิลปะสร้างสรรค์ (Art Production) 

(2.)ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงพหุปัญญา  
 (MIAE. Multiple-Intelligences Arts Education) ทฤษฎีวิวัฒนาการสมอง และ

ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของโฮ
เวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner’s View) (วนิษา เรซ, 2550) โดยใช้หลกัการวิวฒันาการทาง
ชีววิทยา (Biological Evolution) จ าแนกความ สามารถหรือสติปัญญาของคนเอาไว้ 7 ประเภท 
และต่อมาเขาเพิ่มอีก 1 ประเภท รวมทัง้หมด 9 ด้าน ซึ่งการ์ดเนอร์เช่ือว่าสมองของมนุษย์ได้
แบง่เป็นสว่น ๆ แตล่ะสว่นได้ก าหนดความสามารถท่ีค้นหาและแก้ปัญหาท่ีเรียกว่า “ปัญญา” ซึง่มี
หลาย ๆ อยา่งถือก าเนิดมาจากสมองเฉพาะสว่นแตกตา่งกนั ซึง่สติปัญญา 9 ด้าน ได้แก่ 

1. ส ติ ปั ญ ญ า ด้ าน ภ าษ า  (Linguistic Intelligence) หม าย ถึ ง  ผู้ ท่ี มี
ความสามารถทางด้านภาษาสงู ตัง้แต่ภาษาพืน้เมือง จนถึงภาษาอ่ืนๆ ด้วย สามารถรับรู้ เข้าใจ
ภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ตามท่ีต้องการ อาทิ นกัเลา่นิทาน นกัพูด (ปฐกถา) 
ความสามารถใช้ภาษาในการหว่านล้อม การอธิบาย กวี นักเขียนนวนิยาย นักเขียนบทละคร
บรรณาธิการ นกัหนงัสอืพิมพ์ นกัจิตวิทยา ครู ทนายความ หรือนกัการเมือง 

2. ส ติ ปั ญ ญ า ด้ าน ต รรก แล ะค ณิ ตศาสต ร์  (Logical/Mathematical 
Intelligence) หมายถึง กลุม่ผู้ ท่ีมีความสามารถสงูในการใช้ตวัเลข ความสามารถในการคิดแบบมี
เหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ อาทิ นกั
บญัชี นกัคณิตศาสตร์ นกัสถิติ กลุม่ผู้ให้เหตผุลท่ีดี อาทิ นกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์ นกัตรรกศาสตร์ 
นกัจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิศวกร กลุม่ผู้ ท่ีมีความไวในการเห็นความสมัพนัธ์แบบแผน
ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การคิดท่ีเป็นเหตุผล (Cause-Effect) และการคิดคาดการณ์ (If-
Then) วิธีการใช้ในการคิด ได้แก่ การจ าแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การสนันิษฐาน การสรุป 
การคิดค านวณ การตัง้สมมติฐาน 
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3. สติปัญญาด้านมิติสมัพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence) หมายถึง ผู้ ท่ีมี
ความ สามารถมองเห็นภาพของทิศทางแผนท่ี การรับรู้ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพืน้ท่ี 
รูปทรง ระยะทาง และต าแหน่ง อย่างสมัพนัธ์เช่ือมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอยา่งกลมกลืน 
มีความไวต่อการรับรู้ในเร่ืองทิศทาง มีทัง้สายวิทย์ และสายศิลป์ อาทิ นายพรานป่าผู้น าทาง พวก
เดินทางไกล รวมถึงผู้ ท่ีมีความสามารถมองความสมัพนัธ์ มองเห็นแสดงออกเป็นภาพรูปร่างในการ
จัดการกับพืน้ท่ี เนือ้ท่ีการใช้สี เส้น พืน้ผิว รูปร่าง อาทิ สถาปนิก มัณฑนากร นักประดิษฐ์ ศิลปิน
ตา่ง ๆ 

4. สติ ปัญญ าด้าน ร่างกายและการเคลื่ อน ไหว (Bodily/Kinesthetic 
Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สกึ ผู้ ท่ีมี
ความสามารถในการใช้โดยใช้อวยัวะสว่นตา่งๆ ของร่างกายตนเอง รวมถึงความสามารถในการใช้
มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และ
ความไวทางประสาทสมัผสั อาทิ นกัแสดงละคร ภาพยนตร์  นกัแสดง นกัฟ้อน นกัเต้น นกับลัเลย์่ 
หรือนกัแสดงกายกรรม นกัแสดงท่าใบ้ นกักีฬา นกัฟ้อนร าท าเพลง และผู้ ท่ีมีความสามารถในการ
ใช้มือประดิษฐ์ เช่น นักปัน้ ช่างแก้รถยนต์ รวมถึงความสามารถทักษะทางกาย เช่น ความ
คลอ่งแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาท
สมัผสั 

5. สติปัญญาด้านดนตรี (Musical/Rhythmic Intelligence) หมายถึง ผู้ ท่ีมี
ความสามารถทางด้านดนตรี ความสามารถในการซึมซบั และเข้าถึงสนุทรียะทางดนตรี ทัง้การได้
ยิน การรับรู้ การจดจ า และการแตง่เพลง สามารถจดจ าจงัหวะ ท านอง และโครงสร้างทางดนตรีได้
ดี และถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เลน่ดนตรี และร้องเพลง ได้แก่ นกัแต่งเพลง 
นกัดนตรี นกัวิจารณ์ดนตรี รวมถึงความไวในเร่ืองจงัหวะ ท านองเสียง ตลอดจนความสามารถใน
การเข้าและวิเคราะห์ดนตรี 

6. สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจผู้ อ่ืน เข้าใจอารมณ์ ความรู้สกึนึกคิด ความคิด และเจตนาท่ีซ้อนเร้นอยู่
ภายในของผู้ อ่ืน ทัง้นี  ้รวมถึงความสามารถในการสังเกต น า้เสียง ใบหน้า ท่าทาง ทัง้ยังมี
ความสามารถสงูในการรู้ถึงลกัษณะต่าง ๆ ของสมัพนัธภาพของมนษุย์และสามารถตอบสนองได้
อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาตอ่รอง ลดความขดัแย้ง สามารถจูงใจผู้ อ่ืนได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ เช่น สามารถท าให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติงาน อาทิ ครูบาอาจารย์ ผู้ ให้
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ค าปรึกษา นักการฑูต เซลแมน พนักงานขายตรง พนกังานต้อนรับ ประชาสมัพนัธ์ นกัการเมือง 
หรือนกัธุรกิจ 

7. สติปัญญาด้านตน หรือการเข้าใจตนเอง (Interpersonal Intelligence) 
หมายถึง ผู้ ท่ีมีความสามารถในการรู้จักตนเอง ตามความเป็นจริง ตระหนักรู้ในตนเอง และ
สามารถประพฤติปฏิบัติตนได้จากความรู้สึกตนนี ้ความสามารถในการรู้จักตวัตน ควบคุมการ
แสดงออกอยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์ รู้วา่เม่ือไหร่ควรเผชิญหน้า เม่ือไหร่ควร
หลีกเลี่ยง เม่ือไหร่ต้องขอความช่วยเหลือ มองภาพตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจุดอ่อน หรือ
ข้อบกพร่องของตนเอง เข้าใจความคิด ความปรารถนาของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าตนมีจุด
แข็ง หรือความสามารถในเร่ืองใด มีความสามารถในการฝึกฝนตนเอง และเข้าใจตนเอง 

8. สติปัญญาด้านการรักธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) หมายถึง ผู้ ท่ี
มีความเข้าใจ ความสามารถในการรู้จัก ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์
ธรรมชาติ และการรังสรรค์ต่างๆ ของธรรมชาติ อย่างลึกซึง้ เข้าใจความส าคัญของตนเองกับ
สิง่แวดล้อม และตระหนกัถึงความสามารถของตนท่ีจะมีสว่นช่วยในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึง
พฒันาการของมนษุย์และการด ารงชีวิตมนษุย์ตัง้แตเ่กิดจนตาย เข้าใจและจ าแนกความเหมือนกัน
ของสิง่ของ เข้าใจการหมนุเวียนเปลี่ยนแปลงของสาร มีความไวในการสงัเกต เพื่อคาดการณ์ความ
เป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการจัดจ าแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทัง้พืชและ
สตัว์ ส าหรับผู้ ท่ีมีปัญญาด้านนีโ้ดดเด่น มกัจะเป็นนกัธรณีวิทยา นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจัย หรือนกั
ส ารวจธรรมชาติ 

9. สติปัญญาด้านการด ารงชีวิต (Existential Intelligence) หมายถึง ผู้ ท่ีมี
ความ สามารถในการไตร่ตรอง ค านึง สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการมีชีวิตอยู่ในโลกมนษุย์ เข้าใจ
การก าหนดของชีวิต และการรู้เหตผุลของการด ารงชีวิตอยูใ่นโลก 

จากแนวคิดของ โฮเวิร์ด  การ์ดเนอร์ สามารถสรุปได้วา่ มีการพฒันาสมองทัง้สองซีก
ไปพร้อมกนั และสามารถน ามาพฒันากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 
ได้ในทุกด้านโดยเฉพาะด้านปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม สามารถดึงความฉลาดด้านสติปัญญาด้าน
มนุษยสมัพนัธ์  ด้านตน หรือการเข้าใจตนเอง น ามาพฒันาและยงัสง่เสริมความฉลาดด้านการรัก
ธรรมชาติ และสติปัญญาด้านการด ารงชีวิต 

(3.)ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงภมูิปัญญาไทย  
(TWAE. Thai Wisdom Arts Education) พิจารณาโดยภาพรวมของภู มิ ปัญญา 

สามารถแยกพิจารณาได้เป็น 8 ด้านดงันี ้



  36 

(3.1) วิถีการด าเนินชีวิต 
(3.2) ขนบธรรมเนียมประเพณี 
(3.3) ปรัชญาความเช่ือ 
(3.4) เร่ืองเลา่พืน้บ้าน 
(3.5) ความเช่ือทางศาสนา 
(3.6) การละเลน่พืน้บ้าน 
(3.7) ศิลปะและงานช่าง 
(3.8) ภมิูปัญญาร่วมสมยั 

(4.)ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงศิลปะหลังสมัยใหม่ 
 (PMAE. Post-Modern Arts Education) 
 (5.)ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงผู้มีความสามารถพิเศษ  
 (GCAE.Gifted  Child  Arts  Education)การก าหนดกิจกรรมตามทฤษฎี เชิ ง

ความสามารถพิเศษ นบัว่าเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับวงการศึกษาของไทย อย่างไรก็ตาม การก าหนด
กิจกรรมดังกล่าวก็ยังคงผสานแนวความคิดหลัก ซีไอเอสเอสทีหรือซิสส์ท (CISST) ซึ่งเป็น
สมมุติฐานส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านทศันศิลป์ กับแนวคิดอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับ
การจดักิจกรรม เพื่อชีว้ดัผู้ มีความสามารถพิเศษทัง้ด้านทศันศิลป์ ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี 
แนวคิดหลกัซีไอเอสเอสหรือ “CISST” มีดงันี ้

C คือ Creativity “ความคิดสร้างสรรค์” จ าเป็นต้องมีอยู่ในทุกวิชาชีพ ทุกคน 
ไม่ว่าจะเป็นนกัวิทยาศาสตร์ หมอ นกัดนตรี ข้าราชการ ชาวนา สงัคมไทยของความคิดสร้างสรรค์ 
ระบบโรงเรียนไม่ได้ช่วยสร้างให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะมีพลงัผลกัดนัความคิดสร้างสรรค์
สงูหลกัสูตรและการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนค่อนข้างล้มเหลว ความคิดสร้างสรรค์ในทาง
ศิลปะแสดงออกมาในรูปการต่างๆกัน ความคิดสร้างสรรค์เป็นไปได้ทัง้กระบวนการคิดและ
ปรากฏการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมความคิดสร้างสรรค์ในท่ีนี ้มุ่งเน้นปรากฏการณ์รูปธรรมท่ีน าเสนอ
ออกมาทางรูปแบบของผลงานศิลปะ 

I คื อ  Imagination “จินตนาการ” คื อภาพในสมองท่ี มี อยู่ กับ ทุ กคน 
จินตนาการพืน้ฐานมาจากความจริง จินตนาการอาจเป็นการคาดการณ์ไปข้างหน้า และคนก็
มกัจะพยายามหรือบุกบัน่ไปสูจิ่นตนาการนัน้ ลโีอนาร์โด ดา วินซี ร่างภาพจินตนาการถึงเคร่ืองบิน
และเฮลิคอปเตอร์ หลงัจากนัน้ อีกร้อยปี พี่น้องตระกลูไรด์จึงทดลองการบินได้ส าเร็จ ศิลปะกระตุ้น
พลังจินตนาการในเด็กและเยาวชนได้อย่างมากมายและผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษก็ควรมี
จินตนาการเดน่ชดั 
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S คื อ  Sensibility กระแส ศิลป ะสมัย ใหม่  และ ศิลป ะหลังสมั ย ใหม่ 
เปลี่ยนแปลงไปมาก ความคิดและประสาทสมัผสัทางด้านต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้องทัศนศิลป์อาจ
บูรณาการกบัศิลปะการแสดง ดนตรี ธรรมชาติสิง่แวดล้อม การศกึษาทางด้านสนุทรียศกึษา ได้เข้า
ไปเก่ียวกับประสาทสมัผสัทุกด้าน มากน้อยต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้ยิน กาย
สมัผสั รส กิจกรรมทางศิลปะและตรวจสอบทางด้าน “ความรู้สกึสมัผสั” จึงมีความจ าเป็นด้วย 

S คือ Systematization “การจดัระบบ” เป็นความจ าเป็นอีกด้านหนึง่ก็คงมิใช่
เฉพาะทางด้านทศันศิลป์เท่านัน้ แม้ศิลปะจะเป็นเร่ืองของการแสดงออก จินตนาการ สร้างสรรค์ 
อยา่งไรก็ตาม เร่ืองของระบบหรือสนุทรียะเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการออกแบบ การ
ก าหนดโครงสร้างภาพ การวางแผนใช้สี การตกแต่ง ความละเอียดประณีต ระบบความคิดท่ี
ซบัซ้อน ซึง่ในแตล่ะงานหรือแต่ละกิจกรรมมีมากน้อยตา่งกนัออกไป “การจัดระบบ” ความคิดและ
จินตนาการและการท างานทางศิลปะจึงมีความจ าเป็นด้วย 

T คือ Transformation ทัศนศิลป์ใช้การมองเห็นหรือจักษุประสาทเป็นด้าน
หลกั แต่การมองเห็นก็เก่ียวข้องกบักลไกและการแปลความของสมอง การมองเห็นภาพหรือรูปทรง
เบือ้งหน้าอย่างปกติธรรมดาคงเป็นเพียงเร่ืองการเห็นโดยทัว่ไป แต่การเห็นเก่ียวกับการสร้างสรรค์
และศิลปะจะเป็นเร่ืองของความสามารถในการแปรรูป การเสริมแต่งรูป หรือสร้างรูปขึน้มาใหม่ 
“การพฒันารูปทรง” ในท่ีนีจ้ึงเป็นประเด็นส าคญัประเด็นหนึ่ง ในการตรวจสอบเด็กและเยาวชนผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางด้านทศันศิลป์ 

เม่ือพัฒนาทฤษฎีศิลปศึกษาเชิงความสามารถพิเศษหรือ “CISST” มาสู่ “พหุ
ศิลปศึกษา” ท่ีบูรณาการความรู้ความคิดและการสร้างสรรค์ทศันศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรี
เข้าด้วยกันการบูรณาการท่ีผสานกับการแยกย่อยศิลปะเฉพาะด้าน ย่อมต้องพัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ดงักล่าว ศิลปะ
ทกุอย่างไม่ว่าจะเป็นทศันศิลป์ ศิลปะการแสดง ดนตรี วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปหตัถกรรม 
ล้วนเป็นภาพสะท้อน ทัง้ท่ีเป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ สะท้อนความรู้สึกนึกคิด ภูมิปัญญาทักษะ 
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณของบุคคล ชุมชน ประเทศชาติวัฒนธรรมใด
วฒันธรรมหนึ่ง ศิลปวฒันธรรมสะท้อนความเข้มแข็งและอ่อนแอของสงัคมและประเทศชาติ การ
พฒันาสงัคมและประเทศชาติท่ีสมบูรณ์ต้องพัฒนาศิลปะและวฒันธรรมให้เข้มแข็งไปพร้อมกัน 
กิจกรรมศิลปะเป็นกระบวนการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานท่ีจะสร้าง เด็กเยาวชน และสมาชิกสงัคมให้ซมึซบั
กระบวนการคิด กระบวนการจินตนาการ และกระบวนการสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย ให้ซึมซบัใน
การรู้คิดและพฤติกรรมของสมาชิกทกุคนในสงัคม ทกุวิชาชีพ กิจกรรมศิลปะมีคณุค่าท่ีหลากหลาย
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และมีความหมายยิ่งต่อปัจเจกบุคคลและสงัคม ทัง้คณุคา่ในความซาบซึง้(Appreciation) ท่ีบุคคล
จะพึงมีต่อศิลปะคุณค่าในการพฒันาพฤติกรรมและบุคลิกภาพ (Behavior and Personality) ท่ีมี
ศักยภาพในการแสดงออก(Expression)จินตนาการ(Imagination)การมีความคิดสร้างสรรค์
(Creativity)ในการด ารงชีวิตในสงัคม และคุณค่าในวัฒนธรรมบูรณาการ (Integral culture)ใน
สงัคมท่ีพลงัทางศิลปะและศกัยภาพของบุคคลจะก่อให้เกิดการพฒันาให้เจริญก้าวหน้าและดีงาม
อยา่งแท้จริงสบืไป  

การค้นหาความสามารถ การเน้นประสบการณ์ให้ผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการสอนแบบพหุศิลปศึกษา ประยุกต์ใช้หลกัแนวคิดหลกัซีไอเอสเอสที หรือ “CISST” เป็นการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ซึง่แนวคิด ยอ่ยทัง้ 5 แนวคิดนีเ้ป็นแนวคิดท่ีน ามาใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมพหุศิลปศึกษาหรือกิจกรรมศิลปศึกษาท่ีบูรณาการในมิติต่างๆ ได้อีก
มากมายและเป็นกิจกรรมศิลปะท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาจดัการสอนแบบสะตีมศกึษา  (STEAM)   

3.3 การสอนแบบสตีมศึกษา STEAM ศึกษาผ่านกิจกรรมศิลปะ 
ซึ่งสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้หลายวิธี ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงการจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา (STEM Education) ท่ีมีการจดัประสบการณ์แบบบูรณา 
การซึ่งเป็นแนวทางท่ีครูปฐมวยัใช้โดยทัว่ไป (Cook Perry, 2016), (สิรินทร์ ลดัดากลม บุญเชิดชู, 
2558), (วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยธุยา, 2560), (ทิศนา แขมมณี, 2560) ได้สรุปการสอนสะตีมศกึษา 
(STEAM)  และให้ตัวอย่างโดย อ้างอิงจาก Wolf Trap Foundation  ไว้ดังนี  ้ วิ ธีสอนสะตีม
(STEAM) หรือการสอนสะเต็มศึกษา(STEM)ผ่านกิจกรรมศิลปะ ในปัจจุบนัสะเต็มศึกษา (STEM) 
ได้พฒันามาเป็นสะตีม (STEAM)  โดยการน าเอากิจกรรมศิลปะ เข้ามาใช้ในการสอนสะเต็มศกึษา 
หรือเป็นการสอนสะเต็มศึกษา โดยมีการบูรณาการ กิจกรรมศิลปะเข้าไปด้วย  การสอน STEAM 
โดยการน าศิลปะมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืนๆเช่น มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 
และ ศาสตร์ทางวฒันธรรม ท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนอย่างรอบด้าน และเป็นการ
สร้างดลุยภาพของการพฒันาระหว่างสมองซีกซ้ายและขวา ของผู้ เรียน เป็นการเติมเต็มศกัยภาพ
ของสมองทัง้สองซีก และเติมเต็มความเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ท่ีต้องพฒันาตน ทัง้ทางด้านความคิด
เชิงเหตผุล จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และสนุทรียะอารมณ์ไปพร้อมๆกนั ซึง่เป็นการสอนท่ีดี 
การสอนตามแนวทางดังกล่าวนี ้สอดคล้องกับการพัฒนาศิลปศึกษาไปสู่พหุศิลปศึกษา ท่ีเน้น
การบูรณาการการสอนศิลปะในมิติท่ีหลากหลาย ทัง้การบูรณาการศิลปะระหว่างทศันศิลป์ ดนตรี 
ศิลปะการแสดงและบูรณาการระหวา่งศิลปะกบัศาสตร์อ่ืน  ดงัท่ี วิรุณ ตัง้เจริญ (2552) ได้กลา่วถึง
การพฒันาพหุศิลปศึกษาว่า การพฒันาพหุศิลปศึกษา Art Education  ส าหรับสงัคมไทยเป็นแผน
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กลยุทธ์เพื่อรวมปฏิรูปสงัคมและการศึกษาเพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สงัคมศึกษา มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์โดยเช่ือมั่นว่าพัฒนาการของสงัคม
ต้องมีสภาพเป็นองค์รวม มีฐานการพัฒนาจากศาสตร์ต่างๆอย่างครอบคลุม และมีพลังการ
สร้างสรรค์ของสมาชิกสังคม เป็นกลไกส าคัญในการผลกัดันให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึ่งพลัง
สร้างสรรค์ดงักลา่วผลลพัธ์ หลกัมาจากกระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของพหศิุลปศกึษา 
ซึง่สมัพนัธ์กบัศิลปวฒันธรรมทัง้การศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ  

จากแนวคิดทฤษฎีทกัษะทางทศันศิลป์และแนวคิดพหศิุลปศกึษา สามารถสรุปได้วา่ แนว
การสอนแบบ พหุศิลปศึกษาโดยใช้พหุปัญญา และแนวการสอน แบบพหุศิลปศึกษาเชิงผู้ มี
ความสามารถพิเศษซีไอเอสเอสทีหรือซิสส์ท (CISST) และวิธีการสอนสะตีม  (STEAM)  มีสว่นท่ี
สอดคล้องกันคือ เน้นเร่ืองการบูรณาการศิลปะในมิติท่ีหลากหลายทัง้บูรณาการ ระหว่างศิลปะ
ด้วยกัน และศิลปะกับศาสตร์อ่ืน เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์  
มนุษยศาสตร์  สงัคมศาสตร์ และศาสตร์ทางวฒันธรรม ดงันัน้ในการจดัการเรียนสะตีม (STEAM)  
ถ้าบูรณาการกบักิจกรรมพหุศิลปศึกษาในมิติต่างๆ ได้อีกมากมายและ ยอ่มเป็นการจดัเรียนรู้ ท่ีมี
ความเหมาะสมเทา่ทนัตอ่ยคุสมคัศตวรรษท่ี 21 

4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโปรแกรม 
Social and emotional learning (SEL) 

4.1 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
การพฒันาด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ทางอารมณ์และสงัคม หรือการ

พฒันาสมองทัง้สองซีก เรียกให้สอดคล้องคือ IQ (Intelligence Quotient) หรือความเป็นเลิศทาง
เชาวน์ปัญญา  และ EQ (Emotional  Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์   (อุมาพร ตรังค
สมบัติ, 2559), (กร ศิริโชควัฒนา, 2561), (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ , 2561) การพัฒนา EQ 
สามารถช่วยให้เด็ก ตระหนักถึงด้านอารมณ์ของตนเอง ซึ่งรวมถึงการควบคุมอารมณ์ส่วนตัว
เช่นเดียวกับการตอบสนองต่ออารมณ์ ทัง้นีห้ากมีการพัฒนาก็จะส่งผลให้เกิด การพัฒนา SQ 
(Social Quotient) หรือ ความฉลาดทางสังคม และ Q ต่างๆ อีกทัง้ยังเกิดการการพัฒนา EF 
(Executive Functions) หรือ ทักษะการคิดเพื่อชีวิตท่ีส าเร็จซึ่ง Executive Functions (EF) ซึ่ง
ประกอบด้วยทกัษะ 9 ด้าน ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 2 ทกัษะการคิดเพื่อชีวิตท่ีส าเร็จซึง่ Executive Functions (EF) 

1. Working memory ความจ าท่ีน ามาใช้งาน ความสามารถในการเก็บข้อมูล 
ประมวล และดงึข้อมลูท่ีเก็บในคลงัสมองของเราออกมาใช้ตามสถานการณ์ท่ีต้องการ 

2. Inhibitory Control การยัง้คิด และควบคมุแรงปรารถนาของตนให้อยู่ในระดบั
ท่ีเหมาะสม จนสามารถหยุดยัง้พฤติกรรมได้ในกาลเทศะท่ีสมควร เด็กท่ีขาดความยบัยัง้ชั่งใจ ก็
เหมือน “รถท่ีขาดเบรก” 

3. Shift หรือ Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด สามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปยืดหยุ่นพลิกแพลงเป็น เห็นทางออกใหม่ๆ และ
คิดนอกกรอบ”ได้ 

4. Focus / Attention การใสใ่จจดจ่อมุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งท่ีท าอย่างต่อเน่ือง
ในช่วงเวลาหนึง่ๆ โดยไม่วอกแวก 

5. Emotional Control การควบคมุอารมณ์ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม จดัการกับ
ความเครียดความเหงาได้ มีอารมณ์มัน่คง และแสดงออกแบบท่ีไม่รบกวนผู้ อ่ืน 

6. Planning and organizing การวางแผนและการจดัระบบด าเนินการเร่ิมตัง้แต่
การตัง้เป้าหมาย การเห็นภาพรวม จัดล าดับความส าคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงการแตก
เปา้หมายให้เป็นขัน้ตอน 

7. Self -Monitoring การรู้จกัประเมินตนเอง รวมถึงการตรวจสอบการงานเพื่อหา
จุดบกพร่อง และรู้ตวัวา่ก าลงัท าอะไร ได้ผลอยา่งไร 

8. Initiating การริเร่ิมและลงมือท างานตามท่ีคิดเม่ือคิดแล้วก็ลงมือท า ไม่
ผดัวนัประกนัพรุ่ง 
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9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียรมุ่งสูเ่ป้าหมาย เม่ือตัง้ใจและลง
มือท าแล้ว มีความมุ่งมัน่บากบัน่ ไม่วา่จะมีอุปสรรคใดๆก็พร้อมฝ่าฟันจนถึงความส าเร็จ 

การเพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์ และสงัคมเหลา่นีช้่วยให้เด็กมีความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลท่ีแข็งแกร่ง  มีทักษะการแก้ปัญหาท่ีดีขึน้  มีความพึงพอใจในชีวิตท่ีสูงขึน้  มี
ความสามารถท่ีดีขึน้ในการจัดการกับความเครียด ช่วยให้บุคคลมีความสมัพันธ์การแก้ปัญหา
ความพงึพอใจในชีวิและการปฏิบติังานอยา่งมีประสทิธิภาพการท างานในอนาคตสงูขึน้  

โปรแกรม Social and emotional learning (SEL)  
องค์กร World Economic Forum (2016) ได้ท าการส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการ

ของตลาดแรงงาน รวมทัง้แนวโน้มของเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ๆทั่วโลก ผลการศึกษาได้สรุป
ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (21st-Century Skill) ออกมาเป็น 16 ทกัษะ โดยสามารถแบง่ออก
ได้เป็น 3 กลุม่ใหญ่ 

 

 

ภาพประกอบ 3  ทกัษะของนกัเรียน 16 ทกัษะ ท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 
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 พบวา่จริงๆแล้วทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งมากในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเพิ่มเติมออกมาอยา่งเห็นได้
ชดัเม่ือเทียบกับโลกยุคเก่าก็คือ ทกัษะการเรียนรู้ทาง สงัคม และอารมณ์ (Social and Emotional 
Learning Skills: SEL) กลายเป็นทกัษะส าคญัมากกว่าท่ีเคยเป็น เม่ือเด็กคนหนึ่งมีทกัษะครบทัง้ 
16 อย่างท่ีท างานสอดคล้องกัน จะสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดบนโลกในศตวรรษท่ี 21 ไม่ว่า
สภาพแวดล้อมหรือสงัคมจะเปลีย่นไปรวดเร็วแคไ่หน และไม่วา่จะเจอความท้าทายในชีวิตมากน้อย
เพียงใดก็ตาม ทักษะเหล่านีจ้ะท าให้เด็กคนหนึ่งสามารถเรียนรู้ตลอดเวลาได้ ซึ่ง WEF เรียกว่า 
‘Lifelong Learning’ หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ีไม่ได้จบแคต่อนเราเป็นนกัเรียนในห้องเรียน 

ซึ่ งผู้ วิจัยได้น าเอาแนวคิดเก่ียวกับ  Social and emotional Learning Skills : SEL 
( Collaborative for Academic & Social and Emotional Learning (CASEL), 2 0 1 8 ) , 
(Singapore., 2 0 1 9 ) ,  (Collaborative for Academic & Social and Emotional Learning 
(CASEL), 2018) ท่ีได้ศกึษามาสงัเคราะห์และให้ความหมายดงันี ้ 

1. Self-awareness การรู้จกัตนเอง 
- สามารถบอกความรู้สกึได้ รู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง  
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง ยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงาน  
- ตระหนกัถึงจุดแข็ง คณุคา่ และความต้องการ  
- ชอบและช่ืนชมกิจกรรมทางศิลปกรรม 

เด็กจะรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สกึของตนเอง สามารถระบุอารมณ์ท่ีตนรู้สกึ เช่น 
สนุก มีความสุข โกรธและหงุดหงิด สามารถระบุสิ่งท่ีท าให้เด็กรู้สึกเช่นนัน้ เรียนรู้ท่ีจะระบาย
อารมณ์ผา่นการตอบสนองทางร่างกาย และตระหนกัถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขามากขึน้ 

2. Self-mansgement การจดัการตนเอง 
- รู้จกัควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้อยา่งเหมาะสมกบัวยั  
- ปรับตนเองให้อยูน่ิ่ง แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ  
- มีความมัน่ใจในตนเอง กล้าท่ีจะแสดงออกหรือปฏิบติักิจกรรมตา่งๆอยา่งมัน่ใจ  
- รู้จกัหลกีเลีย่ง รู้จกัปฏิเสธ และรู้จกับอกขอโทษ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
และมีความสขุขณะท ากิจกรรมท่ีสนใจ 

ช่วยให้สามารถควบคุมหรือจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ เทคนิคเหลา่นีร้วมถึงการท าให้สงบลงเม่ือรู้สกึหงดุหงิด เจรจาความขดัแย้งและความรู้สกึท่ี
เหมาะสมและจดัการพฤติกรรมและการโต้ตอบกบัผู้ อ่ืน 
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3. Social-awareness การรับรู้ทางสงัคม 
- สามารถปฏิบติัตามข้อตกลง รู้จักการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั เช่ือฟังค าสัง่
สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย์ มีสมัมาคารวะ 
- รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพความแตกต่างท่ีหลากหลาย ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมมีมารยาทมีการแสดงความเคารพต่อผู้ อ่ืนจนเป็นนิสัย  รู้จัก
หลกีเลีย่ง  
-มีระเบียบวินยัให้ความร่วมมือในการเรียนและปฏิบติัอยา่งตัง้ใจ 
- สามารถระบุปัญหาและการวิเคราะห์สถานการณ์ 

เด็กจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนและสนใจสิง่รอบข้างมากขึน้ เรียนรู้เพิ่มเติม
เก่ียวกับการอ่าน  ความหมายทางสังคม  และความส าคัญโดยรวมของการเก่ียวข้องอย่าง
สมเหตสุมผลและรอบคอบกบัผู้ อ่ืน 

4. Relationship skills ทกัษะความสมัพนัธ์ 
- รู้จกัสือ่สารและมีสว่นร่วม มีสมัพนัธ์กบัเพื่อนเลน่และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
- รู้จกัการให้ความช่วยเหลอืและการแบง่ปัน 
- รู้จกัเจรจาตอ่รอง พกูจูงใจหรือปฏิเสธ และการจดัการความเครียด ขดัแย้งได้ 
- มีความเอาใจใสแ่ละเต็มใจที่จะเข้าใจผู้ อ่ืน 

ช่วยพัฒนาทักษะในการสร้างและรักษามิตรภาพและความสมัพันธ์ในการ
ท างานร่วมกนั 

5. Responsible decision making การตดัสนิใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ 
- มีความรับผิดชอบในการกระท า ท างานท่ีได้รับมอบหมายและสร้างสรรค์
ผลงานจนส าเร็จด้วยตนเอง  
- มีวินยัเก็บของเข้าท่ีหลงัจากเลน่หรือใช้เสร็จทกุครัง้ หรือ ทิง้ขยะถกูท่ี  
- มีความซื่อสตัย์สจุริต ยอมรับผิดไม่โกหก มีคณุธรรมและจริยธรรม 
- รู้จกัให้อภยัคนอ่ืน เคารพในประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร 
- รู้จักแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่นการปรับตัวให้ยืดหยุ่นต่อความ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ 

ช่วยฝึกการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมและสร้างสรรค์เพื่อรับผิดชอบต่อโลก
การศกึษาและสงัคม 

https://study.com/academy/lesson/social-awareness-definition-example-theories.html
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ภาพประกอบ 4 Social and emotional Learning Skills : SEL 
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การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม(อารมณ์ จิตใจ และสงัคม)
โปรแกรม Social and emotional learning (SEL)ท่ีผู้ วิจัยได้ศึกษาจาก (BigEQ101, 2019) , 
(Corcoran, 2018), (Singapore., 2019), (ธีรัญญ์ ไพโรจน์องัสธุร, 2560), ท่ีได้น าเสนอไว้ดงักลา่ว
นัน้ สรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์ มีความส าคญัมากส าหรับชีวิตการท างานในปัจจุบนัจะช่วย
ให้บุคคลนัน้ๆสามารถเรียนรู้และปฏิบติัต่อตนเองและผู้ อ่ืนได้ และควรได้รับการฝึกฝนให้เร็วท่ีสดุ 
จะส่งผลให้ประสบความส าเร็จเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะพึงประสงค์ คือ เป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสขุ กระบวนการหรือสือ่การเรียนการสอนสามารถขบัเคลือ่นให้เกิดทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ี
น าไปสู่การสร้างทักษะ Social and emotional learning ผ่านการสอนท่ีช่วยส่งเสริมทักษะทาง
อารมณ์และสงัคม “กระบวนการท่ีให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนผา่นการลงมือท าจริงการเรียนรู้ผ่านการเลน่” 
เช่นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Cooperative group work) การเรียนรู้แบบโครงงาน (project-
based learning) , game-based learning ห รื อ  inquiry-based leaning ฝึ ก ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แลกเปลีย่นความคิดเห็น การแก้ปัญหา เพื่อนสอนเพื่อน ผลดักันเลน่เพื่อให้เกิดการฝึกซ า้ๆ จนเกิด
เป็นทกัษะได้ เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ด้วย
การบูรณาการโปรแกรมตา่งๆของ SEL จะช่วยพฒันา EQ ท่ีเข้มแข็งขึน้  

5. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจยัในประเทศ 

รังสรัิศม์ วงศ์อุปราช (2561) ศกึษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ทางอารมณ์และ
สงัคมเพื่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ศึกษา
โปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม ท่ีสามารถลดปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์เชิงลบ
ของเด็กปฐมวยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าแนวคิดนีม้าปรับใช้และพฒันาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา จากการศกึษาทฤษฎีพืน้ฐานในการพฒันารูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์สงัคม ซึง่ CASEL 
(2003) น าเสนอทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานในการจัดการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมไว้ 3 ทฤษฎี ได้แก่ 
ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social-Cognitive Theory) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive 
Development Theory) แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี ป ร ะ ม ว ล ส า ร ส น เท ศ ท า ง สั ง ค ม  ( Social 
InformationProcessing Theories) โปรแกรมการเรียนรู้ ทางอารมณ์และสงัคมส าหรับเด็กปฐมวยั
ในปัจจุบนัได้มีการน าทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องมาใช้เป็นพืน้ฐานในการพฒันาแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ ซึง่จากการศึกษาและคดัเลอืกเฉพาะโปรแกรมท่ีได้รับการพิสจูน์แล้ววา่ มีประสิทธิภาพสงู
และน าไปใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันและแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ท่ีเหมาะสม
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ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีสดุ คือการให้การสง่เสริมพฒันาการและการเรียนรู้บนพืน้ฐานของบริบททาง
สงัคมเป็นหลกัดังนัน้จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีปัญญาสงัคมและทฤษฎีพัฒนาการทางวัฒนธรรมเชิง
สงัคม จึงเป็นทฤษฎีท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการน ามาใช้ เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ทาง
อารมณ์และสงัคมส าหรับเด็กปฐมวยัซึง่เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีใช้ในประเทศและตา่งประเทศจะพบวา่ ทัง้การเลา่นิทานประกอบหุ่นมือการเรียนรู้ โดย
การใช้ตัวแบบทัง้ในชีวิตจริงและโดยวิดีโอเทป (VM) รูปแบบการเป็นพี่เลีย้งโดยครูในโรงเรียน 
(TMP) การฝึกอบรมครูและผู้ปกครอง (TPT) รูปแบบการเรียนรู้ทางปัญญาสงัคม (CSL) การบ าบดั
โดยปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT) รูปแบบการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมทางด้านอารมณ์  
พฤติกรรม และความคิด (ABCD)และการฝึกทกัษะทางสงัคม (SST) ล้วนมีความสอดคล้องทัง้กับ
แนวคิดทฤษฎีปัญญาสงัคม (Social-Cognitive Theory)และทฤษฎีพฒันาการทางวฒันธรรมเชิง
สงัคม (Sociocultural Development Theory) ด้วยกันทัง้สิน้ดังนัน้จึงสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบ
การเรียนรู้ดงักลา่วจึงน่าจะมีความเหมาะสมในการน ามาพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ทางอารมณ์
และสงัคมส าหรับเด็กปฐมวยัในปัจจุบนั เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์
โดยตรง ตลอดจนเป็นแนวทางให้แก่ ผู้ ท่ีสนใจศึกษาและน าไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอ่ไปในอนาคต 

มนตรี อินตา (2561) ศกึษาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมตามแนวคิดของ 
CASEL ของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การ
วิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมตามแนวคิดของ CASEL
ของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2) ศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคมตามแนวคิดของ CASEL ของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น สงักัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตวัอยา่งท่ีใช้ใน
การวิจัย คือนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นปีท่ี 1 -3 จ านวน 420 คน ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐานเชียงใหม่ ท่ีได้จากการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-
Stage Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือแบบวดัการเรียนรู้ทางอารมณ์และสงัคม เป็น
ลกัษณะมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั(Rating Scale) จ านวน 92 ข้อ มีองค์ประกอบครอบคลมุ 
5 ด้าน ได้แก่ 1) การตระหน่ีกรู้ในตนเอง2) การจดัการตนเอง 3) การตระหน่ีกรู้ทางสงัคม 4) ทกัษะ
ด้านสมัพันธภาพ 5) การรับผิดชอบต่อการตดัสินใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) การเรียนรู้ทางอารมณ์
และสังคมตามแนวคิด CASELของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานคณะการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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จิราภรณ์ แจ่มใส (2558) ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ
ประกอบการเลา่นิทานในการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
เป็นเด็กปฐมวยัชาย- หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2556 ของโรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีขัน้ตอนเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างดงันี ้  เลือกการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายจ านวน 20 คน ระยะเวลาในการทดลอง 7 สปัดาห์  
สปัดาห์ละ3 วนั วนัละ 40 นาท่ี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือแผนการจดักิจกรรมศิลปะแบบ
ร่วมมือประกอบการเล่านิทาน และแบบประเมินทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ส าหรับแบบ
ประเมินทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวัย การวิจัยครัง้นีใ้ช้แผนการทดลองวิจัยแบบเชิงทดลอง 
(Experimental Research) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ t - test  แบบ Dependent Sample 
ผลการวิจัยพบวา่ ก่อนการจดักิจกรรม และระหวา่งการจดักิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือประกอบการ
เล่านิทานทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 พบว่า 
คะแนนทักษะทางสงัคมโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกช่วงสัปดาห์ แสดงว่าการจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือ
ประกอบการเลา่นิทานสามารถพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัเพิ่มขึน้ได้อยา่งชดัเจน 

สภุาภรณ์  ปัน้กล า่ (2558) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมศิลปะเชิงพหปัุญญาตาม
แนวคิดของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ท่ีสง่เสริมความสขุและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั การวิจยัครัง้
นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ 1) การศกึษาความสขุของเด็กปฐมวยัโดยใช้กิจกรรมศิลปะเชิงพหปัุญญาตาม
แนวคิดของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 2) ผลการศึกษาทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม
ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  และ3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
เด็กปฐมวยัต่อรูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อสง่เสริมความสขุและทกัษะทางศิลปะเชิงพหปัุญญาตาม
แนวคิดของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  โดยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองคือนักเรียนชัน้อนุบาล 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ปฐมวยัและประถมศึกษา (ปฐมวยั) จ านวน 50 คน ทดลอง
ในภาคเรียนท่ี่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้เวลาในการทดลองสปัดาห์ ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาท่ีเป็น
ระยะเวลา 8 สปัดาห์  รวมทัง้หมด 16 คาบเรียนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือกิจกรรมศิลปะ
เชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  ท่ีสง่เสริมความสขุและทกัษะทางศิลปะในเด็ก
ปฐมวยั แบบประเมินความสขุ ก่อนและหลงัทดลอง แบบประเมินทกัษะศิลปะสา่หรับเด็กปฐมวยั 
และแบบสอบถามความพึงพอใจส่าหรับเด็กปฐมวยั การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าสถิติพืน้ฐาน
ของคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และการทดสอบค่า (t - test) แบบ Dependent
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ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลสมัฤทธ์ิความสขุของเด็กปฐมวยัจากการร่วมกิจกรรมก่อนและหลงัด้วย
กิจกรรมเชิงพหุปัญญา ตามแนวคิดของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์เพื่อสง่เสริมความสขุและทกัษะศิลปะ
ของเด็กปฐมวยั มีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสา่คญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
2. ทกัษะศิลปะของเด็ก หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงพหปัุญญาตามแนวคิดของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  
เพื่อสง่เสริมความสขุและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู 3. ความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์เพื่อส่งเสริมความสุข  และทักษะ
ศิลปะของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และเด็ก ๆ มีพฤติกรรมสนใจต่อการเรียนรู้
ในระดบัมากท่ีสดุ 

เยาวนุช ทานาม 2557 (เยาวนุช ทานาม, 2557) การพัฒนารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ PLAY เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั มีวตัถปุระสงค์ส าคญัเพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLAY ส าหรับพัฒนาทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวัย ศึกษาผลการ
สง่เสริมการเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้เป็นเด็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา
อยูช่ัน้ อนุบาลปีท่ี 2 จ านวน 16 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 8 คน และกลุม่ควบคมุจ านวน 8 
คน ได้มาโดยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง ใช้เวลาทดลองจ านวน 8 สปัดาห์  สปัดาห์ละ 4 วนั วนัละ 5 
นาท่ีเคร่ืองมือทดลองคือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLAY เพื่อพัฒนาทักษะทางสงัคมของเด็ก
ปฐมวยั คือแบบประเมินพฤติ กรรมทางสงัคมของเด็กปฐมวยั มีคา่ความเชือมัน = .89 ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLAY เพื่อพัฒนาทักษะทางสงัคมของเด็กปฐมวัย (P) ขัน้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ (L) ขัน้ลงมือปฏิบติักิจกรรม (A) และขัน้แสดงความยินดี (Y) มีความเหมาะสม
เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (M=4.51) และพบว่า หลงัการทดลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้ PLAY 
เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัมีคะแนนทกัษะทางสงัคมรายด้านทุกด้านและโดยรวม
สงูขึน้ 

วนัทนีย์ รัตนบุรี (2550) คู่มือการจัดกิจกรรมศิลปะโรงเรียนอนุบาลบานวัง
ทองตามแนวคิดหลกัของ ซี ไอ เอส เอส ที(CISST) ได้ค้นคว้าหลกัการจดัท าคู่มือและแนวคิดการ
จัดกิจกรรมศิลปะเพื่อสง่เสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัจากต ารางานวิจัย เอกสารทางวิชาการ
และคู่มือต่าง ๆ เพื่อให้เนือ้หาสาระครบถ้วนเป็นคูมื่อท่ีสมบูรณ์ การจัดท าโครงร่างของคู่มือได้ผา่น
การตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 5 คนโดยการตรวจสอบเนือ้หาความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะ
ของโครงร่างของคู่มือแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาของคู่มือเสร็จเรียบร้อยน าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษา จากนัน้ประเมินความเหมาะสมก่อนน าไปใช้ของคู่มือโดย คณะกรรมการตวัแทนผู้ ใช้คูมื่อ
จ านวน 3 กลุม่ ได้แก่ นกัวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบติังานรวม 15 คน ผลการประเมิน
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คนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นมากถึงมากท่ีสุด ผลการจัดท าคู่มือได้คู่มือท่ีมีการน าเสนอ
รายละเอียดการจดักิจกรรมศิลปะ โรงเรียนอนบุาลบ้านวงัทอง ตามแนวคิดหลกัของ ซี ไอเอส เอส 
ท่ี( CISST ) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านศิลปะ 5 องค์ประกอบคือคือ 1) ความสามารถด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ 2) ความสามารถด้านจินตนาการ3)ความสามารถด้านการู้รสมัผสัจากการรับรู้ 
4) ความสามารถด้านการจัดระบบภาพ 5) ความสามารถการปรับเปลี่ยนรูปทรง ประกอบด้วย
แผนการจัดกิจกรรม 12 กิจกรรม ตลอดจนวิธีการประเมินผล โดยผ่านการน าคูมื่อให้ครูผู้ปฏิบติัได้
ทดลองน าไปใช้ ผลจากเกณฑ์การประเมินผลงานผู้ เรียนมีพัฒนาการใน 5 องค์ประกอบอยู่ใน
ระดบัดีมาก โดยผู้ เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะท่ีแปลกใหม่ มีจินตนาการท่ี
ดีสงัเกตุจากการเขียนท่ีแสดงจินตนาการงอกเงยจากต้นแบบเป็นสิ่งกระตุ้นท่ีก าหนดให้วาดภาพ
เช่ือมโยงการรับรู้ได้เหมาะสม การจัดระบบภาพมีองค์ประกอบท่ีสมุดลและสามารถปรับเปลี่ยน
รูปทรงให้เกิดรูปแบบใหม่ได้อยา่งสมบูรณ์  สวยงาม 

อโนชา ถิรธ ารง (2550) ศึกษาการใช้รูปแบบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
การเรียนรู้ตอ่การพฒันาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั  กลุม่ตวัอยา่ง อายรุะหวา่ง 4-5 ปี ท่ีได้มา
จากการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย 15 คน กลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลงั เพื่อรับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แผนการสอน
การจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ และแบบประเมินทกัษะทางสงัคมของเด็ก
ปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยั หลงัผ่านการจดักิจกรรมรูปแบบศิลปะ
สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ แล้วมีทกัษะพืน้ฐานทางสงัคมโดยรวมและจ าแนกรายทกัษะมีค่าเฉลี่ย
คะแนนสงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนการทดลอง 

 
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

McClelland, Tominey, Schmitt, and Duncan (2017) ศึกษาเด็กปฐมวยัท่ี
เข้าโรงเรียนโดยไม่มีทกัษะการเรียนรู้ทางสงัคมและอารมณ์ (SEL) ท่ีเพียงพอ ท าให้มีการเรียนรู้ท่ี
ยากล าบาก แตน่กัการศกึษาปฐมวยักลา่วว่าเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนเพียงพอท่ีจะช่วยให้เด็กพฒันา
ทกัษะดงักลา่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินพบว่า การสอนหลายโดยการใช้ SEL ครัง้
นัน้มีผลท่ีดี แต่จ าเป็นต้องรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีการและสาเหตุของผลลพัธ์ท่ีแตกตา่งกนัไป ส าหรับ
กลุม่เด็กท่ีแตกต่างกัน ประการแรกการโดยการใช้ SEL ท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ รวมถึงการฝึกอบรม
หรือการพฒันาวิชาชีพส าหรับครูปฐมวยั บางคนยงัเน้นทกัษะการสร้าง SEL ของครูด้วย ประการท่ี
สอง การโดยการใช้ SEL ท่ีมีประสทิธิภาพฝังการเรียนการสอนโดยตรงและการฝึกทกัษะท่ีก าหนด
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เปา้หมายในกิจกรรมประจ าวนัให้โอกาสเด็กซ า้ในการฝึกทกัษะ SEL ในบริบทท่ีแตกตา่งกนั มนัจะ
ดีท่ีสดุถ้ากิจกรรมเหลา่นีมี้ความซบัซ้อนมากขึน้เม่ือเวลาผ่านไป ประการท่ีสามการโดยการใช้ SEL 
ท่ีมีประสิทธิภาพท าให้ครอบครัวของเด็ก ๆ มีสว่นร่วมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสท างานทกัษะ SEL 
ของพวกเขาทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน องค์ประกอบของครอบครัวอาจรวมถึงการสอนผู้ ใหญ่ถึงวิธีท่ี
จะช่วยให้เด็กสร้างทกัษะ SEL หรือสอนให้ผู้ ใหญ่รู้วิธีฝึกฝนและวางโมเดลทกัษะดงักลา่วการโดย
การใช้ SEL ในวัยเด็กนัน้คุ้มค่าหรือไม่ ค าตอบสัน้ ๆ คือมันเร็วเกินไปท่ีจะแน่ใจ เราไม่ทราบว่า
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ซ้อนกันอย่างไรโดยไม่มีการวิจัยเพิ่มเติมท่ีติดตามผู้ เข้าร่วมในวยัเด็ก
และวยัถดัไป ในบริบทนี ้
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

การศึกษาค้นคว้าในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi Experimental 
Research) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ือง การศึกษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมผ่าน
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ด้วยการออกแบบชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจยั 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. แบบแผนการทดลองและวิธีท่ีใช้ในการด าเนินการทดลอง  
5. การสร้างและการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
6. วิธีการด าเนินการวิจยั 
7. การจดัท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
8. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

-การแปลผลระดบักระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
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การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิงระดบัอาย ุ4-5 ปี  ท่ีก าลงั
ศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 
จ านวนทัง้หมด 184 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้เป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญิง ระดบัอาย ุ4-5 ปี ท่ี

ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน ของโรงเรียนเธียร
ประสิทธ์ิศาสตร์  ซึ่งได้จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) (อัจศรา ประเสริฐสิน, 2556) โดยผู้วิจยัท าการส ารวจประวติัของเด็กร่วมกับครูประจ า
ชัน้แต่ละห้อง และประเมินร่วมกันโดยใช้ดุลพินิจเลือกเด็กท่ีจ าเป็นต้องได้รับการสง่เสริมพัฒนา 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านทกัษะ ด้านอารมณ์ จิตใจ และสงัคม เหมาะสม สามารถเป็นตวัแทน
ของประชากรเปา้หมายได้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาในการวิจัย ด าเนินการศึกษาค้นคว้าใน ปีการศึกษา 2561  รวม 10 กิจกรรม 

กิจกรรมละ 40 นาที 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ใช้ชุดเคร่ืองมือการศึกษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพันธ์

ทางสงัคม มีรายละเอียดดงันี ้ 
1.ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
2.แบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ 
3.แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 
4.แบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั 
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แบบแผนการทดลองและวิธีที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม  ผ่านชุด

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  ผู้ วิจัยใช้แบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi 
Experimental Research) (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 2551) ซึ่งผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยอาศัยการ
วิจัยแบบการทดลองกลุม่เดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง ตามแบบแผนการวิจัยแบบ one-
group pretest posttest design ตามตาราง ดงันี ้

ตาราง 5 แบบแผนการทดลองแบบกลุม่เดียวสอบก่อนและหลงั (one-group pretest posttest 
design) 

กลุม่ ก่อนสอน 
(Pretest) 

ตวัแปรอิสระ 
 

หลงัสอน 
(Posttest) 

E T1 X T2 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจยั 

E แทน กลุม่ทดลอง 
X แทน การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 

      เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั (Treatment) 
T1 แทน การประเมินก่อนการทดลอง (Pretest) 
T2 แทน การประเมินหลงัการทดลอง (Posttest) 
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การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ขัน้ตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือชิน้ที่  1.ชุดกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้ด าเนินขัน้ตอนในการสร้างดังนี ้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการต่างๆจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

กับ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั หลกัสูตรและหลกัการพฒันาพร้อมคู่มือ
หลกัสตูรการศกึษา มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั กระบวนการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 กระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ และแบบลงมือกระท า ทฤษฎีการ
เรียนรู้พหุศิลปศึกษา ทฤษฎีพหุศิลปศึกษาเชิงผู้ มีความสามารถพิเศษ  (GCAE.Gifted  Child  
Arts  Education) CISST (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2548) น ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้ (ความรู้ ทกัษะ) 

 1.2 ศกึษาเทคนิคการสร้างท่ีเก่ียวข้องกบัชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวยั 

1.3 น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษามาจดัท าชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อใช้ด าเนินการทดลอง 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 40 นาที เพื่อใช้ประเมินผลการท า
กิจกรรมก่อนและหลงัได้รับการจดัประสบการณ์  

1.4 ก าหนดกรอบในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
วิเคราะห์เนือ้หา จุดประสงค์ของกิจกรรม และสร้างชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั 

1.5 น าชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญตรวจพิจารณาเพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมของเนือ้หา และกิจกรรมท่ีใช้ใน
การทดลองและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม   

1.6 น าชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ไปให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา และความถกูต้องของภาษา เพื่อ
ลงความเห็นและให้คะแนนแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมนัน้ แล้วน าผลการประเมิน
ของผู้ เช่ียวชาญ ทัง้ 3 ท่าน มาวิเคราะห์โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) ใช้เกณฑ์ IOC มากกวา่หรือเทา่กบั 0.5 (สวุฒัน์ วฒันวงศ์, 2557) พบวา่ 
ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .67 – 
1.00 แสดงวา่มีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.7 น าชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั ท่ีผ่านการประเมินจาก
ผู้ เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try out) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
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เบญจวรรณศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน แต่มีคุณสมบัติท่ีใกล้เคียงกันกับกลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นด้วยการหาประสิทธิภาพ ( Efficiency ) ของชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั โดยได้ก าหนดเกณฑ์ ( E1 / E 2 ) เท่ากับ 80/80 ได้ค่าร้อยละของ
ประสทิธิภาพชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั เทา่กบั 85.53 / 86.60 แสดงวา่ชุด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ฉบบันี ้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.8 จากนัน้น าชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั ย้อนกลบัมาให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้ แล้วจึงน ามาใช้กับกลุม่ตวัอยา่ง 

ขัน้ตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือชิน้ที่  2.แบบทดสอบ
ความรู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ ผู้วิจัยได้ด าเนินขัน้ตอนในการสร้างดังนี ้

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการต่างๆจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
กบั แบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ 

2.2 ศึกษาเทคนิคการสร้างท่ีเก่ียวข้องกับแบบทดสอบความรู้ และทักษะทาง
ทศันศิลป์ 

2.3 น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษามาจัดท า แบบทดสอบความรู้ และทักษะทาง
ทศันศิลป์ เพื่อใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ประกอบด้วย 2 สว่นคือ 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ (รวม 100 คะแนน) จะประกอบด้วย  
1) ด้านความรู้ 10 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน) จ าแนกเป็น การ

ประเมินความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินทกัษะ
กระบวนการในการท างาน  

(1) บอกคณุลกัษณะ คณุสมบติั ความเหมือน ความแตกตา่งได้ถกูต้อง 
(2) สามารถจ าแนกประเภทจดัหมวดหมู่ได้ 
(3) สามารถบอกความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่งๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ได้ 
(4)เข้าใจเก่ียวกบัองค์ประกอบศิลป์และทศันธาตุ 
(5) สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเรียนได้ถกูต้อง 
(6) รู้และเข้าใจกระบวนการท างานสามารถเรียนรู้และมีทกัษะ 
กระบวนการทางเทคนิคการปฏิบติัโดยใช้กระบวนการตา่งๆได้ 
(7) รู้จกัการแสวงหาความรู้ สามารถเช่ือมโยงและน าเสนอความรู้ได้ 
(8) รู้จกัวางแผนขัน้ตอนการท างานอยา่งมีระเบียบ 
(9) สามารถใช้อุปกรณ์ตา่งๆได้ 
(10) สามารถประยกุต์ใช้ทกัษะท่ีเรียนรู้มาได้ 
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2) ด้านทักษะ 5 ข้อ (ข้อละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน) จ าแนกเป็น การ
ประเมินทักษะทางทัศนศิลป์ท่ีเหมาะสมกับวัย และ การประเมินจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์สามารถสร้างและถ่ายทอดผลงานตามจินตนาการได้โดดเด่น แปลกใหม่  และ
หลากหลาย เป็นท่ียอมรับจากครู เพื่อนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

(1) ทกัษะการจดัภาพ วาดภาพระบายสี 
(2) ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
(3) มีความละเอียดรอบคอบ 
(4)มีทกัษะในการแก้ไขปัญหา 
(5) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างและถ่ายทอด

ผลงานตามจินตนาการได้โดดเด่น แปลกใหม่ และหลากหลาย เป็นท่ียอมรับจากครูและเพื่อนและ
ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

2.4 ก าหนดกรอบในการสร้างแบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ วิเคราะห์
เนือ้หา จุดประสงค์ และสร้างแบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์  

2.5 น าแบบทดสอบความรู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญตรวจพิจารณาเพื่อความถกูต้องและความเหมาะสมของเนือ้หาและกิจกรรมที่ใช้ในการ
ทดลองและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  

2.6 น าแบบทดสอบความ รู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้  ไปให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา และความถกูต้องของภาษา เพื่อ
ลงความเห็นและให้คะแนนแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมนัน้ แล้วน าผลการประเมิน
ของผู้ เช่ียวชาญ  ทัง้ 3 ท่าน  มาวิ เคราะห์โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง(IOC: Index of Item 
Objective Congruence) ใช้เกณฑ์ IOC มากกวา่หรือเทา่กบั 0.5 (สวุฒัน์ วฒันวงศ์, 2557) พบวา่ 
แบบทดสอบความรู้ และทักษะทางทศันศิลป์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .67 – 1.00 
แสดงวา่มีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.7 น าแบบทดสอบความรู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ ท่ีผ่านการประเมินจาก
ผู้ เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try out) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
เบญจวรรณศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน แต่มีคุณสมบัติท่ีใกล้เคียงกันกับกลุ่ม

ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ด้วยวิธีการค านวณจากสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( - 
Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (วาโร เพ็งสวสัด์ิ, 2551) ได้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี 
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.74 แสดงว่าแบบทดสอบความรู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ มีความเช่ือมั่นตามเกณฑ์  สามารถ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัได้ 

2.8 จากนัน้น าแบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ ย้อนกลบัไปให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้ แล้วจึงน ามาใช้กับกลุม่ตวัอยา่ง 

ขัน้ตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพของเคร่ืองมือชิน้ที่  3.แบบประเมิน
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้ด าเนินขัน้ตอนในการสร้างดังนี ้

3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการต่างๆจากเอกสาร ต าราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
กับ แบบประเมินปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัย และโปรแกรม Social and emotional 
learning (SEL) (Collaborative for Academic & Social and Emotional Learning (CASEL), 
2018) น ามาประยกุต์ใช้เพื่อสง่เสริมปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (อารมณ์ จิตใจ สงัคม) 

3.2 ศกึษาเทคนิคการสร้างแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 
3.3 น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษามาสร้างแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็ก

ปฐมวยัประกอบด้วย 5 สว่นคือ  
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั (รวม 20 คะแนน) จะประกอบด้วย  

(1) การประเมินการตระหนกัรู้ในตนเอง Self-awareness (4 คะแนน)  
(2) การประเมินการจดัการตนเอง Self-mansgement (4 คะแนน) 
(3) การประเมินการตระหนกัรู้ทางสงัคม Social-awareness (4 คะแนน) 
(4)การประเมินทกัษะความสมัพนัธ์ Relationship skills (4 คะแนน)  
(5) การประเมินการตดัสนิใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ  
Responsible decision making (4 คะแนน) 

3.4 ก าหนดกรอบในการสร้างแบบประเมินปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวัย 
วิเคราะห์เนือ้หา จุดประสงค์ และสร้างแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั  

3.5 น าแบบประเมินปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญตรวจพิจารณาเพื่อความถกูต้องและความเหมาะสมของเนือ้หาและกิจกรรมที่ใช้ในการ
ทดลองและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  

3.6 น าแบบประเมินปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวัย ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ไปให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา และความถกูต้องของภาษา เพื่อ
ลงความเห็นและให้คะแนนแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมนัน้ แล้วน าผลการประเมิน
ของผู้ เช่ียวชาญ ทัง้ 3 ท่าน มาวิเคราะห์โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) ใช้เกณฑ์ IOC มากกวา่หรือเทา่กบั 0.5 (สวุฒัน์ วฒันวงศ์, 2557) พบวา่ 
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แบบประเมินปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .67 – 
1.00 แสดงวา่มีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3.7 น าแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ท่ีผ่านความเห็นชอบของ
ผู้ เช่ียวชาญไปทดลองกบัใช้ (Try out) จดักิจกรรมให้กบันกัเรียนอนุบาลศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเบญจ
วรรณศกึษา ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 15 คน แต่มีคณุสมบติัท่ีใกล้เคียงกนักบักลุม่ตวัอยา่ง เพื่อ

หาคา่ความเช่ือมั่น (reliability) ด้วยวิธีการค านวณจากสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) 
ของครอนบาช (Cronbach) (วาโร เพ็งสวสัด์ิ, 2551) ได้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี .74 แสดงว่า
แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั มีความเช่ือมัน่ตามเกณฑ์ สามารถน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัได้ 

3.8 จากนัน้น าแบบประเมินปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั ย้อนกลบัไปให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาและกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้ แล้วจึงน ามาใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

ขัน้ตอนในการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือชิน้ที่ 4.แบบสังเกตทัศนคติ
ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยได้ด าเนินขัน้ตอนในการสร้างดังนี ้

4.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัการตา่งๆจากเอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
กบั แบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั  
4.2 ศกึษาเทคนิคการสร้างท่ีเก่ียวข้องกบัแบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั 
4.3 น าความรู้ท่ีได้จากการศกึษามาสร้างแบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั 
4.4 ก าหนดกรอบในการสร้างแบบสงัเกตทัศนคติของเด็กปฐมวยั วิเคราะห์เนือ้หา 

จุดประสงค์ และสร้างแบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั  
(1.) ช่างซกัถาม สนใจเรียนรู้สิง่รอบตวัอยา่งตัง้ใจ 

(1.1) มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วยความต้ังใจ ช่างซักถามในส่ิงท่ี 

ตนเองอยากรู้ 
(1.2) ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 

(2.) มีสนุทรียภาพในงานทศันศิลป์ 
(3.) มีความอดทนจดจ่อตัง้มัน่ในการท างาน 
(4.) มีความพึงพอใจในงานของตนเองและผู้ อ่ืนช่ืนชมผลงานและความสามารถ

ของตนเองและผู้ อ่ืน 
(5.) สามารถช่ืนชมผลงาน แสดงความคิดเห็น ได้อยา่งสร้างสรรค์ 
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4.5 น าแบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญตรวจ
พิจารณาเพื่อความถูกต้องและความเหมาะสมของเนือ้หาและกิจกรรมท่ีใช้ในการทดลองและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม  

4.6 น าแบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา และความถูกต้องของภาษา เพื่อลงความเห็นและให้
คะแนนแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมนัน้ แล้วน าผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ ทัง้ 3 
ท่าน มาวิเคราะห์โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) ใช้
เกณฑ์ IOC มากกว่าหรือเทา่กบั 0.5 (สวุฒัน์ วฒันวงศ์, 2557) พบว่า แบบสงัเกตทศันคติของเด็ก
ปฐมวยั ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ มีค่า IOC อยู่ระหวา่ง .67 – 1.00 แสดงว่ามีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

4.7 น าแบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั ท่ีผ่านความเห็นชอบของผู้ เช่ียวชาญไป
ทดลองกบัใช้ (Try out) จัดกิจกรรมให้กบันกัเรียนอนบุาลศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเบญจวรรณศกึษา ท่ี
ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างจ านวน 15 คน แต่มีคุณสมบัติท่ีใกล้เคียงกันกับกลุม่ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความ

เช่ือมั่น (reliability) ด้วยวิธีการค านวณจากสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟา ( - Coefficient) ของครอน
บาช (Cronbach) (วาโร เพ็งสวสัด์ิ, 2551) ได้คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี .74 แสดงวา่แบบสงัเกต
ทัศนคติของเด็กปฐมวัย มีความเช่ือมั่นตามเกณฑ์ สามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวม
ข้อมลูในการวิจยัได้ 

4.8 จากนัน้น าแบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์พิจารณาอีกครัง้ แล้วจึงน ามาใช้กับกลุม่ตวัอยา่ง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขอหนงัสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อออกหนังสือขอ

ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารโรงเรียนในการท าวิจยัและด าเนินการสอนตาม
ตารางกิจกรรมการเรียนการสอนปกติ สร้างความคุ้นเคย คอยสงัเกตการณ์และเก็บข้อมลูเบือ้งต้น 

2. ขัน้ตอนก่อนการทดลอง ท าการประเมินความสามารถ ก่อนการทดลอง (Pretest) โดย
ใช้แบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ พร้อมบนัทึกผลการทดลองเพื่อ
น าไปใช้เป็นข้อมลูเปรียบเทียบกบัผลหลงัการทดลองตอ่ไป 

3. ขัน้ตอนด าเนินการทดลอง โดยใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อใช้ด าเนินการทดลอง 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 40 นาที ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
ด าเนินการทดลองและสงัเกตปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคมโดย บนัทึกลงในแบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวัย ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้รับการจัดประสบการณ์ผ่าน ชุด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการทดลอง ในแต่ละวนันอกจากกิจกรรมท่ี
ผู้ วิจัยจัดขึน้ กลุ่มตัวอย่างยังได้ท ากิจกรรมอ่ืนๆตามตารางกิจกรรมประจ าวันเหมือนเดิมทุก
ประการ 

4. ขัน้หลงัการทดลอง เม่ือสิน้สดุการทดลองใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันา
เด็กปฐมวยั ผู้วิจัยท าการประเมินความสามารถ หลงัการทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบ
ความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ เช่นเดียวกับการทดลองก่อนการทดลอง และน า
แบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยัไปประเมินเพื่อวดัทศันคติ 

5.น าคะแนนท่ีได้จากการใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ซึง่เป็น
คะแนนท่ีได้จากการประเมินโดยใช้ แบบทดสอบความรู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ มาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ  และระหว่างก่อนกับหลังการทดลองโดยใช้สถิติที  ( t-test for 
dependent samples) 

6.น าคะแนนท่ีได้จากการใช้ แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั และแบบ
สงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั ซึง่เป็นคะแนนท่ีได้จากการประเมินโดยใช้ แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั และแบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ

ทางสถิติ ค านวณหาสถิติพืน้ฐาน คา่เฉลีย่ (X̅) 
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การจัดท าและวิเคราะห์ข้อมูล 
1.หาคา่สถิติพืน้ฐานของระดบักระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ก่อนและหลงั

การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยน าข้อมูลไป

ค านวณหาคา่เฉลีย่ (X̅) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. เปรียบเทียบความแตกต่างของระดบักระบวนการเรียนรู้ (ด้านความรู้และทักษะทาง

ทศันศิลป์) ก่อนและหลงัการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั เพื่อศึกษา กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั โดยใช้สถิติที (t – test for dependent – samples) 

3.หาค่าสถิติพืน้ฐานของระดับปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม (ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และ
ทศันคติ) หลงัการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั โดยน า

ข้อมลูไปค านวณหาหาคา่เฉลีย่ (X̅) 
4. ทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
5. น าเสนอข้อมลูในรูปแบบตารางและความเรียง 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าคะแนนท่ีได้จากชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ

พัฒนาเด็กปฐมวัย มาวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรียง ดงัตอ่ไปนี ้

1.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เคร่ืองมือ 
1.1 สถิติท่ีใช้การค านวณค่าความเท่ียงตรง ค านวณจากสูตรค่าดัชนีความ

สอดคล้องแบบ IOC (Item of Objective Congruence index) (พิสณุ ฟองศรี, 2554)  
 

N
R  IOC 


 

 
เม่ือ IOC คือ ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามแบบทดสอบ 

R  คือ ผลรวมของคะแนนของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
N คือ จ านวนผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

 
ก าหนดระดบัความคิดเห็นไว้ดงันี ้

+1 = สอดคล้อง   ถ้าแน่ใจว่าประเด็นการประเมินสอดคล้องกับนิยามศพัท์กระบวนการ
เรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

0 = ไม่แน่ใจ       ถ้าไม่แน่ใจว่าประเด็น การประเมินสอดคล้องกับนิยามศัพ ท์
กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

-1 = ไม่สอดคล้อง หรือแน่ใจว่าประเด็น การประเมินไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์
กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
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1.2 การค านวณคา่ความเช่ือมัน่ด้วยการค านวณจากสตูรแบบสมัประสทิธ์ิแอลฟา      
(  - Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) (พิสณุ ฟองศรี, 2554)  
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เม่ือ   คือ สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่ 
2
i

s  คือ ความแปรปรวนของข้อมลูแตล่ะข้อ 
2
t

s  คือ คะแนนความแปรปรวนของข้อมลูท่ีได้ 

k   คือ จ านวนข้อของเคร่ืองมือ 
 
1.3 สตูรท่ีใช้ส าหรับการค านวณเพื่อหาประสิทธิภาพท่ีเป็นค่าความเช่ือมั่นของชุด

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั และแบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ 
(พิสณุ ฟองศรี, 2554)  

100 
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เม่ือ  E
1
คือ ประสทิธิภาพของกระบวนการ 

 E
2
คือ ประสทิธิภาพของผลลพัธ์ ได้จากคะแนนเฉลีย่ของการท า 

แบบทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนทัง้หมด 
X คือ คะแนนท่ีได้จากการวดัระหวา่งเรียน 
Y  คือ คะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลงัเรียน 
A  คือ คะแนนเต็มจากการวดัระหวา่งเรียน 
B  คือ คะแนนเต็มของการสอบหลงัเรียน 
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2.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 สถิติพืน้ฐาน 

2.1.1 หาคา่เฉลีย่ (Mean) ของคะแนนท่ีได้ (พิสณุ ฟองศรี, 2554)  

 

N
X   X 


 

 
เม่ือ X  คือ คา่เฉลีย่ของคะแนนท่ีได้ 

X คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N คือ จ านวนข้อมลู 
 

2.1.2 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนท่ีได้  
(พิสณุ ฟองศรี, 2554)  
 

 
1-N
X-XS.D.

2



 

 
 

เม่ือ X  คือ คา่เฉลีย่ของคะแนนท่ีได้ 
X คือ ข้อมลูแตล่ะจ านวน 
N คือ จ านวนข้อมลูหรือขนาดตวัอยา่ง 
S.D.คือ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3.สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1 สถิติที (t-test for Dependent) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ

คะแนนท่ีได้ระหวา่งก่อนทดลองกบัหลงัทดลอง (พิสณุ ฟองศรี, 2554)  

 

1-N
DDN

Dt
22

 







 
 

เม่ือ t   คือ คา่สถิติทีท่ีได้จากการค านวณ 
D    คือ ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งระหวา่งข้อมลูแตล่ะคู่ 
D        คือ ผลตา่งของคะแนนระหวา่งข้อมลูแตล่ะคู่ 
N        คือ จ านวนกลุม่ตวัอยา่งหรือจ านวนคู่ 
 

4.การแปลผลระดับกระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
การแปลผลระดับกระบวนการเรียนรู้ (ด้านความรู้ และด้านทักษะ) และ

ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (อารมณ์ จิตใจ สงัคม และทศันคติ) ของเด็กปฐมวยัในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัย
ได้ศึกษาและก าหนดการแปลผลในภาพรวม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของระดบัคะแนน
แบบทดสอบท่ีมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

ตาราง 6 การแปลผลระดบั กระบวนการเรียนรู้และปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

ระดบัผลการเรียน กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม คะแนนระหวา่ง 
4 ดีเยี่ยม 80 - 100 

3.5 ดีมาก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 คอ่นข้างดี 65 – 69 
2 ปานกลาง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่า 51 – 54 
0 ต ่ากวา่เกณฑ์ 0 – 49 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองและการแปลความหมายของการวิเคราะห์

ข้อมลูเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนั  ผู้วิจยัได้ใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 

n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

X̅  แทน คา่เฉลีย่ของคะแนน 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน สถิติการทดสอบคา่ที (t-test) 
df  แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ 
Sig. แทน นยัส าคญัทางสถิติ 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้และ
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  ผา่นชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ดงันี ้
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ตาราง 7 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน กระบวนการเรียนรู้ ด้านความรู้ จากการ
ทดสอบแบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์หลงัการใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั  

กระบวนการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

n X̅ S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน 15 29.333 2.193 9.473 14 .000 
หลงัเรียน 15 38.800 2.883 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั <.05 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบว่า กระบวนการเรียนรู้ ด้านความรู้ ของเด็กปฐมวยัท่ี

ก าลงัศึกษาอยูใ่นชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ หลงัการทดลองเรียนรู้ด้วย 
ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ด้วย t-test   พบวา่ t = 9.473  สงูกวา่ก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั <.05 (Sig.= .000) ซึ่งยอมรับสมมติฐานว่า คะแนนหลงั
เรียนของนกัเรียน สงูกวา่ก่อนการทดลอง 

ตาราง 8 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียน กระบวนการเรียนรู้ ด้านทกัษะ จากการ
ทดสอบแบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์หลงัการใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 

กระบวนการเรียนรู้  
ด้านทักษะ 

n X̅ S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน 15 32.133 2.257 13.355 14 .000 
หลงัเรียน 15 40.666 0.990 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั <.05 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบว่า กระบวนการเรียนรู้ ด้านทกัษะ ของ เด็กปฐมวยัท่ี

ก าลงัศึกษาอยูใ่นชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ หลงัการทดลองเรียนรู้ด้วย 
ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ด้วย t-test   พบว่า t = 13.355  สงูกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั <.05 (Sig.= .000) ซึ่งยอมรับสมมติฐานวา่ คะแนน
หลงัเรียนของนกัเรียน สงูกวา่ก่อนการทดลอง 
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ตาราง 9 ตารางคะแนนเฉลีย่ พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม Social and emotional 
Learning Skills : SEL ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Self-awareness การตระหนกัรู้ในตนเอง  

1. Self-awareness การตระหนักรู้ในตนเอง 
 

ประเด็นที่ศึกษา 
คะแนนรวม  

คนละ10 คะแนน 
 10 กิจกรรม  

(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 
แปลผล 

- ความสามารถบอกความรู้สกึได้ รู้
และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง  

 
125 

 
83.33 

 
ดีเยี่ยม 

- การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ยอมรับและช่ืนชมความสามารถและ
ผลงาน  

 
 

132 

 
 

88.00 

 
 

ดีเยี่ยม 
- การตระหนกัถึงจุดแข็ง คณุคา่ และ
ความต้องการ 

 
109 

 
72.67 

 
ดี 

- ความชอบและช่ืนชมกิจกรรมทาง
ศิลปกรรม  

 
150 

 
100 

 
ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมทัง้หมด (600 คะแนน) 516 86.00 ดีเยี่ยม 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 พบวา่ คะแนนเฉลี่ย พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม 

Social and emotional Learning Skills : SEL ของ เด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาล
ศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
มีคะแนนจาก ความสามารถบอกความรู้สกึได้ รู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง เฉลีย่ 12.5 คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 83.33 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม , การรับรู้ความสามารถของตนเอง ยอมรับและช่ืนชม
ความสามารถและผลงาน เฉลีย่ 13.2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 88.00 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม , การตระหนกั
ถึงจุดแข็ง คุณค่า และความต้องการ เฉลี่ย 10.9 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 72.67 อยู่ในระดับ ดี  , 
ความชอบและช่ืนชมกิจกรรมทางศิลปกรรม เฉลี่ย 15 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 
รวมแล้วสง่ผลให้คะแนนปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมด้าน Self-awareness การตระหนักรู้ในตนเอง มี
คะแนนเฉลีย่ 51.6 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 86.00 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 



  69 

ตาราง 10 ตารางคะแนนเฉลีย่ พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม Social and emotional 
Learning Skills : SEL ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Self-mansgement การจดัการตนเอง 

2. Self-mansgement การจัดการตนเอง 
 

ประเด็นที่ศึกษา 

คะแนนรวม 
 คนละ 10 คะแนน  

10 กิจกรรม  
(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 
แปลผล 

- การรู้จกัควบคมุอารมณ์และพฤตกิรรม
ตนเองได้อย่างเหมาะสมกบัวยั 

106 70.67 ดี 

- การปรับตนเองให้อยู่นิ่ง แสดงออกทาง
อารมณ์ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ 

101 67.33 คอ่นข้างดี 

- การมีความมัน่ใจในตนเอง กล้าท่ีจะ
แสดงออกหรือปฏิบตักิิจกรรมตา่งๆอย่าง
มัน่ใจ 

 
136 

 
90.67 

 
ดีเยี่ยม 

- การรู้จกัหลีกเล่ียง รู้จกัปฏิเสธ และรู้จกับอก
ขอโทษ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และมี
ความสขุขณะท ากิจกรรมท่ีสนใจ  

 
82 

 
54.67 

ผา่เกณฑ์
ขัน้ต ่า 

คะแนนรวมทัง้หมด (600 คะแนน) 425 70.83 ดี 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 พบวา่ คะแนนเฉลี่ย พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม 

Social and emotional Learning Skills : SEL ของ เด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาล
ศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
มีคะแนนจาก การรู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย เฉลี่ย 10.6 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 70.67 อยู่ในระดับ ดี ,การปรับตนเองให้อยู่น่ิง แสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ เฉลีย่ 10.1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 67.33 อยูใ่นระดบั คอ่นข้างดี ,การมี
ความมั่นใจในตนเอง กล้าท่ีจะแสดงออกหรือปฏิบติักิจกรรมต่างๆอย่างมั่นใจ เฉลี่ย 13.6 ความ 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 90.67 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม,การรู้จกัหลกีเลีย่ง รู้จกัปฏิเสธ และรู้จกับอกขอโทษ มี
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และมีความสขุขณะท ากิจกรรมท่ีสนใจ เฉลี่ย 8.2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
54.67 อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า รวมแล้วส่งผลให้คะแนนปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมด้าน Self-
mansgement การจดัการตนเอง มีคะแนนเฉลีย่ 42.5 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 70.83 อยูใ่นระดบั ดี 
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ตาราง 11 ตารางคะแนนเฉลีย่ พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม Social and emotional 
Learning Skills : SEL ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Social-awareness การตระหนกัรู้ทางสงัคม 

3. Social-awareness การตระหนักรู้ทางสังคม 
 

ประเด็นที่ศึกษา 
คะแนนรวม 

คนละ 10 คะแนน  
10 กิจกรรม  

(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 
แปลผล 

- ความสามารถปฏิบตัติามข้อตกลง รู้จกัการ
รอคอยตามล าดบัก่อนหลงั เช่ือฟังค าสัง่สอน
ของพอ่แม ่ครูอาจารย์ มีสมัมาคารวะ  

 
139 

 
92.67 

 
ดีเยี่ยม 

- การรู้จกัการเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพความ
แตกต่างที่หลากหลาย ประพฤติตนตามวฒันธรรมมี
มารยาทมีการแสดงความเคารพตอ่ผู้อื่นจนเป็นนิสยั 
รู้จกัหลีกเล่ียง รู้จกัปฏิเสธ และรู้จกับอกขอโทษ 

 
86 

 
57.33 

 
พอใช้ 

-ความพงึพอใจ ช่ืนชมผลงานความสามารถ
ของตนเองและผู้ อ่ืน 

107 71.33 ดี 

- ความสามารถระบปัุญหาและการวิเคราะห์
สถานการณ์ 

 
54 

 
36.00 

ต ่ากวา่
เกณฑ์ 

คะแนนรวมทัง้หมด (600 คะแนน) 386 64.33 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 พบว่า คะแนนเฉล่ีย พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม Social and 

emotional Learning Skills : SEL ของ เด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเธียร
ประสทิธ์ิศาสตร์ ผา่นชดุกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาเดก็ปฐมวยั มีคะแนนจาก ความสามารถปฏิบตัติาม
ข้อตกลง รู้จกัการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีสมัมาคารวะ เฉล่ีย 13.9 
คดิเป็นเปอร์เซ็นต์ 92.67 อยู่ในระดบั ดีเย่ียม ,การรู้จกัการเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพความแตกตา่งท่ีหลากหลาย 
ประพฤตตินตามวฒันธรรมมีมารยาทมีการแสดงความเคารพตอ่ผู้ อ่ืนจนเป็นนิสยั รู้จกัหลีกเล่ียง รู้จกัปฏิเสธ และ
รู้จักบอกขอโทษ เฉล่ีย 8.6 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 57.33 อยู่ ในระดับ พอใช้ ,ความพึงพอใจ ช่ืนชมผลงาน
ความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืน เฉล่ีย 10.7 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 71.33 อยู่ในระดบั ดี ,ความสามารถระบปัุญหา
และการวเิคราะห์สถานการณ์ เฉล่ีย 5.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 36.00 อยู่ในระดบั ต ่ากว่าเกณฑ์ รวมแล้วส่งผลให้
คะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Social-awareness การตระหนักรู้ทางสงัคม มีคะแนนเฉล่ีย 3.86 คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 64.33 อยู่ในระดบั ปานกลาง 



  71 

ตาราง 12 ตารางคะแนนเฉลีย่ พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม Social and emotional 
Learning Skills : SEL ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Relationship skills ทกัษะความสมัพนัธ์ 

4. Relationship skills ทักษะความสัมพันธ์   
 

ประเด็นที่ศึกษา 
คะแนนรวม 

 คนละ 10 คะแนน  
10 กิจกรรม  

(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 
แปลผล 

- การรู้จกัส่ือสารและมีส่วนร่วม มีสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนเลน่และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

120 80.00 ดีเยี่ยม 

-การรู้จกัการให้ความช่วยเหลือและการ
แบง่ปัน 

120 80.00 ดีเยี่ยม 

- การรู้จกัเจรจาตอ่รอง พดูจงูใจหรือปฏิเสธ 
และการจดัการความเครียด ขดัแย้งได้ 

 
82 

 
54.67 

ผา่เกณฑ์
ขัน้ต ่า 

- การมีความเอาใจใสแ่ละเตม็ใจท่ีจะเข้าใจ
ผู้ อ่ืน  

 
64 

 
42.67 

ต ่ากวา่
เกณฑ์ 

คะแนนรวมทัง้หมด (600 คะแนน) 386 64.33 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 พบวา่ คะแนนเฉลีย่  พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม 

Social and emotional Learning Skills : SEL ของ เด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาล
ศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
มีคะแนนจาก การรู้จักสื่อสารและมีสว่นร่วม มีสมัพนัธ์กบัเพื่อนเลน่และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน เฉลี่ย 
12.0 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 80.00 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม ,การรู้จกัการให้ความช่วยเหลอืและการแบง่ปัน 
เฉลี่ย 12.0 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 80.00 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ,การรู้จักเจรจาต่อรอง พูดจูงใจหรือ
ปฏิเสธ และการจัดการความเครียด ขัดแย้งได้ เฉลี่ย 8.2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 54.67 อยู่ในระดับ 
ผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า ,การมีความเอาใจใสแ่ละเต็มใจท่ีจะเข้าใจผู้ อ่ืน เฉลี่ย 6.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
42.67 อยู่ในระดบั ต ่ากวา่เกณฑ์ รวมแล้วสง่ผลให้คะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Relationship 
skills ทกัษะความสมัพนัธ์ มีคะแนนเฉลีย่ 3.86 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 64.33 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
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ตาราง 13 ตารางคะแนนเฉลีย่ พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม Social and emotional 
Learning Skills : SEL ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Responsible decision making การตดัสนิใจที่
เหมาะสม มีความรับผิดชอบ  

5. Responsible decision making การตัดสินใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ  
 

ประเด็นที่ศึกษา 
คะแนนรวม 

คนละ 10 คะแนน  
10 กิจกรรม  

(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

 
แปลผล 

- การมีความรับผิดชอบในการกระท า 
ท างานท่ีได้รับมอบหมายและ
สร้างสรรค์ผลงานจนส าเร็จ มีวินยัเก็บ
ของเข้าท่ีหลงัจากเลน่หรือใช้เสร็จทกุ
ครัง้ หรือ ทิง้ขยะถกูท่ี 

 
 
 

119 

 
 
 

79.33 

 
 
 
ดี 

- การมีความซือ่สตัย์สจุริต ยอมรับผิด
ไม่โกหก มีคณุธรรมและจริยธรรม  

 
141 

 
94.00 

 
ดีเยี่ยม 

- การรู้จกัให้อภยัคนอ่ืน เคารพใน
ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร 

 
84 

 
56.00 

 
พอใช้ 

- การรู้จกัแนวทางการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง เช่นการปรับตวัให้ยืดหยุน่ตอ่
ความเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

 
 
60 

 
 

40.00 

 
ต ่ากวา่
เกณฑ์ 

คะแนนรวม  404 67.33 คอ่นข้างดี 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 พบวา่ คะแนนเฉลี่ย พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม 

Social and emotional Learning Skills : SEL ของ เด็กปฐมวัยท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาล
ศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
มีคะแนนจาก การมีความรับผิดชอบในการกระท า ท างานท่ีได้รับมอบหมายและสร้างสรรค์ผลงาน
จนส าเร็จ มีวินยัเก็บของเข้าท่ีหลงัจากเลน่หรือใช้เสร็จทุกครัง้ หรือ ทิง้ขยะถกูท่ี เฉลี่ย 11.9 คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 79.33 อยู่ในระดับ ดี ,การมีความซื่อสตัย์สจุริต ยอมรับผิดไม่โกหก มีคุณธรรมและ
จริยธรรม เฉลี่ย 14.1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 94.00 อยู่ในระดบั ดีเยี่ยม ,การรู้จกัให้อภยัคนอ่ืน เคารพ
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ในประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร เฉลี่ย 8.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 56.00 อยู่ในระดบั พอใช้ ,การรู้จัก
แนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่นการปรับตวัให้ยืดหยุน่ตอ่ความเปลีย่นแปลงต่างๆ เฉลี่ย 6.0 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 40.00 อยูใ่นระดบั ต ่ากว่าเกณฑ์ รวมแล้วสง่ผลให้คะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม
ด้าน Responsible decision making การตดัสินใจท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย 
40.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 67.33 อยูใ่นระดบั คอ่นข้างดี 
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ตาราง 14 ตารางคะแนนเฉลีย่ ด้านทศันคติ หลงัการใช้แบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั ชุด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 

ประเด็นที่ศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉล่ีย ระดับ 

5 4 3 2 1 
 

ทัศนคต ิ

ด้านทศันคติ คือ วดัทศันคติตอ่การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมศิลปะ  

1. มีหลกัการเรียนรู้ช่างซกัถาม สนใจ

เรียนรู้สิง่รอบตวัอยา่งตัง้ใจ 8 4 3 0 0 4.33 มากท่ีสดุ 

1.1 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

เรียนรู้ด้วยความตัง้ใจ ช่างซกัถามในสิง่

ท่ีตนเองอยากรู้ 
9 6 0 0 0 4.50 มากท่ีสดุ 

1.2 ความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการ

ตา่งๆ 4 6 4 1 0 3.87 มาก 

2. มีสนุทรียภาพในงานทศันศิลป์ 7 4 4 0 0 4.20 มากท่ีสดุ 

3. มีความอดทนจดจ่อตัง้มัน่ในการ

ท างาน 
7 6 2 0 0 

 
4.33 

มากท่ีสดุ 

4. มีความพงึพอใจในงานของตนเองและผู้ อ่ืน 
4.1 ช่ืนชมผลงานและความสามารถ

ของตนเอง 
7 7 1 0 0 

 
4.40 

มากท่ีสดุ 

4.2 ช่ืนชมผลงานและความสามารถ

ผู้ อ่ืน 2 2 1 8 2 2.60 ปานกลาง 

5. สามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ 

วิจารณ์ วิพากษ์ ได้อยา่งสร้างสรรค์ 1 1 3 3 7 2.07 ปานกลาง 
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ผลการประเมินจากแบบสงัเกตทศันคติ ตามตาราง 10 พบวา่ พฤติกรรมของเด็กปฐมวยั
ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ หลงัการใช้แบบสงัเกต
ทศันคติของเด็กปฐมวยั ผา่นชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั มีคะแนนทศันคติ 
ด้านการมีหลกัการเรียนรู้ช่างซกัถาม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตวัอยา่งตัง้ใจมีคะแนนเฉลี่ยเทา่กับ 4.33 
อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ,มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วยความตัง้ใจ ช่างซักถามในสิ่งท่ี
ตนเองอยากรู้เฉลี่ย เท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับ มากท่ีสุด, ด้านความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ตา่งๆเฉลีย่ เทา่กบั 3.87 อยูใ่นระดบั มาก ,ด้านสนุทรียภาพในงานทศันศิลป์เฉลีย่ เท่ากบั 4.20 อยู่
ในระดบั มากท่ีสดุ ,ด้านความอดทนจดจ่อตัง้มัน่ในการท างานเฉลีย่ เทา่กบั 4.33 อยูใ่นระดบั มาก
ท่ีสดุ ,ด้านความพึงพอใจในงานของตนเองและผู้ อ่ืน ช่ืนชมผลงานและความสามารถของตนเอง 
เฉลี่ย เท่ากับ 4.40 อยู่ในระดบั มากท่ีสุด ,ด้านความพึงพอใจในงานของตนเองและผู้ อ่ืน ช่ืนชม
ผลงานและความสามารถผู้ อ่ืน เฉลี่ย เท่ากับ 2.60 อยู่ในระดับ ปานกลาง ,ด้านสามารถช่ืนชม
ผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้อยา่งสร้างสรรค์เฉลีย่ เทา่กบั 2.07 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเก่ียวกับการศึกษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพันธ์ทาง
สังคม  ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ ด้านความรู้และทกัษะทางทศันศิลป์ ก่อนและหลงัการทดลองใช้
ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั และศึกษาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และทศันคติ 
ของเด็กปฐมวยัท่ีเรียนรู้ผา่นชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั กลุม่ตวัอยา่งเป็น
เด็กปฐมวยัชายและหญิง ระดบัอาย ุ4-5 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 
2561 ของโรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ท่ีได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดซึง่ใช้
เป็นกลุม่ทดลองในการวิจยัจ านวน 15 คน ท่ีได้รับการจดักิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ซึ่งมีความเท่ียงตรงตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญโดยใช้ค่าดชันีความ
สอดคล้องความเท่ียงตรง (IOC) อยู่ระหว่าง .67-1.00 และประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ( E1 / E 2 ) 
เทา่กบั 80.53/ 86.60 มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.74 ซึง่สรุปผลการศกึษาวิจยัได้ดงันี ้

สรุปผลการวิจัย 
เด็กปฐมวยั ระดบัอาย ุ4-5 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชัน้อนบุาลศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 

ของโรงเรียนเธียรประสทิธ์ิศาสตร์  
1.ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

1.1 ด้านความรู้ การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้านความรู้ จากการทดสอบ
แบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์หลงัการใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันา
เด็กปฐมวัย ด้วย t-test   พบว่า t = 9.473  มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ <.05 (Sig.= .000) ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานว่า คะแนนหลงัเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดบั .05 

1.2 ด้านทกัษะ การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้านทกัษะ จากการทดสอบ
แบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์หลงัการใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันา
เด็กปฐมวยั ด้วย t-test   พบว่า t = 13.355  มีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั <.05 (Sig.= .000) ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐานว่า คะแนนหลงัเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดบั .05  
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2. ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย ระหว่างด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม พฒันาการทาง
อารมณ์ จิตใจ และสงัคม ( Social and emotional Learning Skills : SEL) ของเด็กปฐมวยั ด้าน 
Self-awareness  การรู้จักตนเอง Self-mansgement การจัดการตนเอง Social-awareness การ
รับรู้ทางสงัคม Relationship skills ทักษะความสมัพันธ์ Responsible decision making การ
ตดัสนิใจท่ีเหมาะสม มีความรับผิดชอบ ของเด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม พบวา่  

2.1 คะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Self-awareness การตระหนกัรู้ในตนเอง 
มีคะแนนเฉลีย่ 51.6 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 86.00 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม   

มีคะแนนจาก ความสามารถบอกความรู้สึกได้ รู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง 
เฉลี่ย 12.5 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 83.33 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม, การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงาน เฉลี่ย 13.2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 88.00 อยู่ในระดบั ดี
เยี่ยม, การตระหนกัถึงจุดแข็ง คณุค่า และความต้องการ เฉลีย่ 10.9 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 72.67 อยู่
ในระดบั ดี, ความชอบและช่ืนชมกิจกรรมทางศิลปกรรม เฉลี่ย 15 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 100 อยู่ใน
ระดบั ดีเยี่ยม  

2.2 คะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Self-mansgement การจัดการตนเอง มี
คะแนนเฉลีย่ 42.5 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 70.83 อยูใ่นระดบั ดี  

มีคะแนนจาก การรู้จกัควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้อยา่งเหมาะสมกับ
วยั เฉลี่ย 10.6 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 70.67 อยู่ในระดับ ดี ,การปรับตนเองให้อยู่น่ิง แสดงออกทาง
อารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เฉลี่ย 10.1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 67.33 อยู่ในระดับ 
ค่อนข้างดี ,การมีความมั่นใจในตนเอง กล้าท่ีจะแสดงออกหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างมั่นใจ 
เฉลีย่ 13.6 ความ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 90.67 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม,การรู้จกัหลกีเลีย่ง รู้จกัปฏิเสธ และ
รู้จักบอกขอโทษ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และมีความสขุขณะท ากิจกรรมท่ีสนใจ เฉลี่ย 8.2 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 54.67 อยูใ่นระดบั ผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่า  

2.3 คะแนนปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมด้าน Social-awareness การตระหนักรู้ทาง
สงัคม มีคะแนนเฉลีย่ 3.86 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 64.33 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

มีคะแนนจาก ความสามารถปฏิบัติตามข้อตกลง รู้จักการรอคอยตามล าดับ
ก่อนหลงั เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีสมัมาคารวะ เฉลี่ย 13.9 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
92.67 อยู่ในระดบั ดีเยี่ยม ,การรู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพความแตกต่างท่ีหลากหลาย 
ประพฤติตนตามวฒันธรรมมีมารยาทมีการแสดงความเคารพต่อผู้ อ่ืนจนเป็นนิสยั รู้จักหลีกเลี่ยง 
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รู้จกัปฏิเสธ และรู้จักบอกขอโทษ เฉลีย่ 8.6 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 57.33 อยูใ่นระดบั พอใช้ ,ความพึง
พอใจ ช่ืนชมผลงานความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืน เฉลี่ย 10.7 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 71.33 อยูใ่น
ระดับ ดี ,ความสามารถระบุปัญหาและการวิเคราะห์สถานการณ์ เฉลี่ย 5.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
36.00 อยูใ่นระดบั ต ่ากวา่เกณฑ์  

2.4 คะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Relationship skills ทกัษะความสมัพนัธ์ 
มีคะแนนเฉลีย่ 3.86 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 64.33 อยูใ่นระดบั ปานกลาง  

มีคะแนนจาก การรู้จักสื่อสารและมีส่วนร่วม มีสัมพันธ์กับเพื่อนเล่นและ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน เฉลีย่ 12.0 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 80.00 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม ,การรู้จกัการให้ความ
ช่วยเหลอืและการแบง่ปัน เฉลีย่ 12.0 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 80.00 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม ,การรู้จกัเจรจา
ต่อรอง พูดจูงใจหรือปฏิเสธ และการจัดการความเครียด ขดัแย้งได้ เฉลี่ย 8.2 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
54.67 อยูใ่นระดบั ผ่านเกณฑ์ขัน้ต ่า ,การมีความเอาใจใสแ่ละเต็มใจที่จะเข้าใจผู้ อ่ืน เฉลีย่ 6.4 คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ 42.67 อยูใ่นระดบั ต ่ากวา่เกณฑ์  

2.5 คะแนนปฏิสัมพันธ์ทางสงัคมด้าน Responsible decision making การ
ตดัสนิใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย 40.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 67.33 อยูใ่นระดบั 
คอ่นข้างดี 

มีคะแนนจาก การมีความรับผิดชอบในการกระท า ท างานท่ีได้รับมอบหมายและ
สร้างสรรค์ผลงานจนส าเร็จ มีวินยัเก็บของเข้าท่ีหลงัจากเลน่หรือใช้เสร็จทุกครัง้ หรือ ทิง้ขยะถูกท่ี 
เฉลีย่ 11.9 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 79.33 อยู่ในระดบั ดี ,การมีความซื่อสตัย์สจุริต ยอมรับผิดไม่โกหก 
มีคณุธรรมและจริยธรรม เฉลีย่ 14.1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 94.00 อยู่ในระดบั ดีเยี่ยม ,การรู้จกัให้อภยั
คนอ่ืน เคารพในประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร เฉลี่ย 8.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 56.00 อยู่ในระดับ 
พอใช้ ,การรู้จักแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่นการปรับตวัให้ยืดหยุ่นต่อความเปลีย่นแปลง
ตา่งๆ เฉลีย่ 6.0 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 40.00 อยูใ่นระดบั ต ่ากวา่เกณฑ์  

2.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนรวมเฉลี่ย คะแนนด้านทศันคติ หลงัการ
ใช้แบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั ผ่านชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั มี
คะแนนทศันคติ ด้านการมีหลกัการเรียนรู้ช่างซกัถาม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตวัอย่างตัง้ใจมีคะแนน
เฉลี่ยเทา่กบั 4.33 อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ ,มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วยความตัง้ใจ ช่าง
ซกัถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู้เฉลีย่ เท่ากบั 4.50 อยู่ในระดบั มากท่ีสดุ, ด้านความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้
ด้วยวิธีการต่างๆเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 อยู่ในระดับ มาก ,ด้านสุนทรียภาพในงานทัศนศิลป์เฉลี่ย 
เทา่กบั 4.20 อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ ,ด้านความอดทนจดจ่อตัง้มัน่ในการท างานเฉลีย่ เท่ากบั 4.33 
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อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ,ด้านความพึงพอใจในงานของตนเองและผู้ อ่ืน ช่ืนชมผลงานและ
ความสามารถของตนเอง เฉลี่ย เทา่กับ 4.40 อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ ,ด้านความพงึพอใจในงานของ
ตนเองและผู้ อ่ืน ช่ืนชมผลงานและความสามารถผู้ อ่ืน เฉลี่ย เท่ากับ 2.60 อยูใ่นระดบั ปานกลาง ,
ด้านสามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้อยา่งสร้างสรรค์เฉลีย่ เท่ากบั 2.07 อยูใ่น
ระดบั ปานกลาง 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้และปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคมผ่าน

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยัซึ่งสามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้การศกึษา
ปฐมวยั ส าหรับเด็กอายุ 4 - 5 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลกัษณะของการอบรมเลีย้งดูและให้
การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ตามวัย
และความสามารถของแต่ละบุคคล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561)ประสบการณ์
ส าคญัท่ีสง่เสริมพฒันาการด้านกระบวนการเรียนรู้ จิตใจ อารมณ์และสงัคมให้กับเด็กปฐมวยัจึง
เป็นสิ่งท่ีครูผู้ สอนควรให้ความตระหนัก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560) การจัด
กิจกรรมเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ ทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ ควบคูไ่ปกบัการพฒันา
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ท า ง สั ง ค ม  ( Social and emotional Learning Skills :SEL) (Collaborative for 
Academic & Social and Emotional Learning (CASEL), 2018) เพื่อสง่เสริมการพฒันาความฉลาด
ด้านอารมณ์จิตใจ และสงัคม (EF) ของเด็กปฐมวยั เป็นการจดัประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับเด็กปฐมวยัให้พร้อมท่ีจะเผชิญสภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปเม่ือเจริญเติบโตขึน้ การน ากิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์มาประยุกต์กับการสอน โดยเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อพฒันาทักษะกระบวนการ
เรียนรู้ และพฒันาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม โดยใช้ทฤษฎีแนวคิดพหปัุญญา และแบบพหศิุลปศึกษา
เชิงผู้ มีความสามารถพิเศษซีไอเอสเอสทีหรือซิสส์ท (CISST) (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2548) และวิธีการ
สอนสะตีม  (STEAM)  บูรณาการกับ โปรแกรม Social and emotional Learning Skills :SEL จึง
น่าจะเกิดประโยชน์ เพราะศิลปะ หรือวิธีการต่างๆ เช่น การวาดภาพ ระบายสี พิมพ์ภาพ ปัน้ ฉีก 
ตดั ปะ การประดิษฐ์ ฯลฯ เด็กจะเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกนั ผา่นการกระท าด้วยตนเอง 
อีกทัง้เด็กจะได้เรียนรู้ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ดงันัน้ความเปลี่ยนแปลงทางด้านทกัษะกระบวนการ
เรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวัย ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม จึงมีพฒันาการดีขึน้เป็นล าดบั 
ซึง่สามารถน าสรุปผลการวิจยัมาอภิปรายผลได้ดงันี ้
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จากการน าชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม มาใช้จดักิจกรรมให้กบัเด็กปฐมวยั อาย ุ4 – 5 ปี ระดบั ชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ เป็นจ านวน 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 40 นาที พบวา่ สามารถ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวยัได้ ด้านความรู้ การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
ด้านความรู้ จากการทดสอบแบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์หลงัการใช้ ชุดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั ด้วย t-test   พบวา่ t = 9.473  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
<.05 (Sig.= .000) ซึ่งยอมรับสมมติฐานว่า คะแนนหลงัเรียนของนกัเรียน สงูกว่าก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ท่ีตรงกบัความสนใจ
ของผู้ เรียนและเม่ือศึกษาเปรียบเทียบด้านตา่งๆ ภายในกระบวนการเรียนรู้ ท าให้พบวา่สอดคล้อง
กับทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัสูตร (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2560) ท่ี
ศกึษามา เน่ืองจากกระบวนการสอนครอบคลมุการพฒันาการในทกุด้าน อีกทัง้ยงัสง่เสริมและเปิด
โอกาสให้เด็กเกิดแรงจูงใจท่ีจะศึกษาสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดในการพัฒนาเด็กยุค 4.0 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) ท่ีให้เด็กเกิดความ
ต่ืนตวั สนกุไปกบัการเรียน และเพิ่มความเช่ือมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองได้ ด้านทกัษะ การทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน ด้านทกัษะ จากการทดสอบแบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์หลงั
การใช้ ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  ด้วย t-test   พบว่า t = 13.355  มี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ <.05 (Sig.= .000) ซึ่งยอมรับสมมติฐานว่า คะแนนหลังเรียนของ
นกัเรียน สงูกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ท่ีตรงกับความสนใจของผู้ เรียนและเม่ือศึกษาเปรียบเทียบด้านต่างๆ ภาย ใน
กระบวนการเรียนรู้ท าให้พบว่าสอดคล้องกับทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ (วนัทนีย์ รัตนบุรี, 2550) 
และ (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2548) ท่ีศึกษามาเน่ืองจากแนวการสอนแบบบูรณาการให้เด็กได้ลงมืองกระ
ท าผ่านกระบวนการเลน่ และศาสตร์อ่ืนๆ ย่อมให้การจัดการเรียนรู้มีความน่าสนใจและเหมาะแก่
ยคุสมยัศตวรรษท่ี 21 ท่ีดงึศกัยภาพในตวัเด็กออกมาให้ได้ค้นพบมากท่ีสดุ 

ส าหรับปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม และทศันคติ ของเด็ก
ปฐมวยั หลงัการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม  นกัเรียนมีพฒันาการในทุกๆ ด้านดีขึน้ด้วยเช่นกัน โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยเพิ่มขึน้ และเม่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบด้านต่างๆ ภายในปฏิสมัพันธ์ทางสังคม และเม่ือศึกษาคะแนนในภาพรวม
เก่ียวกับกับกระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม การพฒันาการ( Social and emotional 
Learning Skills : SEL) ของเด็กปฐมวยั พบวา่ หลงัการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
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เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสงัคม เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยภาพรวม
พฒันาขึน้อยู่ในระดบั ดี เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบวา่ คะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Self-
awareness การตระหนกัรู้ในตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 51.6 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 86.00 อยู่ในระดบั ดี
เยี่ยม  โดยคะแนนในส่วนของ ความชอบและช่ืนชมกิจกรรมทางศิลปกรรม เฉลี่ย 15. คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 100 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีคะแนนอยู่ในล าดบัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ กิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก และท าให้เกิดความสนใจและ การตระหนกั
ถึงจุดแข็ง คณุคา่ และความต้องการ เฉลีย่ 10.9 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 72.67 อยู่ในระดบั ดี มีคะแนน
อยู่ในล าดบัต ่าท่ีสดุ อาจเป็นเพราะยงัไม่เข้าใจในกระบวนการของการเข้าใจถึงคุณค่าและความ
ต้องการ คะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Self-mansgement การจัดการตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
42.5 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 70.83 อยู่ในระดบั ดี โดยคะแนนในสว่นของ การมีความมั่นใจในตนเอง 
กล้าท่ีจะแสดงออกหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างมั่นใจ เฉลี่ย 13.6 ความ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
90.67อยู่ในระดบั ดีเยี่ยมมีคะแนนอยู่ในล าดบัมากท่ีสดุ อาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมสง่เสริมให้กล้า
แสดงออกมากยิ่งขึน้ การปรับตนเองให้อยู่น่ิง แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
ต่างๆ เฉลี่ย 10.1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 67.33 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีมีคะแนนอยู่ในล าดับต ่าท่ีสุด 
อาจเป็นเพราะต้องใช้เวลามากกว่านีใ้ห้การปรับตัวส าหรับเด็กปฐมวัยคะแนนปฏิสมัพันธ์ทาง
สงัคมด้าน Social-awareness การตระหนกัรู้ทางสงัคม มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
64.33 อยู่ในระดบั ปานกลาง โดยคะแนนในสว่นของ ความสามารถปฏิบติัตามข้อตกลง รู้จักการ
รอคอยตามล าดบัก่อนหลงั เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีสมัมาคารวะ เฉลีย่ 13.9 คิด
เป็นเปอร์เซ็นต์ 92.67 อยู่ในระดบั ดีเยี่ยม มีคะแนนอยู่ในล าดบัมากท่ีสดุ อาจเป็นเพราะเด็กๆเข้า
ในกติกา ความสามารถระบุปัญหาและการวิเคราะห์สถานการณ์ เฉลี่ย 5.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
36.00 อยูใ่นระดบั ต ่ากวา่เกณฑ์มีคะแนนอยู่ในล าดบัต ่าท่ีสดุ อาจเป็นเพราะต้องได้รับการอธิบาย
เพื่อให้เข้าใจมากกวา่นี ้คะแนนปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมด้าน Relationship skills ทกัษะความสมัพนัธ์ 
มีคะแนนเฉลีย่ 3.86 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 64.33 อยู่ในระดบั ปานกลาง โดยคะแนนในสว่นของ การ
รู้จักสื่อสารและมีส่วนร่วม มีสมัพันธ์กับเพื่อนเล่นและท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เฉลี่ย 12.0 คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 80.00 อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม ,การรู้จักการให้ความช่วยเหลอืและการแบง่ปัน เฉลีย่ 12.0 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 80.00 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม มีคะแนนอยู่ในล าดับมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะ
กิจกรรมท่ีเอือ้ต่อการกิจกรรมกลุม่มากขึน้ ต้องปรึกษาและช่วยเหลือกันมากยิ่งขึน้ การมีความเอา
ใจใสแ่ละเต็มใจท่ีจะเข้าใจผู้ อ่ืน เฉลี่ย 6.4 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 42.67 อยู่ในระดบั ต ่ากว่าเกณฑ์ มี
คะแนนอยูใ่นล าดบัต ่าท่ีสดุ อาจเป็นเพราะตามทฤษฎีพฒันาการด้านสงัคมของเด็ก ท่ีพึง่เข้าสูก่าร
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ปรับตัวเล่นกับเพื่อ เน่ืองจากยังอยู่ในการเล่นกับตนเอง คะแนนปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ด้าน 
Responsible decision making การตดัสนิใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลีย่ 40.4 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 67.33 อยู่ในระดบั ค่อนข้างดี โดยคะแนนในสว่นของการมีความซื่อสตัย์สจุริต 
ยอมรับผิดไม่โกหก มีคุณธรรมและจริยธรรม เฉลี่ย 14.1 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 94.00 อยู่ในระดบั ดี
เยี่ยมมีคะแนนอยู่ในล าดบัมากท่ีสดุ การรู้จักแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่นการปรับตวัให้
ยืดหยุน่ตอ่ความเปลีย่นแปลงตา่งๆ เฉลีย่ 6.0 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 40.00 อยู่ในระดบั ต ่ากวา่เกณฑ์ 
มีคะแนนอยูใ่นล าดบัต ่าท่ีสดุ อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการเจอปัญหาอาจจะยงัไม่มากพอครู
ควรสร้างสถานการณ์และเปิดโอกาสให้เด็กได้เผชิญปัญหามากยิ่งขึน้ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คะแนนรวมเฉลี่ย คะแนนด้านทัศนคติ หลงัการใช้แบบสงัเกตทัศนคติของเด็กปฐมวัย ผ่านชุด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั มีคะแนนทศันคติ โดยคะแนนในสว่นของมีความ
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วยความตัง้ใจ ช่างซกัถามในสิง่ท่ีตนเองอยากรู้เฉลีย่ เทา่กบั 4.50 อยู่
ในระดับ มากท่ีสุดมีคะแนนอยู่ในล าดับมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะตัวกิจกรรมสนับสนุนให้เด็กมี
ความสนใจในการเรียนรู้ ด้านสามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้อย่างสร้างสรรค์
เฉลี่ย เท่ากับ 2.07 อยู่ในระดบั ปานกลางมีคะแนนอยู่ในล าดบัต ่าท่ีสดุ อาจเป็นเพราะเด็กยงัไม่
เข้าใจการวิเคราะห์งาน ต้องมีการจัดประสบการณ์มากกว่านีก้ารจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก
ปฐมวยัเพื่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ สงัคม และทศันคติ
เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยสร้างเสริมศกัยภาพของเด็กให้มีความพร้อมท่ีจะเลือ่นชัน้ไปศกึษาเรียนรู้
ในระดับท่ีสูงขึน้ด้วยความพร้อมสมบูรณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 
ดงันัน้ครูผู้ สอนจึงควรสรรหาแนวทางหรือนวตักรรมท่ีเหมาะสมมาใช้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างต่อเน่ืองและให้มีประสิทธิ  เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active Learning) การเล่า
นิทานช่วยให้เด็กได้เลยีบแบบพฤติกรรมของตวัละครนัน้ๆเป็นวิธีการท่ีเด็กเกิดการเรียนรู้ทางสงัคม
ท่ีดี เพื่อปลกูฝังจริยธรรมให้เกิดขึน้กับเด็กโดยการเลียนแบบเน่ืองจากเด็กท่ีได้รับการเรียนรู้อย่าง
เป็นกระบวนการจะมีความสามารถในการคิด การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ปรับตวัได้ดี มีความ
เช่ือมั่น และมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน  เพราะสามารถเข้าใจสถานการณ์  อารมณ์ 
ความรู้สกึและความต้องการของผู้ อ่ืน โดยครอบคลมุการรู้จักตนเองและช่วยเหลือตนเอง ติดต่อ
สมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนและอยูใ่นสงัคมกับผู้ อ่ืน การยอมรับกฎเกณฑ์และค่านิยมของ
สงัคมล้วนแตเ่ป็นการปลกูฝังพฒันาการท่ีจะเป็นพืน้ฐานส าคญัของชีวิตในอนาคต  
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ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 
1.จดักิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการท่ีหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และการ

จดักิจกรรมทัง้กลุม่ใหญ่ กลุม่ยอ่ย และรายบุคคล เพื่อฝึกให้เด็กได้ฝึกการท างานแบบมีปฏิสมัพนัธ์
ผา่นการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน ภายใต้ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2.ควรจัดกิจกรรมสนับสนุนการสอน เช่น การอบครูผู้ สอนเก่ียวกับ  Social and 
emotional Learning Skills: SEL 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาโดยออกแบบการวิจยัในรูปแบบ Pretest Posttest Control Group Design 

เพื่อตรวจสอบกบัผลท่ีได้ในระบบวิจยั 
2. ควรน าไปศึกษาในระดบัประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการพฒันากระบวนการ

เรียนรู้และพฒันาการด้านอารมณ์จิตใจ สงัคม และทศันคติ 
3. ทกัษะด้าน Social and emotional Learning Skills : SEL เป็นเร่ืองระเอียดมากควร

ศกึษาเพียงรายด้านทีละด้าน 
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ภาคผนวก ก. 
- รายนามผู้ เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือเร่ือง การศกึษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์

ทางสงัคม ผา่นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
 

1. อาจารย์มณฑา ไร่ทมิ 
ศกึษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการพิเศษ หนว่ยศกึษานิเทศก์ ส านกัการศกึษากรุงเทพมหานคร 

2. อาจารย์กรกฎ แพทย์หลักฟ้า 
ผู้จดัการ บริษัท ภาพลกัษณ์ศิลปะสร้างสรรค์ จ ากดั Creative Art Image co.,LTD 

3. อาจารย์ ดร. อธิพัชร์ วจิิตสถิตรัตน์ 
หวัหน้าสาขาวิชาศิลปศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เร่ือง การศึกษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม ผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่ อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
STUDY OF THE LEARNING PROCESS AND SOCIAL INTERACTION CREATIVE ART 
ACTIVITY FOR EARLY CHILDHOOD DEVELOMENT 
ผู้วิจยั นางสาวนบักญัจน์   วาสกลุ คณะกรรมการควบคมุ 
รหสัประจ าตวั 57199130396                ผศ. ดร. จกัรพงษ์ แพทย์หลกัฟา้  ท่ีปรึกษา 
ปริญญา  การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) 
สาขาวิชา ศิลปกรรมศาสตร์ศกึษา  
ปีการศกึษา 2561 

ผลของการตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1.ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 10 กิจกรรม 

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

2.แบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
3.แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
4.แบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั 

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

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

(                                                   ) 
ผู้ เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคณุวฒุิ 
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แบบประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
แบบสอบถามการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC ของวจิยั 

เร่ือง การศกึษากระบวนการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านทกัษะ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และทศันคติ  
ผา่นชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
ค าชีแ้จง  ขอให้ท่านผู้ เช่ียวชาญได้กรุณาแสดงความคิดเห็นของท่าน โดยใสเ่คร่ืองหมาย () ลง
ในช่องความคิดเห็นของทา่นพร้อมเขียนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุง
ตอ่ไป 

แบบสอบถามการหาคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC ของชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ ด้านความรู้ ทกัษะ ทศันคติ และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

 
 

ล าดบั 

 
 

วตัถปุระสงค์ 

 
 

รายการประเมิน 

ความคิดเห็น  
 

ข้อเสนอ
แนะ 

เหมาะ
สม 

 
+1 

ไม่
แนใ่จ 

 
0 

ไม่
เหมาะ
สม 
-1 

1. ตวัแปรต้น ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 

    

2. ด้านความรู้   
ด้านทกัษะ   

แบบทดสอบความรู้ และ
ทกัษะทางทศันศิลป์ 

    

3. ด้าน
ปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

    

4. ด้านทศันคติ แบบสงัเกตทศันคติของเด็ก
ปฐมวยั 

    

 

 

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

(                                                   ) 

ผู้ เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคณุวฒุิ 
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ตารางผลการตรวจสอบความคิดเห็นโดยผู้เช่ียวชาญต่อชุดกิจกรรม 
ตารางผลการประเมินความเท่ียงตรงของ วิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้าน

ความรู้ ด้านทกัษะ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และทศันคติ ผา่นชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันา
เด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  3 ท่าน จากแบบสอบถามการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC 

1. ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
2. แบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ 
3. แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 
4. แบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั 

 

ตารางผลการตรวจสอบความคิดเห็นโดยผู้ เช่ียวชาญ 
วตัถปุระสงค์
ล าดบัท่ี 

 
รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญ 

ผลรวม
ของ

คะแนน 

คา่เฉลีย่ IOC 

∑𝑅

𝑁
 

 
ความ
หมาย คนท่ี 

1 
คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

1. ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 

 
-1 

 
+1 

 
+1 

 
1 

 
0.3 

ใช้
ไม่ได้ 

2. แบบทดสอบความ รู้ และ
ทกัษะทางทศันศิลป์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

3. แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

 
ใช้ได้ 

4. แบบสังเกตทัศนคติของเด็ก
ปฐมวยั 

+1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ข. 
- ชุดเคร่ืองมือการวิจยัเร่ือง การศกึษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในการวิจยั 
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คู่มือแนะน าการใช้ชุดเคร่ืองมือเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย 

ค าชีแ้จง 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจัยได้สร้างใช้ชุดเคร่ืองมือ เพื่อการวิจัยเร่ือง การศึกษากระบวนการ

เรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในการวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้ 
1.ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
2.แบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ 
3.แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 
4.แบบสงัเกตทศันคติของเด็กปฐมวยั 
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เคร่ืองมือชิน้ที่ 1 ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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โรงเรียนเธียรประสิทธ์ิศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ : หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พ.ศ. 2560-2579 

รายวิชา ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
ชดุกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยั 

ระดบัชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี  2    ปีการศกึษา  2561 

1. สาระส าคัญ  
หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั ส าหรับเด็กอายุ 4-5 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลกัษณะของ

การอบรม เลีย้งดูและให้การศึกษา ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็ก ให้เด็กมีพฒันาการทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวยั และความสามารถของแตล่ะบุคคล  ในรูป
ของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นเน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความ
แตกตา่งระหวา่งบุคคลและบริบทของสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 
2. สาระการเรียนรู้/ประสบการณ์ส าคัญ 

เป็นการสนบัสนุนให้เด็ก ได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึของตนเองท่ีเหมาะสม
กับวยัตระหนักถึงลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีเป็นอัตลกัษณ์ ความเป็นตวัของตวัเอง มีความสขุร่าเริง
แจ่มใสการเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ได้พฒันาคุณธรรมจริยธรรม  สนุทรียภาพ  ความรู้สกึท่ีดีต่อตนเอง 
และความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และเป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาส
ปฏิสมัพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตวัจากการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้
ทางสงัคม เช่น การเล่น การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวนั การแก้ปัญหาข้อ
ขดัแย้งตา่งๆ 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.  ด้านความรู้ (knowledge)  
ด้านความรู้ คือ ความรู้ความเข้าใจเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางทัศนศิลป์ ของ

ผู้ เรียนท่ีผา่นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
1.1 บอกคณุลกัษณะ คณุสมบติั ความเหมือน ความแตกตา่งได้ถกูต้อง 
1.2 สามารถจ าแนกประเภทจดัหมวดหมู่ได้ 
1.3 สามารถบอกความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่งๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ได้ 
1.4 เข้าใจเก่ียวกบัองค์ประกอบศิลป์และทศันธาตุ 
1.5 สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเรียนได้ถกูต้อง 
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1.6 รู้และเข้าใจกระบวนการท างานสามารถเรียนรู้และมีทกัษะกระบวนการทาง 
เทคนิคการปฏิบติัโดยใช้กระบวนการตา่งๆได้ 
1.7 รู้จกัการแสวงหาความรู้ สามารถเช่ือมโยงและน าเสนอความรู้ได้ 
1.8 รู้จกัวางแผนขัน้ตอนการท างานอยา่งมีระเบียบ 
1.9 สามารถใช้อุปกรณ์ตา่งๆได้ 
1.10 สามารถประยกุต์ใช้ทกัษะท่ีเรียนรู้มาได้ 

2.  ด้านทักษะ (Skill)  
ด้านทักษะ  คือ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ การแก้ไขปัญหา ในการปฏิบัติ

กิจกรรมศิลปะทกัษะทางทศันศิลป์ ท่ีเหมาะสมกบัวยั 
2.1 ทกัษะการจดัภาพ วาดภาพระบายสี 
2.2 ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
2.3 มีความละเอียดรอบคอบ 
2.4 มีทกัษะในการแก้ไขปัญหา 
2.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างและถ่ายทอดผลงานตาม 
จินตนาการได้โดดเดน่ แปลกใหม่ และหลากหลาย เป็นท่ียอมรับจากครูและเพื่อน 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

3. ด้านคุณลักษณะ (Characteristic) 
ด้านทศันคติ คือ ความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมศิลปะ การวิจารณ์งานศิลปะ 

1.ช่างซกัถาม สนใจเรียนรู้สิง่รอบตวัอยา่งตัง้ใจ 
1.1 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วยความตัง้ใจ ช่างซกัถามในสิง่ท่ีตนเอง 
อยากรู้ 
1.2 ความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการตา่งๆ 

2. มีสนุทรียภาพในงานทศันศิลป์ 
3. มีความอดทนจดจ่อตัง้มัน่ในการท างาน 
4. มีความพงึพอใจในงานของตนเองและผู้ อ่ืน 

4.1 ช่ืนชมผลงานและความสามารถของตนเอง 
4.2 ช่ืนชมผลงานและความสามารถผู้ อ่ืน 

5.สามารถช่ืนชมผลงาน แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้อยา่ง 
สร้างสรรค์ 
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4. พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสังคม/ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม หมายถึง พฒันาการทกัษะด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม และทศันคติ 

ซึ่งผู้วิจัยได้น าเอาแนวคิดเก่ียวกับ Social and emotional Learning Skills : SEL (Collaborative 
for Academic & Social and Emotional Learning (CASEL), 2018) มาประยุกต์ ใช้ ร่วมกับ 
ทฤษฎีและเอกสารอ่ืนๆท่ีศกึษา และให้ความหมายดงันี ้ 

1. Self-awareness การตระหนกัรู้ในตนเอง 
- สามารถบอกความรู้สกึได้ รู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง  
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง ยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงาน  
- ตระหนกัถึงจุดแข็ง คณุคา่ และความต้องการ  
- ชอบและช่ืนชมกิจกรรมทางศิลปกรรม 

2. Self-mansgement การจดัการตนเอง 
- รู้จกัควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้อยา่งเหมาะสมกบัวยั  
- ปรับตนเองให้อยูน่ิ่ง แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ  
- มีความมัน่ใจในตนเอง กล้าท่ีจะแสดงออกหรือปฏิบติักิจกรรมตา่งๆอยา่งมัน่ใจ  
- รู้จกัหลกีเลีย่ง รู้จกัปฏิเสธ และรู้จกับอกขอโทษ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  
และมีความสขุขณะท ากิจกรรมที่สนใจ 

3. Social-awareness การตระหนกัรู้ทางสงัคม 
- สามารถปฏิบติัตามข้อตกลง รู้จกัการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั เช่ือฟังค าสัง่ 
สอนของพอ่แม่ ครูอาจารย์ มีสมัมาคารวะ 
- รู้จกัการเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพความแตกตา่ง ประพฤติตนตามวฒันธรรม 
มีมารยาทมีการแสดงความเคารพตอ่ผู้ อ่ืนจนเป็นนิสยั รู้จกัหลกีเลีย่ง  
-มีระเบียบวินยัให้ความร่วมมือในการเรียนและปฏิบติัอยา่งตัง้ใจ 
- สามารถระบุปัญหาและการวิเคราะห์สถานการณ์ 

4. Relationship skills ทกัษะความสมัพนัธ์ 
- รู้จกัสือ่สารและมีสว่นร่วม มีสมัพนัธ์กบัเพื่อนเลน่และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
- รู้จกัการให้ความช่วยเหลอืและการแบง่ปัน 
- รู้จกัเจรจาตอ่รอง พกูจูงใจหรือปฏิเสธ และการจดัการความเครียด ขดัแย้งได้ 
- มีความเอาใจใสแ่ละเต็มใจที่จะเข้าใจผู้ อ่ืน 
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5. Responsible decision making การตดัสนิใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ 
- มีความรับผิดชอบในการกระท า ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง  
- มีวินยัเก็บของเข้าท่ีหลงัจากเลน่หรือใช้เสร็จทกุครัง้ หรือ ทิง้ขยะถกูท่ี  
- มีความซื่อสตัย์สจุริต ยอมรับผิดไม่โกหก มีคณุธรรมและจริยธรรมรู้จกัให้อภยั 
เคารพในประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร 
- รู้จกัการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่นการปรับตวัให้ยืดหยุน่ตอ่ความเปลีย่นแปลง 

4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรู้ทกัษะทางทศันศิลป์ (ด้านความรู้  และด้าน

ทกัษะ) ก่อนและหลงัการทดลองด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั  
2.เพื่อศกึษาปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (อารมณ์ จิตใจ สงัคมและทศันคติ) ของเด็กปฐมวยั ท่ี

เรียนรู้ผา่นชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั 
5. วิธีด าเนินการจดักิจกรรม 
 

ครัง้ที่ 
 

ช่ือกิจกรรม 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
ภาระงาน/การประเมนิ 

ชิน้งาน คะแนน 

 ปฐมนิเทศบอก
กฎระเบียบการเรียน
ในชัน้เรียน 

แบบทดสอบความรู้ และทกัษะ
ทางทศันศิลป์ 

Pre-Test  

1 
 

FAMILY ครัง้ท่ี 1 -ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 10 

2 
 

FAMILY ครัง้ท่ี 2 -ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 10 

3 
 

ตอ่หน้าเติมตา -ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 10 
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ครัง้ที่ 

 
ช่ือกิจกรรม 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ภาระงาน/การประเมนิ 

ชิน้งาน คะแนน 

4 
 

ป่ินโตของฉนั -ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 10 

5 
 

ผจญภยับนัไดง ู -ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 10 

6 
 

หนีบให้สงู ตอ่ให้สวย -ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 10 

7 
 

อยากกินพิซซา่ -ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 10 

8 
 

กระถางสดใส -ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 10 

9 
 

ประดิษฐ์พวงกญุแจ
ผีเสือ้ 

-ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของเด็กปฐมวยั 

 10 

10 
 

นิทรรศการศิลปะ -ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อ
พฒันาเด็กปฐมวยั 
-แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทาง

 10 
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ครัง้ที่ 

 
ช่ือกิจกรรม 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ภาระงาน/การประเมนิ 

ชิน้งาน คะแนน 

สงัคมของเด็กปฐมวยั 
 ปาร์ตีล้ัน้ลา แบบทดสอบความรู้ และทกัษะ

ทางทศันศิลป์ 
Post-Test  

รวม 100 

 
ขัน้เตรียม/ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน    

- ครูน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการพูดคุย ตัง้ค าถามเก่ียวกับเร่ืองราวในแต่ละครัง้ หรือเล่า
นิทานพร้อมภาพประกอบ  และบอกหวัข้อกิจกรรม (สงัเกตการตอบค าถามจากการแสดงความ
คิดเห็นของนกัเรียน) 
ขัน้สอน/ขัน้ด าเนินกิจกรรม    

- ครูน าตัวอย่างผลงานให้นักเรียนดู พร้อมสาธิตวิธีการท ากิจกรรม รวมทัง้สงัเกตว่า
นกัเรียนปฏิบติัตามกติกาในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชัน้เรียน พร้อมเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้
ถามตอบ(สงัเกตการตอบค าถามจากการแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน) 
ขัน้ฝึกหัดขัน้ฝึกปฏิบัต ิ

- ครูแบ่งหน้าท่ีให้นกัเรียนรับผิดชอบ เช่น คนท่ี 1 ดูแลเร่ืองการแจกงานและแบ่งงานให้
เพื่อน คนท่ี 2และ 3 ดแูลเร่ืองการจดัเก็บอุปกรณ์ คนท่ี 4 ดแูลเร่ืองการจัดเก็บผลงานและวิเคราะห์
ผลงานเพื่อแทนครู คนท่ี 5 ดแูลเร่ืองระเบียบวินยั เป็นต้น 

- ครูจดัแบง่นกัเรียนตามกลุม่ และให้ตวัแทนกลุม่ท่ีรับผิดชอบมารับอุปกรณ์เป็นกลุม่ เปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้ร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกัน และบอกนกัเรียนถึงการใช้และร่วมกันและการเก็บ
อุปกรณ์ (ระหวา่งปฏิบติักิจกรรม ให้สงัเกตพฤติกรรมที่เกิดขึน้) 
ขัน้น าไปใช้ 

- ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมตามความสนใจ คอ่ยตัง้กติกาการท างาน
เช่น นอกจากท าคนเดียว พยายามให้ท าร่วมกบัเพื่อนด้วยเป็นคู ่เป็นกลุม่ยอ่ย กลุม่ใหญ่/ทัง้ห้อง 
ขัน้สรุป 

 -นกัเรียนท าผลงานเสร็จตามความต้องการแล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ช่วยกนัเก็บสถานท่ี

และอุปกรณ์เข้าท่ีให้เรียบร้อย นกัเรียนสง่ผลงานและบอกช่ือผลงานพร้อมทัง้บรรยายผลงานของ

ตนให้ครูและเพื่อนฟัง พร้อมช่ืนชมผลงาน 
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7. การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผลและการประเมนิผลตามสภาพจริง 

รายการประเมิน 
ตัวบ่งชี/้พฤติกรรม 

 
วิธีการ เคร่ืองมือวัด 

ผู้
ประเมิ
น 

ระยะเวลา
ในการ
ประเมิน 

 
เกณฑ์ 

กระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ด้านความรู้(knowledge)  

แบบทดสอบ 

– การ

ประเมินผล

ตามสภาพ

จริง 

แบบทดสอบ

ความรู้ และ

ทกัษะทาง

ทศันศิลป์ 

 
 
 
ครู  

 
ทดสอบ
ก่อนและ
หลงัการ
ทดลอง 

 
 
 
 
 
-ปฏิบติัการ 
ถกูต้อง 
 
- นกัเรียน
ได้คะแนน
รวมอยา่ง
น้อย 
ร้อยละ 
80%  
ถือวา่ผา่น 
 

ด้านทกัษะ(Playhouse, 

Business & 21st 

Century Skills for New 

Generations, & 

maytwin P.)  

คณุลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์(Characteristic)  

 

 

สงัเกต – 

การ

ประเมินผล

ตามสภาพ

จริง 

แบบประเมิน

ปฏิสมัพนัธ์ทาง

สงัคมของเด็ก

ปฐมวยั 

 

 

ผู้วิจยั

และ

ผู้ช่วย

ผู้วิจยั 

ตลอดการ

สอน 

ปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
แบบสงัเกต

ความพงึพอใจ

ของเด็ก

ปฐมวยั 

เม่ือ

นกัเรียน

ทดสอบ

เสร็จตามท่ี

ก าหนด 
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ระดับผลการเรียนใช้เกณฑ์การประเมนิคุณภาพ 8 ระดับ  

ระดับผลการเรียน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับ คะแนนระหว่าง 
4 ดีเยี่ยม 80 - 100 

3.5 ดีมาก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 คอ่นข้างดี 65 – 69 
2 ปานกลาง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่า 51 – 54 
0 ต ่ากวา่เกณฑ์ 0 - 49 
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8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้     
  1. ผลการด าเนินการสอน 

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
  2. สภาพบรรยากาศการจดัการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
  3. ปัญหาและอุปสรรค์ท่ีพบ – วิธีแก้ปัญหา 

……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………………  
  4. ข้อเสนอแนะ /แนวทา งแก้ไข 

……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………………  
 5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลงัการสอน 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  

6. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีปรึกษา 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  
 
 

(ลงช่ือ)                                                        ผู้สอน 
                      (………………………………..…………………………..) 

       วนัท่ี  ……..  เดือน ……………………. พ.ศ. …………. 
 
 
 

 (ลงช่ือ)                                                  ท่ีปรึกษา 
                         (  ............................................................................)  

              วนัท่ี  ……..  เดือน ……………………. พ.ศ................ 
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เคร่ืองมือชิน้ที่ 2 แบบทดสอบความรู้ และทกัษะทางทัศนศลิป์ 
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แบบทดสอบความรู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ของเด็กปฐมวัย 
ค าชีแ้จง 

 แบบทดสอบความรู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ของเด็กปฐมวัยฉบับนี  ้ เป็น
แบบทดสอบท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึน้เพื่อใช้เป็นเป็นเคร่ืองมือแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียน ท่ีช่วยใน
การวิจัยเร่ือง กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพันธ์ทางสงัคม ท่ีผู้วิจัยได้พฒันามาจากเอกสารและ
ทฤษฎีต่างๆท่ีได้ศึกษา เพื่อใช้ประเมินความรู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ของเด็กปฐมวัย  อายุ
ระหว่าง 4-5 ปี ซึ่งมีลกัษณะของการทดสอบความรู้ และทกัษะทางทศันศิลป์ของเด็กปฐมวยั รวม
คะแนน 100 คะแนนดงันี ้ 

 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 สว่น(รวม 100 คะแนน) จะประกอบด้วย  

1) ด้านความรู้ 10 ข้อ (ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน) จ าแนกเป็น การ
ประเมินความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ และการประเมินทกัษะ
กระบวนการในการท างาน  

(1) บอกคณุลกัษณะ คณุสมบติั ความเหมือน ความแตกตา่งได้ถกูต้อง 
(2) สามารถจ าแนกประเภทจดัหมวดหมู่ได้ 
(3) สามารถบอกความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่งๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ได้ 
(4) เข้าใจเก่ียวกบัองค์ประกอบศิลป์และทศันธาตุ 
(5) สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเรียนได้ถกูต้อง 
(6) รู้และเข้าใจกระบวนการท างานสามารถเรียน รู้และมีทักษะ

กระบวนการทางเทคนิคการปฏิบติัโดยใช้กระบวนการตา่งๆได้ 
(7) รู้จกัการแสวงหาความรู้ สามารถเช่ือมโยงและน าเสนอความรู้ได้ 
(8) รู้จกัวางแผนขัน้ตอนการท างานอยา่งมีระเบียบ 
(9) สามารถใช้อุปกรณ์ตา่งๆได้ 
(10) สามารถประยกุต์ใช้ทกัษะท่ีเรียนรู้มาได้ 
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2) ด้านทักษะ 5 ข้อ (ข้อละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน) จ าแนกเป็น การ

ประเมินทักษะทางทัศนศิลป์ท่ีเหมาะสมกับวัย และ การประเมินจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์สามารถสร้างและถ่ายทอดผลงานตามจินตนาการได้โดดเด่น แปลกใหม่  และ
หลากหลาย เป็นท่ียอมรับจากครู เพื่อนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

(1) ทกัษะการจดัภาพ วาดภาพระบายสี 
(2) ทกัษะการใช้กล้ามเนือ้ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา 
(3) มีความละเอียดรอบคอบ 
(4) มีทกัษะในการแก้ไขปัญหา 
(5) มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างและถ่ายทอด

ผลงานตามจินตนาการได้โดดเด่น แปลกใหม่ และหลากหลาย เป็นท่ียอมรับจาก
ครูและเพื่อนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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แบบทดสอบความรู้ และทักษะทางทัศนศิลป์ของเด็กปฐมวัย 
แบบทดสอบก่อน / แบบทดสอบหลงั 

 
ช่ือ..................................................................................................  
 
ข้อที่ 1.  ด้านความรู้ (knowledge) (ข้อละ 5 คะแนน รวม 50 คะแนน) 

 
1.1 บอกคณุลกัษณะ คณุสมบติั ความเหมือน ความแตกตา่งได้ถกูต้อง  

 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 

 

รวมคะแนน 

 

 

100คะแนน  
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1.2 สามารถจ าแนกประเภทจดัหมวดหมู่ได้ 
 

 
 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 
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1.3 สามารถบอกความสมัพนัธ์ของสิง่ตา่งๆท่ีเกิดจากการเรียนรู้ได้  
 

 
 

 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 
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1.4 เข้าใจเก่ียวกบัองค์ประกอบศิลป์และทศันธาตุ 
 

 
 
 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 
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1.5 สามารถตอบค าถามและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเรียนได้ถกูต้อง 
 

เหน็ภาพแล้วเป็นอยา่งไร?คิดเหน็อยา่งไรบ้าง? 

 
…………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………1คะแนน. 
 
……………………………………………………………………………1คะแนน. 
 
………………………………………………………………………………1คะแนน. 
 
………………………………………………………………………………1คะแนน. 
 
………………………………………………………………………………1คะแนน. 
 
 
 
 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 
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1.6 รู้และเข้าใจกระบวนการท างานสามารถเรียนรู้และมีทกัษะกระบวนการทาง 
เทคนิคการปฏิบติัโดยใช้กระบวนการตา่งๆได้ 
 

 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 
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1.7 รู้จกัการแสวงหาความรู้ สามารถเช่ือมโยงและน าเสนอความรู้ได้ 
 
 

ภาพนีค้ืออะไร?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 
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1.8 รู้จกัวางแผนขัน้ตอนการท างานอยา่งมีระเบียบ 
 

 
 
 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 
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1.9 สามารถใช้อุปกรณ์ตา่งๆได้ 
 

 
 
 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 
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1.10 สามารถประยกุต์ใช้ทกัษะท่ีเรียนรู้มาได้ 
 
 

ใช้ท าอะไร? ระบายสีภาพทีถ่กูต้องควรท า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่องคะแนน 

 

(5 คะแนน) 
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2.  ด้านทักษะ (Skill) (ข้อละ 10 คะแนน รวม 50 คะแนน)  

 
 

 

พร้อมระบายสีและตกแต่งให้สวยงามตามจนิตนาการ 

ช่องคะแนน 

 

(50 คะแนน) 
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T-TEST ด้านความรู้ 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  Post pre 

Mean 77.6 58.66666667 

Variance 33.25714286 19.23809524 

Observations 15 15 

Pearson Correlation -0.146842512   

Hypothesized Mean Difference 0   

df 14   

t Stat 9.472682979   

P(T<=t) one-tail 9.09801E-08   

t Critical one-tail 1.761310136   

P(T<=t) two-tail 1.8196E-07   

t Critical two-tail 2.144786688   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  122 

t-test independent คิดคะแนนด้านความรู้ 

  ล าดบัท่ี pre post D D^2 
 t-Test 
  

  1 56 72 16 256 n 15 

  2 54 74 20 400     

  3 60 80 20 400 A 284 

  4 60 76 16 256 B 93240 

  5 54 88 34 1156 C 80656 

  6 56 72 16 256 D 14 

  7 56 70 14 196     

  8 56 76 20 400 E 898.8571429 

  9 58 78 20 400 F 29.98094633 

  10 60 82 22 484     

  11 66 76 10 100 t test 9.472682979 

  12 64 78 14 196     

  13 54 80 26 676     

  14 68 72 4 16     

  15 58 90 32 1024     

                

sum   880 1164 284 6216     
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T-TEST ด้านทักษะ 

 

t-Test: Paired Two Sample for Means 
  Post pre 

Mean 81.33333333 64.26666667 

Variance 20.38095238 3.923809524 

Observations 15 15 

Pearson Correlation -0.010649875   

Hypothesized Mean Difference 0   

df 14   

t Stat 13.35529555   

P(T<=t) one-tail 1.17065E-09   

t Critical one-tail 1.761310136   

P(T<=t) two-tail 2.34131E-09   

t Critical two-tail 2.144786688   
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t-test independent คิดคะแนนด้านทกัษะ 

  ล าดบัท่ี pre post D D^2 
 t-Test 
  

  1 62 82 20 400 n 15 

  2 66 78 12 144 
 

  

  3 64 80 16 256 A 256 

  4 66 80 14 196 B 70680 

  5 66 74 8 64 C 65536 

  6 62 84 22 484 D 14 

  7 60 82 22 484 
 

  

  8 64 74 10 100 E 367.4285714 

  9 66 84 18 324 F 19.16842642 

  10 66 80 14 196 
 

  

  11 64 88 24 576 t test 13.35529555 

  12 62 76 14 196     

  13 66 84 18 324     

  14 66 88 22 484     

  15 64 86 22 484     

    
    

    

sum   964 1220 256 4712     
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เคร่ืองมือชิน้ที่ 3 แบบประเมนิปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
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แบบประเมินปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
ค าชีแ้จง 

 แบบประเมินปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมของเด็กปฐมวยัฉบบันี ้ เป็นแบบประเมินของผู้วิจยัได้

สร้างขึน้เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการวิจยัเร่ือง กระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ท่ี

ผู้วิจยัได้พฒันามาจากเอกสารและทฤษฎีตา่งๆท่ีได้ศกึษา และSocial and emotional Learning 

Skills : SELเพื่อใช้สงัเกตประเมินพฒันาการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเหมาะสมกบัการใช้ประเมินใน

เด็กอายรุะหวา่ง 4-5 ปี ซึง่มีลกัษณะของการประเมินพฒันาการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม จ านวน 5 

ข้อ ดงันี ้รวม 20 คะแนน 

1. Self-awareness การตระหนกัรู้ในตนเอง   (ข้อละ 1คะแนน รวม 4 คะแนน) 
- สามารถบอกความรู้สกึได้ รู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง  
- การรับรู้ความสามารถของตนเอง ยอมรับและช่ืนชมความสามารถและผลงาน 
- ตระหนกัถึงจุดแข็ง คณุคา่ และความต้องการ 
- ชอบและช่ืนชมกิจกรรมทางศิลปกรรม 

2. Self-mansgement การจดัการตนเอง (ข้อละ 1คะแนน รวม 4 คะแนน) 
- รู้จกัควบคมุอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้อยา่งเหมาะสมกบัวยั 
- ปรับตนเองให้อยูน่ิ่ง แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่งๆ 
- มีความมัน่ใจในตนเอง กล้าท่ีจะแสดงออกหรือปฏิบติักิจกรรมตา่งๆอยา่งมัน่ใจ 
- รู้จกัหลกีเลีย่ง รู้จกัปฏิเสธ และรู้จกับอกขอโทษ มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และมี 
ความสขุขณะท ากิจกรรมที่สนใจ 

3. Social-awareness การตระหนกัรู้ทางสงัคม (ข้อละ 1คะแนน รวม 4 คะแนน) 
- สามารถปฏิบติัตามข้อตกลง รู้จกัการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั เช่ือฟังค าสัง่สอน 
ของพอ่แม่ ครูอาจารย์ มีสมัมาคารวะ 
- รู้จกัการเป็นผู้น าและผู้ตาม เคารพความแตกตา่งท่ีหลากหลาย ประพฤติตนตาม 
วฒันธรรมมีมารยาทมีการแสดงความเคารพตอ่ผู้ อ่ืนจนเป็นนิสยั รู้จกัหลกีเลีย่ง รู้จกั 
ปฏิเสธ และรู้จกับอกขอโทษ 
-พงึพอใจ ช่ืนชมผลงานความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืน 
- สามารถระบุปัญหาและการวิเคราะห์สถานการณ์ 
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4. Relationship skills ทกัษะความสมัพนัธ์ (ข้อละ 1คะแนน รวม 4 คะแนน) 
- รู้จกัสือ่สารและมีสว่นร่วม มีสมัพนัธ์กบัเพื่อนเลน่และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
- รู้จกัการให้ความช่วยเหลอืและการแบง่ปัน  
- รู้จกัเจรจาตอ่รอง พกูจูงใจหรือปฏิเสธ และการจดัการความเครียด ขดัแย้งได้ 
- มีความเอาใจใสแ่ละเต็มใจที่จะเข้าใจผู้ อ่ืน 

5. Responsible decision making การตดัสนิใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ  
(ข้อละ 1คะแนน รวม 4 คะแนน) 

- มีความรับผิดชอบในการกระท า ท างานท่ีได้รับมอบหมายผลงานจนส าเร็จด้วย 
ตนเอง มีวินยัเก็บของเข้าท่ีหลงัจากเลน่หรือใช้เสร็จทกุครัง้ หรือ ทิง้ขยะถกูท่ี 
- มีความซื่อสตัย์สจุริต ยอมรับผิดไม่โกหก มีคณุธรรมและจริยธรรม 
- รู้จกัให้อภยัคนอ่ืน เคารพในประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร 
- รู้จกัแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่นการปรับตวัให้ยืดหยุน่ตอ่ความ 
เปลีย่นแปลงตา่งๆ 

คะแนนรวมของด้านปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมแสดงถึงปัญหาด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญในการพิจารณาเพื่อใช้ในการช่วยเหลือแก้ปัญหาในด้านนัน้ๆแก่เด็กต่อไป “ใน
ขณะเดียวกนัคะแนนเหลา่นีจ้ะเป็นตวับง่ชีใ้ห้ทราบวา่มีความยากงา่ยในการแก้ปัญหา” 
ข้อแนะน าในการใช้แบบประเมิน 

1. ประเมินนกัเรียนทกุหวัข้อในครัง้เดียว ก าหนดให้ใสค่ะแนนช่วงท่ีนกัเรียนได้ปฏิบติั

หรือแสงพฤติกรรมตรงกบัสภาพจริงของนกัเรียน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.  ระยะเวลาประเมิน ใช้ในการสงัเกตประเมินพฒันาการด้านปฎิสมัพนัธ์ทางสงัคม

ระหวา่งการทดลอง 10 ครัง้ 

3. สามารถใช้แบบทดสอบก่อนและหลงัเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิคะแนน และพิจารณา

เพิ่มเติมจากการสงัเกตหรือใช้แบบประเมินท าการประเมินนกัเรียนซ า้เพื่อดผูลวา่

สอดคล้องกนัหรือเปลา่ 

4. อาจใช้การสมัภาษณ์ , เคร่ืองมืออ่ืนๆช่วยในการพิจารณาเพิ่มเติมกรณีท่ีเห็นวา่แบบ

สงัเกตการประเมินชุดนีเ้ป็นเพียงเคร่ืองมือเพื่อชว่ยในการสงัเกตการในการท าวิจยั 
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แบบประเมินด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  พฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม 
(Social and emotional Learning Skills: SEL 20 คะแนน) 

ผู้ประเมิน..............................................................ครัง้ท่ี...............วนัท่ีประเมิน....................... 

ประเด็นที่ศึกษา ล าดับที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Self-awareness การตระหนักรู้ในตนเอง  
- สามารถบอกความรู้สกึ
ได้ รู้และเข้าใจอารมณ์
ของตนเอง (1 คะแนน) 

               

- การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง ยอมรับและ
ช่ืนชมความสามารถและ
ผลงาน (1 คะแนน) 

               

- ตระหนกัถึงจุดแข็ง 
คณุคา่ และความ
ต้องการ 
(1 คะแนน) 

               

- ชอบและช่ืนชมกิจกรรม
ทางศิลปกรรม 
(1 คะแนน) 

               

รวม 4 คะแนน                
2. Self-mansgement การจัดการตนเอง  
- รู้จกัควบคมุอารมณ์
และพฤติกรรมตนเองได้
อยา่งเหมาะสมกบัวยั 
 (1 คะแนน) 

               

- ปรับตนเองให้อยูน่ิ่ง 
แสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมกบั
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สถานการณ์ตา่งๆ  
(1 คะแนน) 
- มีความมัน่ใจในตนเอง 
กล้าท่ีจะแสดงออกหรือ
ปฏิบติักิจกรรมตา่งๆ
อยา่งมัน่ใจ (1 คะแนน) 

               

- รู้จกัหลกีเลีย่ง รู้จกั
ปฏิเสธ และรู้จกับอกขอ
โทษ มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม และมี
ความสขุขณะท ากิจกรรม
ท่ีสนใจ  
(1 คะแนน) 

               

รวม 4 คะแนน                
3. Social-awareness การตระหนักรู้ทางสังคม 
- สามารถปฏิบติัตาม
ข้อตกลง รู้จกัการรอคอย
ตามล าดบัก่อนหลงั เช่ือ
ฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ 
ครูอาจารย์ มีสมัมา
คารวะ  
(1 คะแนน) 

               

- รู้จกัการเป็นผู้น าและผู้
ตาม เคารพความ
แตกตา่งท่ีหลากหลาย 
ประพฤติตนตาม
วฒันธรรมมีมารยาทมี
การแสดงความเคารพตอ่
ผู้ อ่ืนจนเป็นนิสยั รู้จกั
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หลกีเลีย่ง รู้จกัปฏิเสธ 
และรู้จกับอกขอโทษ 
(1 คะแนน) 
-พงึพอใจ ช่ืนชมผลงาน
ความสามารถของตนเอง
และผู้ อ่ืน (1 คะแนน) 

               

- สามารถระบุปัญหา
และการวิเคราะห์
สถานการณ์ (1 คะแนน) 

               

รวม 4 คะแนน                
4. Relationship skills ทักษะความสัมพันธ์   
- รู้จกัสือ่สารและมีสว่น
ร่วม มีสมัพนัธ์กบัเพือ่น
เลน่และท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน 
 (1 คะแนน) 

               

- รู้จกัการให้ความ
ช่วยเหลอืและการ
แบง่ปัน (1 คะแนน) 

               

- รู้จกัเจรจาตอ่รอง พกูจูง
ใจหรือปฏิเสธ และการ
จดัการความเครียด 
ขดัแย้งได้ (1 คะแนน) 

               

- มีความเอาใจใสแ่ละ
เต็มใจที่จะเข้าใจผู้ อ่ืน  
(1 คะแนน) 

               

รวม 4 คะแนน                
5. Responsible decision making การตัดสินใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ  
- มีความรับผิดชอบใน                
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การกระท า ท างานท่ี
ได้รับมอบหมายและ
สร้างสรรค์ผลงานจน
ส าเร็จ มีวินยัเก็บของเข้า
ท่ีหลงัจากเลน่หรือใช้
เสร็จทกุครัง้ หรือ ทิง้ขยะ
ถกูท่ี (1 คะแนน) 
- มีความซือ่สตัย์สจุริต 
ยอมรับผิดไม่โกหก มี
คณุธรรมและจริยธรรม  
(1 คะแนน) 

               

- รู้จกัให้อภยัคนอ่ืน 
เคารพในประสบการณ์ท่ี
ไม่เหมือนใคร  
(1 คะแนน) 

               

- รู้จกัแนวทางการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
เช่นการปรับตวัให้
ยืดหยุน่ตอ่ความ
เปลีย่นแปลงตา่งๆ 
 (1 คะแนน) 

               

รวม 4 คะแนน                
รวมคะแนน 
(20คะแนน) 

               

 
 

(ลงช่ือ)…………………, /........................................, /............................... ผู้ให้คะแนน 

                      (………………………………..…………………………..) 
       วนัท่ี  ……..  เดือน ……………………. พ.ศ. …………. 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ให้ผู้สงัเกตพิจารณาคณุภาพพฤติกรรมของผู้ เรียนแตล่ะคนและเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน ช่อง

ระดบัคะแนน 

ระดบั 4  หมายถึง  มีการแสดงพฤติกรรมตรงตามหวัข้อชดัเจนในทัง้ 4 หวัข้อ 
ระดบั 3  หมายถึง  มีการแสดงพฤติกรรมตรงตามหวัข้อชดัเจนในทัง้ 3 หวัข้อ 
ระดบั 2  หมายถึง  มีการแสดงพฤติกรรมตรงตามหวัข้อชดัเจนในทัง้ 2 หวัข้อ 
ระดบั 1  หมายถึง  มีการแสดงพฤติกรรมตรงตามหวัข้อชดัเจนในทัง้ 1 หวัข้อ 
การแปลผลระดบัปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม(อารมณ์ จิตใจ และสงัคม) ของเด็กปฐมวยัในการ

วิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศึกษาและก าหนดการแปลผลในภาพรวม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ
ระดบัคะแนนแบบทดสอบท่ีมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

 
ระดับผลการเรียน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับ คะแนนระหว่าง 

4 ดีเยี่ยม 80 - 100 
3.5 ดีมาก 75 – 79 
3 ดี 70 – 74 

2.5 คอ่นข้างดี 65 – 69 
2 ปานกลาง 60 – 64 

1.5 พอใช้ 55 – 59 
1 ผา่นเกณฑ์ขัน้ต ่า 51 – 54 
0 ต ่ากวา่เกณฑ์ 0 - 49 
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สรุปผลแบบประเมนิด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม 

(Social and emotional Learning Skills: SEL) 

1. Self-awareness การตระหนักรู้ในตนเอง 
ประเด็นที่ศึกษา คะแนนรวม คนละ 10 

คะแนน 10 กิจกรรม  
(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

แปลผล 

- ความสามารถบอกความรู้สกึได้ รู้
และเข้าใจอารมณ์ของตนเอง  

 
125 

 
83.33 

 
ดีเยี่ยม 

- การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ยอมรับและช่ืนชมความสามารถและ
ผลงาน  

 
 

132 

 
 

88.00 

 
 

ดีเยี่ยม 
- การตระหนกัถึงจุดแข็ง คณุคา่ และ
ความต้องการ 

 
109 

 
72.67 

 
ดี 

- ความชอบและช่ืนชมกิจกรรมทาง
ศิลปกรรม  

 
150 

 
100 

 
ดีเยี่ยม 

คะแนนรวมทัง้หมด (600 คะแนน) 516 86.00 ดีเยี่ยม 
2. Self-mansgement การจัดการตนเอง 

ประเด็นที่ศึกษา คะแนนรวม คนละ 10 
คะแนน 10 กิจกรรม  
(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

แปลผล 

- การรู้จกัควบคมุอารมณ์และ
พฤติกรรมตนเองได้อยา่งเหมาะสม
กบัวยั 

 
 

106 

 
 

70.67 

 
 
ดี 

- การปรับตนเองให้อยูน่ิ่ง แสดงออก
ทางอารมณ์ได้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ตา่งๆ 

 
 

101 

 
 

67.33 

 
 

คอ่นข้างดี 
- การมีความมัน่ใจในตนเอง กล้าท่ี
จะแสดงออกหรือปฏิบติักิจกรรม
ตา่งๆอยา่งมัน่ใจ 

 
 

136 

 
 

90.67 

 
 

ดีเยี่ยม 
- การรู้จกัหลกีเลีย่ง รู้จกัปฏิเสธ และ    
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รู้จกับอกขอโทษ มีความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม และมีความสขุขณะท า
กิจกรรมที่สนใจ  

 
 

82 

 
 

54.67 

ผา่น
เกณฑ์ขัน้

ต ่า 
คะแนนรวมทัง้หมด (600 คะแนน) 425 70.83 ดี 

3. Social-awareness การตระหนักรู้ทางสังคม 
ประเด็นที่ศึกษา คะแนนรวม คนละ 10 

คะแนน 10 กิจกรรม  
(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น

ต์ 

แปลผล 

- ความสามารถปฏิบติัตามข้อตกลง 
รู้จกัการรอคอยตามล าดบัก่อนหลงั 
เช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ ครู
อาจารย์ มีสมัมาคารวะ  

 
 
 

139 

 
 
 

92.67 

 
 
 

ดีเยี่ยม 
- การรู้จกัการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
เคารพความแตกตา่งท่ีหลากหลาย 
ประพฤติตนตามวฒันธรรมมี
มารยาทมีการแสดงความเคารพตอ่
ผู้ อ่ืนจนเป็นนิสยั รู้จกัหลกีเลีย่ง รู้จกั
ปฏิเสธ และรู้จกับอกขอโทษ 

 
 
 
 
 

86 

 
 
 
 
 

57.33 

 
 
 
 
 

พอใช้ 
-ความพงึพอใจ ช่ืนชมผลงาน
ความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืน 

 
107 

 
71.33 

 
ดี 

- ความสามารถระบปัุญหาและการ
วิเคราะห์สถานการณ์ 

 
54 

 
36.00 

ต ่ากวา่
เกณฑ์ 

คะแนนรวมทัง้หมด (600 คะแนน) 386 64.33 ปานกลาง 
4. Relationship skills ทักษะความสัมพันธ์   

ประเด็นที่ศึกษา คะแนนรวม คนละ 10 
คะแนน 10 กิจกรรม  
(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ 

แปลผล 

- การรู้จกัสือ่สารและมีสว่นร่วม มี
สมัพนัธ์กบัเพื่อนเลน่และท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน 

 
 

120 

 
 

80.00 

 
 

ดีเยี่ยม 
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-การรู้จกัการให้ความช่วยเหลอืและการ
แบง่ปัน 

 
120 

 
80.00 

 
ดีเยี่ยม 

- การรู้จกัเจรจาตอ่รอง พดูจูงใจหรือ
ปฏิเสธ และการจดัการความเครียด 
ขดัแย้งได้ 

 
 
82 

 
 

54.67 

ผา่น
เกณฑ์ขัน้

ต ่า 
- การมีความเอาใจใสแ่ละเต็มใจที่จะ
เข้าใจผู้ อ่ืน  

 
64 

 
42.67 

ต ่ากวา่
เกณฑ์ 

คะแนนรวมทัง้หมด (600 คะแนน) 386 64.33 ปานกลาง 
5. Responsible decision making การตัดสินใจที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ  

ประเด็นที่ศึกษา คะแนนรวม คนละ 10 
คะแนน 10 กิจกรรม  
(ด้านละ 150 คะแนน) 

คิดเป็น
เปอร์เซ็น

ต์ 

แปลผล 

- การมีความรับผิดชอบในการกระท า 
ท างานท่ีได้รับมอบหมายและ
สร้างสรรค์ผลงานจนส าเร็จ มีวินยัเก็บ
ของเข้าท่ีหลงัจากเลน่หรือใช้เสร็จทกุ
ครัง้ หรือ ทิง้ขยะถกูท่ี 

 
 
 

119 

 
 
 

79.33 

 
 
 
ดี 

- การมีความซือ่สตัย์สจุริต ยอมรับผิด
ไม่โกหก มีคณุธรรมและจริยธรรม  

 
141 

 
94.00 

 
ดีเยี่ยม 

- การรู้จกัให้อภยัคนอ่ืน เคารพใน
ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนใคร 

 
84 

 
56.00 

 
พอใช้ 

- การรู้จกัแนวทางการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง เช่นการปรับตวัให้ยืดหยุน่ตอ่
ความเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

 
 
60 

 
 

40.00 

 
ต ่ากวา่
เกณฑ์ 

คะแนนรวมทัง้หมด (600 คะแนน) 404 67.33 คอ่นข้างดี 
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เคร่ืองมือชิน้ที่ 4  แบบสังเกตทัศนคติของเดก็ปฐมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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แบบสังเกตทศันคตขิองเด็กปฐมวัยที่มีต่อ 
ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ชุดเคร่ืองมือในการศกึษากระบวนการเรียนรู้และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เป็นการวิเคราะห์
ข้อมลู โดยการสงัเกตทกัษะด้านทศันคติ ของเด็กปฐมวยั  ในแตล่ะหวัข้อให้ความส าคญั   5 ระดบั  
คือ   มากท่ีสดุ (5)  มาก (The Room 241 Team) ปานกลาง (3)  น้อย (2)  น้อยท่ีสดุ (1) 

ประเด็นที่ศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านทศันคติ คือ วดัทศันคติตอ่การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมศิลปะ  

1. ช่างซกัถาม สนใจเรียนรู้สิง่รอบตวัอยา่งตัง้ใจ      

1.1 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วย

ความตัง้ใจ ช่างซกัถามในสิง่ท่ีตนเองอยากรู้ 
     

1.2 ความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการตา่งๆ      

2. มีสนุทรียภาพในงานทศันศิลป์      

3. มีความอดทนจดจ่อตัง้มัน่ในการท างาน      

4. มีความพงึพอใจในงานของตนเองและผู้ อ่ืน  
4.1 ช่ืนชมผลงานและความสามารถของตนเอง      
4.2 ช่ืนชมผลงานและความสามารถผู้ อ่ืน      
5. สามารถช่ืนชมผลงานแสดงความคิดเห็น ได้

อยา่งสร้างสรรค์      

 

 

 

(ลงช่ือ)…………………, /........................................, /............................... ผู้ให้คะแนน 

                      (………………………………..…………………………..) 
       วนัท่ี  ……..  เดือน ……………………. พ.ศ. …………. 
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เกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี ้
1.มีหลักการเรียนรู้ช่างซักถาม สนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัวอย่างตัง้ใจ 

“เด็กๆรู้ไหมว่า วันน่ีคุณครูมาสอนอะไรเด็กๆ? ลองทายกันหน่อยสิจ๊ะ!” 

5 นกัเรียนตอบได้ด้วยตนเอง ด้วยความมัน่ใจ 
4 นกัเรียนตอบได้ด้วยตนเอง  
3 นกัเรียนตอบได้ด้วยตนเอง โดยมีการชีแ้นะเลก็น้อย 
2 นกัเรียนตอบตามท่ีครูบอก 
1 นกัเรียนไม่ยอมตอบ 

1.1 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วยความตัง้ใจ ช่างซักถามในส่ิง
ที่ตนเองอยากรู้ 

5 นกัเรียนสอบถามครูวา่วนันีม้าสอนอะไร ด้วยความมัน่ใจก่อนท่ีครูจะถาม 
4 นกัเรียนสอบถามครูวา่วนันีม้าสอนอะไร หลงัจากท่ีคณุครูถาม 
3 นกัเรียนนัง่เรียบร้อยตัง้ใจฟังเฉยๆ 
2 นกัเรียนนัง่ในท่ีนัง่แตไ่ม่สนใจ 
1 นกัเรียนไม่สนใจ และเดินออกนอกท่ีนัง่ 

1.2 ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 

5 นกัเรียนตัง้ใจดูครูสาธิตวิธีการและขัน้ตอนในท างาน พร้อมค าถามเม่ือเกิดข้อสงสยั 
4 นกัเรียนตัง้ใจดูครูสาธิตวิธีการและขัน้ตอนในท างาน 
3 นกัเรียนตัง้ใจดูครูสาธิตวิธีการและขัน้ตอนในท างาน เม่ือมีการทกัจากครูเลก็น้อย 
2 นกัเรียนไม่สนใจหรือตัง้ใจดูครูสาธิตวิธีการและขัน้ตอนในท างาน 
1 นกัเรียนไม่สนใจ และเดินออกนอกท่ีนัง่ 

2.มีสุนทรียภาพในงานทัศนศิลป์ 

5 นกัเรียนมีความสขุในการลงมือท างาน เพลดิเพลนิจนเผลอฮึมเพลง 
4 นกัเรียนมีความสขุในการลงมือท างาน และสนกุกบัการท างาน 
3 นกัเรียนมีความสขุในการลงมือท างาน  
2 นกัเรียนไม่สนใจที่จะท างานแตย่งันัง่ท างาน 
1 นกัเรียนไม่สนใจ และเดินออกนอกท่ีนัง่ 
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3. มีความอดทนจดจ่อตัง้มั่นในการท างาน 

5 นกัเรียนตัง้ใจท างานมุ่งมัน่จนส าเร็จด้วยตนเอง 
4 นกัเรียนตัง้ใจท างานด้วยตนเอง 
3 นกัเรียนตัง้ใจท างานด้วยตนเองโดยมีครูช่วยบางเลก็น้อย 
2 นกัเรียนตัง้ใจท างานด้วยตนเองโดยมีครูช่วยเป็นสว่นใหญ่ 
1 นกัเรียนไม่สนใจท างาน และเดินออกนอกท่ีนัง่ 

4. มีความพึงพอใจในงานของตนเองและผู้อ่ืน 
4.1 ช่ืนชมผลงานและความสามารถของตนเอง 

5 นกัเรียนชอบเอาผลงานตนเองมาโชว์คณุครูและพดูถึงบอ่ยๆเน่ืองจากเกิดความภมิูใจ 
4 นกัเรียนชอบเอาผลงานตนเองมาโชว์คณุครูเม่ือเสร็จแล้ว 
3 นกัเรียนชอบเอาผลงานตนเองมาโชว์คณุครู 
2 นกัเรียนเอางานของตนเองวางไว้ท่ีเดิม 
1 นกัเรียนเอางานของตนเองไปซอ่น 

4.2 ช่ืนชมผลงานและความสามารถผู้อ่ืน 

5 นกัเรียนบอกช่ืนชมเพื่อนเม่ืองานเพื่อนเสร็จแล้ว 
4 นกัเรียนเรียกคณุครูให้ครูดงูานของเพื่อนและพดูถึงบอ่ยๆ 
3 นกัเรียนสนใจงานของเพื่อน เม่ือมีการชีแ้นะจากครูพร้อมช่ืนชมตาม 
2 นกัเรียนไม่สนใจงานของเพื่อเม่ือครูช่ืนชม 
1 นกัเรียนสนใจแตง่านของตนเอง 

5.สามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

5 นกัเรียนสามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้ด้วยตนเอง ด้วยความมัน่ใจ 
4 นกัเรียนสามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้ด้วยตนเอง 
3 นกัเรียนสามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้โดยตามเสยีงสว่นมาก 
2 นกัเรียนสามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้โดยมีการชีแ้นะเลก็น้อย 
1 นกัเรียนไม่สามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ ได้ 
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สรุปผลการสังเกตทัศนคติของเด็กปฐมวัยที่มีต่อ ชุดกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

น ามาวิเคราะห์หาคา่เฉลีย่   โดยคะแนนเฉลีย่น ามาแปลผลความหมายตามเกณฑ์ดงันี ้
คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง     4.01-  5.00           หมายถึง      มากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง     3.01-  4.00           หมายถึง      มาก 
คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง     2.01-  3.00            หมายถึง     ปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง     1.01 - 2.00           หมายถึง      น้อย 
คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง     0.00 - 1.00           หมายถึง      น้อยท่ีสดุ 

ประเด็นท่ีศกึษา 
ระดบัความคิดเห็น คา่เฉลีย่ ระดบั 

5 4 3 2 1 
 

ความพงึพอใจ 

ด้านทศันคติ คือ วดัทศันคติตอ่การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมศิลปะ 

1.ช่างซกัถาม สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตวัอย่าง
ตัง้ใจ 

8 4 3 0 0 4.33 มากท่ีสดุ 

1.1 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
ด้วยความตัง้ใจ ช่างซกัถามในสิ่งท่ีตนเอง
อยากรู้ 

9 6 0 0 0 4.50 มากท่ีสดุ 

1.2 ความมุ่งมั่นท่ีจะเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ตา่งๆ 

4 6 4 1 0 3.87 มาก 

2. มีสนุทรียภาพในงานทศันศิลป์ 7 4 4 0 0 4.20 มากท่ีสดุ 

3. มีความอดทนจดจ่อตัง้มัน่ในการท างาน 7 6 2 0 0 4.33 มากท่ีสดุ 

4มีความพงึพอใจในงานของตนเองและผู้ อ่ืน 
4.1 ช่ืนชมผลงานและความสามารถของ
ตนเอง 7 7 1 0 0 

4.40 มากท่ีสดุ 

4.2 ช่ืนชมผลงานและความสามารถผู้ อ่ืน 2 2 1 8 2 2.60 ปานกลาง 

5.สามารถช่ืนชมผลงาน วิเคราะห์ วิจารณ์ 
วิพากษ์ ได้อยา่งสร้างสรรค์ 

1 1 3 3 7 2.07 ปานกลาง 
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ภาคผนวก ค. 
-ประมวลภาพกิจกรรม และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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เอกสารแนบท้ายที่เก่ียวข้อง 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นบักญัจน์  วาสกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 23 พฤศจิกายน 2533 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2551       มธัยมศกึษาปีท่ี 6 แผนการเรียนศิลป์ภาษาองักฤษ-จีน    

            โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์  
พ.ศ. 2556      ปริญญาการศกึษาบณัฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์  
                 เอกศิลปกรรมศาสตร์ศกึษา สาขาทศันศิลปศกึษา  
            โทวิชาดนตรีไทยศกึษาและการแสดงศกึษา  
            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561      ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์  
            เอกศิลปศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 97/191 ซ.จนัทน์ 16 แยก 18 ทนรัุตน์ ทุง่วดัดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 
รางวัลที่ได้รับ พ.ศ. 2556      บณัฑิตศิลปกรรมศาสตร์ดีเด่น   

                      ประเภทเรียนดีและความประพฤติดี   
                      จากสาขาวชิาศิลปศกึษา  
                      งานสายสมัพนัธ์บณัฑิตใหม่ สร้างเครือขา่ยศิลปกรรม   
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