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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นี ้มคีวามมุง่หมายเพ่ือ 1) พัฒนากจิกรรมทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวัย เร่ืองการ

ทำาขนมไทย 2) ศกึษาทกัษะทางสงัคมของเด็กปฐมวยัทีไ่ดร้บัจากการจดัการกจิกรรมเสรมิทกัษะทางสงัคม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ซึ่งกำาลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 จำานวน 25 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำาบลโคกเริงรมย์ สังกัดองค์การ
บรหิารสว่นตำาบลโคกเรงิรมย์ อำาเภอบำาเหนจ็ณรงค ์จังหวัดชยัภูม ิซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุม่ เครือ่งมอื 
ท่ีใช้ในการวจิยั ประกอบด้วย แผนการจดัประสบการณโ์ดยใชก้จิกรรมเสรมิประสบการณ ์จำานวน 4 แผน 
ทำาการสอนแผนละ 2 ช่ัวโมง แบบประเมนิทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั สถติทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู
และนำาเสนอข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test

ผลการศึกษาพบว่า

1. การพัฒนากิจกรรมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์
การทำาขนมไทย อยู่ในระดับดี

2. ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์
การทำาขนมไทย พบว่า ก่อนท่ีจะใช้กิจกรรมคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการประเมินก่อนเรียน โดย
ครู มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 15.60 คะแนน ค่าเฉลี่ย 83.43 จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนจากการประเมินก่อนเรียน โดยผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 15.12 คะแนน ค่า
เฉลี่ย 74.28 จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการประเมินหลังเรียน โดยครู
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 20.68 คิดเป็นร้อยละ 98.47 จากคะแนนเต็ม 525 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
จากการประเมินหลังเรียน โดยผู้ปกครอง เฉลี่ยรวมเท่ากับ 19.92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.85 จาก
คะแนนเต็ม 21 คะแนน
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3. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์การทำาขนมไทย อยู่ในระดับดี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำ�สำ�คัญ: การทำาขนมไทย เด็กปฐมวัย ทักษะทางสังคม

Abstract
The aims of this research were 1) to study The Development of Social Skill of early 

Childhood in the topic of “Thai dessert” 2) to investigate the improvements of social skills  
of the kindergartens who received the treatment. The samples consisted of 25  
kindergarteners in second semester academic year 2014. They were 4-5 years studying  
in sub district Administrative organization of Khok Roeng Rom School, Bumnet narong  
district, Chaiyaphum Province, The samples were collected by using the cluster random  
method. The samples were random selected from the classroom where the researcher  
has been teaching. The research instruments included Thai Sweet Cooking Lesson Plans  
which included 4 plans with 2 hours in a period, Preschool children skill assessment, and 
data analyzing tools. Significantly, teachers and parents together helped to assess the social 
skills of kindergarteners. The data were analyzed using by mean, standard deviation and 
independent samples t-test. 

The results of the study were:

1. The development social skill of kindergarten to dessert. Thai including bualoy, jelly, 
steamed Flour with coconut and khanom nang let

2. The development of social skills of early childhood by using Thai dessert  
making – based by learning experiences find that before being taught by using Thai dessert 
making - based by learning experiences. Early childhood received an average total equal to 
15.60 points 83.43 percent and 15.12 points 74.28 percent from the full score 21 points by 
teacher and parents, respectively. After being taught by using Thai dessert making - based 
by learning experiences. Early childhood received an average total equal to 20.68 and 98.47 
percent from 525 point and 19.92 points 94.85 percent from the full score 21 points by 
teacher and parents, respectively.

3. The comparisons of the posttest and pretest had statistically significant at the.01 
level. 

Keywords: Thai sweet cooking process, kindergarteners, social skill 
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บทนำา
การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้
เจรญิเติบโตอยา่งสมบรูณ ์มพัีฒนาการสมวยัอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และ
สติปัญญา บนพื้นฐานความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและ 
สง่เสรมิพฒันาของสมองอย่างเตม็ที ่รวมทัง้เตรยีม
เด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น อันจะนำาไปสู่ความเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ

การศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษา
ในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู และการให้การ
ศึกษาโดยมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสตปิญัญา และจรยิธรรม
ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตก
ต่างระหว่างบุคคล (กรมวิชาการ, 2546: 31) 
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการศึกษา ตาม 
พ.ร.บ . การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ 
ซึง่เปน็พืน้ฐานของ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของ
ประเทศชาตเินือ่งจากเด็กในช่วงแรกเกดิจนถงึ 6 ป ี
ระบบประสาทและสมองเจรญิเตบิโตในอตัราทีส่งู
ที่สุด ดังนั้นการอบรมปลูกฝัง และการสร้างเสริม
พฒันาการทกุดา้นใหแ้กเ่ด็กปฐมวยัได้เจรญิเตบิโต
ศกัยภาพในชว่งอายนีุ ้จะเปน็รากฐานทีดี่ใหเ้ด็กได้
เตบิโต เปน็เยาวชนและพลเมอืงทีดี่ มคีวามเฉลยีว
ฉลาดคิดเป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสขุ (สริมิา ภญิโญอนันตพงษ์,  
2550: 1 - 2) ได้กล่าวว่า ความสำาคัญในการจัด
ประสบการณ์ทางสังคมกับเด็กในช่วงปฐมวัย มี
อิทธิพลต่อบุคลิกภาพของคนเราเป็นอย่างมาก 
โดยการพัฒนาการทางสังคมสำาหรับเด็ก ในวัยนี้  
ต้องฝึกเด็กให้เกิดความไว้วางใจในผู้อื่นเมื่อ
อยู่ร่วมกัน ทำางานและเล่นกับผู้อื่นได้ มีความ 

รับผิดชอบในการทำางานต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืน 
อยา่งงา่ยๆ ให้เดก็เข้าใจขอ้ตกลง และเกณฑต์า่งๆ  
ฝึกให้รู้ จักอดทนรอคอยให้ถึงโอกาสของตน  
หัดให้เด็กรับฟังผู้อื่นชมเชยผู้อื่น 

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 53) 
กล่าวว่า การจัดประสบการณ์เรียนรู้ สำาหรับ
เด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์และสภาพ
แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิความดา้นสงัคม โดยครอบคลมุ 
การรูจ้กัตนเองและชว่ยเหลอืตนเองตดิตอ่สมัพันธ์
ผู้อื่นปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนและอยู่ในสังคมกับผู้
อื่นการยอมรับกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม
ตลอดจนการเน้นการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการตามวัยของเด็ก เพื่อที่เด็กจะได้มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ สามารถปรับตัวเข้ากับ 
ผู้อ่ืน รู้จักบทบาทของตนเองในด้านการให้ความ
ร่วมมือ การช่วยเหลือ การแบ่งปัน มีความรับผิด
ชอบ และไม่เห็นแก่ตัว ซ่ึงจะส่งผลให้เด็กมีความ
สุขในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
ดีของสังคมต่อไปการจัดประสบการณ์การเรียน
รู้ให้กับเด็กปฐมวัย ต้องคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลดังที่ความมุ่งหวังของหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคม และสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2546 (กรมวชิาการ, 2546: 35) กลา่วสนบัสนนุ
วา่ เพือ่สง่เสรมิพฒันาการทกุดา้น ทัง้ดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีจำาเป็นต่อ
การพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ท้ังนี้สาระ
ประกอบดว้ย องคค์วามรู ้ทกัษะหรอืกระบวนการ
และคุณลักษณะหรือค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้สำาหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี จะเป็นเรื่องราว
เก่ียวตัวเด็ก เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานที่
แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆ รอบ
ตัวเด็ก ที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิดหรือมีปฏิสัมพันธ์ใน
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ชีวิตประจำาวันและเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ จะไม่เน้น
เนื้อหา การท่องจำา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
หรือกระบวนการจำาเป็นต้องบูรณาการทักษะ
ท่ีสำาคัญและจำาเป็นสำาหรับเด็ก เช่น ทักษะการ
เคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด 
การใช้ภาษา คณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์เปน็ต้น 
ในการพฒันาตนเองตามเป้าหมายและวธีิการท่ีวาง
ไว้ให้มีความพึงพอใจในความสุขของสถานะที่ตน
ดำารงอยู่โดยมุ่งปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้มีความ
รู้ความเข้าใจตนเอง เข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ตลอดจนสามารถแกไ้ขความขดัแย้งทางอารมณอ์นั
จะนำาไปสูก่ารยกระดับจติใจมคีวามสขุอยา่งทีค่วร
จะเป็นและสามารถทีจ่ะเผชิญกับการเปลีย่นแปลง
ตา่งๆ ได ้โดยเฉพาะเด็กทีก่ำาลงัเรยีนระดับปฐมวยั
นั้น การที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมทางด้านอารมณ์
และสังคมของเด็กจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การ
ทำางานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะช่วยให้เด็กเกิดค่านิยมที่ดีได้แก่ การมี
ความยุติธรรม การมีความรับผิดชอบ การรู้จัก
เคารพบุคคลอื่น การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ตลอด
จนสามารถยอมรับในความแตกต่างของบุคคล
อื่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ทักษะทางสังคม
เป็นทักษะพื้นฐานที่สำาคัญของบุคคล ซึ่งควรได้
รับการฝึกฝนปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ เพื่อให้ทุกคนซึ่ง
เป็นหน่วยหนึ่งของสังคมสามารถดำารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีสุข 

ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการ
จัดกจิกรรมประกอบอาหารประเภทขนมไทย ทัง้ 4 
อยา่ง ขนมบวัลอย ขนมนางเลด็ ขนมวุน้ และขนม
ใส่ใส้ ซึ่งเด็กได้ร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่ม ลงมือปฏิบัติ 
ชว่ยเหลอืตนเอง ปฏบิติัตามขอ้ตกลง มารยาท การ
พูด ในการปฏิบัติกิจกรรมการทำาขนมไทย มีครู
และผูป้กครองคอยแนะนำาช่วยเหลอื ในการพัฒนา
ประสาทสัมผัสทั้งห้าด้าน คือ การฟัง การมอง
เห็น การชิมรส การสัมผัส และการดมกลิ่น เข้ามา

พฒันาทกัษะทางสงัคมใหก้บัเด็ก อกีทัง้พัฒนาการ
ทางด้านสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มี
ผลอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพอใจ และเพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก เพราะกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ยังสามารถช่วยพัฒนาเด็กใน
หลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ภาษา ทักษะ
ทางคณติศาสตร ์ความคดิสรา้งสรรค ์การคดิอยา่ง
มวิีจารญาณ ด้านมติสิมัพนัธ ์ความรว่มมอื และยงั
ทำาให้เกิดความสนุกสนานอีกด้วย แล้วยังเกิดการ
เรยีนรูท้กัษะทาง สงัคมแวดลอ้มรอบตวัเดก็ควบคู่
กันไปด้วย ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของ
เด็กปฐมวัยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุขแล้ว และช่วย
ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำา
ไปเป็นแนวทางสำาหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัยและ
ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมทักษะทางสังคม

ของเด็กปฐมวัย เรื่องการทำาขนมไทย

2. เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยได้รับการจากการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ทางสังคม

กรอบแนวคิดของการวิจัย
การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

ปฐมวัยเรื่องการทำาขนมไทยน้ันเป็นกิจกรรมที่
เด็กได้เรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้ร่วมทำากับผู้อ่ืน 
ช่วยเหลือตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลง มีมารยาท
ในการฟังการพูด โดยมีครูและผู้ปกครองคอย
แนะนำาการทำากิจกรรมขนมไทย ซึ่งเป็นกิจกรรม
การพัฒนาทักษะทางสังคมเด็กปฐมวัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ภาพที่ 1)
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สมมติฐานของการวิจัย
เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ที่ ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

ประสบการณ์การทำาขนมไทย มีทักษะทางสังคม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ประช�กร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
เด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ซึ่งกำาลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำาบลโคกเริงรมย์ 
สังกดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลโคกเริงรมย์ อำาเภอ
บำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 95 คน  
จาก 3 ห้องเรียน

2. กลุ่มตัวอย่�ง

 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เด็กปฐมวัย อายุ
ระหว่าง 4 - 5 ปี ซึ่งกำาลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 
1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำาบลโคกเริงรมย์ 
สังกดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลโคกเริงรมย์ อำาเภอ
บำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จำานวน 95 คน 
จาก 3 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 1 
ห้องเรียน จำานวน 25 คน

3. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2557 ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2557 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างและพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตามลำาดับดังนี้

1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการดังนี้

1.1 ศกึษาคูม่อืหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั 
พทุธศกัราช 2546 (กรมวิชาการ. 2546: 77 - 78)

1.2 ศึกษาแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ 1 (อายุ 
4 ปี) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2547

1.3 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง

1.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหากิจกรรมเสริมประสบการณ์และทักษะทาง
สงัคม ทีส่อดคลอ้งในการจดักจิกรรมโดยแบง่ออก
เปน็ จำานวน 4 แผน แผนละ 1 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 
1 วนัๆ ละ 2 ชัว่โมง (สำาหรับวันเวลาเวลาสามารถ
ยืดหยุ่นได้ตามความเมาะสม)

1.5 เขียนแผนการจัดประสบการณ์การ
ทำาขนมไทย ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำานวน 
4 แผน แผนละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 
2 ชั่วโมง (สำาหรับวันเวลาเวลาสามารถยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม) โดยแต่ละแผนจะประกอบ
ด้วย 1) สาระสำาคัญ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) 
สาระการเรียนรู้ 4) กิจกรรมการเรียนการสอน 5) 
สือ่ และแหลง่การเรยีนรู ้6) การวัดและประเมินผล  
7) กิจกรรมเสนอแนะและข้อคิดเห็นของครูผู้สอน 
8) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
สถานศกึษา/ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย 9) บนัทกึผลหลงั
การจัดประสบการณ์

1.6 เขียนแผนการจัดประสบการณ์
การพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมเสริม

การทำาขนมไทย การพัฒนาทักษะทางสังคม

 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประสบการณ์การทำาขนมไทย โดยกำาหนดเน้ือหา 
สาระสำาคัญ จุดประสงค์ การเรียนรู้ สาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ การวัดและการประเมินผล ซึ่งแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีรูปแบบ และองค์
ประกอบ

1.7 สร้างแบบประเมินแผนการจัด
กิจกรรม

1.8 นำาแผนการจัดประสบการณก์จิกรรม
ขนมไทยทีแ่กไ้ขแลว้ และแบบประเมนิแผนการจดั
ประสบการณ์กิจกรรมการทำาขนมไทยเสนอต่อผู้
เชี่ยวชาญจำานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูก
ต้องและพิจารณาความสอดคล้องระหว่างผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

การศึกษาค้นคว้าการจัดประสบการณ์
การจดักจิกรรมเสรมิประสบการณข์องนกัเรยีนช้ัน
อนบุาลปีที ่1 โรงเรยีนอนบุาลองค์การบรหิารสว่น
ตำาบลโคกเรงิรมย ์มาวเิคราะหข์อ้มลูมขีัน้ตอนการ
ดำาเนินการดังต่อไปนี้

3.1 ผู้วิจัยดำาเนินการประเมินทักษะทาง
สังคมก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบประเมิน
ทักษะทางสังคมในกิจกรรมการทำาขนมไทย

3 .2 ผู้ วิ จั ย ได้ดำ า เนินการสอนโดย
ใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์โดยใช้การสอนแบบทดลอง จำานวน 
4 แผน แผนละ 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 
2 ชั่วโมง (สำาหรบวันเวลาเวลาสามารถยืดหยุ่นได้
ตามความเมาะสม) ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2557 
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558

3.3 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการประเมินทักษะ
ทางสังคมก่อนเรียน ของนักเรียนโดยใช้ผู้ประเมิน 
2 คน ได้แก่ ผู้วิจัยและผู้ผู้ปกครอง ซึ่งเป็นครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยและผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 

ได้รับการอบรบวิธีการใช้แบบประเมินชุดนี้จนเกิด
ความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน

3.4 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการประเมินทักษะ
ทางสังคมหลงัเรยีน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะทาง
สังคมและปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมินทักษะ
ทางสังคมก่อนเรียน

3.5 แบบประเมินทักษะทางสังคมหลัง
เรียน (Posttest) โดยใช้แบบประเมินทักษะทาง
สังคมทั้ง หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เสร็จสิ้นแล้ว

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. ผู้วิจัยดำาเนินการประเมินทักษะทาง
สังคมก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์การทำาขนมไทย

2. ผู้วิจยัไดด้ำาเนนิการสอนโดยใชแ้ผนการ
จัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์โดย
ใช้การสอนแบบทดลอง จำานวน 4 แผน แผนละ  
1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วันๆ ละ 2 ชั่วโมง 
(สำาหรบัวนัเวลาเวลาสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความ
เหมาะสม) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 28 
กุมภาพันธ์ 2558

3. ผูวิ้จยัไดด้ำาเนนิการประเมนิทกัษะทาง
สังคมก่อนเรียน ของนักเรียนโดยใช้ผู้ประเมิน 2 
คน ไดแ้ก่ ผูวิ้จยัและผูช้ว่ยผูวิ้จยั ซึง่เปน็ครดูา้นการ
ศึกษาปฐมวัยและสอนระดับชั้นอนุบาล 

4. ผูวิ้จยัไดด้ำาเนนิการประเมนิทกัษะทาง
สังคมหลังเรียน โดยใช้แบบประเมินทักษะทาง
สังคมและปฏิบัติเช่นเดียวกับการประเมินทักษะ
ทางสังคมก่อนเรียน

5. แบบประเมินทักษะทางสังคมหลัง
เรียน (Posttest) โดยใช้แบบประเมินทักษะทาง
สังคมทั้ง หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เสร็จสิ้นแล้ว
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตอนที่  1 ผลการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์การทำาขนมไทย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และร้อยละจากผลการประเมิน
ทักษะทางสังคมระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียน 

ผลการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์
การทำาขนมไทย เป็นการศึกษา โดยที่ผู้วิจัยยังไม่
ไดด้ำาเนินการใชกิ้จกรรมเสรมิประสบการณก์ารทำา
ขนมไทยกบัเดก็ระดับปฐมวยั เพ่ือเปน็การประเมนิ
ทักษะทางสังคมก่อนเรียน หรือ ก่อนที่ผู้วิจัยจะ
ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์การทำาขนมไทยกับ
เด็กระดับปฐมวัย มีผลการการประเมินทักษะทาง
สังคมระหว่างก่อนเรียน 

ตอนที่  2 ผลการพัฒนาทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์การทำาขนมไทย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และร้อยละจากผลการประเมิน
ทักษะทางสังคมระหว่าง ก่อนเรียน และหลังเรียน 

การดำาเนินการวิเคราะห์ผลการใช้การ
พัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดย
ใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์การทำาขนมไทยกับ
เด็กระดับปฐมวัย อายุระหว่าง 4 - 5 ปี ซึ่งกำาลัง
ศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศกึษา 2557 โรงเรยีนอนบุาลองคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลโคกเริงรมย์ สงักดัองค์การบรหิารสว่นตำาบล
โคกเริงรมย์ อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย จำานวน 1 ห้องเรียน จำานวน 25 คน 
โดยผู้วิจัยนำาเสนอเป็นตารางสรุปผลการศึกษา
การพฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็ปฐมวยั โดยใช้
กิจกรรมเสริมประสบการณ์การทำาขนมไทย 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมก่อน และหลัง
การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่เรียน
โดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์การทำาขนม
ไทย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อย
ละ การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมเป็นรายด้าน
ก่อนเรียน และหลังเรียนในภาพรวม มีความแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจกรรม ด้านการ
ปฏิบัติตามข้อตกลง ด้านการมีมารยาทในการฟัง 
และการพูด ด้านการทำากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนโดย
มีจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ ด้านการแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง ดา้นการปฏบิตัตินเปน็ผูน้ำาผูต้าม และดา้น
การเคารพในสทิธขิองผูอ้ืน่ โดยทัง้ 7 ดา้น มคีวาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ผลการวิจัย
1. ผลการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็

ปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์
การทำาขนมไทย อยู่ในระดับดี

2. ผลการพฒันาทกัษะทางสงัคมของเดก็
ปฐมวัยพบว่า

2.1 ศึกษาการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยที่ เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์การทำาขนมไทย พบว่า คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนจาการประเมินก่อนเรียน มีค่า
เฉลี่ยรวมเท่ากับ 15.60 คิดเป็นร้อยละ 74.28 
จากคะแนนเตม็ 21 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ของ
นักเรียนประเมินหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
17.52 คะแนน คดิเปน็รอ้ยละ 83.43 จากคะแนน
เต็ม 21 คะแนน

2.2 ผลการพัฒนาทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัยที่ เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริม
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ประสบการณ์การทำาขนมไทยอยู่ในระดับดี มี
ทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาทกัษะทางสงัคมของเด็ก

ปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์
การทำาขนมไทย อยู่ในระดับดี ทั้งน้ี อาจจะเป็น
เพราะการจัดประสบการณ์กิจกรรมอาหารว่างให้
กับเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย การทำา
ขนมบวัลอย ขนมนางเลด็ ขนมวุน้ และการทำาขนม
ใส่ใส้ โดยการดำาเนินการมีกระบวนการที่ชัดเจน
เน้นให้ผู้เรียนรู้เป็นผู้สร้าง ค้นพบ และแสวงหา
ความรู้ด้วยตัวของนักเรียนเอง การเรียนรู้ของ 
ผู้เรยีนเรยีนรูผ้า่นสือ่ อปุกรณ ์และกจิกรรมทีห่ลาก
หลาย โดยนักเรียนจะเป็นผู้ดำาเนินการด้วยตนเอง 
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง (จินตนา  
วิไลชนม์ และประสาท เนืองเฉลิม, 2561: 75) 
ได้สังเกต ได้ค้นคว้า ร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา และ
ทำากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การดำาเนินการต่างๆ ที่
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ทักษะทางสังคมของในช่วงวัยของเด็กปฐมวัย 
และเปน็ไปตามความตอ้งการของนกัเรยีนปฐมวยั 
ประกอบด้วย สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ดึงดูดความ 
สนใจ ให้นักเรยีนมอีสิระในการคดิ การดำาเนนิการ  
นักเรียนทุกคนจะได้รับการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม
ในการทำากิจกรรมในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่งเป็นรูปแบบ 
ของการจัดกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ การ
ดำาเนินกิจกรรมนี้ ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมทีกัษะทางสงัคมทีส่งูขึน้ ผลการศกึษาใน
ครั้งนี้ สอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 
126) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยเริ่มต้นจากเด็กจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่
ตนมีส่วนร่วม ความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องและจาก

ปฏสิมัพนัธก์บับคุคลแวดลอ้มเพือ่การปรบัตวัทาง
สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพร ทับทิมศรี  
(2554: 22-37) ผลการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้เก่ียวกับการประกอบอาหารไทยโบราณท่ีมี
ต่อสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า  
สัมพันธภาพทางสังคมหลังมีการทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงทุกด้าน และสัมพันธภาพทาง สังคม
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณเรียนรู้
เก่ียวกับการประกอบอาหารไทยโบราณสูงอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุภาภรณ์ สงนวน (2551: 88-90) 
ได้ศึกษาผลการกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
เป็นกิจกรรมที่มีความสำาคัญที่สามารถส่งเสริม
พฤตกิรรมทางดา้นสงัคมในทางทีด่ใีหเ้กดิขึน้กบัตวั
เด็ก แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมการ
ละเล่นพื้นบ้าน และแบบสังเกตทักษะทางสังคมมี 
6 ด้าน ได้แก่ การแสดงออกทางอารมณ์ ความไว
ในการรบัรูอ้ารมณ์ผูอ้ืน่ การควบคมุอารมณต์นเอง 
การแสดงออกทางสังคม ความไวในการรับรู้ทาง
สังคม ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมีทักษะทางสังคม
หลงัการจดักจิกรรมสงูขึน้ อยูใ่นระดบั ด ีมคีะแนน
เฉลีย่ทกัษะทางสงัคมมากกวา่กอ่นการจดักจิกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน 

2 .  เด็ กปฐมวั ยที่ ใ ช้ กิ จกรรม เสริม
ประสบการณ์การทำาขนมไทย มีทักษะทางสังคม
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยครู พบว่า ทักษะ
ทางสังคมทั้ง 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมโดยมีผู้อื่น
แนะนำา ดา้นการปฏบิตัติามขอ้ตกลงโดยมผู้ีแนะนำา 
ดา้นมมีารยาทในการฟังและการพดูตามคำาแนะนำา 
ดา้นการทำากจิกรรมกบัผูอ้ืน่ตามคำาแนะนำาได ้ดา้น
การแก้ปัญหาในการทำากิจกรรมตามคำาแนะนำา
ได้ ด้านการปฏิบัติตนเป็นผู้นำา – ผู้ตามตามคำา
แนะนำาได้ และด้านการเล่นและทำากิจกรรมต่างๆ 
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ได้ คะแนนทักษะทางสังคมทั้งในภาพรวม และ
รายด้านหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ี เป็น
เพราะ การได้เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ การลงมือทำาร่วม
กับผู้อื่น ในการทำาขนมไทย การลงมือทำาขนมเป็น
กิจกรรมที่น่าสนใจและสนุกสนานมาช่วยในการ
พัฒนาประสาทสัมผัสทั้งห้าด้าน คือ การฟัง การ
มองเห็น การชิมรส การสัมผัส และการดมกล่ิน 
เข้ามาพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับเด็ก อีกทั้ง
พัฒนาการทางด้านสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 มีผลอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่าพอใจ และเพื่อ
เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก เพราะ
กิจกรรมเสรมิประสบการณย์งัสามารถชว่ยพฒันา
เด็กในหลายๆ ด้านด้วยกัน เช่น พัฒนาการด้าน
รา่งกาย อารมณจิ์ตใจ สงัคม และสตปิญัญา ภาษา 
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ การ
คิดอย่างมีวิจารญาณ ด้านมิติสัมพันธ์ ความร่วม
มือ และยังทำาให้เกิดความสนุกสนานอีกด้วย แล้ว
ยังเกิดการเรียนรู้ทักษะทาง สังคมแวดล้อมรอบ
ตัวเด็กควบคู่กันไปด้วย ตลอดจนสามารถพัฒนา
ศักยภาพของเด็กปฐมวัยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข
แล้ว และช่วยส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถนำาไปเป็นแนวทางสำาหรับครูผู้สอนระดับ
ปฐมวยัและผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ในระดบัปฐมวยัใหม้ปีระสิทธภิาพต่อไป สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 
126) กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยเริ่มต้นจากเด็กจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่
ตนมีส่วนร่วม ความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องและจาก
ปฏสิมัพนัธก์บับคุคลแวดลอ้มเพือ่การปรบัตวัทาง
สังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพร ทับทิมศรี 
(2554: 37-40) ไดศ้กึษาผลการจดัประสบการณ์
การเรยีนรูเ้ก่ียวกับการประกอบอาหารไทยโบราณ
ที่มีต่อสัมพันธภาพทางสังคมของเด็กปฐมวัย  
พบว่า สัมพันธภาพทางสังคมหลังมีการทดลองมี
การเปลี่ยนแปลงทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุภาภรณ์ สงนวน (2551: 88-90) ได้ศึกษา

ผลการกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรม
ที่มีความสำาคัญที่สามารถส่งเสริมพฤติกรรมทาง
ด้านสังคมในทางที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวเด็ก แผนการ
จัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้น
บ้าน และแบบสังเกตทักษะทางสังคมมี 6 ด้าน 
ได้แก่ การแสดงออกทางอารมณ์ ความไวในการ
รับรู้อารมณ์ผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ตนเอง การ
แสดงออกทางสังคม ความไวในการรับรู้ทาง
สังคม ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านมีทักษะทางสังคม
หลงัการจดักจิกรรมสงูขึน้ อยูใ่นระดบั ด ีมคีะแนน
เฉลีย่ทกัษะทางสงัคมมากกวา่กอ่นการจดักจิกรรม
การละเล่นพื้นบ้าน 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 การจดักจิกรรมเพือ่พฒันาทกัษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ได้แก่ การสัมผัส การดมกลิ่น การลิ้มรส การฟัง
เสียง เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัส
ของเด็กปฐมวัย

1.2 การจัดกิจกรรมควรเน้นหลักการ
มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เช่น ให้เด็กเป็นคนเลือก
กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก และมอบหมาย
ให้เด็กช่วยจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่เป็นส่วน
ประกอบของการทำากิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมที่
เด็กมีความสนใจ

1.3 ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กสามารถ
เลือกเวลาที่เหมาะสมที่เด็กคิดว่าเวลาช่วงนั้นเป็น
เวลามีความพร้อมในการเรียนรู้กิจกรรม รวมถึง
ปรบัเวลาไมใ่ชเ้วลาสัน้เกนิไป และยาวเกนิ โดยครู
เป็นผู้สังเกตการณ์จากพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
ถึงความสนใจในกิจกรรมนั้น หรือ เริ่มไม่ให้ความ
สนใจในกิจกรรมนั้นๆ เมื่อผ่านเวลามาระยะหนึ่ง 
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1.4 เวลาท่ีใช้ในการทำากิจกรรมควร
ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตาม
ความสนใจของเด็ก เพราะเด็กมคีวามสนใจในการ
เลอืกกลุ่มกิจกรรมตา่งๆ ทีแ่ตกตา่งกนั ครคูวรเปดิ
โอกาสให้เด็กได้ใช้เวลาในการตัดสินใจ

1.5 ครูผู้สอนต้องมีทักษะในการจูงใจให้
เด็กมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม และทำากิจกรรม
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขผ่านสื่อ อุปกรณ์ 
สิ่งที่เป็นสีสัน หรือ สิ่งแปลกใหม่ และกิจกรรมที่
หลากหลาย

1.6 เสร็จส้ินกิจกรรมทุกครั้งควรมีการ
สรุปผลของกิจกรรม โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้เด็ก
เป็นผู้แสดงความคิดเห็น เล่าถึงความรู้สึกในการ
เขา้ร่วมกิจกรรม รวมถงึการแสดงผลงานทีเ่ด็กเปน็
ผู้สรรค์สร้างชิ้นงานด้วยตัวของเด็กเอง

1.7 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางสังคมของเด็กควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อ
เนื่องสม่ำาเสมอ และเพ่ิมความหลากหลายของ
กิจกรรม เพื่อให้เด็กได้พบเจอกับกิจกรรมที่แปลก
ใหม่อยู่ตลอดเวลา

1.8 ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะทางสังคมให้กับเด็กปฐมวัย โดยทักษะทาง
สังคม สามารถฝึกฝน และแทรกเข้าไปในกิจกรรม
ตา่งๆ ไดต้ลอดทัง้ปรบัชีวติประจำาวนัของเด็ก โดย
ปรับให้เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

1.9 ครูผู้สอนในระดับชั้นเด็กปฐมวัยควร
นำาแผนการจัดประสบการณเ์พือ่พฒันาทกัษะทาง
สงัคม โดยใชก้จิกรรมการทำาขนมไทยไปใชส้อนใน
ทุกระดับชั้นได้

1.10 ผู้บริหาร ควรสนับสนุนให้ครูจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม โดย
ใช้กิจกรรมการทำาขนมไทยให้มากข้ึน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย
ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รศึกษ�
ค้นคว้�ครั้งต่อไป

2.1 ควรให้ความสำาคัญกับตัวแปรอื่นๆ 
ที่อาจจะส่งผลถึงการทดลอง หรือ ข้อค้นพบของ
การวิจัยได้ เช่น รูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว 
กิจกรรมที่เด็กทำากับครอบครัว เป็นต้น

2.2 ควรเพิ่มวิธีการศึกษาแบบเจาะลึก
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อผู้วิจัยจะได้ข้อมูล
ในเชิงลึกซึ้งเป็นประโยชน์ต่อข้อค้นพบที่จะนำาไป
ใช้ได้ตรง หรือ ใกล้เคียงกับสภาพการณ์มากที่สุด

2.3 ควรศึกษารูปแบบกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
หลากหลาย พร้อมนำาผลผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ
กิจกรรมมาเปรียบเทียบกันในแต่ละรูปแบบ เพื่อ
แสวงหารูปแบบที่ดีที่สุด 
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