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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย  เพ่ือการศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุ 5 – 6 ป  กําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลศึกษาปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  
กรุงเทพมหานคร  สังกัดมหาวิทยาวัยราชภัฏสวนดุสิต  ดวยการสุมตัวอยางอยางงายแบงกลุม
มา  จํานวน 15 คน  เพ่ือรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการ
เรียนรูเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้ คือ แผนการสอนการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  และแบบทดสอบ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร ที่มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ  0.86  ใชวิธีการวิจัยเชิงทดลองแบบ  
One – Group Pretest – Posttest Design  และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ  t – test  
Dependent Sample 

 
ผลการวิจัย  พบวาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  มี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  โดยรวมและจําแนกรายทักษะมีคาเฉลี่ยสูงขึ้นและอยูในระดับดี  
เม่ือเปรียบเทียบกอนและหลังการทดลองมีคะแนนความสามารถทางทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรที่เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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This study aimed to investigate the development of young children 
mathematical skills under the creative art activity for learning model. The subjects 
consisted of 15 students, aged  5 – 6 years old, kindergarten III students at La-Or Uthit 
Kindergarten Demonstration School, Bangkok, under Suan Dusit Rajabhat University, in 
second semester of 2006 academic year, through cluster random sampling. The 
creative art activity for learning model was administered within 8 weeks, 3 days a week, 
and 45 minutes per day. The research instruments included the lesson plan of creative 
art activity for learning model and the evaluation form for young children mathematical 
skills with reliability of 0.86. The research  method was One – Group Pretest – Posttest 
Design. Then the data were analyzed by t-test Dependent sample. 

The results revealed that the development of young children mathematical 
skills under the creative art activity for learning model increased significantly difference 
at .01 level. The average score was at good level as a whole and in each aspects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ทรัพยากรมนษุยนับเปนทรพัยากรที่สําคญัในการพัฒนาประเทศ    ประเทศใดทีค่นในชาติ
มีความรู  ประเทศนั้นยอม มีความเจริญรุงเรือง ดังนั้นประเทศตางๆ จึงใหความสาํคัญตอการพัฒนา
คนในชาติของตน  โดยการใหความสําคญัตอการใหการศึกษา  แกคนในชาติเพราะการศึกษาคอืการ
พัฒนาใหคนมีความรูที่สามารถสรางตนใหมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้น สรางชาติใหอยูอยาง
มีความสุขและรุงเรืองได      (สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร.ี 2542:86)    ซ่ึงการ 
พัฒนาทรัพยากรมนุษยควรตองเร่ิมตนตัง้แตปฐมวัย    เด็กจึงเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคายิ่งเปนผู
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความเปนมนุษยเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  อนาคตของ
ชาติจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของเด็ก เด็กที่สมบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ มีพัฒนาการทุกดานที่
เหมาะสมกับวัยจะเปนผูทีส่ามารถดํารงชีวติ  อยูในสังคมใดอยางมีความสุข และเปนประโยชนตอ
สังคมและประเทศชาต ิเด็กในวัยเริ่มแรกของชีวติ  หรือที่เรียกวา “เด็กปฐมวัย”  คือวัยตั้งแตแรกเกิด
จนถึง 6 ป  จัดไดเปนระยะที่สําคัญที่สุดของชีวติ  ทั้งน้ีเพราะพัฒนาการทุกๆ   ดานของมนษุยทั้ง
ดานรางกาย   อารมณ   สังคม   บคุลกิภาพโดยเฉพาะดานสติปญญาจะเจริญมากที่สุดในชวงนี้   
(เยาวพา  เดชะคุปต. 2542:12) ซ่ึงในชวงอายุ 0 – 4 ป  จะพัฒนาไดถึงรอยละ  50  จะเพ่ิมอีกรอยละ
30  ในชวงอายุ  4 – 8 ป  และที่เหลืออีกรอยละ  20  จะพัฒนาระหวางอายุ  8 – 17 ป  โดยประมาณ
(ภรณี  คุรุรัตนะ. 2540:46)  ดังน้ันการจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมทักษะและพฒันาการใหกับเด็ก
ในชวงนี้จึงมีความสําคัญมาก  
 การพัฒนาเด็กตองครอบคลุมทั้งรางกาย  จิตใจ  สังคม  และปญญา  คณิตศาสตรนับเปน
ความสามารถทางสติปญญา  และเปนทักษะดานหนึง่ที่ควรสงเสรมิและจัดประสบการณใหกับเด็ก
เน่ืองจากคณิตศาสตรเปนวชิาที่มีความเกีย่วของกับการดํารงชีวิตประจําวัน  ถามองไปรอบๆ ตัวจะ
เห็นวาชีวิตเราเกี่ยวของกับคณิตศาสตรมากมาย  เริ่มตั้งแตเลขทีบ่าน ทะเบียนบาน ทะเบียนรถ
ปฏิทิน  นาฬิกา  เวลา  การซื้อขาย  การคมนาคม และการติดตอสือ่สาร สิ่งเหลานี้ลวนเกี่ยวของกับ
คณิตศาสตรดวยทั้งสิ้น (นิตยา  ประพฤติกิจ. 2537:241)  ซ่ึงในชีวติประจําวันของเด็กวยักอน
ประถมศึกษาจะตองเก่ียวของกับคณิตศาสตรอยูตลอดเวลา นับตั้งแตตื่นนอนในตอนเชาเด็กรูจักคํา
วา“เชา”ซ่ึงเปนคําบอกชวงเวลา  เม่ือจะแปรงฟนเด็กจะตองใชการสังเกต  เพ่ือจําแนกใหไดวาแปรงสี
ฟนอันไหนเปนของตน   เด็กตองสังเกตและจดจําตําแหนงของสีของที่ตองใชอยูเปนประจํา
นอกจากนี้เด็กตองนับจํานวนสิ่งของของใช  ความคิดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนสิ่งของวากลุมใดมี
จํานวนมากวากลุมใดนอยกวา  เปนตน (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธริาช. 2532:616)  ดังน้ันการฝกให
เด็กเกิดทักษะพื้นฐานในการเรียนรูคณิตศาสตร  เพราะหลักการทางคณิตศาสตรจะทําใหเด็กรูจักคิด
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เปนทําเปน แกปญหาเปน รูจักคนควาหาคําตอบดวย ตนเอง สามารถแกปญหาตางๆ ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูในระดับตอไปได 
 ในปจจุบันไดมีการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  โดยใชวธิีการสอน
ที่หลากหลาย  จากการศึกษางานวิจัยพบวา ไดมีผูนําวิธีการสอนแบบตางๆ มาใชในการพฒันา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั เชน การจัดกิจกรรมการเลานิทานคณิตเพ่ือสงเสริม
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ขวัญนุช บุญยูฮง  (2546) การจัดประสบการณทาง
คณิตศาสตรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  สรรพมงคล  จันทรดง  (2544)  การจัดประสบการณแบบ
โครงการเพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร  อําพวรรณ  เนียมคํา  (2545)  เปนตนจะเห็นได
วาวธิีการสอนคณิตศาสตรมีความหลากหลาย แตในการจัดการเรียนการสอนซึ่งพบวามีการกระตุน
การเรียนรูดวยความเพลิดเพลิน  และความสนใจของเด็กตอมาระยะหนึ่งไดมีผูนําศิลปะมาใชเปนสื่อ
การเรียนรู เชน การจัดกิจกรรมศิลปะการวาดภาพนอกหองเรียนเพ่ือศึกษาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็ก  จิตทนาวรรณ เดือนฉาย  (2541)  การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกลุม
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก กรรณิการ  โยธาวินทร  (2545)  การจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคโดยใชทรายสีเพ่ือศึกษาการคดิเชิงเหตุผลของเด็ก วราภรณ  นาคะศริิ  (2546)  ศิลปะ
ชวยใหเด็กสื่อสารและบูรณาการประสบการณที่มี เด็กสามารถผสมผสานความรู วิทยาศาสตร สังคม
คณิตศาสตร   ภาษาไทย   ลงในศลิปะที่เด็กแสดงออกเด็กไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอมและเรียนรูอยาง
อิสระ  สื่อศิลปะเปนรูปแบบโดยธรรมชาติที่ทําใหมีการแสดงออกและคนควาทีนํ่าไปสูการเรียนรูของ
เด็กและเขาใจโลก ซ่ึงทําใหเด็กไดคิดพัฒนาสรางสรรคจากการถายโยงภาพที่เห็นเปนศลิปะของการ
เรียนรูที่สําคญั เด็กไดทัง้สุนทรียภาพในงานศิลปะควบคูไปกับการเรียนสาระวชิา ซ่ึงศลิปะจะเปน
แกนของการพัฒนาได  เพราะเด็กไดแสดงออกดังพุทธิปญญาทั้งหมดที่มีและกระบวนการการเรียนรู
ผานทางศิลปะเด็กเล็กตองการสัมผัสและการกระตุนจากสิ่งแวดลอม(กุลยา ตันติผลาชีวะ.2547ก:35)
การเรียนรูศลิปะเปนกิจกรรมที่เด็กสัมผัสได สามารถระบายความคดิความรู  และสื่อบอกใหผูอ่ืนรู
นอกจากนั้นศิลปะยังเปนกิจกรรมที่เพลิดเพลินที่กระตุนการเรียนรู 
 ทักษะคณิตศาสตรเปนทักษะที่แทรกอยูไดทุกกิจกรรมศิลปะ        เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวย
สงเสริมใหเด็กไดสํารวจคนควา  เปดโอกาสใหเด็กไดใชความคดิริเริม่และจินตนาการ  อันจะสงผลให
เด็กมีคุณลักษณะที่สําคัญ  ไดแก  ความเปนเหตุเปนผล  รูจักการสังเกต  ซ่ึงสอดคลองกับ 
พีระพงษ  กลุพิศาล  ที่กลาววา  กิจกรรมศิลปะจะชวยใหเด็กรูจักสังเกตสิ่งรอบๆ ตวั  ไมวาจะเปน
เรื่องของสี  รูปทรง รูปราง พ้ืนผิว พ้ืนทีว่าง  นํ้าหนัก  ออน – แกของสี  การที่เด็กไดวาดภาพซัก
ภาพก็เปนสิ่งที่ทําใหทราบวา  เขาไดเรียนรูแลวมีประสบการณตอสิ่งแวดลอมรอบตวัในระดับใด  เปน
การเรียนรูจากการใชความรูสึกสัมผัสอยางแทจริง (พีระพงษ  กุลพิศาล. 2536:9 – 29) 
 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนการเรยีนรู  ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย ดร.กุลยา ตันตผิลา
ชีวะ ที่เนนวาศิลปะเปนการเรียนรู  ดวยการกระทํา  ทําใหเด็กรับรูเขาใจ    จําไดสนุกเพลิดเพลนิกับ
สิ่งที่เรียน  เด็กไดสังเกต  วเิคราะห  เปรียบเทียบ  สนทนาสื่อความหมาย  สรุปแสดงความคิดเห็นจาก
ขอมูลที่เด็กเรยีนรูการเรียนรูถาครูกระตุนใหเปนการเรยีนรูจากผลงานวิจัยของ กุลยา  ตันติผลาชีวะ 
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(2546)  พบวาสามารถจัดศิลปะเพื่อการเรียนรูได  จําแนกเปน 6 รูปแบบ ดังน้ี 
1. ศิลปะย้ํา  เรียกวา  การย้าํการเรียนรูดวยศลิปะ 
2. ศิลปะถายโยง  เรียกวา  ถายทอดการเรียนรูเปนศิลปะ 
3. ศิลปะปรับภาพ  เรียกวา  ปรับภาพการเรียนรูเปนงานศิลปะ 
4. ศิลปะเปลีย่นแบบ  เรียกวา  เปลี่ยนสิ่งเรียนรูสูงานศลิปะ 
5. ศิลปะบูรณาการ  เรียกวา  บูรณาการเรียนรูที่สูศลิปะ 
6. ศิลปะคนหา  เรียกวา  คนหาความรูจากศิลปะ 

 
 จากการศึกษารูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  พบวาศลิปะเปลี่ยนแบบ  ศิลปะ

บูรณาการ   และศิลปะคนหา   สามารถนํามาใชในการพัฒนาทักษะคณติศาสตรได   โดยศิลปะ
เปลี่ยนแบบหมายถึง  การเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรูมาสรางเปนงานศิลปะ ดวยการเปลี่ยนรปูแบบและ
เลือกใชในการสรางเปนผลงาน  ศิลปะบรูณาการหมายถึง  การนําความรูที่ไดรับมาเปนพ้ืนฐานของ
การพัฒนางานศิลปะเปนภาพหรือสิ่งประดิษฐโดยใชการสังเกต  การเปรียบเทียบ และการนับ
จํานวนจากนั้นใหเพ่ิมเติมตกแตงไดตามจินตนาการ  และศลิปะคนหาหมายถึงการใชศลิปะเชน
ภาพวาดหรือผลผลติจากงานศิลปะมาใหเด็กคนควาคนหาความรูจากงานศิลปะ ที่นํามากระตุนให
เกิดการเรียนรู  ซ่ึงแตละแบบของศลิปะเด็กจะตองใชพ้ืนฐานทกัษะทางคณติศาสตรไปดวยเสมอ   
เชนการเปรียบเทียบ   การจําแนก   การสังเกต   การบอกตําแหนง   การนับ  การรูคารูจํานวน   
หรือแมแตการเพิ่มการลดจํานวน ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาควรนาํไปทดลองใชเพ่ือศึกษาดวูาเด็ก
สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยไดจริงหรือไม และผลการวิจัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรูเปนอยางไร จะเปนแนวทางของการใชนวตักรรมเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยมาใช ในการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวยัหรืออาจนําไปประยกุตในกบัการพัฒนาทักษะอื่นๆ  สําหรับเด็กปฐมวยัตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวยักอนและหลังไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู   

 
ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนแนวทางของการใชนวตักรรม การเรียนการสอนดวยกระบวนวธิีของ
ศิลปะรูปแบบตางๆ   มาประยุกตเพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกบัเด็กปฐมวยัซ่ึง 
ผลการวิจัยจะเปนแนวทางใหกับครู   และผูทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาเด็ก  ไดพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณใหมๆ  ใหกับเด็กปฐมวยั   เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและเกิดความ
หลากหลายในวิชาการศึกษาสําหรับครมูากขึ้น 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรวิจยั  
  ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี  เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป  ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธติอนุบาลละอออุทิศ
กรุงเทพมหานคร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จํานวน 10 หองเรียน   
  กลุมตวัอยางการวิจัย 
  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  เปนเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป
ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่  3  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549      โรงเรียนสาธติอนุบาล
ละอออุทิศ   กรุงเทพมหานคร   สังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต        ซ่ึงไดจากการจับฉลากมา
1 หองเรียนและไดรับการประเมินทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยคัดเลือกเด็กที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใน  15  อันดับสุดทายกาํหนดเปน 
กลุมทดลอง 
 
  ระยะเวลาในการทดลอง 

       การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองซึ่งจัดกระทําในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 
2549 ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที 
 
  ตัวแปรที่ศึกษา 
   1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก  รูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 

 2. ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 5 ดาน ดังน้ี 
    2.1. การบอกตําแหนง 
    2.2. การจําแนก 
    2.3. การนับปากเปลา  1 – 30  
    2.4. การรูคารูจํานวน  1 –20  
    2.5. การเพิ่ม – ลด ภายในจํานวน  1 – 10  
 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กนักเรียนชาย – หญิง  อายุระหวาง  5 – 6  ปทีกําลัง
ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที ่  3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา  2549  โรงเรียนสาธติอนุบาลละอออุทิศ
กรุงเทพมหานคร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 
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 2. ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร  หมายถึง  ความสามารถที่เปนพ้ืนฐานการเรยีนรู
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยจําแนกเปน  5 ดานดังน้ี 
   2.1 การบอกตําแหนง  หมายถึง  ความสามารถในการบอกตําแหนงของสิ่งของใน
ตําแหนงตาง ๆ  บน – ลาง , ใน – นอก , เหนือ – ใต , ซาย – ขวา , กลาง – หนา – ขางหลัง 
   2.2 การจําแนก  หมายถึง  ความสามารถในการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทียบสิ่ง
ตางๆ วาเหมือน หรือ ตางกันอยางไร ในเรื่อง  ปริมาณ  ขนาด  รูปราง  สี  และรูปทรง  เปนตน 
  2.3 การนับปากเปลา  1 – 30  หมายถึง  ความสามารถในการนับเลข 1 ถึง 3
หรือ 1 ถึง 10 หรือ 1 ถึง 30 ตามอายุเด็ก  
    2.4 การรูคารูจํานวน  หมายถึง  ความสามรถในการเรียงลําดับ มากไปนอย  หรือ
นอยไปมาก  ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 .เปนตน 
    2.5 การเพิ่ม – การลด ภายในจํานวน 1 – 10 หมายถึง การอานคาเงินบาท
เหรียญ  ธนบัตร  อานปายราคา  การประเมินเงิน  การเพิ่มเปนการรวมจํานวน รวมกลุม มากขึ้น
การลดไดแกการแบง  การแยก  การนําออก   นอยลง  
 
 3. ศิลปะ  หมายถึง  กิจกรรมของการแสดงออกของความรู   ความคิด   และจินตนาการ
ผานผลงาน  ซ่ึงสิ่งเหลานีไ้ดรับการถายทอดจากประสบการณของแตละคนจากการเรียนรู  และมี
อิสระในการแสดงออกทางผลงาน  ทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ดียิ่งขึ้น 
 

 4. รูปแบบศลิปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
  หมายถึง กิจกรรมศิลปะที่เด็กนําสาระหรือสิ่งที่เรียนรูมาแสดงออกดวยการใชศิลปะ

เปนสื่อเพ่ือสรางใหเกิดความจํา  ความเขาใจ  และมีความสุขกบัการเรียนรูปแบบกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเพ่ือการเรียนรูทีใ่ชในการวิจัยจําแนกตามหลักการของกุลยา ตันติผลาชีวะ (2004) ซ่ึงใน
การวิจัยจะใช 3 รูปแบบดังน้ี 

4.1 ศิลปะเปลี่ยนแบบ  หมายถึง  การเปลี่ยนสิ่งทีเ่รียนรูมาสรางเปนงานศิลปะ
ดวยการเปลี่ยนรูปแบบและเลือกใชในการสรางเปนผลงาน 

4.2 ศิลปะบูรณาการ หมายถึง การนําความรูที่ไดรับมาเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา
งานศิลปะเปนภาพหรือสิ่งประดิษฐโดยใช การสังเกต การเปรียบเทียบ และการนับจํานวนเพื่อให
เกิดภาพเหมือน  จากนั้นใหเพ่ิมเติมตกแตงไดตามจนิตนาการ 

4.3 ศิลปะคนหา  หมายถึง  การใชศลิปะเชนภาพวาด  หรือผลผลติจากงานศิลปะ
มาใหเด็กคนควาคนหาความรูจากงานศิลปะที่นํามากระตุนใหเกิดการเรียนรู 
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 5. กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู  หมายถึง  การปฏิบัตกิารสอนของครูที่ใช
รูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูประกอบ  ดวยการปฏิบตัิ  4  ขั้นตอนดังน้ี 
   5.1 ขั้นกระตุนการเรียนรู  หมายถึง ใหสิง่เรากระตุนการเรียนรูที่สอดคลองกับ
สาระทีต่องการใหเด็กเรียนอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก นิทาน ของจริง ของจําลอง ภาพกิจกรรม เกม 
ละคร งานศิลปะ จูงใจใหเด็กคิดและติดตามโดยใชคําถามหรือการสนทนาหรือการอภิปรายการ
สังเกตและคนหา 
   5.2 ขั้นกรองสูมโนทัศน  หมายถึง กระตุนใหเด็กสะทอนคิดดวยการโยงขอความรู
ที่เด็กเคยเรยีนรูใหมเพ่ือใหเด็กขยายความรูความเขาใจมากขึ้นใชคาํถามใหเด็กตอบคําถามจาก 
มโนทัศนของเด็กที่  เกิดจากการเรียนรูของเด็กเอง 
   5.3 ขั้นพัฒนาดวยศิลปะ  หมายถึง  มอบหมายใชเด็กถายโยงความรู  สูงานศิลปะ
ตามแบบงานศิลปะที่ครเูลือกวาเหมาะสม กับสิ่งที่เรยีนใหเด็กทํางานศิลปะอยางอิสระตามเงื่อนไข
ของรูปแบบ 
   5.4 ขั้นสรุปสาระที่เรียนรู  หมายถึง  ถามใหเด็กไดทบทวนความรูความเขาใจ
สาระที่เรียนจากงานศิลปะที่ทําครูกับเด็กสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูรวมกัน 
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รูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 

 
        ขั ้

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 

กิจกรรมศิลปะสรางสรรค                  รูปแบบกิจกรรม 
         เพื่อการเรียนรู                                
 
     1    ขั้นกระตุนการเรียนรู                  1    ศิลปะเปล่ียนแบบ 

2. ขั้นกรองสูมโนทัศน          +       2.   ศิลปะบูรณาการ 

3. ขั้นพัฒนาดวยศิลปะ 3.   ศิลปะคนหา 
4. ขั้นสรุปสาระที่เรียนรู 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการจัดรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู มีการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน 

 

 
 
 
 

 
ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 

 

• การบอกตําแหนง 

• การจําแนก 

• การนับปากเปลา 1 – 30  

• การรูคารูจํานวน 1 –20  

• การเพิ่ม – การลดภาย 
     ในจํานวน1 – 10   

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของและไดนําเสนอตาม    
หัวขอตอไปน้ี 
 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

1.1 ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.2 ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.3 จุดมุงหมายในการเตรียมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
1.4 ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
1.5 หลักการสอนคณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 
1.6 ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรที่เด็กปฐมวัยตองเรียน 
1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

 
 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกจิกรรมศิลปะ 

2.1 ความหมายของศิลปะ 
2.2 คุณคาของกิจกรรมศิลปะ 
2.3 ประโยชนของการจัดกิจกรรมศิลปะ 
2.4 พัฒนาการทางศิลปะสําหรบัเด็กปฐมวัย 
2.5 แนวการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
2.6 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวยั 
2.7 บทบาทของครูศิลปะปฐมวยั 
2.8 ศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

 1.1  ความหมายของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั 
  เทเลอร  (Tayler.1985 อางในนิตยา  ประพฤติกิจ 2537:4)  กลาววาคณิตศาสตร 

เปนสวนหนึ่งของชีวติประจําวันที่สําคญัเปดโอกาสใหเด็กไดใชชีวติคนควา  แกปญหาและเรียนรูดวย
ตนเอง  โดยจัดประสบการณที่เหมาะสมใหกับเด็ก และตองคํานึงวาความสามารถในการแกปญหา
ทางคณิตศาสตรน้ันขึ้นอยูกบัระบบพัฒนาการของเด็กดวย 
  บรีเวอร  (Brewer.1995:98) กลาววา คณิตศาสตรเปนแนวทางของประสบการณและ
ความเห็นตางๆ ที่เกี่ยวกบัโลก  เปนแนวทางในการแกปญหาที่เกี่ยวกบัความเขาใจเรื่องจํานวน
หนาที่ และความสัมพันธของสิ่งของ  เม่ือเด็กโตและมีพัฒนาการขึ้นกิจกรรมเกี่ยวกบัคณิตศาสตรก็จะ
เปลี่ยนแปลงไป  เด็กจะไดสํารวจ  เร่ิมเขากลุม  มีการเปรียบเทียบ  และเมื่อมีความพรอมเร่ือง
ความคิดรวบยอดเรื่องคณิตศาสตรเด็กจะสามารถบันทึกสิ่งที่คนพบโดยใชสัญลกัษณทางคณติศาสตร 
  เมเยสกี้  (Mayesky.1998:317)   ไดกลาวถึงทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรไววา 
ความเขาใจทางคณิตศาสตรเกี่ยวกบัตวัเลขของเด็กจะพัฒนาอยางเปนขั้นตอนเชนเดียวกับการ
เจริญเตบิโตของรางกาย  โดยเริ่มจากการที่เด็กใชคณิตศาสตรอยางงายจากความคิดของตน  แลว
คอยๆพัฒนาถึงกระบวนการคิดแบบคณติศาสตรอยางถูกตอง 

  นิตยา  ประพฤติกิจ  (2541 : 3)  กลาววา  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  เปนเรื่อง
หน่ึงที่นอกจากจะตองอาศัยสถานการณในชีวติประจําวนัของเด็กในการสงเสริมความเขาใจ เกี่ยวกับ
คณิตศาสตรแลวยังอาศยัการจัดกิจกรรมที่มีการวางแผน และเตรยีมการอยางดีจากครูเพ่ือใหโอกาส
แกเด็กไดคนควา  แกปญหา  ไดเรียนรู  และพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร  มีทักษะและ
มีความรูทางคณิตศาสตรที่เปนพ้ืนฐาน สําหรับการศึกษาที่สูงขึ้นและใชในชีวติ   ประจําวันตอไป 
  เพ็ญจันทร  เงียบประเสริฐ  (2542:9)  กลาววา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  ก็คือ
ประสบการณจริงทางคณิตศาสตรในชวีติประจําวันของเด็ก และกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นเพ่ือสรางความรู
และทักษะที่เหมาะสมกับวยัทางคณิตศาสตร       ทั้งนี้การจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมจะตอง
มีการวางแผนและเตรียมการอยางดี และมุงเนนการทํางานเปนกลุมแบบมีสวนรวมโดยเนนเด็กเปน
ศูนยกลาง เพ่ือใหโอกาสเด็กไดสรางความรูและทักษะ ปลูกฝงใหเด็กรูจักการคนควาและแกปญหา
อยางสนุกสนานมทีักษะและความรูทางคณิตศาสตรทีเ่ปนพ้ืนฐานการศึกษาที่สูงขึน้  และสามารถ
นําไปใชในชวีติประจําวันไดตอไป 
  กุลยา ตันติผลาชิวะ  (2545:158)  กลาววา คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง
การเรียนรูดวยการสงเสริมประสบการณเกี่ยวกบัคณิตศาสตรที่เปนพ้ืนฐานสําหรบัเด็ก 6 ขวบ ซ่ึง
ตางๆ จากคณิตศาสตรสําหรับผูใหญ คณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัเปนความเขาใจจํานวนการปฏิบัติ
เกี่ยวกบัจํานวน หนาที่ และความสัมพันธของจํานวนความเปนไปได และการวัดทางคณิตศาสตร



                                                                                                                   10 
 

ของเด็กปฐมวยัจะเนนไปทีก่ารจัดจําแนกสิ่งตางๆ  การเปรียบเทียบ  และการเรียนรูสัญลักษณของ
คณิตศาสตร  ซ่ึงเด็กจะเรียนรูไดจากกิจกรรมปฏิบตัิการ 
  จากความหมายดังกลาววาขางตน  สรปุไดวา ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวยั หมายถึง  ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัคณิตศาสตรทีเ่กี่ยวกับ  การสังเกต การจําแนก
การเปรียบเทยีบ  การเรยีนรูสัญลักษณของคณิตศาสตร เพ่ือใหโอกาสเด็กไดสรางความรูและทักษะ
เพ่ือปลูกฝงใหเด็กรูจักคนควาแกปญหาเปนพ้ืนฐานสําหรับการศกึษาที่สูงขึน้         และนําไปใชใน
ชีวติประจําวันได 
 
 1.2  ความสําคัญของทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 

  ชมนาด เชื้อสุวรรณทว ี  (2542:3) ไดกลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรไดวา
คณิตศาสตรเปนวชิาที่เกีย่วของกับความคิด เปนโครงสรางที่มีเหตุผลและสามารถนําคณติศาสตรไป
แกปญหาในวทิยาศาสตรสาขาอื่น คณิตศาสตรเปนศลิปะอยางหนึ่ง ชวยสรางสรรคจิตใจของมนุษย
ฝกใหคิดอยางมีระเบียบแบบแผน คณิตศาสตรไมใชสิ่งที่เกีย่วของกับทกัษะทางคํานวณแตเพียง
อยางเดียวหรอืไมไดมีความหมายเพียงตัวเลขสัญลักษณเทานั้นยังชวยสงเสริมการสราง และใช
หลักการรูจักการคาดคะเนชวยในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  และจากความแตกตางระหวาง
บุคคลควรสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิดอยางอิสระบนความสมเหตุสมผลไมจํากัดวาการคิดคํานวณ
ตองออกมาเพียงคําตอบเดียว หรือมีวิธีการเดียว 

 สรุปไดวา คณิตศาสตรเปนสิ่งสําคัญที่เกี่ยวของกับชวีิตประจําวันของมนุษยเปนเครื่องมือ
ในการเรียนรูศาสตรอ่ืนๆ  การไดรับประสบการณทางคณิตศาสตรทําใหผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดอยางมีเหตุมีผลและใชในการแกปญหาตางๆไดอยางดี ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจึงเปน
สิ่งที่มีความสาํคัญอยางยิ่งเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูตอไป 
 
 1.3 จุดมุงหมายในการเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร 

  การเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ไดมีนักการศึกษาให
แนวคิดเกี่ยวกับจุดมุงหมายไวดังน้ี 
  ลีพเปอร และ คณะ (Leeper and other.1974:237)    ไดกลาวถึงจุดหมายของ 
การสอนคณิตศาสตรไว  ดังน้ี 

1. สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกบัแนวคิดทางคณิตศาสตร 
2. สงเสริมความสามารถในการแกปญหา 
3. สงเสริมเทคนคิและทกัษะในการคิดคํานวณ 
4. สรางเสริมบรรยากาศในการคิดอยางสรางสรรค 
5. สรางเสริมโปรแกรมตางชนดิใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 
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  นิตยา  ประพฤติกิจ  (2541:3)  ไดกําหนดจุดมุงหมายในการสอนคณิตศาสตร 
ในระดับเด็กปฐมวัยศึกษาไวดังน้ี 

1. เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร  (Mathematical 
Concepts)เชน  การบวกหรือการเพิ่ม การลดหรือการลบ 

2. เพ่ือใหเด็กรูจักการใชกระบวนการ  (Process) ในการหาคําตอบ  เชน   
เม่ือเด็กบอกวา “กิ่ง” หนักกวา “ดาว” แตบางคนบอกวา “ดาว” หนักกวา “กิ่ง” เพ่ือใหไดคําตอบที่
ถูกตองมีการชั่งนํ้าหนักและบันทึกน้ําหนกั 

3. เพ่ือใหเด็กมีความเขาใจ  (Understanding)    พ้ืนฐานเกี่ยวกบัคณิตศาสตร   เชน 
รูจักคําศัพท และสัญลักษณทางคณิตศาสตรขั้นตน 

4. เพ่ือใหเด็กฝกฝนทักษะ   (Skills)   คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   เชน   การนับ   การวดั 
การจับคู  การจัดประเภท  การเปรียบเทยีบ  การลําดบั  เปนตน 

5. เพ่ือสงเสริมใหเด็กคนควาหาคําตอบ  (Explore)  ดวยตนเอง 
6. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีความรู  (Knowledge)  และอยากคนควาทดลอง  (Experiment) 
 

  เพ็ญจันทร  เงียบประเสริฐ  (2542:13)ไดกําหนดจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตร
ควรประกอบดวยลักษณะตางๆดังตอไปนี้ 

1. ใหมีความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร 
2. ใหมีทักษะในการคิดคํานวณ 
3. ใหมีความเขาใจคณิตศาสตร และใชสื่อสารได 
4. ใหสามารถใชเหตุผลแกปญหาได 
5. ใหเห็นคุณคา มีความมั่งใจและมีเจตคตทิีดี่ตอคณิตศาสตร 

 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2547ก:160)    ไดกลาวถึงจุดประสงคของการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ที่สําคัญสําหรับเด็กมีดังน้ี 
1. สรางเสริมประสบการณใหเกิดในทัศนคณิตศาสตร วาเปนเรื่องเก่ียวกับตัวเลข 

และเหตุผล 
2. สรางความคุนเคยกับตวัเลข  การนับ การเพิ่ม  การลด 
3. สรางเสริมความคิดเชิงตรรกะ    หรือ   เหตุผลจากการมีความสามารถในการใช 

เหตผุลในการเปรียบเทียบ  การจัดประเภท  รูเวลา  รูตําแหนง  รูรูปทรง  และขนาด 
4. ฝกทักษะในการคิดคํานวณจากการเรียนรูการนับ การเปรียบเทียบ  หรือ 

การจําแนก  และรับรูแกปญหา 
5. พัฒนาเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรูคณิตศาสตร 

  จากจุดมุงหมายดังกลาว สรุปไดวา  การเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับ
เด็กปฐมวยัเปนการเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเรียนรูคณิตศาสตรในระดับตอไป และมีความสามารถใน
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การใชเหตุผลในการเปรียบเทียบมีทักษะในการแกปญหาเพ่ือใหเกิดความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตรและมีเจตคตทิี่ดีตอการเรยีนคณิตศาสตร  และสามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได   
 
 1.4  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 

  นิตยา  ประพฤติกิจ  (2541:17–19)  ไดกลาววาขอบขายของคณิตศาสตร  ในระดับ
ปฐมวยัควรประกอบดวยทกัษะดังตอไปนี้ 

1. การนับ   (Counting)     เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกบัตวัเลขอันดับแรกทีเ่ด็กรูจักเปน 
การนับอยางมีความหมาย  เชน  การนับตามลําดับตั้งแต  1 – 10  หรือมากกวานั้น 

2. ตัวเลข  (Number)    เปนการใหเด็กรูจักตัวเลขที่เห็น  หรือใชอยูในชีวติประจําวัน 
ใหเด็กเลนของเลนที่เกีย่วกบัตวัเลข ใหเด็กไดนับและคิดเองโดยครูเปนผูวางแผนจัดกิจกรรมอาจมี
การเปรียบเทยีบ  แทรกเขาไปดวย  เชน  มากกวา  นอยกวา  ฯลฯ   

3. การจับคู (Matching)  เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตลักษณะตางๆ และจับค ู
สิ่งที่เขาคูกัน เหมือนกัน หรืออยูประเภทเดียวกัน 

4. การจัดประเภท  (Classification)    เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตคุณสมบัต ิ
สิ่งตางๆ  วามีความแตกตาง  หรือเหมือนกันในบางเรือ่ง  และสามารถจัดเปนประเภทตางๆ ได 

5. การเปรียบเทยีบ  (Comparing)   เด็กจะตองมีการสืบเสาะและอาศยัความสัมพันธ 
ระหวางของสองสิ่งหรือมากกวา  รูจักใชคาํศัพท  เชน ยาวกวา  สั้นกวา  เบากวา  ฯลฯ 

6. การจัดลําดับ  (Ordering)    เปนเพียงการจัดสิ่งของชุดหนึ่งๆ     ตามคําสั่ง   หรือ 
ตามกฎเชน จัดบล็อก  5  แทง  ที่มีความยาวไมเทากัน  ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปต่ํา หรือ จาก 
สั้นไปยาวฯลฯ    

7. รูปทรง หรือ เน้ือที่  (Shape and Space)    นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเรื่องรูปทรง 
และเนื้อที่จากการเลนตามปกติแลว  ครยูังตองจัดประสบการณ ใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ วงกลม
สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยมจัตุรัส  สี่เหลี่ยมผืนผา  ความลึกตื้น  กวางและแคบ 

8. การวัด  (Measurement)    มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเอง ใหรูจัดความยาว   และ 
ระยะ  รูจักการชั่งนํ้าหนัก  และ รูจักการประมาณอยางคราว ๆ  กอนที่เด็กจะรูจักการวัด  ควรให
เด็กไดฝกฝนการเปรียบเทยีบ และการจดัลําดับมากอน 

9. เซต  (Set)    เปนการสอนเรื่องเซตอยางงายๆ จากสิ่งรอบๆ ตวั   มีการเชื่อมโยง 
กับสภาพรวม เชน รองเทา กับ ถุงเทา  ถือวาเปนหนึ่งเซต หรือ หองเรียนมีบุคคลหลายประเภท
แยกเปนเซตได 3 เซต คือ นักเรียน ครูประจําชั้น  ครูชวยสอน  เปนตน 

10. เศษสวน  (Fraction)   ปกติแลวการเรียนเศษสวนมักเริ่มในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
แตครูปฐมวยัสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม  (The Whole Object)   ใหเด็กเห็นกอนมีการลงมือ
ปฏิบตัิเพ่ือใหเด็กไดเขาใจความหมาย  และมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับครึ่ง 
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11. การทําตามแบบหรือลวดลาย  (Patterning)  เปนการพัฒนาใหเด็กจดจํารูปแบบ 
หรือลวดลาย  และพัฒนาการจําแนกดวยสายตา  ใหเด็กฝกการสังเกต  ฝกทําตามแบบและตอให
สมบูรณ 

12. การอนุรักษ  หรือ  การคงที่ดานปริมาณ  (Conservation)  ชวงวัย  5  ขวบขึ้นไป 
ครูอาจเริ่มสอนเรื่องการอนุรักษไดบาง  โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง  จุดมุงหมายของการสอนเรื่อง
น้ีก็คือเด็กไดมีความคิดรวบยอดเรื่องการอนุรักษทีว่า  จะยายที่หรือทําใหมีรูปรางเปลี่ยนไปก็ตาม 
 
  เยาวพา  เดชะคุปต  (2542:87 – 88)  ไดเสนอการสอนคณิตศาสตรแนวใหม  ที่ครู
ควรศึกษาเพือ่จัดประสบการณใหกับเด็ก  ดังน้ี 

1. การจัดกลุม หรือ เซต  สิ่งทีค่วรสอนไดแก  การจับคู  1 : 1  การจับคูสิ่งของ 
การรวมกลุม  กลุมที่เทากัน  และ  ความเขาใจเกี่ยวกับตัวเลข   

2. จํานวน 1 – 10  การฝกนับ  1 – 10  จํานวนคู  จํานวนคี่ 
3. ระบบจํานวน  (Number  System)  และชื่อของตัวเลข  1 = หน่ึง  2 = สอง 
4. ความสัมพันธระหวางเซตตาง ๆ  เชน  เซตรวม  การแยกเซต  ฯลฯ 
5. สมบัตขิองคณิตศาสตรจากการรวมกลุม  (Properties  of  Math)   
6. ลําดับที่ สําคญั และประโยคคณิตศาสตร  ไดแก  ประโยคคณิตศาสตรที่แสดงถึง 

จํานวน  ปริมาตร  คุณภาพตางๆ  เชน  มาก – นอย  สูง – ต่ํา ฯลฯ 
7. การแกปญหาทางคณิตศาสตร เด็กสามารถวิเคราะหปญหางายๆทางคณิตศาสตร 

ทั่งที่เปนจํานวนและไมเปนจํานวน 
8. การวัด   (Measurement)   ไดแก   การวัดสิ่งที่เปนของเหลว   สิ่งของ   เงินตรา 

อุณหภูมิ  รวมถึงมาตราสวน  และ  เครื่องมือในการวัด 
9. รูปทรงเรขาคณิต   ไดแก   การเปรียบเทียบ   รูปราง   ขนาด   ระยะทาง    เชน 

รูปสิ่งของที่มีมิติตาง ๆ จากการเลนเกม และจากการศึกษาถึงสิ่งทีอ่ยูรอบ ๆ ตัว 
10. สถิติ และกราฟ  ไดแก การศึกษาจากการบันทึกทําแผนภูมิการเปรียบเทียบตางๆ 

  จากทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรสําหรบัเด็กปฐมวยัดังกลาว สรุปไดวา หลักสาํคญัอยู
ที่กระบวนการทางความคิดและการพัฒนาความสามารถดานตางๆ ตั้งแตการรูคาจํานวน การจัด
หมวดหมู การจําแนกเปรียบเทียบ  การเรียงลําดับ  และการหาความสัมพันธซ่ึงสิ่งเหลานี้เด็กจะ
เรียนรูไดจากประสบการณตรงที่เด็กไดปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตวั  ในชวีติประจําวัน     หรือ 
การจัดกิจกรรมของครู    แตในการจัดกิจกรรมจะตองคาํนึงถึงความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
เพ่ือที่เด็กจะไดพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.5  หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเดก็ปฐมวัย 

 นิตยา  ประพฤติกิจ  (2541:19 – 24)  ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรไวดังน้ี  
1. สอนใหสอดคลองกับชวีิตประจําวัน 

    การเรียนรูของเด็กจะเกิดขึน้เม่ือเด็กมองเห็นความจําเปนและประโยชนของสิ่ง
ที่ครูกําลังสอนดังน้ัน การสอนคณติศาสตรแกเด็กจะตองสอดคลองกบักิจกรรมในชวีติประจําวันเพ่ือให
เด็กตระหนักถึงเรื่องคณิตศาสตรที่ละนอย และชวยใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรในขั้นตอไปแต
สิ่งที่สําคัญที่สดุคือ  การใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับเพ่ือน กับครูและลงมือปฏิบัติดวย  ตนเอง 

2. เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่ทําใหพบคําตอบดวยตนเอง 
    เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่หลากหลายและเปนไปตาม
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริงซ่ึงเปนการสนบัสนุนใหเด็กไดคนพบคําตอบ
ดวยตนเองพัฒนาความคิดและความคิดและความคิดรวบยอดไดเองในที่สดุ 

3. มีเปาหมายและมีการวางแผนที่ดี 
                  ครูจะตองมีการเตรียมการเพื่อใหเด็กไดคอยๆพัฒนาการเรียนรูขึ้นเองและ
เปนไปตามแนวทางทีค่รูวางไว 

4. เอาใจใสเรื่องการเรียนรูและลําดับขั้นการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก 
         ครูตองมีการเอาใจใสเรื่องการเรียนรูเกี่ยวกบัคณิตศาสตร โดยเฉพาะลําดบัขัน้
การพัฒนาความคิดรวบยอด ทักษะทางคณิตศาสตรโดยคํานึงถึงหลักทฤษฎ ี

5. ใชวธิีการจดบนัทึกพฤติกรรม เพ่ือใชในการวางแผนและจัดกิจกรรม 
    การจดบันทึกดานทัศนคต ิ ทักษะ และความรูความเขาใจของเด็กในขณะทํา

กิจกรรมตางๆ  เปนวธิีการที่ทําใหครวูางแผนและจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับเด็ก 
6. ใชประโยชนจากประสบการณของเด็ก   เพ่ือสอนประสบการณใหมในสถานการณ 

ใหม  ประสบการณทางคณิตศาสตรของเด็ก อาจเกิดจากกิจกรรมเดิมที่เคยทํามาแลวหรือเพ่ิมเติม
ขึ้นอีกได  แมวาจะเปนเรื่องเดิมแตอาจอยูในสถานการณใหม 

7. รูจักการใชสถานการณขณะนั้นใหเปนประโยชน 
    ครูสามารถใชสถานการณทีก่ําลังเปนอยู และเห็นไดในขณะนั้นมาทําใหเกิด

การเรียนรูดานจํานวนได 
8. ใชวธิีการสอนแทรกกับชวีติจริง เพ่ือสอนความคิดรวบยอดที่ยาก 

         การสอนความคิดรวบยอดเรื่องปริมาณ ขนาด และรูปรางตางๆ ตองสอนแบบ
คอย ๆ สอดแทรกไปตามธรรมชาติ  ใหสถานการณทีมี่ความหมายตอเด็กอยางแทจริง  ใหเด็กไดทั้ง
ดูและจับตอง  ทดสอบความคิดของตนเองในบรรยากาศที่เปนกันเอง 
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9. ใชวธิีใหเด็กมีสวนรวมหรือปฏิบตัิจริงเกีย่วกับตวัเลข 

    สถานการณและสภาพแวดลอมลวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ครูสามารถ
นํามาใชในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับตวัเลขได  เพราะตามธรรมชาตขิองเด็กนั้นลวนสนใจในเรื่องการ
วัดสิ่งตางๆ รอบตวัอยูแลว รวบทั้งการจัดกิจกรรมการเลนเกมทีเ่ปดโอกาสใหเด็กไดเขาใจในเรื่อง
ตัวเลขแลว 

10. วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูทั้งที่โรงเรยีนและที่บานอยางตอเน่ือง 
การวางแผนการสอนนั้นครูควรวิเคราะหและจดบันทึกดวยวากิจกรรมใดที่ควรสงเสริมใหมีที่บานและ
ที่โรงเรียน โดยยึดหลักความพรอมของเด็กเปนรายบคุคลเปนหลัก และมีการวางแผนรวมกับ 
ผูปกครอง 

11. บันทึกปญหาการเรียนรูของเด็กอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขและปรับปรงุ 
                      การจดบันทึกอยางสม่ําเสมอชวยใหทราบวามีเด็กคนใดยังไมเขาใจและ 
ตองจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก 

12. ในแตระครั้งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว 
   ครูควรสอนเพยีงความคิดรวบยอดเดียว และใชกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ

จริงจึงเกิดการเรียนรูได 
13. เนนกระบวนการเลนจากงายไปหายาก 

   การสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัการสรางตัวเลขของเด็กจะตองผาน
กระบวนการเลนมีทั้งแบบจัดประเภท เปรียบเทียบ และจัดลําดบั ซ่ึงตองอาศัยการนับเศษสวน
รูปทรงและเนือ้ที่การวัดการจัดและเสนอขอมูล ซ่ึงเปนพ้ืนฐานไปสูความเขาใจเรื่องคณิตศาสตร
ตอไปจึงจําเปนตองเร่ิมตนตั้งแตขั้นที่งายและคอยยากขึ้นตามลําดับ 

14. ควรสอนสัญญาลักษณตวัเลขหรือเครื่องหมายเม่ือเด็กเขาใจสิ่งเหลานั้นแลว 
การใชสัญญาลักษณตัวเลขหรือเครื่องหมายกับเด็กนั้นทําไดเม่ือเด็กเขาใจความหมายแลว 

15. ตองมีการเตรยีมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตร 
   การเตรียมความพรอมน้ันจะตองเร่ิมที่การฝกสายตาเปนอันดับแรก  เพราะหาก 

เด็กไมสามารถใชสายตาในการจําแนกประเภทแลวเด็กจะมีปญหาในการเรียนรูทางคณิตศาสตร 
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วาโร  เพ็งสวสัดิ์  (2542:59)  ไดกลาวถงึการสอนคณิตศาสตร  ดังน้ี 
1. เพ่ือใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกบัโลกทางดานกายภาพกอนเขาไปสู 

โลกของการคดิดานนามธรรม 
2. เพ่ือใหมีการพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตรเบื้องตน  อันไดแก   

การจัดหมวดหมู การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การจัดการทํากราฟ การนับ และการจัดการดาน
คํานวณ การสังเกต และการเพิ่มขึ้นและลดลง 
  3.    เพ่ือขยายประสบการณเกี่ยวกบัคณิตศาสตรใหสอดคลอง โดยเรียงลําดับจากงาย 
ไปหายาก 

4. เพ่ือฝกทักษะเบื้องตนในดานการคิดคํานวณ  โดยสงเสริมประสบการณแก 
เด็กในการเปรียบเทยีบรูปทรงตางๆ บอกความแตกตางของขนาด  นํ้าหนัก  ระยะเวลา   จํานวน
ของสิ่งตางๆ  ที่อยูรอบตัวเด็ก  สามารถแยกหมวดหมู  เรียงลําดับใหญ – เล็ก  หรือสูง – ต่ํา ซ่ึง
ทักษะเหลานีจ้ะชวยใหเด็กเกิดความพรอมที่จะคิดคํานวณในขัน้ตอๆ ไป 

 
กุลยา  ตันตผิลาชวีะ  (2549:39 – 40 )  ไดกลาววา  การสอนใหเด็กปฐมวยัเรยีนรู

คณิตศาสตรน้ัน      ครูตองกําหนดจุดประสงคและวางแผนการสอนที่จะทําใหเด็กไดใชวธิีการสงัเกต 
ซึมซับสัมผัสโดยเฉพาะจากการแกปญญาจริง         ซ่ึงสภาครูแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาให 
ขอเสนอแนะหลักการสอนคณิตศาสตรเด็กอายุ  3 – 6  ขวบไว  10  ประการดังน้ี 

1. สงเสริมความสนใจคณิตศาสตรของเด็กดวยการนําคณติศาสตรทีเ่ด็กสนใจนั้น 
เชื่อมสานไปกบัโลกทางกายภาพและสังคมของเด็ก 

2. จัดประสบการณที่หลากหลายใหกับเด็กโดยสอดคลองกับครอบครวั       ภาษา 
พ้ืนฐานวัฒนธรรม  วิธีการเรียนของเด็กแตละคน  และความรูของเดก็ที่มี 

3. ฐานหลักสตูรคณิตศาสตรและการสอนตองสอดคลองกับพัฒนาการ  ดานปญญา 
ภาษา  รางกาย  อารมณ  สังคมของเด็ก 

4. หลักสูตรและการสอนตองเพ่ิมความเขมแข็งดานการแกปญหา  กระบวนการใช 
เหตุผล  การนําเสนอ  การสื่อสารและการเชื่อมแนวคิดคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั 

5. หลักสูตรตองสอดคลองและบงชี้ขอความรูและแนวคดิสําคัญทางคณิตศาสตร 
6. สนับสนุนใหเด็กมีแนวคิดสําคัญทางคณติศาสตรอยางลุมลึกและยั่งยืน 
7. บูรณาการคณติศาสตรเขากบักิจกรรมตางๆ และนํากิจกรรมตางๆ มาบูรณาการ 

คณิตศาสตรดวย 
8. จัดเวลา  อุปกรณ  และครู  ที่พรอมสนับสนุนใหเด็กเลน  ในบรรยากาศที่สราง 

ใหเด็กเรียนรูแนวคิดคณติศาสตรที่เด็กสนใจอยางกระจาง 
9. นํามโนทัศนทางคณิตศาสตร    วิธีการภาษา    มาจัดประสบการณโดยกําหนด 

กลยุทธการเรยีนการสอนทีเ่หมาะสมกับพัฒนาการเด็ก 
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10. สนับสนุนการเรียนรูของเดก็  ดวยการประเมินความรู  ทักษะและความสามารถ 
ทางคณิตศาสตรของเด็ก 
       การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยตองเนนเด็กเปนสําคัญ 
กิจกรรมการเรียนรูตองนําไปสูการเรียนรูคณิตศาสตรของเด็ก  ทําใหเด็กชอบคิด   สนุกกบัการได
คิดคน  และตอบคําถาม  รวมถึงการแกปญหา  ครูตองสนองตอบความสนใจเรียนรูของเด็กให
ถูกตองจึงจะทําใหการเรียนรูคณิตศาสตรของเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป เปนมโนทัศน
คณิตศาสตรสาํคัญที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู 
       จากหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยดังกลาว สรปุไดวา  หลกัการสอน
คณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย      ตองเนนเด็กเปนสาํคัญ      ครูตองคํานึงถึงจุดประสงคในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพ่ือใหเด็กเกิดความเขาใจอยางถองแทและสามารถบูรนาการ
ใหเขากับกิจกรรมอ่ืน ๆ  ไดและเรียนรูอยางมีความสุข 
 
 1.6  ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรทีเ่ด็กปฐมวัยตองเรียน 
  กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  (2540:32)  ไดกลาวถึง  กิจกรรมทางคณิตศาสตร
ไวในแนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษาไววา ควรมีวัสดุอุปกรณสือ่การเรียนที่เปน
รูปธรรม  ใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต   สัมผัส  ทดลอง  สํารวจ   คนควา  แกปญหาดวยตนเอง    และ 
มีปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนๆ  และผูใหญ ครเูปนผูจัดสภาพแวดลอม  เตรียมกิจกรรม  จัดหาสื่อใหคอย
สังเกตพฤติกรรมเด็กตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิด ใหขอเสนอแนะ  และใหความชวยเหลือ 

   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2540:31)   ไดกลาวถึง 
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัไวในแนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา    ไวดังน้ี 

1. สิ่งตางๆ รอบตัวเราสามารถแบงเปนประเภท  ชนิด  ตามขนาด  สี  รูปราง 
2. สามารถนับสิง่ตางๆ วามีจํานวนเทาใด 
3. เปรียบเทียบสิง่ตางๆ  ตามขนาด  จํานวน  นํ้าหนัก 
4. สามารถจัดเรียงลําดับของตามขนาด  ตาํแหนง  ลักษณะที่ตั้งได 
5. สามารถเพิ่มหรือลดสิ่งของออกจากจํานวน  สิ่งของที่เรามีอยู 
6. เราใชตัวเลขในชีวติประจําวนั  เชน  เงิน  โทรศัพท  บานเลขที ่
7. สิ่งที่ชวยเราในการวัดมีหลายอยาง เชน ไมบรรทัด ถวยตวง ชอนตวง   บางอยาง 

เราอาจใชการคาดคะเนหรือ กะประมาณได 
8. ใชเงิน  ซ้ือสิ่งตางๆ  อาหาร  เสื้อผา 
9. ใช “เวลา”  พูดถึงสิ่งตางๆ ที่เกิด  เชน  เม่ือวานนี้   วันนี้   พรุงน้ี    ตอนเชา 

ตอนเชา  ตอนบาย  ตอนเย็น   
10. การนับปากเปลา  1 – 30   
11. การรูคาจํานวน  1 – 10  
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  แผนการจัดประสบการณชัน้อนุบาลของหนวยศึกษานเิทศกสํานักการศึกษา  
กรุงเทพมหานคร (2543) ฉบับทดลอง ไดกําหนดจุดมุงหมาย เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญาซึ่ง
เกี่ยวของกับความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตรไว  ดังน้ี 

 
  อนุบาลปที่ 1 

1. สังเกตและจําแนกความเหมือนความแตกตางตามลักษณะรูปรางสิง่ที่สัมพันธ 
กันจําแนกคุณสมบัติโดยใชประสาทสัมผัส 

2. เรียงลําดับขนาดใหญ – เลก็  เหตุการณ  ความเขมของสี  
3. การฝกทักษะการหาเหตุผล  จําแนก  เปรียบเทยีบและทดลองคนควาดวย 

ตนเอง 
4. การเปรียบเทยีบ   ใกล – ไกล , หนัก – เบา , จํานวนไมเกิน 5 ,  รอน – เย็น  

ใหญ - เล็ก 
5. การนับปากเปลา 1 – 20  
6. รูคาจํานวน1 – 5  
7. การจัดหมวดหมูตามประเภท 
8. การรูตําแหนง บน – ลาง , หนา – หลัง  ,กอน – หลัง  
9. การรูจักมาก – นอย  
10. การรูจักรูปเรขาคณิต   
 

  อนุบาลปที่ 2 
1. การสังเกตและการจําแนกสิ่งของตามคุณลักษณะ  สิ่งทีมี่ความสัมพันธตามรูปราง 

จําแนกประเภท 
2. เรียงลําดับเหตุการณ กอน – หลัง , หนัก - เบา 
3. การฝกทักษะการคิดหาเหตผุล การคิดหาความสัมพันธของสิ่งของ  การสังเกต 

และเสาะแสวงหาคําตอบดวยตนเอง การลงความเห็น 
  4.  การเปรียบเทียบ จํานวน มาก – นอย , ระยะใกล – ไกล , ขนาด    และนํ้าหนัก

“มี”และ “ไมมี” รอน – เย็น , สั้น – ยาว , หนา – บาง , ใหญ - เล็ก 
5. การนับปากเปลา  1 – 30  
1. การรูคาจํานวน  1 – 10    

2. การสังเกตและทดลองคนควาดวยตนเองและการฝกทกัษะการสังเกต
เปรียบเทียบและการจําแนกประเภทจากการปฏิบตัิทดลอง 

3. การนับเพ่ิม – ลด ภายในจํานวน  1 – 10  
4. การรูจักรูปเรขาคณิต 
5. การรูทิศทาง ซาย – ขวา    
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6. การรูตําแหนง ขางใน – ขางนอก  บน - ลาง 
7. การรูพ้ืนฐานการบวก 
8. การรูความหมาย ลอย – จม   
9. การรูความหมาย หนา – บาง  
10. การรูทิศทาง ซาย – ขวา    
11. การรูความหมาย สูง – ต่ํา  

 
  กุลยา  ตันตผิลาชิวะ  (2547ก : 158 – 159)  กลาววา  พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรทีเ่ด็ก

ปฐมวยั เรียนรูมีอยางนอยทักษะดงัน้ี 
1. การบอกตําแหนง     หมายถึง     ความสามารถในการบอกตําแหนงของสิ่งของ 

ในตําแหนงตาง ๆ  บน –ลาง  ใน –นอก  เหนือ – ใต  ซาย – ขวา  กลาง – หนา – ขางหลัง  
2. การจําแนก  หมายถึง  ความสามารถในการสังเกต  จําแนก  เปรียบเทียบสิ่งตางๆ 

วาเหมือน  หรือ  ตางกันอยางไร  ในเรื่อง  ปริมาณ  ขนาด  รูปราง  สี  และรูปทรง  เปนตน  
3. การนับ  หมายถึง  ความสามารถในการนับเลข 1 ถึง 3   หรือ 1 ถึง 10  

หรือ 1 ถึง 30 ตามอายุเด็ก 
4. จํานวน  หมายถึง  ความสามารถในการเรียงลําดับ มากไปนอย  หรือ นอยไปมาก 

ลําดับที่ 1  ลําดับที่ 2 
5. การอานคา   หมายถึง   การอานคาเงินบาท   เหรียญ   ธนบัตร   อานปายราคา 

การประเมินเงิน การเพิ่มเปนการรวมจํานวน  รวมกลุม  มากขึ้น  การลดไดแกการแบง  การแยก
การนําออกนอยลง  

6   การบอกเหตุผล  หมายถึง  การบอกความสัมพันธของเหตุกับผลและผลกบัเหตุได 
  จากขอความขางตนสรุปไดวา  สาระทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

น้ันควรเนนใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง จากเรื่องงายไปยาก จากรูปธรรมไปนามธรรม  
เด็กไดมีโอกาสสังเกต  สัมผัส  ทดลอง  สํารวจ  คนควา  และแกปญหา  จากสภาพแวดลอมใน
หองเรียนและนอกหองเรียน  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูอยางมีความสุขและเปนการขยายประสบการณ
ทางคณิตศาสตรใหกวางขวางยิ่งขึ้น  โดยมีครูเปนผูจัดกิจกรรมและคอยสังเกตดแูลใหความชวยเหลือ
เด็ก จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวยัความสามารถและความแตกตางระหวางเด็กแตละคน ซ่ึงหากเด็ก
ในวัยน้ีไดรับการสงเสริมทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนอยางดียอมเปนรากฐานของการเรียนรู
และเขาใจที่ดีตอคณิตศาสตรในระดับสูงตอไป   
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 1.6  งานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร  
  งานวิจัยในตางประเทศ 

  ฮอง  (Hong. 1999:477 – 494)  ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรและ
ความสนใจทางคณิตศาสตรของนักเรียนโดยทําการศึกษาเด็กอนุบาล 57 คน โดยกลุมทดลองได
เรียนรูคณิตศาสตรที่สัมพันธกับหนังสือสาํหรับเด็กที่อานและมีชวงเวลาในการอภิปราย  และในชวง
เลนอิสระไดเลนกับสื่อวัสดุทางคณิตศาสตรที่สัมพันธกบัสาระการเรยีนรูในหนังสอืสําหรับเด็ก สวน
กลุมควบคุมไดอานหนังสือสําหรับเด็ก  และเลนสื่อวัสดุทางคณติศาสตรที่ไมสมัพันธกับสาระการ
เรียนรูในหนังสือสําหรับเด็ก  ผลการทดลองพบวา  เด็กกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ โดยที่กลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์สูงกวากลุมควบคุม  ในดานการ
จําแนก  การรวมกันของจํานวน  เรื่องของรูปเรขาคณติ  และกลุมทดลองชอบเขามุมคณิตศาสตร
เลือกทํางานดานคณิตศาสตร และใชเวลาในการทํากิจกรรมในมุมคณิตศาสตรมากกวากลุมควบคุม 
  บารรูดี  (Baroody. 2000:61 – 67)  ไดศึกษาการเรยีนการสอน เกี่ยวกับจํานวนและ
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัย 3 – 5 ป มีความสามารถที่จะเรียนรูคณิตศาสตรใน
เรื่องการ  เทากัน การเพิ่มและการลดความสัมพันธของสวนยอยและสวนใหญ การลดและการเพิ่ม
ของเศษสวน ซ่ึงจะเปนประโยชนและแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เหมาะสมตอไป 
  คลีน  (Kline. 2000:568 – 571)  ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรสาํหรับเด็กวัยอนุบาล  โดยการสัมภาษณครูผูสอนระดับอนุบาล  พบวานอกจากการที่ครู
จะมีสวนในการจัดเตรียมกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรแลวน้ันผูปกครองยังมีสวนอยางมากในการให
การสนับสนุนใหเวลาในการทํากิจกรรมคณิตศาสตรรวมกับเด็ก  และนอกจากนี้ครูผูสอนควรมีการ
สนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณในการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยอนบุาลซึ่งกันและกัน 
 
  งานวิจัยในประเทศ 
  ฉววีรรณ นิยมฉาย  (2538)  ไดศึกษาการพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตรของเด็ก
กอนประถมศกึษาที่ไดรับการจัดประสบการณกลุมคณิตศาสตรอยางมีแบบแผน พบวาเด็กกอน
ประถมศึกษาที่ไดรับการจดัประสบการณมุมคณิตศาสตรอยางมีแบบแผน มีความพรอมทางคณิต
ศาตรสูงกวาเด็กกอนประถมศึกษาที่ไดรับการจัดประสบการณเลนมุมคณิตศษสตรแบบปกติ  
              กรภัสสร ประเสรฐิศักดิ ์  (2539)  ไดศึกษาเปรยีบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตร
ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผล    และคําถามเชิง
เปรียบเทียบโดยทดลองกับเด็กอายุ  4 – 5 ป    ที่ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่  1  ภาคเรียนที่  2 ป
การศึกษา  2538  ของโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ  จํานวน  30  คน   ผลปรากฏวากลุมที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบปกต ิ   พบวามีทักษะพื้นทางคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01และกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคประกอบคําถามเชิง
เปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทยีบระหวางกลุมตัวอยางทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติ  ก็มี
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ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่  .01  แตเม่ือเปรียบเทียบระหวาง
กลุมตวัอยางที่ไดรับการจดักิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเหตุผล กับกลุมที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบคําถามเชิงเปรียบเทียบ พบวา มีทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร
ที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
              จิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541)  ไดศึกษาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพนอกหองเรียน โดยทดลองกับเด็กอายุ 4 - 5 ป ทีศ่ึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2541 ของโรงเรียนพิมายสามัคคี 1 จํานวน 30 คน
ผลพบวาเด็กปฐมวยัที่มีคะแนนทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรในระดับต่ําที่ไดรับการจัดกิจกรรศิลปะ
วาดภาพนอกหองเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 
              ปยรัตน  โพธิส์อน  (2542)  ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรของ
เด็กอนุบาลโดยใชการประเมินผลแบบพอรทโฟลิโอ โดยนักเรียนในกลุมทดลองไดรับการบูรณาการ
เรียนการสอนกับการประเมนิผลแบบพอรทโฟลิโอ สวนกลุมควบคุมไดรับการบูรณาการเรียนการ
สอนกับการประเมินผลแบบไมใชพอรทโฟลิโอ  ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ทางคณิตศาสตรที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนในกลุมทดลอง มีคาสูงกวาคาเฉลีย่ของคะแนนความสามารถ
ทางคณิตศาสตรที่เพ่ิมขึ้นของนักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
              สิริชนม  ปนนอย (2542)  ไดศึกษาเรือ่ง ผลการใชเกมคณิตศาสตรในการสอนตาม
แนวคอนสตรคัตวิิสตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของเด็กวัยอนุบาล โดยที่นักเรียนใน
กลุมทดลองไดรับการสอนเกมคณิตศาสตรตามแนวคดิคอนสตรัคตวิิสต สวนกลุมควบคุมไดรับการ
สอนแบบปกต ิ  ผลการวจัิยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิต  มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ .05 
              คัทนีย  แกวมณี (2544)  ไดพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กวัยอนุบาล โดยใชศูนยการเรียนที่มีสัญญาการเรยีน หลังการทดลองพบวาเด็กวัยอนุบาลที่เรียน
โดยใชโปรแกรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กวัยอนุบาล โดยใชศูนยการเรียนที่มีสญัญา
การเรียนมีคะแนน    ความสามารถทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กอนุบาลที่เรียน      โดยใชแนวการจัด
ประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
              สรรพมงคล จันทรดง (2544) ไดศกึษาการเปรียบเทยีบทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรของ
เด็กปฐมวยั ที่ไดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทาง
คณิตศาสตรแบบรายคูและแบบรายบุคคล โดยทดลองกับเด็กอายุ 5 - 6 ป  ที่ศึกษาอยูในชั้นอนุบาล
ปที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา  2543   ของโรงเรียนชุมชนบานพบพระ จํานวน  30  คน ผลพบวา
เด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน ทาง
คณิตศาสตรแบบรายคูมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01โดย
หลังการทดลองมีทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรสูงกวากอนทดลอง และเด็กที่ไดรับการจัด
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ประสบการณทางคณิตศาสตร   ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทางคณิตศาสตรแบบรายบุคคล
มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมี
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงกวากอนทดลอง 
  พวงรัตน  พุมคชา..(2545)  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางคณิตศาสตรของเด็กอนบุาลทีเ่รียนโดยใชเรื่องเชิงคณิตศาสตร  ตัวอยางประชากร  เปนเด็ก
อนุบาลชั้นปที ่ 2  อายุ  5 – 6 ป จํานวน  69  คน  แบงออกเปนกลุมทดลอง  35 คน กลุมควบคุม 
34 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบความสามารถทางคณิตศาสตร  นักเรียนในกลุม
ทดลองเรียนโดยใชเรื่องเชิงคณิตศาสตรสวนกลุมควบคมุเรียนโดยไมใชเรื่องเชิงคณิตศาสตรวิเคราะห
ขอมูลโดยใชt – test  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนกลุมทดลอง  และ
กลุมควบคุมผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรที่เพ่ิมขึ้นของ
นักเรียนในกลุมทดลอง  มีคาสูงกวาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคณิตศาสตรที่เพ่ิมขึ้นของ
นักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
              ขวัญนุช  บุญยูฮง  (2546)    ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน “คณิต”   โดยทดลองกับเด็กอายุ  4 – 5 ป   ของโรงเรียนวัดสาร
นารถธนมาราม จํานวน 15 คน ผลการศกึษาพบวา เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทาน
คณิตมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกทักษะสูงขึน้อยางมีนัยสําคัญทางสถติริะดับ. 01 และเม่ือ
จําแนกรายการพบวา  ในดานการนับ  การรูคาตวัเลข  การจับคู  การเปรียบเทียบการเรยีงลําดับ
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ. 01 ในดานการจัดประเภทสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทีร่ะดับ .05 
              จากเอกสารและงานวิจัยขางตน  สรุปไดวา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนทักษะใน
การเรียนรูคณิตศาสตรเบื้องตนที่ควรสงเสริมใหกับเด็กในระดับปฐมวยัเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะฝก
ใหเด็กมีทักษะเกี่ยวกบัการจัดหมวดหมู  การจําแนกเปรียบเทียบ  การจัดลําดับและการรูคาตวัเลข
ซ่ึงมีการจัดประสบการณไดหลายรูปแบบ  เชนการจดัประสบการณผานการเลน หรือกิจกรรมที่ 
หลากหลาย  หรือจัดสอดแทรกตามมุมกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแก
เด็กปฐมวยัไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหเด็กเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีความมีสุข ดวย
หลักการดงักลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใช
รูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู   
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2.  เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวกับกิจกรรมศิลปะ 
2.1  ความหมายของศิลปะ 

   ปเตอรสัน  (Peterson. 1958:101)  ไดกลาววาศลิปะเปนแนวทางในการแสดงออก
ของเด็กซึ่งเด็กตองการโอกาสไดแสดงออก อีกทั้งยังสามารถถายทอดความรู   ความรูสึก  และความ
เขาใจรวมทั้งบุคลิกภาพ  และความอิสระของเด็กออกมาได ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ไดรับการถายทอด
จากประสบการณ  และจินตนาการของเด็กแตละคนนั่นเอง  
   ชาญณรงค  พรรุงโรจน  (2543:25 – 27)  กลาววา  บทปรัชญาใหความสนใจศิลปะ
และใหนิยามศิลปะทั้งความหมายกวาง และเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอง และแตกตางกัน
มากมายและไดสรุปความหมายของศลิปะดังน้ี 

1. ศิลปะคือ  การจําลองแบบ (Art  as  Imitation) 
2. ศิลปะคือ  การแสดงออก (Art as Expression) 
3. ศิลปะคือ  ประสบการณ (Art  as  Experience 
4. ศิลปะคือ  การแสดงออกซึ่งอารมณ  หรือสิ่งที่อยูภายในของชีวติ 
5. ศิลปะคือ  การแสดงออกซึ่งอารมณ  หรือสิ่งที่อยูภายในของชีวติ 

  กรมวิชาการ  (2545:2)  กลาววา   ลักษณะธรรมชาตขิองศิลปะเปนการเรียนรู     เทคนิค
วิธีการทํางานตลอดจนการเปดโอกาสใหแสดงออกอยางอิสระ ทําใหผูเรียนไดรับการสงเสรสินับสนุน
ใหคิดริเริ่มสรางสรรค  ดัดแปลง  จินตนาการ  มีสุนทรียภาพ และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทย
และสากล 
  สกนธ  ภูงามดี  (2545:20)   กลาววา  ศลิปะคือ   สิ่งทีส่ื่อความหมายขอบไมชอบของ 
ผูปฏิบตัิการทางศิลปกรรมที่แสดงออกดวยความชํานาญ ที่สะทอนในรูปแบบของปฏิกิริยาการรับรู
โดยผูชม 

 สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล  (2545:8)  กลาววา  คําวา  Art  ในภาษาอังกฤษ  มีรากฐาน
มาจากภาษาลาตินวา Ars ซ่ึงมีความหมายถึง ทักษะ หรือความชํานิชํานาญ หรือความสามารถ
พิเศษ ศลิปะทางภาษาจีนใชคําวา  ยิ – ชู ก็มีความหมายถึงความฝกฝนทางทักษะเชนกัน  สวนคํา
วาศลิปะในภาษาไทยมาจากภาษาสันสกฤตวา  ศลิปะ  ภาษาบาลวีา    สิปป   มีความหมาย   วาฝมือ
ยอดเยี่ยม หรือศิลปะเกี่ยวของกับทักษะ หรืองานฝมือ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน
2530:771)ปจจุบันนี้ ความหมายของศิลปะไดขยายกวางขึ้นมากกวาลักษณะงานฝมือ โดยรวมถึง
ความพยายามอันเกิดจากจิตสํานึกในอันที่จะสรางสรรค  สี รูปทรง เสน เสียง ลีลาการเคลื่อนไหว
และปรากฏดานอ่ืนๆ ที่แสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดหรืออารมณ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2536:39) 

  มานพ  ถนอมศรี  (2546:14)   กลาววา    ศิลปะเปนผลงานสรางสรรคจากภูมิปญญา 
ของมนุษยทีถ่ายทอดออกมาโดยผานสื่อ เทคนิควิธีการตางๆ มีหลากหลายรูปแบบ    และผลงานที่ 
จะไดรับการยกยองวาเปนศลิปะนั้น ตองมีคุณคาตอจิตใจ หรือกอใหเกิดการสะเทือนอารมณ 
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  จากความหมายศิลปะดังกลาวสรปุไดวา  ศิลปะ  หมายถึง  การแสดงออกโดยผานสื่อ
ผลงานซึ่งเปนการสื่อสารความคิด ความรูสึกตางๆ ซ่ึงสิง่เหลานี้ไดรับการถายทอดจากประสบการณ
และจินตนาการณของแตละคน อิสระในการแสดงออกทางผลงานซึ่งเกิดจากความคิดสรางสรรคออก
มาเปนผลงาน  
 

2.2    คุณคาของกิจกรรมศิลปะ 
เบญจา  แสงมลิ  (2545:62 – 63)  ศิลปะเปนสื่อการแสดงออกของเด็กในสิ่งที่เด็ก 

ทําเห็น รูสึก และคิด  กิจกรรมศิลปะใหโอกาสเด็กสํารวจ ทดลอง แสดงความคิด ความรูสึก เกีย่วกับ
ตัวเด็ก สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว ความสามารถในการจนิตนาการ สังเกต และความรูสึกที่มีตอตนและ
ผูอ่ืนมากขึ้น  เพราะขณะทีเ่ด็กทํางานกับวัสดุตาง ๆ เด็กมีความรับผิดชอบในการเลือกและกําหนด
รูปราง ใชการตัดสิน การควบคุมประสบการณที่เปนผลสําเร็จจะสรางความเชื่อม่ันในตนเอง และรู
คุณคาของความเปนมนุษย 
  ประสบการณดานศิลปะ  ใหคุณคาแกเด็ก  เด็กอาจแสดงความรูที่ไมเปนที่ยอมรับ
ออกมาทางศิลปะ เด็กสามารถเรียนรูทีค่วบคุมอารมณ  ความรูสึก  และกิริยามารยาทได  ถาเด็กมี
ปญหาดานการพูด  ความรูสึกรุมแรงสามารถระบายออกไดในกิจกรรมศิลปะ  การปฏิบตัิกิจกรรม
ศิลปะที่เปนผลทางดานจิตใจ เชน การเลนดิน การฉีกกระดาษ  กิจกรรมเหลานี้ใหโอกาสเด็กไดทุบ 
ปน คลึงตบ ฉกี  ซ่ึงเปนการแสดงความรูสกึที่ไมดีออกมาทางการกระทําที่ไมกระทบกระเทือนผูอ่ืน 
  การชวยเหลือเด็กใหเปลีย่นแปลงความรูสกึทางลบเปนแบบสรางสรรค  เปนทางออก
ของเด็กที่นํามาใชใหเปนประโยชนตอชีวติได  การเสนอแบบแผนหรือตัวอยางใหเด็กลอกเลียนเปน
การชะงักการแสดงออกและการเจริญเตบิโตในภายหนาของเด็ก  ในทางตรงขาม  ถาครูใหโอกาส
เด็กแสดงออกทางศิลปะอยางอิสระ  จะชวยใหครูเห็นสภาพและปญหาของเด็กอยางกระจางแจง  ซ่ึง
จะชวยในการแกปญหาเด็กอารมณไดเปนอยางดี 
 กิจกรรมศิลปะสามารถสงเสริมการเจริญเติมโตทางดานสังคม  ขณะเด็กเลือกกจิกรรมที่
พอใจรวมกลุมกันเปนกลุมยอย ๆ ตามความสนใจที่คลายคลึงกนั  ในการรวมกิจกระทํากิจกรรม
ศิลปะเปนกลุมเด็กจะรูจักการแบงปนเครือ่งมือเครื่องใช ความคิดเห็น การตัดสินใจ และการใหการ
ยอมรับนอกจากนั้นยังเรียนรูสิทธิ  ความเปนเจาของ  ขอคิดเห็นและความรูสึกของผูอ่ืน  เด็กจะมี
กิริยาสัมพันธตอกัน  เรียนรูการเปนผูนําผูตาม และเรียนรูความสําคัญของการรวมมือกัน และการ
ควบคุมตนเอง เด็กจะไดรับคุณคาเหลานี้เม่ือเด็กมีอิสระในการเลือกวัสดุและการใชสิ่งเหลานี้ดวย
ตนเองตามถนัด กิจกรรมศิลปะนอกจากจะสงเสริมดานจิตใจและสังคมแลว  ยังสรางเสริมความ
เจริญเตบิโตดานสติปญญา  เด็กจะคิดประดิษฐสิ่งของและปรับปรงุวิธีทีเ่คยใชใหใหมขึ้น  โดยเริ่ม
จากการทํางานจนซึมซาบในวิธีการทํา  เด็กเรียนรูคําพูดที่เหมาะสมเพื่อพูดอธิบายเกี่ยวกบัสิ่งที่เด็ก
ทําใหผูอ่ืนเขาใจ 
 



                                                                                                                   25 
 

  จากคุณคาของกิจกรรมศิลปะ สรุปไดวา  ศลิปะเปนสื่อการแสดงออกของเด็กในสิ่งท ี่

เด็กทํา เห็น รูสึก และคิดผานงานศิลปะ  กิจกรรมศิลปะใหโอกาสเด็กสํารวจ ทดลอง แสดงความคิด
ความรูสึก  ประสบการณดานศิลปะ  ใหคุณคากับเด็กเชน  เด็กสามารถเรียนรูการควบคุมอารมณ 
มารยาท  การพูดสื่อความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ  สงเสริมดานจิตใจและสังคม  ในการทํากิจกรรมกลุม
เรียนรูการแบงปน  การเปนผูนําผูตาม  และดานสตปิญญา 
 
 2.3   ประโยชนของการจัดกิจกรรมศิลปะ 
  ลลติพรรณ  ทองงาม (2539:10 – 23)  กลาววา  ศิลปะ เปนสิ่งจําเปนในการปูพ้ืนฐาน
และเปนสิ่งสําคัญทางการศึกษา    ไดกลาววา     ศิลปศึกษาไมใชกิจกรรมการใชเวลาพักผอนของ
การศึกษาศิลปศึกษาเปนการเพิ่มเติมมิตทิี่แตกตางออกไป        สูการเสริมสรางความคิดสรางสรรค
ศิลปศึกษาไมใชสวนประกอบของการศึกษา  แตศิลปศึกษาเปนองคประกอบสําคัญของกระบวนการ
ทางการศึกษาอับราฮัมมาสโลว  ศาสตราจารยทางจิตวทิยาของมหาวิทยาลัยแบรนดิสไดใหทัศนะวา
“ศิลปะมีความสัมพันธคอนขางแนบแนนกบัจิตวิทยา และชวีวิทยาของเอกัตบุคคล” น่ันคือ  ศิลปะ
เปนปจจัยสรางประสบการณพ้ืนฐานของการศึกษา ดังนั้น ครูจึงใชประโยชนและความสําคัญจากศิลปะ
ชวยเสริมสรางบุคลิกภาพที่เหมาะสม และพึงปรารถนาใหแกเด็ก   เพราะศลิปะสามารถชวยพัฒนา
เด็กไดหลายดาน  เชน 
 
  ศิลปะชวยพัฒนาการทางดานอารมณ 
  การวาดเขียนชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางอารมณดีขึ้น  ระดับของพัฒนาการจะขึ้นอยู
กับการแสดงออกมาจากรูปภาพซึ่งเปนงานของเด็กเอง       ระดับของการแสดงตัวตนจะมีตั้งแตการ
พัฒนาการขั้นต่ําซึ่งเด็กวาดรูปซํ้าๆ ออกมาเปนพิมพเดียวกันหมด   จนกระทั่งถึงพัฒนาการขั้นสูง
ซ่ึงเด็กจะวาดภาพอยางมีความหมาย และมีความสําคญัตอตวัเขาเอง  โดยเฉพาะเด็กเล็กเริ่มวาดรูป
ตัวเองไดสําเร็จจุดนี้เองที่เด็กปลอยอารมณไดดีที่สุด เขาแสดงออกจากสิ่งที่เขา  อยากทํา 
 
  ศิลปะชวยพัฒนาการทางสตปิญญา 
  พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กเราสามารถสังเกตเห็นไดจาก พัฒนาการของการ
รูจักตนเอง และสภาพแวดลอม  ความรูตางๆ ทีเ่ด็กนํามาใชในขณะที่วาดรูป  จะชี้ใหเห็นระดับของ
สติปญญาของเด็ก ดังน้ันวาดภาพของเด็กจึงเปนเครื่องชี้ระดับของความสามารถทางสมอง หรือ
สติปญญาของเด็ก 
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  ศิลปะชวยพัฒนาการทางดานกาย 
  พัฒนาการทางกายภาพในงานของนักเรียนจะสังเกตไดจาก      ความสัมพันธของการ
มองเห็น และการใชกลามเนื้อมือ  การควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย  เชน การควบคุม
กลามเนื้อมือ  และตาในการลากเสนตลอดจนการฝกทักษะตางๆ ในกิจกรรมทางศิลปะ  เชน   การ
พิมพการตัด  ปะ ติด  ความเปลี่ยนแปลงทางกายสามารถเห็นไดงายในเด็กวยัเริม่ขีดเขียน 
 
  ศิลปะชวยพัฒนาการทางการรับรู 
  ความเจริญเตบิโต  และการเรียนรูทางประสาทสมัผัสเปนสวนสําคัญของประสบการณ 
วิชาศลิปะ โดยครูเปนผูสงเสริมการรับรู สรางประสบการณทางการเห็น ฝกการสังเกต ฝกความ
ละเอียดออน มีความประณตีในการจัด ควรจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค  เพ่ือพัฒนาการทางการเรยีนรู
ที่เพ่ิมขึ้นสามารถสังเกตไดในการที่เด็กไดรับประสบการณ   ที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรูเพ่ิมขึน้อยาง
หลากหลาย 
 
  ศิลปะชวยพัฒนาการทางดานสังคม 
  พัฒนาการทางสังคมของเด็ก จะเห็นไดจากความพยายามในการสรางสรรคของเด็ก
ภาพเขียนและภาพวาดตางๆจะเปนตัวสะทอนใหเห็นถงึความรูสึกนกึคิดของเด็กที่มีตอประสบการณ
ของตนเองและของผูอ่ืนเด็กเล็กๆ จะเร่ิมวาดรูปคนไวในภาพทันทีทีพ่นระยะขีดเขยีนแบสะเปะสะปะ
และสิ่งแรกทีเ่ด็กวาดแลวมีผูดูออกวาเด็กวาดอะไรนั้นกค็ือรูปคน เม่ือเด็กเติบโตขึน้งานศิลปะจะ
สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจความรูสึกทีเ่ด็กมีตอสิ่งแวดลอมทางสังคมของเขา เม่ือเด็กมีพัฒนาการ
ทางดานความเขาใจผูคนรอบขางมากขึน้    และเขาใจถึงอิทธิพลของคนที่มีตอชีวติของเขาเรื่องราว
ที่เด็กจะวาดรปูไวในงานศิลปะก็คือสิ่งเหลานี้น่ันเอง 
 
  ศิลปะชวยพัฒนาการทางดานสุนทรียะ 
  พัฒนาการทางสุนทรียะคือ สวนประกอบพื้นฐานของความรูความชํานาญทางศลิปะ
สุนทรียะอาจกลาวไดวาเปนวิธีการวัดความคิด  ความรูสึก  และการรับรูใหเปนการแสดงออกซึ่งสื่อ
ความคิด  และความรูสึกใหผูอ่ืนไดรับรูเชน การจัดเรียงคําเราเรียกวา บทกวี การจัดเสียงเราเรยีกวา
ดนตรี และการจัดเสน รูปราง สี และรูปทรงเราเรียกวา ศิลปะ การจัดการเคลื่อนไหวของรางกายเรา
เรียกวาการเตนรํา สุนทรียะไมมีกฎเกณฑตายตัว เกณฑของความงามขึ้นอยูกับบุคคลแตละคน
ขึ้นอยูกับงานแตละประเภท หรือขึ้นอยูกับวัฒนธรรมนัน้ๆ ตลอดจนความตั้งใจ หรือเปาหมายของ
การผลิตงานศิลปะ  เราพบวารูปแบบของความงามไมไดเกิดจากการรับกฎเกณฑจากภายนอก
เทานั้น 
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 เยาวพา  เดชะคุปต  (2542 : 107) กลาววา ศลิปะเปนแนวทางชวยใหเด็กไดแสดง
ความสามารถ และความรูสกึนึกคิดของตนเองออกมาในรูปของภาพ หรือสิ่งของ เด็กใชศลิปะเปนสื่อ
อธิบายสิ่งที่เขาทํา เห็นรูสกึ และคิดออกมาเปนผลงาน  การจัดประสบการณศลิปะเด็กมีโอกาสได
คนควา ทดลอง และสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนใหผูอ่ืน และโลกที่อยูรอบตัวเขาเขาใจได และ
มีโอกาสพัฒนาความคิด จินตนาการ 
 
  ชาญณรงค  พรรุงโรจน  (2543 : 37 - 39) กลาววา ความสําคัญของศิลปะมีผลตอการ
ดํารงชีวิต ชวีติของมนุษยไดอยางนาอัศจรรย ดังน้ี 
   1. ศิลปะเพ่ือการผอนคลาย  โดยการระบายความรูสึกนกึคิด หรือความคับของ
ใจออกมา เพราะความรูสึกของมนุษยน้ันมีทั้งความสุข ความทุกข ความเจ็บปวด ความฝน และ
ความหวัง ความรูสึกเหลานีส้ามารถระบายออกได โดยผานสื่อทางศลิปะอยางอิสระ 
   2. ศิลปะเพ่ือการพัฒนาจิตใจ   ความสําคญัของศิลปะในแงการพัฒนาจิตใจนั้น
เบอรนารด (Bernard) นักจิตวิทยาไดกลาวไววา  คนที่มีสุขภาพจิตดีคือคนที่ทํางานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ   มีความชื่นชมยินดีในงานที่ทํามีความเอื้อเฟอเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน     และไมมี
อารมณเครียดจนเกินไปนัก  ดังน้ัน  ถาจิตใจปกติทํางานตางๆ  ก็จะสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
   3. ศิลปะเพ่ือพัฒนาสังคม ศิลปะเปนสื่อสําคัญที่ชวยใหสัมพันธภาพของคนใน
สังคมดําเนินไปอยางสงบสขุ เพราะสามารถที่จะใชศลิปะเปนตัวกลางในการจัดกิจกรรมตางๆรวมกัน
ดังเห็นไดจาก  เอเซียน  ที่ไดรวมเอาประเทศทั้ง  10  ประเทศมารวมกลุมกัน   โดยใชศลิปะ และ
วัฒนธรรมเปนสื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีของแตละประเทศ 
   4. ศิลปะเพ่ือการบําบัด ความสําคัญของศิลปะในเรื่องของการบําบดัสารนุกรม
ศึกษาศาสตรป 2539 ไดใหคําจํากัดความของคําวา การบําบัดดวยศิลปะ (Art Therapy)  หมายถึง
การใชกจิกรรมศิลปะ หรือผลงานศิลปะ เพ่ือวิจัยหาขอบกพรองของบุคคลทีก่ลไกการทํางานของ
รางกายหยอนสมรรถภาพซึ่งมีสาเหตุเน่ืองมาจากความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิต
และเพื่อใชกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมชวยในการรักษาใหมีสภาพดีขึ้น 
 
  เบญจา  แสงมลิ  (2545:262)  กลาววา  ศิลปะเปนสือ่การแสดงออกของเด็กในสิง่ที่
เด็กทํา  เห็นรูสึกและคิด   กิจกรรมศิลปะใหโอกาสเด็กสํารวจ  ทดลอง  แสดงความคิด  ความรูสึก
เกี่ยวกบัตวัเด็ก  สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว  ความสามารถในการจินตนาการ  สังเกต  และความ   รูสึกที่
มีตอตนและผูอ่ืนมีมากขึ้น  เพราะขณะที่เด็กทํางานกับวัสดุตางๆ  เด็กมีความรับผิดชอบในการเลือก
และการกําหนดรูปรางใชการตัดสิน    การควบคุมประสบการณทีเ่ปนผลสําเร็จจะสรางความเชื่อม่ัน
ในตนเองและรูคุณคาของความเปนมนษุย 
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  บุศรินทร สิริปญญาธร (2545:16) กลาววา กิจกรรมศิลปะมีความสําคัญ การให
ประโยชนแกมนุษยอยางมาก ผลสะทอนจากการทํางานศิลปะทําใหทราบถึงการเจริญเตบิโตของเด็ก
สิ่งแวดลอมทางสังคมที่เขาอยูอาศัย มีอิทธิพลตอชวีติของเด็กและกอใหเกิดการรับรูทีย่ิ่งใหญตอ
มนุษย  

  สรุปไดวาประโยชนของการจัดกิจกรรมศิลปะ ชวยเสรมิสรางพัฒนาการดานตางๆ 
เชน ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา สงเสริมความคิดสรางสรรค พัฒนา
สมองซีกซายและขวา ชวยใหเด็กไดแสดงความสามารถและความรูสกึนึกคิดของตนเองออกมา  เปด
โอกาสไดสํารวจ ทดลอง แสดงความคดิความรูสึก  ผลสะทอนจากการทํางานศิลปะทําใหทราบถึง
การเจริญเตบิโตของเด็กได 
 
 2.4   พัฒนาการทางดานศิลปะของเดก็ปฐมวัย 

  จรัล  คําภารัตน  (2541:14)  กลาววา  การศึกษาถึงพฤติกรรมการเรียนรูการพฒันา
ศิลปะและจินตนาการของเด็กมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะชวยทําใหครูเขาใจในความรูสึก
ความคิดและจินตนาการของเด็กได ดังตอไปน้ี 

 
   1. เด็กวัยทารก 2 ป 

   การพัฒนาการดานจินตนาการของเด็กวยัน้ี จะเร่ิมจากความอยากรู อยากเห็น 
อยากสัมผัส เด็กจะใชทําเสียงออกเสียงแบบจินตนาการในวัยน้ีเด็กจะเกิดจิตนาการที่ใหญโตเกินจริง
เด็กเริ่มมองเห็นสีสันและสามารถแยกแยะออกได โดยเฉพาะสีรอน  (Warm tone)  เด็กจะชอบมาก
เชน  สีสม  สีแดง  สีเหลือง  ฯลฯ 
 

2. เด็กวัย 2 – 4 ป 
พัฒนาการของเด็กในวัยน้ีจะมีพัฒนาการดานจินตนาการสูงมาก เด็กจะมีความคดิ

การแสดงออก  อยางอิสระเสรี  (Free  Expression)   เด็กจะเกิดการเรียนรูโดยประสบการณตรง
การเรียนรูจะเกิดจากการกระทําซ้ําๆ พัฒนาการทางดานศิลปะเด็กจะเริ่มตนจากการขีดเขี่ยนจน
สามารถควบคุมเปนภาพตางๆ ได ลักษณะของภาพจะเปนเสนงาย ๆ เหตุผลการแสดงออกจะเหนือ
ความจริง 

 
   3. เด็กวัย 4 – 6 ป 

   จินตนาการของเด็กจะเริม่เปนเหตุเปนผล  ถาสิ่งนั้นหรือเหตุการณเปนโครงสรางใหญๆ
สวนรายละเอียดเด็กจะยังไมสนใจมากนัก เด็กจะเริ่มมีการวางแผนในการทํางาน การเลนการ
แสดงออกมักจะเปนในลักษณะของบทบาทสมมติ พัฒนาการดานศิลปะเด็กเริ่มมองถึงความเปนจริง
มากขึ้น มีเหตผุล สามารถเชื่อมโยงเหตุการณตางๆ ไดดี การแสดงออกสามารถเลาเปนเรื่องราวได 
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   4. เด็กวัย 6 – 8 ป 
   จินตนาการของเด็กจะเริ่มเขาสูธรรมชาตขิองความเปนจริงมากขึ้น      จินตนาการ 

ของเด็กที่สรางขึ้นมามักจะเปนเรื่องราวทีเ่ชื่อมโยงกับเหตุผลและธรรมชาติของความเปนจริง  พัฒนา 
การดานศิลปะ เด็กสามารถวาดภาพไดใกลเคียงกบัธรรมชาติความเปนจริง     เด็กเริ่มที่จะแสดงการ
วาดภาพออกมาใหใกลเคียงความเปนจรงิมากขึ้น  แตยังแฝงดวยความคิดฝน 
 
   เยาวพา  เดชะคุปต  (2542:107 - 108)  กลาววา  ศิลปะของเด็กปฐมวยัสามารถ
แบงขั้นตอนของพัฒนาการทางศิลปะเปน 2 ระยะ คือ 
   ขั้นที่ 1 ระยะเสนยุง (Scribbing stage) อายุ 2 – 4  ขวบ ในระยะนี้เด็กจะ
แสดงออกโดยลากเสนยุงๆ ลงในกระดาษฝาผนัง หรือบนพื้นดิน ฯลฯ ซ่ึงเรียกวา งานขีดเขีย่ หรือ
เสนยุง 
   ขั้นที่ 2  ระยะกอนสัญลักษณ(Pre - symbolic stage) อายุระหวาง 4 - 7 ขวบ 
ในชวงนีเ้ด็กจะเริ่มวาดภาพโดยใชวธิีตางๆ และรูสึกกบัการสรางรูปแบบ หรือสญัลักษณตางๆ ขึ้น 
ในขั้นนี้เรยีกวา ขั้นกอนสัญลักษณเพราะเด็กจะเปลี่ยนสัญลักษณตางๆ  ที่ใชอยูเสมอ  ระยะนี้จะ
เริ่มตนขึ้นเม่ือเด็กสรางความสัมพันธระหวางสิ่งที่เขาวาดกับความเปนจริง 
 

  เคลล็อก (หรรษา  นิลวิเชยีร. 2535:183 ;อางอิงจาก Kellogg. 1967)ไดศึกษางาน
ขีดๆ เขียนๆ ของเด็กและใหความเห็นวา  เด็กๆ ทั่วโลกมีขบวนการในการพฒันางานศิลปะเปน
ขั้นตอนทีเ่หมือนๆ กัน วงจรของการพัฒนาจะเริ่มจากอายุ 2 ขวบหรือกอน 2 ขวบเล็กนอย  จึงถึง
อายุ 4 – 5 ขวบ และไดจําแนกออกเปน 4 ขั้นตอน ทําใหเราเขาใจถึงความสําคัญของงานขีดๆ 
เขียนๆ ทางศลิปะที่มีตอการพัฒนาการในชีวติของเด็กไวดังน้ี 

 
  1. ข้ันที่1  ขีดเข่ีย 
  ขั้นขีดเขีย่ (Placement  stage)  เปนขัน้การทดลองใหเด็ก  อายุ 2 ขวบ หรือ3 ขวบ  

ขีดๆ เขียนๆ ตามธรรมชาตขิองเด็ก  ซ่ึงมักจะขีดเขี่ยเปนเสนตรงบางโคงบางลงบนกระดาษที่พ้ืนผิว
ของวัสดุอ่ืนๆ โดยปราศจากการควบคุม 

  เด็กๆ จะแสดงความรูสึกนึกคิดของตน โลกของเขานั้นมีการขีดๆ เขียนๆ นับเปน
พ้ืนฐานการพฒันาตนเองของเด็ก  งานศิลปะของเด็กเปนการแสดงความคิด  ความรูสึกอันเปน 
เอกลักษณในแตละขั้นตอนของการพัฒนาของชีวติ ในความหมายนี ้คือ งานศิลป  โดยการขีดๆ 
เขียนๆ จะเปนการแสดงออกของเด็กแตละอันเปนเอกลักษณของเขาเอง 

  การศกึษาถึงรปูแบบตาง ๆ ของการวางตาํแหนงของภาพของเด็ก  ยกตวัอยาง 
เชน  เด็กอาจจะขีดเขียนลงกระดาษดานซาย  ดานขวา  หรือตรงกลางของกระดาษ  เคลล็อกได
จําแนกตําแหนงของการขีดๆ เขียนๆ ของเด็กออกเปน 17 ตําแหนงและยังไดรับการยืนยันจากนัก
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คนควาอ่ืนๆ วาเด็กจะใชรูปแบบของการวางตําแหนงเหลานี้ในการฝกฝนในขั้นแรก ในแตละรปูแบบ
ก็จะพบในแตละขั้นของการพัฒนาของเด็ก เม่ือเด็กพบวธิีการขีดๆ เขียนๆเด็กก็จะพัฒนาตําแหนง
ของภาพดวยซึ่งก็กลายเปนสวนหนึ่งที่สะสมอยูตวัเด็กตลอดเวลาของการพัฒนาดานศิลปะ         
จนกระทั่งโตเปนผูใหญ 
 

 
รองรอยขีดเข่ียพื้นฐาน 

 
รองรอยที่ 1             จุด  Dot 
รองรอยที่ 2                เสนตั้งเด่ียว  (Singel  vertical  line) 
รองรอยที่ 3             เสนนอนเดี่ยว  (Singel  horizontal  line) 
รองรอยที่ 4            เสนเอียงเด่ียว  (Singel  diagonal  line)  
รองรอยที่ 5            เสนโคงเด่ียว  (Singel  cueved  line) 
รองรอยที่ 6             เสนตั้งหลายเสน  (Multiple) 

          รองรอยที่ 7                เสนนอนหลายเสน  (Multiple) 
รองรอยที่ 8             เสนเอียงหลายเสน  (Multiple)  
รองรอยที่ 9            เสนโคงหลายเสน  (Multiple curve line)  

          รองรอยที่ 10            เสนเคลื่อนสายเดยีว  (Roving open line) 
รองรอยที่ 11            เสนเคลื่อนสายทบัซอนกัน  (Roving enclosing line) 
รองรอยที่ 12             เสนหักหรือเสนคลืน่  (Roving enclosing line) 
รองรอยที่ 13            เสนหวงเด่ียว  (Single loop line) 
รองรอยที่ 14            เสนหวงหลายเสน  (Multiple-line overlaid circle) 
รองรอยที่ 15            เสนขมวดกนหอย  (Spiral line) 
รองรอยที่ 16            วงกลมทับซอนกัน  (Multiple-line overlaid circle) 
รองรอยที่ 17            เสนรอบวงทบัซอนกัน  (Multiple-line circumference circle) 
รองรอยที่ 18            เสนวงกลมตอเน่ืองกันหลายวง  (Circular line spread out) 
รองรอยที่ 19            เสนวงกลมเดี่ยวปลายเสนจรดซอนกัน  (Single crossed circle) 
รองรอยที่ 20            วงกลมเสนปลายจรดที่เดิมแตยังบิดเบี้ยว  (Imperfect circle) 

 
 
 

ภาพประกอบ  2  รองรอยขีดเข่ียพื้นฐานของเด็ก 
ที่มา  สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล (2545:22) 
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  2. ข้ันที่ 2  เขียนเปนรูปราง 
    ขั้นขีดเขยีนเปนรูปราง (Shape  stage)  การทดลองนี้ทํากับเด็กอายุ 3  หรือ
4 ขวบ  ซ่ึงจะพบวาการขีดๆ เขียนๆ ของเขาเริ่มจะมีรูปรางขึ้น 

  หลังจาก Placemen stage  ไมนาน เด็กอายุ 3 หรือ 4 ขวบ เริ่มจะขีดๆ เขียนๆเปน
รูปรางขึ้นถาสงัเกตอยางใกลชิดจะพบวาเด็กจะคอยๆ เปลี่ยนจากการขีดเขียนเปนเสนๆ ไปเปนแบบ
ที่เปนรูปเปนราง โดยขั้นแรกเด็กจะขีดๆ เขียนๆ โดยลากเสนไปมาหลายครั้งดวย      สีเทียน ดินสอ 
หรือพูกัน รูปรางของภาพจะมีความหมาย และคอยๆ ชัดเจนขึ้น แตไมมีเสนขอบเขตทีช่ัดเจน 
หลังจากนั้นเด็กจะคอยๆ คนพบรูปรางตางๆ ในขณะเดียวกันเสนทีแ่สดงขอบเขตของรูปรางกช็ัดเจน
ขึ้นเด็กจะวาดรูปรางที่คุนเคยได เชน วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจัตุรัส    สี่เหลี่ยมผืนผา สามเหลี่ยมและ
รูปกากบาท ฯลฯ รูปแตละรปูเปนการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการฝกฝน การขีดๆ เขียนๆ ตลอดเวลา 

 
  3. ข้ันที่3  รูจักออกแบบ 
   ขั้นรูจักออกแบบ (Design stage) ขั้นน้ีเด็กเริม่มีความสามารถรวมการขดีๆ 

เขียนๆ ที่เปนรูปรางเขาดวยกัน  ทําใหเกิดเปนรูปโครงสรางหรือเคาโครง 
  ในชวงนีเ้ด็กเริ่มจะนํารูปรางตาง ๆ  มารวมกันเปนโครงสรางที่คุนเคย เชน  การ
นําเอากากบาทใสลงในสี่เหลี่ยมผืนผา (รูปที่ 1 ) หรือรูปวงกลมเล็กใสลงในวงกลมใหญ (รูปที่ 2) 
 
   รูปที่ 1      รูปที่ 2 
 
 
 
 
 
  เม่ือเด็กนําเอารูปรางตางๆมารวมกัน  เชนนี้ก็แสดงวาเด็กเริ่มเขาสูขั้นตอนทีเ่รียกวา
ขั้นรูจักออกแบบ เด็กเรียนรูวารูปรางตางๆ เหลานั้น สามารถขยับตําแหนงได เชน วางติดกนั วาง
ใกลๆ กนัหรือวางหางๆ กัน หรือนํารูป 2 หรือ 3 หรือมากกวามารวมกันเปนแบบ  เชน  รูปที่ 3 
หรือ 4  

รูปที่ 3      รูปที่ 4 
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  นอกจากนี้เด็กยังสามารถรวมวตัถุรูปทรงตางๆ เขาดวยกันมีความสามารถและรูวา
วัตถุตางๆ มีส ีรูปราง นํ้าหนัก คุณภาพ และมีชื่อเรียก  การที่เด็กเอากากบาทใสลงในสี่เหลี่ยมผนืผา 
หรือเอาวงกลมเล็กใสลงในวงกลมใหญ เด็กจะไดเพ่ิมประสบการณในการเห็น และเพิ่มความมีไหว
พริบขึ้น 
 

  4. ข้ันที่ 4  การวาดแสดงเปนภาพ 
 ขั้นการวาดแสดงเปนภาพ  (Pictorial  stage)  ขั้นนี้เปนขั้นขีดๆ เขยีนๆ ของเด็กอายุ 
4 หรือ 5 ขวบ  ซ่ึงเริ่มจะแยกแยะวตัถทุี่เหมือนกันตามมาตรฐานของผูใหญได 
  ขั้นนี้ เปนขัน้ตอจากขั้นรูจักออกแบบ (Design stage) เด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ จะเร่ิม
เขียนรูปแบบที่ใหภาพชัดเจนพอที่ผูใหญจะรูได ขัน้ตอนนี้แสดงถึงความเปนเด็กที่โตขึ้น และมี
จินตนาการเดก็จะสามารถรวมขั้นตอนตางๆ ที่ผานมาขางตนทั้งหมดเขาดวยกัน เพ่ือมุงไปสูงานที่
เปนจริง  และเปนการแสดงถึงงานศิลปะดวย 
  จากการเริ่มตนวาดรูปวงกลม อาจจะกลายเปนจุดเริม่ตนของการคนพบความสมัพันธ
ของศิลปะ ตัวอยางเชน การลากเสนรศัมีออกจากจุดศูนยกลาง หรือออกจากลงกลม ก็ดูเหมือนเปน
แสงอาทิตยทีอ่อกจากดวงอาทิตย (รูปที่ 5) หรือบางทีอาจจะดัดแปลงเปนรูปตะขาบได (รูปที่ 6) 
 
 

รูปที่ 5                   รูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  งานศิลปโดยเฉพาะรูปน้ีเปนขบวนการของความคิดสรางสรรคอันมีเอกลักษณของตัว
มันเอง พระอาทิตย หรือตะขาบเกิดจากการรวมของเสน และวงกลมทําใหเห็นรูปดังกลาวมากกวาจะ
เห็นเปนวงกลม และเสน เปนความจริงทีว่างานศลิปในแตละสวนจะมีความสัมพันธกับภาพทั้งภาพ 
เชนเดียวกับมีความสัมพันธกับสวนอ่ืนๆ 
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  โลเวนฟลด และบรเิตน (Lowenfeld และ Brittan)  สรุปขั้นพัฒนาทางศิลปะเด็กไวดังน้ี 
  การขีดเขี่ยเปนการพัฒนาทางศิลปะที่สําคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว การจับตอง และ
การแสดงออกทางพฤติกรรม 
  -  กลามเนื้อใหญ  การเคลือ่นไหวทั้งแขน 
  -  การเคลื่อนไหวดวยความพอใจ 
  -  ใชมือหยิบอุปกรณทางศลิปะ 
  -  ไมมองกระดาษขณะขีดเขี่ย 
  -  การเคลื่อนไหวโดยไมตั้งใจในการขีดเขี่ย 
  -  ลายเสนที่ไมตั้งใจ 
  -  การเหวี่ยงแขนไปมาบนกระดาษทําใหเกิดรองรอยขีดเขี่ย 
  -  ใชไหลในการเคลื่อนไหว 
  -  ขีดเขี่ยในขอบเขตที่จํากดับนกระดาษ 
  -  สํารวจ-ฉันสามารถเคลื่อนไหวอุปกรณบนกระดาษไดอยางไร? 
  -  ทําลายเสนจากการเคลื่อนไหวงายๆ  
  -  หยิบจับไดแนนในตําแหนงเอว 
  -  ใชน้ิวเคลื่อนไหวนอยๆ ในการทํารองรอยขีดเขี่ย 
 
 อายุ 2,2 / 2 – 3 ป : การขดีเขี่ยที่ควบคมุได 
  -  รองรอยขีดเขี่ยเล็กๆ ที่การควบคุม และจัดระบบดีขึน้ 
  -  การเคลื่อนไหวเพื่อทํารองรอยซ้ําๆ 
  -  เคลื่อนไหวเอว และบังคบัไดดีขึ้น 
  -  วาดรูปอยูในขอบเขตของกระดาษ 
  -  เสนหลากหลาย และทิศทางเริ่มปรากฏ 
  -  การมองเห็นดีขึ้น การบังคับการเคลื่อนไหวดีขึ้น ทําใหเกิดลวดลาย 
  -  การจองมองดูขณะขีดเขีย่ 
  -  การหมุนวนเริ่มปรากฏ เสนรอบวงยุงๆ  
  -  รองรอยขีดเขี่ยมีระยะกวางขึ้น 
 
 อายุ 3,3 1/ 2 - 4 ป : บอกชื่อรองรอยขีดเขี่ย 
  -  ใชเวลานานขึ้นในการทาํรองรอยตางๆ  
  -  บอกชื่อรองรอยขีดเขี่ย 
  -  เชื่อมโยงรองรอยขีดเขี่ยกับสิ่งแวดลอม 
  -  ชื่อของรองรอยอาจเปลี่ยนกระบวนการ 
  -  ใชน้ิวมือจับอุปกรณ ควบคุมกลามเนื้อเล็กไดดีขึ้น 
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  -  รองรอยลายเสนมีหลากหลาย 
  -  มีสมาธิเพ่ิมขึ้น 
  -  มีความสนใจในการทํารองรอยตางๆ  
  -  รู และจงใจใชชวงวาง 
  -  รองรอยขีดเขี่ยไมตรงกับชื่อที่บอก 
  -  เปลีย่นการแสดงออกทางกายในแนวดิง่ มาเปนการทํารองรอยแทนบางสิ่งที่บอกชื่อ
ไวแลว  
 
 อายุ 4 – 7 ป : ขั้นกอนการมีแบบแผน 
  -  การมีแบบแผนเร่ิมมีขึ้นในชวงวัยน้ี เปนการแสดงถึงจุดมุงหมายเฉพาะ เชน เด็ก 
วาดรูปรางที่ใชแสดงถึงคน 
  -  รองรอยที่กระทําของเด็กแสดงถึงความพยายาม 
  -  สัญลักษณแสดงถึงการสรางเสริมไปสูการขีดเขี่ยทีมี่รูปแบบขึ้น 
  -  รูปทรงเรขาคณิตปรากฏขึ้น 
  -  การจัดสัดสวน 
  -  การจัดแบงชองวางระยะถี่หาง 
  -  หมุนกระดาษขณะวาดรูป 
  -  ทําลาย หรือยกเลิกบางสวนในการวาดภาพคน 
  -  สวนศีรษะ เทา แสดงถึงรูปรางคน 
  -  แขน ลําตวั น้ิวมือ น้ิวเทา เสื้อผา ผม และอ่ืนๆ มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
  -  สิ่งที่วาดไมครบถวน ไมสมัพันธกัน 
  -  เปนศิลปะทีแ่สดงถึงตัวเองมากกวาสื่อสาธารณะ 
  -  สัญลักษณ และความคิดเปนสวนตวั 
  -  สามารถลอกรูปสี่เหลี่ยมตอนอายุ 4 ป สามเหลี่ยมตอนอายุ 5 ป 
  -  ความสัมพันธของขนาดเปนเครื่องแสดงถึงตอนปลายของชั้นน้ี 
  -  เด็กเรียนรูวาสิ่งที่เขารูจัก หรือมีประสบการณสามารถนํามาแสดงออกโดยการวาด 
  -  เด็กวาดรูปตามความรูสกึและ ความคดิวัตถ ุเรียนรู การละเวนบางสิ่ง วาดเกินความ
จริง  และผิดสัดสวน 
  -  เลือกใชสีไมตรงกับความเปนจริง 
  -  แบบแผน และสัญลักษณเร่ิมมีคนจําได 
  -  ชอบพูดถึงงานศิลปะของตนเอง 
  -  วาดรูปสิ่งทีมี่ความสําคัญมีความสัมพันธ หรือคนที่มีความหมายตอตนเอง  เชน 
ครอบครวั สัตวเลีย้ง หรือเพ่ือน 
  -  สิ่งที่วาดนั้นดานหนา 
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  พิอาเจท  และอินเฮลเดอร (Piaget and Inhelder; อางใน สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล.
2545) กลาววาขั้นแรกๆ ของการวาดรูปมิใชการเลียนแบบเปนเสมือนการเลน แตไมใชการเลนเพ่ือ
ออกกําลังหรือขีดเขี่ยซ่ึงเด็กทารกทํา เม่ือยื่นดินสอ สีเทียน หรือสีเมจิกให อยางไรก็ตามเด็กเล็กๆ 
ไมมีจุดมุงหมายในการจํารูปแบบ 
  สรุปไดวา  พัฒนาการดานศลิปะของเด็กปฐมวัย  เปนการพัฒนาทั้งทางดานความคิดและ
จินตนาการ ซ่ึงพัฒนาการณของเด็กแตละคนจะแตกตางกันไป และมีพัฒนาการเปนลําดับขัน้ตอน
ตามวัย ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและการเลี้ยงดู ตลอดจนการยอมรับและใหความสนใจตองานศลิปะ
ของเด็ก จะเปนฐานพื้นของการพัฒนาความคิดใหกับเด็กปฐมวัยตอไป 
 
 2.5  แนวการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  บุศรินทร  สิริปญญาธร  (2545:17 – 19)  กลาววา  การเรียนการสอนศิลปะสําหรับ
เด็กจําเปนตองประกอบขึ้นดวยปจจัยหลายอยางที่สรางเสรมิใหเกิดคุณคาใหเกิดขึ้น ปจจัยแรกความ
พรอมในตัวผูเรียนซึ่งความพรอมรวมถึงความพรอมทางวุฒิภาวะ ความพรอมทางดานประสบการณ 
ความพรอมทางดานวัสดุอุปกรณความพรอมตางๆ น้ีจะชวยเกื้อกูลหนุนให  การเรียนการสอน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวิรุณ  ตัง้เจริญกลาววาการสอนศิลปะตองพิจารณาถึงกิจกรรมศิลปะ  
สื่อการสอนกระบวนการสอนในการปฏิบตัิกิจกรรมศลิปะที่เปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกัน
ปรึกษาหารือชวยเหลือกันอยางเปนการสงเสริมการอยูรวมกัน ในการจัดกิจกรรมศิลปะตองมีบริเวณ
ปฏิบตัิงานที่สะดวกสําหรับการทํางานรวมกันและบรรยากาศที่มีเสรภีาพ (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2536:244 
– 245) 
  ลักษณะของการจัดกิจกรรมตองมีความหลากหลายสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (2539:13 – 14) กลาวถึงกิจกรรมสรางสรรค(ศิลปศึกษา)  มีดังน้ี 
  1.  การวาดภาพ และระบายสี 
   1.1 การวาดภาพดวยสีเทยีนหรือสีไม 
   1.2 การวาดภาพดวยสีนํ้า  เชน  พูกัน  ฟองนํ้า 
   1.3 การละเลงสีดวยนิ้วมือ 
  2.  การเลนกบัสีนํ้า 
   2.1 การเปาสี 
   2.2 การหยดสี 
   2.3 การเทส ี
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  3.  การพิมพภาพ 
   3.1 การพิมพภาพดวยสวนตางๆ ของรางกาย 
   3.2 การพิมพภาพดวยวัสด ุพืช ผัก ตางๆ  
  4.  การปน เชน ดินเหนียว ดินนํ้ามัน แปงโด ฯลฯ 
  5.  การพับ ฉกี ตัด ปะ 
   5.1 การพับอยางงาย 
   5.2 การฉีกปะ 
   5.3 การเทส ี
  6.  การประดษิฐ 
   6.1 ประดิษฐเศษวัสดุตางๆ  
   6.2 การรอย เชน ลูกปด หลอดกาแฟ หลอดดาย ฯลฯ 
 
  การจัดกิจกรรมศิลปะตองเหมาะสมกับพัฒนาการ  และความตองการทางสังคมของ 
เด็กปฐมวยั เด็กอายุ 5 ป จะมีการเลนแบบรวมมืออยางมีแบบแผนการเลน มีการวางแผนรวมกันใน
วัสดุอุปกรณมีลักษณะเปนผูนําผูตาม มีการแสดงการยอมรับความคิดเห็นเพ่ือน และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซ่ึงกัน และกนั ประนีประนอมกันลักษณะพฤติกรรมเหลานี้ควรที่จะสงเสริมดวย การจัด
กิจกรรมศิลปะเปนกลุมซ่ึงสามารถจัดไดหลายทาง เชน เกมศิลปะเปนกลุม การเลนละคร เปนตน 
และศลิปะเปนกลุมเปนกิจกรรมที่เด็กปฐมวัยชอบ เปนกิจกรรมที่มีวัสดุ อุปกรณเราความสนใจ มี
ผลงานปรากฏให เด็กๆ ไดชื่นชมกับความสามารถของพวกเขา เปนกิจกรรมที่ใหเด็กมีโอกาส
ทํางานรวมกนัอยางมีจุดหมายเดียวกับในการทํางานอยางชัดเจนมากกวาการเลนเด็กจะเรียนรูซ่ึงกัน 
และกันเพ่ือใหการทํางานบรรลุจุดหมายของกลุม แตในบางวัยอาจเปดโอกาสใหเด็กไดเลนไดทาํคน
เดียวตามความเหมาะสม อยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมศิลปะที่ดี วสัดุที่ใชกับกิจกรรมศิลปะสําหรับ
เด็กจะตองเพียงพอกับความตองการ และสามารถที่จะสนับสนุนการแสดงออกอยางอิสระ ปราศจาก
เทคนิค หรือวธิีการหลากหลายมาใชในการจัดทํางานศิลปะ 
 
  อารี   สุทธิพันธ  (2538:273 – 274)  กลาววา  สื่อประสม  (Mixed Media)  เปน
ผลงานที่เกิดจากการผสมผสานสื่อตางประเภทกันเกิดเปนผลงานที่มีเอกภาพเดียวกัน 
  การสรางสรรคสื่อประสมเปนการผสมผสานของวัสดุบนระนาบรองรบั 2 มิติ เรยีกวา 
ภาพปะติด แตถาเปนการผสมผสานกันดวยวัสดุ 3 มิติ กอใหเกิดเปนลักษณะรปูแบบสามมติขิึ้นจะ
ใหตั้งได หรือแขวนไดหรืออยูในลักษณะใดกต็ามเรียกวาการสรางสรรคโครงสรางดวยวัสดกุารจัด
ศิลปะสําหรับเด็กควรมีการจัดสื่อวัสดุอุปกรณใหเด็กไดมีการเลือก  หลากหลายและไมจํากัดความคิด
จินตานาการของเด็กไดใชวิธีการทางความคดิที่มีทางเปนไปไดของตนทั้งการจัดกิจกรรมศิลปะ2 มิติ
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และศลิปะแบบ 3 มิติ  ซ่ึงศิลปะแบบสื่อผสมนอกจากจะเปนการผสมผสานวัสดุการใชอุปกรณ หรือ
เทคนิคหลายอยางเขาดวยกัน  ยังรวมถงึการผสมผสานระหวางศลิปะแบบ  2  มิติ   และศลิปะแบบ
3  มิติเขาดวยกันอีกดวย 
 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2547ข:189 – 191)   กลาววา  กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปน
กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ คนพบ และไดทดลองกับสื่ออุปกรณทางศิลปะสรางสรรค ซ่ึงชวย
ใหเกดิการพัฒนาการคิดรวบยอดทางพืน้ฐานวทิยาศาสตร และคณติศาสตรจากการสังเกตและ
ประเมินภาพการจัดกิจกรรมศิลปะควรแนะนํา หรือบอกเด็กเพียงเล็กนอยเทานัน้แตใหใชวธิีใหเด็ก
คนพบกระบวนการทางศิลปะดวยตนเอง โดยใหเด็กไดคนควาอยางกวางขวางจากอุปกรณที่
หลากหลายใหโอกาสแกเด็กในการทํางานตามความพอใจ และเปนอิสระครูตองเปนผูกระตุน
จินตนาการของเด็กพรอมกับการสนับสนุนใหเด็กแสดงออกดานความคิดสรางสรรค โดยหลีกเลีย่ง
ใหเด็กลอกเลยีน หรือวาดภาพระบายสจีากสมุดภาพเพราะเทากบัเปนการสกกัความคิดของเด็ก 
  ในการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่มีประสิทธิภาพครูจะตองเตรียมกจิกรรมดังน้ี 
   -  วางแผนเตรียมกิจกรรมตางๆ สําหรับเด็กใหพรอม 
   -  ฝกฝนใหเด็กไดลองกระทาํดวยตนเอง 
   -  สรางเสริมทัศนคติที่ดีตอศิลปะ 
   -  สรางเสริมการเรียนรูดานศิลปะ และบรูณาการความรูที่เกี่ยวของ 
  การปฏิบตัิสําหรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคดานการศึกษาปฐมวัยจําแนกศิลปะ
สรางสรรคไว 5 ประเภท ดังน้ี 
 
  1. การวาด และการใชสี  เด็กปฐมวยัชอบการวาดภาพ  และการใชสีเพราะเปนการ
แสดงสมรรถนะทางกายของเด็ก เด็ก 3 ขวบสามารถจับดินสอไดโดยเฉพาะจะกาํไปทางปลายดินสอ
โดยใชมือ 2 มือ เริ่มทบทวนใชได สามารถใชสี 2 - 3 สี มาประสานกัน รูชื่อสี สนุกกับการใชพูกัน
ระบายสีอยางเพลิดเพลินเม่ืออายุมากขึ้นเปน 5 ขวบ เด็กจะชอบวาดบานมีประต ูหนาตาง หลังคา 
ระบายสีไดเรยีบรอยสวยงามมากขึ้น 
 
  2. การพิมพ  เปนการสรางการเรียนรูใหกบัเด็กโดยใชอุปกรณซ่ึงอาจเปนเศษวัสดทุี่
ลายนูนสามารถทาสีแลวประทับลงบนกระดาษเกิดเปนภาพพิมพที่มีลวดลาย หรือรูปแบบทีเ่ด็ก
สนใจได แมพิมพครูอาจทําขึ้นเองเปนภาพนูน หรือนํามาจากวัสดุธรรมชาติ เชน ใบไมก็ได 
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  3. การประดิษฐ  เปนงานศิลปะที่นอกจากฝกการใชกลามเน้ือมือแลวยังเปนการ 
พัฒนาความคดิสรางสรรคดวยกิจกรรมการประดิษฐ ไดแก 
   -  การพับกระดาษเปนรูปตางๆ  
   -  การทําสิ่งประดิษฐ เชน การสาน ประดิษฐเศษวัสด ุ
   -  การตอเติม ไดแก ฉีก ติด แปะดวยกระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆ  
  4. การประดับตกแตง ไดจัดกิจกรรมดังน้ี 
   -  จัดดอกไม 
   -  จัดหอง 
   -  แตงสวน 
   -  จัดโตะอาหาร 
  5. การปน การปนเปนกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อเล็ก การคิดจินตนาการการ
เรียนรูเกี่ยวกบัรูปทรง พัฒนาการรับรูลักษณะการปนของเด็กมี 2 แบบ คือ การปนแบบวิเคราะห 
หมายถึง การปนจากดินทั้งกอน แลวดึงสวนตางๆ ออกเปนสวนประกอบกัน แบบที่ 2 การปนแบบ
สังเคราะห หมายถึง การปนรายละเอียดสวนยอยแลวนํามาปะติดปะตอเปนภาพรวม (Mayesky. 
et.al.1995:156 – 157 ) ไมวาเด็กจะปนเปนลักษณะใดเด็กตางไดความคิดจินตนาการ และการเรียนรู
จากงานนั้น 
  สื่อที่นํามาใชกับงานปนไดแก 
   -  ดินเหนียว 
   -  ดินนํ้ามัน 
   -  แปง ไดแก แปงขาวจาว แปงขาวเหนยีว แปงสาล ี
   -  ขี้เลื่อย ฯลฯ 
 
 
 
 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่มีประสิทธิภาพ 
 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเหมือนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ่ืนๆ ที่ตองศึกษาถงึ
พัฒนาการเด็ก และสามารถในการเรียนรูแตละวยัจะแตกตางกัน 
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ตาราง  1  กิจกรรมศิลปะสรางสรรคตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ในแตละชวงอาย ุ
 

อายุ 
กิจกรรม 

2 – 3 ป 4 ป 5 ป 6 ป 
วาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปน 
 
 
 
 

แปะ 
 
 

พับ 
 
 
 
 

ตัด 

-  เขียนวงกลม 
-เลียนแบบขีดเสน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ตัดดินนุม ๆ ได 
-  ปนเปนแทง 
-  ทุบใหแบน 
 
 
-  แปะภาพไดแต
ไมเปนรูปรางชอบ
ฉีกมากกวา 
-  พับยังไมได 
-  ฉีกกระดาษ   
 
 
 
-  จับกรรไกรได 
บาง 

- เลียนแบบ
เสนตรงฟนปลา 
กากบาท 
- ระบายสีออก
นอกรูป 
 
 
 
 
 
-  ปนเปน 
เสนยาว 
-  ปนแผนกลม 
-  ปนเปน 
ลูกกลม 
-  แปะติดได 
ตามรูปรางที่
กําหนด 
-  พับงายที ่
ไมซับซอน 
 
 
 
-  ใชกรรไกรได 

-  เขียนรูป 
ตามแบบได 
-  เขียนตามรอย
ประได 
-  วาดรูปที่คนได 
-  วาดลายเสน 
เหมือนปนรูปราง
ได 
-  วาดบานวาด 
คนได 
-  ปนเปนรูปราง
ไดหยาบ ๆ โดย
ตนเองรูวาปน
เปนอะไรแตผูอ่ืน
ไมเขาใจ 
-  แปะตกแตง 
ดวยอุปกรณอ่ืน
เปน 
-  พับกระดาษ 
ตามรอยพับได 
-  สามารถทํา 
เปนรูปรางได 
 
-  จับกรรไกร 
คลองตัดถูก 

-  วาดรูปครบ 
ถวนเขียน       
ไดเอง 
-  ลอกพยัญชนะ
ตามรอยประ 
 
 
 
 
 
-  ปนเปนรูปราง
ใหรายละเอียด
ประดิษฐประดับ 
-  ดูผลงานออก 
 
-  สามารถ 
พัฒนางานอสิระ
ได 
-  สามารถ 
พัฒนางานอิสระ
ได 
-  พับเปนรูปราง
ไดเรียบรอย 
-  ตัดตามภาพ 
ได 

 
 

(ที่มา : สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล. 2545:192) 
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 แนวการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค  สรุปไดวา  ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวยั ควรคาํนึงความ

เหมาะสมกับพัฒนาการและความตองการของเด็ก ในเด็กปฐมวัยควรมีกิจกรรมที่หลากหลายมีสื่อ
วัสดุอุปกรณทีห่ลากหลาย  มีทั้งการจัดกิจกรรมแบบ 2 มิติ และ 3 มิติจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็ก
ไดสํารวจคนพบ  และทดลองทําศลิปะสรางสรรคโดยใหโอกาสเด็กไดทํากิจกรรมศิลปะอยางอิสระ
เพ่ือชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการคิดรวบยอด ไดอยางมีประสทิธิภาพ 
 

 2.6  การจัดกิจกรรมสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ชัยณรงค เจรญิพาณิชยกุล  (2533:51; อางอิงจาก สิริพรรณ ตันติรัตนไพศาล. 2545 
:55 – 92) ไดแบงกิจกรรมศิลปะที่เหมาะสมสําหรับเด็กเปน 5 สาขาใหญๆ คือ 
  1. กิจกรรมวาดเสน (Drawing) การวาดเสนเปนภาพที่เกิดจากการขีดเขียนวสัดุบาง
ชนิดลงบนกระดาษ โดยแสดงลักษณะเปนเสน 
  2. กิจกรรมระบายสี (Painting)    เปนการสงเสริมพัฒนาการทางกลามเน้ือน้ิวมือกับ
สายตา มีสีชนิดตางๆ พูกันเปนอุปกรณ 
  3. กิจกรรมภาพพิมพ (Print making) กรรมวิธีทางภาพพิมพมีหลายวธิีแตที่เหมาะสม
สําหรับเด็กเลก็ๆ คือ การพิมพจากแมพิมพนูน  ใชสีทาดานหลงัของวัสดุแลวนํามาประทับลงบน
กระดาษจะไดภาพพิมพเกิดขึ้น 
  4. กิจกรรมประตมิากรรม (Crafts) หมายถึง กิจกรรมที่ครอบคลุมกวางขวางมาก เชน
การทําภาพปะติด ทําหนากาก หุน การถกัทอไหมพรมดวยนิ้วมืออยางงายๆ เปนงานที่เนนใหเด็ก
เรียนรูการทํางานที่มีกระบวนการ หรือมีขั้นตอนดวย 
 
  วิรุณ  ตั้งเจรญิ  เขียนไวในเน้ือหาศิลปะอนุบาล (2536 : 29) วากจิกรรมศิลปะอนุบาล
คือ  
  1. การปูพ้ืนฐานใหเด็กมองเห็นความสวยงามของศิลปะ 
  2. การวาดภาพระบายส ี
  3. การทดลองเกี่ยวกับส ี
  4. การพิมพภาพ 
  5. การปน 
  6. การพับ ฉีก ปะ 
  7. การประดิษฐ 
 
 สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็ก  มีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน
กิจกรรมศิลปะประเภทใชสนํ้ีา การระบายสี การพิมพสี ดวยวัสดุทีแ่ตกตางกันจะชวยสรางผลงานที่
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แตกตางกันดวยซึ่งการเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับวยัชองเด็กเปนสําคัญ  งานกระดาษ  ฉีกปะ 
แปะติด ตัด และงานประดษิฐผลงานจากเศษวัสดุ เชน โฟม เปนตน  กิจกรรมจะชวยพัฒนาการดาน
ตางๆ ของเดก็ใหเปนไปตามวัย 
 
  2.7  บทบาทของครูศิลปะปฐมวัย 
  บทบาทของครู  
  ครูคือบุคคลทีส่ําคัญที่สุดในการเรียนการสอนศิลปะ  เพราะครูเปนผูสรางบรรยากาศ 
ในการประดษิฐ  คิดคน  และผลติผลงานออกมา  งานศิลปะสําหรับเด็กจะสําเร็จลลุวงดวยดีน้ันขึ้นอยู 
กับครูทั้งสิ้น 
  มีวิธีการหลาย ๆ วธิีที่ครสูามารถสรางบรรยากาศ  สิ่งแวดลอม  เพ่ือกิจกรรม
สรางสรรคตางๆ ครูศลิปะจะตองใหความอบอุน  มีความเปนกันเองกับเด็ก  พยายามพูดคุย   ชักจูง 
เราความสนใจใหกําลังใจ ชมเชย ไมวิจารณหรือติผลงานเด็ก  สงเสริมใหเด็กไดรับ ประสบการณ
ทางศิลปะทั้งทางตรงและทางออมใหครอบคลุมหลายๆ ดาน 
  -  ครูควรดูแลเด็กใหสรางสรรคงานดวยความพยายามของตนเอง กลาคิด และกลา
ตัดสินใจไมใชวิธีเผด็จการสั่งงานใหเด็กทํา 
  -  ไมควรสอนกฎเกณฑ ทฤษฎี รายละเอียด และสดัสวนตางๆ ควรเปดโอกาสใหเด็ก
ไดคนควาทดลอง และทําจริงดวยตนเองมากๆ จะมีผลใหเด็กเรียนรูอยางลึกซึ้ง 
  -  จัดประสบการณอันกอใหเกิดผลงาน และเขาใจในทางศิลปะแกเด็ก การเลานทิาน 
ฟงเพลง สนทนา ดูภาพ ดูวีดีทัศน หรือการศึกษานอกสถานที ่
  -  ครูควรเปดโอกาส และจัดกิจกรรมศิลปะหลายๆ รูปแบบใหเด็กอยางกวางขวาง ใน
การจัดกิจกรรมแตละครั้ง ควรจัดลําดับกอน – หลัง และตอเน่ืองกัน หรืออาจจะจัดใหสลับกันไป 
เพ่ือใหเด็กไดมีประสบการณอยางกวางๆ และรักษาระดับเนื้อหาวชิาความรูใหเหมาะสมกับวฒิุภาวะ
และความคิดสรางสรรค 
  - ปจจัยที่กระทบ และรบกวนความเปนธรรมชาติในการแสดงของเด็กที่สําคัญ คือ
ความคิดที่เปนรูปธรรมของผูใหญ ปจจัยน้ีเม่ือครอบงําอยูนานๆ ทําใหเด็กเปลีย่นการแสดงออกให
เปนไปตามทีผู่ใหญตองการ งานศิลปะซึ่งเปนการแสดงออกของเด็กก็ถูกละทิ้ง การใชศลิปเพียงวิธี
เดียวก็เปนการจํากัดประสบการณ กิจกรรม และรูจักสิ่งของตางๆ ดังที่ เลิศ   อานันทนะ (2533 : 14 
- 15) ไดกลาวถึงบทบาทของครู และผูปกครองไวดังน้ี 
  1. สอนดวยความรัก 
  2. ยอมรับนับถือในความสามารถของนักเรียนแตละคนที่แตกตางกัน 
  3. ไมจําเปนตองรีบรอนแกไขผลงานศลิปะของนักเรียน ทางที่ดีควรสงเสริมใหกลา
คิด กลาทํา และกลาแสดงออกใหมากที่สุด 



                                                                                                                   42 
 

  4. อยาแทรกแซงความคิด หรือตัดสินใจแกปญหาแทนนักเรียน ทางที่ดีควรสงเสริม
ใหกลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออกใหมากที่สุด 
  5. ใชคําพูดยัว่ยุ และทาทายใหแสดงออกแทนการออกคําสั่ง 
  6. วางแผนการจดัเตรียมเครื่องมือ อุปกรณเอาไวลวงหนา เปดโอกาสใหนักเรียนได
แสดงออกอยางอิสระ 
  ภายใตบรรยากาศของความรัก ความอบอุน และเปนกันเอง จะทําใหนักเรียนเกิด
ความรูสึกวาปลอดภัย ไดรับความคุมครองปกปอง และสงผลใหเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และกลา
แสดงออกในที่สุด 
 
  ขอควรคํานึงในการสอนศิลปะเด็กปฐมวัย 
  1. หลีกเลี่ยงการใหแบบอยาง หรือจุดเปนภาพ และสมดุภาพระบายสีแกเด็ก เพราะ
สิ่งเหลานั้นทําใหเด็กสูญเสียความคิดสรางสรรค 
  2. ตองชวยพัฒนาความเปนตวัของตัวเองใหกับเด็ก โดยการทําใหเด็กรูวาครูมีความ
จริงใจกับเขา ทําใหเขารูวาเขาควรจะภมิูใจในตวัเขา ทําใหเขารูวาเขาควรจะภมิูใจในตวัเขาที่เขาทํา
ไดดวยตวัของเขาเอง พูดกับเด็กบอยๆ วา “หนูทําได” จะทําใหเด็กเกิดความพยายาม และไมกลัวที่
จะแสดงออก 
  3. เขาใจผลงานของเด็กทําใหเด็กรูวาครูเห็นคุณคาในงานที่เขาทํา อยาบังคับ หรือ
คาดคั้นเอาความหมายจากภาพวาดของเขา 
  4. ครูจะตองไมแกไข หรือทําผลงานใหเด็กเสียเอง ครูเปนเพียงผูสังเกตการณ และ
ชวยเม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ โดยเฉพาะการใชอุปกรณตางๆ ใหคําแนะนาํ สาธิตใหดู เม่ือ
เด็กใชเปนครัง้แรก 
  5. ไมควรวิจารณงานศิลปะของเด็ก หากเปนการประเมินผลจะมีวิธีการประเมิน
โดยเฉพาะเดก็ๆ ควรมีอิสระที่จะแสดงความรูสึกนึกคดิของเขาโดยปราศจากความกลัว บทบาทของ
ผูสอน คือจัดหาวัสดุอุปกรณ เบา และสถานที่ใหเขา และทําใหเขาเกิดความภาคภูมิในการทาํงาน
ดวยตนเอง 
  6. การทําใหผูปกครองเห็นคณุคาของงานเด็ก จะชวยทําใหเกิดความตองการสราง 
สรรคงานตางๆ  
  7. ควรขยายประสบการณทางศิลปะของเด็ก ดวยการพาไปทัศนศึกษาแหลงที่
แสดงผลงานศิลปะ หรือขอยืมภาพวาด หรือสไลดเกีย่วกับศิลปะนํามาใหเด็กดูในหองเรียนบางถาทํา
ไดการเตรียมการสําหรับการสอนศิลปะใหเด็กปฐมวัย 
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  การเตรียมงานอยางรอบคอบเปนสวนสาํคัญอยางยิ่ง สําหรับกิจกรรมศิลปะสําหรับเด็ก
ปฐมวยั ครูควรจะตองมีการเตรียมงานดังน้ี 
  1. ตั้งกฎเกณฑในการใชวัสดุอุปกรณตางๆ เด็กๆ ตองรูวาวัสดทุี่ใชน้ันจะตองไมทิ้ง
ใหสูญเปลาเขาจะตองไมทําลายอุปกรณทีมี่อยู เด็กๆ จะตองรูอีกดวยวา วัสดุอุปกรณในงานศิลปะจะ
รับประทานไมได 
  2. จัดวางวัสดุ และอุปกรณ ที่เด็กจําเปนตองใชในกิจกรรมแตละครั้งใหครบถวน  
เพียงพอ สะดวก และไมเปนอันตรายแกเด็ก จัดไวในทีเ่ด็กสามารถหยิบใชได 
  3. เตรียมจัดหาวสัดุอุปกรณ ในการทํากิจกรรมโดยทดลองดวยตนเองกอน เพ่ือจะได
นําไปถายทอดแกเด็กไดไมติดขัด 
  4. การเตรียมฟองน้ําชื้นๆ หรือผาเช็ดมือหมาดๆ ไวใหเด็กไดใชเช็ดมือในการทํา 
กิจกรรมบางอยางที่เลอะเทอะ หรือเหนียวเหนอะหนะ จะทาํใหเด็กทาํงานไดดีขึ้น 
  5. การทําความสะอาด ตองเปนการทําที่งาย และสะดวกที่สุด สําหรับกิจกรรมหลาย
กิจกรรมควรจะปูกระดาษหนังสือพิมพคลุมลงบนโตะกอน เพ่ือใหงาย และรวดเร็วในการทําความ
สะอาด มีถังนํ้า ผาเช็ดมือสําหรับเด็ก ถวยใสนํ้าสะอาดสําหรับลางพูกัน เสื้อกันเปอนที่เยบ็ขึ้นเปน
พิเศษ หรือเสือ้แขนสั้นของผูใหญที่ไมใชแลว สวมคลุมทับเสื้อเด็กกนัเปอน 
  6. เด็กจะตองมีพ้ืนที่ในการทํางานเพียงพอ ไมเบียดจนเกนิไป ถาไมมีสถานที่กวาง
พอสําหรับคนกลุมใหญ ใหแบงออกเปนกลุมเล็กๆ หมุนเวียนกันมาทํากิจกรรม 
  7. กิจกรรมศิลปะตองใหเวลามากเพียงพอในการเตรียม ลงมือกระทํา และเวลาใน
การเก็บเครื่องใช และทําความสะอาด หากเรงรีบจนเกินไปจะทําใหเด็กสรางสรรคงานไมเต็มที ่ และ
ขาดความสนกุสนาน 
  8. จัดเตรียมสถานที่สําหรับเกบ็ผลงาน หรืองานบางชนิดตองหาที่ตากใหแหงกอน
เก็บ ผูสอนจะตองเตรียมหาไวลวงหนา 
 ลําดับข้ันตอนการสอนศิลปะปฐมวัย 
  1. วางจุดมุงหมายในการสอน 
  2. การเตรียมกอนลงมือสอน 
   2.1  เตรียมแผนการสอน 
    -  จุดประสงค 
    -  เน้ือหา 
    -  ระยะเวลา 
    -  สื่อการสอน 
    -  จํานวนเด็ก 
    -  จํานวนกิจกรรม 
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     -  สถานที่ 
   2.2  เตรียมอุปกรณการสอน 
  3. ทดลอง และตรวจสอบอุปกรณในการสอนกอนลงมือสอนจริง 
  4. ทําการสอนจริง ตามแผนการสอน และสาธิตการปฏิบตังิาน 
  5. เตรียมตัวเด็กใหพรอมกอนปฏิบตัิงาน 
  6. การปฏิบตัิงานของเด็ก โดยมีผูสอนดูแลใหคําแนะนําชวยเหลือตลอดจนการเขียน
ชื่อ ลงวันทีป่ฏิบัติ ใหแกเด็กที่ยังเขียนชือ่ไมได 
  7. การเก็บ  การรักษา  และการทําความสะอาด   ฝกเด็กใหชวยกันเกบ็อุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใช ใหเขาที่ เขากลอง ลงตะกรา มีที่ตากผลงานทีย่ังไมแหง เก็บผลงานเขาทีฝ่กเด็ก
ใหชวยกันทําความสะอาด เชน เก็บกระดาษหนังสือพิมพที่ปูโตะออก กวาดเช็ดทําความสะอาดเขา
ไปยุงกับงานของเด็ก 
  8. ประเมินผลงานเด็ก  สังเกตการทํากิจกรรมศิลปะ และการนําเสนอผลงานของ 
ตนเอง 
  ในการจัดกิจกรรมศิลปะที่ดี  ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกอยางอิสระเสรี ไม
ยึดติดอยูกับผลงานสําเร็จรูปเทานั้น 
  -  เปดโอกาสใหเด็กๆ ทุกคนแสดงออกอยางอิสระ 
  -  ฝกหัดใหรูจักเรียนรูในการวางแผนงาน และการแกไขปญหา 
  -  สงเสริมใหเด็กแสดงออกในหลายๆ รูปแบบ โดยคํานงึถึงวิธสีอนแบบเรียนปนเลน 
มาใชใหเหมาะสม 
  -  สนับสนุนใหเรียนรูถึงคณุคาของความงาม และความคิดริเริ่มสรางสรรคดวยการนํา
ชมนิทรรศการทางศิลปะในโอกาสตางๆ  
 
  บุศรินทร   สริิปญญาธร (2545:19) กลาววา การจัดกจิกรรมศิลปะครูควรใหคําแนะนํา 
หรือบอกแนวทางเพียงเล็กนอยเทานั้น  การสอนกิจกรรมศิลปะโดยตรงกอใหเกิดผลเสีย ควรจะ
สนับสนุนใหเด็กมีการคนพบกระบวนการทางศิลปะดวยตนเอง ใหโอกาสเด็กไดคนควาอยาง
กวางขวาง โดยการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณนอยนับวาเปนการจัดศิลปะที่ไมเหมาะสมอยางมากศิลปะ
สื่อผสม(Mixed Media) เปนการคนพบทางที่เปนไปไดของนักศิลปะในการใชวสัดุ และวธิีการ
หลากหลายมากขึ้นในการทําศิลปะมากขึ้น เชน การใชสีนํ้า กับสเีทียนระบายดวยกัน การปะติดกับ
การระบายสี  การเย็บกรอบภาพวาดหรือระบายสี ซ่ึงเปนการผสมผสานอยางสรางสรรคไมมีที่สิน้สุด 
ครูมีบทบาทสาํคัญยิ่งในการสรางใหกิจกรรมศิลปะเปนกิจกรรมที่สรางการเรียนรูเทคนิคการสอน
ศิลปะที่สําคัญควรประกอบดวย 
  1. กระตุนใหเกิดความคิดริเริ่ม 
  2. ยอมใหเด็กใชมือไดอิสระ ความคิดสรางสรรค 
  3. ยอมใหเด็กทํางานเอง 
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  4. ยอมใหเด็กตดัสินใจเลือกทาํงานดวยตนเอง 
  5. ใชวสัดุอุปกรณที่เหมาะสม หลากหลาย 
  6. ใชกิจกรรมที่เหมาะสมอยางหลากหลาย 
  7. ยอมรับผลงานของเด็กแสดงผลงาน และเก็บรักษาผลงาน 
  8. ใหความเห็นเกี่ยวกับความพยายาม และสวนประกอบของงานศิลปะ 
  9. ถามคําถามปลายเปด 
   
  การพัฒนากิจกรรมศิลปะสรางสรรคใหมีคณุคาตอการพัฒนาเด็กขึ้นอยูกับครูมา  
ครูตองพัฒนากิจกรรมศิลปะใหมีความหมายตอการเรยีนรูกับเด็ก และการสงเสริมพัฒนา มีวิจัย
หลายประการ วิจัยที่ไดชี้ใหเห็นถึงบทบาทครูในการพฒันากิจกรรมศิลปะ  เพ่ือการสงเสริมพัมนา
เด็กตัวอยางงานวิจัยการใชศิลปะเปนกลุมเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาพฤติกรรมของสังคมใหเด็กปฐมวัย  
พบวา  มีผลทาํใหเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรวมมือไปในทางที่ดีขึ้น 
 
  สรุปไดวา  บทบาทของครูศิลปะปฐมวัย  ครูควรทดลองทํากิจกรรมเพื่อเปนการเตรียม
ความ พรอมกอนจัดกิจกรรม และควรจดักิจกรรมใหนาสนใจมีอุปกรณที่หลากหลาย  และจัดเตร่ียม
อุปกรณที่เหมาะสมกับวยัและกิจกรรม  โอกาสใหเด็กทํางานศิลปะอยางอิสระ แตครูจะตองคอยให
คําแนะนําหรอืชี้แนะเม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ ในการสาธติกจิกรรมครูควรในคําอธิบาลที่งาย
แกการเขาใจ  และไมควรวจิารณงานของเด็ก แตควรใหกําลังใจ 
 
 2.8   กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
  กุลยา  ตนัตผิลาชวีะ  (2547ข:33 – 38)  กลาววา  ศิลปะเปนกิจกรรมของการ
แสดงออกความรู ความคิด และจินตนาการ ซ่ึงสามารถนําลักษณะของความงาม และการไดระบาย
ทางอารมณมาเปนสื่อการเรียนรูที่สรางใหเกิดความจํา และความเขาใจดียิ่งขึ้น 
  ศิลปะชวยใหเด็กเชื่อมสาน และบรูณาการประสบการณที่มี เด็กสามารถผสมผสาน
ความรู วิทยาศาสตร สังคม คณิตศาสตร ภาษาลงในศิลปะที่เด็กแสดงออก การจัดการเรียนการสอน
แบบเรกจิโอ  เอมิเลีย (Reggio Emilia) ไดเนนการใชศลิปะเปนแกนประสบการณการเรียนรูโดยใช
โครงการเปนฐานของการเรียน ซ่ึงปกตแิลวการเรียนแบบโครงการ (project approach) จะเนนใหเด็ก
เลน และเรียนรูจากสิ่งแวดลอม และแสดงออกอยางอิสระ สื่อศิลปะเปนรูปแบบโดยธรรมชาติที่ใหมีการ
แสดงออก และการคนควาที่นําไปสูการเรียนรูของเด็ก และเขาใจโลกซึ่งทําใหเด็กไดคิดพัฒนา
สรางสรรค จากการถายโยงภาพที่เห็นเปนศิลปะของการเรียนรูที่สาํคัญ เด็กไดทั้งสุนทรียภาพในงาน
ศิลปะควบคูไปกับการเรียนสาระวชิา 
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  นักการศึกษาจึงไดนําลักษณะศิลปะมาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ
ความรูสึกที่ดีของเด็กกับหนวยประสบการณของเด็กไปสูสาระหลักฐานที่จะเรียนรู เพ่ือเปนการจูงใจ
สรางการมีสวนรวมและการเรียนรูซ่ึงการนําศิลปะมาใชในการจัดการเรียนการสอนอนุบาลอยางนอย
มี  3  ลักษณะ ดังน้ี 
                 1.   ใชเปนกิจกรรมเพื่อการสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคจินตนาการ ผอนคลาย
ความเครยีด เพลิดเพลิน สนุกสนาน และการพัฒนากลามเนื้อมือ ความสัมพันธของประสาทระหวาง
ตากับมือ 
  2. ใชเพ่ือสรางเสริมพัฒนาการแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมศิลปะจะเนนการมีสวน
รวม การแกปญหา การทํางานเปนกลุม การปรับตวัในการทํางาน  การสรางนิสัยทางสังคมที่ดี 
  3. ใชเพ่ือสรางการเรียนรูทางวิชาการซึ่งศลิปะสามารถสื่อ และนํามาใชได เพราะจะ
ทําใหเด็กไดเขาใจ จํา และถายทอดสิ่งที่เรียนรูออกมา โดยเฉพาะศิลปะสรางสรรคจะชวยใหเด็ก
เรียนรูสาระวทิยาศาสตร สงัคมศกึษา และเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ ได 
 
  จุดประสงคของการใชศลิปะในการเรยีนการสอน 
  สําหรับเด็กปฐมวัยในกิจกรรมสรางสรรค เพ่ือชวยใหเด็กปฐมวัยในกิจกรรมสรางสรรค 
เพ่ือชวยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ ความรู ความคิดริเริ่ม ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ 
โดยใชศลิปะ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2540:27) ตัวอยางเชน วาดภาพระบายส,ี ฉีก ปะกระดาษ, ปน
ประดิษฐเศษวัสด ุ
  ตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2546  ใหความสําคัญกับกิจกรรมศิลปะมากโดย
กําหนดอยูในชั่วโมงกิจกรรมสรางสรรค  และในทุกโรงเรียนตางใหจัดกิจกรรมศิลปะใหกบัเด็กทุกวัน
ไมวาจะเปนวาดภาพ ระบายสี  ปนประดษิฐ  เลนดนตรี  หรือบางแหงมีการแสดงดวยประโยชนที่ได
จากศิลปะคือ 

  1. การสรางงานศิลปะเปนการสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูจากภายในแลวถายออกสู
ภายนอกเปนการเรียนรูจากประสบการณจริงซ่ึงนําไปสูการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและการสะทอน
ผล 

  2. การแสดงออกทางศิลปะ  สงเสริมความสามารถของเด็กในการแปลสญัลักษณ 
  3. การแสดงออกทางศิลปะ  สรางเสริมการเจริญเตบิโตของพัฒนาการในทุกดาน

รวมทั้งความเปนวิชาการ 
  4. การแสดงออกทางศิลปะทําใหเด็กเปนผูทาํอยางมีความหมายและเปนผูสรางเปน 

คนพบและทําความรูใหเปนรูปรางขึ้นมากกวาเปนผูรับรูในสิ่งที่รูแลว 
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  การใหเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมศิลปะนั้นจุดหมายสําคัญอยูที่  การสงเสริมพัฒนากลาม 

เน้ือเล็กการสงเสริมพัฒนาการ  ซ่ึงในแงการศึกษาการนําศิลปะศึกษามาใชประโยชนทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาการดานตางๆ ไมไดมีจุดมุงหมายในการเตรียมเด็กใหโตขึ้นเปนศิลปน  หรือจิตรกร  
(เลิศ  อานันทนะ. 2543:53) 

  การแสดงออกที่เด็กสามารถวาดภาพไดดีน้ัน  ขึ้นอยูกับทักษะการใชมือตามระดับ 
สติปญญาทางศิลปะ ความคลองแคลวในการเรียนรูจินตนาการ การสรางสรรคและความสามารถใน
การตัดสินใจดานสุนทรียภาพ  การเลี้ยงดู  ดังน้ัน  การที่เด็กแสดงความสามารถทางศิลปะไดเดนชัด
ไมจําเปนตองเปนศลิปนเสมอไป (ศรียา  นิยมธรรม. 2545:53) 
 
  ศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
  ศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู  หมายถึง  กิจกรรมศิลปะทีเ่ด็กนําสาระหรือสิ่งที่เรียนรู
มาแสดงออกดวยการใชศิลปะเปนสื่อเพ่ือสรางใหเกิดความจําและเขาใจดียิ่งขึ้น และรวมถึงการศึกษา
ศิลปะเพ่ือการเรยีนรูดวย  จําแนกไดเปน 6 ลักษณะ  ดังน้ี  (กุลยา  ตันตผิลาชวีะ.2547ค:9) 
 
  1. ย้ําการเรียนรูดวยศลิปะ  เรียกวา  ศลิปะยํ้า 
  2. ถายทอดการเรียนรูเปนศิลปะ  เรียกวา  ศิลปะถายโยง 
  3. ปรับภาพการเรียนรูเปนงานศิลป  เรียกวา  ศิลปะปรับภาพ 
  4. เปลี่ยนสิ่งเรียนรูสูงานศลิปะ  เรียกวา  ศิลปะเปลี่ยนแบบ 
  5. บรูณาการการเรียนรูสูศลิปะ  เรียกวา  ศิลปะบูรณาการ 
  6. คนหาความรูจากศิลปะ  เรียกวา  ศลิปะคนหา 
 
 1.  ศิลปะย้ํา 

  การเรียนรูไมใชการทองจํา แตการจําเปนฐานของการเรียนรู  การจําทําใหคนเกิด
วิธีการสรางความจํา มีหลายวิธีโดยเฉพาะที่ใชกนัมากคือ ทองจํา เขียนซ้ําหลายๆ จบ สิ่งเหลานี้ทํา
ใหเกิดความจาํระยะสั้น  การเขาใจจะทําใหเกดิความจาํระยะยาวมีเพ่ิมมากขึ้น  การใชศลิปะอยาง
หน่ึงคือการนําศิลปะมาย้ําการเรียนรูเปนวิธทีี่งายที่สดุ  ครูสามารถจัดเปนกิจกรรมขณะเรียนหรือให
เปนการบานดวยการใหระบายสีลงในรูปภาพที่เรียน  ตัวอยางเชน  เด็กเรียน ก.ไกแลว  เพ่ือใหจํา
ได  ครูมอบหมายใหเด็กระบายสี ก. และระบายสีภาพไกในใบงานตอไปน้ีศิลปะยํ้านี้ใชเพ่ือสราง
เสริมการจําจากความประทับใจขณะทํากิจกรรมศิลปะ 
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ภาพประกอบ  6  ศิลปะย้าํ 

(กุลยา  ตันตผิลาชวีะ.  2547ข:35) 
 

 2.  ศิลปะการถายโยง 
  การเรียนรูดวยการกระทําเปนหลักการทางทฤษฎทีี่เชือ่วาจะทําใหเด็กรับรูเขาใจ  จํา

ไดและสนุกกบัสิ่งที่เรียน  ศิลปะถายโยงเปนงานศลิปะแบบหนึ่งทีใ่ชเพ่ือใหเด็ก “ถายทอดการเรียนรู
ศิลปะ”  เปนวิธีเรียนทีใ่หเด็กนําขอความรูที่เปนสิ่งทีต่นเรียน  โดยการวาดหรือผลิตเปนภาพเหมือน  
ตัวอยางเชน  ครูตองการสอนเรื่องจักรยาน  ก็นําจักรยานมาตั้งใหเด็กดูแลวใหเด็กวาดภาพตามใน
รายละเอียดเทาที่เด็กจะทําได  เม่ือเสร็จแลวก็นําภาพมาวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบ  สนทนา
แลกเปลี่ยนความรูเพ่ือใหเกิดความรูจักรยาน  อีกวธิหีน่ึงอาจทําตรงกันขามคือเรียนกอนแลวจึงวาด
สิ่งที่เรียนก็ได  วิธีการใชศลิปะถายโยงมีหลายแบบ  เชนวาดภาพระบายส,ี ปน, ฉีกตามรอย  เชน 
ภาพผลไมมีรอยปรุแลวใหฉีกตามรอย  เชน  การปอกแอปเปล  ตามรอยฉีก 

 
 

                          ผลแอปเปลทั้งเปลือก                                   ฉีกตามรอยประ 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  7  ศิลปะการถายโยง 
(กุลยา  ตันตผิลาชวีะ.  2547ข:36) 

 
 
 

ก 
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 3.  ศิลปะปรบัภาพ 
  ศิลปะปรับภาพ  หมายถึง  การทํางานศิลปะมาใชในการย้ําการเรยีนดวยการนาํสิ่งที่
เรียยนมาสรางงานศิลปะประดิษฐ  ดวยการตกแตงประดิษฐเปนศลิปะสรางสรรคทีเ่ด็กชอบ  การนํา
ศิลปะปรับภาพมาใช  เปนการนําสิ่งที่เรยีนมาเปนวัสดุตกแตงภาพหรือตกแตงงานปน  วิธีการอาจมี
ตนแบบแลวตกแตงเพ่ิมเติม  หรือตกแตงโครงสราง  ปนเองแลวตกแตง  หรือมีตนแบบใหตกแตง  
หลักการของศิลปะจัดภาพ คือ การจัดภาพดวยงานศลิป  เน้ือหาทีค่วรนํามาใชมีหลายประการ  เชน  
การเรียงลําดบัดอกไมจากใหญไปเล็ก  บนเสนภาพ (1) หรือแตงสวนประกอบของตนไม (2) 
 
 
 
 
 
 
 
                 (1) เสนภาพใหตกแตงใบไมจากใหญไปเล็ก              (2) แตงตนไม ใบ-ดอก-ผล 
 

ภาพประกอบ  8  ศิลปะปรับภาพ 
(กุลยา  ตันตผิลาชวีะ.  2547ข:36) 

 
 4.  ศิลปะเปลีย่นแบบ 

  ศิลปะเปลี่ยนแบบเปนการเปลี่ยนสิ่งทีเ่รียนรูมาสรางเปนงานศิลปะ  ตัวอยางเชน  การ
ปนใบไมแหง  การนําใบไมแหงมาปนทํางานศิลปะแบบตาง ๆ บเิปลือกไขเปนชิ้นเล็ก  ทําขนนก  
ขนไกมาประดิษฐประดับ  นํากิ่งไมมาประกอบเปนภาพตามจินตนาการ  ตัวอยางเชน  การตกแตง
ในภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  9  ศิลปะเปลี่ยนแบบ 
(กุลยา  ตันตผิลาชวีะ.  2547ข:37) 

กิ่งไม 

เปลือกไข 
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 5.  ศิลปะบูรณาการ 
  ศิลปะบูรณาการเปนงานที่ใชความสามารถเนนเด็กดานการเขียนและการถายทอด
ความคิดศลิปะที่นํามาใชตองประสานความรูไปสูงานศิลปะ  ศิลปะบูรณาการเปนการนําความรู 
ที่เกี่ยวของกบับูรณาการเปนศิลปะโดยใหมีการเปรียบเทียบเหมือนวาดภาพเหมือนจริง เชน  ใหเด็ก
วาดภาพน้ําพุจากแบบโดยเปนการสังเกตและการนับจํานวนเพ่ือใหเกดิภาพเหมือน จากนั้นให
เพ่ิมเติมตกแตงไดตามความตองการ 
 
 
                                                            
                                                             งานศิลปะของเด็ก 
                                                             อาจเปนวาดภาพเหมือน 
                                                             หรือปนสิ่งที่เด็กเรยีนรู 
                                                             คือ นับจํานวน และ 
                                                             ความเหมือน 
 

 
ภาพประกอบ  10  ศิลปะบูรณาการ 
(กุลยา  ตันตผิลาชวีะ.  2547ข:37) 

 
 6.  ศิลปะคนหา 
  บางครั้งงานศลิปะไมจําเปนตองเกิดจากผลงานของเด็ก  ครูอาจใชภาพศิลปะมาให
เด็กศึกษาคนหาความงาม  และขอความรูจากศิลปะ  ตัวอยางเชน  ครูใหภาพเดก็ 1 ภาพ แลวให
คนหาสิ่งที่เด็กตองเรียนรูจากภาพที่ครูนํามาหรืองานศิลปที่ครนํูามา  ซ่ึงการนํางานศิลปะมาใหเด็ก
คนหาตองมีจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน  เชน  ครตูองการสอนคําวา  ตลาดน้ํา  ครูตองภาพตลาด
นํ้ามาใหเด็กดูเพ่ือคิดวิเคราะหทําไมจึงเรียกวา  ตลาดน้ํา  เปนตน 
 
 หลักการใชศลิปะเพื่อสรางการเรียนรู 
  เด็ก 4 – 5 ขวบ  เปนวยัที่พยายามเสนอสิ่งที่เด็กคุนเคย  เด็กจะชอบวาดคนหัวโต
แขนกาง  ในขณะเดียวกันสีอาจจะไมตรงกับความเปนจริง  ภาพกระจายเต็มกระดาษทีใ่ห  ซ่ึงการ
แสดงออกเหลานี้เปนไปตามพัฒนาการของเด็ก  การใชศิลปะเปนสือ่ของการเรียนที่ดีสําหรับเด็ก  
ครูตองเตรียมการดังน้ี 
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  1. มีอุปกรณพรอมดังน้ี 
1.1.   มีกระดาษเปลาสําหรับเด็กครบทุกคน  สําหรับใหเด็กใชเพ่ือการวาดภาพ 

ระบายส ี
    1.2.  สีนํ้าตาง ๆ ควรเติมสารฟอกขาวลงไปเพราะเมื่อเสือ้ผาเปอนจะซักงาย 

1.3.  มีโตะสําหรับทํางาน  ถาตองทํางานบนพื้นหองใหเตรียมกระดาษหนังสือ 
พิมพ  หรือถุงพลาสติกไวสาํหรับรอง 
   1.4 อุปกรณพรอมใช  เชน ดินสอสี  สี  กรรไกรที่พรอมใช  อุปกรณ  จัดเตรียมให
เปนไปตามจุดประสงคและรูปแบบศิลปะ  วาจะเปนการวาด  การปน หรือ การประดิษฐ 
  2. มีแผนการเรียนรู  ครูตองวางแผนการเรียนรูวามีจุดประสงคใด  สาระใด  และจะใช
ศิลปะแบบใดใน 6 แบบ  พรอมจัดอุปกรณใหเหมาะสมสาํหรับการทํากิจกรรม 

3. สรางปฏิสัมพันธกับเด็ก  ในระหวางทํากจิกรรม  เด็กจะเรียนรูไดดีดานปฏิสัมพันธ 
สรางความสนใจใหแกเด็ก 
  การใชงานศลิปะเพ่ือสรางการเรียนรูเปนวิธีการที่มีผูนํามาใช และเห็นประโยชน
หลากหลายซึง่คลายกับการปฏิบตัิเพียงแตเปนการปฏบิัติผานงานศลิปเทานั้นเอง 
  สรุปไดวา  ศิลปะเปนสื่อการเรียนรูโดยตวัของศลิปะเอง ในขณะเดียวกับศิลปะก็เปน
ตัวสรางเสริมการเรียนรูของเด็กปฐมวัยดวย  ซ่ึงในทางการศึกษาสามารถนํามาใช  6  แนวทาง คือ 
1.  ย้ําการเรียนรูดวยศลิปะ  2.  ถายทอดการเรียนรูเปนศิลปะ  3.  ปรับภาพการเรียนรูเปนงานศิลป  
4.  เปลี่ยนสิ่งเรียนรูสูศลิปะ  5. บูรณาการการเรียนรูดวยศลิปะ  6.  คนหาความรูจากศิลปะ   
  
 2.9  งานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศลิปะสรางสรรค 
  ชนกพร  ธีรกุล  (2541)  ไดศึกษากระบวนการทักษะวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวยัที่
ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบเนนกระบวนการ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ และดัดแปลง
ปรับปรุงสื่อน้ัน มีผลตอความสามารถดานทักษะทางวิทยาศาสตรสูงกวาการจัด  กิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคแบบปกต ิ
  จิตทนาวรรณ  เดือนฉาย  (2541)  ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพนอก
หองเรียนที่สงผลตอความสามารถดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร พบวา เด็กปฐมวยัที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปะแบบปกต ิ
  พนิดา ชาตยาภา (2544) ไดศึกษากระบวนการพัฒนาการสื่อความหมายของเด็ก
ปฐมวยัโดยการสรางเรื่องราวในกิจกรรมสรางสรรคตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ พบวาเด็ก
ปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเด็กไดถายทอดความคิดอยางอิสระที่
มีการสนทนา ซักถาม และเลาเรื่องจากสิ่งที่พบเห็น แลวนํามาสรางเปนผลงานศลิปะซึ่งมีผลตอการ
พัฒนาการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย 
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  สิริยา  พันโสรี  (2546)  ไดศึกษาการพฒันาการแสดงออกของพื้นฐานทางศลิปะของ
เด็กปฐมวยัดวยกิจกรรมศลิปะสรางสรรคพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการแสดงออกของ
พ้ืนฐานทางศลิปะมีคะแนนเฉลี่ยรายดาน ดานเสน รูปทรง สี และกรอบความคิดของภาพทุกดาน
แตกตางจากกอนการจัดกิจกรรม และเปลี่ยนแปลงสงูขึ้นเพียงบางดาน 
  วราภรณ นาคะศิริ  (2546)  ไดศึกษาการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสพีบวา เด็กปฐมวัยมีความคิดเชิงเหตุผล หลังการทํากิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสีสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสีอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ.01 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา  เด็กปฐมวยัสามารถเรียนรูทกัษะ
ตาง ๆ ผานกิจกรรมศิลปะได  เพราะกิจกรรมศิลปะเปดโอกาสใหเด็กไดถายทอดความคิดอยางอิสระ
และนํามาสรางเปนผลงานศลิปะ   ซ่ึงมีผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนํา
ศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรูมาจัดกิจกรรมใหเด็ก เพ่ือพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวยั  ในดานการบอกตําแหนง  การจําแนก  การนับ  การรูคารูจํานวน  และการเพิ่ม – การ
ลด  เพราะรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูน้ันเปนลักษณะกิจกรรมที่เปดโอกาสให
เด็กไดแสดงออก ไดลงมือปฏิบตัิ คนหาความรูดวยตนเองนํามาสูการเรียนรูของเด็ก  และถายทอด
ออกมาเปนผลงานศิลปะตามรูปแบบของศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู ศิลปะเปลี่ยนแบบซึง่เปน
ศิลปะที่เปลี่ยนสิ่งที่เรียนมาเปนงานศลิปะ  ศิลปะบูรณาการเปนการนาํความรูที่ไดรับเปนพ้ืนฐานของ
การพัฒนางานศิลปะเปนภาพหรือสิ่งประดิษฐ ศลิปะคนหาเปนศลิปะการคนหาความรูจากงานศิลปะ
ที่มาสรางใหเกิดการเรียนรู  (กุลยา  ตนัติผลาชีวะ. 2547ข:33 – 34)  กิจกรรมศิลปะสามารถสงเสริม
พัฒนาการของเด็กในแตละดานเชน  ดานรางกาย  ดานสติปญญา  ดานอารมณ และดานสังคมทํา
ใหเด็กเกิดความสนุกสนานผอนคลายในการเรียน เชนงานวิจัยของจิตทนาวรรณ เดือนฉาย (2541) 
ไดใชกิจกรรมศิลปะวาดภาพนอกหองเรียน เพ่ือสงเสริมความสามารถดานทักษะพืน้ฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยได ศิลปะสามารถนํามาใชสอนไดเพราะศิลปะเปนสื่อการแสดงออกของ
เด็กในสิ่งที่เด็กทํา  เห็น  รูสึก  และคิด  กิจกรรมศิลปะเปดโอกาสใหเด็กไดสํารวจ ทดลอง  แสดง
ความคิดเกี่ยวกับตวัเด็กสิ่งแวดลอมรอบตวัที่ไดเรียนรู  (เบญจา  แสงมลิ.2545:62)  โดยเฉพาะ
ศลิปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรูเปนกิจกรรมที่เด็กนําสาระ หรือสิ่งที่เรียนรูมาแสดงออกดวยการใช
ศิลปะเปนสื่อเพ่ือสรางใหเกิดความจําและเขาใจดียิ่งขึ้นประกอบกับมีวิธีการเรียนการสอน 4 ขั้นตอน
คือขั้นกระตุนการเรียนรู ขัน้กรองสูมโนทัศน  ขั้นพัฒนาดวยศลิปะ  และขั้นสรุปสาระที่เรียนรู (กุลยา  
ตันตผิลาชวีะ.2547ค:9) จากรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  6  รูปแบบผูวิจัย
เลือกใชในการวจัิยครั้งน้ีไดใช  3  รูปแบบคือ  ศิลปะเปลี่ยนแบบ  ศิลปะบูรณาการ  และศิลปะคนหา  
ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวาการนํารูปแบบศลิปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรูเปนอีกรปูแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยได 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครัง้น้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดั้งตอไปน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

           2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
      3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

           4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  กําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง  
 1.1  ประชากร 
 ประชากรทีใ่ชในการวิจัยครัง้น้ี  คือ  เปนนักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 5 – 6  ป  ซ่ึง
กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธติอนุบาลละอออุทิศ
กรุงเทพมหานคร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จํานวน 10 หองเรียน   
 1.2.  การเลือกกลุมตวัอยาง 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  คือ  เปนนักเรียนชาย – หญิง  อายุระหวาง 5 – 6  ป
ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนสาธติอนุบาลละออ
อุทิศ   กรุงเทพมหานคร   สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต    ซ่ึงไดจากการจับฉลากมา   1 หอง 
เรียนและไดรับการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น    โดย 
คัดเลือกเด็กทีมี่คะแนะทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรใน 15 อันดับสุดทายกําหนดเปนกลุมทดลอง 
 

2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชการวิจัย 
 2.1  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาไดแก 
        2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 
       2.1.2   แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรการสรางแผนการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 
 2.2  การสรางแผนการจัดกิจกรรม 

               2.2.1   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูจาก
งานวิจัยของ ดร. กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2004) 
                2.2.2   ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
                2.2.3   ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 
                 2.2.4   ศึกษาแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตอนุบาล
ละอออุทิศสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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                 2.2.5   กําหนดเนื้อหาการเรียนรูจากประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 
เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  คือกําหนดสาระการเรียนรูและเนื้อหากรเรียนรูจาก
ประสบการณ และเรียงลําดับความยาก – งาย  โดยคํานึงถึงประสบการณและพัฒนาการของเด็ก
เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม  และพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ในการวิจัยไดกําหนดเนื้อหาการเรียนรูเปน 8 หนวยการเรียน
ไดแก รถยนต ตนไม นํ้า สัตว ดิน อาหาร เงิน และขยะ โดยในแตละหนวยการเรียนกําหนดเปน
สัปดาหละ 3 เรื่อง  
                 2.2.6   การเลือกใชศลิปะใหสอดคลองกับสาระ ผูวิจัยกําหนดไวดังน้ี 
    1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูจาก
งานวิจัยของ ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2004)  จากทั้งหมด 6 รูปแบบ ดังนี้  ศิลปะยํ้า  ศิลปะปรับ
ภาพ  ศิลปะถายโยง  ศิลปะเปลี่ยนแบบ  ศิลปะบูรณาการ  และศิลปะคาหา  ผูวิจัยไดคัดเลือก
รูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรค  เพ่ือใหเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็กอายุ 5 – 6 ป 
เน่ืองจากกิจกรรมศิลปะเปลี่ยนแบบ  ศิลปะบูรณาการ  และศิลปะคนหา  สามารถพัฒนาเด็กใหเกิด
การเรียนรูทักษะพื้นฐานทางดานคณิตสตรไดชัดเจน 
    2)   การสรางกรอบแผนการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในแตละ
หนวยการเรียนโดยกําหนดเปนสัปดาหละ 3 เร่ือง และเนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรวันละ 1 
เรื่องเปนทักษะหลักที่สัมพันธกับการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรค  และหมุนเวียนการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรตลอดการทดลองใหเทากัน 
    3)   หลักการใชรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  ผูวิจัยจําตองกําหนด
รูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูในแตละสัปดาห ใหมีรูปแบบกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเพ่ือการเรียนรู ทั้ง 3 กิจกรรมและเลือกใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูวันละ 1 
กิจกรรม ใหสัมพันธกับสาระการเรียนรูและทักษะพื้นฐานทางคณิตสตร  โดยการคัดเลือกกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคใหเปนรูปแบบใดนั้น  ขึ้นอยูกับแผนการจัดกิจกรรมของผูวิจัย  ซ่ึงจะตองมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบและขั้นตอนของศิลปะแตละรูปแบบ  โดยลักษณะของการนําไปใช ดังนี้ เชน 
ศิลปะเปลี่ยนแบบ คือ การเปลี่ยนสิ่งที่เด็กเรียนรูมาสรางเปนงานศิลปะดวยการเปลี่ยนรูปแบบและ
เลือกใชในการสรางผลงาน  ศิลปะบูรณาการ  คือ  การนําความรูที่เกี่ยวของมาบูรณาการเปนภาพ 
การปน หรือสิ่งประดิษฐ  และคนหา   คือ  การหาความรูดวยการเรียนรูจากภาพศิลปะ หรือผลงาน
ศิลปะมาใหเด็กคนหาและศึกษาอยางมีจุดประสงคการเรียนรูที่ชัดเจน 
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ในแตละสัปดาหจะหมุนเวียนแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูตลอดการทดลองใหเทากัน 
ดังน้ี 
ตาราง  2  กําหนดการจัดกิจกรรมการสอนในการทดลอง 
 

ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร  
สัปดาห 

ท่ี 

 
วัน 

 
สาระการเรียนรู 

เวลา 09.00 – 09.45น. 

การบอก
ตําแหนง 

การ 
จําแนก 

การ
นับ 

 

การรูคา
รูจํานวน 

การเพิ่ม 
การลด 

ภายใน1– 10 

รูปแบบศิลปะ
สรางสรรค 

1  
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบด ี

รถยนต 
- สวนประกอบ 
- ประเภท 
-  ไฟจราจร 

 
* 
 

 
 
* 

  
 
 
* 

 
 
 
 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 

2  
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบด ี

ตนไม 
-สวนประกอบของตนไม 
-ขนาดของตนไม 
-การเจริญเตบิโตดวย
เมล็ด 

 
* 

 
 
* 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
* 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 

3  
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบด ี

นํ้า 
-สถานของน้ํา 
-สัตวที่อาศัยในนํ้า 
-ประโยชนของน้ํา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
* 

 
 
 
* 

 
* 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 

4  
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบด ี

สัตว 
-สัตวเลีย้ง 
-สัตวปา 
-สัตวมีพิษ 

 
 
* 

 
* 

 
 

  
 
 
* 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 

5  
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบด ี

ดิน 
-ดินทราย 
-ดินรวน 
-ดินเหนียว 
 

 
* 

  
 
* 

 
 
 

 
 
 
* 

 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 
-ศิลปะคนหา 

-ศิลปะบูรณาการ 

6  
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบด ี

อาหาร 
- ผัก 
- ผลไม 
-  เน้ือสัตว 

 
 
 

 
 
* 

 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 
-ศิลปะคนหา 



                                                                                                                   56 
 

ตาราง  2  (ตอ) 
 

ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร  
สัปดาห 

ท่ี 

 
วัน 

 
สาระการเรียนรู 

เวลา 09.00 – 09.45น. 

การบอก
ตําแหนง 

การ 
จําแนก 

การ
นับ 

 

การรูคา
รูจํานวน 

การเพิ่ม 
การลด 

ภายใน1– 10 

รูปแบบศิลปะ
สรางสรรค 

7  
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบด ี

เงิน 
-เงินเหรียญ 

-ธนบตัร 
-ซ้ือ – ขาย  

 
* 

 
 
 
 

 
 
* 

 
 
 
* 

  
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 
-ศิลปะบูรณาการ 

8  
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบด ี

ขยะ 
-ขยะยอยได 
-ขยะยอยไมได 
-ขยะอันตราย 

 
 
 
 

 
 
 
* 

 
* 
 

 
 
* 

 
 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 
-ศิลปะคนหา 
 

  รวม 5 5 5 5 5  

 
หมายเหตุ  *  หมายถึง  ทักษะหลักที่สัมพันธกับจุดประสงคเรื่องยอยที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
  2.2.7 การออกแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูผูวิจัยกําหนดไวในทุก
แผนการสอนดังน้ี 
    1. กําหนดมโนทัศนทีต่องเรียน 
    2. กําหนดจุดประสงคการสอน 
    3.   กําหนดรูปแบบงานศิลปะทีเ่หมาะสมกับเรือ่งที่เด็กเรียน 
    4.   กําหนดขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการ
เรียนรู ในการจัดรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูมี 5 ขั้น คือ 
      4.1   ขั้นเตรียมความพรอม 
       -    ครูนําเขาสูบทเรียน 
       -    ครูบอกจุดประสงคการเรียนรู 
      4.2   ขั้นสะทอนความคิด 
       -    ครูถามคําถามเพื่อกระตุนใหเด็ก บอก เลา อธิบาย 
หรืออภิปรายสิ่งที่กระทําโดยสัมพันธกับขอความรูที่เรียน 
       -    ครูใหเด็กตรวจสอบทบทวนความรูความเขาใจจากงาน
ศิลปะที่ทํา 
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 4.3   ขั้นสรุป 
       -    ครูกับเด็กสรุปสิ่งที่เรียนรู 

 4.4   เตรียมสื่ออุปกรณ 
 4.5   กําหนดแนวการประเมินภาพการสอน 
 

2.3   การหาคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนสื่อการเรียนรู 
        2.3.1   วิธีการหาคุณภาพแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนสื่อการเรียนรู 

นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชียวชาญ คือ รศ.
ดร.กุลยา  ตันติผลาชีวะ  สํานักการศึกษาปฐมวัยคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ผูพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูกอน
นําเสนอผูเชียวชาญ  ซ่ึงเปนอาจารยผูสอนในระดับศึกษาปฐมวัย  จํานวน 3 ทาน  ที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  มีประสบการณสอนอยางนอย 5 ป ดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุนีย  เพียซาย 
          โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

2. ผูชวยศาสตราจารยอรุณศรี  จันทรทรง 
          โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

3. อาจารยจิตเกษม  ทองนาค 
          โรงเรียนวัดโตนด  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 
 

        2.3.2    นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูที่ผานการตรวจสอบ 
จากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  โดยใชเกณฑความเห็นตรงกัน 2 ใน 3 ซ่ึงในการ
วิจัยครั้งน้ีไดปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู ตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานดังน้ี 
    1)  ปรับกิจกรรมในขั้นนําใหสอดคลองกับ กิจกรรมในรูปแบบศิลปะสรางสรรค 
และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
    1)  ปรับเปลี่ยนสื่อ ใหเปนหุนจําลอง บัตรภาพ หรือของจริงใหเหมาะสม
สามารถนํามาสรางผลงานศิลปะได เชน ภาพสัตวมีพิษเปนหุนจําลองสัตวมีพิษ และชี้แจงสื่อในแต
ละกิจกรรมอยางละเอียด 

        2.3.3    นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูไปทดลองใชกับ 
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5 - 6 ป  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน เปนเวลา 1 สัปดาห 
พบวาเด็กสามารถทํากิจกรรมไดอยางสนุกสนานและใหความสนใจในกิจกรรมเปนอยางดี เวลาที่ใช
และสื่ออุปกรณมีความเหมาะสม ซ่ึงอุปกรณมีจํานวนเพียงพอกับเด็ก ผูวิจัยพบวาสื่อที่ใชมี 2 
ลักษณะ สื่อประกอบการเรียนการสอน เชน ของจริง ของจําลองหรือหุนจําลอง และบัตรภาพ 
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ปริศนาคําทายจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน และใหความสนใจในการรวมกิจกรรม
และชวยพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย สื่ออุปกรณประกอบกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเพ่ือการเรียนรู เชน   กระดาษสีตาง ๆ   เศษวัสดุ   เชน เมล็ดพืช กระดุม ลูกปด กาว 
กรรไร    สีประเภทตาง ๆ   เพ่ือใหเด็กไดเลือกใชใหเหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
เพ่ือการเรียนรูทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานในการรวมกิจกรรมในขั้นตอนการทํางานศิลปะ    ในรูป 
แบบตาง ๆ 

        2.3.4    นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูฉบับสมบูรณ   นําไปใช 
กับกลุมตัวอยาง  ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน จัดกิจกรรมใน วันอังคาร วันพุธ 
วันพฤหัสบดี ทําการทดลองในชวงเวลา 09.00 – 09.45 น. วันละ 45 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้งผูวิจัย
ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนในการจัดกิจกรรมตามวัน และเวลา ดังนี้ ตั้งแตวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 
2550 ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550 
 
              2.4  การสรางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเปนแบบทดสอบใหเด็กไดลงมือกระทําจริงอุปกรณในการทดสอบ ซ่ึงมีขั้นตอนในการสราง
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
  2.4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.4.2   ทฤษฎีรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 
  2.4.3   เทคนิคการสรางแบบทดสอบ 
  2.4.4   ศึกษาแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสรางขึ้น เชน งานวิจัย
ของจิตทนาวรรณ  เดือนฉาย (2541),  สรรพมงคล  จันทรตง (2544),  วัลนา  ธรจักร (2544),  
อําพวรรณ  เนียมคํา (2545),  ขวัญนุช  บุญยูฮง (2546),  นําแนวทางมาปรับปรุงใหและสราง
เพ่ิมเติมแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาตรสําหรับเด็กปฐมวัย   
    1)  การสรางแบบทดสอบวดัทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ใหครอบคลุมโดย
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยทั้ง 5 ทักษะซึ่งแบบทดสอบมี 5 ชุดแตละชุดมีจํานวน 
3 ตัวเลือก จํานวนชุดละ 5 ขอ รวมขอสอบทั้งหมด 25 ขอประกอบดวย 
 ชุดที่   1   การบอกตําแหนง  จํานวน  5  ขอ  
               ชุดที่   2   การจําแนก   จํานวน  5  ขอ  
               ชุดที่   3   การนับปากเปลา  1 – 30  จํานวน  5  ขอ 
               ชุดที่   4   การรูคารูจํานวน   จํานวน  5  ขอ  
               ชุดที่   5   การเพิ่ม – การลด 1 –.10  จํานวน  5  ขอ 
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    2)    กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
      0  คะแนน  หมายถึง  เด็กตอบผิดหรือไมไดตอบ ทําเครื่องหมาย
ผิด  หรือตอบมากกวา 1 คําตอบ 
      1  คะแนน  หมายถึง  เด็กตอบไดถูกตอง 
  2.4.5 สรางคูมือประกอบคําแนะนาํในการใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัย 
 
              2.5  การหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
  2.5.1   นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไปพบผูเชียวชาญตรวจสอบ 
ความเทีย่งตรงตามเนื้อหาแลความสอดคลองกับจุดประสงค  จํานวน 3 ทาน  โดยเปนอาจารย
ประจํามหาวทิยาลัยจํานวน 2 ทาน และอาจารยผูสอนระดับชั้นอนุบาล ซ่ึงเปนอาจารยผูสอนใน
ระดับศึกษาปฐมวัย ที่สําเรจ็การศึกษาปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณสอนปฐมวัยอยางนอย 5 ป
จํานวน 1 ทาน  ดังน้ี 

1. ผูชวยศาสตราจารยสุนีย  เพียซาย 
โรงเรียนสาธติอนุบาลละอออุทิศ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

2. ผูชวยศาสตราจารยอรุณศรี  จันทรทรง 
     โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
3. อาจารยอําพวรรณ  เนียมคํา 

โรงเรียนวัดสะแกงาม  เขตบางขุนเทยีน  กรุงเทพมหานคร 
 
  2.5.2   นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ปรับปรงุ 
แกไขแบบทดสอบ ตามคําแนะนําของผูเชยีวชาญ  โดยใชเกณฑพิจารณาจากผูเชียวชาญ 2 ใน 
3 ทาน พบวาผูเชี่ยวชาญเหน็ดวยกับแบบทดสอบทั้งหมด โดยใหแกไขดังน้ี 
    1)  ปรับปรุงภาษาการใชภาษาในคําถามแตละขอใหมีความชัดเจนและเขาใจ
งายมากขึ้น 
    2)  ปรับรูปภาพในแบบทดสอบใหเหมาะสมกับคํา 
    3)  ปรับอุปกรณในการทําเครื่องหมายเพียงอยางเดียวมาเปนการระบายสี 
การติดสติกเกอร การทําเครื่องหมาย และการเติมคําตอบที่ถูกตองในชองวาง 
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  2.5.3   หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ    โดยนําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทาง 
คณิตศาสตรสาํหรับเด็กปฐมวัยไปใหผูเชยีวชาญ 3 ทาน ลงความเหน็และใหคะแนนแบบทดสอบแลว
นําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมกบัจุดประสงค IOC 
เทากับ 0.60 – 1.00  จึงถือวาใชได (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 89) 
 
  2.5.4   ปรับปรุงแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยและนํา
แบบทดสอบไปทดลองใช (Try out) กับเด็กนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 3 อายุ  5 – 6 ป โรงเรียนสาธิต
อนุบาลละอออุทิศ  สังกัดมหาวิทยาลัยสภาบันราชภัฏสวนดุสิต  ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  30 คน  
เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั 
 
  2.5.5   นําแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ทีผ่านการ 
ทดลอง (Try Out) ใชมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ คอื 
      0  คะแนน  หมายถึง  เด็กตอบผิดหรือไมไดตอบ ทําเครื่องหมาย
ผิด  หรือตอบมากกวา 1 คําตอบ 
      1   คะแนน  หมายถึง   เด็กตอบไดถูกตอง 
แลววิเคราะหรายขอและคะแนนทั้งฉบบัเพ่ือหาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยใช
สัดสวนเปน 25% ของกลุมนักเรียนปฐมวัย (Try Out) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543:130) เลือกขอ
คําถามที่มีคาความยากงาย อยูระหวาง 0.33 - 0.60 และคาอํานาจจําแนก 0.37 - 0.75 ดังน้ัน
แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั ทีมี่คาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนกที่เหมาะสมสําหรับใชในการทดลอง 25 ขอ 
 
 2.5.6   นําแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ไปหาคาความ 
เชื่อม่ันโดยใชสูตร KR20 คูเดอร - ริชารดสัน(Kuder-Richardson)  (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543:130)  
มีคุณภาพไมต่ํากวา 0.86   
 
 2.5.7   นําแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไปใชกบั 
กลุมตวัอยางตอไป 
 



                                                                                                                   61 
 

3.  แบบแผนการทดลองและวิธีการทดลอง 
3.1   แบบแผนการทดลอง 

 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยดําเนนิทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest - 
Posttest Design (พวงรตัน ทวีรัตน. 2543:60) ตามตารางดังน้ี 
 
ตาราง  3  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
ทดลอง T1 X T2 

 
เม่ือ T1    แทน การทดลองกอนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู 
 X     แทน การดําเนินการรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 
 T2     แทน การทดลองหลัง การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 
  

3.2   วิธีการดําเนินการทดลอง 
         การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 เปนเวลา 8 

สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ในวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 45 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้งทําการ
ทดลองในชวงเวลา 09.00 – 09.45 น. โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
    1.  ผูวิจัยทําการประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย (Pretest)  
กอนทดลองกับกลุมตัวอยาง เปนเวลา 3 วัน ไดแกในวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันละ 45 นาที 
   2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 
กับกลุมตัวอยาง 45 นาที โดยทดลองสัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาทีในชวงเวลา 09.00 – 09.45 น.
ในวันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  ตั้งแตวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550  ถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 
2550 ผูวิจัยดําเนินขั้นตอนในการทํากิจกรรมศิลปะสรางเพื่อการเรียนรู และพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ดังตาราง 
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ตาราง  4  กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนในการทดลอง   
 

ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร  
สัปดาหที่ / วัน 

 

 
เรื่อง / เรื่องยอย การบอก

ตําแหนง 
การ 

จําแนก 
การ
นับ 

 

การรูคา
รูจํานวน 

การเพิ่ม 
การลด 

ภายใน1– 10 

รูปแบบศิลปะ
สรางสรรค 

1 
9  ม.ค.50 
10  ม.ค.50 
11  ม.ค.50 

รถยนต 
- สวนประกอบ 
- ประเภท 
-  ไฟจราจร 

 
* 
 

 
 
* 

  
 
 
* 

 
 
 
 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 

2 
16  ม.ค.50 
17  ม.ค.50 
18  ม.ค.50 

 

ตนไม 
-สวนประกอบของตนไม 
-ขนาดของตนไม 
-การเจริญเตบิโตดวย
เมล็ด 

 
* 

 
 
* 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
* 
 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 

3 
23  ม.ค.50 
24  ม.ค.50 
25  ม.ค.50 

นํ้า 
-สถานของน้ํา 
-สัตวที่อาศัยในนํ้า 
-ประโยชนของน้ํา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
* 
 

 
 
 
* 

 
* 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 

4 
30  ม.ค.50 
31  ม.ค.50 
1  ก.พ.50 

สัตว 
-สัตวเลีย้ง 
-สัตวปา 
-สัตวมีพิษ 

 
 
* 

 
* 

 
 

  
 
 
* 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 

5 
6  ก.พ.50 
7  ก.พ.50 
8  ก.พ.50 

ดิน 
-ดินทราย 
-ดินรวน 
-ดินเหนียว 

 
* 

  
 
* 

 
 
 

 
 
 
* 

 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 
-ศิลปะคนหา 

-ศิลปะบูรณาการ 

6 
13  ก.พ.50 
14  ก.พ.50 
15  ก.พ.50 

 

อาหาร 
- ผัก 
- ผลไม 
- เน้ือสัตว 

 
 
 

 
 
* 

 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 
 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 
-ศิลปะคนหา 
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ตาราง  4  (ตอ) 
 

ทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตร  
สัปดาห / วัน 

 
เรื่อง / เรื่องยอย การบอก

ตําแหนง 
การ 

จําแนก 
การ
นับ 

 

การรูคา
รูจํานวน 

การเพิ่ม 
การลด 

ภายใน1– 10 

รูปแบบศิลปะ
สรางสรรค 

7 
20  ก.พ.50 
21  ก.พ.50 
22  ก.พ.50 

เงิน 
-เงินเหรียญ 

-ธนบตัร 
-ซ้ือ – ขาย  

 
* 

 
 
 
 

 
 
* 

 
 
 
* 

  
-ศิลปะคนหา 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 
-ศิลปะบูรณาการ 

8 
27  ก.พ.50 
28  ก.พ.50 
1  มี.ค.50 

ขยะ 
-ขยะยอยได 
-ขยะยอยไมได 
-ขยะอันตราย 

 
 
 
 

 
 
 
* 

 
* 
 

 
 
* 

 
 

 
-ศิลปะบูรณาการ 
-ศิลปะเปล่ียนแบบ 
-ศิลปะคนหา 
 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง ทักษะหลักที่สัมพันธกับจุดประสงคเรื่องยอยที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
  3.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองครบสัปดาหที่ 8 ผูวิจัยทําการทดสอบทกัษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย (Pretesrt) ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบครั้งแรกกอนการ
ทดลอง และนาํมาตรวจคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว 
 4. ผูวิจัยดําเนินการทดลองครบสัปดาหที ่ 8 ผูวจัิยทําการทดสอบทักษะทาง
คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย (Posttesrt) หลังเสร็จสิ้นการทดลอง เพ่ือเปรียบเทยีบการพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยเก็บขอมูลแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 2 
ครั้งคือ  
              4.1 ผูวิจัยทําการทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย (Pretest) 
กอนการทดลอง 
              4.2 ผูวิจัยดําเนินการทดลองในกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  ใชเวลา
ทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
(Posttesrt) หลังเสร็จสิ้นการทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ
เด็กปฐมวัย 
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5.  แบบแผนการทดลองและวิธีการทดลอง 
 5.1  การวิเคราะหขอมูล 

          การวิจัยขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรโดย
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหคาสถิติครั้งน้ี 

          5.1.1    หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          5.1.2    เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอน     และหลังการจัดกิจกรรม 

ศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  เพ่ือศึกษาพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
โดยใชคาแจกแจง t แบบ Dependent Samples 
 

5.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเครื่องมือและขอมลู 
          5.2.1    หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยใชดัชนีความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคพฤติกรรมโดยคํานวณจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543:117) 

 
 

 
 

 
เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางพฤติกรรมกับจุดประสงค 
    แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
       N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

  5.2.2 หาคาความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิต 
ศาสตรของเด็กปฐมวยั โดยคํานวณจากสตูร(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538:210) ดังน้ี 

 
 

     
N
RP =  

 
 

เม่ือ  P  หมายถึง คาความยากของแบบทดสอบแตละขอ 
       R  หมายถึง จํานวนคนทีท่ําขอสอบนั้นถูก 
       N  หมายถึง จํานวนคนทีท่ํานั้นทังหมด 
 
 

∑R

N
R

      IOC ∑=
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  5.2.3  หาคาอํานาจจําแนก  (Discrimination)  ของแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐาน 
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยใชสตูร(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 210 - 211) 
ดังน้ี 
 

 
 

 
 

เม่ือ  D  คือ อํานาจจําแนก 
  N  คือ จํานวนนักเรียนในกลุมเกงและกลุมออนรวมกัน 
       RU คือ จํานวนนักเรียนทีต่อบถูกในกลุมเกง 
       RL    คือ จํานวนนักเรียนทีต่อบถูกในกลุมออน 
 
 
 

  5.2.4 หาคาเชื่อม่ันของแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก 
ปฐมวยัโดยใชวิธขีอง คูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder-Richardson) จากสูตร KR20 (ลวน สายยศ และ
อังคณา  สายยศ. 2538 : 198) ดังน้ี 
 

 
 

 
 
 เม่ือ  rtt  แทน ความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบ 

 n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 
 p  แทน สัดสวนของนักเรียนที่ทําไดในขอหน่ึง ๆ  
   q  แทน สัดสวนของนักเรียนที่ทําผิดในขอหน่ึง ๆ 
    แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบฉบับน้ัน 
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 5.3  สถิติใชวเิคราะหขอมูล 
   5.3.1 หาคาเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ และ อังคณา  
สายยศ.  2538 : 73)  ดังน้ี  
 
 
 
 
 
  เม่ือ    คือ คะแนนเฉลี่ย 
      คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N คือ จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 
   5.3.2 หาคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)โดยคํานวณจาก
สูตร(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ.  2538 : 79) ดังน้ี 
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  เม่ือ  S.D  แทน  ความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
         N  แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
      แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      แทน  ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียนแตละคนใน 
       กลุมตวัอยาง  
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 5.4  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
  การเปรียบเทยีบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคเพ่ือการเรียนรู โดยใชคาแจกแจง t - test แบบ Denpendent Samples (ลวน สายยศ 
และ อังคณา สายยศ.  2538 : 104) ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
  เม่ือ  t  แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-distribution 
          D  แทน  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
          N  แทน  จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน 
         แทน  ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนกอนและ 
        หลังการทดลอง 
    แทน   ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวาง 
     กอนและหลังการทดลอง 
 
 5.5  การแปลผลระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  การแปลผลระดับทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยในการวิจัยครั้งน้ี
กําหนดการแปลผลในภาพและจําแนกรายดาน ดังตอไปน้ี 
   5.5.1 การแปลผลโดยภาพรวน 
  ภาพรวมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรคะแนนเต็ม 25 คะแนนเกณฑแปลผลแบงเปน  
4  ชวง  ดังน้ี 
 
  คะแนนระหวาง 18.76 - 25.00 หมายความวา มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 
                            คณิตศาสตรในระดับดีมาก 
  คะแนนระหวาง 12.51 - 18.75 หมายความวา มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 
                                                       คณิตศาสตรในระดับดี 
  คะแนนระหวาง   6.26 - 12.50 หมายความวา มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 
                                                       คณิตศาสตรในระดับพอใช 
            คะแนนระหวาง   0.00 – 6.25  หมายความวา       มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 
                          คณิตศาสตรในระดับควรปรับปรุง  
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5.5.2     การแปลผลรายดาน 
จําแนกรายดานของการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรทั้ง  5  ทักษะ 

ในแตละทักษะมีคะแนนเตม็ 5 คะแนน เกณฑการแปลผลแบงเปน  4  ชวงดังน้ี 
 

 คะแนนระหวาง 3.76 - 5.00 หมายความวา           มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง  
                 คณิตศาสตรในระดับดีมาก  

       คะแนนระหวาง 2.51 - 3.75 หมายความวา         มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง  
                 คณิตศาสตรในระดับดี 

                 คะแนนระหวาง 1.26 - 2.50 หมายความวา         มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 
                                                      คณิตศาสตรในระดับพอใช 

คะแนนระหวาง 0.00 - 1.25 หมายความวา         มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง 
              คณิตศาสตรในระดับควรรบัปรุง 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิจัยครัง้น้ี  เพ่ือใหขอมูลที่ไดจากการทดลอง  และการแปลความหมายจากการ 
วิเคราะหขอมูล  เกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงไดใชสญัลักษณในการวิเคราะห  ดังน้ี 
 
 
 N   แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
       แทน  คะแนนเฉลี่ย 
           SD   แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 D   แทน  ผลตางของคะแนนเฉลี่ย 
 t    แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-distribution 
 **   แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 
 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล  เปน  3  ตอน  ดังน้ี 
 1. เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  โดยรวม   
5 ทักษะ  กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู   
 2. เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย จําแนกราย
ทักษะ  กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู   
 3. วิเคราะหระดับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  โดยรวม 
5 ทักษะ  และจําแนกรายทักษะ  กอนและหลังการทดลอง 
 
 
 
 
 
 

X
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนที่  1  เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอน
และหลังการทดลองการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  โดยนําคะแนนความแตกตาง
ระหวางกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ  โดยใชคาแจกแจง  t  แบบ  Dependent  Sampler   
ปรากฏผลดังตาราง  5 
 
 
ตาราง  5  เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย   กอนและหลังการ 
   ทดลองจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู   
 

กลุมตวัอยาง N  SD t 
 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

 
15 
15 

 
8.53 
16.86 

 
3.14 
3.04 

 
- 

7.06** 

 
 
 จากตาราง  5  สรุปไดวา  หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร แตกตางจากกอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01  และมีคาเฉลี่ยสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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 ตอนที่  2  เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  จําแนกรายทักษะ 
 
ตาราง  6  การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กอนและหลัง 
   การจัดกิจกรรม  โดยจําแนกรายทักษะ 
 

ทักษะฐานทางคณิตศาสตร 
ของเด็กปฐมวยั 

การทดลอง  
 

SD t 

 
1.  ทักษะการบอกตําแหนง 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

1.60 
 

3.06 

1.25 
 

1.10 

 
4.03** 

 
2.  ทักษะการจําแนก 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

1.40 
 

3.20 

0.73 
 

0.94 

 
5.77** 

 
3.  ทักษะการนับปากเปลา 1 – 30  

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

1.66 
 

2.60 

0.97 
 

1.44 

 
4.14** 

 
4.  ทักษะการรูคารูจํานวน 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

1.93 
 

3.73 

1.09 
 

0.79 

 
5.77** 

 
5.  ทักษะการเพิ่ม – ลด 1 – 10 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

1.93 
 

4.20 

1.33 
 

0.34 

 
5.55** 

 
 

 
 

จากตาราง  6  จึงพบวา  หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูเด็ก
ปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  คือ  ทักษะการบอกตําแหนง  ทักษะการจําแนก
ทักษะการนับปากเปลา  1 – 30  ทักษะการรูคารูจํานวน   และทักษะการเพิ่ม – ลด  1 – 10 
แตกตางจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  .01  และทุกทักษะมีคาเฉลี่ยสูงขึ้น 

 
 

X
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 ตอนที่  3  วิเคราะหระดับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  
โดยรวม  5  ทักษะ  และจําแนกรายทักษะ  กอนและหลังการทดลอง  โดยใชเกณฑการแปลผล  
ระดับพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ปรากฏผลดังตาราง  7 
 
 
ตาราง  7  ระดับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  โดยรวมและจําแนกราย 
   ทักษะ 
 

 
กอนการทดลอง 

 
หลังการทดลอง 

 

ทักษะฐานทางคณิตศาสตร 
ของเด็กปฐมวยั 

 

 
 

N  SD ระดับ  SD ระดับ 

 
1. ทักษะการบอกตําแหนง 
2. ทักษะการจําแนก 
3. ทักษะการนบัปากเปลา1 –30  
4. ทักษะการรูคารูจํานวน 
5. ทักษะการเพิม่ – ลด 1 – 10 

รวม 

 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

 
1.60 
1.40 
1.66 
1.93 
1.93 
8.53 

 
1.29 
0.73 
0.97 
1.09 
1.33 
3.13 

 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 

 
3.06 
3.20 
2.66 
3.73 
4.20 
16.86 

 
1.10 
0.94 
1.44 
0.79 
0.77 
3.04 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

 

 
 
 
 จากตาราง  7 พบวา เด็กปฐมวัยที่ ได รับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค มีระดับ
ความสามารถทางทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจําแนกรายทักษะทั้ง 5 ทักษะ กอนการทดลองอยู
ในระดับพอใชแตหลังจากการไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูอยูในระดับดี    
และดีมากในทักษะการเพิ่ม – ลด 1 – 10  แตหลังการจัดกิจกรรมหลังการทดลองโดยรวมอยูใน
ระดับดี 
 
 
 
 
 

X X
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ตอนที่  4 การศึกษาเพิม่เติมกลุมเด็กคะแนนสูงจากการวิจัยพบวา 
 4.1 เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั
กลุมคะแนนสงูกอนและหลงัการทดลอง การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู โดยนํา
คะแนนความแตกตางระหวางกอนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ  โดยใชคาแจกแจง  t  แบบ
Dependent  Sampler   ปรากฏผลดังตาราง  8 
 
ตาราง  8  เปรียบเทยีบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  กลุมคะแนนสูง 
   กอนและหลังการทดลองการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู   
 

กลุมตวัอยาง N  SD t 
 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

 
15 
15 

 
16.87 
21.40 

 
2.06 
1.76 

 
- 

7.55** 

 
 
 จากตาราง  8  พบวา  หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรูเด็ก
ปฐมวยักลุมคะแนนสูงมีการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร แตกตางจากกอนทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01  และมีคาเฉลี่ยสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X
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 4.2 เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั
กลุมคะแนนสงู  กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  จําแนกรายทักษะ 
 
ตาราง  9  การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยักลุมคะแนนสูง 
   กอนและหลังการจัดกิจกรรม  โดยจําแนกรายทักษะ 
 

ทักษะฐานทางคณิตศาสตร 
ของเด็กปฐมวยั 

การทดลอง  
 

SD t 

 
1.  ทักษะการบอกตําแหนง 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

3.20 
 

4.13 

0.94 
 

0.74 

 
3.24** 

 
2.  ทักษะการจําแนก 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

3.67 
 

4.33 

0.62 
 

0.49 

 
4.07** 

 
3.  ทักษะการนับปากเปลา 1 – 30  

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

3.27 
 

4.07 

0.88 
 

0.70 

 
3.17** 

 
4.  ทักษะการรูคารูจํานวน 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

3.27 
 

4.33 

0.96 
 

0.62 

 
4.30** 

 
5.  ทักษะการเพิ่ม – ลด 1 – 10 

กอนการทดลอง 
 

หลังการทดลอง 

3.40 
 

4.53 

0.74 
 

0.52 

 
5.30** 

 
 
 

จากตาราง  9  จึงเห็นไดวา  หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู
เด็กปฐมวยักลุมคะแนนสูงมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  คือ  ทักษะการบอกตําแหนง
ทักษะการจําแนก  ทักษะการนับปากเปลา 1 – 30  ทักษะการรูคารูจํานวน   และทักษะการเพิ่ม – 
ลด  1 – 10  แตกตางจากกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่  ..01  และทุกทักษะมีคาเฉลี่ย
สูงขึ้น 

 
 

X
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 4.3 วิเคราะหระดับการพัฒนาทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวยักลุมคะแนนสูงโดยรวม  5  ทักษะ  และจําแนกรายทักษะ  กอนและหลังการทดลอง  โดยใช
เกณฑการแปลผล ระดับพัฒนาการทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกลุมคะแนนสูง
ปรากฏผลดังตาราง  10 
 
ตาราง  10  ระดับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกลุมคะแนนสูง   
   โดยรวม  5  ทักษะ  และจําแนกรายทักษะไดดังน้ี 
 

 
กอนการทดลอง 

 
หลังการทดลอง 

 

ทักษะฐานทางคณิตศาสตร 
ของเด็กปฐมวยั 

 

 
 

N  SD ระดับ  SD ระดับ 

 
1.  ทักษะการบอกตําแหนง 
2.  ทักษะการจําแนก 
3.  ทักษะการนับปากเปลา1 –30  
4.  ทักษะการรูคารูจํานวน 
5.  ทักษะการเพิ่ม – ลด 1 – 10 

รวม 

 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

 
3.20 
3.67 
3.27 
3.27 
3.40 
16.87 

 
0.94 
0.62 
0.88 
0.96 
0.74 
2.06 

 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

 
4.13 
4.33 
4.07 
4.33 
4.53 
21.40 

 
0.74 
0.49 
0.70 
0.62 
0.52 
1.76 

 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

 

 
 
 จากตาราง 10 สรุปไดวา  เด็กปฐมวยักลุมคะแนนสูงที่ไดรับการจดักิจกรรมศิลปะสรางสรรค
มีระดับความสามารถทางทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  จําแนกรายทักษะทั้ง  5  ทักษะ   กอนการ 
ทดลองอยูในระดับดีแตหลังจากการไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู อยูในระดับ
ดีมาก และการจัดกิจกรรมหลังการทดลองโดยรวมอยูในระดับดีมาก 
 
 
 

 

X X



บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองทีมุ่งศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวยัโดยใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู   เพ่ือเปนแนวทางใหครแูละ
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศกึษาปฐมวัยไดประโยชน  ในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ใหแกเด็กอยางมีประสิทธิภาพ  ดวยการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กตอไป 
 
ความมุงหมายของการวจิัย 
 เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะพื้นฐานทางคณติศาสตรของเด็กปฐมวยักอนและหลังไดรับ 
การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 เด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการจัดรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรูมีพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรกอนและหลังการทดลองแตกตางกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนนักเรียนระดับปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหวาง
5 – 6  ป  ซ่ึงกาํลังศึกษาอยูระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  โรงเรียนสาธติ
อนุบาลละอออุทิศ  กรุงเทพมหานคร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จํานวน  10 หอง 
  
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครัง้น้ี เปนนักเรยีนระดับปฐมวัย ชาย – หญิง 
อายุระหวาง 5 – 6 ป  ซ่ึงกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549
โรงเรียนสาธติอนุบาลละอออุทิศ  กรุงเทพมหานคร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ    โดยการ
จับฉลากมา 1 หองเรียนจาก 10 หอง  และใชการประเมินทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรทีผู่วิจัย
สรางขึ้น  โดยเลือกนักเรียนที่มีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใน 15   อันดับสุดทายเปนกลุม
ทดลอง 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู 
 2. แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาความ
เชื่อม่ันทั้งฉบบั   0.86 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลองมีลําดับขัน้ตอนดังน้ี 

1. ขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย 
2. ผูวิจัยไดทําการสุมเด็กนักเรียน  ชาย – หญิง ชั้นอนุบาลปที่ 3  อายุระหวาง 5 – 6 ป 

โรงเรียนสาธติอนุบาลละอออุทิศ  กรุงเทพมหานคร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ  โดยการ
จับฉลากมา 1 หองเรียนจาก 10 หอง  และใชแบบทดสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น
โดยเลือกนักเรียนที่มีคะแนนทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใน  15   อันดับสุดทาย  เปนกลุมทดลอง 
 3. ในการวิจัย    ผูวิจัยดําเนินการทดลองในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ      ระหวาง
วันที่ 9  มกราคม  พ.ศ.2550  ถึงวันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.  2550  ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห 
สัปดาหละ  3 วัน   จัดกิจกรรมใน  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี  ในชวงเวลา  09.00 – 09.45 น. 
วันละ  45  นาที  รวมทั้งสิน้  24  ครั้ง  
 4. ทดสอบเด็กกลุมทดลองกอนการทดลองดวยแบบทดสอบทักษะพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตรทีผู่วิจัยสรางขึ้น   

5. ผูวิจัยทําหนาที่สอนเด็กกลุมทดลอง  ดวยแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือ
การเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

6. หลังการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบเด็กกลุมทดลองดวยแบบทดสอบ ทักษะพืน้ฐาน
ทางคณิตศาสตรชุดเดียวกนัที่ไดทดสอบกอนการทดลองอีกครั้ง  

7. วิเคราะหขอมูลทางสถติิ  และสรุปผลการทดลอง 
 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 1.  สถิติพ้ืนฐาน 

1.1 คะแนนเฉลี่ย 
1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.  สถิติทดสอบสมมติฐาน 
 เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยักอน   

และหลังการจดักิจกรรมศิลปะสรางสรรค  โดยใช  t – test  แบบ  Dependent  Samples 
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สรุปผลการวจิัย 
 1. เด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคมีคะแนนเฉลี่ย   ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร  โดยรวม 5 ทักษะและจําแนกรายทักษะ คือ ทักษะการบอกตาํแหนง  ทักษะการ
จําแนก   ทักษะการนบั 1 – 30   ทักษะการรูคารูจํานวน   และทักษะการเพิ่ม – ลด  ภายในจํานวน
1 – 10 อยูในระดับดี  แตกตางจากกอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .01  และมีคาเฉลี่ย
สูงขึ้น 
 2. เด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการจดักิจกรรมศิลปะสรางสรรค      มีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรในทุกทักษะสูงขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .01 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนการศึกษาผลของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรูที่มีตอ
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั  นักเรียนชัน้อนุบาลปที ่ 3 โรงเรียนสาธิต
อนุบาลละอออุทิศ  กรุงเทพมหานคร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ซ่ึงจากการศึกษาคนควา
ปรากฏผลดังน้ี 
 1. เด็กปฐมวยัทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  หลังการทดลองมี
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแตกตางจากกอนการทดลอง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .01 สามารถอภิปรายผลไดวาการที่เด็กมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงขึ้น
เน่ืองจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู โดยใชขั้นตอนการเรียนรูตามรปูแบบ 
4 ขั้นตอน  ทีมี่ผลตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดังน้ี  คือ 
 1.1 การกระตุนการเรียนรู  หมายถึง  การใหสิ่งเรากระตุนการเรียนรูทีส่อดคลองกับ
สาระทีต่องการใหนักเรียนอยางใดอยางหนึ่ง  จูงใจใหเด็กคิดและติดตามโดยใชคําถามสนทนาการ
อภิปราย  การสังเกต  หรือการคนหา  ในการวิจัยน้ีผูวิจัยใชการกระตุนการเรยีนรูดวยการใชคาํถาม
ของครู  กระตุนดวยสื่อของจริง  รูปภาพ  เกม  นิทาน หรือสถานการณเพ่ือใหนักเรียนไดแสดง
ความคดิเห็นอยางอิสระและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดวยการสนทนา  ซ่ึงทําใหเกิดการเรยีนรูใน
ลําดับตอไป  สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2540:32) กลาววา  กิจกรรมทางคณิตศาสตรใน
แนวการจัดประสบการณระดับกอนประถมศึกษา ควรมีอุปกรณหรือสื่อการเรียนที่เปนรูปธรรมให
เด็กไดมีโอกาสสังเกต  สัมผัส  ทดลอง  สํารวจ  คนควา  แกปญหาดวยตนเอง  ครูเปนเพียงผูจัด
สภาพแวดลอม  เตรียมกิจกรรม  จัดหาสื่อ  คอยสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  ตั้งคําถามกระตุนใหเด็ก
ไดแสดงความคิด ซ่ึงมีในขั้นกระตุนการเรียนรู  ใหเด็กไดสังเกตเพือ่นําไปสูเรื่องที่เรียนเชนกิจกรรม
ในการวิจัย  หนวยการเรียนการสอนเรื่องตนไม  เรื่องยอยขนาดของตนไม  ครูสนทนากบัเด็ก
เกี่ยวกบัตนไม  และพาเด็กศึกษานอกสถานที่ คือ บรเิวณสนามเดก็เลนของโรงเรียน  ซ่ึงเปนการใช
สื่อการเรียนรู เพ่ือกระตุนใหเด็กเกดิการเรียนรูดวยสื่อของจริงโดยใหเด็กสังเกตตนไมในบรเิวณ
สนามเด็กเลน  เปนการจูงใจใหเด็กคิด และ ติดตาม  โดยการใหเด็กสังเกตตนไมในสนามเด็กเลน 
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และกระตุนดวยคําถาม  เชนเด็ก ๆคิดวาในสนามเดก็เลนมีจํานวนตนไมกี่ตนและแตละตนมีขนาด
เทากันหรือไมเพราะเหตใุดเปนตน  จากคําถามเปนการ  กระตุนใหเด็กไดคิด  และเด็กเกิดทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรจากการตอบคําถามของครู  การสังเกต  การคนหา  และการอภิปรายซึ่ง
สอดคลองกับเพ็ญจันทร  เงียบประเสริฐ  (2542:101) กลาววา  การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรูใน
ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสอนจากสิ่งที่เด็กมีประสบการณหรือสิ่งที่เด็กพบเหน็การเรียนจาก
ประสบการณไดเรียนจากสิ่งที่เปนรูปธรรม  ไดคิดไดใชไดทําดวยตนเองจึงทําใหเด็กเกิดความเขาใจ
และเรียนรูไดเร็วขึ้น   
 1.2  กรองสูมโนทัศน  เปนขั้นกระตุนใหเด็กสะทอนคิดดวยการโยงขอความรูที่เด็กเคย
เรียนมากับสิ่งที่เรียนรูใหมซ่ึงสอดคลองกับ  พวงรตัน  พุมคชา  (2545:19 อางอิงจาก  Croft  และ
Hess.  1985)  กลาววาเดก็สามารถเรียนรูความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรจากกิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวติประจําวัน  และความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรน้ันสามารถสอดแทรกหรือบูรณาการเขากับ
วิชาอ่ืน ๆ การเรียนเกี่ยวกบัตวัเลข  รูปทรง  ขนาด  ลําดับ  การจัดหมู  และความสัมพันธตาง ๆ ถือ
วาเปนประสบการณของเด็กที่ชวยสอนเด็กตามธรรมชาติ  กุลยา  ตันตผิลาชวีะ  (2549:39) กลาววา
คณิตศาสตรเปนมโนทัศนหน่ึงที่เด็กปฐมวัยเรียนรูไดจากการรับรูทางกายภาพและนําไปสูการคดิเชิง
เหตุผลซึ่งเปนตรรกะที่บอกถึงความเกี่ยวของสัมพันธกนั  ความเปนเหตุเปนผลกนั  และนําไปสูการ
พัฒนามโนทัศน  เชนเดียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง  ตนไมในการวิจัยเกี่ยวกับการ
เจริญเตบิโตดวยเมล็ด  เด็กไดสังเกตเมล็ดพืชที่ครเูตรียมมา  และใหเด็กแบงกลุมออกเปน 5 กลุม  
แตละกลุมสงตัวแทนกลุม 1 คนเพื่อคิดหาวิธีนําเมล็ดพืชกลับไปกลุมมากที่สุดโดยการใชแผนเทปกาว
ที่มีขนาดเทากันทุกกลุมเม่ือตัวแทนนําเมล็ดกลับไปสมาชิกกลุมจะตองชวยกนัแยกประเภทเมล็ดพืช
แตละชนิด  และนับจํานวนเมล็ดที่ไดเขียนจํานวนใหถูกตอง  จากนั้นใหแตละกลุมหมุนเวียน
ตรวจสอบผลงานของเพื่อน     ถามีกลุมใดผิดใหแกไขโดยครูเปนผูอธิบายเพิ่มเติม       ในขั้นกรองสู
มโนทัศนกุลยา  ตันติผลาชวีะ  (2549:39)  กลาววาเม่ือเด็กสัมผัสจะทําใหเด็กสรางองคความรูในตน
ใหเด็กขึ้นถามีการเสริมคําอธิบายจากครูจะชวยใหเด็กเกิดความเขาใจ และมีมโนทัศนมากขึ้น
เพราะฉะนั้นการเรียนคณิตศาสตรจึงไมจําเปนตองทองจํา  แตตองมาจากการสังเกตการสรางมโน
ทัศน  จากการไดสัมผัสสื่อของจริงประกอบคําอธิบายของครูมีผลทําใหเด็กเกิดการเรียนรูทาง
คณิตศาสตรในการวิจัยผูวิจัยไดเปดโอกาสใหเด็กไดเรยีนรูจากการทดลอง และคนพบเด็กนําความรูที่
ไดจากการเรียนพัฒนาเปนความรูไหมและเขาใจมโนทัศนยิ่งขึน้  เชน  เด็กไดทํากิจกรรมกลุมรวมกับ
เพ่ือนจากการเรียนรูดวยตนเอง  และการเรียนรูรวมกันกับเพ่ือนมีปฏิสัมพันธสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันจึงทําใหเด็กเกิดพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจากการทํา
กิจกรรม  เชน  การเรียนการสอนหนวยเร่ืองอาหาร  เรื่องยอยผลไม  เด็กแตละคนเลือกบตัรภาพ
ผลไม และสังเกตภาพของตนเองพรอมทั้งบอกลักษณะของผลไมของตนเองตามความเขาใจโดยครู
เปนผูอธิบายเพิ่มเติมจนครบทุกคนจากนัน้ครูในคําถามเพื่อกระตุนความคิด เชน ใหเด็กจับกลุม
ผลไมที่มีลักษณะเหมือนกันกับเพ่ือนและรวมกันแสดงความคิดหาเหตุผล  ในขณะทํากิจกรรมเด็ก ๆ 
จะพยายามหาความเหมือนในผลไมของตนเองกับเพ่ือน  และอธบิายเหตุผล  เชน  กลวย  กับ  
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มะมวงมีสีเหมือนกัน  สม  กับ  แตงโมมีรูปทรงเหมือนกัน  มะมวง  กับ  เงาะมีรสชาตหิวาน
เหมือนกัน  กลวย  กับ  ทุเรียนมีกลิ่นหอมเหมือนกัน  แตงโม กับ ลําไยตองปลอกเปลือกกอนกิน
เหมือนกัน เปนตนจากกิจกรรมทําใหเด็กเกิดมโนทัศนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  สอดคลองกับจิตทนาวรรณ  
เดือนฉาย  (2541:80 – 83) ที่เนนการสัมผัสจริงโดยการใชประสาทสัมผัสทัง้ 5  โดยตรงกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทีห่ลากหลาย  เปนตวักระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบไดเปนอยางดี 

1.3 การพัฒนาดวยกิจกรรมศิลปะ  หมายถึง  เปนขั้นของการนําศิลปะมาพัฒนาการ
เรียนรูใหชัดเจนขึ้น  โดยครูมอบหมายใหเด็กถายโยงความรู  ความเขาใจหรือสาระที่เรียนรูดวยการ
ทํากิจกรรมศลิปะสรางสรรค ตามรูปแบบศลิปะทีส่อดคลองกับจุดประสงคการเรียน  เด็กสามารถ
ถายทอดความรูความเขาใจ  และความคิดจินตนาการที่ตนเองรูสกึมาเปนงานศลิปะโดยการทาํงาน
ศลิปะในรูปแบบศลิปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูทั้ง  3  รูปแบบคือ   ศลิปะเปลี่ยนแบบ  ศลิปะบูรณา
การและศลิปะคนหา     เพ่ือถายโยงความรูทักษะพืน้ฐานทางคณติศาสตรในแตละทักษะ  กุลยา
ตันตผิลาชวีะ (2547:189) กลาววากิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กได
สํารวจคนพบและไดทดลองกับสื่ออุปกรณทางศิลปะสรางสรรค ซ่ึงชวยใหเกิดการพัฒนาการคิดรวบ
ยอดทางพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรจากการสังเกต  และการประเมินภาพ  การจัดกิจกรรม
ศลิปะควรแนะนํา  หรือบอกเด็กเพียงเลก็นอยเทานั้น ใหโอกาสแกเด็กในการทํางานตามความพอใจ
และเปนอิสระ ในขณะทาํกิจกรรมผูวิจัยใหอิสระในการทํากิจกรรมและใหเด็กไดเลือกใชอุปกรณใน
การทํางานศิลปะตามความพอใจ  อุปกรณที่ใชในการวิจัยแยกออกเปน 2 สวน คอื อุปกรณกลาง คือ 
อุปกรณที่ในภายในกลุม เชน กาว กรรไกร สี กระดาษสีตาง ๆ เศษวัสดุกระดุม เกล็ดปลา ลกูปด 
เปนตน  และอุปกรณในหนวยการเรียน   เชน  รูปภาพ  หุนจําลอง  สื่อของจริง   เชน  ดินเหนียว
ดินทราย เมล็ดพืชเปนตน ดังน้ันเด็กจะสามารถเลือกอุปกรณในการทํากิจกรรมศิลปะไดอยางอิสระ
และเกิดการเรยีนรูการเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสมกับงานศิลปะแตละประเภท เรยีนรูอุปกรณศลิปะ
ที่สามารถใชดวยกันได เชน  การใชกาวลาเท็กซ กับ เมล็ดพืช  เพ่ือใหเมล็ดพืชสามารถติดบน
กระดาษได การตัดกระดาษแข็งรองรูปภาพเพื่อใหรูปภาพแข็งและสามารถตั้งไดเปนตนซึ่งสิง่เหลานี้
เกิดการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัตทิั้งสิ่ง     และจะเกิดการเรียนรูแบบน้ีไมไดถาเด็ก ๆ   ไมไดทาํ
กิจกรรมศิลปะ  และตามรปูแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู  ในชวงสัปดาหแรกเด็กยัง
ไมเขาใจวิธีการสรางงานศิลปะในแตละรูปแบบ ผูวิจัยจึงตองใหคําแนะนําเพิ่มเติมแตหลงัจากสัปดาห
แรกผานไปเดก็เกิดความสนุกสนานในการเขารวมกิจกรรมอยางเห็นไดชัด  และทํากิจกรรมอยางมี
ความสูข  เด็กสามารถเรียนรูวิธีการเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสบกบักิจกรรมมากขึ้นและตองวางแผน
ในการใชอุปกรณผานกลุมของตนเองจึงเกิดการเรียนรูทางสังคมเชนเดียวกับ 
  1.4  สรุปสาระสําคัญที่เรียนรู  เปนขั้นสดุทายของกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการ
เรียนรู  เปนการสรุปความรูอาจใชการถามใหเด็กทบทวนความรูความเขาใจ  สาระที่เรียนรูจากงาน
ศิลปะที่ทําโดยเด็กกับครูสรปุสิ่งที่เรียนรูรวมกัน      ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพนิดา  ชาตยาภา 
(2544)  กลาววาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคที่เปดโอกาสใหเด็กไดถายทอด
ความคิดอยางอิสระมีการสนทนา  ซักถาม  และเลาเรื่องสิ่งที่พบเห็น  และนํามาสรางเปนงานศิลปะ
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ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาการสื่อความหมายของเด็กปฐมวัย ซ่ึงในการวิจัยผูวิจัยใหเด็กไดสรุป
สาระสําคัญทีเ่รียนรูรวมกันภายในกลุมและนําเสนอหนาชั้นเรียน  ในขั้นน้ีเด็กไดมีปฏิสัมพันธรวมกัน
การแสดงความคิดเห็นและการสนทนาถงึขอความรูที่ไดจากการเรียนรู  รวมกนัหาขอสรุปในกลุม  
ซ่ึงทําใหเกิดมโนทัศนเดียวกัน  เชนกิจกรรมหนวยการเรียนอาหาร  เรื่องยอยผัก  เด็กสามารถ
ศึกษาหาความรูจากการเรียนรูเรื่องผักประเภทตาง โดยใหเด็กแตละกลุมจําแนกประเภทของผักตาม
เกณฑของกลุมตน  เด็กจําเปนตองหาขอความรูที่มีมโนทัศนเดียวกันใหได   ผลจากการวิจัยพบวา
เด็กแตละนําสติกเกอรภาพผักของกลุมออกมาและชวยกันสังเกตในขณะนั้นเด็กจะใชประสบการณ
เดิมของตนและแสดงความคิดเห็นของแตละคนเกี่ยวกับผักชนิดนัน้ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภายในกลุมไปในทศิทางเดยีวกัน และเกดิเปนมโนทัศนรวมกัน  และเม่ือแตละกลุมออกมานําเสนอ 
กิจกรรมในขัน้สรุปสาระสําคัญที่เรียนรู เปนกิจกรรมที่เด็กไดมีโอกาสในการสื่อสารผานงานศิลปะ  
การถายทอดความคิดทักษะกระบวนการตาง ๆ  จากการเรียนรูทักษะคณิตศาสตรผานงานศิลปะ  
เด็กจะตั้งคําถามเกี่ยวกับงานศิลปะของตนเอง  เชน  ภาพนี้เปนภาพสัตวเลีย้งในภาพมีสัตว
อะไรบาง  พอเลี้ยงไกกี่ตวั  แมเลี้ยงปลากี่ตัว  เปนตนเพ่ือจะเปนผูนับจําจวนในขณะเดียวกันเด็กจะ
ไดเรียนรูและเขาใจความหมายทางคณิตศาสตรมากขึ้นจากการอภิปราย  และการตอบคําถามจาก
เพ่ือน  เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และตนเอง  ครูเปนผูกระตุนใหเด็กไดคิดรวมกันแสดงความ
คิดเห็น  และแกไขเม่ือเกิดผิดพลาดเพื่อสรางความรูทีถู่กตองรวมกนั 
 ขั้นตอนทั้ง 4  ดังกลาวขางตนของรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  สามารถ
พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยไดชัดเจนในทั้ง  4  ขั้นตอน 
 2. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั  ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
รูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู เม่ือพิจารณาผลการวจัิย จําแนกเปนรายทักษะพบวา
หลังจากจัดกิจกรรมรูปแบบศลิปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรูทั้ง  3  รูปแบบคือ  ศิลปะเปลี่ยนแบบ  
ศิลปะบูรณาการ  และศิลปะคนหา  เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวม  
5ทักษะ  คือ  ทักษะการบอกตําแหนง  ทักษะการจําแนก  ทักษะการนับปากเปลา  1 – 30   ทักษะ
การรูคารูจํานวน  และทักษะการเพิ่ม – ลดภายในจํานวน 1 – 10 สูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01 สามารถอภิปรายผลเปนทักษะไดดังน้ีในการจัดกิจกรรมครูผูสอนตอง
กําหนดผลของการเรียนรูทีช่ัดเจนซึ่งตรงกับผลการวิจัย  ผูวิจัยไดกําหนดผลการเรียนรูดวยทักษะ
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการเรียนการสอนแตละเร่ืองไว  เชน   การบอกตําแหนงของสิ่งตาง ๆ 
การบอกความเหมือนความตางของผัก  ผลไม  การนับจํานวนสัตวเลยีงที่มีอยูในภาพ  การบอก
จํานวนมากกวานอยกวา  การเรียงลําดบัสิ่งของ  การบอกจํานวนเมื่อเพ่ิมหรือลดจํานวน  จากการ
ถายโยงผานงานศิลปะสรางสรรค  ทั้ง 3  รูปแบบ  ซ่ึงจําแนกอภิปรายเปนทักษะดงัน้ี 

2.1 ทักษะการบอกตําแหนง     เปนหนึ่งในทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับ 
เด็กปฐมวยัทีมี่ความสามารถในการบอกตําแหนงของสิ่งของที่อยูในตําแหนงตาง ๆ  เชน  บน – ลาง
ดานใน – ดานนอก , เหนือ – ใต , ซาย – ขวา , หนา – กลาง – หลัง และ ระหวาง  ผลของการจดั
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู    ในขั้นตอนแตละขั้นตอนเปนลักษณะกจิกรรมที่เปดโอกาส
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ในเด็กไดใชทกัษะการสังเกตการเปรียบเทียบ  และทําความเขาในในความหมายทางคณิตศาสตรผล
จากการวิจัย รูปแบบศลิปะคนหาเปนรูปแบบกจิกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะการบอกตาํแหนง
ไดผลดีที่สุดเด็กๆ เกิดความสนุกสนานในการรวมกิจกรรม  เชนหนวยการเรยีนเร่ืองเงิน  เรื่องยอย
เงินเหรียญ เด็กไดสังเกตภาพคนหาคําตอบจากภาพเหรียญที่เห็นและบอกตําแหนงของเงินเหรียญ
ในภาพไดถูกตอง  จากการตอบคําถามของครูเกีย่วกับตําแหนงของเงินเหรียญที่อยูในภาพเชน 
เหรียญอะไรอยูระหวางบานควาย  เหรียญอะไรอยูในเกวียนและเหรยีญอะไรอยูบนสุดของภาพ  ใน
ภาพศิลปะคนหาเด็กตองคนหาคําตอบจากภาพงานศิลปะ และระบายสีบอกตําแหนงของเงินเหรียญ
แตละตําแหนงตามคําสั่งของครูเด็กสามารถสรุปเปนความรู และความเขาในความหมายของคําศัพท
และความหมายทางคณิตศาสตรซ่ึงสอดคลองกับพวงรัตน  พุมคชา  (2545:18)  กลาววา
คณิตศาสตรสาํหรับเด็กอนุบาลเปนการจัดประสบการณที่มีความหมาย เปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
ความสามารถ  ความเขาใจทางคณิตศาสตรไดคนควา  แกปญญา และเรยีนรูดวยตนเองอยางมี
ความสุข 
 2.2 ทักษะการจําแนก คือความสามารถในการสังเกตจําแนกเปรียบเทียบสิ่งตางๆ
วาเหมือนหรือตางกันอยางไรในเรื่องของ  ปริมาณ  ขนาด  รูปราง  สี  และรูปทรงเปนทักษะทีต่อง
อาศัยทักษะการสังเกตโดยการใชประสาทสัมผัสทั้งหาของเด็กในการเรียนรู   จากสื่อประเภทตาง ๆ
ที่สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ  (2540:32)  ไดกลาวถึง  กิจกรรมทางคณิตศาสตรไววา  ควรมี
วัสดุอุปกรณสือ่การเรียนที่เปนรูปธรรม  ใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต  สมัผัส ทดลอง  สํารวจ  คนควา  
แกปญหาดวยตนเอง  และมีปฏิสัมพันธกับเด็ก  ผูใหญ  ครูเปนผูจัดสภาพแวดลอม  และตั้งคาํถาม
กระตุนใหเด็กคิด  ใหขอเสนอแนะและใหความชวยเหลือ  ในการจัดกิจกรรมผูวิจัยใชรูปแบบ
กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูซ่ึงในรปูแบบกิจกรรม แตละขั้นตอนไดเปดโอกาศใหเด็กไดศึกษา
และเรียนรูจากสื่อประเภทตาง ๆ ทําใหเด็กสามารถเรยีนรู  และเขาใจจากการผานงานศลิปะใน
รูปแบบตางๆตรงกับจรลั  คําภารัตน  (2541:14)  กลาววา  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูการ
พัฒนาศิลปะและจินตนาการของเด็กมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะจะชวยทําใหครูเขาใจในความรูสึก
ความคิดและจินตนาการของเด็ก  และทักษะการจําแนกเปนทักษะที่เด็กสามารถายทอดออกมาเปน
งานศิลปะตางๆ เชนกิจกรรมในหนวยการเรียนเร่ืองสตัวเรื่องยอยสัตวเลี้ยงในรูปแบบกิจกรรมศิลปะ
บูรณาการเด็กสามารถจําแนกสัตวเลีย้งออกจากสัตวประเภทอ่ืนๆมาบูรณาการเขากันสิ่งตางๆ ได
อยางอิสระโดยใชศลิปะบูรณาการและเดก็ไดอภิปรายงานของตนเอง สวนหนวยการเรียนเร่ืองอาหาร
เรื่องยอยผลไม  ในรูปแบบศลิปะเปลี่ยนแบบในกจิกรรมนี้เด็กไดสังเกตผลไมของตนเอง 
เปรียบเทียบผลไมกับเพ่ือนหาความเหมือนของผลไมกับเพ่ือน เชน สีเหมือนกันเปนตนจากการ
สังเกตภาพผลไม และขัน้นําเขาสูศลิปะเด็กไดสนุกสนานกับการเปลี่ยนแบบผลไมที่ตนได และใช
ทักษะการจําแนกความเหมือนความตางของผลไม และบันทกึคําพูดทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยาง
สนกุสนานจะชวยใหเด็กเกดิการเรียนรูทีดี่  และในขณะทํากิจกรรมเด็กไดใชทักษะการสังเกต  เพ่ือ
รวบรวมขอมูลสอดคลองกับเยาวพา  เดชะคุปต  (2542:107) กลาววาศิลปะเปนแนวทางชวยใหเด็ก
ไดแสดงความสามารถและความรูสึกนึกคดิของตนเองออกมาเปนรูปภาพ 
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 2.3 ทักษะการนบัปากเปลา  คอื ความสามารถในการนบัเลขเรยีงลําดับ  นิตยา
ประพฤติกิจ  (2541:26 – 27)  กลาววา  การนับถือเปนคณิตศาสตรเกี่ยวกบัตวัเลขอันดับแรกทีเ่ด็ก
รูจัก  แตการทองจําตัวเลขไดไมไดหมายความวา  เด็กเขาใจความหมายเสมอไป  เพราะเด็กนบัเลข
ไดอาจใชวิธีการทองตัวเลขไปเร่ือย ๆ  แตการนับของเด็กจะมีเหตุมีผลยิ่งขึ้น  หลงัจากมีความเขาใจ
และใชตวัเลขเปนแลว และเขาใจหลักของเหตุผลในเรื่องการเชื่อมโยงตัวเลขกับสิ่งของทั้งหมดเมื่อ
รวมกัน  เพราะเด็กจะใชวิธนัีบเปนหลัก ๆ ไป  เชน  การนับที่ละ 1  นับ 2 นับ 3...  กิจกรรมที่
เกี่ยวกบัการนบัควรใหเด็กไดฝกจากประสบการณจริง เชนการนับจํานวนเพื่อนที่มาโรงเรียนกี่คนมี
ผูหญิงกี่คน  ผูชายกี่คน  มีเด็กผมยาวกี่คน  นอกจากนั้นอาจนับกระดุมหรือนับตนไมก็ไดโดยใช
ศิลปะคนหา ซ่ึงในการวิจัยใชรูปแบบกิจกรรมศลิปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูน้ัน เด็กไดฝก
ประสบการณจากประสบการณจริง  การเรียนรูจากสือ่ของจริงในชีวิตประจําวัน  เชนกิจกรรมใน
หนวยการเรียนเร่ือง  ตนไม  เรื่องยอยเรื่องการเจริญเติมโตดวยเมลด็  เด็กเรียนรูเกี่ยวกบัเมล็ดพืช
และตนไมที่เจริญเติมโตดวยเมล็ด  ผานเกม  “กาเก็บเมล็ดพืช”  เด็ก ๆ  แตละกลุมจะตองเลนเกม”
กาเก็บเมลด็พชื” เพ่ือเก็บเมล็ดพืชโดยใชกระดาษกาวแปะติดเมลด็พืชใหไดมากที่สุด และนําไปที่
กลุมเพ่ือนับจํานวนของเมลด็ที่เก็บมาได  จากการสังเกตพบวาในขณะที่เด็กนับ  เด็กเรียนรูวธิีการ
นับจากเพื่อนแลกเปลี่ยนวธิีคิดในการนบั  เชน  กลุมที่ 1  ใชวธิกีารนับโดยการแยกกันนับเมล็ดพืช
และนํามารวมกันจากนั้นเขยีนจํานวนที่นับได  กลุมที ่  2 และกลุมที่ 5 ใชวิธนัีบแบบเดียวกันคือ  
การใหตวัแทนนับคนเดียวสวนเพื่อนทีเ่หลืออยูคอยสังเกต และตรวจสอบทาํใหใชเวลาในการนับ
พอสมควร กลุมที่3ใชวธิีนับ  โดยการหยิบเมล็ดทีล่ะ 1 และนับออกเสียงพรอมกันจากนั้นเขียน
จํานวนที่นับได  กลุมที่ 4ใชวธิีการนับโดยการชวยกนันับเมล็ดพืช เรียงลําดับจาก 1 – 10 และเก็บ
ไวจนหมด  และนํามานับรวมกันคือ10 บวกกบั 10 เทากับ 20 บวกกับ 5 เทากับ 25 เมล็ด  จากการ
ทํากิจกรรมนับเมล็ดพืชแตละกลุมตองหมุนเวียนกันเปนผูตรวจสอบการนับของกลุมเพ่ือนตางกลุม 
เพ่ือเปนการฝกการยอมรับขอผิดพลาดจากการทํากิจกรรม  และพรอมที่จะแกไขใหถูกตอง  การ
นับเปนกิจกรรมที่ตองเรียนรูจากการลงมือกระทํา จะทําใหเด็กเกิดความเขาใจในเรื่องการนับและ
สามารถเชื่อมโยงกับตวัเลขไดซ่ึงในกิจกรรมการวิจัยทีส่งเสริมทักษะการนับน้ัน จําเปนที่จะตองให
เด็กไดเรียนรูวิธีการนบัจากการทํากิจกรรมกลุมเน่ืองมาจากการคิดที่มีมากกวาหนึ่ง วิธีในการหา
คําตอบจากการนับ  การที่เด็กไดเรียนรูวิธีการนบัจากเพื่อการแลกเปลี่ยนวธิีคิด  จะทําใหเด็กเรียนรู
ไดดีขึ้น  การไดหยิบจัดไปพรอมกับการนับเชนจากรปูภาพ  เชนเดียวกับกิจกรรมหนวยการเรียน
เรื่องอาหาร  เรื่องยอยเน้ือสัตวในกิจกรรมครูใหเด็กเลอืกบัตรภาพคนละ 1 ภาพ  และใหสังเกตภาพ
ที่ตนไดจากนัน้ใหแบงกลุมตามหลักการศิลปะคนหาครูมีคําถามกระตุนใหคิดวา “ใหเด็กชวยกันนับ
จํานวนภาพสตัวที่สามารถนํามารับประทานเปนอาหารได ”เด็กจะตองใชความคิดจากประสบการณ
เดิมเกี่ยวกับสตัวตางๆ และนับเฉพาะสัตวที่รับประทานได จากการสังเกตเด็กแตละกลุมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัภาพสัตวของตนเองและเลือกนับเฉพาะสัตวทีต่องการ  และในการนับจะมีความ
แตกตางกันในเรื่องของ  ขนาดภาพ  จํานวนในภาพทีไ่มเทากัน  ดังน้ันเด็กจึงตองหาวิธีการนบัมาใช
ในการทํากิจกรรม 
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 2.4 ทักษะการรูคารูจํานวน  คือ  ความสามรถในการจดัและการบอกคาจํานวน
และความสามารถในการเรียงลําดับ  มากไปนอย  หรือ  นอยไปมาก  ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2  ในการ
วิจัยสังเกตพบวา  ความสามารถในการรูคารูจํานวนนัน้  เด็กจําเปนตองมีความรูความเขาใจในเรื่อง
ของตัวเลข  และการนับเสยีกอนจึงจะสามารถเปรียบเทียบไดวาสิ่งมากกวา  นอยกวา ดังน้ันในการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู เด็กจะตองไดรับประสบการณจริงทาง
คณิตศาสตรในชีวติประจําวนัของเด็กในการสงเสริมความเขาใจ ดวยการใชศิลปะเปลี่ยนแบบเพื่อ
พัฒนาประสบการณตรงกับเพ็ญจันทร  เงียบประเสริฐ  (2542:9) กลาววา  การจดัประสบการณและ
การจัดกิจกรรม  เนนเด็กเปนศูนยกลาง  เพ่ือใหโอกาสเด็กไดสรางความรูและทักษะ  ปลูกฝงใหเด็ก
รูจักการคนควาและแกปญหาและความรูทางคณิตศาสตรเปนพ้ืนฐาน และสามารถนําไปใชใน
ชีวติประจําวันได  การเปรียบเทียบมากกวานอยกวา  เด็กจะตองเขาใจความหมายทางคณิตศาสตร
ออกในการเปรียบเทยีบ  เชนกิจกรรมในการวิจัย  หนวยการเรียนการสอนเรื่องน้ํา  เรื่องยอย
ประโยชนของน้ํา  เด็กไดเรียนรูเรื่องของปริมาณของมาเปรียบเทียบปริมาณที่มากกวานอนกวาจาก
กาใชปรระโยชนจากน้ําในกิจกรรมตาง ๆ เชน การใชนํ้าในการทําความสะอาดรางกาย  การดื่มนํ้า
ในหนึ่งวันการรดน้ําตนไม  กิจกรรมตางเหลานี้ใชในในปริมาณที่ไมเทากัน   การเปรียบเทียบจาก
การปฏิบตัิกิจกรรมดงัการในชีวติประจําวนัของเด็กและ เรียงลําดับปริมาณน้ําในการใชประโยชนจาก
มากไปหานอยหนวยการเรยีนการสอนเรือ่งอาหาร เรื่องยอยผัก  การนับจํานวนผักแตละชนิดและ
เปรียบเทียบจํานวนมากกวานอยกวา ในกลุมเด็กไดเปรียบเทยีบจากการนับจํานวนภาพผัก ตรงกับ
พวงรัตนพุมคชา  (2545:9) กลาววาการจัดประสบการที่มีความหมาย  เปดโอกาสใหเด็กแสดง
ความสามารถความเขาใจทางคณิตศาสตรไดคนควาแกปญหาและเรียนรูดวยตนเอง  การ
เปรียบเทียบจํานวนขยะยอยไมไดที่อยูในภาพ  หลงัจากการเรียนรูกิจกรรมศิลปะเปลี่ยนแบบ  เด็ก
สามารถเปลีย่นภาพขยะใหเปนภาพสิ่งตาง ๆ ตามจินตนาการของเด็ก  และเรียงลาํดับให  เพ่ือการ
ตั้งคําถามกับเพ่ือนเปนการคนควาจากการเรียนรู  เชน  ภาพมีภาพตูเย็น  หลอดไฟ  และ
คอมพิวเตอร  เรียงหนากระดานจากภาพเด็ก ตั้งคําถามวา  อะไรอยูลําดับที่  2  ภาพอะไรอยูลําดับ
ที่  1 เปนตนจากกิจกรรมเด็กๆเกิดความสนุกสนานในการตอบคําถามกับเพ่ือนๆ  เปนการเรียนรู
ทักษะทางคณติศาสตรอยางสนกุสนาน  และเขาใจซึ่งเด็กไดเรียนรูจากกิจกรรม 
 2.5 ทักษะการเพิม่ – การลด  ภายในจํานวน 1 – 10  คอื  ความสามารถในการ
เพ่ิม  หรือลดสิ่งของจากจํานวนสิ่งของที่มีอยู  จากผลการวิจัย  ทักษะทักษะการเพิ่ม – การลด  
ภายในจํานวน 1 – 10  เปนทักษะทางคณิตศาสตรที่ผลการวิจัยมีการพัฒนาอยูในระดับดีมาก
หลังจากการวจัิย  เกิดจากการที่เด็กมีความรู ความเขาใจ  ในทักษะการเพิ่ม – ลด  เพ่ิมมากขึ้น  
และสามารถนาํมาใชได เน่ืองจากกจิกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูที่สามารถพฒันา
ทักษะนีไ้ดดีจากการทดลอง  เชน  กิจกรรมในหนวยการเรียนเร่ืองสตัว  เรื่องยอยสัตวมีพิษ  เด็ก ๆ 
นําสัตวมีพิษมาเปลี่ยนแปลเปนสิ่งตาง ๆ ตามจินตนาการและสื่อสารผานผลงานทางศิลปะเปนการ
เพ่ิมจํานวนสิ่งที่มีอยูในภาพจากการวาดเพิ่มจากจํานวนสัตวมีพิษทีมี่อยู  โดยใชศิลปะเปลี่ยนแบบ
ดวยการนําหุนจําลองสัตวมีพิษมาพัฒนาเปนงานศิลปะและตั้งเปนโจทยทางคณิตศาสตร เชนมีตนไม
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สีดํา 1 ตน  ตนไมสีนํ้าตาล 2 ตนรวมมีตนไมกี่ตน และเขียนเปนสญัลักษณคือ  1 + 2 = 3 เปนตน
กิจกรรมเปนการเรียนรูจากการกระทํา  การไดลงมือปฏิบตัิจริงทีการวางแผนการทํากิจกรรมตรงกับ
เพ็ญจันทร  เงียบประเสริฐ  (2542:9)  กลาววา  การสรางความรูและทักษะปลกูฝงใหเด็กรูจักการ
คนควาและแกปญหาอยางสนุกสนานการเรียนแตละทกัษะเด็กจะถูกย้ําดะวยศิลปะแตละรูปแบบ
ตั้งแตศิลปะเปลี่ยนแบบ  ศลิปะบูรณาการ  และศิลปะคนหา  ซ่ึงทําใหเด็กทําได และคิดได  จากการ
ทดสอบกับเด็กกลุมเกงก็ไดผลเชนกัน  เด็กมีพัฒนาการในระดับดีมากอยางมีนัยสําคัญที่  .01 
 
ขอสังเกตการวิจัย 
 1. ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู   ครูจําเปนตอง 
ปฏิบตัิตามแผนการจัดกิจกรรม  ซ่ึงเปนขั้นตอนการเรียนรู  4  ขั้นตอนและเลือกรูปแบบศิลปะ
สรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  ใหตรงกบัจุดประสงคการเรียนรูและหนวยการเรยีนการสอน  โดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับวัยของเด็ก    ซ่ึงจากการศึกษางานรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการ
เรียนรู   ของดร.กุลยา  ตันตผิลาชวีะพบวารูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรูทั้ง  3 รูปแบบ
เหมาะกับเด็กอายุ 5 – 6 ป 
 2. สื่อการเรียนการสอนตองมีจํานวนเพียงพอกับจํานวนเด็ก  ในการวิจัยสื่อการเรียน
การสอนที่ใชในการจัดกิจกรรม  แยกออกตามลักษณะการใชงานคือ  สื่อการเรียนการสอนทาง
คณิตศาสตร  คือ  สื่อประสบการณ  เชนการนับจํานวนตนไมในบริเวณโรงเรยีน  การนับจํานวน
เพ่ือนในชั้นเรยีน  เปนตน    สื่อประเภทสื่อ 2 มิติ  เชน  รูปภาพ  บัตรภาพ  เงินเหรียญ      และสื่อ
ประเภท  3 มิติ  เชน  หุนจําลองสัตวมีพิษ  ของจริงตาง ๆ เชนแกวนํ้า  ดิน  ผลไม  ผัก เปนตนสื่อ
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  เปนสื่ออุปกรณในการทํากิจกรรมศิลปะ  เศษวัสดคุวรมีความปลอดภัย
เชนกระดาษส ี กรรไกร  กาว  ลูกปด  กระดุม  เกล็ดปลายอมสี  ไมไอศกรีม  เมล็ดพืช  เปนตนและ 
ควรจัดเก็บใหงายแกการใชของเด็ก  และควรจัดเปนกลุมเพ่ือฝกความรับผิดชอบและการเรียนรูจาก
การใชอุปกรณในการทํางานศิลปะรวมกนักับเพ่ือน 
 3. ในการทํากิจกรรมขั้นนําเขาสูงานศิลปะในชวงแรก ๆ เด็กยังไมเขาใจรูปแบบการทํา
ศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู  จึงตองแนะนํา และสาธิตวิธีการทําศิลปะก อน  แตหลังจากสปัดาห
แรกผานไปเดก็มีความเขาใจในรูปแบบกจิกรรมมากขึ้นและสามารถสรางสรรคผลงานไดดี 
 4. ในการถามคําถามใหเด็กคิด ครูควรกระตุนใหเด็กที่ไมกลาแสดงความคิดไดแสดง
ความคิดเห็นอาจจะเปนการตั้งปฏบิัตใินการนําเสนองานกลุม  คือ  ผูที่ออกมานําเสนอตองไมซํ้าและ
หมุนเวียนจนครบทุกคน    เปนการฝกการนําเสนอผลงาน    การกลาแสดงออก    ความรับผดิชอบ
ความภาคภูมิใจในตนเองใหกับเด็ก และในขณะที่เด็กออกมานําเสนอผลงานครคูวรตั้งคําถามเพื่อให
เด็กไดพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัผลงานใหมากที่สุด  หลังจากผานไป  4 สปัดาห  เด็กสามารถ
อธิบายงานองตนเองไดมากขึ้น  และรูจักการตั้งคําถามกับเพ่ือนเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
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 5. หลังจากการเรียนรูขั้นสรุปสาระสําคัญทีเ่รียนรู  ครูควรกระตุนใหเด็กไดแสดงความ
คิดเห็น  และรวมกันสรุปเกีย่วกับสิ่งที่เรียนรูรวมกันเพ่ือใหเกิดองคความรูไปในทิศทางเดียวกัน  และ
เปนการสรางความคิดรวบยอดรวมกัน ซ่ึงในการวิจัยทําใหเด็กเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมาก
ขึ้นและการรูจักการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนไดมากขึ้น 

6. การจัดการเรียนการสอนทีดี่ควรใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกัน เด็กควรทํากจิกรรมกลุม
กลุมละ 2 – 5 คนเหมาะสมที่สุดเพราะเด็กจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยเฉพาะการทํากิจกรรมศลิปะ
สรางสรรคเพ่ือการเรียนรูในรูปแบบศิลปะทั้ง 3 รูปแบบ คือ ศิลปะบูรณาการ  ศิลปะเปลี่ยนแบบและ
ศิลปะคนหาสามารถทํารวมกันได 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั 
 1. ควรมีการศึกษาการนํากิจกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรยีนรู  ในรูปแบบ
อ่ืนมาจัดกิจกรรมใหเด็กเพือ่พัฒนาทักษะตาง ๆ  วิทยาศาสตร  สังคม  ภาษาไทย ฯลฯ ที่แตกตาง
กันไปตามรูปแบบการเรยีนรู เชน ศลิปะยํ้า  ศิลปะปรับภาพ  ศิลปะถายโยง ศิลปะเปลี่ยนแบบ 
ศิลปะบูรณาการ และศลิปะคนหา เพ่ือศึกษาความแตกตาง 
 2. ควรมีการนํารปูแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรค มาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคดิ
สรางสรรคของเด็กหญิงและเด็กชาย  เพ่ือหาความแตกตางในการใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะแบบ
เดียวกัน 
 3. ควรมีการศึกษาความแตกตางในการทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคระหวางสื่อของจริง
และสื่อจําลอง และเปรียบเทียบความภูมิใจของเด็กในตนเองของเดก็ปฐมวยัในการทําศิลปะเพ่ือการ
เรียนรู 
 4. ควรศึกษาเปรยีบเทียบระหวางรูปแบบศลิปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูแตละรูปแบบ
วาแบบใดพัฒนาทักษะไดมากกวากัน 
 5. ควรศึกษาเปรยีบเทียบการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู   
แบบกลุม  และรายบุคคลวามีความแตกตางกันอยางไร 
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แผนผังมโนทัศน 
สาระที่ควรเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
 สาระที่ควรเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัย อาย 5- 6 ป ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 
หมวดสิ่งตาง ๆ รอบตัว  กลาว คือ เด็กควรจะไดเรียนรูเกี่ยวกบัตนรถยนต ตนไม นํ้า  สัตว  ดิน  
อาหาร  เงิน  ขยะ เปนตน 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  ผูวิจัยวิเคราะหและกําหนดหัวเรื่องสําหรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  โดยใชรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็ก 5 – 6 ป 
ชั้นอนุบาลปที ่3  โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ  สังกัดมหาวิทยาลัยสภาบันราชภัฏสวนดุสติ  
กรุงเทพมหานคร  ตามแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนสาธิต
อนุบาลละอออุทิศ  สังกัดมหาวิทยาลัยสภาบันราชภัฏสวนดุสิต  กรงุเทพมหานคร ตามความ
เหมาะสมกับวัย  จัดระดับความยากงาน  เด็กเกิดการเรียนรูจากการเชื่อมโยงจากประสบการณืเดิม
กับประสบการณืใหม  จากสิ่งตาง ๆ รอบตวัเด็ก  จัดทําแผนมโนทัศน ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1  กําหนด 8 หัวขอใหญตามแผนประสบการณ  ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
สังกัดมหาวิทยาลัยสภาบันราชภัฏสวนดสุิต  กรุงเทพมหานคร 
        ตนไม 
 รถยนต          นํ้า 
 
 
 
     ขยะ                          สิ่งตาง ๆ รอบตัว               สัตว          
  
 
 
 
 เงิน                                      ดิน 
 
                            
                                                      อาหาร 
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 ขั้นที่ 2  จากขั้นที่ 1 ใน 8 หัวขอใหญ  แยกยอยเปน 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 เรื่อง 
 
 
                                                                          สวนประกอบของตนไม            ตนไม                    ขนาดของตนไม                      การเจริญเติมโตดวยเมล็ด 
       สวนประกอบ        สถานของน้ํา   
รถยนต        ประเภท       นํ้า   สัตวที่อาศัย. 
       ไฟจราจร         ในน้ํา 
                                 ประโยชน  
             ของน้ํา 
                      
 
   ขยะ                                      สัตว 
                สิ่งตาง ๆ รอบตัว    

ขยะยอยได                                              สัตวเลีย้ง  
 ขยะยอยไมได                          สัตวปา 

 ขยะอันตราย                    สัตวมีพิษ 

 
 

      เงิน                                                         ดิน 

       
      เงินเหรียญ                                                                       ดินทราย 
                 ธนบตัร                       อาหาร                                            ดินรวน 
                 การซื้อ – การขาย                                                              ดินเหนียว 
                                                             ผัก 
                                                             ผลไม 
                                                             เน้ือสัตว 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ข 
คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
 
หลักการจัดกิจกรรม 
การดําเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูมี  4  ขั้นตอนดังน้ี 
1. กระตุนการเรียนรู 
 1.1 ใหสิ่งเรากระตนการเรียนรูทีส่อดคลองกับสาระที่ตองการใหเด็กเรียนอยางใด อยาง
หน่ึง ไดแก นิทาน ของจริง ของจําลอง ภาพ กิจกรรม เกม ละคร งานศิลปะ  ใหสิง่เราคําถามใหเด็ก
ตอบชื่อสิ่งเรา 
 1.2 จูงใจใหเด็กคิดและติดตามโดยใชคําถามหรือการสนทนาหรอืการอภิปราย การ
สังเกตและคนหา 

1.3 ใหสังเกตและคนคําตอบวาสิ่งที่เห็นมีขอสรุปอะไรบาง 
 

2. กรอบสูมโนทัศน 
กระตุนใหเด็กสะทอนคิดดวยการโยงขอความรูที่เด็กเคยเรียนมากับสิ่งที่เรียนรูใหม เพ่ือให

เด็กขยายความรูความเขาใจใหมาดขึ้น 
 2.1 ใหเด็กประมวลสิ่งที่เหมือนหรือพวกเดียวกันเขาดวยกนั 

2.2 ครูกระตุนเขาสูมโนทัศนเรื่องที่เรียน   ใชคําถามใหเด็กตอบคําถามจาก 
มโนทัศนของเด็ก ที่เกิดการเรียนรูของเด็กเอง  ครูใหเด็กสรุปมโนทัศนที่เรียน 
 
3. นําสูงานศิลปะ 

3.1 มอบหมายใหเด็กถายโยงความรูสูงานศิลปะตามรูปแบบงานศิลปะทีค่รูเลือกวา
เหมาะสมกับสิ่งที่เรียน  ใหเด็กทํางานศิลปะดางอิสระ 

 
4. สะทอนสาระที่เรียนรู 

ถามใหเด็กไดทบทวนความรูความเขาใจสาระที่เรียนจากงานศิลปะที่ทํา   ครูกับเด็กสรุปสิ่ง
ที่ไดเรียนรูรวมกัน 
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บทบาทคร ู
 ในการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเปนเพ่ือการเรียนรู ปฏิบตัิดังน้ี 
 1. ศึกษาแผนการเรียนรูกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  ใหเขาใจอยางชัดเจน
กอนทํากิจกรรม 
 2. จัดเตร่ียมสื่ออุปกรณประกอบกิจกรรมใหพรอม 
 3. เตรี่ยมความพรอมของผูเรียนดวยกิจกรรมที่ครูเลือกสรรเพื่อนําสูเรื่องที่เรียน 
 4. บอกจุดประสงคการเรียนและวธิีการสอน 
 5. ดําเนินกิจกรรมตามแผนการเรียนรู  ขณะทํากิจกรรมครูจะตองประเมินตนเอง
ตลอดเวลาวากิจกรรมนั้นกระตุนใหเด็กคดิหรือไม  ผูเรียนสามารถถายโยงความรูสูงานศลิปะได
หรือไมเด็กสามารถสะทอนความคิดของตนเองไดเพียงใด  เด็กมีความรูความเขาใจอะไรเพิ่มขึน้ 
 6. ใหผูเรียนนําเสนอความคิดของตนเอง  โดยครูวิเคราะหผลงาน และปอนขอมูลกลบัให
ผูเรียน เลา อธิบาย หรืออภิปราย  สิ่งที่กระทําโดยใหสัมพันธกับขอความรูที่เรียน  ครูใหเด็ก
ตรวจสอบทบทวนความรูความเขาใจจากงานศิลปะ ครูตองตระหนักถึงความแตกตางของผูเรียน
พรอมทั้งแสดงความยอมรับ ชวยชี้แนะและสรางขอความรูที่ทําใหผูเรียนคนพบและรูดวยตนเองมาก
ที่สุด 
 7. จูงใจใหผูเรียนทํากิจกรรมอยางตอเน่ือง  ตองทําใหผูเรียนเห็นวา  ครูใสใจตอสิ่งที่
เกิดขึ้นในชั้นเรียนเสมอ  พรอมชี้แนะสิ่งที่นําไปสูการเรียนรูตามจุดประสงค 
 8. ใกลชิดกับผูเรยีนติดตามการเรียนรูของผูเรียน เขารวมในการทํากจิกรรมกับผูเรียน
ดวยการแจกอุปกรณดวยตนเองรวมกิจกรรมกับเด็ก 

9. สรุปมโนทัศนเรื่องที่เรียน 
10. เริ่มการสอนตรงเวลา  และจบตรงเวลาทีก่ําหนดในแผนการเรียนรู 

 
บทบาทเด็ก 
 1. ปฏิบัติ กระทาํ การคิด และการแสดงออกดวยตนเองในการทํากิจกรรมทุกครั้ง 
 2. นําเสนอผลงาน 
 3. ประเมินการเรยีนรูรวมกับครู 
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แผนการสอนการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 

1.  หนวยการเรียน  ตนไม 
1.1  เร่ืองยอย  ขนาดของตนไม 

ชั้นอนุบาลปที่ 3  เวลา  45  นาที 
มโนทัศน  ตนไม  มีขนาดแตกตางกัน  เชนตนใหญ ตนเล็ก ตนสูงขึ้นอยูกับการเจริญเติบโต และ
อายุของตนไม  
จุดประสงค 

-  สามารถจําแนกขนาดของตนไมได 
กิจกรรมศิลปะ  ศิลปะคนหา 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู สื่อการสอน 

 
1.  กระตุนการเรียนรู 

1.1 ใหสิ่งเราที่สอดคลอง
กับสาระ 

1.2 ครูตั้งคําถามใหเด็ก
คิดและติดตาม โดยการสังเกต
เพ่ือนําไปสูเรื่องที่เรียน 
 
 
2.  กรองสูมโนทัศน 

2.1 กระตุนใหสะทอนคิด 
และโยงความรูเพ่ือใหเขาใจให
มากขึ้น 

2.2 ใชคําถามใหเด็กตอบ 
จากการคิดที่เด็กที่เรียนรู 

 
 

 
 

 
 

1. ครูพาเด็กออกไปสังเกตตนไมใน
บริเวณสนามเด็กเลน  บอกจุดประสงควาจะ
เรียนเร่ืองขนาดของตนไม 

2. มีตนไมจํานวนกี่ตนที่อยูในสนาม
เด็กเลน(เด็ก ๆ รวมกันนับจํานวนตนไม) 
 
 
 

3. รวมกันสนทนาโดยใชคําถามดังน้ี 
 เด็กคิดวาตนไมในสนามเด็กเลนมี

ขนาดเทากันหรือไม  และเปนเพราะอะไร 
 เด็กคิดวาตนไมตนใดมีขนาดใหญ

ที่สุด 
 เด็กคิดวาตนไมตนใดมีตนสงูที่สุด 
 เด็กคิดวาตนไมตนใดมีขนาดเล็กที่

ที่สุด (เด็กตอบคําถามโดยการวิ่งไปจับ
ตนไมตามความเห็นของตนเอง) 

  
ของจริง 
 ตนไม

บริเวณสนามเด็ก
เลนในโรงเรียน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู สื่อการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  พัฒนาดวยศิลปะ 
     3.1  นําความรูสูงานศิลปะ 
   3.2  ทํางานศิลปะอิสระ 
 

 
4. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกบัขนาด

ของตนไมอีกครั้งและแจกกระดาษใหเด็ก ๆ 
วาดรูปตนไมที่ตนเองชอบมากที่สุดที่มีใน
สนาม 

5. ใหเด็กจับคูกบัเพ่ือนและ
เปรียบเทียบขนาดของตนไมกับเพ่ือน  ตาม
คําสั่งของครูเชนตนไมของใครสูงที่สุดใหลุก
ขึ้นยืน 

6. พาเดก็ ๆ  กลับชั้นเรียนและใหเด็ก 
ระบายสีภาพตนไมของตนเองและตัดภาพ
ตามรูป 

7. ใหเด็กแตละกลุมตนผลงานของแต
ละตนมารวมกันและเรียงลาํดับขนาดของ
ตนไมตามขอตกลงของกลุม 

8. ครูเปดโอกาสใหเด็กแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ 

9. แตละกลุมออกมาอภิปรายหนาชั้น
เรียน 

10. ใหเด็กถามคําถามเกี่ยวกบัผลงาน
ของเพ่ือนและรวมกันสรุปผลงานจนครบทุก
กลุม 
 
 

11.  ครูแจกใบงานใหเด็กระบายสีภาพ
ตนไมตามคําสั่ง  เชน  ระบาลสฟีาตนไมที่
สูงที่สุดในภาพใหเด็กทํากจิกรรมอยางอิสระ 

 
 กระดาษ 

ขนาด  6X8  น้ิวคน
ละ  1  แผน 

 ดินสอ 
 
 
 
 

 ดินสอสี 
 กรรไกร 

 
 

 กระดาษ
แผนใหญขนาด 
30X12  น้ิว 

 กาว 
 ดินสอ 

 
 
 
 
 
 
 

 ใบงาน 
ศิลปะคนหา 
ดินสอสี 
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กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู สื่อการสอน 

 
4.  สาระทีเ่รียนรู 
     4.1  อธิบายงานที่ทํา 
 
 
    4.2 อภิปรายและสรุปสิ่งที่
เรียนรู 

 
 

12 ใหตัวแทนเดก็ออกมาอธิบายใบ
งานของแตละคน 
 

13.   เด็กและครูรวมกันสรปุเกี่ยวกบั 
ขนาดของตนไมจากใบงานของแตละคนโดย
ใชคําถาม 

 ในตนในภาพตนใดสูงที่สุดและเด็ก
สังเกตจากอะไร 
เพราะอะไรตนไมจึงมีขนาดไมเทากัน 
 

 

 
ประเมินผล 
 

1. สังเกตการตอบคําถามขนาดของตนไม 
2. สังเกตจากความสนใจในการทํากิจกรรม 
3. สังเกตจากงานศิลปะที่เด็ก 
 

บันทึกหลังการสอน 
 
 ในการทดลองครั้งน้ีมีความประทับในในวธิีการสอนเพราะสังเกตแลวเด็กสนุกกับ 
กิจกรรมมากเด็กสามารถคนหาคําตอบจากการทํากิจกรรมดวยตนเองมีเหตุผลมากมายในการแสดง
วิธีคิดเชนการเปรียบเทียบความสูงของตนไมกับจํานวนชั้นของอาคารใกลเคียงโดยใชวธิีการนับชั้น
ของอาคาร  การนับจํานวนคนโอบลําตนของตนไมในการเปรียบเทียบตนไมทีมี่ขนาดใหญ  และ
ขณะที่เด็กทํากิจกรรมเด็กรูจักยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนโดยไมมีขอโตเถียงเมื่อความคิดของตน
ผิด  การรูจักใชวิธีการวัดจากเครื่องมือวัดตาง ๆ  เชน  เชือก  ไมบรรทัด  การใชน้ิวมือ  เปนตนและ
เกิดความรวมมือกันในกลุมการคิดและการชวยกันแสดงความคิดเห็นรวมกันผูทดลองสังเกตการทํา
กิจกรรมกลุมที่เต็มไปดวยความสามัคคกีันในกลุม 
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แผนการสอนการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
1.  หนวยการเรียน  สัตว 
1.1  เร่ืองยอย  สัตวมีพิษ 

ชั้นอนุบาลปที่ 3  เวลา  45  นาที 
มโนทัศน  สัตวมีพิษ  คือสัตวมีพิษและเปนอันตรายตอคน  เชนตะขาม , แมงปอง , งู และแมงมุม 
เปนตน 
จุดประสงค 

-  สามารถบอกจํานวนที่เพ่ิมขึ้นของสิ่งของได 
กิจกรรมศิลปะ  ศิลปะเปลี่ยนแบบ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู สื่อการสอน 

1.  กระตุนการเรียนรู 
1.1 ใหสิ่งเราที่สอดคลอง

กับสาระ 
1.2 ครูตั้งคําถามใหเด็ก

คิดและติดตาม โดยการสังเกต
เพ่ือนําไปสูเรื่องที่เรียน 
 
 
2.  กรองสูมโนทัศน 

2.1   กระตุนใหสะทอนคิด 
และโยงความรูเพ่ือใหเขาใจให
มากขึ้น 

2.2   ใชคําถามใหเด็กตอบ 
จากการคิดที่เด็กที่เรียนรู 

 
 
 
 
 

 

 
1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกบัสตัวที่

เด็กรูจัก 
2. ใหเด็กออกมาสังเกตสิ่งที่อยูใน

ตะกราและบอกลักษณะใหเพ่ือนทาย 
3. เด็กและครูรวมกันเฉลยคําตอบ    

( ตุกแก , งู , แมงมุม , ตะขาบ )และนับ
จํานวนสัตวมีพิษแตละประเภท 
 
 

4. สนทนาเกี่ยวกับลักษณะของสัตวมี
พิษประเภทตางๆ 

5. ใชคําถามกระตุนใหเด็กคิดเชน  
 เด็กคิดวาสัตวเหลานี้ทําไมเรียก

กันวาสัตวมีพิษ 
 แตละชนิดมีพิษอยางไรและอาศัย

อยูที่ใด  ( เด็กรวมกันแสดงความคิดเห็น) 
 

6. เด็กรวมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวธิีปองกันอันตรายจากสัตวมีพิษ 

  
 

 หุนจําลอง 
สัตวมีพิษ  เชน 
ตะขาม , แมงปอง , 
งู และแมงมุม 

 ตะกรา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู สื่อการสอน 

3.  พัฒนาดวยศิลปะ 
     3.1  นําความรูสูงานศิลปะ 
 
 
 
 
   3.2   ทํางานศิลปะอิสระ 
 
 
4.  สาระทีเ่รียนรู 
     4.1   อธิบายงานที่ทํา 
 
 
    4.2 อภิปรายและสรุปสิ่งที่
เรียนรู              

       
7. ครูใหเด็กเลือกสัตวมีพิษคนละและ

ใหเด็กทํางานศิลปะเปลีย่นแบบจากสัตวมี
พิษใหเปนสิ่งตาง ๆ ตามจนิตนาการโดยให
เด็กเพิ่มจํานวนสัตวมีพิษตามจํานวนที่
ตองการ 

8. ใหเด็กทํากิจกรรมและคิดอยาง
อิสระ 
 
 

9. เด็กออกมาอธิบายงานของตนเอง
หนาชั้นเรียนเชน 

 สัตวที่เลือกคอืและเปลี่ยนแบบเปน 
 ตั้งคําถามจากภาพเชนภาพเพิ่มมีกี่

ตวัใหเพ่ือน ๆ ชวยกันนับและคําถาม 
     10. เด็กและครูรวมสรุปเกี่ยวกบัสตัวมี
พิษและจํานวนสัตวที่เพ่ิมขึน้ในภาพ 

 

 กระดาษ 
A 4 คนละ  1  แผน 

 ดินสอ 
 สีชอลก 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประเมินผล 

1. สังเกตการตอบคําถามเกี่ยวกับสัตวมีพิษ 
2. สังเกตจากความสนใจในการทํากิจกรรม 
3.  สังเกตจากงานศิลปะที่เด็ก 

 
บันทึกหลังการสอน 
  

ในการทดลองครั้งน้ีผูวิจัยสังเกตพบวา  เด็กใหความสนใจกิจกรรมและ 
สามารถเปลี่ยนแบบสตัวมีพิษใหเปนสิ่งตาง ๆ ตามจินตนาการเชน  ตะขาบเปนภาพตนไม  เกิด
การเรียนรูทักษะทางคณติศาสตรการเพิ่ม – ลด ภายในจํานวน  1 – 10  อยางเขาใจจากการทํา
กิจกรรมศิลปะเปลี่ยนแบบ  จากการตอบคาํถามของเพื่อน  และเกิดความภาคภูมิใจ 
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แผนการสอนการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
1.  หนวยการเรียน  ดิน 

1.1  เร่ืองยอย  ดินเหนียว 
ชั้นอนุบาลปที่ 3  เวลา  45  นาที 
มโนทัศน  ดินเหนียว  คือ ดินที่มีลักษณะเหนียว  น้ิม  สามารถนํามาปนเปนเครื่องใชได  และ
เรียกวาเครื่องปนดินเผา 
จุดประสงค 

-  สามารถบอกจํานวนที่ลดลงของสิ่งของได 
กิจกรรมศิลปะ  ศิลปะบูรณาการ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู สื่อการสอน 

 
1.  กระตุนการเรียนรู 
    1.1 ใหสิ่งเราที่สอดคลอง
กับสาระ 
    1.2  ครูตั้งคําถามใหเด็กคิด
และติดตาม โดยการสังเกต
เพ่ือนําไปสูเรื่องที่เรียน 
 
 
 
2.  กรองสูมโนทัศน 

2.1  กระตุนใหสะทอนคิด 
และโยงความรูเพ่ือใหเขาใจให
มากขึ้น 

2.2  ใชคําถามใหเด็กตอบ 
จากการคิดที่เด็กที่เรียนรู 
 

 
 
 

 
 
1.  ครูนํากลองปริศนามาใหเด็กสัมผัส โดย
ใชมือคลําสิ่งทีอ่ยูในกลอง  และทายวาสิ่งที่
อยูในกลองคืออะไร 
2.  หลังจากที่เด็กและครูรวมกันเฉลย (ดิน
เหนียว)  ใหเด็กสัมผัสดินเหนียวทุกคนและ
บอกลักษณะของดินเหนียวจากการสัมผัส 

 เด็กคิดวาดินเหนียวมีลักษณะ
อยางไร  และเคยเห็นที่ใด 
 
3.  ครูใหเด็กเลือกบัตรภาพคนละ  1  ภาพ 

   ใหเด็กสังเกตภาพท ี่ได 
4.  ครูติดบตัรภาพดังน้ี  ภาพที่1 ภาพคน
ปนหมอดิน ภาพที่2 ภาพพระพุทธรูป   
ภาพที่3 ภาพคนสานตะกรา  และใชคําถาม
ดังน้ี 

 เด็กคิดวาภาพท ี่เด็กไดเปนภาพที่
เกิดจากสิ่งใด ( ใหเด็กนํามาติดบนกระดาน
ตามความคิดของเด็ก ) 

  
ของจริง 
 ดินเหนียว 
 กลอง

ปริศนา 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ
เครื่องปนดินเผา 

 ภาพเครื่อง 
จักสาน 

 ภาพเครื่อง 
โลหะ 
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กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมครู สื่อการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.  พัฒนาดวยศิลปะ 

3.1 นําความรูสูงานศิลปะ 
 
 
 

     3.2  ทํางานศิลปะอิสระ 
 
 
4.  สาระทีเ่รียนรู 
     4.1  อธิบายงานที่ทํา 
 
 
    4.2 อภิปรายและสรุปสิ่งที่
เรียนรู 

 
5.  ครูเฉลยคําตอบ  พรอมทั้งอธิบาย
เพ่ิมเติมและใหเด็กนับจํานวนภาพแตละ
ประเภทที่มีอยู  ครูใชคําถามจากบัตรภาพ
ดังน้ี 

 หมอดินในภาพมี  10  ใบถาแตก 
6 ใบจะเหลือกี่ใบ  ใหเด็กตอบคําถาม 
 
 
 
6. ใหเด็ก ๆปนดินเหนียวเปนสิ่งตาง ๆ 
ตามตองการจากนั้นนํามาบูรณาการกับภาพ
ที่เลือก และสรางสรรคตามจินตนาการ  
 
 
7. ใหเด็กทํากิจกรรมและคิดอยางอิสระ 
 
8. ใหเด็กออกมาอธิบายงานหนาชั้นเรียน 
และตั้งคําถามเพื่อนเกี่ยวกบัภาพการลด
จํานวนของภาพผลงานของตนเอง 
9. เด็กและครูรวมกันสรุปสิ่งที่เปนสิ่งของ 
ที่ไดจากดินเหนียว  และการลดจํานวนของ
สิ่งที่เด็กปนดวยดินเหนียวของแตละคน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ดินเหนียว 
 กระดาษ
แข็ง 
 บัตรภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเมินผล 
 

1. สังเกตการตอบคําถามขนาดของตนไม 
2. สังเกตจากความสนใจในการทํากิจกรรม 
3. สังเกตจากงานศิลปะที่เด็ก 
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บันทึกหลังการสอน 
 
 ในการทดลองครั้งน้ีมีความประทับในในวธิีการสอนเพราะสังเกตแลวเด็กสนุกกับ 
กิจกรรมมากเด็กสามารถปนดินเหนียวเปนหมอ  เปนจาน และเปนตะกรา  มีผลไมและอาหารที่เด็ก
สรางจากดินเหนียวและนําผลงานจากการปนดินเหนียวมาประกอบกับภาพที่เกี่ยวของกับดินเหนียว
ไดอยางสรางสรรค  อีกทั้งสามารถนําภาพมาตัดแปะกระดาษแข็งและทําใหภาพตั้งขึ้นทําใหผลงาน
เปน  3  มิติ  สรางอยูบนกระดาษ  ผลงานสวนใหญของเด็กเปนลกัษณะ 2 และ 3 มิติ  เม่ือเด็ก
นําเสนอผลงานเด็ก ๆ จะใหเพ่ือนนับจํานวนสิ่งที่มีอยูในผลงานกอน  และตั้งคําถามใหเพ่ือนตอบ  
เชน   
“ คุณตาปนหมอได  12  ใบ  แตกไป  9  ใบ  เหลือกี่ใบ”  ในกิจกรรมนี้เด็กสามาถนําดินเหนียว  
และบตัรภาพมาบรูณาการเปนผลงาน  ในลักษณะ  ภาพคนกําลังปนหมอ  ภาพหมอและจาน  ภาพ
แจกันกับหมอตั้งอยูบนโตะ  เปนตน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
คูมือการใชแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
ตัวอยางแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
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คูมือการใชแบบทดสอบ 
 

แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 
ลักษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ 

 1.  แบบทดสอบชุดนี้ใชสําหรับการทดสอบทักษะพนฐานทางคณิตศาสตร  ทักษะการบอก
ตําแหนง  ทักษะการจําแนก  ทักษะการนับ  ทักษะการรูคา – รูจํานวน  และทักษะการเพิ่ม – การ
ลดภายในจํานวน 1 – 10  ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5 – 6 ป ที่ไดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรู  โดยเปนแบบประเมินรายบุคคล 
 2.  แบบทดสอบประกอบดวยชุดคําถามทั้งหมดจํานวน 5 ชุด  ซ่ึงรวมทั้งสิ้น 25 ขอ และ
เปนการประเมินโดยใหผูรับการประเมินทําเครื่องหมาย  ติดสติกเกอร  หรือระบายสีตามคําสั่งที่เห็น
วาถูกตองที่สดุ ตามคําสั่งจําแนกไดดังตอไปน้ี 
  ชุดที่ 1  ดานการบอกตําแนง  จํานวน  5  ขอ  
  ชุดที่ 2  ดานการจําแนก   จํานวน  5  ขอ  
  ชุดที่ 3  ดานการนับ   จํานวน  5  ขอ 
  ชุดที่ 4  ดานการรูคารูจํานวน  จํานวน  5  ขอ  
  ชุดที่ 5  ดานการเพิ่ม - การลด  จํานวน  5  ขอ  
 
 การตรวจใหคะแนน 
 แบบทดสอบชดุนี้ใชสําหรับการประเมินทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยน้ี
ไดมีการตรวจใหคะแนน ด้ังตอไปน้ี 
 ขอที่ตอบไดถกูตอง  ใหคะแนน         1  คะแนน 
 ขอที่ตอบผิดไมไดตอบ หรือตอบมากกวา 1ขอ  ใหคะแนน            0  คะแนน 
 
การกําหนดเวลาในการทดสอบ 
 ระยะเวลาทีใ่ชในทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  กําหนดใหขอละ  
1  นาที  รวมระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ  30  นาที 
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การเตรียมการกอนการทดสอบ 

1.  สถานที่ทดสอบควรเปนหองที่สภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอกที่เอ้ืออํานวยตอ
ผูรับการทดสอบ  เปนตนวา  มีแสงสวางที่เพียงพอ  โตะเกาอ้ีจัดใหเหมาะสมกับผูรับการทดสอบ
และไมมีเสียงดังรบกวนจนเกินไป 

2.  ผูดําเนินการทดสอบตองทําหนาทีอ่านคําสั่งใหผูรับการทดสอบฟงและทําดงัน้ันจึงตอง
อานคูมือในการทดสอบแตละตอนใหเขาใจลวงหนา  เพ่ือใหคุนเคยกบัสิ่งที่ตองปฏิบตัิในเวลา
ดําเนินการ 

3.  เตรียมอุปกรณที่เด็กจําเปนตองใชในการทดสอบ  ดังน้ี 
 3.1  ดินสอดํา  สําหรับแจกผูรับการทดสอบเพื่อใชในการทําแบบทดสอบและควรมีสํารอง

ไวดวย 
 3.2  ดินสอสี  ยกเวนสีดําและสีนํ้าตาล 
 3.3  สติกเกอรรูปวงกลมที่งายแกการลอกติดคําตอบ 
 3.4  นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
4.  การเตรียมตัวผูรับการทดสอบ 
 4.1  กอนดําเนินการทดสอบ ควรใหผูรับการทดสอบทาํธุระสวนตวักอน เชน ด่ืมนํ้า  เขา

หองน้ํา ใหเรียบรอยเพ่ือใหผูรับการทดสอบมีสมาธิในการทดสอบ 
 4.2  ผูดําเนินการทดสอบควรสรางความคุนเคยกบัผูรับการทดสอบ โดยการทักทาย

พูดคุยและไมทําใหผูรับการทดสอบวติกกงัวล  เม่ือเห็นวาผูรับการทดสอบพรอม  จึงเริ่มดําเนินการ
ทดสอบ 
  4.3  ผูดําเนินการทดสอบควรแนะนําการเขียนเครื่องหมายตาง ๆ ที่มีในแบบทดสอบ
ใหเด็กดูอยางชัดเจนบนกระดานดํา และอุปกรณตาง ๆ  เม่ือเห็นวาผูรับการทดสอบเขาใจและพรอม 
จึงเริ่มทําการทดสอบ 
 
การดําเนินการทดสอบตามขั้นตอน  
 1.  ใหเด็กเขียนชื่อ  นานสกุล  ที่หนาปกแบบทดสอบของผูรับการทดสอบทุกคนให 
เรียบรอยกอนดําเนินการทดสอบทุกครั้ง  
 2.  ดําเนินการทดสอบที่ละ 1 ชุด ผูดําเนินการทดสอบอานแบบทดสอบขอละ 2 ครั้ง และ
สังเกตเด็กทุกคนทํา 
 3.  เม่ือดําเนินการทดสอบเสร็จ  ใหผูรับการทดสอบคว่ําแบบทดสอบ  แลวหยดุพัก เชน 
ด่ืมนํ้าหรือเขาหองน้ํา 
 4.  ผูทดสอบทําการเก็บรวบรวมแบบทดสอบ 

 



 112 

ตัวอยางคูมือแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 1  การบอกตําแหนง  
 

หนา 1 
 

ขอตัวอยาง 
ขอ  1   
  ครู  นักเรียนดูที่ขอ 1 คะ (ครูชี้ใหเด็กดูที่ขอ 1 แลวอานคําสัง่ใหเด็กฟง) 
  คําสั่ง ใหเด็กติดสตกิเกอรไวดานหนาบานในภาพ 
  นักเรียนปฏิบตั ิ นักเรียนติดสติกเกอรทับภาพตามคําสั่ง 
 

ตัวอยางคูมอืแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 1 การบอกตําแหนง  
 

ขอตัวอยาง 
ขอที่  1 
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ตัวอยางคูมือแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 2  การจําแนก    
 

หนา 1 
 

ขอตัวอยาง 
ขอ  1   
  ครู  นักเรียนดูที่ขอ 1 คะ (ครูชี้ใหเด็กดูที่ขอ 1 แลวอานคําสัง่ใหเด็กฟง) 
  คําสั่ง ใหระบายสีภาพที่มีลักษณะเดียวกันที่มีมากที่สุด  
  นักเรียนปฏิบตั ิ นักเรียนระบายสีภาพทับภาพตามคําสั่ง 
 

 
 

ตัวอยางคูมอืแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 2   การจําแนก   

 
ขอตัวอยาง 
ขอที่  1  
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ตัวอยางคูมือแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 3  ทักษะการนับ  
 

หนา 1 
 

ขอตัวอยาง 
ตอนที่  1 
  ครู  นักเรียนดูตอนที่  1  (ครูชี้ใหเด็กดูตอนที่ 1 แลวอานคาํสั่งใหเด็กฟง) 
  คําสั่ง ใหเด็กสังเกตภาพซายมือและนับจํานวนภาพที่กําหนดให  พรอมเขียนตัวเลข

ลงใน 
  นักเรียนปฏิบตั ิ นักเรียนนับจํานวนภาพที่กาํหนดให  พรอมเขียนตัวเลข 
 

 
 

ตัวอยางคูมอืแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 3  ทักษะการนับ 
 

ขอตัวอยาง 
ตอนที่  1  

 
 

 
 

 
ตัวอยางคูมอืแบบประเมนิทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

ชุดที่ 4  ทักษะการรูคา – รูจํานวน  
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ตัวอยางคูมือแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 4  ทักษะการรูคา – รูจํานวน 

 
หนา 1 

 
ขอตัวอยาง 
ขอ  1 
  ครู  นักเรียนดูที่ขอ 1 คะ (ครูชี้ใหเด็กดูที่ขอ 1 แลวอานคําสัง่ใหเด็กฟง) 
  คําสั่ง ใหเด็กระบายสีทับภาพคนลําดับที่  6  จากดานหนา 
  นักเรียนปฏิบตั ิ นักเรียนระบายสีทับภาพตามคําสั่ง 
 

 
 

ตัวอยางคูมอืแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 4  ทักษะการรูคา – รูจํานวน  
 

ขอตัวอยาง 
ขอที่  1   
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ตัวอยางคูมือแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 5  ทักษะการเพิ่ม – การลดภายในจํานวน 1 – 10  
เร่ืองการเพิ่ม 

 
หนา 1 

 
ขอตัวอยาง 
ขอ  1   
  ครู  นักเรียนดูที่ขอ 1 คะ  (ครูชีใ้หเด็กดูที่ขอ 1) 
                 คําสั่ง    เด็กมีดวงดาวอยู  3  ดวงตองการหาดวงดาวเพิ่มอีกเทาไรจึงจะครบ  7  ดวง 
         ใหเด็กวงกลมภาพดวงดาวดานลางตามจํานวนที่ถูกตอง (ครูพูดซ้ําอีก 1ครั้ง) 
  นักเรียนปฏิบตั ิ นักเรียนวงกลมภาพดวงดาวดานลางตามจํานวนที่ถูกตอง 
 
 

ตัวอยางคูมอืแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
 

ชุดที่ 5  ทักษะการเพิ่ม – การลดภายในจํานวน 1 – 10  
เร่ืองการเพิ่ม 

 
ขอตัวอยาง 
ขอที่  1  
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
สื่อของจริง และแหลงเรียนรู 

การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
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ตัวอยาง สื่อของจริงที่ใชในการเรียนการสอนรูปแบบศลิปะสรางสรรค 
 
1.  เร่ืองตนไม                                                                    2.  เร่ืองนํ้า                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              ตนไมในบริเวณโรงเรียน   เกล็ดปลายอมสี  กระดุม  ลูกปด 
                                     
3. เร่ืองอาหาร 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

          ภาพผลไม  และปริศนาคําทาย 
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ตัวอยาง สื่อของจริงที่ใชในการเรียนการสอนรูปแบบศลิปะสรางสรรค 
 

4 เร่ืองอาหาร 
 

               

  ภาพสติกเกอรผัก   ภาพสัตว และอาหารประเภทเนื้อสัตว 
 

5 เร่ืองดิน 
 

              
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพทรายยอมสี    ภาพเด็กกําลังสํารวจดินทรายในสนาม 
 
 
 

6 เร่ืองสัตว 
                                    
 
  
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมเกมหาภาพสัตวเลี้ยง  จากบตัรภาพสัตว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรมรูปแบบศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
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ตัวอยางกิจกรรมการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคเพื่อการเรียนรู 
 

1. ข้ันกระตุนการเรียนรู 2. ข้ันกรองสูมโนทัศน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                3.  ข้ันพัฒนาดวยกิจกรรมศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    4.  ข้ันสรุปสาระสําคญัที่เรียนรู 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
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วันเดือนปเกิด   13  กรกฎาคม  พ.ศ.  2520 
สถานที่เกิด   อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
สถานที่อยูปจจุบัน  219  หมู 9  ตําบลชัยนาม  อําเภอวังทอง 
    จังหวัดพิษณุโลก  รหัสไปรษณีย  65130 
    โทรศัพท  055 – 228185  0879002217 
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน  อาจารยประจําชั้น 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  โรงเรียนสาธติอนุบาลละอออทุิศ  295  แขวงวชระ 
    เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  10300 
    โทรศัพท  02 – 2445571 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2538  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนวังทองพทิยาคม 
    อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก   

พ.ศ. 2541  ครุศาสตรบัณฑิต  เอกการศึกษาปฐมวัย 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 
 พ.ศ. 2550  การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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