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 การวิจยัครั้งนีม้ีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

กิจกรรมการเลนทราย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ คือ  เดก็ปฐมวยัชาย–หญิง  อาย ุ 4–5 ป  ทีก่ําลงัศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา  2551  โรงเรียนอนบุาลสุดารักษ  กรุงเทพมหานคร    

สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 15  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Sample  

Random  Sampling ) ผูวิจยัเปนผูดาํเนนิการทดลองดวยตนเองโดยทาํการทดลองสปัดาหละ  3  วัน  

วันละ  30  นาที  รวมระยะเวลาการทดลอง  8  สัปดาห 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบทดสอบการวัดทักษะการแกปญหา  ซึง่มีคาความ

เชื่อมั่น .87  แผนการจัดกจิกรรมการเลนทราย  แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยเชงิทดลอง One–Group  

Pretest  Posttest  Design  และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  Willcoxon–test  

 ผลการวิจยัพบวา  ทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวัยหลังการทาํกจิกรรมการเลนทราย

สูงขึ้นกวากอนทาํกิจกรรมที่ระดับ  .01 
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 The purpose of this research was  to compare early childhood children’s problem 

solving skills obtained through playing sand activity. 

 The samples used in this study were 4-5 years old children who studied in 

kindergarten 2, second semester, academic year 2008 at Anuban Sudarat School. The 

simple random sampling was used to select 15 children. The experiment was carried for 30 

minutes every day, 3 days per week for 8 consecutive weeks. 

 The research instruments were Problem Solving Skill Test  which has the reliability 

of .87 and Sand Play  Activity Plan. It was the Single Group Pretest – Posttest  Design. The 

statistic of  Willcoxon – test  was used to analyzed data. 

 The results revealed that the problem solying skills of early childhood children 

after Acquired  sand  play activity was significantly higher than before at .01 level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาในการใหคําแนะนําและความ

อนุเคราะหอยางดียิ่งจากทานอาจารย  ดร. พัฒนา  ชัชพงศ  ประธานควบคุมปริญญานิพนธ  อาจารย  

ดร. ราชันย  บุญธิมา  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ไดใหคําปรึกษาแนะนํา  ขอคิดและตรวจแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีและขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย  ดร.สิริ

มา  ภิญโญอนันตพงษ  และศาสตราจารยศรียา  นิยมธรรม  กรรมการสอบปริญญานิพนธ ที่กรุณาให

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ  โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  ปุญญฤทธิ์  อาจารยวราภรณ  นาคะศิริ  

อาจารยอริสา  โสคําภา  อาจารยธีรภรณ  ภักดี  อาจารยกมลธร  ระวิสะญา  อาจารยศิรินยา  ริดมัดที่

ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจและใหคําแนะนําชวยเหลือในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใช

ในการวิจัยในครั้งนี้อยางดียิ่ง 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน  ครูประจําชั้นและนักเรียนชั้นอนุบาลปที่  2  โรงเรียน

อนุบาลสุดารักษ  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ที่ไดใหความรวมมือและอํานวยความสะดวก

แกผูวิจัยเปนอยางดียิ่งในการทดลองและการเก็บขอมูลจนสําเร็วลุลวงไปดวยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอน

ใหความรู  ทักษะ  ประสบการณที่ดีและคุณคาแกผูวิจัยจนทําใหประสบความสําเร็จในการศึกษา 

 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอถาวร  เพ็ญสมบูรณ  คุณแมศรีสุดา  เพ็ญสมบูรณ  ญาติ  

ครอบครัวของผูวิจัยที่ไดใหการสนับสนุนในการศึกษาและเปนผูจุดประกายในการศึกษาตอระดับ

ปริญญาโทของผูวิจัยจนสําเร็จและขอขอบพระคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัยทุกทานที่เปนกําลังใจชวยเหลือสนับสนุนดวยดีเสมอมา  รวมทั้งบุคคลอีกหลายทาน

ที่ไมอาจกลาวนามไดทั้งหมดในที่นี้ที่มีสวนชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทําปริญญานิพนธคร้ัง

นี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธ  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา  มารดา

และบูรพคณาจารยทั้งหลายที่ไดอบรมส่ังสอน  ประสิทธิ์ประสาทความรูและปลูกฝงคุณธรรมความดี

ใหกับผูวิจัยตลอดมา 

    

         หนึ่งฤทัย   เพ็ญสมบูรณ 
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 บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 

โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา 

บุคลิกภาพรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ถาเด็กไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย 

ไดรับการตอบสนองความตองการพื้นฐานทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งไดรับการปลูกฝงใหรูจักคิด 

รูจักทํา กลาแสดงออกและคิดแกปญหาดวยตนเองได อันจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศและ

เติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพของสังคมตอไปในอนาคต  ดังที่บลูม (Bloom.1966: 359) กลาววาเด็ก

ปฐมวัยเปนชวงที่มีความสําคัญตอการวางรากฐานในการพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะพัฒนาการดาน

สติปญญา สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 16) กลาววาเด็กปฐมวัยอายุ 0-6 

ป ถือวาเปนชวงโอกาสทองของการเรียนรู ที่เด็กพัฒนาความสามารถในการเรียนรูมากที่สุด เรียนรูไดดี

ดวยการกระทําเชนเดียวกับเอลไคน (มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช. 2537: 132; อางอิงจาก 

Elkind.1987) ที่กลาววาเด็กปฐมวัยเปนผูเรียนรูโดยธรรมชาติอยูแลว มีความอยากรู อยากเห็น 

ตองการที่จะเรียนรูส่ิงแวดลอมรอบๆ ตัว  และสามารถเรียนรูไดดีที่สุดจากประสบการณตรง ดังนั้น การ

จัดสิ่งแวดลอมและประสบการณที่เหมาะสมในรูปแบบบูรณาการผานการเลน ใหเด็กไดเรียนรูผาน

ประสาทสัมผัสทั้งหา โดยใหโอกาสเด็กไดริเร่ิม สํารวจ คนควา ทดสอบ ทดลองและคนพบสิ่งแปลกตา

ใหมตามความสนใจลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง อันเปนพื้นฐานในการพัฒนาเด็กใหเปนผูที่

คิดอยางมีเหตุผลสามารถแกปญหาชีวิตประจําวันได 

 บุคคลที่สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีความสามารถใน

การแกปญหา เพราะบุคคลที่มีความสามารถในการคิด รูจักทําความเขาใจและแกปญหาตางๆไดดี มัก

เปนคนที่ประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ความอิสระในการคิดจะเปนองคประกอบสําคัญของ

การแกปญหา หากเด็กไดรับการฝกฝนการคิดอยางมีอิสระอยูเสมอ (สุจิตรา ขาวสําอาง.2533:1) ดังที่

กาเย และบรีกจ (แกวตา  คณะวรรณ. 2524: 69; อางอิงจาก Gagne; & Brigges. n.d.) กลาววา การ

แกปญหา เปนทักษะทางปญญา อยางหนึ่งที่สามารถสอนกันได และมุงหวังใหนําความสามารถดานนี้

ไปถายโยงในสถานกรณอ่ืนดังที่ ดิวอี้(Dewey) เพียเจต(Piaget) และบรูเนอร(Bruner) มีความเห็น

สอดคลองกันวา กระบวนการพัฒนาทางสติปญญา ซึ่งรวมถึงการแกปญหานั้นควรใหเด็กไดเรียนรูโดย

การกระทํา (Learning by doing) ปฏิสัมพันธโดยตรงกับส่ิงแวดลอมและคนพบองคความรูดวยตนเอง 

(ราศี ทองสวัสด์ิ 2525:1) กลาวไววาการที่เด็กไดเลนน้ําเลนทรายจะชวยใหเด็กไดพัฒนาสติปญญา
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ดานการใชความคิด ภาษา และชวยใหเด็กไดเรียนรูโครงสรางทางดานสังคม เพียเจต  ไดกลาวถึงการ

เลนของเด็กวาเด็กที่มีโอกาสสัมผัสจับตองสิ่งตางๆที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน หินดิน ทรายน้ํา จะมี

ทักษะในการพัฒนาประสาทสัมผัส การรับรู การเคลื่อนไหว อันเปนการกระตุนความคิดไดดีอีกดวย 

(ภรณี คุรุรัตนะ. 2535: 24)  และความสามารถทางดานความคิดนี้ เปนทักษะที่สามารถฝกฝนกันได 

โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย 

 เนื่องจากเด็กปฐมวัย เปนวัยที่อยูในชวงการเจริญเติบโต มีพัฒนาการทางการคิดและ

สติปญญามากที่สุดเรียนรูไดดีโดยผานประสบการณตรง ผานสื่อที่เปนรูปธรรมเพราะเปนสื่อที่มีตัวตน 

นาสนใจ รับรูโดยตรงผานประสาทสัมผัส โดยเฉพาะการเลน เปนกิจกรรมที่เด็กชอบมากที่สุด เพราะ

การเลนเปนธรรมชาติของวัยเด็ก สอดคลองกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2537: 611) กลาววา 

การเลนเปนธรรมชาติของเด็ก ตอบสนองความตองการและความใครรูของเด็กซี่งนําไปสูการเรียนรูการ

คนพบสิ่งแปลกใหมดวยตนเองจากสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว โดยไมมีใครสอน การเลนทําใหเด็กรูสึกเปน

อิสระ สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุขพรอมที่จะทํากิจกรรมซ้ําเมื่อเกิดความพึงพอใจ โดยไมตองมี

รางวัลหรือส่ิงอื่นมากระตุน ไมวาจะเปนรางวัลหรือการลงโทษ ทั้งยังอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ความคิดริเร่ิมในส่ิงแปลกใหมเปนการกาวหนาในระดับสติปญญา โดยเฉพาะการคิดของเด็ก จึงถือวา

การเลนคือการทํางานของเด็กเปนกิจกรรมหลักในทุกๆดาน มีความสําคัญตอการพัฒนาการของเด็ก

ในทุกๆ ดาน ดังนั้นครูและผูปกครองควรคํานึงถึงความสําคัญของการเลน รวมทั้งการจัดสิ่งแวดลอม

การจัดสื่อประกอบการเลนที่หลากหลาย บนพื้นฐานความรูความเขาใจเรื่องพัฒนาการและความ

สนใจของเด็กแตละวัยเพื่อใหสอดคลองกับความตองการและธรรมชาติของเด็ก เพื่อเปนแนวทางใน

การพัฒนาการคิดแกปญหาใหเกิดขึ้นกับเด็ก เชน กิจกรรมการเลนทราย 

 กิจกรรมการเลนทรายเปนประสบการณการเลนกลางแจงซึ่งอยูภายนอกหองเรียน ครูและ

ผูปกครองควรจะสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเลน เพราะมีความสําคัญตอพัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก 

ตามที่ (สุพร  ชัยเดชสุริยะ. 2531: 45) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเลนทรายไววา ทรายเปน

อุปกรณที่สามารถจัดใหอยูในลักษณะตามความตองการและเปลี่ยนแปลงได ซึ่งเด็กที่ไดการจัด

กิจกรรมการเลนทรายจะไดเห็นสภาพจําลองในลักษณะที่สามารถสัมผัสได  ทรายจึงเปนเครื่องเลนที่

ใหความพึงพอใจแกเด็ก   เด็กมักชอบใชทรายเปนเครื่องมือกอสรางเลน ในระยะเริ่มตนเด็กจะเลน

ทรายเพื่อทดลองเลนกอน เมื่อเด็กไดเลนไปนานๆ จะมีของเลนประกอบ เด็กจะมีโอกาสคิดสิ่งตางๆ 

ตามอารมณและความนึกคิดและทรายเปนสื่อตามธรรมชาติที่จัดหาไดงาย ราคา ไมแพง เด็กจึงชอบ

และพอใจ ทุกครั้งที่มีโอกาสไดเลนทราย ชวยใหเด็กไดเรียนรูคุณสมบัติของทราย รูจักปรับตัว ลดความ

กังวล รูสึกผอนคลายความตึงเครียด ทําใหสนุกสนานเพลิดเพลิน และเปนสิ่งสําคัญใหเด็กไดทดสอบ

กับความคิด รูจักใชเหตุผลพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจในสถานการณนั้นๆ    
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อันเปนพื้นฐานการเตรียมพรอมทางดานการคิด โดยเฉพาะการแกปญหา ดังนั้น การแกปญหาเปน

ทักษะการคิดอีกแบบหนึ่งที่จะสามารถเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการแกปญหาใหแกเด็ก

ปฐมวัย 

 จากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 31) การจัดบริการ

การพัฒนาเด็ก 3 – 5 ป ในระดับปฐมวัยพบวาการจัดการศึกษา ยังขาดคุณภาพในเรื่องการเรียนรูของ

เด็ก การเรียนเนนการทองจําอยางเดียวไมสงเสริมใหเด็กไดใชความคิดตั้งแตเล็กๆ ลงผลใหเด็กไทย

ขาดการคิด ในสวนของการจัดกิจกรรมการเลนและการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกชั้นเรียน  

ครูขาดความเขาใจในการใชส่ือธรรมชาติและวัสดุทองถิ่น เปนตน จากการศึกษางานวิจัยของอุษา สังข

นอย (2531: 63) พบวาการจัดใหเด็กเลนน้ํา เลนทราย ในกิจกรรมกลางแจง ครูยังจัดใหเด็กเลนนอย

มาก ตอมาในป 2531  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (253: 106) ไดรายงานผลการ

ประเมินโครงการอบรมครูโรงเรียนเอกชนป 2531 – 2532 พบวา ในการจัดกิจกรรมกลางแจงกับเด็ก 

การเลนน้ํา เลนทราย เปนกิจกรรมที่ครูจัดใหเด็กนอยที่สุด ซึ่งประสิทธิ์ หะริณสุต (2524: 40) ได

กลาวถึง สาเหตุที่ครูไมเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมของการเลนน้ําเลนทรายวา เพราะครูกลัว

วาการเลนจะทําใหเด็กเปรอะเปอน เสื้อผา   เลอะเทอะ 

 จากแนวคิดและสภาพปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการเลนทราย จะมีทักษะการแกปญหาสูงหรือไมอยางไร ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางสําหรับ

ครู ผูบริหารตลอดจน ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา จะไดใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ

จัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมการแกปญหาสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวยัที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการเลนทราย 
  
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจยัครั้งนี้สามารถใชเปนแนวทางสาํหรับครู ผูปกครอง และผูที่เกีย่วของในการ

จัดการศึกษาใหเหน็ความสาํคัญของกิจกรรมการเลนทรายของเด็กปฐมวัยที่มีผลตอทักษะการ

แกปญหา อีกทั้งยังเปนประโยชนในการเลอืกจัดกิจกรรมการเลนใหสอดคลองกับพฒันาการของเด็ก

ปฐมวัยไดอยางเหมาะสม 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยทั้งชายและหญิง  ที่มีอายุระหวาง 4 - 5 ป ที่

กําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที่  2 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2551 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ 

กรุงเทพมหานคร  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน  30  คน 

 
 กลุมตวัอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ที่มีอายุระหวาง 4 – 5  ป  ที่

กําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที่  2 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2551 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ 

กรุงเทพมหานคร  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน15 คน  โดยการจับฉลากมา 1 

หองเรียน  จากจํานวน 2 หองเรียน 

 

 ตัวแปรที่ศกึษา 

 1.  ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเลนทราย 

 2.  ตัวแปรตาม   คือ ทกัษะการแกปญหา 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. เด็กปฐมวัย   หมายถึง  นักเรียนชาย – หญิง อายุระหวาง 4 – 5 ป  ที่กําลังเรียนอยูชั้น

อนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ  กรุงเทพมหานคร  สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน   

 2. ทักษะการแกปญหา   กระบวนการที่ เด็กตองอาศัยการสั ง เกต  การจําแนก  

การเปรียบเทียบ ประกอบกับความรูความคิดจากประสบการณเดิมมาประยุกตใชเพื่อแกปญหาที่

เผชิญอยูนั้นใหหมดไปตามจุดมุงหมายที่ตองการและสามารถนําประสบการณที่ ไดไปใชใน

ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยแบงทักษะการแกปญหาออกเปน 2 ประเภท

ไดแก   

     2.1 ทักษะการแกปญหาของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน หมายถึง  ปญหาที่เกิดจากการ

กระทําของตัวเด็กเอง โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน 

    2.2 ปญหาของตนเองเกี่ยวของกับผูอ่ืน หมายถึง ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือการ

กระทําของตัวเด็กเอง แตเกี่ยวของกับผูอ่ืน 
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   ทักษะการแกปญหาทั้ง 2 ประเภทนี้ สามารถวัดไดโดยแบบทดสอบสถานการณที่ผูวิจัย

สรางขึ้น 

 3. กิจกรรมการเลนทราย  หมายถึง การที่เด็กมีโอกาสลงมือทํากิจกรรมการเลนทราย 

ในชวงกิจกรรมกลางแจง  โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการคนควาทดลองในสิ่งที่เด็กสงสัย โดยมีส่ือ

และอุปกรณการเลนตางๆ  เชน  กระปอง  ขวดพลาสติก ถวย  ชอน  จาน ชาม กรวย กระชอน เปนตน  

จนเกิดความรูความเขาใจในสิ่งรอบๆตัว ในแตละกิจกรรมมี 3 ข้ันตอน คือข้ันนํา ข้ันดําเนินกิจกรรม 

และข้ันสรุปกิจกรรม  

  ข้ันที่ 1 ข้ันนํา เปนการเตรียมเด็กใหมีความพรอมที่จะเขารวมในกิจกรรมเชน  การสวม

เสื้อกันเปอน แนะนําสื่อและวัสดุอุปกรณในการเลน แนะนําเรื่องความปลอดภัย เปนตน 

  ข้ันที่ 2 ข้ันดําเนินกิจกรรม เปนขั้นที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและครู โดยใชส่ือและ

วัสดุอุปกรณที่มีการจัดเตรียมไวเพื่อกระตุนความสนใจในการเลนอยางอิสระ 

  ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป  เด็กและครูชวยกันเก็บส่ือวัสดุอุปกรณเขาที่ ทําความสะอาดและสนทนา

ถึงกิจกรรมที่ทํา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 
                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมติฐานในการวิจัย 

 การเลนทรายทําใหเด็กปฐมวัยมทีักษะการแกปญหาสูงขึ้น 

 

 
  

 
กิจกรรมการเลนทราย 

 

 

ทักษะการแกปญหา 

1. ปญหาของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอื่น 

2. ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอื่น 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแยกเปนหัวขอ  

ดังนี้ 

 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแกปญหา 

  1.1   ความหมายของทักษะการแกปญหา 

  1.2   ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับทักษะการแกปญหา 

  1.3   ประเภทและลักษณะของทักษะการแกปญหา 

  1.4   รูปแบบกระบวนการและขั้นตอนทักษะการแกปญหา 

  1.5   ความสําคัญของทักษะการแกปญหา 

  1.6   องคประกอบที่มีอิทธิพลตอทักษะการแกปญหา 

  1.7   ทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 

  1.8   การสงเสริมความสามารถในทักษะการแกปญหา 

  1.9   แนวคิดที่เกี่ยวของกับทักษะการแกปญหา 

  1.10 สถานการณและทักษะการแกปญหาจากสถานการณ 

  1.11 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการแกปญหา 

 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนทราย 

  2.1   ความหมายของการเลน 

  2.2   ความสําคัญของการเลน 

  2.3   ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.4   ประเภทของการเลน 

  2.5   การจัดประสบการณและกิจกรรมการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.6   ความหมายและความสําคัญของการเลนทราย 

  2.7   ลักษณะของทราย 

  2.8   วัสดุที่ใชประกอบการเลนทราย 

  2.9   ลักษณะการเลนทรายของเด็กปฐมวัย 

  2.10 ขอควรคํานึงในการเลนทราย 

  2.11 ประโยชนของกระบะทราย 

  2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนทราย 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกปญหา 
 1.1  ความหมายของทักษะการแกปญหา 

 จากการศึกษาพบวา  นักการศึกษาหลายทานใหความหมายของของการแกปญหาในทัศนะ

ตางกัน  ดังนี้ 

 บรอน  เอคสแตรด; และโดมิโนสกิ  (สรวงพร  กุศลสง.2538: 12; อางอิงจาก Bourne , 

Ekstrand; & Dominoski. 1971. The Phychology of Thinking) กลาววา  การแกปญหาเปนกิจกรรม

ที่เปนทั้งการแสดงความรู  ความคิดจากประสบการณเดิมและสวนประกอบของสถานการณที่เปน

ปญหาในปจจุบันนํามาจัดเรียงลําดับใหม  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายเฉพาะอยาง 

 ไอเซนต  วิทเบอรก; และเบริ์น (Eysenck , Wuraburh; & Berne.1972: 4) กวาววา  การ

แกปญหาเปนกระบวนการที่จําเปนตองอาศัยความรูในการพิจารณา  สังเกตปรากฏการณและ

โครงสรางของปญหารวมทั้งตองใชกระบวนการคิด  เพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 

 แอนเดอรสัน  (ทิศนา แขมมณี; และคณะ.  2544: 81; อางอิงจาก Anderson. 1974) 

อธิบายการแกปญหาไววา  เปนความพยายามที่จะไปถึงเปาหมาย 

 แวน ดิก; และคินท  (ทิศนา  แขมมณี; และคณะ .2544: 81; อางอิงจาก Van Dik; & and 

Kintsh. 1983)  นิยามไววาการแกปญหาเปนกระบวนการทางสมองหรือข้ันตอนในการดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการสอนหรือฝกการแกปญหา  มีหลายรูปแบบดวยกัน  ประเด็นมักเปนขอ

ถกเถียงกันบอยๆ   ก็คือ  เราควรจะสอนวิธีการแกปญหาที่เฉพาะสําหรับปญหาแตละประเภทหรือเรา

ควรจะสอนวิธีกลางๆ   ที่สามารถประยุกตใชในการแกปญหาตางๆ   ได  แตละวิธีมีจุดเดนหรือจุดดอย

ตางกัน 

 เบญจา  แสงมลิ  (2545: 94)  กลาววา  การแกปญหา  คือ  ความสามารถในการแกปญหา

ตางๆ   เมื่อพบอุปสรรค  สังเกตจากการชวยเหลือตนเองจนเปนผลสําเร็จ 

 อภิรตี  สีนวล  (2547: 9)  การคิดแกปญหา  หมายถึง  กระบวนการทํางานของสมองซึ่งตอง

อาศัยความรูและประสบการณเดิมมาชวยในการพิจารณาโครงสรางของปญหาตลอดจนการคิดหา

แนวทางปฏิบัติ  เพื่อใหปญหานั้นหมดไปและบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ 

 สรุปไดวา  การแกปญหาเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความรู  ความคิดประสบการณเดิมมา

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง   เพื่อใหปญหานั้นหมดไปตามจุดมุงหมายที่ตองการและสามารถนํา

ประสบการณที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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 1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการแกปญหา 
 การแกปญหาชวยใหผูเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปแกไขปญหาในสถานการณใหมได   

ซึ่งเปนกระบวนการที่ตองอาศัยสติปญญาและความสามารถในการคิด  การคิดและการแกปญหาจึงมี

ความสัมพันธกันอยางแยกไมออก  เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแกปญหาอยางแทจริง  จึงขอกลาว

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการแกปญหา  ดังนี้ 

 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร  Bruner  (สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ. 2523: 6; อางอิงมาจาก Bruner. n.d.) แบงออกเปน 3 ข้ันตอน  คือ 

  1.  Enactive  Stage  เปนขั้นระยะของการแกปญหาดวยการกระทําตั้งแตอายุแรกเกิด ถึง

อายุ  2  ป  เปนขั้นตอนที่เด็กรับรูดวยการกระทําหรือประสบการณ 

  2.   Econic  Stage  เปนขั้นระยะของการแกปญหาดวยการรับรู  แตยังไมรูจักการใช

เหตุผล  เด็กในวัยนี้เกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้นจะเกิดความคิดจากการรับรูเปนสวนใหญและไม

ตองเห็นภาพในขณะนั้น 

  3.  Symbolic  Stage  เปนขั้นที่ไดรับการพัฒนาสูงสุดของบรูเนอร  เด็กสามารถใช

ความสัมพันธของส่ิงของและเกิดความคิดรวบยอด  ในสิ่งที่ไมซับซอนได  สามารถถายทอด

ประสบการณโดยการใชสัญลักษณหรือภาษา  สามารถคิดหาเหตุผลที่เขาใจส่ิงที่เปนนามธรรมและ

สามารถใชแกปญหาได 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท  (Piaget) 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท Piaget  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2526: 71) แบงออกเปน  4  ข้ันตามระดับอายุ  ในที่นี้ขอกลาวเพียง  2  ข้ัน  ซึ่งเปนขั้นที่อยูในชวงอายุ 

0 – 6 ป  คือ 

 ข้ันที่  1  ระยะการแกปญหาดวยการกระทํา  (Sensorimotor  Stage)  ตั้งแตแรกเกิดถึงอายุ 

2 ป เด็กรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรมมีความเจริญอยางรวดเร็วทางดานความคิด ความเขาใจ การ

ประสานงานระหวางกลามเนื้อมือกับสายตาและการใชประสาทสัมผัสตางๆ  ตอสภาพที่เปนจริงรอบๆ  

ตัว 

 ข้ันที่  2  ระยะการแกปญหาดวยการรับรู  แตยังไมสามารถใชเหตุผล  (Preoperational  

Stage) อยูในชวงอายุ 2 ป ถึง 6 ป เด็กพยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูกแสดงพฤติกรรมอยางมี

จุดหมาย และสามารถแกปญหาดวยการเปลี่ยนวิธีตางๆ  แตยังมีความสามารถในการวางแผนอยูใน

ขีดจํากัด 
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 จากการการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวของกับการแกปญหาของพิอาเจทและบรูเนอร สรุปไดวา ทั้ง 

2 ทฤษฎีตางใหความสําคัญตอเด็กปฐมวัยมาก เพราะเด็กในวัยนี้เปนวัยที่มีพัฒนาการสติปญญา

เจริญที่สุด การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม โดย

การใชประสาทสัมผัสใหมากที่สุด จะเปนการกระตุนความคิดและพัฒนาการโครงสรางทางสติปญญา 

 
 1.3  ประเภทและลักษณะของทักษะการแกปญหา 

 การแกปญหาของบุคคลเพื่อใหเกิดผลสําเร็จนั้น ตองมีการเปลี่ยนแปลงของแบบแผน

พฤติกรรม หรือตองมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่ตองการ ซึ่งตอง

เกี่ยวของกับลักษณะหรือชนิดของปญหานั้นๆ  

 การิสัน (Garrison) กลาวถึงวิธีการแกปญหาที่พบ  ดังนี้ (Garrison 1956: 261 – 265) 

 1. การลองทําใหมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย  (Setting Activity to Reach the Goal)   

โดยวิธีเดิมหรือวิธีใหม แตยังคงมุงเพื่อบรรลุจุดประสงคเดิม 

 2. การแกปญหาแบบหาทางทดแทนจุดประสงคเดิม (Setting Forth a Substitute Goal) มี

กลวิธีตางๆ  ดังนี้ 

  การชดเชย  (Compensation)  คือ  กระบวนการตั้งจุดมุงหมายอื่นขึ้นแทนจุดหมายเดิม

ที่พบอุปสรรคขัดขวาง 

 3. การแกปญหาแบบปลอมจุดมุงหมายเดิม  (Falsifying the Goal) คือการใชเหตุผลเปน

ขออางที่ไมใชเหตุผลที่แทจริง แตใชชั่วคราวเพื่อใหผานไปเกิดความสบายใจ เปนกลวิธีที่เรียกกันทั่วไป

วา องุนเปรี้ยวมะนาวหวาน 

 4. การแกปญหาแบบถอยหนี  (Evasion of Wathdrawal) คือลืมปญหาและความยุงยากที่

เกิดขึ้นกับตน เพื่อจะไดไมตองแกปญหานั้น 

 5. การแกปญหาอยางใชเหตุผล  (The Rational Approach)  คือการแกปญหาโดยการ 

ใชวิธีวิทยาศาสตร ซึ่งเปนวิธีแกปญหาที่ดีที่สุด 

 โธมัส (Thomas) ไดจําแนกลักษณะการแกปญหาไว 2 ประเภทคือ  (ฉันทนา ภาคบงกช. 

2528: 25; อางอิงจาก Thomas. 1972. Variety of Cognitive Skills: Taxonomies and Model of 

the intellect.) 

 1. ปญหาที่มีคําตอบอยูแลว  ไดแก  การคนควาหาคําตอบในวิชาคณิตศาสตรและ

แบบฝกหัดวิชาวิทยาศาสตร 

 2. ปญหาที่เปดกวางไมมีกฏเกณฑ  เปนปญหาที่เกิดจากความคิดสรางสรรค  ไดแก  

ปญหาสําหรับฝกความคิดสรางสรรค 
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 เฟรดเตอริคสัน  (ฉันทนา  ภาคบงกช. 2528: 25; อางอิงจาก Frederikson. 1984. Review 

of Education Research.) จําแนกการแกปญหาเปน 2 ประเภท คือ 

 1.  ปญหาที่กําหนดชัดเจนหรือปญหาที่มีความสมบูรณ มักใชในวิชาคณิตศาสตรหรือ

วิทยาศาสตร การฝกฝนการแกปญหาวิธีนี้ ชวยใหเกิดกระบวนการคิดที่ฉับไวและอัตโนมัติ เนนการ

แกปญหาเฉพาะดาน งายตอการประเมิน ครูสามารถพบขอบกพรองและทําการแนะนํา ชวยเหลือได

โดยงายจึงใหผลรวดเร็ว แตยากที่จะนําไปสูความคิดระดับสูง 

 2.  ปญหาที่ไมกระจางหรือมีความไมสมบูรณในตัวปญหา จัดเปนปญหาที่มีความซับซอน 

เมื่อทําใหปญหากระจางขึ้นจะสามารถแกไดอยางรวดเร็ว ผูเรียนตองหาความสัมพันธและแยกแยะ

ประเด็นของปญหา โดยอาศัยความรูดานการคิดและความจําเปนที่เกี่ยวกับกฎเกณฑตางๆ  เขามา

ชวยกอนที่จะดําเนินการคิดตามขั้นตอนของการแกปญหาได 

 รัสเซลล แอล เอคคอฟฟ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2536: 6 – 7) จัดประเภทของปญหาออกเปน 

2 ประเภท คือ 

 1. ปญหาที่เกี่ยวของกับการขจัดหรือการทําลายบางสิ่งบางอยางที่มีอยูแลวและไมเปนที่พึง

ปรารถนา เชน ขจัดเสียงรบกวน ความเจ็บไขไดปวย  หนี้สิน เรียกวาปญหาประเภทลบ 

 2. ปญหาเกี่ยวกับการแสวงหาบางสิ่งบางอยางที่ขาดแคลนเพื่อใหเกิดความพอใจ เชน การ

จัดทําหองสมุด ถนนโรงเรียน ซื้อรถยนต เรียกวาปญหาประเภทบวก 

 วรภา ชัยเลิศวนิชกุล (2538: 20) แบงประเภทของปญหา 3 ประเภท ตามความเบี่ยงเบน

ของสภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงๆ  กับความตองการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้โดยยึดความแตกตางของเวลาเปน

หลัก ดังนี้ 

 1. ปญหาขัดของ คือปญหาซึ่งความเบี่ยงเบนไปจากสิ่งหรือมาตรฐานที่เราตองการเกิดขึ้น

ในอดีต ปจจุบันก็ยังคงเปนปญหาอยู และจะยังคงเปนปญหาตอไปในอนาคต หากปญหานี้ไมไดรับ

การแกไข หรือมีการแกไขแลว แตมาตรการที่ใชนั้นไมไดผล เชน ปญหาจราจร ปญหาคอรัปช่ัน 

 2. ปญหาการปองกัน คือปญหาที่สอเคาวา อาจจะเกิดความเบี่ยงเบนขึ้นไดในอนาคต 

เนื่องจากปจจุบันมีเครื่องชี้หรือส่ิงบอกเหตุ หรือมีสถานการณบางอยางที่บอกใหเรารูวา หากไมรีบ

จัดการอยางหนึ่งอยางใดลงไปเพื่อเปนการปองกันแลว ปญหานั้นจะเกิดขึ้นไดอยางแนนอน เชน การ

เตรียมคนใหพรอมเพื่อรับกับเทคโนโลยีใหมๆ  

 3. ปญหาการพัฒนา คือ ปญหาที่หลายๆ  คนอาจจะมองวาไมใชปญหาก็ได ซึ่งเหตุที่เปน

ดังนี้ อาจเนื่องมาจาก สภาพเหตุการณของสิ่งที่ไมตองการใหเกิดขึ้นไดเกิด และสะสมมานาน 

จนกระทั่งรูสึกเปนเรื่องธรรมดาทั่วๆ  ไป ไมเห็นผลเสียอะไร แตปญหาการพัฒนานี้อยูที่วา หากมีการ

ปรับปรุงพัฒนาใหดีที่จะเปนไปในอนาคต ดีกวาที่จะปลอยใหเปนไปเอง 
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 วรภัทร  ภูเจริญ  (2543: 145-146)  กลาวถึงหลักการแกปญหาคลายๆ  กัน คือ 

 1.  ระบุใหไดกอนวาปญหานั้นคืออะไรกันแน 

 2.  นิยามปญหากันใหชัดๆ  

 3.  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหา ศึกษา คนควาเพิ่มเติม ถามผูรู ฯลฯ 

 4.  ระดมสมองและจัดกลุมความคิด เชน ใชเครื่องมือคิวซีทั้ง 7 ประการ 

 5.  มองหาทางเลือกตางๆ  ในการแกปญหา 

 6.  เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมโดยใชเทคนิคเรื่องการตัดสินใจ อาจตองทําประชาพิจารณ (ถา

จําเปน) เชน ใหคนเห็นและวิจารณกันหลายๆ  คน อาจจะติดกระดานวาปญหาคืออะไร ขอมูลเปน

อยางไร ความเห็นจากบุคคลตางๆ  แนวทางเลือกมีอะไรบาง ทําไมจึงเลือกทางนี้ในการแกปญหา 

 7.  เสนองานวันที่จะแกกําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ฯลฯ 

 8.  ลงมือทําตามวงจร PDCA เพื่อแกปญหานั้นๆ  

 โกวิท  วรพิพัฒฑ (ทิศนา  แขมมณี; และคณะ .2544: 106; อางอิงจาก อุนดา นพคุณ. 

2538: 30)  ไดจัดกลุมขอมูลที่มนุษยใชพิจารณาการแกปญหา มี 3 ดาน ดวยกัน คือ 

 1.  ขอมูลเกี่ยวกับตนเอง 

 2.  ขอมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม 

 3.  ขอมูลวิชาการ 

 ในการพิจารณาหาทางแกปญหา บุคคลจะตองพิจารณาขอมูลทั้ง 3 สวนนี้ตองพิจารณา

ควบคูกันไป อยางผสมผสานกลมกลืน จนพบทางออกหรือทางเลือกในการแกปญหาอยางเหมาะสม 

 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2544: 41) กลาวถึงการใชกลยุทธ  STUBS  ในการแกปญหา 

 1.  S – Sketch การมองภาพงานที่ไดรับมอบหมาย อาจตองจัดการใหเปนแนวเสนตรง

เดียวกัน เปนกราฟ หรือเปนตาราง เพื่อแสดงใหเห็นวาเชื่อมโยงอยางไร ตอไปจะตองทําอะไร 

 2.  T – Talk  การพูดคุยหารือเกี่ยวกับปญหา ส่ิงแรกที่ตองทําคืออะไร 

 3.  U – Underline ทําตัวเขาใจความสําคัญของปญหา เพื่อไมใหหลงลืมเงื่อนสําคัญ 

 4.  B – Break Up การแตกยอยปญหา ถามีข้ันตอนมากมายหรือปญหาซับซอนหลายสวน 

จะตองแกในแตละสวนในแตละครั้ง บางครั้งอาจตองแกสวนสุดทายกอน 

 5.  S – Simplifying การทําปญหาใหงายลง ใหแกปญหาสวนที่งายกอน เพื่อใหมีความ

ชัดเจนใน กระบวนการและขั้นสรุป 
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        1.4 รูปแบบกระบวนการและขั้นตอนการแกปญหา 
 กรีนส  (Greens. 1975: 18) ไดแบงระดับในการแกปญหาเปน 6 ระดับ คือ 

 ระดับที่  1  ผูแกปญหารูถึงปญหา 

 ระดับที่  2  ผูแกปญหารูถึงกฎเกณฑในการแกปญหา 

 ระดับที่  3  ผูแกปญหารูการตอบที่ถูกระหวางการทํางาน 

 ระดับที่  4  ผูแกปญหาจะตองเลือก และประเมินการกระทําสําหรับใชในปญหา 

 ระดับที่  5  ผูแกปญหาจัดปญหาใหมหรือสรางวิธีใหม ในการแกปญหา 

 ระดับที่  6  ผูแกปญหาตองตระหนักวาปญหามีอยูทั่วไป 

 ทอแรนซ  (Torrance) กลาวถึงวิธีการแกปญหาในอนาคต (ทิศนา  แขมมณี และคณะ. 

2544: 64-65: อางอิงจาก Crabbe. 1984) มีกรอบแนวคิดการแกปญหา ดังตาราง 

 

ตาราง 1 กรอบแนวคิดขั้นตอนการแกปญหาอนาคตของทอแรนซ 

 

ความหมาย องคประกอบ ขั้นตอน/วิธีการ 
รูปแบบการคิด

ปญหาอนาคตหมายถึง 

รูปแบบการคิดแกปญหา

ที่เร่ิมจากการรับรู

สถานการณที่ยังไม

ปรากฏขึ้นแลวนําเอา

สภาพนั้นเขามาสูระบบ

การคิดแกปญหาหรือ

คนหาคําตอบที่แปลก

ใหม 

องคประกอบจะประกอบดวยการรับรู

สถานการณที่ยังไมปรากฏขึ้น แลวนําสภาพการณ

นั้นมาเขาสูระบบการคิดซึ่งประกอบดวย  

1.ลักษณะการคิดพื้นฐานที่สําคัญคือ การ

คิดคลองแคลว การคิดยืดหยุน การคิดริเร่ิม การ

จินตนาการ การคิดวิเคราะห  และการจัดอันดับ

ความคิด 

2. การใชประโยชนจากขอมูลที่ไดจาก

ลักษณะการคิดแบบตางๆ  ซึ่งจะนําไปสูการใช

ประสบการณและกฎตางๆ  ในการที่จะคนพบ

ปญหาจากสภาพการณที่ไมปรากฏขึ้น และจาก

ขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับความประทับใจและ

ความรูสึกที่เกิดขึ้น 

1. การระดมสมอง

เพื่อคนหาปญหา 

2. การคนหาและ

สรุปปญหาหลัก 

3. การระดมสมอง

เพื่อหาวิธีแกปญหา 

4. การเลือกเกณฑ

เพื่อใชในการประเมินวิธีการ

แกปญหา 

5. การประเมินเพื่อ

หาวิธีการแกปญหา 

6. การนําเสนอวิธี

แกปญหาที่ดีที่สุด 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ความหมาย องคประกอบ ขั้นตอน/วิธีการ 
 3. การคิดแกปญหาเปนการคิดแกปญหา

แบบกลุมและการคิดแกปญหาเปนรายบุคคล โดย

การเนนเทคนิคการระดมสมอง ตลอดการฝกทํา

กิจกรรมผูเรียนแตละคนนําขอมูลที่มีอยูนํามาเสนอ

กลุมตามลําดับคือ 

  1) การนํา เอาขอ มูลที่ มีอ ยู เข ามาสู

กระบวนการคิด เพื่อคนพบปญหาที่เปนไปได หรือ

คาดคะเนวาอาจจะเกิดขึ้นได 

   2) นําปญหาเหลานั้นมาจับประเด็นที่

สําคัญและเกี่ยวของกับสภาพการณแลวนํามาจัด

อันดับความสําคัญ 

   3) การเสนอวิธีแกปญหาหรือทางเลือก

หลายๆ  ทางที่แปลกใหมแกมใหไดมาก 

   4) การนําเสนอเกณฑที่จะนํามาชวยใน

การตัดสินใจหลายๆ เกณฑ แลวเลือกหาเกณฑที่มี

ความเหมาะสมมีความเปนไปไดในแตละสภาพการณ 

   5) การใหคาน้ําหนักความสําคัญของ

วิธีการแกปญหาแตละขอออกมาเปนคะแนน โดย

อาศัยเกณฑมาชวยในการตัดสินใจวาวิธีการใดจะ

นํามาแกปญหาได 

  6) การนําเอาวิธีการแกปญหาที่ไดนั้น

มาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมขอมูลที่เปนไปไดที่จะ

ชวยสนับสนุนและนําเสนอไดอยางเปนระบบ 

 

 

 รูปแบบการสอนแกปญหาแบบ  SSCS Model  เนนการจัดกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดพัฒนา

ทักษะการแกปญหา ซึ่งเปนการฝกใหเด็กไดรูจักใชกระบวนการคิดหาเหตุผลในการแกปญหาดวย

ตนเองโดยใชปญญา หรือ สภาพการณเปนตัวกระตุน ใหเด็กเกิดความตองการที่จะใฝหาความรู เพื่อ

การแกปญหาหรือปรับปรุงสถานการณใหดีข้ึน ซึ่งเด็กตองเปนผูตัดสินใจที่ตองมีอิสระที่จะเลือกวิธีการ

แกปญหาตามขั้นตอนดังนี้ 
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 ข้ันตอนที่  1  Search หมายถึง การคนหาปญหา  แยกแยะสาเหตุของปญหา ซึ่งตอง

ประกอบดวยการระดมความคิด เพื่อที่จะใหเกิดการแยกแยะปญหาตางๆ  ชวยนักเรียนในดานการ

มองเห็นความสัมพันธของมโนคติตางๆ  ที่อยูในปญหานั้นๆ  นักเรียนจะตองอธิบายและใหขอบเขต

ของปญหาดวยมโนคติของนักเรียนเอง ซึ่งจะตองตรงกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว  ในขั้นตอนนี้นักเรียนตอง

หาขอมูลของปญหาเพิ่มเติมโดย อาจหาไดจากการที่นักเรียนตั้งคําถาม ถามครูหรือเพื่อนนักเรียนเอง 

 ข้ันตอนที่  2  Solve หมายถึง การแกปญหาหรือการหาคําตอบของปญหาที่เราตองการ ใน

ข้ันตอนนี้นักเรียนตองวางแผนการแกปญหา รวมไปถึงการวางแผนใชเครื่องมือในการแกปญหา ดวน

ตนเอง เพื่อที่จะหาคําตอบของปญหา ขณะที่นักเรียนกําลังดําเนินการแกปญหา ถาพบปญหาอีก

สามารถกลับไปที่ข้ันตอนที่  1 ก็ไดนักเรียนอาจจะปรับปรุงแผนการของคนที่วางไวโดยการประยุกตเอา

วิธีการตางๆ  มาใช 

 ข้ันตอนที่  3  Create การนําเอาขอมูลที่ไดจากการแกปญหาหรือคําตอบที่ไดมาจัดกระทํา

ใหอยูในรูปของคําตอบสามารถอธิบายใหเขาใจไดงายโดยอาจทําไดโดย การใชภาษาที่งายสละสลวย 

มาขยายความหรือตัดทอนคําตอบ  ที่สามารถอธิบายหรือส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดงาย 

 ข้ันตอนที่  4  Share หมายถึง การที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวดับคําตอบที่ได ทั้งของ

ตนเองและของคนอื่นโดยคําตอบที่เกิดขึ้น อาจจะไดรับการยอมรับหรือไมยอมรับก็เปนได  คําตอบที่

ไดรับการยอมรับ  อาจทําใหเกิดปญหาใหมก็ได  สวนคําตอบที่ไมไดรับการยอมรับนั้น  ก็อาจทําใหเกิด

ปญหาไดเมื่อพบวา มีเหตุผลที่ผิดพลาดในการวางแผนการแกปญหา โดยที่คนอื่นชวยประเมินให 

 กระทรวงศึกษาธิการ  กรมวิชาการ (2540 : 212-215) ไดสนับสนุนใหมีการนํากระบวนการ

แกปญหาไปใชในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหมีทักษะการแกปญหาที่ดี โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1.  การสังเกต ใหผูเรียนไดศึกษาขอมูล รับรู และทําความเขาใจในปญหา จนสามารถสรุป

และตระหนักในปญหานั้น 

 2.  วิเคราะห ใหผูเรียนไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็น เพื่อแยกแยะประเด็นปญหา  

สภาพเหตุการณ และลําดับความสําคัญของปญหา 

 3.  สรางทางเลือก เปนโอกาสใหผูเรียนแสวงหาทางเลือก ในการแกปญหาอยางหลากหลาย 

ซึ่งอาจมีการทดลองคนควา ตรวจสอบ เพื่อเปนขอมูลประกอบ 

 4.  เก็บขอมูลประเมินทางเลือก ผูเรียนไดปฏิบัติตามแบบแผนและบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อ

รายงานและตรวจสอบความถูกตองของทางเลือก 

 5.  สรุป เปนการสังเคราะหความรูดวยตนเอง อาจจัดทําเปนรูปของรายงาน 

 วรภา  ชัยเลิศวนิชกุล (2538: 21-25)  กลาวถึงกระบวนการแกปญหา จําเปนตองอาศัย

ความรูและทักษะเกี่ยวกับการนําเอาหลักการที่เปนระบบเขามาใช ใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงไปใน
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แนวที่ตั้งจุดมุงหมาย  ไวไมใหสับสนยุงยากหรือกอใหเกิดปญหาใหม กระบวนการแกปญหานี้จะเริ่ม

จาก 

 1.  การกําหนดปญหา 

 2.  การประเมินรวบรวมขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับปญหา 

 3.  การกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการแกปญหา 

 4.  การหาวิธีการแกไขโดยใช Force Field Analysis 

 5.  การจัดทําแผนปฏิบัติการแกปญหา 

 6.  การประเมินผล 

 7.  การติดตามผล 

 อรพรรณ  พรสีมา  (2543: 44-45) ไดกลาวถึงขั้นตอนการแกปญหาประกอบดวย 

 1.  การระบุปญหา ปญหาควรมีลักษณะชัดเจน นาสนใจ มีความสําคัญและเหมาะสมตอผู

แกปญหา และควรเปนคําถามที่ทาทายความรูความสามารถ 

 2.  การระดมสมอง เปนการฝกการคิดและการทํางานเปนกลุม โดยกระตุนใหแตละคนฝก

คิดเกี่ยวกับวิธี หรือแนวทางแกปญหาที่อาจเปนไปได ฝกการฟงและการเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 

การจดบันทึกความคิดเห็น 

 3.  การเลือกแนวทางแกปญหาเปนการรวมพิจารณาขอดี – ขอจํากัดของแนวคิดในขอ  2 

แลวเลือกปฏิบัติที่วาดีที่สุด 

 4.  การทดลองและนําไปใชรวบรวมวัสดุอุปกรณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติตามแนวทางที่

เลือกทดลองปฏิบัติ ทําบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไดปฏิบัติ 

 5.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมกันสังเกตอภิปรายวาแนวทางปฏิบัติประสบผลสําเร็จ

เพียงใด ถายังมาเหมาะสมหรือมีอะไรที่ควรปรับปรุง ถาเหมาะสมดีแลวจะทดลองทางเลือกอื่นๆ  อีก

หรือไม เพื่อเปรียบเทียบแตละแนวทางวาตางกันอยางไร 

 โพยา  Polya  (ศิริกาญจน โกสุมภ , ดารณี  คําวัจนัง. 2544: 68-69) ไดเสนอรูปแบบในการ

แกปญหาและแนวทางในการแกปญหาสําหรับนักเรียน 4  ข้ันตอน ดังนี้ 

 1. เขาใจปญหา (See) ผูแกปญหาตองเขาใจแยกแยะไดวาอะไร คือปญหา ตองคนหาอะไร 

และจะตองทําอะไรบาง ซึ่งผูเรียนควรจะตองแกปญหาโดย 

                 -   อานปญหาอยางระมัดระวัง 

  -  กําหนดวาตองการคนหาอะไร 

  -  ระบุขอมูลสําคัญ 
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 2. วางแผน  (Plan) ผูแกปญหาจะตองรวบรวมขอมูลที่มีอยูและพิจารณาดูวาสิง่ใดทีม่คีวาม

จําเปนในการนําไปแกปญหา ใชแนวปฏิบัติอยางไร และตองคนหาขอมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม ซึ่งผูเรียน

ควรแกปญหาโดย 

  -  รวบรวมขอมูลที่มีทั้งหมดเขาดวยกัน 

    -  พิจารณาแนวปฏิบัติที่เปนไปไดดังนี้ หารูปแบบ รางแผนงาน จัดทําบัญชีรายการยอย

ปญหา คาดเดาและตรวจสอบ ทําตาราง เขียนประโยคแสดงปญหาใหชัดเจน กําหนดงานยอย 

ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 

 3.  ดําเนินงานตามแผน  (Do)  เปนการทําตามขั้นตอนของแผน ถาแผนดังกลาวไมประสบ

ผลสําเร็จก็อาจตองนําไปปรับปรุงบางสวน หรือทําขั้นตอนใหมทั้งหมด ซึ่งผูเรียนควรแกไขปญหาโดย 

  -  นําแผนงานไปปฏิบัติ 

  -  ทบทวนและขยายผลตามที่จําเปน 

  -  สรางแผนงานใหมตามที่จําเปน 

 4.  ตรวจสอบผลงาน (Check) ผูแกปญหาจะตองตรวจสอบดูวา สามารถหาคําตอบใหกับ

เงื่อนไขปญหาหรือสถานการณทีใหมาทั้งหมดหรือไม ความมีเหตุผลของคําตอบ ก็จะไดรับการ

พิจารณาควบคูไปกับทางแกปญหาที่เปนไปไดกับทางอื่นๆ  อีก ซึ่งผูเรียนควรแกไขปญหาโดย 

  -  สรางความมั่นใจวาไดใชขอมูลสําคัญทั้งหมด 

  -  เลือกหาคําตอบใดที่สมเหตุสมผลมากที่สุด 

  -  ตรวจสอบวาสามารถหาคําตอบ(ทางออก) ใหกับเงื่อนไขที่กําหนดใหทั้งหมด 

  -  เขียนคําประกอบประโยค 

 

 ทิศนา  แขมมณี (2544: 49) เสนอขั้นตอนในการคิดและการดําเนินการแกไขปญหาซึ่ง

สามารถชวยใหบุคคลดําเนินการไดอยางเปนระเบียบ ไมสับสน และสามารถแกปญหาไดผลโดยทั่วไป

มีข้ันตอนหลักๆ  ดังนี้ 

 1.  ระบุปญหา 

 2.  วิเคราะหสาเหตุของปญหา 

 3.  แสวงหาทางแกปญหาหลายๆ  ทาง 

 4.  เลือกทางแกปญหาที่ดีที่สุด 

 5.  ลงมือดําเนินการแกปญหาตามวิธีการที่เลือกไว 

 6.  รวบรวมขอมูล 

 7.  ประเมินผล 
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 สรุปไดวาการพัฒนาเพื่อใหเด็กเกิดทักษะการแกปญหานั้น  มีนักการศึกษาหลายทาน ให

ความสนใจและเห็นความสําคัญซึ่งเห็นไดจาก การพยายามคนหากระบวนการแกปญหาหลายรูปแบบ 

เพื่อสงเสริมใหเด็กมีทักษะดานนี้ สวนใหญเร่ิมจากรูวาปญหาคืออะไร ทําความเขาใจปญหา แลว

หาทางแกโดย ใชหลายวิธีการใหเหมาะสมกับสถานการณ ตัดสินใจเลือกทางแกปญหาที่คิดวาดีที่สุด  

ประเมินผลและตรวจสอบหลักจากใชทางเลือกนั้น ซึ่งเปนประโยชนกับเด็กและเปนแนวทางใหกับครู

นําไปประยุกตใช ซึ่งครูตองตัดสินใจเลือกใชกับเด็กใหเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  สวนขั้นตอนใน

การแกปญหาที่หลากหลายตองอาศัยประสบการณที่เปดโอกาสใหกับเด็กเรียนรูจะสงผลใหเด็ก

มองเห็นปญหาและแกปญหาได 
 

 1.5  ความสําคัญของทักษะการแกปญหา 
 ความสามารถในการแกปญหาเปนเปาหมายที่สําคัญของการจัดกรศึกษาและมีความสาํคญั

และจําเปนอยางยิ่ง  เพราะผูที่มีความสามารถในการแกปญหา  จะสามารถปรับตนเขากับ

สภาพแวดลอมและสถานการณที่เปนปญหาตางๆ  ซึ่งจะสงผลใหบุคคลนั้น ดํารงชีวิตไดอยางมี

ความสุข 

 ลีโอนารด  เดอรแมน; และไมส  (Leonard, Derman; & Miles. 1963: 45) กลาววา การจัด

ประสบการณเพื่อสงเสริมการแกปญหาของเด็กปฐมวัย มีจุดหมายที่สําคัญ 6 ประการ คือ 

 1.  เพื่อใหมีทัศนคติที่ดี 

 2.  เพื่อใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 

 3.  เพื่อใหแสดงออกดานการตัดสินใจแกปญหา 

 4.  เพื่อใหเขาใจสิ่งตางๆ  และชื่นชมในสิ่งเหลานั้น 

 5.  เพื่อใหมีอิสระในการคิดแกปญหา 

 6.  เพื่อใหมีความเขาใจในความรูทักษะตางๆ  

 ฉันทนา  ภาคบงกช (2528: 53-55)  กลาววา  การแกปญหาเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดของ

การสอนใหเด็กคิด  ครูจึงจําเปนตองปลูกฝงสงเสริมใหเด็กคิดอยูเสมอ เพื่อใหเด็กมีความสามารถใน

การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

 สมหมาย  วันสอน  (2528: 47)  กลาววา การแกปญหาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดใน

ชีวิตประจําวันของมนุษย วิธีการแกปญหาของแตละคนไมจําเปนตองเหมือนกัน เนื่องจากความ

แตกตางระหวางบุคคล 

 วิมล  สําราญวานิช  (2537: 27)  กลาววา  ความสําคัญของการแกปญหาวา ปจจุบัน

นักการศึกษายอมรับกันทั่วไปแลววา การเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในชีวิต 
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จะตองเปนการศึกษาที่สามารถนําไปใชแกปญหาชีวิตประจําวันได และกอใหเกิดความสุขตอผูเรียน  

การจัดกิจกรรมตองควบคูระหวาง ทฤษฎีและปฏิบัติ จึงจะทําใหผูเรียนพัฒนาไปไดทั้งรางกาย และ

จิตใจ อันทําใหเกิดความคิดเปน ทําเปนและแกปญหาไดตอไป 

 รศนา  อัชชะกิจ  (2537: 62)  กลาวถึงความสําคัญของการแกปญหาวา การแกปญหาเปน

เร่ืองจําเปนที่มนุษยทุกเพศทุกวัยมิอาจหลีกเลี่ยงได แตตองประสบเปนประจําตลอดชีวิต กลาวไดวา 

หนาที่ของมนุษยคือ การแกปญหาผูที่มีความสามารถสูงในการแกปญหายอมประสบความสําเร็จ ทั้ง

ในชีวิตสวนตัว ครอบครัว และหนาที่การงาน การแกปญหามีความสําคัญตอความอยูรอด ปลอดภัย

และดําเนินหนาที่การงาน คุณภาพของชีวิตมนุษยจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการปฏิบัติหนาที่และ

ความสามารถในการแกปญหาเปนสําคัญ 

 สําเริง  บุญเรืองรัตน  (2539: 43)  กลาวถึงความสําคัญของการแกปญหาวา เมื่อเกิดปญหา

ทําใหมนุษยแสวงหาวิธีการแกปญหา ส่ิงที่มนุษยใหในการแกปญหานี้เรียกวา ปญญา ดังนั้น ปญญา 

คือพฤติกรรมในการแกปญหานั่นเอง 

 -  ผูที่แกปญหาที่แลวมาได แตไมสามารถแกปญหาใหมไดควรถือวามีปญญานอยกวาที่

แกปญหาเกา และแกปญหาใหมก็ได 

 -  ผูที่แกปญหาที่ยุงยากซับซอนได ควรจะเปนผูมีปญญามากกวา ผูที่แกปญหางายได

เทานั้น 

 -  ผูที่คิดปญหาเองและแกปญหาเอง จะเปนผูที่มีปญญามากกวาผูที่แกปญหาที่ผู อ่ืน

มองเห็น 

 วารี ถิระจิตร  (2541: 73)  กลาววา  คนทุกคนคงไมกลาปฏิเสธวา ไมเคยพบปญหาใน

ชีวิตประจําวัน ทุกวันเราจะพบกับปญหา ไมวาจะเปนปญหาเล็กใหญ แตกตางกันไปแตละบุคคลก็

ข้ึนอยูกับประสบการณ กับความสนใจของแตละบุคคล ถาเรามีประสบการณมากอยูในวัยที่เขาใจ

ปญหาที่พบ และสนใจตอการแกปญหา ก็จะมองปญหานั้นอยางรอบคอบ ไมตื่นตกใจกับปญหา และ

พยายามที่จะหาแนวทางแกไขตามขั้นตอนที่ควรจะเปน จนสามารถพบแนวทางแกไขปญหานั้นไปได 

 จากการศึกษาความสําคัญของการแกปญหา สรุปไดวา การแกปญหาเปนสิ่งที่สําคัญในการ

ดําเนินชีวิต เพราะผูที่มีความสามารถสูงในการแกปญหา จะประสบความสําเร็จทั้งดานชีวิต ครอบครัว 

การงาน ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กรูจักคิด ตัดสินใจและการแกปญหาในสถานการณตางๆ  เพื่อ

เปนประสบการณในการเรียนรู ใหสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

 

 

 



 

 

19 

 1.6  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอทักษะการแกปญหา 
 ความสามารถในการแกปญหา จําเปนตองอาศัยองคประกอบหลายอยางซึ่ง นักการศึกษา

ไดกลาวสรุปถึงองคประกอบในการแกปญหาไวดังนี้ 

 กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2528: 259-260)  กลาววา การแกปญหาแตละครั้งจะสําเร็จหรือไม

นั้นขึ้นอยูกับองคประกอบดังตอไปนี้ 

 1.  ระดับความสามารถของเชาวปญญา คือ ผูมีเชาวปญญาสูงยอมแกปญหาไดดีกวาผูมี

เชาวปญญาต่ํา 

 2.  การเรียนรู ถาเด็กเกิดการเรียนรูอยางแทจริง เขาใจหลักการรับรูตางๆ   ประสบปญหาที่

คลายคลึงกัน ก็จะสามารถแกปญหาไดถูกตองและรวดเร็วขึ้น 

 3.  การเรียนรูคิดแบบเปนเหตุเปนผล โดยอาศัย 

  3.1  ขอเท็จจริงและความรูจากประสบการณเดิม 

    3.2  จุดมุงหมายในการคิดและการแกปญหา 

  3.3  ระยะเวลาการรูจักคิดอยางมีเหตุผลจําเปนตองอาศัยเวลาไตรตรองเหตุผลในการ

แกปญหา 

 อารี  เพชรผุด  (2528: 220) ไดกลาวถึงองคประกอบของการแกปญหาวา เด็กจะแกปญหา

ไดสําเร็จ หรือไมข้ึนอยูกับประสบการณเฉพาะโอกาส รวมทั้งความมีอิสระในการตัดสินใจ 

 ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา  (2538: 31-40) ไดกลาวถึงอุปสรรคตอการคิดแกปญหา แบง

ออกเปน 3 ประเภทใหญๆ  คือ 

 1.  อุปสรรคในการรับรู (Perception block)  คือการมองไมเห็นปญหาที่แทจริง ซึ่งเกิดขึ้นได

จากสภาพการณตางๆ  ดังนี้ 

  1.1  การแยกปญหาไมออกหรือการตีปญหาไมแตก 

        1.2  การมองปญหาในวงแคบจํากัดเกินไป คือการที่มักเนนที่ตัวปญหาและวิธีการ

แบบเดิม โดยไมใหความสนใจตอสภาพแวดลอมหรือวิธีการอื่นๆ  ที่แตกตางออกไป 

  1.3  ไมสามารถอธิบายถึงปญหาได  เร่ืองนี้เกี่ยวของกับอุปสรรคการในการใชภาษาสื่อ

ความหมาย ทําใหความเขาใจกับผูอ่ืน ประเด็นสําคัญอยูที่ความไมเขาใจหรือตีปญหาที่แทจริงไมออก

ตั้งแตตน จึงทําใหไมสามารถพูดอธิบายถึงความตองการได 

  1.4  ไมสังเกตและเก็บขอมูลใหเพียงพอในการแกปญหาที่ซับซอน 

       1.5 การมองไมเห็นความสัมพันธที่หางไกลของสิ่งตางๆ  ซึ่งเกี่ยวของกับความสามารถ

ในการสรางและถายโยงความคิดรวบยอด เชน การมองเห็นความสัมพันธระหวางการแกปญหาใน

สภาพการณหนึ่งกับสภาพการณอ่ืน 
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            1.6 การไมไดมองหรือใชประโยชนส่ิงที่ปรากฏรอบๆ  ในชีวิตประจําวัน เชน การมองเหน็

ปายนั้น ซึ่งสามารถมองเห็นสิ่งที่สังเกตอยูรอบๆ  ตัว เปนคุณลักษณะอยางหนึ่งที่ชวยใหบุคคลได

ขอมูลมาเปนพื้นฐานของการคิดและแกปญหาได 

             1.7 ความไมสามารถแยกเหตุแยกผล ซึ่งคนสวนใหญมักคิดวา รูจักความแตกตาง

ระหวางเหตุและผล ตาความเปนจริงมีการแยกเหตุแยกผลไดชัดเจนนอยมาก 

 2. อุปสรรคดานความเชื่อและคานิยม (Cultural Block) การที่คนเคยชินกับการปฏิบัติตาม

ระเบียบประเพณีที่สังคมกําหนดไว ใหมีความเชื่อและคานิยมเพราะเปนพื้นฐานและกรอบของ

ความคิดที่เร่ิมตน ตั้งแตที่บานมาสูสถานศึกษา ระบบสังคมและสถานที่ทํางาน 

  2.1  ความตองการที่จะคิดและแกปญหาตามรูปแบบเดิม 

  2.2  การถูกครอบงําดวยหลักการประหยัดและปฏิบัติไดจริงซึ่งเกิดจากการอบรมสั่งสอน

ทําใหยากตอการใชจินตนาการและคิดอะไรที่แปลกใหม 

  2.3  ความเชื่อที่ผิดๆ  วาการซักถามและตั้งขอสงสัยโตแยงเปนมารยาทที่ไมเหมาะสมใน

วัฒนธรรมไทย คนที่อยากรูอยากเห็นและชางซักถามเปนมารยาทที่ไมดี และการมีขอสงสัยอยากได

ขอมูลเพิ่มเติมกลายเปนการแสดงความโงเขลาปญญา 

  2.4  การมุงเนนการแขงขันหรือรวมมือมากเกินไป เชน การแสดงออกนอยเกินไป เพื่อให

เขาไดกับความคิดคนอื่นและการแขงขันมากเกินไป ทําใหอยากชนะผูอ่ืนมากกวาการแกปญหาที่

ตองการ 

  2.5  เชื่อตัวเลขสถิติมากเกินไป เชน การคํานวณบางอยางอาจเกิดความสับสน 

  2.6  เชื่อแตการสรุปและภาพพจนที่มีอยูแลวทําใหความคิดของคนเราตอบุคคลนั้นไม

ยืดหยุน 

  2.7  ยึดหลักเหตุผลและตรรกศาสตรมากเกินไป เพราะการยึดกรอบและเหตุผลมาก

เกินไปเปนอุปสรรคตอการคิด 

  2.8  การมีทัศนสุดโตงไมผอนปรน เชื่อตนเองฝายเดียวทําใหไมไดรับขอมูลและความ

ตองการของผูอ่ืนมาเปนประโยชนตอการคิดแกปญหา 

  2.9  มีความรูมากเกินไปหรือนอยเกินไปในเรื่องที่ทํา 

  2.10  การเห็นจินตนาการและความฝนเปนเรื่องไรสาระ 

 3. อุปสรรคทางอารมณ (Emotional block) อุปสรรคทางอารมณเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัว

บุคคลโดยมักเกิดจากความเครียด และการขาดความมั่นใจในตนเอง จนไมสามารถที่จะรับรูหรือคิด

แกปญหาใหไดผล อุปสรรคทางอารมณ ไดแก 
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  3.1  กลัวทําผิดหรือเสียหนาเลยไมยอมแสดงออกทั้งที่อาจเปนความคิดดีๆ  อยูมากมาย 

  3.2  รีบดวนในการตัดสินใจเนื่องจากความเครียด 

  3.3  มีอคติยึดมั่นไมเปลี่ยนแปลง 

  3.4  มุงมั่นตองการความสําเร็จรวดเร็วมากเกินไป 

  3.5  ยึดถือตองการความมั่นคงปลอดภัยมากเกินไป 

  3.6  ความกลัวและไมไวใจผูคนที่เกี่ยวของดวย 

  3.7  ขาดแรงจูงใจที่จะทํางานแกปญหาจนสําเร็จและประเมินผลได 

  3.8  ขาดความกลาหรือความสนใจที่จะทดลองวิธีคิดแกปญหาแบบใหม 

 การขจัดอุปสรรคการคิดแกปญหาอาจพิจารณาขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.  การตระหนักรูและทําความเขาใจกับอุปสรรคทั้ง  3 ดาน แลวดูวาตัวเองมีสวนเกี่ยวของ

กับอุปสรรคเหลานั้นอยางไรบาง 

 2.  ยอมรับอุปสรรคที่ตนมีอยูตามความเปนจริง แลววิเคราะหทบทวนถึงอิทธิพลและผลของ

อุปสรรคนั้นที่มีตอการคิดแกปญหาของตัวเองเทาที่ผานมาแลว 

 3.  ทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและการตัดสินใจของตนเองใหม โดยพยายามขจัดอุปสรรค

การคิดออกไปและประเมินการเปลี่ยนแปลงใหแมนตรงที่สุด ทั้งโดยกระทําเองและอาศัยผูอ่ืนชวย

ประเมิน 

 4.  ฝกปฏิบัติการแกปญหาตามแนวทางใหม โดยพยายามหาสภาพการณและปญหาใหมที่

จะไดทดลองปฏิบัติ 

 5.  บันทึกปญหาอุปสรรค และความกาวหนาของการคิดแกปญหาที่เกิดขึ้นใหมโดยทํา

ขอสังเกตสําคัญไววาอุปสรรคตอการคิดแกปญหามักเกิดขึ้นจาก 1) มองไมเห็นปญหา  2) ไมสามารถ

ใชวิธีการใหมที่แตกตางไปจากเดิม 3) มีความกลัวไมกลาเผชิญกับปญหาหรือทดลองวิธีการใหม 

 ดังนั้นการพัฒนาพฤติกรรมในการแกปญหาของเด็กนั้น ครูจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบ

ที่สําคัญดังกลาว การเปดโอกาสใหเด็กมีอิสระในการตัดสินใจ การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง จะทํา

ใหเด็กมีโอกาสพัฒนาทักษะการแกปญหาไดมากกวาการถูกจํากัดวิธีการ ซึ่งชวยใหเด็กไดพัฒนา

พฤติกรรมในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 1.7  ทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 
 ในการแกปญหาของมนุษยมีวิธีแตกตางกันออกไป  ซึ่งผูประสบกับปญหาจะตองรูจักสังเกต

และพิจารณาใหเขาใจขอเท็จจริงและรูจักคิดอยางมีเหตุผล ตลอดจนการนําประสบการณเดิมมา

ประกอบการใชแกปญหาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ พิอาเจท พบวา ความสามารถใน
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การแกปญหาของเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาขึ้นตามระดับอายุ ซึ่งหลังจากอายุ 2 ขวบ เด็กจะเริ่มใช

ความจําและจินตนาการในการแกปญหา เมื่อเด็กอายุมากขึ้นเด็กจะเขาใจสิ่งตางๆ  ดีข้ึน เด็กปฐมวัย

จะมีความสามารถในการแกปญหาตางกัน ซึ่งอาจเปนผลจากปจจัยตางๆ  เชน ระดับสติปญญา ฐานะ

ทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนการอบรมลี้ยงดูและประสบการณที่เด็กแตละคนไดรับ เนื่องจากเด็กใน

วัยนี้ ยังมีประสบการณนอยและความสามารถในการแกปญหามีขีดจํากัด เพราะการที่เดก็แกปญหาได

ดีหรือไมนั้น เด็กจะตองเขาใจปญหาและมองเห็นแนวทาง ในการแกปญหาที่จําเปนตองอาศัยความรู 

ความคิดและความเขาใจ ที่สําคัญอีกประการ คือ เด็กมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหวิจารณ

นอย ทําใหไมสามารถสรุปลักษณะและคุณสมบัติที่เกี่ยวของ สัมพันธกับปญหามาตัดสินใจแกปญหา

ได 

 สมารท; และรุสเซล (สุจิตตรา  ขาวสําอาง. 2532: 14; Smart; & Russell) ไดชี้ใหเห็นถึง

ลักษณะการคิดของเด็กปฐมวัยดังนี้ 

 1.  เด็กไมสามารถคิดถึงเรื่องอื่นๆ  ไดนอกจากเรื่องของตนเอง หรือเรื่องที่เกี่ยวของกับ

ตนเองเทานั้น 

 2.  เด็กจะเชื่อและยอมรับในส่ิงที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 

 3.  เด็กยังไมสามารถคิดหาเหตุผลและขอสรุปในส่ิงที่มีความซับซอนหรือมีปญหาหลายๆ  

ประการในเวลาเดียวกันได 

 4.  การคิดของเด็กสวนใหญยังไมไดรับอิทธิพลจากสังคม เด็กจึงตองการใหมีการตัดสิน

ขอสรุปของตนเอง 

 นอกจากนี้ กมลรัตน  หลาสุวงษ (2528: 260-261) ไดกลาวถึงการแกปญหาของเด็กไว ดังนี้ 

 1.  การแกปญหาโดยใชพฤติกรรมแบบเดียว โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการแกปญหา เด็ก

เล็กมักใชวิธีการนี้ เนื่องจากยังไมเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง และเปนเหลุผลเมื่อประสบปญหา จะไมมีการ

ไตรตรองหาเหตุผล ไมมีการพิจารณาสิ่งแวดลอม เปนการจําและเลียนแบบพฤติกรรมที่เคยแกปญหา

ได  เนื่องจากเด็กยังไมเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง และเปนเหตุเปนผล 

 2.  การแกปญหาแบบลองผิดลองถูก การแกปญหาแบบนี้มีการวิจัยสรุปลงความเห็นวา

เหมาะสมสําหรับเด็กวัยรุน  เพราะเด็กในวัยนี้ตองการอิสระและตองการแสดงวาตนเปนที่พึ่งได. 

 3.  การแกปญหาโดยการเปลี่ยนแปลงความคิด ซึ่งเปนพฤติกรรมภายในยากแกการสังเกต 

ที่นิยมใชมากที่สุด คือ การหยั่งเห็นนี้ข้ึนอยูกับการเรียนรู และประสบการณเดิม 

 4.  การแกปญหาโดยวิธีทางวิทยาศาสตร การแกปญหาในระดับนี้ถือวา เปนระดับที่สูงที่สุด

และใชไดผลที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการแกปญหาที่ยุงยากซับซอน 
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 ดังนั้นจะเห็นไดวา วิธีการแกปญหาดังกลาว มีสวนที่คลายคลึงกันคือ ตองรูจักปญหาเขาใจ

ปญหาที่เกิดขึ้น แลวจึงหาวิธีการแกปญหา ครูจึงตองพิจารณาขอจํากัดในเรื่องตางๆ  และเขาใจ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กแตละคนมีความแตกตางกัน การจัดประสบการณเพื่อสงเสริม

ใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหาจึงเปนเรื่องสําคัญที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและสามารถนํา

ประสบการณที่ไดรับไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้นจริงได 

 

 1.8  การสงเสริมความสามารถในทักษะการแกปญหา 
 การสงเสริมความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยนั้น สามารถสงเสริมไดดวยการ

จัดกิจกรรมและประสบการณที่มีคุณคา ดังที่ แม็คคลาว , ดริสคอล; และรูพ (Mccown, Driscoll; & 

Roop. 1996: 230) กลาวถึงการสงเสริมการแกปญหาวา เมื่อเด็กไดรับความรูที่อาจเพราะความ

บังเอิญ เขาจะเก็บความรูนั้นไว  ซึ่งเปนการเก็บขอมูลแบบหยาบๆ  แตก็ถือวาพวกเขามีขอมูล ไวเปน

เครื่องมือในการแกปญหาแลว  การแกปญหาในขั้นตอไปซ่ึงเปนการแกปญหาที่ดีกวาการรับความรู 

เกิดจากการทํากิจกรรมโดยอาศัยความรู ความเขาใจ อาศัยพื้นฐานและสามารถพัฒนาไดตามขั้นตอน 

 ฉันทนา  ภาคบงกช (2528: 47-49) ไดเสนอแนวทางในการสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหา ไวดังนี้ 

  1.  การใหความรักความอบอุนสนองความตองการของเด็กอยางมีเหตุผล ทําใหเด็กรูสึก

ปลอดภัย มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมองโลกในแงดี 

 2.  การชวยเหลือพึ่งพาตนเอง การสงเสริมใหเด็กชวยตนเองโดยเหมาะสมแกวัย จะชวยให

เด็กพัฒนาความเชื่อมั่น เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง  ซึ่งเปนพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก

ตอไป 

  3.  การซักถามของเด็กและการตอบคําถามของผูใหญ ความไดรับความสนใจ และตอบ

คําถามของเด็ก สนทนาทางดานความจํา การคิดหาเหตุผล เพื่อใหเด็กไดแสดงออกและฝกการคิด 

เนื่องจากเด็กปฐมวัย มีความกระตือรือรน อยากรูอยากเห็นและชางซักถาม ผูใหญไมควรดุหรือแสดง

ความไมพอใจ 

  4.  การฝกใหเปนคนชางสังเกต ควรจัดอุปกรณหรือส่ิงเราใหเด็กไดพัฒนาการสังเกต โดย

การใหประสาทรบรูทุกดาน การตั้งคําถาม หรือชี้แนะโดยผูใหญจะชวยใหเด็กเกิดความสนใจ และหา

ความจริงจากการสังเกต 

  5.  การแสดงความคิดเห็น เปดโอกาสใหเด็กไดเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ เร่ืองใดเรื่อง

หนึ่งตามความพอใจ  จะชวยใหเด็กกลาแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็น 
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 6.  การใหรางวัล ควรใหรางวัลเมื่อเด็กทําในส่ิงที่ดีงามในโอกาสอันเหมาะสมแสดงความชื่น

ชมและกลาวย้ําใหเกิดความมั่นใจวาเด็กทําในสิ่งที่ดี จะทําใหเด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและมี

กําลังใจที่จะทําในสิ่งที่ดีงาม 

  7.  การจัดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาความคิดของเด็ก และมีบรรยากาศที่เปนอิสระไม

เครงเครียด ชวยใหเด็กรูสึกสบายใจ มีความรูสึกที่ดี ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนาทักษะ

ทางการคิดแกปญหา 

 นอกจากผูปกครองแลว โรงเรียนก็มีสวนที่สําคัญมนการชวยสงเสริมทักษะ ครูจึงควรมีความ

เขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ซึ่ง ฉันทนา  ภาคบงกช (2528: 47-49) ไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรม

เพื่อสงเสริมทักษะแกปญหา ดังนี้ 

 1.  การจัดกิจกรรมควรมีความยากงาย เหมาะสมกับวัย มีลักษณะเปนรูปธรรม มีส่ือ

ประกอบเพื่องายตอการเรียนรูและมีชวงเวลาสั้นๆ  เหมาะสมกับชวงความสนใจของเด็กปฐมวัย 

 2.  จัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตอเด็ก ควรใหเด็กไดเรียนรูและนําไปปฏิบัติได กิจกรรม

ควรอยูในความสนใจของเด็ก  เด็กจะภูมิใจและเห็นคุณคาในสิ่งที่ไดเรียนรู 

 3.  ควรมีการสงเสริมเพื่อใหมีกาเรียนรู เชน การชมเชย การใหรางวัลเปนตน ฯลฯ 

 4.  จัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับกิจกรรม จัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู ไมมีความ

เครงเครียด 

 5.  การสรางทัศนคติที่ดีตอตัวครู  ครูควรปรับปรุงบุคลิกภาพใหเหมาะสมและควรสราง

สัมพันธกับเด็กเปนอยางดี เพื่อทําใหเกิดบรรยากาศของการยอมรับ 

 เจษฎา  ศุภางคเสน  (2530: 28-29)  ไดเสนอแนะวิธีการเสริมทักษะการแกปญหาไวดังนี้ 

 1.  ฝกฝนใหเด็กทําตามขั้นตอนของกระบวนการแกปญหา คือรวบรวมขอมูล ตั้งสมมติฐาน 

รวบรวมวิธีการแกปญหา และทดสอบสมมติฐาน 

 2.  ควรเนนเรื่องรวบรวมขอมูลใหมาก 

 3.  ฝกใหรูจักทักษะในการแกปญหา คือ ฝกใหเด็กคิดเกี่ยวกับปญหา การแกปญหาดวยวิธี

ตางๆ  และกาทํานายผลของวิธีการแกปญหานั้น 

 4.  ใชวิธีการชี้แจงการใชเหตุผล หลีกเลี่ยงวิธีการเขมงวดกับเด็ก 

 5.  เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ิงตางๆ   

 6.  สงเสริมความคิดสรางสรรคใหกับเด็ก เพราะมีความสัมพันธกับการแกปญหา 

 7. ใหโอกาสเด็กไดตัดสินใจดวยตนเอง 

 8.  กระตุนใหเด็กไดคิดในหลายทิศทาง เพื่อนําไปใชกับปญหาที่ยุงยากซับซอน 
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 สมจิต  สวธนไพบูลย  (2541: 91-92)  กลาววา สภาพการเรียนและการสอนที่มุงใหนักเรียน

คิดแกปญหานั้น อาจสงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน ซึ่งอาจจะขึ้นอยูกับ

ปจจัยทางสติปญญา ความรูพื้นฐาน สภาพสังคม ประสบการณ ฉะนั้นครูจึงควรอยางยิ่งที่จะตองจัด

สภาพการณที่สงเสริมการแกปญหา 

 1.  จัดสภาพแวดลอมที่เปนสถานการณใหมๆ   และวิธีการแกปญหาไดหลายๆ  วิธีมาให

นักเรียนฝกฝนมากๆ   

 2.  ปญหาที่หยิบยกมาใหนักเรียนฝกฝนนั้น ควรเปนปญหาใหมที่นักเรียนไมเคยประสบมา

กอน แตตองอยูในวิสัยที่เด็กจะแกได 

 3.  การฝกการแกปญหานั้น ครูควรแนะนําใหนักเรียนไดวิเคราะหปญหาใหชัดเจนกอน วา

เปนปญหาเกี่ยวกับอะไร และถาเปนปญหาใหญ ก็ใหแตกเปนปญหายอย แลวคิดปญหายอย แตละ

ปญหา และเมื่อแกปญหายอยไดทุกขอก็เทากับแกปญหาใหญไดนั่นเอง 

 4.  จัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือจัดสิ่งแวดลอมซึ่งเปนสภาพภายนอกของนักเรียน 

ใหเปนไปในทางที่ เปลี่ยนแปลงได ไมตายตัว นักเรียนจะเกิดความรู สึกวาเขาสามารถคิดคน

เปลี่ยนแปลงอะไรไดบางในบทบาทตางๆ  

 5.  ใหโอกาสนักเรียนไดคิดอยูเสมอ 

 6.  การฝกฝนการแกปญหาหรือการแกปญหาใดๆ  ก็ตามครูไมบอกวิธีการแกปญหาใหตรงๆ  

เพราะถาบอกแลวนักเรียนอาจไมไดใชยุทธศาสตรของการคิดของตนเองเทาที่ควร 

 ศิริกาญจน  โกสุมภ; และดารณี  คําวัจนัง (2544: 70) กลาวถึงบทบาทของครูในการ

ปรับปรุงยุทธศาสตรการแกปญหาดังนี้ 

 1.  สนับสนุนใหนักเรียนใชประโยชนจากรูปแบบ 4 ข้ันตอนของ Polya  ดังนี้ 

  สรางความมั่นใจใหนักเรียนทุกคนเขาใจปญหาที่ถามใหกลุม / ชั้นเรียนไดอภิปรายกัน 

ถาปญหานั้นเขาใจยาก  แนใจวาทักษะที่จําเปนตอการแกปญหาไดรับการปรับปรุงแกไข  สังเกตและ

สอบถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความกาวหนา สนับสนุนใหมีความพยายามใชแนวทางในการแกไข

ปญหาทั้งหมดแมวาอาจจะไมใชการแกปญหาที่ตรงจุดก็ตาม  แกไขปญหาใหเหมาะสมกับ

ความสามารถที่แตกตางกันออกไปอภิปรายและเนนใหเห็นทางแกปญหาที่ประสบความสําเร็จทุกแง

ทุกมุม 

 2.  มุงกระบวนการทางสมองโดย    ตั้งกลุมปญหาใหผูเรียนและใหเวลาในการวิเคราะหและ

เปรียบเทียบความคลายคลึงกันของปญหาใหโอกาสผูเรียนเลือกทักษะที่เหมาะสมกับปญหา  ยอมให

ผูเรียนกระจายสถานการณของปญหาออกเปนสวนๆ  และจัดสวนที่เหมาะสม 
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 3.  ใหเวลาผูเรียนในการหลอมยุทธวิธีใหเขากับปญหา ซึ่งทําใหผูเรียนหยุดนึกถึงปญหานั้น

ชั่วคราว แลวยอนกลับมาศึกษาปญหานั้นใหม 

 4.  ใหผูเรียนพูดคุยปรึกษากันเพื่อคนแนวทางในการแกปญหาใหสําเร็จ 

          5.  กําหนดสถานการณหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนฝกนําเอาประสบการณเกามาใชในการ

แกปญหา 

 6.  ทําใหผูเรียนสํานึกวาปญหาหลายปญหามีทางแกหลายทาง หรือบางทีก็ไมมีทาง 

แกเลย 

 7.  สงเสริมใหผูเรียนหาทางแกปญหาไปหาทางแกปญหาโดยทันที 

 ดังที่ไดกลาวมาจะเห็นวา ทั้งครูและผูปกครองตางก็มีบทบาทที่สําคัญในการสงเสริม

ความสามารถในการแกปญหาใหกับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณหรือกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ

แกปญหาในรูปแบบของการเลน ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน ทั้งยังเกิดทักษะในการแกปญหาดวย

ตนเอง ฝกการคิด การแกปญหาใหมๆ อยู เสมอ ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญของการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 1.9  แนวคิดที่เกี่ยวของกับทักษะการแกปญหา 
 ไวก็อตสกี้  (Vygotsky. Online) เชื่อวา เด็กจะเกิดกระบวนการเรียนรูพัฒนาการทาง

สติปญญาและทัศนคติ เมื่อมีการปฏิสัมพันธและทํางานรวมกับคนอื่น เชน ผูใหญ ครู เพื่อน บุคคล

เหลานี้จะใหขอมูลสนับสนุนใหเด็กเกิดขึ้นในสภาวะแหงการเรียนรูของเด็ก (Zone of Proximal 

Development) ซึ่งหมายถึงสภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาที่ทาทายแตไมสามารถคิดแกปญหาไดโดย

ลําพัง ตองไดรับการชวยเหลือแนะนําจากผูใหญหรือจากการทํางานรวมกับเพื่อนที่มีประสบการณ

มากกวาเด็ก จะสามารถแกปญหานั้นไดและเกิดการเรียนรูข้ึน 

 การใหการชวยเหลือแนะนําในการแกปญหาและการเรียนรูของเด็ก เปนการใหการชวยเหลอื

แกเด็กเมื่อเด็กแกปญหาโดยลําพังไมได เปนการชวยอยางพอเหมาะเพื่อใหเด็กแกปญหาไดดวยตนเอง 

วิธีการที่เขาไปมีปฏิสัมพันธ กับเด็กเพื่อใหการชวยเหลือเด็ก เรียกวา Scaffolding เปนการแนะนํา

ชวยเหลือใหเด็กแกปญหาดวยตนเองโดยวิธีการดังนี้  (เปลว ปุริสาร. 2543: 7; อางอิงจาก Berk; & 

Winster. 1995) 

 1. ใหการแนะนํา  (Club) 

 2. การชวยเตือนความจํา (Remainders) 

 3. การกระตุนใหคิด  (Encouragement) 

 4. การแกปญหาที่สลับซับซอนใหงายลง  (Break the problem down into step) 
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 5. การใหตัวอยาง  (Providing and Example)  หรือส่ิงอื่นๆ ที่ชวยเด็กแกปญหา 

 6. การเรียนรูดวยตัวเอง 

 ซึ่งการใหการชวยเหลือนี้จะมีประสิทธิภาพตองมีองคประกอบและเปาหมาย 5 ประการดังนี้ 

 1.  เปนกิจกรรมการรวมกันแกปญหา 

 2.  เขาใจปญหาและมีวัตถุประสงคที่ตรงกัน 

 3.  บรรยากาศที่อบอุน การตอบสนองที่ตรงกับความตองการ 

 4.  รักษาสภาวะแหงการเรียนรูของเด็ก (Zone of Proximal Development) 

 5.  สนับสนุนใหเด็กควบคุมตนเองในการแกปญหา การจัดสภาพแวดลอม กิจกรรมและ

บทบาทของผูใหญใหเหมาะกับความสามารถและความตองการสนับสนุนใหเด็กควบคุมตนเองในการ

แกปญหา 

 กระบวนการเรียนรูและพัฒนาการทางสติปญญาตามทฤษฎีของไวก็อตสกี้นั้น จะเห็นวาเด็ก

จะพัฒนาการทางดานสติปญญา โดยการที่เด็กเกิดสภาวะที่ไดเผชิญกับปญหาหรือสถานการณและให

เด็กฝกประสบการณการแกปญหาโดยเด็กมีปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  (Vygotsky. 

Online) 

 ไวก็อตสกี้เชื่อวาวัฒนธรรมและสังคมมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางสติปญญา เนื่องจาก ไว

ก็อตกี้ถือวาภาษาเปนเครื่องมือของการคิดและการพัฒนาสติปญญาขึ้นสูง ผูอ่ืน  (Vygotsky. Online)

การใชเหตุผลและความสามารถในการจําชวยพัฒนาภาษาและพัฒนาความคิดของเด็ก  ผูอ่ืน  

(Vygotsky.  Online) 

 เพียเจท  (อรชา วราวิทย. 2536: 12-14) แบงขั้นพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน  4  ข้ัน 

ตามระดับอายุ ซึ่งในที่นี้จะกลาวเพียง 2 ข้ัน ที่อยูในชวงอายุ 0-7 ปดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 ระยะการแกปญหาดวยการกระทํา  (Sensory motor Stage) ตั้งแตแรกเกิดถึงอาย ุ2 

ป เปนชวงวัยของการยึดตนเองเปนศูนยกลาง เด็กจะรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรมมีความเจริญอยาง

รวดเร็วในดานความคิด ความเขาใจ การประสานงานระหวางกลามเนื้อ และสายตา และการใช

ประสาทสัมผัสตางๆ  ตอสภาพที่เปนจริงรอบๆ ตัว เด็กในวัยนี้ชอบทําอะไรซ้ําๆ  บอยๆ  เปนการ

เลียนแบบ พยายาม แกปญหาแบบลองผิดลองถูก เมื่อส้ินสุดระยะนี้เด็กจะมีการแสดงออกของ

พฤติกรรมอยางมีจุดหมายและสามารถแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีตางๆ  เพื่อใหไดส่ิงที่ตองการแต

ความสามารถในการคิดวางแผนของเด็กยังอยูในขีดจํากัด 

 ข้ันที่  2  ระยะแกปญหาดวยการรับรูแตยังไมสามารถใชเหตุผล (Preoperational Stage) 

อยูในชวงอายุ 2-7 ป เด็กพยายามแกปญหาแบบลองผิดลองถูก แสดงพฤติกรรมอยางมีจุดมุงหมาย

และสามารถแกปญหาดวยการเปลี่ยนวิธีการตางๆ  ความสามารถในการวางแผนมีขีดจํากัด เด็ก
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ในชวงอายุ 2-4 ป เร่ิมจะใชเหตุผลเบื้องตน ไมสามารถโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 

เหตุการณหรือมากกวา เพราะเด็กยังยึดตัวเองเปนศูนยกลาง คือ ยึดความคิดของตนเองเปนใหญและ

มองไมเห็นเหตุผลของคนอื่น ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไมคอยถูกตองกับความเปนจริง เด็ก

ในชวงอายุ 4-7 ป จะมีความคิดรวบยอดในสิ่งตางๆ  รอบตัวดีข้ึน รูจักแยกประเภท และแยกชิ้นสิ้นของ

วัตถุ เร่ิมมีพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษแตยังไมแจมชัด รูจักแบงพวกแบงชั้นหรือตัดสินผลของกระทํา

ตางๆ  จากสิ่งที่เขาเห็นภายนอกเทานั้น 

 บรูเนอร  (Bruner. 1969: 55-68) ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน 3 ข้ันตอน 

 1.  ข้ันเอนแอกทีฟ  (Enactive Stage) เปนระยะการแกปญหาดวยการกระทํา เร่ิมต้ังแตแรก

เกิด – 2 ป ซึ่งตรงกับข้ัน  (Enactive Stage) ของเพียเจท  (Piaget) เปนขั้นที่เด็กเรียนรูดวยการกระทํา 

หรือประสบการณมากที่สุด 

 2.  ข้ันไอโคนิก  (Iconic Stage) เปนขั้นระยะแกปญหาดวยการเรียนรู แตยังไมรูจักใช

เหตุผล ตรงกับข้ึนระยะแกปญหาดวยการรับรู แตยังไมสามารถใชเหตุผล  (Preoperational Stage) 

ของเพียเจท เด็กวัยนี้เกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้นและจะเกิดความคิดจากการรับรูสวนใหญและ

ภาพแทนใจ  (Iconic Representation) อาจมีจินตนาการบางแตยังไมลึกซึ้งเทากับข้ัน Concrete 

Operational Stage 

 3.  ข้ันการใชสัญลักษณ (Symbolic Stage) เปนขั้นพัฒนาสูงสุดเปรียบไดกับข้ันการ

แกปญหาดวยเหตุผลกับส่ิงที่เปนนามธรรม (Formula Operational Stage) ของเพียเจท เปน

พัฒนาการพื้นฐานมาจากขั้น Iconic Stage เด็กสามารถถายทอดประสบการณโดยใชสัญลักษณหรือ

ภาพสามารถคิดหาเหตุผลสามารถเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมและสามารถแกปญหาได 

 สรุปไดวา ความสามารถในการแกปญหาของเด็กเปนความสามารถทางการคิดของสมองซึ่ง

สามารถสงเสริมได โดยการจัดประสบการณหรือกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทําไดดวยตัว

เด็กเอง ลักษณะของประสบการณหรือกิจกรรมควรมีความหลากหลายและสอดคลองกับธรรมชาติการ

เรียนรูของเด็กอยางเหมาะสม 

  

 1.10  สถานการณและการแกปญหาจากสถานการณ 
 ฉันทนา  ภาคบงกช  (2528: 25) กลาววา ทฤษฎีการแกปญหาเปน ทฤษฎีที่เกาแกที่สุด และ

มีผูสรางโมเดลการแกปญหาไวมากที่สุด มีพื้นฐานการจัดลําดับข้ันตอน คือเชื่อวาสมรรถภาพทาง

ความคิด ความสามารถแยกยอย และลําดับเพื่อใหสามารถดําเนินการคิดแกปญหาทีละขั้นจนสําเร็จ

ลงดวยดี สวนใหญก็มีข้ันตอนและความละเอียดของขั้นตอน และความซับซอนของปญหาและ

สถานการณ 
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 กิตติ  กลอมเกลี้ยง (2532: 6) กลาวถึงสถานการณกําหนดปญหาวา หมายถึง ขอความ 

รูปภาพ แผนภูมิ การสาธิต การทดลอง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน  ซึ่งเกี่ยวกับ

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน นํามาดัดแปลงและใชเปนตัวอยางในการเรียน เพื่อให

ผูเรียนไดศึกษาวิเคราะหและอธิบายรวมกัน อันจะเปนการกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาและอธิบายรวมกัน  

อันจะเปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความสงสัยและเกิดปญหา 

 ดอลลี  (สุชาดา  สุทธาพันธ. 2532; อางอิงจาก Doyle. 1983. Review of Education 

Research) เด็กควรไดรับการสงเสริมการแกปญหาตั้งแตระดับปฐมวัย โดยมีครูเปนผูกําหนดปญหา

เหมาะสม กับความสามารถของเด็ก สถานการณปญหาควรสอดคลองกับหนวยการสอน การฝกให

เด็กคิดอยางอิสระ นอกจากจะชวยใหเกิดทักษะการแกปญหา ยังชวยลดความกลัวในการเผชิญปญหา

อีกดวย 

 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา การแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดเปนการเปดโอกาส

ใหเด็ก ไดฝกการคิดแกปญหา ถาเปนสถานการณที่นาสนใจเด็กจะสนใจและทําใหเกิดแรงจูงใจที่จะ

เรียนหรือแกปญหา ปญหาควรมีรายละเอียดชัดเจนจนทําใหเกิดความรูสึกวาเปนเรื่องที่ตองแกไข และ

สถานการณปญหาควรสอดคลองกับหนวยการสอน เพื่อฝกใหผูเรียนนําสิ่งที่เรียนรูไปแลว ไปใช

แกปญหาในสถานการณตางๆ   

 

 1.11  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหา 
  งานวิจัยในตางประเทศ 

 ซิลวา บรูเนอร; และเจโนวา (Sylva, Bruner; & Genova. 1976: 193) ไดศึกษาพบวาเด็กที่

ไดรับประสบการณการเลนแบบอิสระ แกปญหาไดดีกวาเด็กที่ไดเลนโดยไดรับการชี้แนะ กลาวคือเด็กที่

เลนอยางอิสระสารมารถแกปญหาไดหลายวิธี มีความพยายามตอเนื่อง มีความยืดหยุนในการ

แกปญหาและเริ่มตนแกปญหาจากวิธีงายไปสูวิธีที่ยากขึ้นตามลําดับ 

 โจนส (Jones. 1986: 3243A-3244A) ไดศึกษาความสามรถในการแกปญหาของเด็ก

ปฐมวัย 38 คน ที่ไดเลนบทบาทสมมติกับเด็กที่ไมไดเลนบทบาทสมมติ ผลการวิจัยพบวา เด็กกลุมที่

เลนบทบาทสมมติความสามารถในการแกปญหาไดดีกวาเด็กที่ไมไดรับการเลนบทบาทสมมติ 

 เชลคลี (ฐิติพร พิชญกุล. 2538: 45; อางอิงจาก Shalee.1986: 2915A. The Effectiveness 

of Teaching Creative Problem  Solving Technique to Enhance the Problem Solving of 

Ability of Kindergarten Student) ไดศึกษาผลการสอนเทคนิคการแกปญหาอยางสรางสรรคที่มีตอ

ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย โดยแบงกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลองเชา กลุมควบคุม

เชา กลุมทดลองบายและกลุมควบคุมบาย กลุมทดลองไดรับการสอนแกปญหาอยางสรางสรรคจํานวน 
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18 บทเรียน บทเรียนละ 30 นาที ในขณะที่กลุมควบคุมเรียนตามหลักสูตรปกติ ผลการศึกษาพบวา 

กลุมทดลองมีความสามารถในการแกปญหาไดสูงกวากลุมควบคุม และกลุมทดลองบายมี

ความสามารถในการแกปญหาสูงที่สุด 

 ลิตเติล  (นุตอนงค  ทัดบัวขํา. 2540: 57; อางอิงจาก Little. 1993. Transfer of Learning 

from Stories to Problem Solving by Children in Kindergarten) ไดศึกษาหาความสัมพันธของการ

ถายโยงการเรียนรู จากเรื่องราวที่มีตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กวัยอนุบาล กลุมตัวอยาง

เปนกลุมเด็กอนุบาลจํานวน 70 คน แบงเปน 5 กลุม วิธีการทดลองคือ ใหเด็กทั้ง 5 กลุม ไดเทป

เร่ืองราวที่เกี่ยวของกับปญหากลุมละ 2 เร่ือง และจะซักถามเรื่องราวเกี่ยวกับ เร่ืองราวซ้ําในชวงเวลาที่

แตกตางกัน ผลวิจัยพบวา เด็กอนุบาลจะมีการถายโยงการเรียนรูเปนพฤติกรรมภายในระยะเวลาที่เปน

เงื่อนไข การเชื่อมโยงความรูของเด็กทันทีทันใด  จะทําใหเด็กมีความสามารถในการแกปญหาไดดี แต

ถากระทําในระยะเวลา 1 สัปดาห เด็กก็สามารถแกปญหาไดดีเชนเดียวกัน 

 ทุชา (สุดาวรรณ  วะวิสะญา. 2544: 15; อางอิงจาก Tsusha. 1993) ศึกษาระหวาง

ความสัมพันธในครอบครัว (discord) และวิธีการแกปญหาทางสังคมของเด็กโดยเฉพาะ บทบาทของ

การเปนตัวแบบและการเปนผูปกครองวา มีความสัมพันธกันโดยตรงหรือไม กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ 

48-74 เดือนที่มีพอแมอยูครบ ไดผานการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกปญหาของสามีภรรยา 

วิธีการแกปญหาในครอบครัวและพฤติกรรมของพอแม การสัมภาษณเด็กใชหุน และเรื่องราวสั้นๆ  

เพื่อใหเด็กเขาใจถึงวิธีการแกปญหาของสังคม และใหคะแนนดานความเปนมิตร และความมั่นคงของ

เด็ก ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธ ในครอบครัว ไมมีผลโดยตรงตอวิธีการแกปญหาของเด็ก แต

วิธีการของพอแมที่ใชในการแกปญหาในครอบครัวและพฤติกรรมของพอแม สามารถทํานายวิธีการ

แกปญหาของเด็ก โดยที่เด็กชายจะแสดงวิธีการแกปญหาที่ใกลเคียงกับวิธีการที่พอใช  ในขณะที่

เด็กหญิงใชวิธีการใกลเคียงกับวิธีการของแม 

 ฮอลล (Hall. 1995) ไดศึกษาวิธีการที่ใชในการแกปญหาตางๆ  ของผูดูแลเด็กที่มีตอ

ความสามารถทางภาษาและการแกปญหาของเด็ก โดยศึกษาวา วิธีการที่ผูดูแลเด็กใชในการลดปญหา

ตางๆ  เชน การลงโทษทางกาย จะมีผลบวกตอภาษาของเด็ก เชนเดียวกับการแกปญหาหรือไม และ

วิธีการที่ใชเหตุผลที่มุงเนนการใชภาษาและวิธีการแกปญหาจะมีผลตอเด็กหรือไม ผลการศึกษา พบวา

เด็กที่ผูดูแลใชวิธีการลงโทษทางกาย ภาพในการแกปญหาจะมีความกาวราว และปฏิเสธที่จะ

แกปญหาของตนเองมากกวาที่ผูปกครองใชวิธีการแบบใหเหตุผล แตไมมีผลโดยตรงตอความสามารถ

ทางภาษาของเด็ก 
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 งานวิจัยในประเทศ 
 วยุภา  จิตรสิงห (2534) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ครูใช

คําถามแบบเชื่อมโยงเนื้อหาและแบบเชื่อมโยงประสบการณ พบวา เด็กปฐมวัยที่ครูใชคําถามแบบ

เชื่อมโยงเนื้อหา และแบบเชื่อมโยงประสบการณมีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 

 วาสนา  เจริญสอน (2537) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคประกอบคําถาม

เชื่อมโยงประสบการณที่มีตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ที่มีตอระดับความเชื่อมั่น

ในตนเองตางกัน พบวา 

 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ประกอบคําถามเชื่อมโยงประสบการณและ

กิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบปกติ ที่จัดกับเด็กปฐมวัย ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นในตนเอง สูง-ต่ํา มี

อิทธิพลรวมกันตอความสามารถในการแกปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .021(P .05) 

 2.  เด็กปฐมวัยที่มีความเชื่อมั่นในตนเองต่ํา เมื่อไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

ประกอบคําถามเชื่อมโยงประสบการณ และกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ที่มีความสามารถในการ

แกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .000 (P =  0.1) 

 3. เด็กปฐมวัยที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เมื่อไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค

ประกอบคําถามเชื่อมโยงประสบการณและกิจกรรมศิลปะปกติ มีความสามารถในการแกปญหา

แตกตางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 4. เด็กปฐมวัยที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและต่ํา เมื่อทํากิจกรรมสรางสรรคแตละรูปแบบ 

มีความสามารถในการแกปญหาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สรวงพร  กุศลสง  (2538) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปฏิบัติ การทดลองกับการเลนเกมการศึกษาแบบปกติ ผลการศึกษา

พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปฏิบัติ ทดลองกับการเลนเกมการศึกษาแบบ

ประสาทสัมผัสกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปกติกับการเลนเกมการศึกษาแบบ

ปกติ มีทักษะการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย

พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบปฏิบัติการทดลองกับการเลนเกมการศึกษา

แบบประสาทสัมผัส มีทักษะการแกปญหาสูงกวากับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในวงกลมแบบ

ปกติ กับการเลนเกมการศึกษาแบบปกติ 

 ฐิติพร  พิชญกุล  (2538) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐแบบกลุมกับแบบรายบุคคล ผลการศึกษาพบวา เด็ก
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ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐแบบกลุมมีความสามารถในการแกปญหาสูงกวาเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐแบบรายบุคคล 

 บุบผา  พรหมศร  (2542) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงและกิจกรรมเครื่องเลนสนาม โดยแบงกลุมทดลองเปน 

2 กลุม    กลุมทดลองที่ 1 ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง สวนกลุมที่ 2 ไดรับการจัดกิจกรรม

การเลนกลางแจงและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเครื่องเลนสนาม ผลการศึกษาพบวา 

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลน

เครื่องเลนสนาม  มีความสามารถในการแกปญหาแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 เปลว ปุริสาร  (2543) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

ประสบการณแบบโครงงาน โดยทําการทดลองกับกลุมเด็กที่มีความสามารถในการแกปญหาสูง และ

กลุมที่แกปญหาต่ํา กลุมละ 10 คน ผลการทดลองพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบ

โครงการทั้งกลุมที่มีความสามารถในการแกปญหาสูงและต่ํา ตางมีความสามารถในการแกปญหา

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 

 ชาติชาย  ปลวาสน  (2544) ไดศึกษาความแตกตางและความเปลี่ยนแปลงความสามารถ

ของการแกปญหาของเด็กปฐมวัย โดยเฉลี่ยรวมแลวแยกเปนรายดาน ไดแกพฤติกรรมการแกปญหา 

ของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน และพฤติกรรมการแกปญหาของผูอ่ืนโดยใชกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ 

ทบทวน ผลการศึกษา พบวา ผลการศึกษาเด็กปฐมวัยกอนจัดกิจกรรม และระหวางการจดักจิกรรมโดย

ใชกระบวนการวางแผนปฏิบัติ ทบทวนในแตละชวงสัปดาหมีความสามารถในการแกปญหาโดยเฉลี่ย

รวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยในระหวางการจัดกิจกรรมในแตละชวง

สัปดาห เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการแกปญหาสูงกกวากอนการจัดกิจกรรม ตลอด

ชวง 8 สัปดาหและ เมื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ที่

ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการวางแผนปฏิบัติ ทบทวน ระหวางชวงสัปดาหพบวา คะแนน

ความสามารถในการแกปญหา โดยเฉลี่ยรวมของเด็กปฐมวัย มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพิ่มข้ึน 

ตลอดชวงเวลา 8 สัปดาห ยกเวนในชวงสัปดาหที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลง และพฤติกรรม

การแกปญหาของตนเองที่ เกี่ยวของกับผู อ่ืน  และพฤติกรรมการแกปญหาของผู อ่ืน  พบวา 

ความสามารถในการแกปญหาของทั้งสองดาน มีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคลองกัน การวิเคราะหแบบ

คะแนนรวม ยกเวน ในสัปดาหที่ 6 ที่ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย  ดานพฤติกรรม

การแกปญหาของผูอ่ืน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

 พรใจ  สารยศ  (2544) ไดศึกษากระบวนการสงเสริมการแกปญหาของเด็กปฐมวัย โดยใช

กิจกรรมวิทยาศาสตรตามแนวคอนสตรัคดิวิสต ผลการศึกษาพบวา 
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 1.  การปรับบทบาทตนเองของผูวิจัยขณะจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร ตามแนวสตรัคดิวิสต 

ดังนี้ ผูวิจัยเปนผูนําเสนอกิจกรรมในสัปดาหที่ 1 -2 สวนบทบาทในการตั้งคําถาม สังเกต และรวบรวม

ขอมูล ผูวิจัยใหความสําคัญทุกสัปดาห 

 2.  เด็กมีการพัฒนาพฤติกรรมการแกปญหา ตามระยะเวลา ดังนี้ 

  - สัปดาหที่ 1 – 2 เด็กมีพฤติกรรมนิ่งเฉย หลีกเลี่ยง และไมเขารวมแกปญหาเมื่อเกิด

สถานการณปญหา 

  -  สัปดาหที่ 3 – 4 เด็กมีพฤติกรรมการแกปญหาที่ตกลงภายในกลุม หรือรายบุคคลได 

แตดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม 

  -  สัปดาหที่ 5 – 8 เด็กมีพฤติกรรมการแกปญหาที่ตกลงภายในกลุม หรือรายบุคคลได

เหมาะสมกับสถานการณปญหา 

 สุดาวรรณ  ระวิสะญา  (2544) ไดศึกษาทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัด

กิจกรรมเนนเครื่องกลอยางงาย ผลการศึกษา พบวา 

 1.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแนวเครื่องกลอยางงาย กอนและหลังการทดลอง มี

ทักษะการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการตัดกิจกรรมแนวเครื่องกลอยางงาย และเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมแบบปกติ มีทักษะในการแกปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 อภิรตี  สีนวล  (2547) ไดศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจดั

กิจกรรมการเลานิทานฉงน ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเลานิทานฉงน มี

ความสามารถในการแกปญหาของตนเอง และความสามารถในการแกปญหาตนเองที่เกี่ยวของกับ

ผูอ่ืนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการสรุปการรวบรวมเอกสารงานวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาความสามารถในการ

แกปญหาของเด็กนั้น สามารถพัฒนาได ผูปกครอง ครู และผูที่เกี่ยวของกับเด็ก ควรจะสงเสริมเด็กใหมี

โอกาสในการแกปญหาของตนเอง และจัดกิจกรรมที่ใหเด็ก ไดคิด ไดตัดสินใจ จะสงผลใหเด็กมี

พัฒนาการแกปญหาไดเปนอยางดี และสามารถนําประสบการณที่ ได รับ ไปใชแกปญหาใน

ชีวิตประจําวันได 
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2.  เอกสารงานและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลนทราย 
 2.1  ความหมายของการเลน 

 คําวา  “ การเลน ”  นั้นมีผูศึกษาคนควาในความหมายไวแตกตางกันมากมาย ดังนี้  

 เฮอรลอค  (Hurlock.1987:290) กลาววา การเลนเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความเพลิดเพลิน

สนุกสนาน โดยไมคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้น และมักเปนกิจกรรมที่บุคคลกระทําโดยไมมีการบังคับ 

 รูดอลฟ  (Rudolph.1984: 95) กลาววา การเลนเปนกระบวนการพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

ของเด็ก คือดานรางกาย ดานสติปญญา ดานอารมณ และสังคม 

 กรีฟฟท   (ภรณี คุรุรัตนะ. 2535: 1; อางอิงจาก Magaret  Lowenfeld. 1967) กลาวถึง การ

เลนวาเปนการแสดงออกถึงจินตนาการของเด็กไดตระหนักถึงสภาพแวดลอม นอกจากนั้นการเลนเปน

การเตรียมตัวสําหรับชีวิตใหอนาคตของเด็กอีกดวย 

 ซูซาน ไอแซค  (ภรณี คุรุรัตนะ.2535:1; อางอิงจาก Susan Isaacs.1972)  กลาววา การเลน

เปนการพัฒนาของเด็กทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

 จีน แมค  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2537: 363; อางอิงจาก Jeanne Mack. n.d.) 

กลาววา “การเลนเปนกิจกรรมที่จะชวยใหเด็กผูเลนสามารถปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม การเลนของ

เด็กเปรียบไดกับการทํางานของผูใหญ จะตางกันก็ตรงที่วาผูใหญทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่วางไว

แตสําหรับเด็กกิจกรรมการเลนจะจบลงในตัวโดยไมไดมุงหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกเหนือไปจากความพอใจ

ตามธรรมชาติ 

 สคารฟ (วิราภรณ ปนทากูล. 2543: 18; อางอิงจาก Scarfe. n.d.) กลาววา การเลนของเด็ก

เปน วีธีการคนพบโลกใหมเปนการทดลองใหเด็กสรางความสัมพันธของตนเองกับโลกโดยรอบการเลน

ทําใหเด็กเรียนรูวิธีเรียน ชวยใหเด็กปรับตัวกับโลก กับชีวิตการงานและฝกทักษะที่จําเปนของชีวิต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลนทําใหเด็กมีความมั่นใจและคนพบตัวเองทีละนอย 

          นิรมล ชยุตสาหกิจ  (2524: 2) ไดใหความหมายของการเลนไววา การเลนเปนการกระทําที่

เปนผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดของเด็ก เปนการปรับตัวเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจกับส่ิงที่รอบตัว

และนําขอมูลที่รูและเขาใจนั้นเขาไปเก็บสะสมไวในโครงสรางทางสติปญญาเพื่อปรับขยายโครงสราง

เดิมใหกวางใหญข้ึน อันเปนการเตรียมพรอมที่จะรับการเรียนรูข้ันตอไปอีก การเลนเปนสวนสําคัญของ

พัฒนาการทางสติปญญาซึ่งเกิดขึ้นเปนลําดับตอเนื่องกัน 

 คณะทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องเลนของเด็ก  (2534: 21-22) กลาววา การเลนเปน

แนวทางหรือวิธีการที่เด็กแปล และถายทอดความหมาย ความเขาใจ และความรูสึกที่มีตอส่ิงเราตางๆ  

รอบๆ ตัว ออกมาเปนการกระทําเพื่อใหตนเองเรียนรู และใหผู อ่ืนรับรูความสามารถของตนเอง 

พฤติกรรมการเลนของเด็กจะมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการทางความคิด ความเขาใจและสังคมของเด็ก 
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 ฉวีวรรณ กินาวงศ  (2534: 223) ใหความหมายการเลนของเด็กวา เปนกิจกรรมหรือการ

กระทําใดๆ  ที่ใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแกเด็ก เพราะการเลนเกิดจากความสมัครใจของเด็กเอง 

ไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น ลักษณะและประเภทของการเลนแตละอยางยอมจะแตกตางกันออกไปตาม

วัยและความตองการของเด็ก 

 จันทร คุปตะวาทิน  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2532: 381) ไดใหความหมายของ

การเลนไว ดังนี้ 

 1.  การเลนเปนการกระทําที่กอใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแกเด็ก โดยที่เด็กไมได

คํานึงถึงผลที่จะตามมา 

 2.  การเลนเปนการใชพลังสวนเกินของเด็ก  เด็กเลนเพราะเด็กมีพลังสวนเกินของกลามเนื้อ 

จึงตองปลดเปลื้องพลังสวนเกินนั้นดวยการเคลื่อนไหวอยูเสมอ 

 3.  การเลนเปนการเรียนรู การคนควาดวยการสัมผัส ทดลอง ฝกใหเด็กรูจักการแกปญหา 

 4.  การเลนเปนการฝกซอมในการเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติกิจกรรมแนบผูใหญตอไป 

 5.  การเลนเปนการแสดงออกทางอารมณ ลดความกดดันและผอนคลายความตึงเครียด 

 6.  การเลนเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงใหเกิดความสัมพันธในสังคม 

 7.  การเลนเปนการทบทวนการปฏิบัติตามวัฒนธรรม เปนการนําเอากิจกรรมของบรรพบุรุษ

ออกมาแสดง และเปนการกระทําตามวิถีชีวิตที่คนรุนเกาเคยกระทํามาแลว 

 8.  การเลนเปนการปรับตัวของเด็กเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจกับส่ิงรอบตัว อันเปนการ

เตรียมพรอมที่จะรับการเรียนรูข้ันตอไปอีก 

 9.  การเลนเปนกระบวนการพัฒนาเด็กทางดานรางกาย อารมร สังคม และสติปญญา 

  

 บุญเยี่ยม จิตรดอน  (2524: 92) ไดใหความหมายของการเลนไวดังนี้ 

 1.  การเลนคือการใชกําลังเหลือใหเปนประโยชน 

 2.  การเลนเปนการพักผอน ขณะเลน เด็กไดผอนคลายความตึงเครียด ไดพักผอนไปในตัว

ดวย 

 3.  การเลนเปนการเตรียมเด็กสําหรับชีวิตในอนาคต เพื่องานเพื่อฝกใหเด็กรูจักหนาที่ที่

จะตองกระทําในอนาคต 

 ประภาพรรรณ  สุวรรณศุข  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.2537:  611) กลาววา การ

เลนหมายถึง การที่เด็กสรางประสบการณใหกับตนเองเพื่อเรียนรูและรับรูส่ิงแวดลอม รวมทั้งสิ่งที่ไมมี

ใครสอนเขาได ดวยการเลนเด็กสามารถชวยใหตนเองสามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงความคิดความ

เขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมเพื่อใหตรงกับความเปนจริงรอบๆ ตัว 
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 กลาวโดยสรุปวา การเลน หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวหรือประสบการณทุกชนิดที่

เกิดขึ้นจากความตองการ ความพึงพอใจ ความสมัครใจของเด็ก ใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ

ชวยระบายความตึงเครียด ลดความกาวราว เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ พรอมที่จะกระทําทุก

เมื่อไมมีการวางแผน ไมมีเปาหมาย ไมมีกฎกติกาที่ตายตัว อาจเปนเลนคนเดียวหรือหลายคนก็ได เปน

การแสดงออกของเด็กในเรื่องการคิด การวางแผน การใชเหตุผล การจินตนาการ การริเร่ิม และเกิดการ

เรียนรู จากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา การคนควา ทดสอบในสิ่งที่เด็กสงสัย เกิดความรูความเขาใจกับ

ส่ิงรอบๆ ตัว ฝกการคิดแกปญหา การคิดพิจารณากอนตัดสินใจที่จะเลนหรือไมเลน สงเสริมพัฒนาการ

ทั้ง 4 ดานของเด็ก อีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมที่จะรับการเรียนรูในขั้นตอไป โดยเฉพาะ

พัฒนาการดานการคิดของเด็ก 

 

 2.2   ความสําคัญของการเลน 
 การเลนเปนกิจกรรมที่เปนหัวใจ และมีความสําคัญยิ่ง ธรรมชาติของเด็กมักจะชอบเลน 

ดังนั้น การเลนนอกจากจะสนองความตองการทางจิตใจแลว ยังเปนสวนหนึ่งของชีวิตเด็ก ขณะที่เด็ก

เลนจะไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความกระฉับกระเฉง ไดเรียนรูในหลายสิ่งหลายอยาง การที่

เด็กมีโอกาสเลนอยางสรางสรรค จะชวยใหมีการกระตุนพัฒนาการ และการใหเหตุผลของเด็กพรอมๆ 

กัน  (พิกุล ประเสริฐศรี. 2527: 41)  นอกจากนี้เลขา ปยะอัจฉริยะ (2523: 44-47) ไดกลาววา การเลน

เปนการตอบสนองความกระตือรือรนใครรูของตนเอง โดยไมมีใครสอน การเลนทําใหเด็กเกิดความรูสึก

อิสระสนุกสนานเพลิดเพลิน และพรอมที่จะทํากิจกรรมซ้ํา เมื่อเกิดความพึงพอใจและสนใจ โดยไมตอง

มีส่ิงอื่นมากระตุนไมวาจะเปนการใหรางวัลหรือลงโทษ ทั้งยังอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเกิดการ

คนพบใหมๆ  อยูเสมอ การเลนมีบทบาท และอิทธิพลอยางมากมายตอการเจริญเติบโตทางรางกาย 

จิตใจ อารมณ และสังคมของเด็ก ทั้งนี้เพราะการเลนเปนวิธีการ หรือทางที่จะชวยใหตนเองสามารถ

ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงความจริง เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงรอบๆ  ตัว 

 เพียเจต  (เยาวพา เดชะคุปต. 2528: 12; อางอิงจาก Piaget. n.d.) กลาวไววา การเลนจะมี

ความสําคัญตอการพัฒนาการทางสติปญญา เด็กสามารถรับรูส่ิงตางๆ  เขามาในสมองไดจากการเลน

ซึ่งเพียเจตไดแบงการเลนไว 3 ประการ คือ 

 1.  บทบาทของการเลน คือการระบายอารมณ 

 2.  การเลนชวยใหเด็กเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 

 3.  การเลนเปนการเรียนรูทางสังคม 
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 ฮารลี แฟรงค; และโกลเดนสัน  (เยาวพา เดชะคุปต. 2528: 11 – 12; อางอิงจาก Harley. 

Frank; & Goldenson. n.d.) ไดศึกษาการเลนและไดสรุปวา การเลนควรมีบทบาทสําคัญ 8 ประการ 

คือ  

 1.  เปนการเลียนแบบการกระทําของผูใหญ 

 2.  เปนการแสดงบทบาทในชีวิตจริงออกมาโดยวิธีการที่เขมขน 

 3.  เปนการแสดงถึงความสัมพันธ และประสบการณ  

 4.  เปนการแสดงออกถึงความตองการ 

 5.  เปนการลดความตองการที่ไมเหมาะสม 

 6.  เปนการแสดงออกของบทบาทที่ไมเหมาะสม 

 7.  เปนกระจกเงาของพัฒนาการ 

 8.  เปนการแกปญหา และทดลองหาวิธีการแกปญหา 

 เยาวพา เดชะคุปต  (2528: 10) เชื่อวา ครูควรสงเสริมพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กดวย

การใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรคอยางเสรี โดยใชกิจกรรมการเลนเปนเครื่องมือ และความเชื่ออันนี้

ไดรับการยอมรับตลอดมา ซึ่งตามธรรมชาติของเด็กแลวมักชอบที่จะเลน การเลนนอกจากจะสนองตอ

ความตองการทางจิตใจแลว ยังเปนสวนหนึ่งของชีวิตเด็กอีกดวย 

        ประไพพรรณ  ภูมิวุฒิสาร  (2526: 58-59) ไดกลาวถึงคุณคาของการเลนวา เปนสิ่งสําคัญ

และเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับเด็ก ดังนั้นจึงควรสงเสริม และชักชวนใหเด็กเลนเพราะ การเลนมีคุณคา

ดังนี้ 

 1. การเลนทําใหเด็กเกิดการเรียนรู เด็กๆ  เลนสํารวจคนหา ทดลองสิ่งใหมๆ  ที่อยูรอบๆ ตัว 

จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู รูจักสิ่งตางๆ  ในสภาพแวดลอมที่เด็กเลน 

 2.  การเลนชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับตนเองในเด็ก การประสบความสําเร็จ คอยๆ 

สรางความมั่นใจในตนเอง 

 3.  การเลนชวยสรางเสริมพัฒนาการทางสังคมของเด็ก การที่เด็กมีโอกาสเลนกับเพื่อน เด็ก

จะเกิดการเรียนรูที่จะอยูกับเพื่อน 

 4.  การเลนชวยลดความเครียด ความวิตกกังวล ความคับของใจ และทําใหเด็กระบาย

อารมณออกมา 

 5.  การเลนชวยสรางพัฒนาการทางดานรางกาย 

 6.  การเลนชวยเสริมพัฒนาการทางภาษา 

 จักรสิน พิเศษสาทร  (2521: 23-24) กลาววา  เราควรฝกเด็กใหรูการสังเกตคนควา หาความ

จริงจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และสงเสริมการจัดประสบการณ โดยใหเด็กลงมือปฏิบัติเอง เพื่อให
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เกิดการเรียนรูโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง และมีความเชื่อวาเด็กจะเรียนรูไดดี เมื่อสภาพการเรียนการ

สอน และประสบการณเปนประสบการณตรง  ควรใหเด็กมีอิสระในการคิด ในการจัดประสบการณ

ดังกลาว ควรมีการลงมือกระทํากับวัตถุ และการกระทํากับกลุม ทั้งนี้เพื่อชวยใหเด็กเรียนรูการทํางาน

กับเพื่อนหรือผูอ่ืน เด็กจะเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุดจากสิ่งที่เปนรูปธรรม นอกจากนี้ การเลนยังชวยกระตุน

การใชสมอง ซึ่งจะทําใหเด็กรูจักการแกปญหาที่พบในขณะเลน  ส่ิงเหลานนี้มีประโยชนตอเด็กใน

อนาคต 

 เบญจา  แสงมะลิ  (2545: 4) ไดกลาวถึงการเลนวามีความสําคัญตอเด็ก ดังนี้ 

 1.  ชวยเสริมใหเด็กมีการสังเกต และมีไหวพริบ 

 2.  ชวยสงเสริมพัฒนาการทางกาย 

 3.  ชวยสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ และสังคม 

 4.  ชวยใหเด็กสนใจสิ่งรอบๆ  ตัว 

 5.  ชวยใหเด็กพรอมที่จะเรียนหนังสือตอไป 

 6.  ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค 

 7.  ชวยสงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 8.  ชวยฝกการแกปญหา และใชวิธีการแกปญหา 

 เกษลดา  มานะจุติ  (2529: 2-3) กลาวถึงความสําคัญของการเลนของเด็กวาชวยใหเด็กเกิด

พัฒนาการในดานตางๆ  ดังนี้ 

 1.  ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู โดยผารกระบวนการคนควาสํารวจ ทดลองใชกลามเนื้อ

ประสาทสัมผัสทั้ง 5  คือ ตา จมูก มือ หู ปาก ใหประสานกัน จนกอใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งไมมี

วิธีการอันใดจะสอนไดดีเทา 

 2.  ชวยใหเด็กมีความคิดสรางสรรค และสงเสริมเชาวปญญาจากการเลน เด็กจะเกิด

ความคิดสรางสรรค มีความคิดริเร่ิมแปลกๆ  ใหมๆ  รูจักใชสติปญญามาประยุกต เพื่อสรางผลงาน

ทางการเลนที่ไมซ้ําซากเชนเดิม หรือเลียบแบบจากตัวอยางที่เคยเห็นอยางเดียว 

 3.  ชวยใหเด็กเกิดทักษะทางสังคมอันเปนพื้นฐานที่จะชวยปลูกฝงใหเด็กมีความเปนผูนํา ผู

ตาม รูจักสับเปลี่ยน รอคอย รอบคอบ วางแผน เสียสละ ใหอภัย และปรับตัวเขากับผูอ่ืน มีน้ําใจตอกัน

และกัน 

 4.  ชวยใหเด็กไดระบายอารมณ ชวยลดความตึงเครียดหรือความสับสนทางอารมณ ซึ่ง

เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพขัดแยงของสิ่งแวดลอม ในระหวางที่เด็กเลน อารมณขุนมัว  ความคับของใจ 

อารมณโกรธ ความเสียใจ ความผิดหวังจะไดรับการระบายเปนการชวยปรับอารมณของเด็กใหกลับสู

สภาวะปกติได 
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 5.  ชวยสงเสริมสุขภาพรางการใหเข็งแรงสมบูรณข้ึน จากการเลนนี้เด็กจะไดเคลื่อนไหวแขน

ขาและอวัยวะทุกสวนของรางกาย  ทําใหทํางานประสานสัมพันธกันไดดี ข้ึน มีทักษะ มีความ

แคลวคลองวองไว และแข็งแรงมากขึ้น 

 จากแนวคิดดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การเลนมีความสําคัญ และจําเปนตอเด็กปฐมวัย

อยางยิ่ง การเลนนอกจากจะทําใหเด็กไดมีอิสระ มีโอกาสแสดงออกในสิ่งที่เด็กตองการแลว การเลนยัง

เปนเครื่องมือในการจัดประสบการณและกิจกรรม ใหเด็กเกิดการเรียนรูดวยความพอใจอยากทดลอง

คนควา เกิดทักษะในกระบวนการ คิดเปน  ทําเปน และแกปญหาเปน การเลนยังเปนการสงเสริม

พัฒนาการทางรางกาย  อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญาของเด็กปฐมวัย ทําใหปรับตัวเขากับ

เพื่อนๆ  เขาใจธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมรอบๆ  ตัวเด็กอีกดวย 

 อาจสรุปไดวา การเลนเปนกิจกรรมที่เปนหัวใจ  และมีความสําคัญยิ่ง ธรรมชาติของเด็ก

มักจะชอบเลน  เพราะการเลนเปนการตอบสนองความกระตือรือรน  เด็กจะรูสึกอิสระสนุกสนาน

เพลิดเพลินพรอมที่จะทํากิจกรรมซ้ําแลวซ้ําเลาดวยความพอใจ  การเลนมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต

ของรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม ทั้งนี้เพราะ  การเลนเปนวิธีการ หรือทางที่จะชวยใหเด็ก

สามารถปรับตัว เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงรอบๆ  ตัว นอกจากนี้การเลนยังชวยพัฒนา  

สงเสริมใหเด็กรูจักสังเกต มีไหวพริบเกิดความคิดสรางสรรค  ฝกการแกปญหา  อันจะเปนการปลูกฝง

ทําใหเกิดทักษะในการคิด ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานที่จะทําใหเด็กคิดเปนในที่สุด  

 

 2.3  ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลนของเด็กปฐมวัย 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา เพียเจต  (เลขา ปยะอัจฉริยะ.  2524: 21 – 22; อางอิงจาก 

Piaget. 1962: 135) กลาวถึงการเลนวา เปนกระบวนการพัฒนาทางดานสติปญญา โดยแบงขั้น

พัฒนาการเลนออกเปน ข้ันการเลนที่ใชประสาทสัมผัสรูสึกกลไกการเคลื่อนไหวตางๆ  (Sensorimotor 

Stage) ในขั้นนี้เด็กยังไมสามารถแยกตัวออกจากสิ่งแวดลอมได ฉะนั้นการเลนของเด็กในระยะแรกเกิด

ถึง 2 ขวบ  จึงมุงที่การนําตัวออกไปประสบกับส่ิงที่ตองการเรียนรูดวยตัวเอง  โดยที่สรรถภาพทาง

รางกายเขารวมดวย ข้ันการเลนที่ใชสัญลักษณ  (Representation Stage)  อยูในวัย  2 – 4 ป ในวัยนี้  

สติปญญาของเด็กพัฒนาขึ้น มีความอยากรูอยากเห็น  และมีความตองการใชความสามารถที่มี

เพิ่มข้ึน เปนไปในแนวที่เร่ิมรูจักใชความคิด  มโนภาพ และจิตนาการใหเจามาเกี่ยวของกับกิจกรรมการ

เลนของตนเอง ระยะนี้จึงเปนระยะที่ความคิดในดานสัญลักษณของเด็กจะกอรูปและพัฒนาขึ้น การ

เลนที่ส่ือความคิดความเขาใจ (Reflective Stage) เด็กอายุประมาณ  4 – 7 ป  ในระยะนี้เด็กจะมี

ความคิดรวบยอดมากขึ้นและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  เด็กสามารถรับรูการจัดหมวดหมูหรือประเภท
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วัตถุ และเหตุการณตางๆ  ไดตลอดจนมีพัฒนาการทางภาษาดีพอที่จะสื่อสารกับคนอ่ืนได การเลน

สวนใหญในระยะนี้จึงเปนการเลนที่มีกฎเกณฑและข้ันตอน 

 ปจจุบันมีผูกําหนดทฤษฎีเกี่ยวกับการเลนไวหลายทฤษฎี สามารถแบงออกเปนกลุมใหญได 

2 กลุมคือ 

 1. ทฤษฎีพลังเหลือใช (Classcical Theories of Play) ไดแก 

  -  ทฤษฎีพลังเหลือใช  (Surplus Energy Theory) ทฤษฎีพัฒนาขึ้นโดยคารลกรอส (Carl  

Gross)  โดยนําแนวคิดมาจากอริสโตเติล  (Aristotal) ซึ่งมีความเชื่อวา  อินทรียจะใชพลังงานประกอบ

กิจกรรม เพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการอันไดแก  การทํางาน  หรือเพื่อประกอบกิจกรรม เพื่อนําไปสู

เปาหมาย  ไดแก การเลน แตการเลนจะเกิดขึ้นไดเมื่ออินทรียมีพลังงานเหลือใชจากการประกอบงาน

แลว 

  -  ทฤษฎีผอนคลาย  (Relaxation Theory)  ทฤษฎีอาศัยแนวคิดที่วาการเลนเปนการ

สนองความตองการที่จะผอนคลายความเครียดทางอารมณ 

  -  ทฤษฎีการเลนโดยสัญชาตญาณ (Instinet Practive Theory) ทฤษฎีเชื่อวา คนมักจะ

เลน เพื่อเตรียมตัวสําหรับชีวิตอนาคต 

 2. ทฤษฎีการเลนรวมสมัย (Contenporary Theories of Play) ไดแก ทฤษฎีจิตวิเคราะหให

ความสนใจเกี่ยวของกับธรรมชาติการเลนของเด็ก ฟรอยด (Freud) ไดกลาวถึงการเลนวา เกิดจาก

ความตองการ และความพอใจ เปนความตองการที่จะสนองความพอใจของตน แต วอลเดอร  

(Walder) มีความเห็นวา การเลนเปนการสนองประสบการณที่ไมพึงพอใจ สวนอีริกสัน (Erikson)  ได

อธิบายการเลนของเด็กวา เปนไปตามขั้นตอนของการพัฒนาการ โดยแบงการเลนของเด็กออกเปน 3 

ข้ันไดแก 

  ข้ันที่ 1.  การเลนเกี่ยวกับตัวเองเริ่มต้ังแตแรกเกิด โดยมีศูนยกลางการเลนอยูที่ตัวเด็กเอง 

  ข้ันที่ 2.  การเลนในโลกของเด็กเอง คือ เด็กจะเลนกับของเลน และวัตถุตางๆ  ที่อยูรอบ 

ตัวเด็ก 

  ข้ันที่ 3.  การเลนในสังคม การเลนนี้จะเร่ิมเมื่อเด็กมีอายุระดับที่จะเขาสถานศึกษา

ปฐมวัยเด็กในระยะนี้เร่ิมเลนกับบุคคลอื่น 

 จากการพัฒนาการดังกลาวจะเห็นวา เด็กแตละวัยมีพฤติกรรมการเลนแตกตางกัน ซึ่ง อารด

เลยและคนอื่นๆ  ไดศึกษาคนควากิจกรรมการเลนของเด็ก และสรุปพฤติกรรมเอาไว 8 ขอ  ดังนี้ 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2526: 527; อางอิงจาก Hartley; & others.  n.d.) 

 1.  เลนเลียนแบบผูใหญ 

 2.  เลนบทบาทชีวิตจริง 
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 3.  สะทอนความสําคัญ และประสบการณ 

 4.  แสดงออกถึงความตองการภายใน 

 5.  ผอนคลายความตึงเครียด 

 6.  แสดงบทบาทตรงขามกับบทบาทที่ไดพบเห็น 

 7.  สะทอนการเจริญเติบโต 

 8.  แกปญหา และทดลองหาทางแกปญหา 

 สมิทธ  (เลขา  ปยะอัจฉริยะ. 2524: 19; อางอิงจาก Smith.  1972) ไดจําแนกพฤติกรรม 

การเลนของเด็กออกเปน  4 แบบ ดังนี้ 

 1.  การเลนเลียนแบบ  (Imaitation) การเลนเลียนแบบ เปนการสะทอนใหผูอ่ืนเห็น และ

ทราบถึงการรับรูส่ิงแวดลอมตางๆ  ของเด็ก การเลนเลียนแบบชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูส่ิงตางๆ  รอบๆ  

ตัวโดยรับรูผานประสาทสัมผัส แตยังไมอาจจะเขาใจ หรือรับรูความหมายในทันที โดยการเลน

เลียนแบบนี้เด็กมักจะเลนเลียนแบบที่คุนเคย และเห็นความสําคัญ สถานการณ หรือส่ิงที่เด็กนํามาเลน

แตกตางกันไปขึ้นอยูกับประสบการณของเด็กแตละคน 

 2.  การเลนสํารวจ  (Exploration) เปนคุณสมบัติประจําตัววัยของเด็กระยะ 3  ป พื้นฐาน

ของการเลนสํารวจ คือ ความสนใจ สงสัย และกระตือรือรน ใครรูในสิ่งที่อยูรอบตัวเด็ก ในการเลน

สํารวจนี้เด็กจะใชประสามสัมผัสในสวนตางๆ  มากกวาการสัมผัสจับตองหรือดูเฉยๆ  เด็กอาจจับจ้ีไช

ของเลนไปมาลองดู หรือพยายามฟงวาสียงมาจากสวนไหนของเครื่องเลน การคนหาที่มาของเสยีงดวย

การถอดออกดู การเลนนี้จะนําไปสูพฤติกรรมการคนพบ และการแกปญหาในสถานการณที่เด็กไมเคย

เรียนรูและมีประสบการณมากอน 

 3.  การเลนทดสอบ  (Testing) เด็กจะอาศัยความรูใหมที่ไดจากการสํารวจ  และความรูจาก

ประสบการณที่คุนเคยเปนพื้นฐานนําสิ่งที่เด็กไดสํารวจ ศึกษามาแลวมาเลน เพื่อทดสอบดูวา

คุณสมบัติของเครื่องเลน และวิธีการเลนที่วางไวจะเปนไปตามที่เขาไดคิดไวหรือไม อยางไร เด็กรูจัก

แกปญหาที่เกิดขึ้นมีความสนใจ และพยายามทําใหสําเร็จ  คุณคาที่ไดจากการเลนแบบทดลองทีเ่หน็ได

ชัดคือ สงเสริมพัฒนาการทางดานการรูคิดอยางมีเหตุผล เหตุ และผลจะไดจากการสรุปปรากฏการณ

ที่เกิดจากการทดสอบ การเลนทดสอบนี้ ชวยใหผูเลนมีโอกาสไดเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง และเปนการชวย

ตนเองอีกดวย 

 4.  การเลนสราง  (Construction) เปนการเลนที่ผูเลนสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับ

ส่ิงแวดลอมในลักษณะตางๆ  โดยเด็กจะนําเอาประสบการณของตนมารวมกัน การเลนชนิดนี้จะ

สะทอนใหเห็นถึงความสามารถของเด็ก ในการรวบรวมอารมณ ความคิด และเหตุผลใหสัมพันธกันขึ้น

ใหม 
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 จากการศึกษาทฤษฎี และพฤติกรรมการเลนของเด็ก สรุปไดวา เด็กตั้งแตวัยแรกเกิดจนถึง 6 

ป การเลนของเด็กเปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู การเลนเปนการสนองความตองการความพึง

พอใจของเด็ก ในขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคม จิตใจ อีกทั้ง

ยังพัฒนาสติปญญาของเด็กโดยตรง เด็กจะใชการเรียนรูที่คนพบนั้นมาปรับใชในการคิดแกปญหา การ

เปดโอกาสใหเด็กไดเลนนั้นควรจะจัดสภาพแวดลอม ประสบการณ และกิจกรรมตางๆ  ใหเอื้อตอการ

เรียนรูของเด็กดวย       
 

 2.4  ความหมายและความสําคัญของการเลนทราย 
 โคลัมบัส (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542: 29-30; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 29) การเลน

ของเด็กนั้นไดมีผูจัดประเภทของการเลนไวแตกตางกัน ดังนี้ 

 การเลนออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ การเลนอยางอิสระ (Free Play) และการเลนสมมติ  

(Dramatic Play) ดังนี้ 

  1.  การเลนอยางอิสระ  (Free Play) เปนชวงเวลาที่เด็กจะไดมีโอกาสเลนทั้งภายใน

หองเรียนและภายนอกหองเรียน ซึ่งเด็กควรจะมีอิสระในการเลือกเลนตามลําพังหรือเลนเปนกลุม ครู

ควรจัดอุปกรณและกิจกรรมตางๆ  ใหเด็กเลือกเลนตามที่เขาสนใจ และควรรับอิสรภาพในการเลือก

กิจกรรมหรือเปลี่ยนกิจกรรมไดโดยไมตองขออนุญาตจากครู กิจกรรมที่ครูจัดขึ้นอาจเปนมุมตางๆ  เชน 

มุมบาน มุมบล็อก  กิจกรรมศิลปะตางๆ  มุมสําหรับเลนเกม เคร่ืองเลนเกมตางๆ  ครูควรหาเวลา

สงเสริมใหเด็กสนใจกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยเลือกเวลาที่เด็กอยูรวมกัน เชน ในชั่วโมงสนทนาตอนเชา โดย

ครูอาจเสนอแนะวาเด็กควรทําอะไรบาง ในชวงที่เด็กจะเลนอยางอิสระครูแนะนําขอบเขตในการเลนวา

มีแคไหน เชน ส่ิงที่จะเลนไดกี่คนเมื่อเลนเสร็จแลวควรชวยกันเก็บของ เช็ดโตะใหสะอาดเพื่อใหคนอื่น

มาเลนบาง ชวงเวลาที่เด็กเลน  เปนเวลาที่ชุลมุนและยุงเหยิง แต  ครูควรมองดูรอบๆ  หองเพื่อใหทุก

อยางเรียบรอย เปนระเบียบ และเด็กทุกคนทํางานดวยความสบายใจ ครูควรดูวาอุปกรณขาดเหลือ

อะไรบาง 

 2.  การเลนสมมติ (Dramatic Play) หรือการเลนสมมติทางสังคม (Social Dramatic Play) 

โดยเด็กจะเลนสมมติเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขารูจัก เชน พอ แม หมอ  คนไข ฯลฯ การเลนสมมติจะ

เปนการเลนสรางประสบการณเพื่อใหเด็กเขาใจบทบาทตางๆ   ของผูใหญในสังคมซึ่งเขาจะตองเติบโต

ข้ึน การเลนสมมติไมใชการแสดงบนเวที  แตการเลนสมมติอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา  เมื่อเด็กอยากเลน 

ไมวาขณะนั้นเด็กเลนอยูในหองหรือนอกหอง ที่โรงเรียน ที่บานหรือที่ไหนๆ  ในการเลนสมมติเด็กควรมี

อิสระที่จะคิดและใชจินตนาการไดอยางเสรี เมื่อเด็กเลนสมมติเด็กจะเรียนรูส่ิงตางๆ  ดังนี้ 
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  2.1  โครงสรางของสังคม 

  2.2  ไดมีโอกาสระบายอารมณ 

  2.3  ปรับตัวใหเปนที่ยอมรับของกลุม 

  2.4  เปดโอกาสใหเด็กไดคิดและใชจินตนาการ 

 จันตรี คุปตะวาทิน   (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2532: 393- 394) ไดจัดประเภทการ

เลน ตามลักษณะวิธีที่สงผลตอพัฒนาการของเด็กแบงได 4 ประเภท ดังนี้ 

 1.  การเลนที่สงเสริมทักษะการเคลื่อนไหว ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง 

 2.  การเลนเลียนแบบ เปนการเลนที่เด็กชอบมากมักเลียนแบบจากสิ่งแวดลอมใกลๆ  ตัว

เด็ก และจากเหตุการณประจําวัน เชน การเลนหมอขาวหมอแกง การเลนเปนพอเปนแม  การเลนเลี้ยง

นอง เปนตํารวจ ครู หมอ พอคา ดาราที่ชอบ เปนตน 

 3.  การเลนตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค เปนการเลนที่พัฒนาสูงขึ้นมาจากการ

เลนอื่นๆ  มีการใชความคิดและแสดงความสามารถในตัวออกมา เปนการเลนที่มีความหมาย เชน การ

เลนทรายทําเปนปราสาทราชวัง อุโมงค ใหรถไฟลอด เปนตน 

 4.  การเลนที่สงเสริมทักษะทางภาษา เชน การเลนนิ้ว การเลนรองเพลงและการทําทาทาง

ประกอบ หรือการเลนตามเรื่องในนิทาน เปนตน 

 ทวีพร ณ นคร  (2533: 35-37) ไดรวบรวมการเลนไว  3 ประเภทดังนี้ 

 1. การเลนแบบอิสระ (Unstructured/Free Play) เปนการเลนที่มีลักษณะเปดกวางทําให

เด็ก มีโอกาสในการตัดสินใจ เกิดการคนพบ ไดใชจินตนาการในการเลน การเลนดังกลาวควรไดรับ 

การสนใจ เพราะสามารถสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ  ไดเปนอยางดี 

 2. การเลนแบบชี้แนะ (Structured Play) เปนการเลนที่กําหนดแบบแผนโดยครูเปนผู

แนะนํา การชี้แจงจะเปนสวนหนึ่งที่อาจจะสงเสริมพัฒนาการเด็กไดในบางโอกาสที่เหมาะสม 

 3. การเลนแบบกึ่งชี้แนะ  (Semi Structured Play) เปนการเลนที่อยูระหวางการเลนแบบ

อิสระและการเลนกึ่งชี้แนะ เปนการเลนที่เด็กสามารถที่จะเลือกเลนของไดอยางเสรี ในระหวางเลนครู

สามารถที่จะเขาไปพูดคุยหรือเลนรวมกับเด็กในบางโอกาสที่เหมาะสม 

 ฉวีวรรณ  กินาวงศ  (2534: 115-123) ไดแบงการเลนตามลักษณะสถานที่ได 2 ประเภท คือ 

 1. การเลนในรม (Indoor Play) หมายถึงการเลนตามระเบียบโรงเรียนเลนในหองเรียนหรือ

เลนมุมบาน ซึ่งเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมก็ได  เชน การวาดรูป-ระบายสี การเลนบทบาทสมมติเปน

ตัวละครตางๆ  การเลนขายของ  เปนตน 
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 2. การเลนกลางแจง (Outdoor Play) การเลนกลางแจงหมายถึง การเลนนอกบานหรือนอก

อาคาร อาจเปนสนามกวางๆ  บริเวณโรงเรียนหรือสนามเด็กเลนโดยเฉพาะก็ได  การเลนกลางแจงเปน

การเลนที่เด็กรูเปนอิสระ ไดออกกําลัง วิ่ง กระโดด ปนปาย หอยโหน เปนตน 

 มิลลาร  (นิตยา ประพฤติกิจ. 2539; อางอิงจาก Miller. 1968) ไดแบงการเลนของเด็ก

ออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

      1.  การเลนตามลําพัง (Solotary Play) เด็กจะเลนของเลนที่มีความแตกตางจากคนอื่นโดย

ลําพัง ถึงแมวาเด็กจะอยูใกลกับเด็กคนอื่น แตไมปรากฏการสนทนาทางคําพูด เด็กมุงมั่นที่จะเลน

กิจกรรมโดยมีตนเองเปนศูนยกลาง 

           2.  การเลนแบบคูขนาน   (Parallel Play) เด็กจะเลนทามกลางเด็กอื่นๆ  โดยของเลนที่มี

ความคลายคลึงกับเด็กอื่นที่เลนอยู 

 3.  การเลนเปนกลุม  (Associative Play)  สามารถจําแนกออกเปน 

  3.1  การเลนที่มีลักษณะแบบรวมเปนกลุม เด็กจะเลนกับคนอื่นโดยทําตามการเลนของ

กลุมเปนสําคัญ แตสวนใหญเปนการเลนที่ไมมีการกําหนดจํานวนผูเลนหรือมีกฎขอบังคับที่ชัดเจน 

  3.2 การเลนที่มีลักษณะการรวมมือ จะเปนการเลนภายในกลุมที่มีการกําหนดเปาหมาย

ในการเลนอยางชัดเจน เชน การเลนเกมที่กติกากําหนด เปนตน 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเลนสามารถแบงไดตามลักษณะการเลน เชน การเลนคนเดียว 

การเลนแบบคูขนานและการเลนแบบกลุม สวนการเลนที่แบงตามลักษณะของสถานที่จะแบงเปน การ

เลนทั้งในกลางแจงและการเลนในรม การเลนแตละครั้งอาจจะเลนตามที่ตนพอใจหรือทําตามขอตกลง

ของการเลนครั้งนั้นๆ  

 

 2.5  การจัดประสบการณและกิจกรรมการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 
 เปสตาลอสซี่  (Pestalozzi)  กลาววา  การจัดกิจกรรมนั้นตองอาศัยหลักจิตวิทยาและไดสรุป

หลักเกณฑของกิจกรรมสําหรับเด็กไว  ดังนี้ 

 1.  ใหเด็กเขาใจและเห็นสิ่งตางๆ  โดยทางสัมผัสกอน แลวจึงใหเด็กคอยๆ  เรียนรู

ความหมายของสิ่งนั้นๆ  โดยการเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 

 2.  ใหคําแนะนํากับเด็กมากกวาจะทําตามตนเปนผูออกคําสั่งใหเด็กปฏิบัติตาม หนาที่

สําคัญของครูนั้นคือ การใหความชวยเหลือและคําแนะนําเมื่อเด็กพบปญหา 

 3.  สรางความสนใจใหแกเด็ก ครูจะตองกระตุนใหเด็กอยากรูอยากเห็นอยากลงมือกระทํา

ดวยตนเอง 
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 4.  ใหเด็กมีโอกาสพบเห็นและสัมผัสส่ิงที่เรียนรูนั้น  โดยใหเด็กรูวาสิ่งนั้นมีความสัมพันธกับ

ส่ิงอ่ืนอยางไร เด็กจึงเกิดความรูและสามารถสรุปกฎเกณฑข้ึนมาได  การจัดประสบการณการเลน

ทรายใหกับเด็กมีความสําคัญมาก  การเปดโอกาสใหเด็กเกิดจินตนาการและการเรียนรู สราง

ความสัมพันธทางสังคม เกิดการเรียนรูที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน  เปนผูนําและผูตามที่ดี เกิดความเชื่อมั่นใน

ตนเองและยังชวยเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็กอีกดวย 

 

 2.6  ความหมายและความสําคัญของการเลนทราย 
 กระบะทรายเปนโสตทัศนูปกรณประเภทกิจกรรมประเภทหนึ่ง ประกอบดวยกระบะซึ่ง

ภายในบรรจุทรายและของเลนประกอบทรายที่จัดจําลองใหผูเลนเห็นในลักษณะที่คลายของจริง  (สุพร  

ชัยเดชสุริยะ. 2531) 

 ทรายเปนอุปกรณที่สามารถจัดใหอยูในลักษณะตามความตองการและความเปลี่ยนแปลง

ได อาจเปนธรรมชาติ ตนน้ํา ลําธาร ภูเขา เขื่อนหรือไรนา หรือแมแตการเลี้ยงสัตวก็สามารถทําได ซึ่ง

เด็กจะไดรับประสบการณจากกิจกรรมไดโดยตรงไดเห็นสภาพจําลองในลักษณะที่สามารถสัมผัสได 

ดังนั้นทรายจึงเปนเครื่องเลนที่ใหความพึงพอใจแกเด็ก แมแตผูใหญก็ชอบดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก

มักชอบใชทรายเปนเครื่องมือสําหรับกอสรางเลน ในระยะเริ่มตนเด็กจะเลนกับทรายเพียงทดลองเลน

กอน เชน การใหเมล็ดทรายรวงลอดออกทางชองนิ้วมือ ตักทรายใสภาชนะแลวเทออก ตบทรายเลน ขุด

ทรายเปนโพรง โกยทรายใหเปนกอง ทดลองใชพลั่ว เสียมดามสั้นๆ  ขุดทรายและตกแตง ประดับ

ประดาเจดียทราย ปราสาททราย เมื่อเด็กไดเลนกันไปนานๆ  และมีของเลนประกอบ เด็กจะมีโอกาส

คิดสรางสรรคส่ิงตางๆ  ตามอารมณ และความนึกคิด การจัดใหเด็กไดเลนทรายอยางกวางขวางนัน้ คอื

บอทรายที่สรางขึ้น ณ ดานใดดานหนึ่งของสนามเด็กเลน และครูอาจจัดใหเปนกิจกรรมพิเศษสําหรับ

เด็กไดในชั้นเรียนในเวลาที่เด็กไมสามารถออกไปเลนนอกหองหรือกลางแจงเมื่อมีฝนตก 
 

 2.7  ลักษณะของทราย 
 ลักษณะของทรายที่นํามาเลนมี 2 ชนิด คือ ทรายกอสราง และทรายทอง ทรายกอสราง

สําหรับบอทรายกลางแจง ตองใหเปยกอยูเสมอเพื่อสะดวกในการเลนกอสรางและไมเปนอันตรายตอ

การโปรยทรายเลน ถาเปนทรายในกระบะในหองควรเปนทรายทองซึ่งไดจากชายทะเล ถาไมสามารถ

หาไดใหใชทรายกอสราง แตรอนเอาแตสวนที่ละเอียด ทรายในกระบะในหองเรียนควรเปนทรายแหง 

สําหรับเลนตักตวง และจัดเปนเร่ืองเปนราวหรือสถานการณจําลองสําหรับประกอบการสอนเกี่ยวกับ

บทเรียน ความสะอาดของทรายถือเปนสิ่งสําคัญควรมีที่ปดเมื่อเลิกเลน สําหรับทรายในหองอาจทําฝา

ปดไมยากนัก บอทรายกลางสนามก็สามารถทําความสะอาดไดโดยทําตาขายคลุมไว ศัตรูสําคัญของ

บอทรายคือแมวและสุนัขซึ่งชอบมาถายรดบนกองทราย ทําใหสกปรกและมีกล่ินเหม็น นอกจากนี้ยัง
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ตองคอยดูแลไมใหมีเศษแกวหรือกระเบื้องแตก ไมใหมีตัวมดหรือแมลงปนอยู ซึ่งจะเปนอันตรายตอ

เด็ก ตามปกติควรมีการเปลี่ยนทราย 3 เดือนตอ 1 คร้ัง 

 

 2.8  วัสดุใชประกอบการเลนทราย 
 1.  ที่ใสทรายถาเปนไปไดควรมีสองแหง คือในหองเรียนและนอกหองเรียน ที่ใสทรายใน

หองเรียนควรเปนกระบะที่ไมใหญโตนัก จะเปนรูปวงกลม ส่ีเหลี่ยมผืนผาหรือส่ีเหลี่ยมจัตุรัสก็ได ความ

สูงของกระบะทรายควรคิดจากความสูงเฉลี่ยของเด็กในช้ัน คือขอบของกระบะสูงประมาณใตหนาอก

ของเด็กที่ใชเปนมาตรฐาน ถาเปนที่ใสทรายนอกหอง คือบริเวณมุมดานใดดานหนึ่งของสนามที่ใส

ทรายโดยทั่วไปแลวจัดอยูในกระบะทรายและบอทราย กระบะทรายอาจทําดวยไม สังกะสี ไมบุดวย

พลาสติก กระดาษแข็ง ขนาดของกระบะทรายไมจํากัดตายตัว กระบะทรายขนาดเล็กประมาณ 60 x 

90 x 70 เซนติเมตร ตัวกระบะลึกประมาณ 6 นิ้ว กระบะทรายขนาดใหญประมาณ 80 x 120 x 70 

เซนติเมตร   เมื่อนําทรายใสในกระบะแลว การเคลื่อนยายไมสะดวกเนื่องจากทรายมีน้ําหนักมากหาก

ใสลูกกลิ้งใตขาโตะทั้งสี่ขา จะสะดวกตอการเคลื่อนยายหรืออาจใชกะละมังใบใหญหรือกลองกระดาษ

แข็งชนิดบรรจุของที่ไมใชแลวตั้งบนโตะแทนโตะกระบะทรายก็ได ใสทรายประมาณ 3/4  ของความลึก

กระบะ ปูผาพลาสติกรองรับโตะกระบะทรายดวยเพื่อใหเปนอาณาบริเวณการเลนทรายและงายแกการ

ทําความสะอาดทรายที่รวงหลนบนผาพลาสติก 

 2. วัสดุที่ใชเลนกับทรายไมตองแหลมคม อาจไดแก ถวย จาน ชาม ชอนพลาสติกที่ไมใช

แลว กระชอนรอนทราย กระปองพลาสติกฝากระปองพลาสติก ดามไอศกรีม หุนจําลองและสัตว

พลาสติกขนาดสูงประมาณ 1- 4 นิ้ว  แผนไมรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 4x4 นิ้วหรือ

ส่ีเหลี่ยมผืนผาขนาด  2 x 6  นิ้ว ยานพาหนะจําลองขนาดเล็กทําดวยไม  เชน รถหรือเรือแบบตางๆ  

นอกจากนี้อาจใชวัสดุตกแตง อาจมีทั้งกิ่งไม เปลือกไม ใบไมแหง หรือพืชสด ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเนื้อหาที่

ตองการเสริมใหผูเรียนไดมีประสบการณ และนอกจากวัสดุที่กลาวมาแลว ยังอาจวางหุนจําลองขนาด

เล็ก เชน บานไม บานตึก เศษไมตางๆ  ทาสีที่คลายของจริงหรือดินเผาเปนรูปตางๆ  ปูนพลาสเตอร   

(สุพร  เดชสุริยะ. 2531) วัสดุเหลานี้จะมีขนาดแตกตางกันไปตามความเหมาะสมตามสภาพการณจัด

ใหเหมือนจริงนอกจากวัสดุจําลองที่ใชตกแตงกระบะทรายแลว ยังสามารถตกแตงดวยวิธีการดังนี้ คือ 

  2.1 สวนสมมติเปนทะเลหรือหนองบึง ถาตองการใหมีน้ําขังอยูในกระบะควรใชวิธีการ

ขุดทรายใหเปนหลุมและปูดวยแผนพลาสติกชนิดสีหรือชนิดใสก็สามารถเลือกใชไดตามความ

เหมาะสมกับวัสดุที่มีอยู หลังจากนั้นกลบขอบหลุมดวยทรายโดยโรยทับบริเวณขอบถุงพลาสติกนั้น 

  2.2 การสรางเนินหรือภูเขาสําหรับปลูกพืชบนภูเขา ซึ่งมีความจําเปนตองทําใหทราย

เปนกองและเปนชั้น แตจะทําใหยากเพราะถากองทรายสูงขึ้น กองทรายจะทลายลงไดงาย ดังนั้นควร
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ใชดินเหนียวกอข้ึนสลับกับทรายเปนชั้นๆ  จะชวยยึดทรายใหอยูได ถาตองการเปลี่ยนสีดินทรายใหใชสี

ฝุนผสม 

  2.3 ถาใชพืชสดตกแตงควรเลือกขนาดของพืชใหเหมาะสมกับสภาพการจัดขนาดของ

กระบะหรือภาชนะและหมั่นเปลี่ยนพืชใหสดอยูเสมอ อาจใชน้ําพรม สําลีหรือกระดาษชุมน้ําพันราก

และลําตนใสถุงไวใตดินที่กลบพืชอยู วิธีนี้จะชวยรักษาพืชใหอยูไดนานพอควรหรือบางครั้งอาจนําพืช

ไปชุบเทียนอุนๆ  เพื่อใหคงรูปคงสภาพเดิมไดนาน 

 

 2.9  ลักษณะการเลนทรายของเด็กปฐมวัย 
 ในระยะที่อยูในวัย  2 ปแรก การเลนทรายของเด็กจะเปนเพียงเพื่อความพอใจที่ไดสัมผัส

ความลื่นของทราย ไดตักทรายใสภาชนะโปรงๆ  แลวจับเขยาใหทรายไหลลงมาไดตักทรายใสภาชนะ

เทไปเทมา ขุดทรายกลบทราย 

 เมื่อเด็กโตขึ้นการเลนทรายจะเลนอยางมีความหมายมากขึ้น มีการเลนในแบบบทบาท

สมมติ  เชน ตักทรายใสถุงแลวสมมติวาเปนน้ําตาล เปนขนมหรืออัดทรายใสภาชนะแลวเคาะออกมา 

ใชมือหรือเทาวางบนทรายอัดทรายใหแนน เมื่อคอยๆ  ชักมือหรือเทาออกจะเปนอุโมงคหรือถ้ํา 

 เมื่อเด็กอายุมากขึ้นการสมมติการเลนทรายจะพัฒนาขึ้นเปนการเลนแบบสรางสรรคโดย

พยายามกอทรายใหเปนสิ่งตางๆ  ที่มีความหมายหรือใชวัสดุตกแตงใหสวยงามขึ้นรูจักจัดกระบะทราย

ใหเปนเรื่องเปนราวตางๆ  เชน จัดเปนทุงนา เปนที่เลี้ยงสัตว เปนถนนสําหรับใหรถแลน  

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.2526) 

 

 2.10  ขอควรคํานึงถึงการเลนทราย 
 ครูจะตองอธิบายใหเด็กเขาใจวาทรายอาจทําใหเกิดอันตรายไดถาเลนไมถูกวิธี ครูวาง

กฎเกณฑในการเลนทรายไวใหเด็ก ดังนี้ 

 1.  ไมสาดทรายใสกัน เพราะจะทําใหทรายเขาตา จมูกและปากทําใหเปนอันตรายตอ

รางกาย นอกจากนี้ยังทําใหเสื้อผาเปอนสกปรก 

 2.  ไมโปรยทรายลงจากที่สูงเพราะจะทําใหทรายปลิวเขาตา จมูกและปาก อาจทําใหตาเจ็บ 

ไมใชมือขยี้ตาหรือใสปากในขณะที่เลนทรายจะทําใหเชื้อโรคเขาตาและปากได 

 3.  ตองลางมือใหสะอาดและเช็ดใหแหงหลังจากการเลนทรายทุกครั้งในอางที่ครูจัดไวให ไม

ลางในอางลางหนา เพราะทรายอาจติดทอทําใหทอตันได 

 4.  ภาชนะที่ใชเลนกับทราย เมื่อเลนแลวตองลางและเก็บเขาที่ใหเรียบรอยทุกครั้ง 
 

 



 

 

48 

 2.11  ประโยชนของกระบะทราย 
 การเลนกระบะทรายมีประโยชนดังนี้ 

 1.  ใชนําเขาสูบทเรียน 

 2.  ใชประกอบการบรรยายเพื่อช้ีใหผูเรียนเห็นจริงมากขึ้น 

 3.  กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น 

 4.  ใชเปนกิจกรรมเสริมเพื่อทดสอบผูเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความคิดริเร่ิม

สรางสรรคในการจัดตกแตงกระบะทรายเอง  (สุพร  ชัยเดชสุริยะ. 2531) 

 ความสําคัญของกระบะทรายที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กมี ดังนี้ 

 1.  เด็กจะไดเรียนรูจากการสัมผัสความนุมนวล ความสาก ฯลฯ ของทราย 

 2.  เด็กจะไดเรียนรูวาเมื่อเปาทรายจะกระจาย 

 3.  เมื่อเอาน้ําเทลงไปทรายจะจับตัวเปนกอนและเรียนรูสวนผสมของทราย 

 4.  ชวยใหเด็กไดรับความพอใจสนุกเพลิดเพลิน และมีความรูสึกเปนอิสระ เพราะสามารถ

เลนกับทรายไดตามใจชอบ 

 5.  ชวยเพิ่มพูนทักษะการใชมือ ตาและกลามเนื้อสวนตางๆ  ของรางกาย 

 6.  ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูขณะที่เด็กเลนตักตวงทราย เททราย หรือผสมน้ําลงในทราย 

เด็กจะไดเรียนรูเกี่ยวกับปริมาณ น้ําหนักและคุณสมบัติของทราย 

 นอกจากประโยชนที่กลาวมาแลว  (ราศี  ทองสวัสด์ิ. 2527) เปนอีกบุคคลหนึ่งที่ให

ความสําคัญและเห็นประโยชนของทรายที่จัดใหเด็กเลน โดยกลาววากระบะทรายที่จัดไวใหเด็กเลนนั้น

จะชวยพัฒนาการทางสติปญญา ชวยสงเสริมพัฒนาการดานภาษาและชวยใหเรียนรูโครงสรางทาง

สังคมอีกดวย 

 

 2.12  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนทราย 
 รัชนี  สมประชา  (2533: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทราย กับเด็กปฐมวัยที่ไมไดรับการจัดประสบการณ

การเลนน้ําเลนทราย  โดยทดลองกับเด็กที่มีอายุระหวาง  4-5  ป จํานวน  54  คน พบวา เด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทราย มีความสามารถทางทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใน

ดานการสังเกต จําแนก และการเปรียบเทียบสูงกวาเด็กที่ไมไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ําเลน

ทราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

 ทัศนา  แกวพลอย  (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคลายการยืดตนเองเปนศูนยกลาง

ทางดานอารมณและความรูสึก รวมทั้งการรับรูทางดานสายตา ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
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ประสบการณการเลนน้ําเลนทรายในกิจกรรมกลางแจง และกับเด็กปฐมวัยที่ไมไดรับการจัด

ประสบการณการเลนน้ําเลนทรายในกิจกรรมกลางแจง โดยทดลองกับเด็กจํานวน 32 คน พบวา เด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทราย มีการคลายการยึดตนเองเปนศูนยกลางดาน

อารมณและดานความรูสึก รวมทั้งดานการรับรูทางสายตาสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไมไดรับการกลางแจง

แบบมีมีการเลนน้ําเลนทราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

 ชุลีกร  สิงหนอย  (2535: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสามารถดานการอนุรักษของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทรายในกิจกรรมการเลนตามมุม กับเด็กปฐมวัยที่

ไมไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทรายในกิจกรรมตามมุม โดยทดลองกับเด็กที่มีอายุ

ระหวาง  3-6  ป จํานวน 90 คน พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทรายมี

ความสามารถดานการอนุรักษสูงกวาเด็กที่ไมไดรับการจัดประสบการณการเลนน้ําเลนทรายอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

 จิรพร  ไชยเผือก (2540:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ

จัดกิจกรรมการเลนทรายเปยก  โดยทดลองกับเด็กที่มีอายุระหวาง 5-6 ป จํานวน 30 คน พบวา เด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนทรายเปยกมีทักษะการคิดสูงกวาเด็กที่ไมไดรับการจัดกิจกรรม

การเลนทรายเปยกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 สมชาย  วิจิตรไพศาล (2542: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพรอมทางคณิตศาสตรของ

เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงแบบมีการเลนน้ําเลน

ทราย กับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงแบบปกติที่ไมมี

การเลนน้ําเลนทราย โดยทดลองกับเด็กที่มีอายุระหวาง 5 – 7 ป จํานวน 20 คน พบวา เด็กที่มีความ

บกพรองทางการไดยิน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงแบบมีการเลนน้ําเลนทราย มีความ

พรอมทางคณิตศาสตรสูงกวาเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลน

กลางแจงแบบปกติที่ไมมีการเลนน้ําเลนทราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 

 จากงานเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลนทราย พบวา การจัดประสบการณเลน

ทราย มีความสําคัญตอการพัฒนาการดานตางๆ   ประสบการณที่จัดใหเด็กนั้นควรคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ความสนใจ วุฒิภาวะและความพรอมของเด็ก ตลอดจนการจัด

ประสบการณและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทําเอง เรียนรูผาน

ประสาทสัมผัสทั้งหา โดยสังเกต สํารวจ ทดลอง คนหาสาเหตุและคนพบคําตอบดวยตนเองอยางอิสระ 

ประสบการณเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญที่ชวยกระตุนและสงเสริมใหเด็กเกิดการคิด พิจารณา 

ไตรตรองอยางรอบคอบ  กอนการตัดสินใจและการแกไขปญหา อันเปนพื้นฐานของการพัฒนาการคิด

และการเรียนรูของเด็ก 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การดําเนินการทดลอง 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและเลือกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนเด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย - หญิง อายุ

ระหวาง 4 - 5 ป  ที่กําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 จํานวน  30 คน

โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   
 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนเด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย - หญิง อายุ

ระหวาง 4 – 5  ป  ที่กําลังเรียนอยูชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาล

สุดารักษ  จํานวน 15 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย  ( Simple Random Sampling) โดยการจับ

สลากนักเรียนมา 1 หองเรียน จากนักเรียนจํานวน 2 หองเรียน 

  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 

 1. แผนการจัดกิจกรรมการเลนทราย 

2. แบบทดสอบทักษะการแกปญหา 

2.1 ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

2.2 ปญหาของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน 
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การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเลนทราย ดําเนินตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลน จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

จิตวิทยาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย เพื่อเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเลนทราย 

  สรางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเลนทราย กําหนดรูปแบบของแผนการจัด

กิจกรรมซึ่งประกอบดวย ชื่อชุดการเลน สัปดาห จุดประสงค อุปกรณการเลนที่สอดคลองกับการจัด

กิจกรรมการเลนทราย  และกําหนดขั้นนํา ข้ันดําเนินกิจกรรม ข้ันสรุป 

  นําแผนการจัดกิจกรรมที่เลนทรายเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจพิจารณาความ

สอดคลองกับจุดประสงค ส่ือ อุปกรณ และการดําเนินกิจกรรมเพื่อตรวจสอบและแกไข  ซึ่งไดแก 

                    1.1  ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  ปุญญฤทธิ์   

   อาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษา 

                          ปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

  1.2  อาจารยวราภรณ  นาคะศิริ      

   อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร     

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

   จ.ปทุมธาน ี

  1.3  อาจารยอริสา  โสคาํภา      

   ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 

   โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ 

 2.  แบบทดสอบการแกปญหา   โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

  2.1  ศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและเครื่องมือวัดการแกปญหาของ 

เฉลิมพล ตันสกุล (2521: 62 - 73) ลดาวัลย  กองชาง (2530: 76- 69) สุชาดา  สุทธาพันธ (2532: 69 - 

73) สุจิตรา  ขาวสําอาง (2532: 62-73) วยุภา จิตรสิงห (2534: 76-79) และ  เยาวพรรณ  ทิมทอง 

(2536: 144-148) เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบการแกปญหา 

  2.2  สรางคําถามที่เปนสถานการณปญหา ซึ่งเด็กพบในชีวิตประจําวัน จํานวน 20 ขอ 

โดยครอบคลุมปญหาทั้ง 2 ประเภทไดแก 

   2.2.1 ปญหาของตนเองโดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการ

หรือการกระทําของตัวเด็กเอง  โดยไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน  จํานวน 10 ขอ    

                          2.2.2  ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน คือ ปญหาที่เกิดจากความตองการหรือ

การกระทําของตนเอง แตเกี่ยวของกับผูอ่ืน จํานวน 10 ขอ 
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  2.3 นําสถานการณจากปญหาแตละขอ มาสรางเปนขอคําถาม จํานวน 20 ภาพ 

  2.4  ทําคูมือดําเนินการสอบ 

  2.5   นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความเหมาะสมดานเนื้อหา ภาษา 

รูปภาพที่ใช แลวนํามาปรับปรุงแกไข จํานวน 3 ทาน  ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญดังนี้ 

   2.5.1  อาจารยธีรภรณ  ภักดี     

    อาจารยประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย   

    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

2.5.2 อาจารยกมลธร  ระวิสะญา    

 รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบาน 

     หนองฝาย  จ.กาญจนบุรี 

   2.5.3  อาจารยศิรินยา  ริดมัด    

    ครูประจําชั้นโรงเรียนอนุบาลกุกไก 

  2.7 นําแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไป

ทดลองใชกับนักเรียนอายุ 4 – 5  ป ที่กําลังเรียนอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ของโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ 

กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน  

 นําแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะหไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชวิธีของคู

เดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) จากสูตร KR.–20  (ลวน สายยศและอังคณา  สายยศ. 2538 : 

197 – 198 )  

 พิจารณาขอสอบที่มีคุณภาพ 14 ขอ และมีการจัดแบงออกเปน 2 ชุด ชุดละ 7 ขอ เพื่อให

เหมาะสมกับพัฒนาการกับวัยของเด็ก 
   
 วิธีการทดสอบ และเกณฑการใหคะแนน 
 1. จัดเตรียมสถานที่สอบสําหรับการสอบรายบุคคล 

 2. ผูทดสอบพูดคุยกับเด็กเพื่อสรางความคุนเคย 

 3. ดําเนินการทดสอบ โดยผูทดสอบจะเลาสถานการณที่เปนปญาหาแลวใหนักเรียนเล ือก

กากบาท (X) ทับภาพที่คิดวาเปนวิธีการที่นักเรียนจะทําเพื่อแกปญหาโดยผูทดสอบจะถามติดตอกัน 2 

คร้ัง ภายในเวลา 1 นาที  
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 แบบแผนการทดลอง และวิธีดําเนินการทดลอง 
 แบบแผนการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Design) ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดี่ยว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (The Single 

Group  Pretest-Posttest Design) ดังแสดงในตาราง (ลวน  สายยศ ; และอังคณา  สายยศ.2538 : 

59- 73) 

 

ตาราง 2  แบบแผนการทดลอง 

 

กลุมทดลอง สอบกอน (Pretest) ทดลอง สอบหลัง (Posttest) 

E T1 X T2 

 
 เมื่อ E แทน   กลุมทดลอง  

   T1 แทน   การทดสอบ  การแกปญหากอนการทดลอง 

    X  แทน   การดําเนินกิจกรรมการเลนทราย 

    T2 แทน   การทดสอบการแกปญหาหลังการทดลอง 

 
 การดําเนินการทดลอง 
 การดําเนินการครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 เปนเวลา 8 สัปดาห 

สัปดาหละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวม 24 คร้ัง 

 1. สรางความคุนเคยกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยางในหองเรียน เปนระยะเวลา  1 สัปดาห 

 2. ทําการทดสอบเด็กกลุมตัวอยาง ดวยแบบทดสอบการแกปญหา เปนการสอบกอนการ

ทดลอง (Pretest) 

 3. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเลนทราย เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 

 4. เมื่อครบ 8 สัปดาหแลวทําการทดสอบการแกปญหาหลังการทดลอง (Posttest) ดวย

แบบทดสอบการแกปญหาฉบับเดียวกับกอนทดลอง 

 5. นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบในขอ 1 และ 4 มาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 
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ตาราง 3  การดําเนนิกิจกรรมเลนทราย 

 

สัปดาหที ่ วัน กิจกรรม 

 

1 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

ขุดทอง 

ไขทองคํา 

ขนมรอนรอน นะคะ 

 

2 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

ถ้ําลอด 

ศาลาพกัใจ 

วิศกรนอย 

 

3 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

โลกลี้ลับ 

ธรรมชาตินาพศิวง 

แหลงน้ําของฉนั 

 

4 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

รักษธรรมชาตกิันเถอะ 

แผนที่ขุมทรัพย 

ภูเขาไฟระเบิด 

 

5 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

อุโมงคหฤหรร 

ผจญโลกดึกดาํบรรพ 

มหาเศรษฐี 

 

 

6 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

ผจญภัยโลกใตมหาสมทุร 

ปาหรรษา 

เกาะมหัศจรรย 

 

7 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

จอมโจรสลัด 

ผจญภัยใตทะเลลึก 

ตามลามหาสมบัติ 

 

8 

อังคาร 

พุธ 

พฤหัสบดี 

สวนสัตวนานาชาต ิ

อุโมงคใตน้าํ 

ปราสาททรายใตพิภพ 
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การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากการทดลองเปนระยะเวลา 8 สัปดาหไดส้ินสุดและเด็กไดรับการทดสอบหลังการ

ทดลอง (Posttest) และผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยสถิติดังนี้ 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  ดังนี้ 

 1.  สถิติพื้นฐาน   ไดแก 

  1.1  คามัธยฐาน  ( ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 35 ) 
 
 
 
 
 
   เมื่อ    n       แทน  จํานวนตัวอยางขอมูล 

     Mdn.  แทน  คามัธยฐาน 

 

  1.2 สวนเบี่ยงเบนควอไทล  ( ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 65 ) 

 

     
   

   เมื่อ   Q    แทน  คาสวนเบีย่งเบนควอไทล   

            Q3   แทน  คลอไทลที่ 3 

         Q1   แทน  คลอไทลที่ 1 
  

 2.  สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ 

  2.1  ดัชนีคาความเที่ยงตรง (บุญเชิด ภิญโญอนันตตพงษ. 2526: 89) 

 

    IOC = ∑ R 

        N 
   

   เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

    ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

    N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  

2
1. +

=
NMdn

2
.. 13 QQ

DQ
−

=
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  2.2  หาคาความยาก  ( Difficulty )  ของแบบทดสอบรายขอโดยใชสูตรแบบงาย   

(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 210 ) 
 

    P = N
R  

  

   เมื่อ   P   แทน   จํานวนความยากงายของแบบทดสอบรายขอ 

           R   แทน   จํานวนคนที่ทําขอนั้นถูก 

            N   แทน   จํานวนคนที่ทําขอนั้นทั้งหมด 
   

  2.3 หาคาอํานาจจาํแนกโดยใชสหสัมพนัธแบบพอยท-ไบซีเรียล (Point Biserial 

Correlation) คํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ.2538: 212-214) ดังนี ้
 

        bispr .  =  pq
S

xx

t

tp ⋅
−

 

 

   เมื่อ  แทน คาอํานาจจําแนก 

     แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอนั้นได 

     แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอนั้นไมได 

     แทน คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบับนั้น 

    p  แทน สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นได 

          q  แทน สัดสวนของคนที่ทําขอนั้นไมได หรือ 1- p 

 2.4 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา โดยใชสูตร KR-20 ของ คู

เดอร-ริชารดสัน (Kuder-Rechardson) (ลวน สายยศ.  2538: 197-198) 
 

    
rtt   =  ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−

− 21
1 tS

pq
n

n
 

 

 เมื่อ      rtt       แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   n   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 

   p  แทน  สัดสวนของนักเรียนที่ทําถูกในขอหนึ่งๆ 

   q  แทน  สัดสวนของนักเรียนที่ทําผิดในขอหนึ่งๆ 

     แทน  คาแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
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 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานโดยใชสูตร willcoxon test  ( นิภา  ศรีไพโรจน.2533: 

152 ) 
 

      
 

 
   เมื่อ n   แทน   จํานวนตัวอยางขอมูล 

    Ri   แทน   พิสัยของขอมูลในแตกลุมตัวอยาง  

        i           แทน    ผลรวมของขอมูลทั้งหมด  

 

    

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการอานผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสัญลักษณใน

การวิเคราะหขอมูลดังนี ้

n แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง    

Rang แทน พิสัยของคะแนน 

Mdn. แทน คามัธยฐาน 

Q แทน คาสวนเบี่ยงเบนควอไทล 

Z แทน คาสถิติทดสอบ Willcoxon -  test 

Mdn.d แทน ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยมัธยฐาน 

Sha แทน คาสถิติทดสอบ Shapiro – Wilk  

Prob. 

** 

แทน 

แทน 

คาความนาจะเปนในการยอมรับสมมุติฐาน ในสถิต ิWillcoxon -  test 

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะหทกัษะการแกปญหา ผูวิจยัขอเสนอตามลําดับดังนี ้

 ตอนที่ 1 ขอมลูสถิติพื้นฐานของทักษะการแกปญหา 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนทักษะการแกปญหาโดยรวมและแยกรายดาน ระหวาง

กอนและหลังไดรับการทํากิจกรรมการเลนทราย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ขอมลูสถิติพื้นฐานของทักษะการแกปญหา 

 คาสถิติพืน้ฐานของทกัษะการแกปญหาในภาพรวมและแยกรายดาน ทัง้กอนและหลังไดรับ

การทาํกิจกรรมการเลนทราย ปรากฎผลดังตาราง 4  และ 5 
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ตาราง 4 คาสถิติพื้นฐานทกัษะการแกปญหาในภาพรวมและแยกรายดาน กอนไดรับการทาํกิจกรรม 

      การเลนทราย  (n =  15)  

 

ตัวแปร X  SD. Rang Sha. Xmin Xmax 
p-

value 
แปร
ผล 

ทักษะการแกปญหา 9.53 1.06 4.00 .858 7.00 11.00 .023** มาก 

 ดานการแกปญหาของตนเองที่ไม

เกี่ยวของกับผูอ่ืน 
5.33 .81 3.00 .713 3.00 5.00 .000** มาก 

 ดานการแกปญหาของตนเองที่

เกี่ยวของกับผูอ่ืน 
4.20 .56 2.00 .734 3.00 6.00 .001** 

ปาน

กลาง 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

การแบงชวงของคะแนนเพื่อแปรผลกําหนดเกณฑดังนี ้

 คะแนนทักษะการแกปญหาในภาพรวม  กาํหนดดังนี ้

ต่ํากวา  4.66 หมายถงึ นอย 

ระหวาง 4.67 – 9.32 หมายถงึ ปานกลาง 

ระหวาง 9.33 – 14.00 หมายถงึ มาก 

 

 คะแนนทักษะการแกปญหาแยกรายดาน  กําหนดดังนี ้

ต่ํากวา 2.33 หมายถงึ นอย 

ระหวาง 2.34– 4.66 หมายถงึ ปานกลาง 

ระหวาง 4.67 – 7.00 หมายถงึ มาก 

 

   จากตาราง 4 พบวาคะแนนการแกปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 9.53  มีการแจกแจงแบบไมปกติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คะแนนดานการแกปญหา

ของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอ่ืนอยูในระดับมากมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.33 มีการแจกแจงแบบไมปกติ  

คะแนนดานการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนอยูในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 

4.20  มีการแจกแจงแบบไมปกติ 
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ตาราง 5 คาสถิติพื้นฐานทกัษะการแกปญหาในภาพรวมและแยกรายดาน  หลังไดรับการทาํกิจกรรม 

      การเลนทราย  (n =  15) 

 

ตัวแปร X  SD. Rang Sha. Xmin Xmax 
p-

value 
แปร
ผล 

ทักษะการแกปญหา 11.73 1.03 3.00 .731 11.00 14.00 .001** มาก 

 ดานการแกปญหาของตนเอง 

ที่ไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน 
6.20 .41 1.00 .499 5.00 7.00 .000** มาก 

 ดานการแกปญหาของตนเอง 

ที่เกีย่วของกับผูอ่ืน 
5.53 .74 2.00 .716 6.00 7.00 .000** มาก 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

 จากตาราง 5 พบวาคะแนนทักษะการแกปญหาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 11.73  มีการแจกแจงแบบไมปกติ  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คะแนนดานการแกปญหา

ของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอ่ืนอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.20 มีการแจกแจงแบบไม

ปกติ  คะแนนการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนอยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.53 

มีการแจกแจงแบบไมปกติ 

 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบคะแนนทักษะการแกปญหาโดยรวมและแยกรายดาน ระหวาง

กอนและหลังไดรับการทํากิจกรรมการเลนทราย 

การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแกปญหาโดยรวมและแยกรายดาน ระหวางกอนและหลังไดรับการ

ทํากิจกรรมการเลนทราย  ดวยสถิติทดสอบ Willcoxon -  test  ทั้งนี้เพราะวาการแจกแจงของแตละตัว

แปรที่จะทําการเปรียบเทียบมีการแจกแจงแบบไมปกติ และจํานวนกลุมตัวอยางมีต่ํากวา 30 คน    

ตลอดจนทําการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแกปญหาโดยรวมและแยกรายดานเปนรายบุคคล และ

ทําการเปรียบเทียบดวยกราฟแทงปรากฏผลดังตาราง 3 ,4 และ 5 
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ตาราง 6  ผลการเปรียบเทยีบคะแนนทักษะการแกปญหาโดยรวมและแยกรายดานระหวางกอนและ 

      หลงัไดรับการทาํกิจกรรมการเลนทราย  ดวยสถิติ Willcoxon -  test 

 

การทดสอบ  n Mdn. Q. Mdn.d Z p-value 

ทักษะการแกปญหาโดยรวม 
               กอนการทดลอง 

 

 

 

15 

 

9 

 

.27 

 

2 

 

3.238 

 

.0005** 

               หลงัการทดลอง  15 11 .26    

ดานการแกปญหาของตนเองที่ไม
เกี่ยวของกับผูอ่ืน                    
               กอนการทดลอง 

 

 

 

 

 

15 

 

 

4 

 

 

.14 

 

 

1 

 

 

2.807 

 

 

.0025** 

               หลงัการทดลอง  15 5 .19    

ดานการแกปญหาของตนเองที่
เกี่ยวของกับผูอ่ืน   
               กอนการทดลอง 

 

 

 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

.21 

 

 

1 

 

 

3.256 

 

 

.0005** 

               หลงัการทดลอง  15 6 .10    

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

  จากตาราง 5  พบวาหลังจากที่ไดรับกิจกรรมการเลนทราย นักเรียนมีคะแนนทักษะการ

แกปญหาในภาพรวมสูงขึ้นกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อทําการ

เปรียบเทียบเปนรายดานพบวา คะแนนดานการแกปญหาของตนเองที่ไมเกี่ยวของกับผูอ่ืนและคะแนน

ดานการแกปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน หลังไดรับกิจกรรมการเลนทรายสูงกวากอนไดรับการ

ทํากิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   และสามารถเปรียบเทียบคะแนนระหวางกอนและ

หลังไดรับกิจกรรมการเลนทรายจําแนกเปนรายบุคคล  ตลอดจนนําเสนอเปรียบเทียบแตละตัวแปรใน

รูปแบบกราฟแทง ดังตาราง 5  
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ตาราง 7 คะแนนทักษะการแกปญหาโดยรวมและแยกรายดานระหวางกอนและหลงัไดรับกิจกรรมกา 

      เลนทราย จําแนกเปนรายบุคคล 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
คน
ที่ 

ทักษะการ

แกปญหา 

ดานไมเกี่ยวของ

กับผูอื่น 

ดานเกี่ยว 

ของกับผูอื่น 

ทักษะการ

แก 

ปญหา 

ดานไมเกี่ยวของ

กับผูอื่น 

ดานเกี่ยว 

ของกับผูอื่น 

1. 9 5 4 14 7 7 

2. 10 5 5 12 6 6 

3. 11 6 5 12 6 6 

4. 9 6 3 12 6 6 

5. 10 6 4 12 6 6 

6. 10 6 4 12 6 6 

7. 9 5 4 12 6 6 

8. 10 6 4 12 6 6 

9. 9 5 4 12 6 6 

10. 9 5 4 12 6 6 

11. 11 6 5 12 6 6 

12. 9 5 4 12 6 6 

13. 9 5 4 12 6 6 

14. 11 6 5 14 7 7 

15 7 3 4 14 7 7 

รวม 144 82 66 177 95 96 

X  9.53 5.33 4.20 11.73 6.20 5.53 

 

 

 

 

 

 



 63 

 

9.53

11.73
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กอนการทดลอง

หลังการทดลอง

 

ภาพประกอบ 2  การเปรียบเทียบคะแนนทักษะการแกปญหาโดยรวมและรายดาน ดวยรูปแบบกราฟ

แทง 

 
หมายเหต ุ
 

1 แทน ทักษะการแกปญหาในภาพรวม 

2 แทน ทักษะการแกปญหาดานที่ไมเกี่ยวของกับผูอ่ืน 

3 แทน ทักษะการแกปญหาดานที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน 
 

คะแนน 

ตัวแปร 



บทที่  5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง  เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั

ท่ีได้รับการทํากิจกรรมการเลน่ทราย  ทัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับครู ผู้ปกครองและ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยได้เห็นความสําคญัของการจดักิจกรรมการเล่นทราย

สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการจดัประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมและพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาสําหรับ

เดก็ปฐมวยัให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ซึง่มีลําดบัขัน้ตอนและผลงานของการวิจยัโดยสรุป  ดงันี ้
 

 ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัท่ีทํากิจกรรมเลน่ทรายก่อนและหลงั

การทดลอง 
 

 สมมตฐิานการวิจัย 

 กิจกรรมการเล่นทรายทําให้เดก็ปฐมวยัมีทกัษะการแก้ปัญหาสงูขึน้ 
 

 ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากร 

  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นเดก็ปฐมวยัชาย – หญิง  ท่ีมีอายรุะหวา่ง  4 – 5  ปี  

ท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2551  โรงเรียนอนบุาลสดุารักษ์  เขต

บางเขน  กรุงเทพมหานคร  สงักดัคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จํานวน  30  คน   

 2. กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ  เด็กปฐมวยัชาย–หญิง  ท่ีมีอายรุะหวา่ง 4 – 5  ปี  

ท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้อนบุาลปีท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2551  โรงเรียนอนบุาลสดุารักษ์  เขต

บางเขน  กรุงเทพมหานคร  สงักดัคณะกรรมการการศกึษาเอกชน  จํานวน  15  คน  โดยการจบัสลาก

มา  1  ห้องเรียนจากจํานวน  2  ห้องเรียน 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 1.  แผนการจดักิจกรรมการเลน่ทราย  จํานวน  24  กิจกรรม 

 2. แบบทดสอบวดัทกัษะการแก้ปัญหาจํานวน  2  ชดุ  ดงันี ้

  2.1  ปัญหาของตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน 

              2.2  ปัญหาของตนเองท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน 
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 วิธีดาํเนินการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีดํ้าเนินการในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา  2551  เป็นเวลา  8  สปัดาห์  

สปัดาห์ละ  3  วนั  วนัละ  30  นาที  รวม  24  วนั  ในชว่งกิจกรรมกลางแจ้ง  ระหวา่งเวลา  10.00  น. 

– 10.30 น.  โดยมีลําดบัขัน้ตอน  ดงันี ้

 1. ทําการทดสอบเดก็กลุม่ตวัอยา่งด้วยแบบทดสอบการแก้ปัญหาเป็นการสอบก่อนการ

ทดลอง   

 2. สร้างความคุ้นเคยกบัเดก็ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งในห้องเรียนเป็นระยะเวลา  1  สปัดาห์   

 3. ดําเนินการจดักิจกรรมการเล่นทราย  เป็นระยะเวลา  8  สปัดาห์ 

 4. เม่ือครบ  8  สปัดาห์แล้วทําการทดสอบการแก้ปัญหาหลงัการทดลอง  (Posttest)  ด้วย 

แบบทดสอบการแก้ปัญหาฉบบัเดียวกบัก่อนการทดลอง 

 5. นําข้อมลูท่ีได้จากแบบทดสอบในข้อ  1  และข้อ  4  มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. หาคา่สถิตพืิน้ฐาน  ได้แก่  คะแนนเฉล่ียและคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลงัการทดลองโดยใช้สถิต ิ

Willcoxon – Test   

 

สรุปผลการวิจัย 

 ทกัษะการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวยัโดยรวมและรายด้านทัง้  2  ด้าน ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับ

การจดักิจกรรมการเลน่ทรายมีการแก้ปัญหาท่ีสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01   

 

การอภปิรายผล 

 การวิจยัครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการแก้ปัญหาโดยรวมและรายด้านของ

เดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการทํากิจกรรมการเลน่ทราย  ผลการวิจยัพบวา่  ทกัษะการแก้ปัญหาหลงัการ

ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัด

กิจกรรมการเลน่ทรายสง่ผลตอ่ทกัษะการแก้ปัญหาชว่ยให้เดก็มีทกัษะการแก้ปัญหาสงูขึน้เน่ืองจาก 

 1.  กิจกรรมการเล่นทรายเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กคิดริเร่ิมลงมือทํากิจกรรมด้วย

ตนเองตามแผนการจดักิจกรรมของครูผู้สอนโดยมีครูคอยแนะนําและให้กําลงัใจในขณะร่วมกิจกรรม  

ในขณะเดียวกนัเดก็ได้เกิดการเรียนรู้ท่ีสง่ผลให้เด็กเกิดทกัษะการแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องกบัพฒันาการ

ทางด้านสติปัญญาของเพียเจต์  (Piaget)  ท่ีกล่าวไว้ว่า  เด็กในช่วงอาย ุ 4 – 7  ปี  ขัน้นีเ้ด็กจะเกิด

ความคดิรวบยอดกบัสิ่งตา่งๆ รอบตวัได้ดีขึน้  รู้จกัแยกแยะประเภท  รู้จกัชิน้ส่วนของวตัถแุละสามารถ
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ใช้เหตผุลมาสรุปแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดถ่ีถ้วน  การคิดเชิงเหตผุลขึน้อยู่กับ

สิ่งท่ีเด็กรับรู้หรือสมัผสัจากภายนอกเด็กเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้ดีท่ีสดุโดยมีปฏิสมัพนัธ์การกายภาพกับ

วตัถุเหล่านัน้โดยตรง  (พรรณี  ช.เจนจิต.2528: 87 – 89)  ทําให้เด็กได้พฒันาทกัษะต่างๆ รวมทัง้

พฒันาการด้านการคิดเช่นเดียวกับบรูเนอร์   (Bruner)  ได้กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า  เด็กจะเกิด

การคิดได้ต้องเร่ิมจากการลงมือกระทําการกระทําจะทําให้เด็กค่อยๆ เกิดความสร้างจินตนาการและ

สร้างภาพในสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้  (ประพนัธ์ศิริ  สเุสารัจ. 2541: 12; อ้างอิงจาก Bruner.  n.d.)  เด็ก

เกิดการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสด้วยการลงมือกระทําด้วยตนเอง (เยาวพา  เดชะคุปต์ .  

2528: 10)  ในการทํากิจกรรมการเล่นทรายเด็กเกิดการรับรู้เก่ียวกับรูปร่าง  ขนาด  นํา้หนกั  ทัง้จาก

การมองเห็นและการสัมผัสรวมทัง้การฝึกการคิดในด้านการวางแผนการคิดหาเหตุผลจากการ

เปล่ียนแปลงของวสัดอุปุกรณ์เม่ือหมดเวลาเด็กและครูช่วยกนัเก็บของเข้าท่ีและทําความสะอาดทําให้

เด็กเกิดการคิดท่ีแสดงออกถึงกระบวนการคิดแก้ปัญหาโดยผ่านการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่าง

รอบคอบเก่ียวกับข้อมลูหรือสถานการณ์ท่ีปรากฏโดยใช้ความรู้  ความคิด  ประสบการณ์ท่ีได้จากการ

กระทํากบัส่ือวสัดอุุปกรณ์ท่ีหลากหลายเพ่ือนําไปใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหาท่ีถกูต้องและเหมาะสม

ย่ิงขึน้ในการท่ีจะยอมรับหรือปฏิเสธก่อนลงมือกระทําด้วยข้อสรุปอยา่งสมเหตสุมผล 

 2. การจดักิจกรรมการเล่นทรายเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้สํารวจ  ค้นคว้า  ทดลอง  

เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรม  ด้วยการสมัผสัและลงมือปฏิบตัิจริงผ่านประสาทสมัผสัทัง้

ห้าด้วยการเลน่ทราย  เป็นกิจกรรมการเลน่อีกประเภทหนึง่ท่ีตอบสนองความต้องการของเด็กทําให้เด็ก

ได้พัฒนาทักษะต่างๆ รวมทัง้พัฒนาด้านการคิดตรงกับเพียเจต์  ได้กล่าวไว้ว่า  เด็กปฐมวัยมี

พฒันาการอยูใ่นขัน้ก่อนปฏิบตักิาร  (Preoperation stage)  ซึง่ต้องอาศยัประสบการณ์จากการท่ีได้รับ

การตอบสนองตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรมจะทําให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาการทางสติปัญญาขึน้ได้

และลกัษณะนิสยัของเด็กวยันีจ้ะมีลกัษณะยึดตนเองเป็นศนูย์กลางจะกระทําสิ่งท่ีตนสนใจและพอใจ

เท่านัน้  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2524: 194)  สอดคล้องกับพัฒนา  ชัชพงศ์   

(ม.ป.ป.: 4)  ท่ีกล่าวทํานองเดียวกันว่าเพ่ือให้เด็กได้พฒันาทางสติปัญญาควรจดัสิ่งแวดล้อมหรือ

ประสบการณ์ให้เด็กได้ฝึกทักษะจากสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวก้าวไปสู่สิ่งท่ีไกลตัวจะเป็นการช่วยปรับขยาย

โครงสร้างทางสติปัญญาและมีโอกาสทํากิจกรรมเหล่านัน้ซํา้เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดซึ่ง

สอดคล้องกบักลุยา  ตนัตผิลาชีวะ  (2547: 32 – 35)  ท่ีกลา่ววา่  เดก็เรียนรู้ได้ดีจากการได้สมัผสั  หยิบ

จบัหรือได้จากประสบการณ์ตรงท่ีเด็กได้ทํากิจกรรมและเรียนรู้จากการสัมผสัจากการสังเกตการณ์

เปล่ียนแปลงในตวัวสัด ุ  โดยเฉพาะเด็กเล็กต้องการสมัผสัและการเล่นทรายเป็นประสบการณ์ท่ีเป็น

รูปธรรมท่ีเด็กได้มีโอกาสใช้ประสาทสัมผสัด้านต่างๆ ในการสงัเกต  ค้นคว้า  ทดลอง  ลงมือทําด้วย

ตนเองและเป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับมาเข้าด้วยกัน  ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการคิด  การ
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วางแผนและการตดัสินใจในการเลือกวสัดอุุปกรณ์  ตามท่ีจดัไว้มาร่วมเล่นกับทราย  ส่งผลให้เด็ก

สามารถพฒันาทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ดงัผลการศึกษาของอิชยา  แสง

บรรเจิดศิลป์ (2538: 45)  พบว่า  การจดัประสบการณ์การเล่นมุมไม้บล็อกเต็มรูปแบบให้กับเด็กจะ

ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พฒันาประสาทสมัผสัท่ีหลากหลายทําให้เด็กสามารถถ่ายทอดความคิดโดยใช้

วัสดุอุปกรณ์เป็นการถ่ายโยงความคิดจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมได้ง่ายขึน้และเป็นการช่วยส่งเสริม

ความสามารถทางสติปัญญาได้เป็นอย่างดี  สรุปได้ว่าการจดักิจกรรมการเล่นทรายจึงมีผลต่อทกัษะ

การแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวยัทัง้นีเ้พราะมีการจดัวสัดอุปุกรณ์ท่ีหลากหลาย  การเปล่ียนแปลงของวสัดุ

อปุกรณ์ในแตล่ะวนัเด็กมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่วสัดอุปุกรณ์ของเล่นทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้และนําไปพฒันา

ทกัษะการแก้ปัญหาได้อยา่งเตม็ศกัยภาพและมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 3. การจัดกิจกรรมการเล่นทรายเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนการคิด  การนําไป

ประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหาจากการเล่นตลอดจนเด็กมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและสามารถคิดริเร่ิม

ในการทํากิจกรรมด้วยตนเอง  ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดของเด็กได้ดีตรงกับ

พฒันาการด้านสติปัญญาและการคิดของเด็กตามท่ีเพียเจต์  (Piaget)  กล่าวไว้ว่า  การคิดของเด็ก

ในช่วง  2 – 7  ปี  อยู่ในขัน้ก่อนปฏิบตัิการทางสติปัญญา  (Preoperation Stage)  แบง่ย่อยออกเป็น  

2  ชว่ง  คือ  ในชว่งอาย ุ 2 – 4 ปี  เป็นวยัท่ีมีเหตผุลเบือ้งต้น  ส่วนในช่วงอาย ุ 4 – 7 ปี  เด็กสามารถใช้

เหตุผลมาแก้ปัญหาได้โดยการคิดหาเหตุผลซึ่งขึน้อยู่กับสิ่งท่ีเด็กรับรู้หรือสัมผัสจากภายนอกจาก

รูปธรรมไปหานามธรรมเด็กได้คิดหาเหตผุลตดัสินใจโดยอาศยักระบวนการท่ีสําคญัทางโครงสร้างของ

สติปัญญา  คือ  กระบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้าง  (Assimilation)  คือ  เอาข้อมูลท่ีได้รับจาก

สิ่งแวดล้อมมาปรับเข้ากับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ตามระดบัสติปัญญาท่ีบคุคลจะสามารถรับรู้ตอ่สิ่งนัน้ๆได้

และกระบวนการขยายโครงสร้าง  (Accommodation)  คือ  กระบวนการท่ีบคุคลปรับขยายโครงสร้าง

ทางความคิดของตนเองให้เหมาะสมกับประสบการณ์ท่ีได้รับเข้าไป  กระบวนการทัง้สองจะทํางาน

ร่วมกนัตลอดเวลา  (พรรณี  ช.เจนจิต. 2538: 14; อ้างอิงจาก Piaget . 1962: 46)  ซึ่งจากการท่ีผู้ วิจยั

ได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นทรายจะเห็นว่าทรายเป็นส่ือท่ีเด็กรู้จักคุ้นเคยเห็นได้ในชีวิตประจําวัน

โดยเฉพาะการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กได้เล่นเด็กสามารถคิดเช่ือมโยงเหตุการณ์หนึ่งไปอีก

เหตกุารณ์หนึง่ได้  เชน่  เม่ือเดก็เห็นพลัว่ตกัทรายเดก็ก็จะนกึถึงการตกัทราย  ขดุทราย  เจาะ  การสร้าง

ภูเขา  แม่นํา้ลําคลอง  ถนนหนทางเพราะเด็กจะรู้ว่าของเล่นชิน้นัน้สามารถจะเล่นอะไรได้บ้างซึ่งเด็ก

เช่ือมโยงทกัษะอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งเพ่ือไปให้กบัสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีทําให้กิจกรรม

การเล่นนําไปประกอบวสัดอุปุกรณ์เป็นกิจกรรมการเล่นท่ีสามารถเช่ือมโยงความคิดทําให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้ซึง่ตรงกบัความคดิเห็นของรัชนี  สมประชา  (2533 : 55)  ท่ีกล่าวว่า  การให้เด็กได้มีโอกาสเลือก

ทํากิจกรรมตา่งๆ ด้วยตนเองจะชว่ยให้เดก็มีโอกาสสํารวจและทํากิจกรรมด้วยตนเองจะช่วยส่งเสริมให้
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เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและบรูเนอร์  (Bruner)  ได้กล่าวว่าเด็กได้เกิดการคิดได้ต้องเร่ิมจาก

การลงมือทําเสียก่อนรวมทัง้การจดัสภาพแวดล้อมประสบการณ์ท่ีหลากหลายเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด

และลงมือกระทําด้วยตนเองนอกจากนีก้ารเล่นท่ีเน้นทักษะในการเรียนรู้เด็กสามารถนําไปใช้ใน

ชีวิตประจําวันทุกโอกาส ทุกกรณี  ทําให้เด็กได้เช่ือมโยงความคิด  ประสบการณ์ท่ีต้องแก้ปัญหา  

ในขณะทํากิจกรรม  การแก้ปัญหาดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดของไวก็อตสกี ้ (Vygotsy)  ท่ีกล่าวไว้

วา่  เดก็เรียนรู้ท่ีจะพฒันาสติปัญญาและแก้ปัญหาได้เม่ือมีการปฏิสมัพนัธ์และการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  

เช่นผู้ ใหญ่  ครูและเพ่ือนซึ่งในขณะทํางานเด็กได้เผชิญกับสถานการณ์ปัญหาท่ีท้าทายซึ่งเรียก

สถานการณ์ดงักล่าวว่า  Zone of Proximal Development  (ZPD)  ทําให้เด็กไม่สามารถแก้ปัญหาได้

โดยลําพงัเดก็ได้รับการแนะนําช่วยเหลือจากครูผู้ ใหญ่หรือเพ่ือนท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะทําให้เด็ก

แก้ปัญหาได้และเกิดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับฉันทนา  ภาคบงกช (2528: 47 – 49)  ท่ีเสนอแนะ

แนวทางส่งเสริมการแก้ปัญหาว่าการฝึกฝนให้เด็กรู้จักการสงัเกตโดยการตัง้คําถามหรือชีแ้นะจาก

ผู้ ใหญ่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจและหาความจริงจากการสงัเกต  วสัดอุปุกรณ์ท่ีกระตุ้นเร้าในการ

ทํากิจกรรมก็มีส่วนให้เด็กได้แก้ปัญหาสงูขึน้  สรวงพร  กุศลส่ง (2538: 71)  กล่าวว่า  การเปิดโอกาส

ให้เด็กทกุคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเด็กได้ลงมือปฏิบตัิจริง  ลงมือกระทําจริงโดยใช้วสัดอุปุกรณ์

จะชว่ยสง่เสริมและพฒันาการแก้ปัญหาและเดก็จะเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีขึน้ 

 ดงันัน้  จากการท่ีเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือกระทําได้ปฏิบตัิกิจกรรมผ่านการเล่นและได้

ปฏิบตัิกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมจึงส่งผลให้เด็กปฐมวยัหลงัจากการทํากิจกรรมการเล่นทรายมีทกัษะการ

แก้ปัญหาสงูขึน้กวา่ก่อนการทดลอง 

 

ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 

 1. เด็กมีความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมการเล่นทรายถึงแม้ว่าทกุๆ กิจกรรม  

วสัดอุุปกรณ์ท่ีจดัให้ล้วนแล้วแต่นํามาเล่นแตก่ับทรายก็ตามแต่เด็กยงัให้ความสนใจในทกุๆ กิจกรรม

เป็นอยา่งดีและต้องการท่ีจะใช้เวลาในการทํากิจกรรมมากกวา่เวลาท่ีกําหนด 

 2. ในการทํากิจกรรมการเล่นทรายเด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ในการเล่นร่วมกับเพ่ือนซึ่งใน

ระยะแรกเด็กจะเล่นคนเดียวไม่แบ่งปันของเล่นให้เพ่ือน  แต่เม่ือทํากิจกรรมหลายๆ ครัง้ทําให้เด็ก

ปรับตัวเรียนรู้การเล่นร่วมกับเพ่ือนรู้จักการแบ่งปันและร่วมกันแสดงความคิดวางแผนในการเล่น

ด้วยกนัได้เป็นอยา่งดี 

 3. ในการทํากิจกรรมการเล่นทรายทําให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบและรู้จักรักษาความ

สะอาดบริเวณท่ีทํากิจกรรมเม่ือเสร็จสิน้กิจกรรม  
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  4. เด็กได้เ รียนรู้กิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนานเด็กมีอิสระได้พูดคุยใน

บรรยากาศการเรียนรู้ท่ีไมเ่คร่งเครียดทําให้เดก็เรียนรู้สิ่งตา่งๆ ได้ดี 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

 1. วสัดอุปุกรณ์บางชนิดควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการจดัหาอุปกรณ์มาใช้ในการ

จัดกิจกรรมการเล่นทรายตามความสนใจเพ่ือกระตุ้ นความสนใจและทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ี

หลากหลายในการเลน่ทราย 

 2. ทรายท่ีให้เดก็เลน่ควรเป็นทรายท่ีสะอาด  ไมมี่วสัดท่ีุมีอนัตรายอยูใ่นกระบะทราย 

 3. นอกจากนีค้วรส่งเสริมให้ผู้ปกครองเด็กนํากิจกรรมการเล่นทรายไปเล่นท่ีบ้านเพราะ

ทรายเป็นส่ือธรรมชาตท่ีิจดัหาได้ง่ายรวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ท่ีผู้ปกครองสามารถจดัหามาได้ง่ายเชน่กนั 

 4. ในการจัดกิจกรรมการเล่นทรายในกับเด็กในแต่ละครัง้ครูต้องคอยดูแลและให้ความ

ชว่ยเหลืออยา่งใกล้ชิด  เพ่ือความปลอดภยั  เชน่  การเลน่วิธีของเดก็ซึง่ทําให้เกิดอนัตราย 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบผลของการจดักิจกรรมการเล่นทรายท่ีมีตอ่ทกัษะการแก้ 

ปัญหาของเดก็ปฐมวยัในกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีตา่งกนั  เชน่  เด็กในศนูย์พฒันาเดก็เล็กใน

ชนบท  เดก็ท่ีอยูใ่นชมุชนแออดั  สถานรับเลีย้งเดก็  เดก็ในชมุชนก่อสร้าง  เป็นต้น 

 2. ควรมีการศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเลน่ทรายท่ีมีตอ่พฒันาการด้านอ่ืนๆ ของเด็ก

ปฐมวยั  เช่น  พฒันาการด้านร่างกาย  พฒันาการด้านภาษา  การส่ือความหมาย  พฒันาการด้าน

สงัคมและความสามารถพืน้ฐานด้านอ่ืนๆ เชน่  ทกัษะการคดิเชิงเหตผุล  ความสามารถด้านความคิด

สร้างสรรค์ทกัษะการคิดวิจารณญาณ  เป็นต้น 
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-  คูมือดําเนินการทดสอบวดัทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ( อายุ 4 – 5 ป ) 

-  ตัวอยางแบบทดสอบวัดทกัษะการแกปญหาของเดก็ปฐมวัย (อาย ุ4 – 5 ป) 
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คูมือดําเนินการทดสอบวดัทักษะการแกปญหา 
ของเด็กปฐมวัย (อาย ุ4 – 5 ป ) 

1. คําชี้แจง 

 1. แบบทดสอบนีเ้ปนแบบทดสอบที่วัดทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวยั ชัน้อนุบาลปที่ 2 

อายุ  (4 – 5  ป) 

 2.  แบบทดสอบนีม้ีทั้งหมด 2 ชดุ  ชุดละ 7 ขอ ลักษณะขอคําถามเปนสถานการณประกอบ

รูปภาพ มีรูปภาพชนิด 3 ตวัเลือก 

 3. ในการดําเนนิการทดสอบ ใหมีผูดําเนนิการสอบ 1 คน และผูชวยดําเนินการทดสอบ 1 

คน สําหรับดูแล และอํานวยความสะดวกใหกับผูรับการทดสอบ (นกัเรยีน) สามารถปฏิบัติไดถูกตอง 

ตามคําอธิบายของผูดําเนินการสอบ 

 4.  การทดสอบเมือ่ดําเนนิการสอบได 1 ชุด จาํนวน 7 ขอ ใหนกัเรียนพัก 5 นาที ใชเวลาใน

การดําเนินการสอบทั้งหมด 19 นาท ี

 
2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 

 1.  ลักษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ ประกอบดวยแบบทดสอบ จํานวน 2 ชดุ ขอสอบเปน

สถานการณประกอบภาพ มรูีปภาพใหเลือก 3 ตัวเลือก จํานวน 2 ชุด ชุดละ 7 ขอ 

 2.  ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ 

  ขอสอบเปนสถานการณประกอบรูปภาพ มีรูปภาพใหเลอืก 3 ตัวเลือกใชเวลาในการ

กากบาทขอละไมเกิน 1 นาท ี

 3.  การตรวจใหคะแนน 

  3.1  ขอที่กากบาท (X) ถูกให 1 คะแนน 

  3.2  ขอทีก่ากบาท (X) ผิดหรือไมไดกากบาท (X) หรือกากบาท (X) เกนิกวาภาพ 

 หรือ 1 ขอให 0 คะแนน 

 4. การเตรียมตัวกอนทดสอบ 

  4.1 สถานทีท่ดสอบควรเปนหองเรียนทีม่ีสภาพแวดลอมทัง้ภายในหองเรยีนและ

ภายนอกหองเรียน เอื้ออํานวยตอผูรับการทดสอบ เชน โตะ เกาอี้ มีขนาดเหมาะสมกบัผูเขารับการ

ทดสอบ จัดใหเหมาะสม มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสยีงดังรบกวน 

  4.2  ผูดําเนนิการทดสอบ ตองศึกษาคูมือในการทดสอบใหเขาใจกระบวนการในการ

ทดสอบทัง้หมด เพื่อใหเกิดความชาํนาญในการใชแบบทดสอบซึ่งจะทาํใหการดําเนนิการทดสอบอยาง

ราบร่ืน และกอนการทดสอบ ผูดําเนินการสอบตองเขียนชื่อ – นามสกุล นกัเรียน ให เรียบรอย  
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  4.3  อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

   1) คูมือดําเนนิการทดสอบ 

   2) แบบทดสอบ 

   3) สีเทียนหรือดินสอสําหรับการทดสอบ 

   4) นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 

  4.4  ผูรับการทดสอบ (นักเรียน) 

   1)  กอนดาํเนนิการทดสอบใหผูรับการทดสอบพานักเรียนไปทําธุระสวนตัว เชน ดื่ม

น้ํา เขาหองน้ําใหเรียบรอย 

   2) ผูดําเนนิการทดสอบควรสรางความคุนเคยกับนกัเรียนโดยทักทาย พูดคุยเพื่อ

สรางสัมพันธภาพที่ด ีเมื่อเห็นวานักเรียนพรอม จงึเริ่มทาํการทดสอบ 
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คูมือผูดําเนินการทดสอบและทดสอบวัดทักษะการแกปญหา 
ของเด็กปฐมวัย (อาย ุ4 – 5 ป) 

 
การดําเนินการ 

พูด      : สวัสดีคะเด็กๆ วนันี้ครูมีอะไรมาใหเด็กๆ ลองทาํดู 

ปฏิบัติ  : ครูยกแบบทดสอบใหนักเรียนดู 

พูด       : กอนที่เราจะลองทาํ ครูมีขอตกลงกับเด็กๆวา เมื่อไดรับสมุดที่ครูแจกแลว อยาเพิง่เปดดู

กอนที่ครูจะบอก และเมื่อครูบอกใหทาํอะไรขอใหตั้งใจฟง แลวทาํตามที่บอก ทกุคนคง

เขาใจนะคะ ครูจะแจกสมุด กระดาษ และใหทุกคนเลือกสีเทียนหรือดินสอคนละ 1 

แทงคะ 

ปฏิบัติ   : ผูชวยดําเนนิการทดสอบแจกแบบทดสอบใหตรงตามชื่อของนักเรียนและแจกกระดาษคนละ 

1 แผน แลวใหนักเรียนเลือกสีเทียนหรือดินสอคนละ 1 แทง 

พูด        :  ทุกคนลองทบทวนขอตกลงที่ครูบอกไปแลวสิคะ (นกัเรยีนตอบ) 

ปฏิบัติ   :         ครูติดภาพเครื่องหมาย(X)ทีผ่นังและชีท้ี่เครื่องหมาย 

พูด        : นี่คือเครื่องหมายกากบาท เด็กๆ พูดตามซคิะ กากบาท (นักเรียนพูดตาม) เด็กๆ เปดสมุด

พรอมครูเลยนะคะ เปดหนาแรกคะ 

ปฏิบัติ   : ครูเปดแบบทดสอบหนาแรก และดูวานกัเรียนเปดไดถกูตองหรือไม 

 
ตัวอยางการทําแบบทดสอบ 

พูด : ทุกคนเปดหนาแรกแลวนะคะ ดูที่ขอนอยหนา นะคะ สวนขอที่อยูขางลางใหเด็กๆหยิบ   

  กระดาษขึ้นมาปดเอาไวกอน แบบนี้นะคะ 

ปฏิบัติ  : ทําแลวยกใหนักเรียนด ูผูชวยผูดําเนนิการทดสอบดูแลใหนักเรียนปฏบิัติใหถูกตอง 

พูด       : กอนที่เราจะลองทาํ ครูมีขอตกลงกับเด็กๆวา เมื่อไดรับสมุดที่ครูแจกแลว อยาเพิง่เปดดู

กอนที่ครูจะบอก และเมื่อครูบอกใหทาํอะไรขอใหตั้งใจฟง แลวทาํตามที่บอก ทกุคนคง

เขาใจนะคะ ครูจะแจกสมุด กระดาษ และใหทุกคนเลือกสีเทียนหรือดินสอคนละ 1 

แทงคะ 

ปฏิบัติ   : เด็กๆ ดูในชองแรกเปนรูปอะไรเอย....(นักเรียนตอบ)......ถกูตองเกงมากคะ  

 ทีนีทุ้กคนลองลากเสนตามเสนประในชองนี้คะ 

พูด        :  ทุกคนลองทบทวนขอตกลงที่ครูบอกไปแลวสิคะ (นกัเรยีนตอบ) 

ปฏิบัติ   :  ครูชี้ที่ชองแรก และชองที่สอง แลวเดนิดูความถูกตอง 
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พูด        : ในชองวางสุดทายใหนักเรียนลองเขียนเครื่องหมายกากบาทคะ 

ปฏิบัติ   : ครูเขียนเครื่องหมายกากบาทในชองสุดทาย และเดินดูความถูกตอง 

 
ขอตัวอยาง 

พูด : ตอไปเลื่อนกระดาษออกไป เห็นขอ แตงโม ไหมคะ ฟงคําสั่งนะคะ 

ปฏิบัติ  : ทําแลวยกใหนักเรียนด ูผูชวยผูดําเนนิการทดสอบดูแลใหนักเรียนปฏบิิติใหถูกตอง 

พูด       : ชี้ที่ขอ แตงโม ใหนักเรียนด ู

คําสั่ง    : เมื่อนักเรยีนฟงสถานการณปญหา เลือกกากบาท (X) ทับภาพทีน่ักเรียนคิดวาเปนวธิีที่

นักเรียนจะทําเพื่อแกปญหา 

สถานการณ  : ในขณะทีน่ักเรยีนเลนกับเพื่อนในกระบะทราย นักเรยีนไปพบเศษ

แกวแตกอยูในกระบะทราย นักเรียนจะทําอยางไร 

ภาพทีห่นึ่ง นักเรียนชวนเพื่อนเก็บเศษแกวไปทิง้ 

ภาพที่สอง นักเรียนใชไมกวาด กวาดเศษแกวไปทิง้ 

ภาพที่สาม นักเรียนไปบอกคุณครูวาพบเศษแกวในกระบะทราย 

ปฏิบัติ  : ดูแลใหนักเรียนทาํทกุคน.......พรอมช้ีแจงใหนกัเรียนกากบาท (X) ทับภาพที่นกัเรียนคิดวา

เปนวธิีทีน่ักเรยีนจะทาํเพื่อแกปญหา 

พูด      : เกงมากคะ ตอไปจะเริ่มทําขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆ ตองฟงคําสั่ง และสถานการณประกอบ

รูปภาพ กอนทีจ่ะกากบาท (X) ทกุคนเปดหนาตอไปคะ 
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แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา 

ชุดที่  1  ปญหาของตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน 

ชื่อ........................................................................................................ 

ชั้นอนุบาลปที่.......................โรงเรียน....................................................... 

วันที่ทําการทดสอบ…………………………………………………………..... 

ผูดําเนินการทดสอบ…………………………………………………………… 

คะแนนที่ได............................................................................................ 
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ขอ   

สถานการณที่  1 

 ในขณะที่นักเรียนเลนกับเพื่อนอยูในกระบะทราย  นักเรียนไปพบเศษแกวตกอยูในกระบะ

ทราย 
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คําสั่ง  :  ใหนกัเรียนกากบาท  (X)  ทับภาพทีน่ักเรียนคดิวาเปนวิธทีีน่กัเรียนจะทาํเพื่อแกปญหา 

 

 

 

               ก.                    ข.            ค. 

               ก.                      ข.          ค. 

 

               ก.                      ข.          ค. 
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แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหา 

ชุดที่ 2 ปญหาของตนเองที่ไมเกีย่วของกับผูอ่ืน 

 

ชื่อ....................................................................................... 

ชั้น อนุบาลปที่...................โรงเรียน......................................... 

   วันทีทาํการทดสอบ............................................................... 

   ผูดําเนนิการทดสอบ............................................................. 

   คะแนนที่ได.............................................................................. 
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ขอ    

สถานการณที่  1   

 ในขณะที่นักเรียนกับเพื่อนเลนทรายอยูในกระบะทราย  ทันใดนั้นก็มีทรายปลิวเขาตาของ

นักเรียน 
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คําสั่ง  :  ใหนกัเรียนกากบาท  (X)  ทับภาพทีน่ักเรียนคดิวาเปนวิธทีีน่กัเรียนจะทาํเพื่อแกปญหา 

 

 

 

               ก.                    ข.            ค. 

 

 

               ก.                      ข.          ค. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

-  คูมือการใชแผนการจัดกจิกรรมเลนทราย 

-  แผนการจัดกจิกรรมเลนทราย 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการเลนทราย 
 
1. คําชี้แจง 
 การจัดประสบการณการเลนทรายเปนอีกประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือกระทํา

ดวยตนเอง มีอิสระและเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีการเตรียมที่เลนทราย 

พรอมส่ือ อุปกรุณเปนวัสดุที่ใชในกิจกรรมการเลนทราย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนใหเด็กฝกทักษะการ

สังเกต ฝกการคิดการวิเคราะห โดยการใชเหตุผล คิดไตรตรองอยางรอบคอบกอนตัดสินใจที่จะลงมือ

กระทําและนําไปใชแกปญหาในสถานการณจริง เปนการสงเสริมทักษะการแกปญหาของเด็กปฐมวัย 

โดยผูวิจัยไดจัดเตรียมสื่อ-อุปกรณประกอบการเลนทรายไวใหเด็กเลือกเลนอยางมีอิสระ รวมทั้งยึด

ความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการ ความสามารถและความสนใจของเด็กเปนหลัก จํานวนทั้งสิ้น 

24 กิจกรรม 

 ลักษณะของกจิกรรม มีการจัดเตรียม เสื้อกันเปอนพลาสติก ผาขนหนผืูนเล็กและจัดสื่อใส

ตระกรา เพื่อใหเด็กเลือกเลนตามความสามารถและความสนใจของเด็ก 
 
2. จุดประสงค 
 2.1 เพื่อสงเสรมิทักษะดานตางๆ เชนการสงัเกต การรับรู การจําแนก การเชื่อมโยง การสรุป

ความและการนําไปประยกุตใชในการแกปญหา 

 2.2 เพื่อใหเดก็คิดในเชิงวิเคราะหโดยใชเหตุผลไตรตรองอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจและ

การแกไขปญหา 

 2.3 เพื่อใหเกดิความสนกุสนานเพลิดเพลนิ 
 
3. เนื้อหา 
 กิจกรรมการเลนทราย 24 กจิกรรม 
 
4. การดาํเนนิกิจกรรม 
 4.1 เด็กและครูรวมสนทนาเกี่ยวกับส่ือ-อุปกรณถึงรูปราง ขนาด จํานวน และขอตกลงในการ

เลนทราย 

 4.2 ใหเด็กเลือกลื่ออุปกรณทีจ่ัดเตรียมไว มารวมเลนทราย 

 4.3 ใหเด็กปฏบิัติกิจกรรมเลนทรายอยางเสรี 

 4.4 ระหวางที่เด็กรวมกิจกรรมครูคอยกระตุนและยอมรบัความคิดเหน็ของเด็ก 
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 4.5 เมื่อใกลหมดเวลา ครูใหสัญญาณเตือน 

 4.6 เมื่อหมดเวลาเด็กและครูชวยกนัเก็บของเขาที่และทาํความสะอาด 
 

กิจกรรม  ขนมรอน รอน นะคะ 
 
จุดประสงค  
 1. เพื่อสงเสริมพฒันากลามเนือ้เล็ก 

 2. พัฒนาประสาทสัมพนัธเนื้อมือ-ตา 

 3.  เลนกิจกรรมดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 4.  เลนกิจกรรมและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

 5.  เพื่อฝกวินัยในตนเองและทํางานรวมกบัผูอ่ืน 

 6.  เพื่อสงเสริมทกัษะดานตางๆ เชน การสงัเกต การรับรู การจํา การจําแนก การเชื่อมโยง  

การประเมนิคา และการนาํไปประยุกตใช 

 7.  เพื่อใหเด็กคิดในเชิงวิเคราะห โดยใชเหตุผลไตรตรองอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ 

และการแกไขปญหา 
 
สถานการณปญหา ทรายแตกกระจาย 
 
วัสดุอุปกรณ   
 1. ทราย 

 2. ถวยตวง 

 3. ผากันเปอน 

 4. ผาเช็ดมือ 

 5. อุปกรณการเลนทรายอื่นๆ เชน พลัว่ คราด ถังพลาสติก 

 6. บัวรดน้าํ ชาม ชอน พลาสติก 
 
(สื่อเพิ่มเติม)   
 1. ถงัพลาสติกขนาดตางๆ  

 2. พิมพขนมรูปตางๆ 

 3. ถาด 

 4. ตะแกรงรอนทราย 



 92 

ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 
 ขั้นนํา  
 เด็กและครูรวมสนทนาเกี่ยวกับส่ือ วัสดุอุปกรณ ถึงรูปราง ขนาด จาํนวน และขอตกลงใน 

การเลนทราย 
 ขั้นดําเนนิกิจกรรม  
 1.  ใหเด็กเลือกสือ่วัสดุอุปกรณที่จัดเตรียมไวมารวมเลนทรายอยางเสร ี

 2. ระหวางทีเ่ด็กรวมกิจกรรม ครูคอยกระตุนและสนทนา รับฟงความคิดเห็นของเดก็ 

 3. ครูใหสัญญาณเตือน เมื่อใกลหมดเวลา 
 ขั้นสรุป    
 1. เมื่อหมดเวลาครูและเด็กชวยกันเก็บของเขาที่ และทําความสะอาด 

 2. สนทนาถึงกิจกรรมที่ทาํ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

        ตวัอยางภาพกิจกรรมการเลนทราย 
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ตัวอยางภาพในขณะเด็กรวมกิจกรรมการเลนทราย 
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ตัวอยางภาพในขณะเด็กรวมกิจกรรมการเลนทราย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล          นางสาวหนึง่ฤทัย   เพญ็สมบูรณ 

วันเดือนปเกิด           6  เดือนมกราคม  พทุธศักราช  2523 

สถานที่อยูปจจุบัน          43/2  หมู  4  ต.วิสัยเหนือ  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86100 

ประวัติการศึกษา 

   พ.ศ. 2541         มัธยมศึกษาตอนปลาย 

            จากโ  รงเรียนสอาดเผดิมวิทยา  จ.ชมุพร 

   พ.ศ.  2546         ครุศาสตรบัณฑิต  ( วิชาเอกการศึกษาปฐมวยั ) 

            จาก  มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

   พ.ศ.  2552         กศ.ม. ( การศึกษาปฐมวัย ) 

            จาก  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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