
ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ 

ของ 

ปานิตา    กุดกรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

พฤษภาคม  2553 



 

ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญานิพนธ 

ของ 

ปานิตา    กุดกรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

พฤษภาคม  2553 

ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  



 

ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

ของ 

ปานิตา    กุดกรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

พฤษภาคม  2553 

 



 

ปานิตา    กุดกรุง. (2553). ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

            ศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ.ปริญญานพินธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ:  

บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม:  

รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา   เดชะคุปต,  ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ   บุญสง. 

 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเด็ก

ปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 4 - 5 ป ที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย  สํานักงานเขตภาษีเจริญ   

สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร  จํานวน  15  คน  ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน  

ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยทําการทดลอง สัปดาหละ 3 วัน วันละ 50  นาที รวม

ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห  รวมทั้งส้ิน  24  คร้ัง 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  

และแบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น  .864  ที่ผูวิจัย

สรางข้ึน แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental   Research) แบบ One - Group 

Pretest - Posttest Design สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใช  t - test  สําหรับ dependent samples 

 ผลการวิจัยพบวา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  สูงกวากอนไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to compare the mathematical basic skills of early 

childhood children  engaging creative arts activities with  natural materials. The sample of 

this study were  15  boys and girls, aged 4 - 5 years old, in the second  semester of the  

academic year 2009, at  Watmapraotia  School, Phasicharoen District, Under  Bangkok 

Metropolitan Administration. The multi-stage random sampling was used to select subjects. 

The experiment was carried out 24 times within the period of 8 weeks, 3 days per week and 

50 minutes  per day.  

 The instruments used in this study were Lesson Plans for Creative Arts Activities 

with Natural Materials, and  the Test of Mathematical Basic Skills of Early Childhood Children 

with the reliability at  0.864. The research followed one-group pretest-posttest design and 

the data were statistically analyzed  using dependent sample  t-test. 

 The result revealed that the mathematical basic skills of early childhood children  

engaging creative arts activities with  natural materials was significantly difference at .01 

level. 
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 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความเมตตากรุณาอยางสูงของ รองศาสตราจารย         

ดร.เยาวพา  เดชะคุปต  ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  และผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  

บุญสง  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ  ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําและเสนอแนะ  ตลอดจนแนวทาง

แกไขขอบกพรองตาง  ๆ  เปนอยางดีและดวยความเมตตา  ซึ่งผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาและขอ

กราบขอบพระคุณอยางสูงไว  ณ  โอกาสนี้ 
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ในแนวทางการคิดวิเคราะห  ทักษะ  ประสบการณ  คอยอบรมส่ังสอน  ใหคําปรึกษา  คําแนะนํา จนทํา

ใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาคร้ังนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล   ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา  

ไชยะธน  ผูชวยศาสตราจารยบุญไท  เจริญผล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ          

อาจารย ดร.มิ่ง  เทพครเมือง  และนางปยะธิดา  เกษสุวรรณ  ผูทรงคุณวุฒิในการตรวจคุณภาพ

เคร่ืองมือซึ่งใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ที่กรุณาใหคําแนะนําแกไขขอบกพรองตาง  ๆ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบริหารโรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย  เขตภาษีเจริญ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  

ที่อนุเคราะหใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ขอบคุณนักเรียนโรงเรียนวัดมะพราวเต้ียที่ทําให

ผูวิจัยสามารถดําเนินการทําปริญญานิพนธสําเร็จลุลวงดวยดี 

 ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยจนสําเร็จ

การศึกษาในคร้ังนี้ 

 คุณคาและคุณประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณของ

คุณพอทรายมา  กุดกรุง  คุณแมทองใหม  กุดกรุง  ผูใหกําเนิด  ซึ่งลวงลับไปแลว  ที่ไดอบรมเล้ียงดูและ

ใหโอกาสทางการศึกษาแกผูวิจัย  ทั้งพระคุณครูอาจารยทุกทานในอดีต  และปจจุบัน  ที่ใหการอบรม

ส่ังสอน  ประสิทธิ์ประสาทความรูแกผูวิจัยตลอดมา 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยปจจุบันอยูในยุคปฏิรูปการเรียนรูเพื่อใหทันกับสภาวะความเจริญกาวหนา และ

การเปล่ียนแปลงดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ดังระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2545  (สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา  องคการมหาชน. 2542)  ที่กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียม

กันทางการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546  (สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ. 2546)  ยังกําหนดไววาเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการ

อบรมเล้ียงดู  และสงเสริมพัฒนาการ  ตลอดจนการเรียนรูที่เหมาะสม  เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนา

ตนเองตามลําดับข้ันของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ สงเสริมกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนความแตกตางระหวางบุคคล  พัฒนาเด็กโดยองครวมผาน

กิจกรรมการเลนที่เหมาะสมกับวัย  และจัดประสบการณใหเด็กสามารถดํารงชีวิตประจําวันไดอยางมี

คุณภาพและมีความสุข 

  “เด็กปฐมวัย”  คือวัยเร่ิมตนของชีวิต  ต้ังแตแรกเกิดจนถึง  6  ป  จัดไดวาเปนระยะที่สําคัญ

ที่สุดของชีวิต เพราะพัฒนาการทุกดานเปนไปอยางรวดเร็ว  พัฒนาการของเด็กในวัยนี้ควรไดรับการ

สงเสริมใหครบทุกดาน  ทั้งดานรางกาย  อารมณ - จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  (เยาวพา  เดชะคุปต. 

2542: 12)  โดยเฉพาะพัฒนาการดานสมองของเด็กในวัยนี้จะมีความเจริญเติบโตถึงรอยละ  50  และ

เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 80  เมื่อมีอายุ  8  ป  (ทองนวล  ภูประดิษฐ.  2537: 26)   ถาเด็กไดรับประสบการณ

ที่เหมาะสมกับวัยและความตองการ  ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  การจัดประสบการณ

สําหรับเด็กปฐมวัยควรใหเด็กเรียนรูโดยการปฏิบัติจริงผานการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  

กระบวนการคิด  การทดลอง  ซึ่งทําใหเด็กเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ  รอบตัวเด็ก (สิริมา  

ภิญโญอนันตพงษ. 2544: 154)  การพัฒนาเด็กในชวงวัยนี้ควรจะเปนการวางรากฐานความรูในดาน

ตางๆ โดยเนนการบูรณาการทักษะที่มีความสําคัญและจําเปนตอเด็ก  ไดแก  ทักษะการเคล่ือนไหว  

ทักษะการใชภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะทางคณิตศาสตร และทักษะทางวิทยาศาสตร  

พรอมกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม โดยใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูและการปฏิบัติ  

เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืน  รักธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  และพรอมที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ  

จากที่กลาวมาขางตนเด็กปฐมวัยควรเรียนรูผานการจัดประสบการณที่หลากหลายอยางเหมาะสมเพื่อ

เปนรากฐานของการเรียนรูและการพัฒนาทักษะในแตละดานอยางเหมาะสม  
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   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเปนทักษะหนึ่งที่จําเปนและควรปลูกฝงใหกับเด็กปฐมวัย   

โดยการสอดแทรกและบูรณาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรกับทุกกิจกรรม   โดยครูควรใหเด็กมี

โอกาสฝกทักษะดานคณิตศาสตร  เพื่อสงเสริมใหเกิดการคิดโดยใชเหตุผล  การคนควาหาคําตอบในส่ิง

ตาง ๆ ดวยตนเอง  สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว  โดยอาศัยการสังเกต  การสํารวจ  การจําแนก  

การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู  การจัดลําดับ  การนับ  และการทําตามแบบ  ซึ่งเด็กจะเกิด

ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรจากกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับตัวเลข  รูปราง  รูปทรง  ขนาด  

ลําดับ  และความสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ เพราะโดยปกติเด็กจะเรียนรูทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรจาก

การไดรับประสบการณในการดํารงชีวิตประจําวันตามธรรมชาติอยูแลว  ตามที่ครอฟตและเฮสส  (วาโร  

เพ็งสวัสด์ิ.  2542: 13; อางอิงจาก  Croft; &   Hess. 1885 )  กลาววาคณิตศาสตรเปนความสามารถ

ดานสติปญญาอีกดานหนึ่งที่ควรสงเสริมและจัดประสบการณใหกับเด็กระดับปฐมวัยเนื่องจาก

คณิตศาสตรเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต ซึ่งถามองไปรอบตัวก็จะเห็นวาชีวิตตองเกี่ยวของกับ

คณิตศาสตรอยางมากมาย  เร่ิมตนต้ังแตเลขที่บาน  ทะเบียนบาน  ทะเบียนรถ  ปฏิทิน  นาฬิกา  เวลา  

การซื้อขาย การติดตอส่ือสาร  การต่ืนนอนเวลาไหน  ไปพบกับใคร  ใชโทรศัพทเบอรอะไร  ข้ึนรถเมล

เบอรอะไร  ส่ิงเหลานี้เกี่ยวของกับคณิตศาสตรทั้งส้ิน (นิตยา  ประพฤติกิจ.  2541: 2) จากที่กลาวมาจะ

เห็นไดวาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรมีความสําคัญสําหรับเด็กและควรสอดแทรกบูรณาการกับทุก

กิจกรรม  

 กิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกิจกรรม 1  ใน  6  กิจกรรมที่เด็กปฐมวัยจะตองปฏิบัติในแตละ

วัน โดยกิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมหน่ึงที่สามารถสงเสริมใหเด็กเกิดกระบวนการคิด  

ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการ  ซึ่งนอกจากจะใหเด็กฝกการใชความคิด และการใชสายตา

และมือใหประสานสัมพันธกันแลว กิจกรรมศิลปสรางสรรคยังชวยถายทอดความรู และความรูสึกของ

เด็กออกมาในรูปของงานศิลปะ เชน  การวาดภาพ  การปน  การฉีก-ปะ  การพิมพภาพ  การรอย  การประดิษฐ  

หรือวิธีการอื่นที่เด็กคิดสรางสรรคผลงาน  (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2547: 7)  ผลงานของเด็กที่แสดงออกมา

จะสะทอนความสนใจ  การรับรู   และความพรอมของเด็กแตละคนผานส่ือวัสดุที่เหมาะสม  ส่ืออยาง

หนึ่งที่จะทําใหเด็กเกิดความสนใจเกิดการเรียนรูและคิดสรางสรรคผลงานทางศิลปะ  คือ  วัสดุอุปกรณ

ที่มาจากธรรมชาติ  เชน  ดิน   หิน  ทราย เมล็ดพืช  ขาวเปลือก  ฟางขาว  กิ่งไม  ดอกไม  การทํางาน

ศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติทําใหเด็กไดมีโอกาสสังเกต  และสัมผัสวัสดุอุปกรณที่มีลักษณะ

แตกตางกันในเร่ืองของรูปราง  รูปทรง  ขนาด  พื้นผิวสัมผัส  น้ําหนักออน - แกของสี  ฯลฯ  ซึ่งสงเสริม

ใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวกับรูปรางลักษณะ  รูปทรง  

ความกวาง  ความยาว   ความสูง (สูง-ตํ่า)  ขนาด  ( เล็ก-ใหญ)   พื้นผิว  (เรียบ  ขรุขระ  หยาบ)  จากการ

มีประสบการณกับส่ือที่เปนวัสดุธรรมชาติที่อยูรอบตัว  เปนการเรียนรูโดยการใชความรูสึกสัมผัสกับส่ิง
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ที่เปนวัสดุจากธรรมชาติอยางแทจริง (พีระพงษ   กุลพิศาล.  2536: 9 - 29)  กิจกรรมศิลปสรางสรรค

จากวัสดุธรรมชาติเปนกิจกรรมสรางสรรคประเภทหนึ่งที่มีคุณคาแกเด็กหลายประการ  อาทิเชน    ทํา

ใหเกิดการทํางานรวมกันระหวางรางกายกับสมองที่สมบูรณ    มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ

จินตนาการเปนของตนเอง  เกิดความกระตือรือรนอยากรูอยากเห็น   ชางสังเกตและชางซักถามในเร่ือง

ที่สงสัย  ชวยฝกกลามเนื้อมือใหมีความแข็งแรง   ฝกการประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับ

สายตา  สงเสริมความเช่ือมั่นในตนเอง  ทําใหเด็กมีโอกาสแสดงออกทางอารมณ  รูสึกผอนคลาย  มี

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  มีสมาธิในการทํางาน  เปดโอกาสใหเด็กทํางานตามลําพังและทํางาน

รวมกับเพื่อนเปนกลุม  รูจักปรับตัวที่จะทํางานรวมกัน  ฝกการอดทน  การรอคอย  การแบงปน  การ

เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  การมีวินัยในตนเองและความเปนระเบียบเรียบรอย   ดังนั้นกิจกรรมศิลปสรางสรรค

จากวัสดุธรรมชาติจึงเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดและทักษะทางคณิตศาสตร  

รวมทั้งเปนการปลูกฝงใหเด็กมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

         ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   โดยใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมศิลป

สรางสรรคดวยตนเอง  เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา  ผานส่ือและวัสดุอุปกรณที่

เปนวัสดุธรรมชาติที่มีลักษณะแตกตางกัน  ซึ่งจะทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน   เกิดการ

เรียนรูอยางเปนธรรมชาติ  ภายใตวัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่นที่เด็กอาศัยอยู  บนพื้นฐานของ

ความแตกตางระหวางบุคคล  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของ

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติกอนและหลังการทดลองเพื่อเปน

แนวทางใหครูและผูที่เกี่ยวของนําไปประยุกตใชในการจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมทักษะทาง

คณิตศาสตรใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมตอไป  

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยั

กอนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  

 
ความสําคัญของการวิจัย 
            การวิจัยในคร้ังนี้เพื่อเปนแนวทางใหครูระดับปฐมวัย  ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของสามารถนํา

วัสดุธรรมชาติมาใชเปนส่ือการเรียนรูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค ซึ่งการนําวัสดุธรรมชาติมาใช

เปนส่ือการเรียนรูในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคนี้จะเปนแนวทางหน่ึงในการพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  
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ขอบเขตในการวิจัย 
         ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 
         ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนนักเรียนชาย - หญิง  อายุระหวาง  4 - 5  ป  ชั้นอนุบาล

ปที่   1   ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย   สํานักงานเขตภาษีเจริญ    

สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน   2  หองเรียน   นักเรียนมีจํานวนทั้งหมด   72   คน 

 
         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้   เปนนักเรียนชาย - หญิง  อายุระหวาง  4 - 5   ป  

ชั้นอนุบาลปที่  1 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย  สํานักงานเขตภาษีเจริญ    

สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  15  คน โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน  (Multi  Stage  Random  

Sampling)  ดังนี้ 

  1.  เลือกหองเรียน  1  หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  35    คน   

  2.  จับสลากนักเรียนในขอ  1  มาจํานวน  15  คน  เพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง 
 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย         
  การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งจัดกระทําในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  

ใชเวลาในการทดลอง  8  สัปดาห   สัปดาหละ  3  วัน  (วันจันทร - วันพุธ - วันศุกร)  วันละ  50  นาที   

เวลา  9.10 - 10.00 น.  รวมทั้งส้ิน  24  คร้ัง 

 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก   การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  

         2.  ตัวแปรตาม   ไดแก   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เด็กปฐมวัย   หมายถึง  นักเรียนชาย - หญิง   อายุระหวาง  4 - 5   ป   ชั้นอนุบาลปที่  1  

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  15  คน   โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย   

สํานักงานเขตภาษีเจริญ  สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 2.  กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  หมายถึง  กิจกรรมศิลปสรางสรรคที่

ผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง    ผานวัสดุและอุปกรณจากวัสดุธรรมชาติที่มีลักษณะแตกตางกันในเร่ืองรูปราง  

สี  ขนาด  น้ําหนัก  พื้นผิว   โดยนําวัสดุธรรมชาติที่อยูรอบ  ๆ ตัวมาจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  เชน  
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การวาดภาพบนกอนหิน  การวาดภาพบนใบไม  การพิมพภาพจากกานกลวย การรอยตนกก  การรอย

ผักตบ  การรอยดอกไม  การรอยพวงมาลัย  การรอยฟางขาว การสรางภาพจากเมล็ดพืช  การสราง

ภาพดวยเกล็ดปลา   การประดิษฐตุกตาเปลือกขาวโพด  การประดิษฐตุกตาจากเปลือกไข  การ

ประดิษฐโมบายจากเปลือกหอย  การโรยทรายสี  การปนดินเหนียว  ฯลฯ   

 3. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร หมายถึง  ความสามารถพื้นฐานของเด็กปฐมวัยทาง 

ดานคณิตศาสตร  เปนความเขาใจเกี่ยวกับจํานวน การปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวน  หนาที่  และความ 

สัมพันธของจํานวนความเปนไปได  และการวัดคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยจะเนนการจําแนกส่ิง

ตาง  ๆ  การเปรียบเทียบ  และการเรียนรูสัญลักษณของคณิตศาสตร   ซึ่งเด็กจะเรียนรูไดจากกิจกรรม

ปฏิบัติการ  แลวคอย  ๆ  พัฒนาถึงกระบวนการคิดแบบคณิตศาสตรอยางถูกตอง  โดยการวิจัยคร้ังนี้ได

ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  3  ดาน คือ ดานการนับ  การเปรียบเทียบ  การจัดลําดับ  

รายละเอียดมีดังตอไปนี้ 

                  3.1  การนับ  (Counting)  หมายถึง  ความสามารถในการรูคาจํานวนนับ 1 - 10  และสามารถ

จับคูระหวางจํานวนนับกับจํานวนส่ิงของที่กําหนดให   

                  3.2  การเปรียบเทียบ  (Comparing)  หมายถึง  ความสามารถในการสังเกตเปรียบเทียบ   

โดยอาศัยความสัมพันธระหวางของ  2   ส่ิงหรือมากกวา  ทีม่ลัีกษณะแตกตางกนั  เชน  ส้ันกวา - ยาวกวา  

หนักกวา - เบากวา  หนากวา - บางกวา  เทากัน - ไมเทากัน  มากกวา - นอยกวา  ใกล - ไกล            

สูงกวา - ตํ่ากวา 

                  3.3  การจัดลําดับ  (Ordering)  หมายถึง  ความสามารถในการหาความสมัพนัธของส่ิงที่

กําหนดใหและจัดเรียงลําดับส่ิงของตามความสัมพันธนั้นไดถูกตอง  เชน  การจัดลําดับความ

เปล่ียนแปลงอยางมีระบบของภาพและเลขจํานวนที่กําหนดใหไดมีความสัมพันธกัน  โดยหาแนวโนม

ของภาพชุดแรกวาภาพตอไปควรเปนภาพและตัวเลขใด  การจัดบล็อก  5  แทง  ที่มีความยาวไมเทากนั  

ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปตํ่า  หรือจากส้ันไปยาว ฯลฯ   

  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในงานวิจัยนี้วัดไดจากแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
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กิจกรรมศิลปสรางสรรคจาก

วัสดุธรรมชาติ  

 

ตัวแปรตาม ทักษะพืน้ฐานดาน

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

1.  การนับ 

2.  การเปรียบเทียบ 

3.  การจัดลําดับ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

      ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 

 

 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
             เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติมีทกัษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรหลังการจัดกจิกรรมสูงข้ึน 

 
 
 
 



บทที่   2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
         ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนํามาเสนอดังหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 

                  1.1  ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

                  1.2  คุณคาของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

                  1.3  จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

       1.4  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

         1.5  หลักการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

                  1.6  ประเภทของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

       1.7  การเลือกส่ือ  วัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค               

       1.8   กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 

                  1.9  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

            2.  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

                  2.1  ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

                  2.2  ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

                  2.3  จุดมุงหมายในการเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

                 2.4  ทฤษฎีและแนวคิดพฒันาการดานสติปญญาที่เกีย่วกับทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร 

                  2.5  แนวทางการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

                  2.6  หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

                  2.7  ประสบการณทางคณิตศาสตรที่เด็กปฐมวัยตองเรียน 

       2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
     1.1  ความหมายของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  มีผูใหความหมายของศิลปสรางสรรคในแงมุมตาง  ๆ  ดังนี้ 

  วิคเตอร  โลเวนเฟลด;  และแลมเบิรท  บริเทน  (วิบูลักษณ  สารจิตร. 2548: 50; อางอิง

จาก  Viktor  Lowenfeld; &  W. Lambert  Brittain. 1975: 7)  ใหความหมายของศิลปะไววา  เปนส่ิงที่

เด็กแสดงออกถึงความเจริญเติบโตทางความคิด  ความเขาใจและการแปลความหมายของส่ิงแวดลอม 

  ทอรแรนซ  (เยาวพา  เดชะคุปต.  2536: 43; อางอิงจาก  Torrance, E.P.  1964: 16)  กลาว

วา  ศิลปสรางสรรคเปนกระบวนการของความรูสึกไวตอปญหาหรือส่ิงที่บกพรองที่ขาดหายไปและ

รวบรวมความคิดหรือต้ังสมมติฐาน  ทําการทดลองสมมติฐาน  และเผยแพรผลที่ไดรับจากการทดสอบ

สมมติฐานนั้น 

  จอหน  ดิวอ้ี  (ชะลอ  นิ่มเสมอ. 2538; 13;  อางอิงจาก John  Dewey.  1934)  กลาววา  

ศิลปสรางสรรค  คือ  ประสบการณการมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  มีปฏิกิริยากับส่ิงแวดลอมทําให

มีความคิดและอารมณซึ่งเปนประสบการณทางสุนทรียภาพ  มีรูปทรง  มีความหมาย  มีอารมณพรอม

ทั้งเปนการเสริมกําลังใหกับประสบการณอ่ืน ๆ ตอไป 

  ปเตอรสัน  (ณัฐชุดา  สาครเจริญ.  2548: 32; อางอิงจาก Peterson. 1958: 101)  กลาววา 

ศิลปะเปนแนวทางหน่ึงในการแสดงออกของเด็ก  ซึ่งเด็กตองการโอกาสที่จะแสดงออก  อีกทั้งยัง

สามารถถายทอดความรู  ความรูสึกและความเขาใจ  รวมทั้งบุคลิกภาพและความเปนอิสระของเด็ก

ออกมาได  ซึ่งส่ิงเหลานี้ถายทอดมาจากประสบการณและจินตนาการของเด็กแตละคนนั้นเอง 

  วิรุณ  ต้ังเจริญ   (2526: 51)  กลาววา  ศิลปะเด็ก   คือ  ศิลปะที่เด็กแสดงออกตามสภาพ

ความสนใจ   การรับรู   และความพรอมของเด็กแตละคน   โดยที่การแสดงออกนั้นจะแสดงออกดวย

วิธีการการอยางใดอยางหนึ่งผานส่ือวัสดุที่เหมาะสม  และปรากฏเปนผลงานทางศิลปะที่รับรูไดดวย

ประสาทตา  หรือที่เรียกวา  ทัศนศิลป  ( Visual  Art )  เชน   ภาพเขียน  รูปปน  แกะสลัก  ภาพพิมพ  

กิจกรรมสรางสรรค  เปนตน  ซึ่งในหลักสูตรจะเรียกวา  ศิลปศึกษา  (Art  Education)  และทัศนศิลป

ในที่นี้คือ   ศิลปะสองมิติ  และสามมิติ   คือ   งานศิลปะบนพื้นราบที่สามารถวัดความกวางและความ

ยาวได  เชน   วาดภาพ   วาดเขียน   ภาพพิมพ   ภาพกระดาษปะติด  สวนศิลปะสามมิติคือ  ศิลปะที่

ปรากฏรูปทรงใหสามารถลูบคลําหรือวัดไดทั้งกวาง  ยาว  และหนา  เชน  รูปปน   รูปแกะสลัก  รูป

โครงสราง 
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  วิชัย  วงษใหญ  (2537: 88)  กลาววา  ศิลปสรางสรรคเปนส่ิงที่อยูในตัวบุคคลสามารถ

เสริมสรางพัฒนาใหถึงขีดสุดได  ศิลปะจะเปนส่ือสัมผัสทางจิตใจ  อารมณความรูสึกใหละเอียด

ประณีต  เมื่อบุคคลสามารถรับรูศิลปะไดแลว  จะทําใหการรับรูส่ิงตางๆ  งายข้ึน  เพราะศิลปะเปนการ

แสดงออกอยางลึกซ้ึงที่มีคุณคาตอจิตใจของมนุษย 

  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546: 58)  ใหความหมายของ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคไววา  เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กแสดงออกทางอารมณ  ความรูสึก  ความคิด ริเร่ิม

สรางสรรคและจินตนาการโดยใชศิลปะ  เชน  การวาดภาพ การปน  การฉีก  ปะ  การพิมพภาพ  การ

รอย ประดิษฐ  หรือวิธีอ่ืนที่เด็กไดคิดสรางสรรค  และเหมาะสมกับพัฒนาการ  เชน  การเลนพลาสติก

สรางสรรค  การสรางรูปจากกระดาษปกหมุด  ฯลฯ 

               จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา  ศิลปสรางสรรค  เปนผลงานทางศิลปะที่รับรู

ไดดวยประสาทตา   หมายถึง  การแสดงออกโดยผานส่ือตาง ๆ  ดังนั้นผลงานทางศิลปะจึงเปนการ

ส่ือสารความคิด  ความรูสึกและการถายทอดประสบการณและความคิดริเร่ิมสรางสรรคจินตนาการ

ของแตละคน  อยางอิสระในการแสดงออกมาเปนผลงาน 

 
      1.2  คุณคาของกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
   ลูกา  (สุวรรณา  กานทอง.  2547: 9;  อางอิงจาก  Luca.  1968: 44-45)  กลาววาในการ

ฝกความคิดสรางสรรคนี้คนเราสามารถไดรับการกระตุนใหมี ข้ึนในระดับสูงไดดวยการเรียนรู  

โดยเฉพาะเด็กในวัยอนุบาล  ผูสอนจะตองมองเห็นความสําคัญวา  ศิลปะไมเพียงแตเปนแบบฝกหัด

ทางความคิดสรางสรรคเทานั้น  ยังกอใหเกิดกระบวนการทางความคิดสรางสรรคอีกดวย 

               ลาสกี้ และมูเคอจิ  (เยาวพา  เดชะคุปต.  2542: 43;  อางอิงจาก  Lasky; &  Mukerji. 1980: 

107-108)  กลาววา  คุณคาจากการทํางานศิลปะมีหลายประการ  ไดแก 

               1.  เกิดพัฒนาการดานการรับรูวัตถุจากการสํารวจและการสรางสรรคงานศิลปะจากวัสดุ

ตาง ๆ ชวยใหเด็กมีประสาทไวตอธรรมชาติ  สามารถแยกแยะความแตกตางของวัสดุและ  รูปแบบได 

               2.  เกิดพัฒนาการดานความคิด  เด็กจะใชจินตนาการเพือ่ส่ือสารและแสดงความรูสึก  

ซึ่งสามารถจัดระบบความคิดไดอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  จินตนาการชวยเสริมความคิดของเด็กให

กระจางข้ึน 

               3.  เกิดพัฒนาการดานอารมณและสังคม  การไดสํารวจและใชส่ือวัสดุ  อุปกรณตาง ๆ  

ในการทํางานศิลปะทําใหเด็กเกิดความพอใจและสนุกสนานและจากการมีอิสระการเลือกชนิดของวัสดุ  

อุปกรณและชนิดของกิจกรรมจะทาํใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง  ดังนัน้กิจกรรมทางศิลปะซ่ึงมี

สวนชวยในการพัฒนาบุคลิกภาพและความภาคภูมิใจในตนเองของเด็ก 
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  ชุมสาย  สวนศิริ  (2547: 5)  กลาวถึงคุณคาของศิลปะเอาไวดังนี้ 

  1.  ใหประโยชนทางการศึกษา 

  2.  ทําใหเกิดความสนุกสนาน 

  3.  ชวยผอนคลายความตึงเครียด  ซึ่งมีผลตอพัฒนาการทางอารมณ 

  4.  ชวยพัฒนากลามเนื้อมือใหแข็งแรง 

  5.  ชวยฝกในดานความสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับสายตาในเด็กกอนวัยเรียน 

  6.  ชวยสงเสริมความเชื่อมั่นใจในตนเอง 

  7.  ชวยสงเสริมความคิดริเร่ิมความสรางสรรค 

  8.  ชวยสงเสริมใหเปนคนรักสวยรักงาม  มีความเปนระเบียบเรียบรอย 

  วรรณี  เพชรรัตน  (2538: 2)  กลาววาการสรางสรรคงานศิลปะใหมีลักษณะที่วิจิตรงดงาม

สามารถประดิษฐใหเปนรูปทรงตาง ๆ ไดมากมายหลายหลายรูปแบบเปนงานที่มี 3  ลักษณะคือ  แบบ

รูปราง  รูปทรง  พื้นที่  ขนาด  ทรงลอยตัว  แบบสามมิติคือ  ประกอบดวยดานกวาง  ดานยาวและดาน

สูง  ทําใหเกิดคุณคาทางศิลปะดังตอไปนี้ 

              1.  ใชเปนส่ือสําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียน 

  2.  ใชประดับตกแตงรางกายและอาคารสถานท่ี 

  3.  ใชแสดงประกอบการละเลน  แสดงละคร 

  4.  ใชประดิษฐเปนผลงานเปนของขวัญ 

  5.  เปนงานฝมือที่มีคุณคาทางดานศิลปะ  ทําใหเกิดความเพลิดเพลิน ในรูปแบบที่

สวยงาม 

  6.  ฝกใหนักเรียนเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

  7.  เพื่อเปนงานอดิเรกในเวลาวางและพักผอนจิตใจไดดี 

               จากการศึกษาคุณคาของกิจกรรมศิลปสรางสรรค  สรุปไดวา  กิจกรรมศิลปสรางสรรค  

นอกจากจะชวยใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินแลวเด็กยังมีโอกาสแสดงความรูสึกนึกคิด  เกิดการเรียนรู

และคนพบส่ิงตาง ๆ  จากการสํารวจ  ทดลอง  กับส่ืออุปกรณทางศิลปะดวยตัวของเด็กเอง  ขณะท่ีทํา

กิจกรรมเด็กจะมีความเชื่อมั่นในตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน   ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ

คิดในส่ิงที่มีความหมายสําหรับเด็ก  ดังนั้น  กิจกรรมศิลปสรางสรรค  จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่มี

ความสําคัญและมีคุณคากับเด็กปฐมวัยอยางมาก   
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    1.3  จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  มีผูกลาวถึงจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเอาไวดังนี้ 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2529: 13)  กําหนดวัตถุประสงคของ

กิจกรรมศิลปสรางสรรค  ไวในแผนการจัดประสบการณชั้นเด็กเล็กดังนี้ 

  1.  เพื่อฝกกลามเนื้อเล็ก 

  2.  เพื่อฝกประสาทสัมพันธระหวางมือและตา 

  3.  เพื่อฝกใหเด็กมีความอดทน  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  รับผิดชอบ 

  4.  เพื่อใหรูจักช่ืนชมในส่ิงสวยงาม  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

  5.  เพื่อฝกใหมีอารมณแจมใสราเริง 

  6.  เพื่อใหโอกาสฝกการปรับตัวในการทํากิจกรรมรวมกัน 

  7.  เพื่อฝกการแสดงออก  มีความมั่นใจในตนเอง 

  8.  เพื่อฝกใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

  9.  เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคจินตนาการ 

            10. เพื่อฝกการสังเกตและการคิด 

            11. เพื่อพัฒนาภาษา  และอธิบายผลงานของตนได 

  จันทนา  สุวรรณมาลี   (2529: 2)  กลาววา  กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีจุดมุงหมายเพื่อ

สงเสริมพัฒนาการทางดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  1.  การสงเสริมพัฒนาการของกลามเนื้อมือและประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 

  2.  การสงเสริมความเช่ือมั่นในตนเอง  ครูใหคําชมเชยเม่ือเด็กทําไดถูกตอง จะเปนการ

เสริมแรงใหเด็กรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  และควรใหเด็กนําผลงานไปติดที่ปายนิเทศ

หนาหองเรียนหรือนํากลับบานเพื่อไปอวดคุณพอคุณแม 

  3.  การริเร่ิมสรางสรรค  ครูควรกระตุนใหเด็กสนใจที่จะริเร่ิมสรางสรรคส่ิงแปลกใหม โดย

ฝกการรอยในทิศที่แปลกกวาเดิม   อาจทําตามแบบที่กําหนดและตามที่เด็กตองการ 

  4.  การสงเสริมเพื่อใหเด็กรูจักรักสวยรักงามมีระเบียบเรียบรอย  เร่ิมต้ังแตข้ันตอนการ

เตรียมอุปกรณ   ข้ันตอนในการทํา 

  เลิศ  อานันทนะ (2535: 44-48)  กลาวถึงจุดมุงหมายในการสงเสริมพัฒนาการศิลปะอยาง

เหมาะสมในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  1.  พัฒนาการทางดานรางกาย  สงเสริมพัฒนาการทํางานที่ประสานสัมพันธกันระหวาง

การใชกลามเนื้อมือและประสาทตา  ทําใหอวัยวะสวนตาง ๆ  ของรางกายมีความแข็งแรง  และมีทกัษะ

การทํางานอยางคลองแคลว 
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  2.  พัฒนาทางดานอารมณ   ทําใหเด็กมีความราเริง  สนุกสนาน  ยิ่งเด็กประสบ

ความสําเร็จในงานที่ลงมือทํา  ก็ยิ่งทําใหเด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง  บนพื้นฐานของความรัก และ

ความรูสึกความภาคภูมิใจในความสามารถของตน  สงผลใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ดีตลอดจนมีความรูสึกที่

ดีงามตอผูคน 

  3.  พัฒนาการทางดานสังคม   การจัดกิจกรรมทางดานศิลปะเพื่อสงเสริมพัฒนาการทาง

สังคมใหแกเด็กอยางเหมาะสม  ไดแก  การจัดกระบวนการกลุมสัมพันธใหเด็กเรียนรูและฝกหัด

ทางดานสังคม 

  4.  พัฒนาการดานสติปญญา   ความคิดริเร่ิมสรางสรรคจินตนาการ   จากการที่เด็กได

สังเกต  สํารวจ  ทดลอง  คนควากับวัสดุตาง ๆ เด็กจะไดรับรู  เลือกสรร  ตัดสินใจ  วางแผน  รวมทั้ง

การวิจารณและการประเมินคาผลงานที่ตนแสดงออกมาจนสําเร็จ  ซึ่งกระบวนการดังกลาวนี้

ตอบสนองตอลักษณะนิสัยของเด็กที่อยากรูอยากเห็น  เปดโอกาสใหเด็กแสดงออกอยางอิสระเสรี

ภายใตบรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลิน 

  วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2535: 241 - 244)  กลาวถึงศิลปะที่สรางเสริมลักษณะนิสัยใหกับเด็ก

ปฐมวัยดานตาง ๆ ตอไปนี้ 

  1.  สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานการแสดงออก 

  2.  สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานสรางสรรค   ศิลปะเปนวิถีทางหนึ่งสําหรับการสะสม

ความคิดสรางสรรคใหกับเด็กปฐมวัย 

  3.  สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานจินตนาการ  และส่ิงตาง ๆ  ที่เราสรางสรรคข้ึนมา

ยอมเร่ิมตนดวยจินตนาการกอน 

  4.  สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานสุนทรียภาพ   รับรูและซาบซึ้งตอคุณคาทางดาน 

ตาง ๆ ของส่ิงที่อยูรอบตัว 

  5.  สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานการทํางาน  ศิลปะเปนการเร่ิมตนใหเด็กมีนิสัยรักการ

ทํางานได  เปนกิจกรรมที่ตองปฏิบัติดวยมือ  เมื่องานเสร็จเด็กจะเกิดความภาคภูมิใจ 

  6.  สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานการทํางานรวมกัน  การคิดวางแผน 

  7.  สรางเสริมลักษณะนิสัยทางดานความประณีต    ศิลปะตองใชความพยายามในการ

สังเกตและความประณีตอยูตลอดเวลา 

   จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา  กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนกิจกรรมที่ชวยตอบสนองความตองการ

ของเด็ก  เปดโอกาสใหเด็กแสดงออกถึงความรูสึก  ความคิดริเร่ิมจินตนาการ และมีความสัมพันธตอ

การพัฒนาของเด็กปฐมวัยทุกดาน  ทั้งดานรางกาย   อารมณ  -  จิตใจ  สังคม  และ สติปญญา  
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นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมลักษณะและนิสัยบุคลิกภาพที่เหมาะสม  เชน  กลาคิด  กลาทํา  กลา

แสดงออก  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

    
   1.4  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับศิลปสรางสรรคที่นิยมนํามาใชในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

เอาไวดังตอไปนี้ 

  1.  ชลอ  พงษสามารถ.  (2526: 64 - 65)  กลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับศิลปสรางสรรค

เอาไวดังนี้ 

                   1.1  ทฤษฎีลําดับข้ันพัฒนาการตามความคิดและอายุ  (Age-Based Concepts) 

ทฤษฎีนี้หมายความวา ความเจริญงอกงามของเด็กจะพฒันาไปตามลําดับข้ันอาย ุซึ่งหมายถึง ความ

พรอมดานวุฒภิาวะ คือ ทั้งรางกายและการกระทําเปนไปตามลําดับข้ันตามวัยอันควร  เชน  การ

พัฒนาการทางศิลปะตามระดับอายุของ  วิคเตอร  โลเวนเฟลด 

        1.2  ทฤษฎีแหงปญญา (Intellectual Theory)    ทฤษฎีนีเ้ชื่อวาเด็กจะทํางานศิลป

ตามที่ตนรู  เปนทฤษฎีที่ใหเด็กไดแสดงความรูความสามารถตามที่ตนเขาใจ  ซึ่งสอดคลองกับการ

เรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคล การเลียนแบบนีเ้นนการสงเสริมความคิดสรางสรรค และการ

แสดงออกของเด็กโดยตรง เด็กสามารถจะแสดงรายละเอียดที่ตนรูส่ิงที่แตกตางกันตามความคิดรวบ

ยอดของตนเอง ทฤษฎีนี้เหมาะแกการสอนทุกระดับ   

        1.3  ทฤษฎีพัฒนาการการรับรู  (Perceptual Development Theory)   ทฤษฎีนี้เปน

ของเกสตอลท (Gestalt)  ซึ่งมีความเชื่อวาเด็กจะทํางานศิลปะตามที่ตนเห็น  ตามความเปนจริง เด็กจะ

เห็นแตเคาโครงและเห็นสวนรวมของภาพมากกวารายละเอียด  ทฤษฎีนี้เหมาะกับการสอนเด็กระดับ

อนุบาล  และประถมศึกษา  เด็กจะถายทอดความรูสึกออกมาแบบงาย ๆ  สวนความซับซอนจะเพิ่มข้ึน

ตามวัยของเด็กเอง 

        1.4  ทฤษฎีความรูสึกและการเห็น (The Hapic & Visual Child Theory)  ทฤษฎีนี้

เปนความเช่ือของ วิคเตอร โลเวนเฟลด (Viktor Lowenfeld) ซึ่งมีความเช่ือวา ความเขาใจและการรับรู

ถึงส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็กจะมีผลตออารมณของเด็ก ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเด็กแสดงออกตามอารมณ

ของตน  จากการวิจัยของโลเวนเฟลด  เช่ือวา เด็กจะมีอิสระเสรีภายในตัวเอง  และจะแสดงออก

ทางดานรางกาย และอารมณอยางเปดเผย    วิทคิน;  และลินตัน  (Witkin; & Linton)  วิจัยเพิ่มเติม

เกี่ยวกับความเช่ือนี้  พบวา  เด็กที่ไดรับการเล้ียงดูอยางเสรี  จะแสดงออกไดดีกวาเด็กที่ถูกเล้ียงอยาง

ขาดเสรีภาพ การสรางสรรคจะแสดงออกจากอารมณภายในของเด็ก  โดยข้ึนอยูกับส่ิงแวดลอมของเด็ก

แตละคน 
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         1.5  ทฤษฎีเหมือนจริง (Naive Realism  Theory)    ทฤษฎีนี้เช่ือวา เด็กสามารถเห็น

ไดเหมือนผูใหญ การเรียน คือ การใหเด็กฝกทักษะตามที่ครูตองการ กลาวคือ ครูจะเปนผูกําหนดให

เด็กทําตาม  ซึ่งไมเหมาะสมกับการสอนศิลปะระดับกอนประถมศึกษา  มีแนวโนมของการเรียนเพื่อมุง

รักษาและถายทอดวัฒนธรรมดังเดิม เชน วิชาจิตรกรรมไทย หรือการวาดภาพเหมือน เปนตน เปน

ทฤษฎีที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู เขาใจวิธีการและมีแบบแผน เปนการเรียนเพื่อฝกทักษะและหา

ความรูโดยตรง เปนทฤษฎีที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะเขาใจวิธีการ และมีแบบแผน  เปนการเรียน

เพื่อฝกทักษะและความรูโดยตรง เปนการดํารงไวเพื่อการอนุรักษศิลปะอยางแทจริง 

              2.  ทฤษฎีของวิคเตอร  โลเวนเฟลด; และแลมเบิรท  บริเทน  (ชัยณรงค  เจริญพานิชยกุล.  

2533: 61; อางอิงจาก  Viktor Lowenfeld; & W.  Lambert  Brittain.  1975: 7)  เปนผูที่ทําการคนควา

วิจัยลําดับข้ันพัฒนาการทางศิลปะของเด็กตะวันตกดวยการเก็บผลงานของเด็กวัยตาง  ๆ มาศึกษา

วิเคราะหแยกลําดับพัฒนาการทางศิลปะซ่ึงแบงไดทั้งหมด  5  ข้ัน  ทั้งนี้ขอกลาวเพียง  2  ข้ันที่เกี่ยวของ 

กับเด็กปฐมวัย  ดังตอไปนี้ 

         2.1  ข้ันที่  1  ข้ันขีดเข่ีย  (Scribbling  State)  ในข้ันนี้เด็กมีอายุประมาณ  2-4  ป  

เปนวัยกอนเรียนเด็กสนุกกับการเคล่ือนไหวกลามเนื้อ  ในข้ันนี้แบงออกเปน  4  ข้ันยอยดังนี้ 

       2.1.1  ข้ันการขีดเข่ียที่ไมเปนระเบียบ  (Disordered  Scribbling  Stage) หมายถึง  

การลากเสนของเด็กจะยุงเหยิงสับสนโดยไมคํานึงวาเปนรูปอะไรทั้งส้ิน  แสดงใหเห็นวาการควบคุม

กลามเนื้อของเด็กยังไมเจริญพอ  จึงยังไมสามารถบังคับเนื้อมือตามที่ตองการได 

               2.1.2  ข้ันที่เด็กขีดเขียนเสนนอนยาว  ๆ  ได  (Longtitudinal  or  Controlled  

Scribbling  Stage)  เปนข้ันที่พัฒนากวาข้ันที่ขีดเขียนอยางไมเปนระเบียบ 

               2.1.3  ข้ันที่เด็กสามารถขีดเขียนเปนวงกลม (Circular  Scribbling  Stage)  

หมายถงึ  เด็กเคล่ือนไหวไดทั้งแขนแลว  อาจกลาวไดวาระยะที ่ 2-3  ของการขีดเขียนนี้  เปนข้ันของ

การขีดเข่ียที่ควบคุมได  (Controlled  Scribbling)  ซึ่งเปนข้ันพัฒนาการที่สําคัญมากเพราะเปนเคร่ือง

ชี้ใหเหน็วาเด็กคนพบ  มองเห็น  และเร่ิมมีการควบคุมการขีดเข่ียเปนเสนตาง  ๆ  ทั้งในแนวต้ัง  

แนวนอน  วงกลม  ขยกุขยิก 

                          2.1.4  ข้ันที่เด็กเขียนอะไรลงไปแลวก็ใหชื่อวาส่ิงที่เด็กเขียนนั้นคืออะไร  ชื่ออะไร  

(Naming  Scribbling  Stage)  หมายถึง  เด็กเร่ิมใชความคิดคํานึงในขณะเขียนภาพวัตถุ  สัตว  หรือ

คน  ส่ิงที่เด็กเขียนอาจจะไมเปนภาพที่ถูกตองหรือมีรูปรางในสายตาของผูใหญ  แตมีความหมาย

สําหรับเด็ก  เด็กจะพอใจและสนุกสนานกับส่ิงที่เขียนข้ึน  ข้ันนี้เปนข้ันหัวเล้ียวหัวตอในการวาดภาพ

ของเด็กตอไป 
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        2.2  ข้ันที่  2  ข้ันเขียนภาพใหมีความหมาย  ข้ันสอนสัญลักษณ  (Pre-Schematic  

Stage)  ข้ันนี้เด็กมีอายุประมาณ  4-7  ป  เปนข้ันเร่ิมตนของการแสดงออกทีม่ีความหมายภาพส่ิงของ

ตาง ๆ  เด็กอาจเขียนไดหลายแบบ  ซึง่ภาพที่เด็กเขียนอาจไมครบถวนตามที่เขารู  แสดงวาในระยะน้ี

โลกที่เด็กเหน็แตกตางจากโลกที่เด็กเขียนภาพ  ลักษณะที่เด็กเขียนภาพในข้ันนี้อาจสังเกตไดงายจาก

สวนประกอบภาพ 4  อยาง  คือ 

      2.2.1  เด็กจะเขียนภาพคนโดยใชวงกลมเปนสัญลักษณของหัวมีเสนยาว ๆ  แทน

แขน  ขา และลําตัว  ยงัไมมรีายละเอียดตาง  ๆ  เกี่ยวกบัหนาตา  มีแตเสนที่แทนสัญลักษณของสวน

นั้น  ๆ  เทานั้น 

             2.2.2  สีที่เด็กใชจะไมเปนไปตามธรรมชาติ  สีที่เด็กใชเขียนภาพกับสีทีเ่ด็กเหน็จริงจะ

ไมเหมือนกัน  ทั้งนี้เพราะเด็กใชสีตามอารมณสีไหนที่สะดุดตาหรือเด็กชอบสีไหนเปนพิเศษก็จะใชสีนั้น

ซึ่งไมจําเปนจะตองสอดคลองกับความเปนจริง 

             2.2.3  เด็กยงัไมเขาใจวาจะเขียนรูปตรงไหนจึงจะเหมาะสมแตจะวางลงไปโดยไม

คํานึงถึงความสัมพันธของส่ิงตาง  ๆ  ดูจากชองวางหรือชองไฟทีเ่ด็กเขียน   

             2.2.4  เด็กยังไมเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบ  ดังนั้นภาพที่เด็กเขียนจึงไมมีอะไรแสดง

ถึงการออกแบบ 

   3.  สมชาย  พรหมสุวรรณ  (2528: 18)  นกัการศึกษาดานศิลปะสําหรับเด็กอธิบายถึง

พัฒนาการของเด็กในชวงอายุ  4-5  ขวบ  ดังนี ้

        3.1  ภาพที่วาดสวนใหญเปนภาพคน  เชน  ตัวเอง  พอแม  พี่สาว  พี่ชาย 

                   3.2  เด็กปฐมวัยชอบวาดรูปครู 

                   3.3  รูปจะใชวงกลมแทนศีรษะ  ตา  จมูก  ปาก  และหู  อาจจะวาดหรือไมวาดติดกบั

ศีรษะจะเปนแขนและขา  โดยไมวาดมือและเทา  ศีรษะจะมีขนาดเดียวกับลําตัว 

        3.4  เด็กจะวาดภาพคนสูงกวาปกติ  โดยไมคํานึงถึงความหนาของลําตัว  แตเด็กก็

ยังแสดงรายละเอียดของใบหนา  อาจเปนไปไดวา  เด็กตองการเนนเฉพาะส่ิงที่เด็กเคยเห็นมา 

        3.5  เด็กบางคนวาดภาพลําตัวแมในขณะที่คนอ่ืนในภาพไมแสดงลําตัว  

        3.6  ในวัยนี้ขนาดรูปรางแสดงความสําคัญ  เชน  ภาพเด็กผูชายอุมสุนัข  มือที่อุมจะ

มีความโตเปนพิเศษ  เปนตน 

        3.7  เด็กในวัยนี้จะไมวาดส่ิงแวดลอมรอบตัว  คือ  ไมวาดฉากหลัง 
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  4.  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546: 132)  กลาวถึง

พัฒนาการทางศิลปะไวดังนี้ 

        4.1  ข้ันที่  1  ขีดเขียนไมเปนระเบียบ  (3-4  ป)  เด็กใชสีเทียนหรือสีน้ําขีดเขียนเปน

เสนที่ขาด  ๆ  วิ่น  ๆ  ซิกแซก  วนไปมาต้ังแตยังควบคุมมือไมไดจนควบคุมมือได  เด็กจะสํารวจ  ใชสีที่

ไมเปนความจริง  เร่ิมเขียนเปนวงกลม  มีเสนเปนแขนขา 

        4.2  ข้ันที่  2  เขียนภาพใหมีความหมาย  (4-7  ป)  ภาพที่เขียนมีความหมายกับเด็ก  

ภาพคนจะใชวงกลมแทนศีรษะ  มีเสนในแนวต้ัง  2 เสนแทนแขนขาทั้งสองขาง  บางคร้ังมีปาก  แขน  

ขา  เทา  รองเทา  วาดภาพส่ิงของตาง  ๆ  จะอยูอยางไมมีระเบียบ  ตรงไหนมีชองวางก็จะเขียนลงไป  

ใชสีตามอารมณ  เมื่ออายุ  7  ปเด็กจะวาดภาพส่ิงตาง ๆ ไดเหมือนกันทุกคร้ังที่วาดภาพ 

         4.3  ข้ันที ่ 3  เขียนภาพไดคลายจริง  (7-9 ป)  ภาพทองฟาจะเปนสีฟาอยูดานบน  

เสนพืน้ฐานจะใชสีเขียวอยูดานลาง  ส่ิงตาง  ๆ  ถกูวาดอยูระหวางเสนทองฟาและเสนพืน้ฐานอยาง

เหมาะสม 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับศิลปสรางสรรคมีหลายทฤษฎีดวยกัน  ซึ่ง

สามารถนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกับการเรียนรู โดยครูสามารถนําแนวคิดในแตละทฤษฎีมาใชใน

การจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไวได โดยจัดใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวาง

บุคคลและระดับความสามารถของเด็ก  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางศิลปสรางสรรค  โดยเร่ิมจากการ

ขีดเข่ีย  วาดในส่ิงที่เด็กเห็นโดยไมสนใจวาจะเหมือนจริงหรือไม  เพราะกลามเนื้อมือของเด็กยังไม

เจริญเติบโตพอ  เด็กจะวาดส่ิงที่อยูใกลตัวและตนเองจะตองตัวใหญ  บุคคลที่อยูรอบตัวจะวาดขนาด

เล็กลง เด็กชอบวาดภาพคนตัวสูงแตตัวผอมบาง  เชน  เพื่อน  ญาติ  โดยไมสนใจความสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม 
     
     1.5 หลักการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  มีผูกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเอาไวดังนี้ 

     เบญจา  แสงมะลิ  (2545: 63-67)  เสนอหลักการจัดกิจกรรมสรางสรรควาควรคํานึงถึงส่ิง

ตอไปนี้     

  1.  ความสนใจของแตละบุคคล  ครูควรใหเด็กไดรับประสบการณทีเ่ปนผลสําเร็จตาม

ความตองการของเด็กเอง  พรอมสรางความมั่นคงโดยปลอยใหเด็กมีอิสระในการคิดจินตนาการ  เลือก

และตัดสินใจ  โดยครูมีสวนชวยเหลือแนะนาํเมื่อเด็กตองการ 
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  2.  จัดสถานที ่ เวลา  และวสัดุ  ใหเพียงพอและเหมาะสมกับอายุของเด็ก  เปดโอกาสให

เด็กมีประสบการณทางประสาทสัมผัส  เพื่อใหเด็กไดเคล่ือนไหวอยางอิสระเมื่อทาํงานคนเดียวและ

ทํางานเปนกลุม   ภายในและภายนอกอาคารเรียน  

  3.  แสดงออกเชิงสรางสรรค  เด็กตองการประสบการณทีส่มบูรณเพื่อกระตุนการแสดง 

ออกอยางสรางสรรค  ประสบการณนี้เร่ิมจากการเลนของเด็กในชีวิตประจําวนั  การพูด  การสนทนา

ตามความรูสึกที่เด็กเหน็  ครูควรสนับสนนุการพูดของเด็ก 

  4.  เจตคติของผูปกครองที่มตีอการแสดงออกสรางสรรคของเด็ก  ครูตองทาํหนาที่เปน

ผูทําใหผูปกครองเขาใจผลงานเด็กและสามารถเสนอแนะผูปกครองในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมเมือ่อยู

ที่บาน  

  5.  ครูใชวิธีการสรางสรรคสนับสนนุเด็กใหเลือกกจิกรรม 

  6.  ครูควรวางแผนจัดเตรียมกิจกรรมตาง ๆ  เปนอยางดี  เด็กมีอิสระในการคนหา  

สํารวจและทดลองและเมื่อเด็กรูสภาพแวดลอม  เด็กจะถายทอดสิ่งทีต่นเองรูใหผูอ่ืนเขาใจ 

  7.  ครูตองรวบรวมหลักฐานเพื่อจุดมุงหมายในการวัดผล 

  พีระพงษ   กุลพิศาล   (2533: 214-215)  กลาววา  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

สําหรับเด็กปฐมวัยวาควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี ้

  1.  วางแผนลวงหนาตลอดสัปดาหจะใหเด็กทํากิจกรรมอะไรตามสําดับความยากงาย

ของกลวิธกีารทํางานและความรู  โดยกาํหนดจุดประสงคและวิธีการประเมินไดเปนอยางดี 

  2.  จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ   สภาพหองเรียนและวิธกีารสอนใหสอดคลองกับแผนที่วางไว 

  3.  ระหวางทีท่ํากจิกรรมควรระลึกอยูเสมอวา 

        3.1  กิจกรรมที่จัดนัน้เปดโอกาสใหเด็กใชประสบการณตรงจากส่ิงแวดลอมตาง  ๆ 

นอกหอง เรียนเพยีงพอหรือไม 

        3.2  หลีกเล่ียงกิจกรรมที่ใหเด็กทําแลวเหมอืนกนัทัง้หอง 

                   3.3  พฤติกรรมการทาํงานศิลปะของเด็กเล็กแตละคนไมเหมือนกนั   บางคนชอบนัง่

ทํางานทีโ่ตะ  บางคนชอบนอนกับพื้น  ควรใหอิสระกับเด็ก 

                   3.4  ใหโอกาสเด็กทํางานเปนกลุมเพื่อฝกประสบการณทางดานสังคม 

              4.  ใหผูปกครองมีสวนรวมในการสรางเสริมประสบการณทางดานศิลปะขณะที่เด็กอยูบาน 

  5.  มีปายนิเทศที่แสดงผลงานศิลปอยางสรางสรรคของหองเรียนอยางถาวร   และสลับ

สับเปล่ียนผลงานของเด็กอยูประจํา 

  6.  มีความเมตตาหวังดีใหแกเด็กทกุคน โดยการแสดงความรักและความหวงใยแกเด็ก

เสมอพยายามใชคําพูดที่ไพเราะกระตุน จนิตนาการของเด็กระหวางที่เด็กกําลังทาํงาน 
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  สัญลักษณ  สุวรรณรัศมี  (ม.ป.ป: 15)   เสนอวาหลักที่ตองคํานึงถึงหลายประการในการจัด

กิจกรรมศิลปสรางสรรค  ดังนี้ 

  1.  จะตองจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคใหไดทุกวนั  โดยผูสอนเตรียมอุปกรณที่เด็กตองการให

พรอม  เชน สีเทียน  สีน้าํ  ดินน้าํมนั  และเศษวัสดุตาง  ๆ  ไวตามโตะลวงหนา 

  2.  กอนใหเด็กทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค  ควรใชวิธีปลอยใหเด็กเขาทํากิจกรรมอยางมีระเบียบ  

ซึ่งสามารถกระทําไดหลายวิธีเพื่อใหเด็กเขากลุมได  ผูสอนอาจถามวาเมื่อเชานี้ใครรับประทานขาวกับ

ก็ใหเขากลุมเดียวกัน 

  3.  การจัดโตะกิจกรรมควรจัดใหเปนโตะรวมที่เด็กสามารถลอมวงกันทํางาน  ไดมีโอกาส

ใชของรวมกัน  เชน  โตะสําหรับวาดภาพดวยสีเทียนและโตะสําหรับวาดภาพดวยสีน้ํา  เปนตน 

  4.  ตลอดเวลาที่เด็กทาํงานตองคอยเดินดูเด็กเพื่อคอยเขียนช่ือและใหกําลังใจเด็ก  แตไม

มีหนาที่ไปชี้แนะวาใหเด็กทาํอะไร 

  5.  หากเด็กทําเศษวัสดุหลนควรแนะนําใหเด็กเก็บเองทุกคร้ัง 

  6.  หากเด็กทาํงานไมถกูตอง  ตองไมบอกใหเด็กตองแกไขอยางไร  ตรงไหน  แตจะใช

คําถามทีท่ําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในตนเอง 

  7.  หากพบวาเด็กคนใดคนหนึ่งชอบอยูคนเดียวโดยไมยอมลุกใหคนอ่ืน  ๆ   บางตองให

คําแนะนํากับเด็ก  ใหรูจักการแบงปน  และแนะนาํใหทํากจิกรรมตอไปในวนัรุงข้ึน 

  8.  เมื่อเด็กทํางานเสร็จตองตรวจผลงานเพื่อดูพัฒนาการของเด็ก 

  9.  ไมควรมองผลงานของเด็กดวยความขบขัน  แตตองแสดงใหเห็นวาผลงานทีเ่ด็กทาํนัน้

มีคาเสมอ 

            10.  เมื่อใกลหมดเวลาตองใหเด็กเก็บของเขาที่ทุกคร้ัง 

  สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล  (2545: 22)  กําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค

สําหรับเด็กปฐมวัย  เอาไวดังนี้  

  1.  จัดเนื้อหาและหลักสูตร เนนใหเด็กมีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุ (Manipulation)  เพราะ 

เด็กในวัยนี้จะเรียนรูโดยอาศัยประสาทสัมผัส  การรับรู การเคลื่อนไหว  (Sensory - Motor) เพื่อสงเสริม

พัฒนาการดานสติปญญา 

  2.  การจัดกิจกรรมควรโดยเนนใหเด็กใชประสาทสัมผัสใหมากที่สุด  กิจกรรมกระตุนให

คิดและจัดกระทําหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งสัมผัสแตะตองส่ิงตางๆ  หรือเรียนรูส่ิงตางๆ  รอบตัว 

  3.  การเลือกวัสดุควรใหเด็กมีโอกาสสัมผัสหรือจับตองส่ิงของที่มีอยูในธรรมชาติ  เชน  

ดิน  หิน  ทราย  น้ํา  ฯลฯ  ซึ่งจะชวยส่ือพัฒนาประสาทสัมผัสการเคล่ือนไหวของเด็ก  ใหเขาใจสภาพ
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ความเปนจริงของวัตถุ  เชน  น้ําหนัก  เนื้อสาร  จะนําไปสูการเช่ือมโยงกับโครงสรางอ่ืน  จึงใหเด็กไดทาํ

เพื่อพัฒนาประสาทสัมผัสมากที่สุด 

  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546: 59)  กลาวถึง

ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  ไวดังนี้  

  1.  การจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณควรพยายามหาวัสดุในทองถิ่นมาใชกอนเปนอันดับแรก 

  2.  กอนใหเด็กทํากิจกรรม  ตองอธิบายวิธีใชวัสดุที่ถูกตองใหเด็กทราบ  พรอมทั้งสาธติให

เด็กดูจนเขาใจ  เชน  การใชพูกันหรือกาวเพื่อไมใหสีไหลเลอะเทอะ 

  3.  ใหเด็กทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคประเภทใดประเภทหนึ่งรวมกับในกลุมยอย  เพื่อฝก

ใหเด็กรูจักการวางแผน  และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  4.  แสดงความสนใจในงานของเด็กทุกคน  ไมควรมองผลงานเด็กดวยความขบขัน  และ

ควรนําผลงานของเด็กทุกคนหมุนเวียนจัดแสดงท่ีปายนิเทศ 

  5.  หากพบวาเด็กคนใดสนใจทํากิจกรรมอยางเดียวตลอดเวลา  ควรกระตุน  และจูงใจ

ใหเด็กเปล่ียนกิจกรรมอ่ืนบาง  เพราะกิจกรรมศิลปสรางสรรคแตละประเภทจะสงเสริมพัฒนาการเด็ก

แตละดานตางกัน และเมื่อเด็กทําตามที่แนะนําได  ควรใหแรงเสริมทุกคร้ัง 

  6.  เก็บผลงานที่แสดงความกาวหนาของเด็กเปนรายบุคคลเพ่ือเปนขอมูลสังเกตพฒันาการ

ของเด็ก 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย  หลักในการ

จัดควรคํานึงถึงความเหมาะสมเร่ืองของอายุ  ส่ือการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  

สถานที่  และส่ิงตาง  ๆ  รอบตัว  โดยใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสมากที่สุด  และควรกระตุนและให

กําลังใจเวลาที่เด็กทํางาน  เพื่อทําใหเด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง  สามารถแสดงความคิดสรางสรรค

ออกมาเปนผลงาน 

 
    1.6 ประเภทของกิจกรรมศิลปสรางสรรค   
  มีผูกลาวถึงประเภทของกิจกรรมศิลปสรางสรรคเอาไวดังนี้ 

  เกศินี  นิสัยเจริญ  (2527: 5-6)  กลาวถึง  ประเภทของศิลปสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย

วา สามารถจัดไดดังตอไปนี้ 

              1.  กิจกรรมวาดภาพระบายสี   เปนการสรางภาพที่เด็กเขียนมาจากความรูสึกของตนเอง

ใหเปนสัญลักษณที่สวยงาม  มีจังหวะ  และสีสันตาง ๆ แทนการใชคําพูด 

  2.  กิจกรรมการฉีก   ปะ  และติดกระดาษ  เปนกิจกรรมที่ใชกระดาษตาง ๆ มาฉีก  ตัด

และนํามาติดบนกระดาษใหเปนภาพ เชน  กระดาษหนังสือพิมพ  กระดาษวารสาร  เปนตน 
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  3.  การปน   เปนกิจกรรมที่เด็กชอบมาก   วัสดุที่ใชปนคือ  ดินเหนียว  ดินน้ํามัน  แปงโด  

การปนควรมีวัสดุสําหรับการปนที่มีผิวมัน  เชน  พลาสติก  โลหะ  โฟเมกา  เปนตน 

  4.  การพิมพ   การพิมพทําไดหลายวิธี  ไดแก  การพิมพภาพดวยนิ้วมือ  การพิมพภาพ

จากเศษและวัสดุที่จากธรรมชาติ  เชน  ใบไม  กานกลวย  กานบัว  เปนตน 

  5.  งานพับกระดาษ  เปนการประดิษฐกระดาษใหมีลักษณะเปนภาพ 3  มิติที่ตองอาศัย

การทํางานประสานสัมพันธระหวางมือกับตาในการพับกระดาษใหเปนภาพสัญลักษณตาง ๆ 

ตามลําดับ  และตามข้ันตอนการพับ 

  6.  งานประดิษฐเศษวัสดุเปนของเลนของใช  เปนการรวบรวมเศษวัสดุจากกระดาษมา

ประดิษฐเปนของเลนตาง ๆ ตามแบบอยาง  ในการประกอบหรือตกแตงอาจใชกาว  กรรไกร   เศษไหม

พรม  ไมไอศกรีม  หลอดกาแฟ  เปนสวนประกอบ 

               สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546: 77-78)  กลาวถึง

กิจกรรมศิลปสรางสรรคมีเนื้อหาและขอบขายดังตอไปนี้ 

  1.  การวาดภาพระบายสี 

      1.1  การวาดภาพดวยสีเทียนหรือสีไม 

       1.2  การวาดภาพดวยสีน้ํา เชน พูกัน  ฟองน้ํา 

       1.3  การละเลงสีดวยนิ้วมือ 

  2.  การเลนกับสีน้ํา 

        2.1  การเปาสี 

        2.2  การหยดสี 

        2.3  การเทสี 

             3.  การพิมพภาพ 

                    3.1  การพิมพภาพดวยสวนตาง ๆ ของรางกาย 

                    3.2  การพิมพภาพดวยเศษวัสดุ  พืช  ผักตาง ๆ  

  4.  การปน  เชน  ดินน้ํามัน  ดินเหนียว  แปงโด  ฯลฯ 

  5.  การพับ  ฉีก  ตัดปะ 

                   5.1  การพับอยางงาย ๆ 

        5.2  การฉีก  ปะ 

        5.3  การตัด  ปะ 

  6.  การฉีก  ตัด  ปะ  พัฒนาการกลามเนื้อเล็กอยางหนึ่งคือการใหเด็กฉีกหรือตัดกระดาษ

ดวยกรรไกรตามความสามารถตามวัยของเด็กและนํามาปะติดเปนภาพตาง ๆ 



 21 

  7.  การประดิษฐ  ประดิษฐเศษวัสดุตาง ๆ  ประดิษฐเศษวัสดุเหลือใช  และวัสดุธรรมชาติ  

เชน  ใบมะพราว  ใบตอง  เปนตน 

  8.  การรอยเชน  ลูกปด  หลอดภาพ  หลอดดาย  การรอยกระดาษ  รอยหลอด  การรอย

วัสดุธรรมชาติ   ฯลฯ 

  9.  การสาน  เชน งานกระดาษ  ใบตอง  ใบมะพราว 

               10.  การสรางรูป  เชน  กระดานปกหมุดจากแปนตะปูที่ใชหนังยางหรือเชือกผูกดึงใหเปน

รูปรางตาง  ๆ   

  นิตยา  ประพฤติกิจ  (2539: 114 - 32)  กลาวถึงประเภทของกิจกรรมศิลปสรางสรรค

สําหรับเด็กปฐมวัยมีหลายชนิดตอไปนี้    

  1.  บล็อก  (Block)  บล็อกเปนส่ิงที่สําคัญมากตอเด็กทั้งที่บานและโรงเรียน  ชนิดของ

การใชบล็อกมหีลายชนิด  เชน  บล็อกขนาดใหญและขางในกลวง  บล็อกชนิดแข็งทาํดวยไม  ทําดวย

พลาสติก  เมื่อเด็กเลนบล็อก  เด็กจะเลนสมมติบทบาทไปดวย 

  2.  ดินเหนียว  (Clay)  ดินเหนียวเปนวัตถุดิบอยางหนึ่งที่ทําใหเด็กแสดงความคิดเหน็ของ

ตนเองออกมาโดยการกลิ้ง  ทุบ บ้ี  ตามที่พอใจ 

  3.  แปงโด  (Play  Dough)  โรงเรียนสวนใหญไมสามารถหาดินเหนียวได  ดังนั้นการทํา

แปงโดไวใหเด็กเลนนอกจากจะไดฝกกลามเนื้อเล็กและยังสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก 

  4.  การปะติดเศษวัสดุ  (Collage)  เด็กจะใชจิตนาการจัดการกับเศษวัสดุที่ครูเตรียมไว

ใหดังนี ้ ใชหลอดกาแฟแทนแขนและขา  ใชฟองน้ําทําหวั  ใชเชือกแทนเสนผม ฯลฯ 

  5.  การตัดและปะดวยกาว  (Cutting  and  Pasting)  การตัดนับเปนเร่ืองยากสําหรับ

เด็ก  กรรไกรควรมีลักษณะทีเ่หมาะสมกับเด็ก  จะชวยในเร่ืองการประสานสัมพนัธมือและตา 

  6.  การเลนบทบาทสมมติ  (Dramatic  Play)  ตามธรรมชาติเด็กจะเลียนแบบส่ิงทีเ่ห็นที่

บาน  จากชวีติจริงและเลียบแบบพฤติกรรมผูใหญ 

  7.  การวาดภาพ  (Drawing)  การวาดภาพของเด็กมีลําดับข้ันพัฒนาการ  และการขีด

เขียนของเด็ก  ถือวาเปนการเร่ิมตนที่สําคัญมาก  เด็กจะวาดภาพไดดีเมื่อสามารถบังคับกลามเนื้อมือ

ได  เมื่อการใชมือและตาประสานสัมพนัธกนั 

  8.  การระบายสี  (Painting)  สามารถทําไดหลายวิธี  เชน  การระบายสีที่กระดานขาหย่ัง  

การละเลงดวยนิ้วมือ  การใชฟองน้ําหรือพิมพระบายสี  ฯลฯ 

  9.  การละเลงสีดวยนิ้วมือ  (Finger  Painting)  นับเปนวิธีการระบายอารมณที่ดีวิธีหนึ่ง

สําหรับเด็ก  เพราะสามารถแสดงออกไดหลายอารมณ  เชน  สนุกสนาน  สนใจ  อยากรูอยากเห็น  ไม

พอใจหรือเศรา  บางทีอาจแสดงความรูสึกกลัวเมื่อเห็นภาพ 
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                10.  การพมิพภาพดวยฟองนํ้าหรือบล็อก  (Sponge  or  Block  painting)  บางคร้ังครู

อาจใชฟองน้าํหรือบล็อกจุมสีแลวพิมพภาพบนกระดาษ 

               11.  ทราย  (Sand)  เด็กสวนใหญชอบเลนทราย  ขณะที่เด็กเลนทรายเด็กจะไดพูดคุย  

แลกเปล่ียนความคิดเหน็และของเลนดวยกนั  ไดเรียนรูทีจ่ะเลนดวยกนักับเพื่อน  ๆ  

                12.  การรอย  (Stringing)  การรอยเปนการสงเสริมใหเด็กใชกลามเนื้อเล็ก  และการ

ประสานสัมพนัธระหวางมือกับตา  เด็กบางคนไมสามารถใชกลามเนื้อมือและไมมีสมาธิในการทํางาน  

แตเด็กบางคนก็ชอบรอย 

                13.  น้าํ  (Water)  ตามธรรมชาติของเด็กจะชอบเลนน้ํา  ประสบการณเกี่ยวกับน้ํา  จะชวย

ดูดซับความรูสึกหรืออารมณของเด็ก 

                14.  งานไม  (Wood  Working)  เด็กมกัจะชอบทุบ  ตอก  ครูควรปลอยใหเด็กใช 

จิตนาการของตนเองการสรางส่ิงกอสรางงาย  ๆ   และใหเด็กต้ังชื่อ 

  วิรุณ ต้ังเจริญ (2526: 29-31)  กลาวถงึ ประเภทกิจกรรมศิลปสรางสรรคที่จัดใหกับเด็ก

ปฐมวัย ดังนี ้

  1.  การประดิษฐภาพและเคร่ืองหอยแขวนจากวัสดุตาง ๆ 

  2.  การประดิษฐของเลนและของใชตาง ๆ  จากเศษวัสดุ 

  3.  การรอย ลูกปดหรือวัสดุตาง ๆ  ดวยกานธูป กานมะพราว ลวดหรือดาย 

  4.  การใชกระดาษ  ใบตอง ใบมะพราว สานหรือประดิษฐของเลน 

  5.  การเย็บหรือรอยตามรอยปรุของรูปภาพ  ผาเนื้อหยาบหรือกระสอบดวยเข็มใหญ

ปลายทู 

   ปริยานุช  จุลพรหม (2547: 38)  สรุปวากิจกรรมศิลปสรางสรรคที่เปนกิจกรรมประดิษฐ 

สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก วัสดุที่ไดจากธรรมชาติ เชน ใบไม ดอกไม กิ่งไม เมล็ดพืช เปลือกหอย 

ฯลฯ และวัสดุที่เปนของเหลือใช เชน กลองยาสีฟน เศษผา ฝาขวดน้ําอัดลม ฯลฯ              

         จันทนา  สุวรรณมาลี   (2529: 2)  เสนอประเภทของกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อสงเสริม

พัฒนาการทางดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  1.  การสอนเพื่อสงเสริมพัฒนาการของกลามเนื้อมือและประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 

  2.  การสอนเพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง  ครูใหคําชมเชยเมื่อเด็กทําไดถูกตอง จะ

เปนการเสริมแรงใหเด็กรูสึกภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  และควรใหเด็กนําผลงานไปติดที่

ปายนิเทศหนาหองเรียนหรือนํากลับบานเพื่อไปอวดคุณพอคุณแม 
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  3.  การสอนเพื่อริเร่ิมสรางสรรคควรจะมาหลังจากที่เด็กไดลงมือทํากิจกรมมศิลป

สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติไปแลว  จะทําใหชวยรูวิธี  กระบวนการ  ครูควรกระตุนใหเด็กสนใจที่จะ

ริเร่ิมสรางสรรคส่ิงแปลกใหม โดยฝกคิดในส่ิงที่แปลกกวาเดิม    

  4.  การสอนเพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักรักสวยรักงามมีระเบียบเรียบรอย  เร่ิมต้ังแตข้ันตอน

การเตรียมอุปกรณ    

  5.  มีปายนิเทศที่แสดงผลงานศิลปสรางสรรคของหองเรียนอยางถาวร   และสลับ

สับเปล่ียนผลงานของเด็กอยูประจํา 

  6.  มีความเมตตาหวังดีใหแกเด็กทกุคน โดยการแสดงความรักและความหวงใยแกเด็ก

เสมอพยายามใชคําพูดที่ไพเราะกระตุนจินตนาการของเด็กระหวางที่เด็กกําลังทาํงาน 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ประเภทของกิจกรรมศิลปสรางสรรค  ไดแก  การวาดภาพ

ระบายสี  การเลนกับสี  การพิมพภาพ  การปน  การพับ  ฉีก  ตัดปะ  และการประดิษฐ  ซึ่งแตละ

ประเภทเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิด ไดสํารวจและจัดกระทําไดวัตถุโดยตรง  ออกแบบ  ตกแตง 

ตอเติมสรางเปนช้ินงานทางศิลปะตามความคิดริเร่ิมจินตนาการ       

 
       1.7  การเลือก  สื่อ  วัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
          มีผูใหหลักในการเลือกส่ือ  วัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคเอาไว  

ดังตอไปนี้ 

  วิบูลลักษณ  สารจิตร  (2548: 219)  กลาววา  วัสดุเหลือใชตาง  ๆ  อาจแยกเปนประเภท

ไดดังนี้ 

  1.  เคร่ืองใชสํานักงาน ไดแก  กระดาษโฆษณาสินคา   กระดาษหนังสือพิมพ    กระดาษ

อารตดานหลังปฏิทิน  ปากกา  ริบบ้ิน  แกนกระดาษชําระ  เปนตน 

                2.  วัสดุในครัวเรือน   ไดแก 

                      2.1  ของใชที่ชํารุด   เศษโลหะ 

            2.2  ผา  เชน  เส้ือผาเกา  เศษผา  เปนตน 

          2.3  ขวด  เชน  น้ําหอม  ซอส  สุรา  เคร่ืองด่ืม  น้ําด่ืม  แชมพู  น้ํายาลางถวยชาม  

ครีม   เคร่ืองสําอาง   เปนตน 

         2.4  กลองผลิตภัณฑตาง  ๆ  เชน  โฟม   กระดาษ  พลาสติก  ผา  หนังสัตว  เปนตน 

          2.5  ของเหลือจากอาหาร  เชน  กระดูก  กาง  เปลือกไข  กระดองปู  เปลือกหอย  

เปลือกสม  เปลือกสมโอ  เปนตน 
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                3.  กอนหิน  ไดแก  กรวด  ทราย  หิน  เปนตน 

                4.  สัตว   ไดแก  เปลือกหอย  รังไหม  เปนตน 

                5.  พืช   ไดแก 

         5.1  เมล็ด  เชน  มะก่ําตาหนู  แตงโม  ลําไย  สน  ทุเรียน  เปนตน 

          5.2  เปลือก  เชน  เปลือกไม   ขาวโพด   ลูกเนียง   ถั่วลิสง  มะพราว  เปนตน 

          5.3  กิ่ง  แขนง  เหงา  เชน  ไผ 

          5.4  เถาวัลย  เชน   ลิเพา 

  วิรุณ   ต้ังเจริญ (ลลิตพรรณ ทองงาม. 2539: 277;  อางอิงจาก  วิรุณ ต้ังเจริญ. 2526) 

กลาวถึง อุปกรณในการรอยดอกไม  โดยนํากานธูป กานมะพราว ลวด หรือดาย มาใชในการรอย 

  สิริพรรณ  ตันติรัตนไพศาล. (2545: 86 -87)  กลาววา  วัสดุธรรมชาติแบงออกเปน  2  

ประเภท  คือ วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช  ดังนี้ 

  1.  วัสดุจากธรรมชาติ  ไดแก  วัสดุที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  บางชนิดหาไดงาย  มีอยู

ทั่วไป   เก็บเอามาใชได  บางอยางตองหาซ้ือเพื่อนํามาใช  เชน ใบไม  ดอกไม  กิ่งไม  เมล็ดพืช  ขนนก  

กอนหิน  ดิน  ทราย  เปลือกหอย ข้ีกบ  ข้ีเล่ือย  ไมไผ  เกล็ดปลา  ฯลฯ 

  2.  วัสดุเหลือใช  ไดแก  วัสดุที่ไมไดใชแลว  แตสามารถนาํกลับมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนไดอีก   

  ศิริลักษณ  ศรีกมล  (2534: ข)  แบงเศษวัสดุออกเปน  2  ประเภท  คือ เศษวัสดุธรรมชาติ  

และเศษวัสดุเหลือใช 

  1.  เศษวัสดุธรรมชาติ  

        ส่ิงที่ไดจากธรรมชาติ ไมไดใชประโยชนแตสามารถนํามาประดิษฐเปนส่ิงที่มี

ประโยชน  หรือทําใหสวยงามได  ประเภทของเศษวัสดุตามแหลงกําเนิดแบงไดดังนี้ 

        1.1  เศษวัสดุจากพืช  ไดจากสวนตาง  ๆ  ของพืช  คือ  ราก  ตนไม  กิ่ง  ใบ  เปลือก  

ผล  เมล็ด  ดอก ฯลฯ  ซึ่งทําใหแหง  เวลาแชน้ําใหนิ่ม  ตัดเปนรูปตามตองการ  นํามาประดิษฐ  ตุกตา  

ดอกไม  หรืออ่ืน  ๆ  เมล็ดพืชแชน้ํารอนนํามารอย  เปลือกไมแกะเปนช้ินประดิษฐตกแตง 

        1.2  เศษวัสดุจากสัตว  วัสดุตาง  ๆ  ที่ไดจากสัตว  เชน  เปลือก  ตัวสัตว  ผลิตผล

จากสัตว  ส่ิงทีม่ักนาํมาใชไดแก  เปลือกหอยตาง  ๆ  หอยทาก  ปะการัง  กัลปงหา  หอยเมน (ล้ินทะเล)  

ซากปู  กุง 

        1.3  เศษวัสดุอ่ืน  ๆ  ที่มาจากธรรมชาติ  เชน  หิน  ทราย 
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  2.  เศษวัสดุเหลือใช 

        2.1  พลาสติก  เปนวัสดุที่หาไดงาย  เมื่อใชหมดแลวก็ทิ้งไป  เชน  ขวดแชมพู   

ขวดนม 

        2.2  กระดาษทุกชนิด  เชน  กระดาษลัง  กลองนม  หนังสือพิมพ  ฯลฯ 

       2.3  โลหะ  เชน  กระปองนม  กระปองแปง  ตะปู  ลวด  ฯลฯ 

        2.4  อ่ืน  ๆ   

  นอกจากวัสดุที่เหลือใชที่กลาวมาในข้ันตนแลวยังมีวัสดุเหลือใชและวัสดุธรรมชาติที่ถูก

ละทิ้งไมนํามาใชประโยชนอยางอ่ืน  ๆ   อีกมากมายที่สามารถหาไดในทองถิ่น    วัสดุเหลานี้นํามาให

ผูเรียนรูจักฝกสรางสรรคใหเปนส่ิงแปลกใหม  มีความสวยงาม   นํามาใชประโยชนเปนของสวยงามให

ความสุข   ความเพลิดเพลิน  เปนของที่ระลึก  ของขวัญของฝาก  เชน  การนําแขนงไผ   เปลือกหอย   

กอนหิน  มาประดิษฐเปนรูปสัตวตาง  ๆ  การนําเศษผา  กระดาษ  กระดุมมาประดิษฐเปนภาพ  การนาํ

กลองมาประดิษฐเปนที่ใสดินสอ  ปากกา  นําใบไมสดมาสรางสรรคเปนรูปภาพ   เปนตน 

  เลิศ  อานันทนะ.  (2539: 119)  แบงวัสดุออกเปน  2  ชนิด  คือ 

  1.  เศษวัสดุที่มีลักษณะแบน  (2 มิติ)  ไดแก  ใบไม  กระดาษ  หนังสือพิมพ  กระดาษหอ

ของ  ต๋ัวรถเมล  ฟางขาว  หญาแหง  ฯลฯ 

  2.  เศษวัสดุทีม่ีลักษณะเปนกอน  (3  มิติ)  ไดแกเปลือกมะพราว  ไมไผ  กะลา  กิง่ไม  

รากไม  กอนหนิ  กรวด  ดิน  กลอง  เมล็ดพชื  ฯลฯ 

  การสะสมเศษวัสดุตาง  ๆ  ในยามที่ไปทัศนาจร  เชน  ฝกหัดสะสมเปลือกหอย  หินที่

แปลก  ๆ  แสตมป  และรูปภาพตาง  ๆ  เก็บรักษาไวที่มิดชิดปลอดภัย  ไมกีดขวาง  เพื่อเตรียมไวใชใน

โอกาสตอไป 

  สมจินต  มนูญศิลป  (2543: 2)  กลาวถึงการพิจารณาวัสดุตาง  ๆ  เสียกอนที่จะนํามาทํา

กิจกรรม  วัสดุที่เหลือใชจากทรัพยากรธรรมชาติ  เมล็ดพืช  พืชบางชนิด  มียาง  มีขน  ที่อาจเปน

อันตรายตอผิวหนัง  เชน  ทําใหเกิดอาการคันหรือเปนแผล  ฉะนั้นจึงจําเปนที่จะตองศึกษาดีเสียกอนที่

จะนําไปใช  จากที่กลาวมาสามารถหาวัสดุไดตาง  ๆ  ดังนี้ 

  1.  วัสดุที่ไดจากของเหลือใชในชีวิตประจําวันทุก  ๆ  วัน  เชน  กลองยาสีฟน  สบู  ฉะนั้น

ของที่เปนเศษวัสดุจึงมีมากมายจากการที่เราใชของจําเปน  เชน  แกนกระดาษชําระ  แกนหลอดดาย  

ขวดแชมพู  กลองกระดาษตาง  ๆ  ขวดพลาสติก  ฯลฯ 

  2.  วัสดุที่เหลือใชที่ไดจากทรัพยากรธรรมชาติ  เชน  เปลือกหอย  กอนหนิ  เมล็ดพชื  ที่

หาไดจากภูมิประเทศ  โดยที่เราไปทัศนาจรสถานที่ตาง  ๆ   ก็จะเก็บนํามาใชประดิษฐได  ถาดีไดผล

และตองการทาํมากข้ึนก็อาจส่ังซื้อไดในราคาถกู 
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  3.  วัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง  ๆ  เชน  โรงงานทอผากม็ีแกนหลอดดาย

ทอผา  ซึง่เปนกระดาษบาง  พลาสติกบาง  หรือชํารุดเปนของที่โรงงานทิ้ง  เศษผา  แกนหลอดดวย  ส่ิง

เหลานี้สามารถนํามาประดิษฐเปนส่ิงของตาง  ๆ  ไดเหมือนกนั 

  นฤมล  หุน  (2539: 12) กลาวถึงคุณสมบัติของเศษวัสดุธรรมชาติ  เชน  เมล็ดพืช  ใบพืช  

ตนพืช  และสวนอ่ืน  ๆ  ของพืชโดยการนําไปตากแหงแลวคอยนํามาประดิษฐเพื่อใหเกิดความคงทนใน

การเก็บรักษา  หรือเคลือบดวยแลคเกอรในข้ันตอนสุดทายเพื่อไมใหแมลงกัด  เจาะ  การเชื่อมติดชิ้น

ตอชิ้นของพืชในข้ันตอนการประดิษฐนั้นใหใชกาว  กาวสารเคมี  หรือกาวปน  

  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   (2546: 82)  กลาวถึงขอ

ควรระวังในการใชส่ือในระดับปฐมวัยมีดังนี้ 

  1.  วัสดุที่ใชตองไมเปนพิษ  ไมหัก  และไมแตกงาย  มีพื้นผิวเรียบ  ไมมีเส้ียน 

  2.  ขนาดไมควรมีขนาดใหญเกินไป  เพราะยากตอการหยิบยก  เพราะอาจตกลงมา

เสียหาย  แตก  เปนอันตรายตอเด็กหรือใชสะดวก 

  3.  รูปทรง ไมเปนรูปทรงแหลม  รูปส่ีเหล่ียมเปนสัน 

  4.  น้ําหนกัไมควรมีน้ําหนักมาก  เพราะเด็กจะยกหรือหยิบไมไหว  อาจจะตกลงมาเปน

อันตรายตอเด็ก 

  5.  มีความปลอดภัย  หลีกเล่ียงส่ือทีเ่ปนอันตรายตอเด็ก  เชน  สารเคมี  วัตถุไวไฟ 

  6.  สี  หลีกเล่ียงสีที่เปนอันตรายกับสายตา 

               จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การใชวัสดุสําหรับจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  ควรเปนวัสดุเหลือ

ใช  บางชนิดมีคุณคา  สวยงามนาใช  มีความคงทน  ขนาดไมเล็กหรือใหญจนเกินไป และไมเปน

อันตรายตอเด็ก  ผูสอนอาจคิดกิจกรรมสรางสรรคอ่ืน  ๆ   เพื่อฝกความคิดสรางสรรคผูเรียนไดอีก   เชน   

กิจกรรมการตอเติมภาพ   กิจกรรมการสรางรูปจากส่ิงที่กําหนดให   กิจกรรมสรางรูปภายในหรือ

ภายนอกจากรูปที่กําหนดให 
        
     1.8  กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
  กิจกรรมศิลปสรางสรรคสามารถนํามาจัดกิจกรรมไดหลายวิธี  ดังนี้ 

  เยาวพา  เดชะคุปต  (2542: 82-83)  กลาวถึง กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ

เอาไวดังนี้ 

  1.  การวาดภาพระบายสี  เปนกิจกรรมการสรางภาพที่เด็กวาดไปดวยความรูในตัวเองให

เปนสัญลักษณมีสวยงาม  มีจังหวะและสีสันตาง  ๆ  แทนการใชคําพูด  เชน  การใชพูกันวาดภาพดวย

สีน้ําลงไปในกอนหิน  และใบไม 
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  2.  การปะติดเศษวัสดุ  (Collage)  เด็กจะใชจินตนาการจัดการกับเศษวัสดุที่ครูเตรียมไว

ให  เชน  ใชหลอดกาแฟแทนแขนและขา  ใชฟองน้ําทําหัว  ใชเชือกแทนเสนผม  เกล็ดปลา  เมล็ด

ฟกทอง  เมล็ดแตงโม  ฯลฯ 

  3.  การรอย 

      นิตยา  ประพฤติกิจ  (2539: 133-134)  พัฒนาการดานการรอยของเด็กปฐมวัย  มี

ตอไปดังนี้ 

                   3.1  เด็ก  2  ขวบ  ยังไมสนใจกิจกรรมการรอย  เพราะกลามเนื้อมือยังอาจไมพรอม  

อาจใชวิธีดันเชือกใหเขารูไปทั้ง ๆ ที่มืออีกขางหนึ่งก็ไมไดชวย  ถาหากผูใหญชวยรอยให  เด็กจะเลิก

รอยไปเลยหรือถาหากผูใหญรอยเชือกใหแลวจะดึงออกอีกก็ได 

        3.2  เด็ก  3  ขวบ  เด็กอาจนั่งสังเกตอยางต้ังใจหรือใชความพยามในการรอยลูกปด

ได  1-2  อัน  ดังนั้นจึงควรเลือกลูกปดที่มีขนาดโตและรูโตดวย  ถาเชือกออนตัวลงหรือปลายไมแข็งแรง

พอ  จะทําใหเด็กเลิกเลนได  เด็กอาจจะสนใจเมื่อครูสาธิตการรอยทีละอัน  โดยสังเกตการจับเชือกและ

จับวัตถุ  แตเด็ก  ๆ  มักสนใจเพียงครูเดียว 

         3.3  เด็ก  4  ขวบ  เด็กมักเขาใจความสัมพันธระหวางถือลูกปดและจับเชือกสามารถ

รอยลูกปดไดอยางสบาย  ดังนั้นจึงพรอมที่เลนส่ิงที่ยากข้ึน  เชน  วัตถุที่มีขนากเล็กลงรูเล็กลง  และเลน

ไดนานข้ึนถึงขนาดรอยเปนสรอยขอมือหรือสรอยคอได 

         3.4  เด็ก  5  ขวบ  สนุกกับการรอยลูกปดอาจใหครูจัดหาให  และนั่งรอยไดนาน  

สามารถเร่ิมตนและผูกไดเมื่อรอยเสร็จ 

         การรอยเปนงานที่ยากและนาเบ่ือสําหรับเด็กเล็ก  ๆ  แตพอแมควรเปดโอกาสใหเด็ก

ไดพัฒนากลามเนื้อเล็กและสายตาใหประสายสัมพันธกัน  โดยผูจัดกิจกรรมการรอยจะตองเขาใจวา

เด็กสามารถทําไดเพียงใด  ไมเรงรอนและมีความยืดหยุนกับเด็ก  ควรเปดโอกาสใหเด็กไดรอยหลาย  ๆ  

ชนิด  เชน  การรอยเชือกผูกรองเทา  สรอยคอลูกปด  หลอดกาแฟ แทงไม  หลอดได  เปนตน 

  4.  งานประดิษฐ  งานประดิษฐเปนงานที่ตองใชความรูสึกนึกคิดและจินตนาการในการ

ประดิษฐคิดคนศิลปะในรูปแบบตาง  ๆ  ประดิษฐคิดคนทั้งในแง  รูปทรง  สี  วิธีการ  และเนื้อหา  ให

ปรากฏขึ้น  เปนการสงเสริมการประดิษฐคิดคนส่ิงใหมใหสวยงามนาสนใจและมีผลไปสูการใช

ประโยชนในโอกาสตาง  ๆ   

  วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2526: 299)  กลาววา  การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐวามีจุดมุงหมายให

เด็กเกิดการเรียนรูในเร่ืองของพื้นฐานโครงสรางรูปราง  ฝกทักษะการใชกลามเนื้อมือกับตาใหสัมพันธ

กันกอใหเกิดความคลองแคลวของกลามเนื้อทั้งสองมากข้ึน  ฝกฝนความคิดจินตนาการเพื่อใหเกิด

ความคิดสรางสรรค  และยังชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมดวย  ดังนั้นจึงแบงงานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ
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ออกเปน  2  ประเภท  คือ วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช ประดิษฐเศษวัสดุตาง ๆ  การประดิษฐ

เศษวัสดุเหลือใช  และวัสดุธรรมชาติ  เชน  ใบมะพราว  ใบตอง  เปลือกขาวโพด  กอนหิน ดิน  ทราย  

การประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติจําแนกไดดังนี้ 

        4.1  บัตรที่ประดิษฐดวยเกล็ดปลา 

        4.2  บัตรที่ประดิษฐดวยเปลือกหอย 

        4.3  บัตรที่ประดิษฐดวยเมล็ดทราย 

        4.4  การรอยเชน  ลูกปด  หลอดภาพ  หลอดดาย  การรอยกระดาษ  รอยหลอด   

การรอยวัสดุธรรมชาติ   ฯลฯ 

        4.5  การสาน  เชน กระดาษ  ใบตอง  ใบมะพราว 

  5.  การพิมพ 

   ชวลิต  ดาบแกว  (2544: 3-10)  กลาวถึงการพิมพภาพไววาสามารถทําไดหลายวิธี  

ไดแก  การพิมพภาพดวยนิ้วมือ  การพิมพภาพจากเศษวัสดุ  ที่ไดจากธรรมชาติโดยใชสวนตาง  ๆ  ของ

พืช  และสัตว  การพิมพแบงออกเปน  2  ชนิด  คือ 

       5.1  การพิมพภาพจากวัสดุธรรมชาติ  โดยการเอาสวนตาง ๆ   ของพืชมาพมิพเปน

ภาพดังนี ้

               5.1.1  การพมิพภาพใบไม  ซึ่งมีลักษณะทีแ่ตกตางกนัออกไป  เชน  หยัก  โคง    

กลม  รี  เราสามารถนําใบของพืชมาทําเปนแมพิมพภาพได 

               5.1.2  การพิมพภาพดวยดอกไม  ดอกไมที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตา  สามารถ

นํามาเปนแมพิมพภาพได  เชน  ดอกกะหลํ่า  นํามาตัดใหเรียบแลวทาสี   

               5.1.3  การพมิพภาพดวยกานของพืช   กานของพืชที่มีลักษณะออน  สามารถ

นํามาตัดขวางแลวเกิดลวดลายที่สวยงาม  เชน  กานกลวย  กานบัว  ผักตบชวา  กานมะละกอ  ฯลฯ 

               5.1.4  การพมิพภาพดวยฝกของพืช  เชน  ถั่วลันเตา  มะขามเทศ  กระถิน  

ขาวโพด  ฯลฯ 

               5.1.5  การพิมพภาพดวยผลของพืช  เชน  มะเฟอง  สับประรด 

               5.1.6  การพิมพภาพดวยหัวของพืช  เชน  มันเทศ  มันแกว  ขิง  ขา  ฯลฯ 

               5.1.7  การพมิพภาพเปนเร่ืองราวดวยสวนตาง  ๆ  ของพืชตามความคิดสรางสรรค 

               5.1.8  การพิมพจากสวนตาง  ๆ  ของสัตว  เชน  เปลือกหอย  เกล็ดปลา 

               5.1.9  การพิมพภาพดินเหนียว  โดยใชใบไมเปนแมพิมพ  การพิมพดินเหนียวจะ

ทําใหเปนภาพไดนาน 
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   5.2  การพิมพภาพจากเศษวัสดุ 

         5.2.1  พิมพภาพจากเศษวัสดุเหลือใช  เชน  เชือก  พิมพภาพดวยตรายาง  การ

พิมพภาพดวยการขยุมการดาษ 

         5.2.2  การพมิพภาพจากวัสดุอ่ืนและการพิมพจากวัสดุหลาย  ๆ  ชนดิรวมกัน 

  6.  การปน  

  แมททิว  และ  มาซาน (ปุณณรัตน  พิชญไพบูลย  2547: 131; อางอิงจาก   Mattil; &  

Marzan.  1981)  กลาวถงึส่ือที่เหมาะสมกับการปนโดยทั่วไป  ควรเลือกใชวัสดุประเภทดินเหนียว  ดิน

น้ํามัน  ข้ีเล่ือย  กระดาษ  ทราย  เทียน  แปง  ข้ีผ้ึง  แตวัสดุที่มีความเหมาะสมกับเด็กเล็กมากที่สุด  คือ  

ดินเหนียว  ดินน้ํามัน  แปงโด  

  ดินเหนียว  (Clay)  เปนวัสดุธรรมชาติราคาถูกหาไดทั่วไป  มีความยืดหยุนออนตัว

เปล่ียนแปลงรูปทรงไดงาย  นํากลับมาใชไดโดยไมเสีย  ตอบสนองการกระทําของเด็กไดดีในเร่ืองการ

จับ  การทดลองและทนทานตอการกระทบกระแทกไดดี   กอใหเกิดความรูสึกถึงพื้นผิวที่เปนธรรมชาติ

ไดดี  ทําใหเด็กเรียนรูและรับรูไดตามสัญชาตญาณ  ไมมีขอจํากัดในเร่ืองรูปแบบ  แตแตกหักไดงายเมือ่

มีการเคลื่อนยายผลงานและมีขอจํากัดเร่ืองความสะอาดและวิธีเก็บรักษา 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การเลือกส่ือวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  

ควรเปนวัสดุที่หาไดจากทองถิ่น  ทั้งวัสดุเหลือใชและวัสดุจากธรรมชาติ  มีราคาถูก  และเปนวัสดุที่มี

ความหลากหลาย  ทั้งจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช  เชน  ดินเหนียว  หิน ทราย  เปลือกหอย  กิ่ง

ไม  ดอกไม  ขวดนม  กลองตาง  ๆ  เพื่อนําวัสดุมาจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค  คือ  การพิมพภาพ  การ

ปน  การประดิษฐ  ฯลฯ 

 
 1.9 เอกสารและงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  ปเตอรสัน  (พนิดา  ชาตยาภา. 2544: 31; อางอิงจาก Peterson. 1958: 101) กลาววา 

ศิลปะเปนแนวทางหน่ึงในการแสดงออกของเด็ก  ซึ่งเด็กตองการโอกาสที่จะแสดงออก  อีกทั้งยัง

สามารถถายทอดความรู  ความรูสึกและความเขาใจ  รวมทั้งบุคลิกภาพและความเปนอิสระของเด็ก

ออกมาไดซึ่งส่ิงเหลานี้ถายทอดมาจากประสบการณและจินตนาการของเด็กแตละคนนั้นเอง 

  เคลล่ี (กรรณิการ  โยธารินทร. 2543: 52;  อางอิงจาก Kelley. 1986: 32-A)  ศึกษา

เปรียบเทียบผลการฝกตามแบบแผนเสริมสรางประสบการณทางศิลปะ  เพื่อเสริมสรางความคิด

สรางสรรคทางศิลปะ  ชั้นประถมศึกษาปที่  1  ผลการวิจัยพบวา  ความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็กที่เขา

รวมตามแผนกับเด็กที่ไมไดเขารวมการแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
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  ฟลลิปส  (วิรุณ  ต้ังเจริญ. 2526: 22;  อางอิงจาก  Phillips. 1986: A)  ศึกษาความเขาใจ

ของผูสอนระดับปฐมวัยในดานกระบวนการความงามทางศิลปะและศิลปศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  มี

ความเห็นเหมือนกันในทรรศนะเกี่ยวกับการเรียนศิลปะ  โดยวิธีดําเนินการทดลองโดยลงมือกระทํา

โดยตรงกับส่ือที่หลากหลายและเนนการสรางสรรคผลงานกับส่ิงแวดลอม  และการสงเสริมความคิด

สรางสรรคอยางอิสระ  และมีความคิดเห็นแตกตางกันในทรรศนะเกี่ยวกับศิลปศึกษา  ในโรงเรียน

ประถมที่การสอนศิลปะเปนจุดเล็ก  ๆ  และถูกมองวาเปนวิชาหนึ่งในโรงเรียนเทานั้น  แตในมหาวิทยาลัย

ศิลปะจะมีการสอนที่เขมงวดเกี่ยวกับความรู  มโนทัศน  คําศัพท  ส่ือศิลปะโดยตรงที่ใชในการศึกษา  

นอกจากนี้ยังพบครูผูสอนตองการเรียนเกี่ยวกับวิธีสอนศิลปะมากกวาความรู  มโนทัศน  คําศัพท  ส่ือ

ทางศิลปะ  และหลักสูตรที่ใชในการสอนศิลปะยังเปนที่ตองการของครูผูสอนเชนเดิม 
 

  งานวิจัยในประเทศ 
  จิตทนาวรรณ  เดือนฉาย (2541: บทคัดยอ)  ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการจัดศิลปะวาด

ภาพนอกหองเรียนที่สงผลตอความสามารถดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ผลจากการวิจัยพบวา  

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบวาดภาพนอกหองเรียนมีความสามารถทางดาน

คณิตศาสตรสูงกวาเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบปกติ 

  วราภรณ  นาคะศิริ  (2546: บทคัดยอ)  ศึกษาการคิดเชิงเหตุและผลของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี  ผลจากการศึกษาพบวา  เด็กปฐมวัยมีความคิดเชิง

สรางสรรคหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสีสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค โดย

ใชทรายสีอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01  

  ประสิทธิรักษ  เจริญผล  (2547: บทคัดยอ)  ศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคตอเติมดวยลายเสน  พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคตอเติมดวยลายเสนมีความคิดสรางสรรคทั้งโดยรวมและแยกรายดานกอนและหลังการ

จัดกิจกรรม  มีความแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ  .01 

  ศรีแพร  จันทราภิรมย  (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคโดยใชเปลือกขาวโพด  ผลการการวิจัยพบวา  ความคิดสรางสรรคของ

เด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชเปลือกขาวโพดสูงกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมี

นัยสถิติที่ระดับ  .01 

  สมศรี  เมฆไพบูลยวัฒนา  (2551: บทคัดยอ)  ศึกษาความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็ก

ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคการรอยดอกไม  ผลการการวิจัยพบวา  ความสามารถ

ในการใชกลามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคการรอยดอกไมสูงกวาเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    
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  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา  กิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนส่ิงที่

เด็กปฐมวัยสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะตาง ๆ ผานกิจกรรมศิลปะไดดี  เพราะกิจกรรมศิลปะเปด

โอกาสใหเด็กไดถายทอดความคิดอยางอิสระและนํามาสรางเปนผลงาน  นอกจากนี้กิจกรรมศิลป

สรางสรรคยังสงเสริมทักษะและกระบวนการตาง  ๆ  เชน   ความสามารถในการแกปญหา  

กระบวนการพัฒนาส่ือความหมาย  ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  พฤติกรรมทางสังคม ทักษะทาง

ภาษา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  ในดานการนับ  การเปรียบเทียบ  การจัดลําดับ  

เปนตน  ดังนั้นจึงควรเปดโอกาสใหเด็กแสดงออก  ไดลงมือปฏิบัติและคนหาความรูดวยตัวเองซ่ึงจะ

นํามาสูการเรียนรูของเด็กเอง 

 
2.  เอกสารและงานวิจัยเก่ียวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
      2.1  ความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
               นักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร   เอาไวดังนี้ 

   ลีเปอร; และคณะ  (นิตยา   ประพฤติกิจ.  2541: 3; อางอิงจาก  Leeper, et  al. 1984)  

กลาวถึงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสรุปไดวา  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนเร่ืองที่ตองอาศัย

สถานการณในชีวิตประจําวันของเด็กเปนพื้นฐานในการพัฒนาความรูและทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร     อีกทั้งยังตองอาศัยกิจกรรมคณิตศาสตรโดยเฉพาะดวย  โดยมีการวางแผนและการ

เตรียมการอยางดีของครู  เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง  และเรียนรูดวยตนเองอยางมี

ความสุข 

               เทยเลอร  (นิตยา  ประพฤติกิจ.  2541: 2; อางอิงจาก Taylor. 1985)  กลาววา  คณิตศาสตร

เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมประจําวันที่สําคัญ  ครูปฐมวัยควรเปดโอกาสใหเด็กใชความคิด  คนควา  

แกปญหา    และเรียนรูดวยตนเอง  โดยการจัดประสบการณการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับ

เด็ก  แตความสามารถในการแกปญหาคณิตศาสตรนั้นข้ึนอยูกับพัฒนาการของเด็กดวย 

               บรีเวอร  (สิริมณี  บรรจง.  2549: 2;  อางอิงจาก  Brewer.  1995: 98)  ใหความหมายของ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไววา     เปนแนวทางในการแกปญหาที่เกี่ยวกับความเขาใจเร่ืองจํานวน  

หนาที่ และความสําคัญของส่ิงของ   เมื่อเด็กโตขึ้นกิจกรรมเกี่ยวกับคณิตศาสตรก็จะเปล่ียนไป  เด็กจะได

สํารวจ  เร่ิมเขากลุม  มีการเปรียบเทียบ  เมื่อเด็กมีความพรอมเร่ืองมโนทัศนทางคณิตศาสตรก็จะ

บันทึกส่ิงที่คนพบโดยใชสัญลักษณ 

  เมเยสกี้  (สิริมณี  บรรจง. 2549: 2;  อางอิงจาก  Mayesky.  1998: 317)  กลาวถึง ทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรไววา  ความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขของเด็กจะพัฒนาอยาง
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เปนข้ันตอนเชนเดียวกับการเจริญเติบโตของรางกาย    โดยเร่ิมจากการที่เด็กใชคณิตศาสตรอยางงาย

จากการคิดของตน  แลวคอย ๆ  พัฒนาถึงกระบวนการคิดแบบคณิตศาสตรอยางถูกตอง 

               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   (2527: 30)  กลาวถึงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ

เด็กปฐมวัยไววา  การสรางประสบการณดานคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยเปนการเตรียมสรางเสริม

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  และปูพื้นฐานความพรอมในการเรียนคณิตศาสตรในระดับ

ประถมศึกษาตอไป      

               เพ็ญจันทร  เงียบประเสริฐ   (2542:  9)  กลาววา  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย   คือ    

ประสบการณจริงทางคณิตศาสตรในชีวิตประจําวันของเด็ก  และกิจกรรมที่ครูจัดข้ึนเพื่อสรางความรู

และทักษะคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับวัย  ทั้งนี้การจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมที่เสริมทักษะ

ทางคณิตศาสตรจะตองมีการวางแผนและการเตรียมการอยางดี  และมุงเนนการทํางานเปนกลุมการมี

สวนรวมโดยเนนเด็กเปนสําคัญ    เพื่อโอกาสใหเด็กไดสรางความรูและทักษะทางคณิตศาสตร  ปลูกฝง

ใหเด็กรูจักการคนควาและการแกปญหาทางคณิตศาสตรอยางสนุกสนานโดยการผานทักษะและ

ความรูทางคณิตศาสตรเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาที่สูงข้ึน  และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไป

ได 

               กุลยา   ตันติผลาชีวะ  (2545: 158)  กลาววา  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  หมายถึง  

การเรียนรูดวยการสงเสริมประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งตาง

จากคณิตศาสตรที่เปนของผูใหญ   คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยเปนความเขาใจเกี่ยวกับจํานวน  การ

ปฏิบัติเกี่ยวกับจํานวน  หนาที่  และความสัมพันธของจํานวนความเปนไปได  และการวัดคณิตศาสตร

สําหรับเด็กปฐมวัยจะเนนการจําแนกส่ิงตาง  ๆ  การเปรียบเทียบ  และการเรียนรูสัญลักษณของ

คณิตศาสตร   ซึ่งเด็กจะเรียนรูไดจากกิจกรรมปฏิบัติการ 

  ปรางวไล  จูวัฒนสําราญ  (2547: 11)  ใหความหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ไววา  หมายถึง  ความพรอมเกี่ยวกับการสังเกต  การเปรียบเทียบ  การจําแนกตามรูปราง  ขนาด  

น้ําหนัก  สี  ขนาด  ความสูง  ความเหมือน  ความแตกตาง  การเรียงลําดับ  การนับ  ซึ่งเปนทักษะท่ี

สามารถเรียนรูไดโดยการกระทําเพื่อเปนพื้นฐานในการเตรียมความพรอมทางการเรียนคณิตศาสตรใน

ระดับที่สูงข้ึน 

               จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  เปนการ

สงเสริมการเรียนรูความสัมพันธดานจํานวน  การสังเกต  การจําแนก  การเปรียบเทียบ  การจัด

หมวดหมู  และสัญลักษณของคณิตศาสตร  เปนส่ิงที่ เด็กตองใชในชีวิตประวันทําใหเด็กเกิด

ประสบการณการเรียนรู   การคนควาหาคําตอบ  และการแกปญหาดวยตนเอง  เพื่อเปนพื้นฐาน

สําหรับการศึกษาที่สูงข้ึน  และเรียนรูอยางมีความสุข  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
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       2.2 ความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
              มีผูกลาวถึงความสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร   เอาไวดังนี้ 

  สิริมณี  บรรจง  (2549: 1-2)  กลาวถึงความสําคัญทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรไววา 

คณิตศาสตรมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการดํารงชีวิตประวันของเด็กปฐมวัย  ซึ่งทั้งพอแมและครูยอมตระหนกั

ถึงความสําคัญของคณิตศาสตรอยูแลววา  ในการเลนและการส่ือสารพูดคุยของเด็กนั้นมักมีเร่ือง

คณิตศาสตรเขามาเกี่ยวของในชีวิตประวันอยูเสมอ  เชน  เด็กบอกวา  “วันนี้หนูต่ืนเชา”  “วันนี้หนูไป

บานยา  บานอยูไกลมาก”  และ “วันนี้หนูไดเงินมาโรงเรียน  5  บาท”  เปนตน  จากคําพูดของเด็กได

พูดถึงการเปรียบเทียบ  การวัดและตัวเลข  ประโยคตาง  ๆ  ลวนนาสนใจและแสดงใหเห็นวามีการใช

คําศัพทเกี่ยวกับคณิตศาสตร  นอกจากนี้ยังกลาวถึงความสําคัญของการสอนทักษะทางคณิตศาสตรมี

เอาไวดังนี้ 

             1.  เพื่อใหเด็กมีความพรอมที่จะเรียนคณิตศาสตรเบ้ืองตน ไดแก การสังเกต เปรียบเทียบ   

การแยกหมู  การรวมหมู  การเพิ่มข้ึนและการลดลง 

               2.  เพื่อขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลองกันโดยการลําดับจากงาย

ไปหายาก 

               3.  เพื่อใหเด็กเขาใจความหมายและบอกสัญลักษณเกีย่วของกับคณิตศาสตรไดถูกตอง   

เชน  เด็กจะตองเขาใจความหมายของสัญลักษณตาง  ๆ  หมายถึง  การใชสัญลักษณแสดงจํานวน

แทนส่ิงของตาง  ๆ 

               4.  เพื่อฝกทักษะเบ้ืองตนในการคิดคํานวณ    โดยการสรางประสบการณแกเด็กปฐมวัย 

ดวยการฝกการเปรียบเทียบรูปทรงตาง  ๆ  และบอกความแตกตางในเร่ืองของขนาด  น้ําหนัก  

ระยะเวลา  จํานวนของสิ่งของตาง  ๆ  ที่อยูรอบตัวได  สามารถแยกสิ่งของเปนหมวดหมู  เรียงลําดับ

เล็ก – ใหญ  สูง-ตํ่า  แยกเปนหมูยอย  การเพิ่ม-ลดของจํานวน   ทักษะเหลานี้จะชวยใหเด็กพรอมที่จะ

คิดคํานวณในข้ันตอไป 

  5.  เพื่อฝกการใชเหตุผล  ผูที่จะเรียนคณิตศาสตรจําเปนตองเปนผูที่มีความสามารถใน 

การใชเหตุผล  อาจทําโดยการต้ังปญหาใหเด็กคิดหาเหตุผล  หาคําตอบ  คนควาดวยตนเอง  โดยครู

เปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหเด็กเกิดความมั่นในและตัดสินใจไดงายข้ึน  วิชาคณิตศาสตรเปนวิชา

ที่ตองใชในชีวิตประจําวัน  มีการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและจะตองเร่ิมฝกต้ังแตยังเด็ก 

            6. เพื่อใหสัมพันธกับกิจกรรมศิลปสรางสรรค  และภาษาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ได    ดังนั้นจึงตองใหสัมพันธกับตัวเด็กเอง 
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               7.  เพื่อใหเด็กมีใจรักในวิชาคณิตศาสตร  ครูควรพยายามจัดกิจกรรมตาง  ๆ เชน  เกม  

เพลง  นิทาน  เพื่อเปนการเราความสนใจของเด็กใหเกิดความสนุกสนานและความรูโดยไมรูสึกตัว  เมื่อ

เด็กรักวิชาคณิตศาสตร  เด็กจะสนใจ  กระตือรือรน  อยากคนควาหาเหตุดวยตนเอง  ทําใหเด็กความ

ภาคภูมิใจอยากจะหาเหตุผลตอไป  

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  คณิตศาสตรเปนวิชาที่ฝกทักษะเบ้ืองตนในการคิดคํานวณ  

การใชเหตุผล  โดยการต้ังปญหาและคนหาคําตอบ  เปนการฝกการตัดสันใจ  ซึ่งเปนทักษะสําคัญที่

ตองใชในชีวิตประจําวัน  และในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร  เพื่อไมใหผูเรียนรูสึกเบ่ือผูสอนควร

สอดแทรกเพลง   เกม  นิทาน  เพื่อเปนการเราความสนใจของเด็กใหเกิดความสนุกสนานและเกิดการ

เรียนรูไดดี  เมื่อเด็กรักวิชาคณิตศาสตร  เด็กจะสนใจ  กระตือรือรน  ในการเรียนคณิตศาสตร  และมี

ทัศนะคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
    
    2.3  จุดมุงหมายในการเตรียมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  มีผูกลาวถึงจุดมุงหมายของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเอาไวดังนี้ 

  วาโร   เพ็งสวัสด์ิ  (2542: 59)   กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัยไวดังนี้ 

  1.  เพื่อใหมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับโลกในดานกายภาพ   กอนเขาสูโลกของการคดิ

นามธรรม 

  2.  เพื่อใหมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเบ้ืองตน  ไดแก  การสังเกต  การ

เปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู   การเรียงลําดับ  การจัดทํากราฟ   การนับ  และการจัดการดานการ

คํานวณ   การเพิ่มข้ึนและการลดลง 

  3.  เพื่อขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตร     โดยเรียงลําดับจากงายไปหายาก 

            4.  เพื่อขยายประสบการณเกี่ยวกับคณิตศาสตรใหสอดคลอง  โดยเรียงลําดับจากงายไป

หายาก 

  5.  เพื่อฝกทักษะเบ้ืองตนในการคิดคํานวณ  โดยสงเสริมประสบการณแกเด็กในการ

เปรียบเทยีบรูปทรงตาง ๆ  บอกความแตกตางของขาด  น้าํหนกั  ระยะเวลา   จํานวนของส่ิงตาง ๆ  ที่

อยูรอบตัวเด็ก    สามารถแยกหมวดหมู   เรียงลําดับใหญ-เล็ก,  สูง-ตํ่า  ซึง่ทักษะเหลานี้จะชวยใหเด็ก

เกิดความพรอมที่จะคิดคํานวณในข้ันตอ   ๆ   ไป 

  ในการสอนคณิตศาสตรควรสอนจากงายไปหายาก   ฝกใหเด็กเกิดทักษะในการสังเกต  

สํารวจ  แกปญหา  โดยผานกิจกรรมและประสบการณตรงเด็กจะเรียนรูไดตามศักยภาพบนพื้นฐาน

ความแตกตางระหวางบุคคล 
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              นิตยา   ประพฤติกิจ   (2541: 3)   กลาวถึง  จุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรในระดับ

ปฐมวัยเอาไวนี้ดังนี้ 

               1.  เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

               2.  เพื่อใหเด็กรูจักและใชกระบวนการ  (process)  ในการหาคําคอบ 

               3.  เพื่อใหเด็กมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวคณิตศาสตร   

               4.  เพื่อใหเด็กฝกฝนทักษะ  (Skills)  คณิตศาสตรพื้นฐาน 

               5.  เพื่อใหเด็กเกิดการคนควาหาตําตอบดวยตนเอง 

               6.  เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความรูและอยากคนควาทดลอง 

               จากความมุงหมายทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  เปนประสบการณที่ทําใหเด็กไดรูจัก

การใชเหตุผล  เพิ่มพูนคําศัพทที่ควรรูจักและควรเขาใจ  โดยเฉพาะไดเขาใจความหมายของการสืบคน

และการถกเถียงเพื่อหาคําตอบที่ถูกตอง   และมีความเขาใจที่สามารถเช่ือมโยงไปสูความเขาใจเร่ือง

อ่ืนๆ    ดวยตนเองได 

  เยาวพา  เดชะคุปต  (2542: 83)  กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรสําหรับ

เด็กปฐมวัยวาควรใหเด็กเกิดความเขาใจถึงส่ิงตาง  ๆ  ตอไปนี้ 

               1.  เกิดความคิดรวบยอดของวิชาคณิตศาสตร 

               2.  มีความสามารถในการแกปญหา 

               3.  มีทักษะและวิธีการในการคิดคํานวณ 

               5.  สรางบรรยากาศในการคิดอยางสรางสรรค 

               6.  สงเสริมความเปนเอกัตบุคคลในตัวเด็ก 

               7.  สงเสริมกระบวนการในการสืบสวนสอบสวน 

               8.  สงเสริมกระบวนการคิดโดยใชเหตุผล 

  กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2547: 160)  กลาวถึงจุดมุงหมายในการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยเอาไวดังนี้ดังนี้ 

  1.  เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร  เกี่ยวกับตัวเลขและการใชเหตุผล  ใน

การเปรียบเทียบ  การจําแนก  เวลา  รูปทรงและขนาดตาง  ๆ  

  2.  เพื่อใหเด็กรูจักตัวเลข  จํานวนและการดําเนินการ  โดยใชกระบวนการตาง  ๆ  ในการ

หาคําตอบ 

  3.  เพื่อใหเด็กเขาใจภาษาและสัญลักษณพื้นฐานทางคณิตศาสตร  เชน  ใหรูจักความหมาย

ของคําวา  “มากกวา”  “นอยกวา”  เขาใจสัญลักษณ  +  และ  -  เปนตน 
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  4.  เพื่อใหเด็กพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  เชน  การนับ  การวัด  การจัด

ประเภท  การเปรียบเทียบ  การจัดลําดับ  การรูคาของเงนิ  การชั่ง  เปนตน 

  5.  เพื่อสงเสริมใหเด็กมีเจตคติในการเรียนรูคณิตศาสตร  ตองการคนหาคําตอบ  คนควา

ทดลอง  เพื่อใหเกิดความรูดวยตนเอง 

  6.  เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคและทักษะกระบวนการคิด 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  จุดมุงหมายในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  

เพื่อฝกใหเด็กไดใชความคิด  คนควา  แกปญหา  และเรียนรูดวยตนเองเกิดเปนความคิดรวบยอดและ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  สามารถจัดประสบการณการเรียนรูทางคณิตศาสตรที่เหมาะสมกับ

เด็ก  โดยคํานึงถงึพัฒนาการของเด็กเปนสําคัญ 

     
       2.4  ทฤษฎีและแนวคิดพัฒนาการดานสติปญญาที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร 
  ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาที่เกี่ยวของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  มีดังนี้ 

  2.4.1  ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของเพียเจท  (Piaget)   

             ทฤษฎีของเพียเจท  (Piaget)  เปนทฤษฎีที่วาดวยการพัฒนาทางดานสติปญญาของ

เด็กต้ังแตแรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยที่มีพัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ  เพียเจทสนใจเกี่ยวกับวีธี

การคิดและกระบวนการคิดของเด็กมากกวาผลของการตอบสนองจากความคิด  เด็กจะเรียนรูส่ิงตาง ๆ   

รอบตัว  โดยอาศัยกระบวนการทํางานที่สําคัญของโครงสรางทางสติปญญา  ไดแกกระบวนการปรับ

เขาสูโครงสราง  (Assismilation)  คือ  กระบวนการที่นําเอาขอความที่ไดรับจากส่ิงแวดลอมมาปรับให

เขากับความรูเดิมที่มีอยูตามระดับสติปญญาของบุคคลที่สามารถรับรูตอส่ิงนั้น  ๆ  ได  และกระบวนการ

ปรับขยายโครงสราง  (Acommodation)  คือ  กระบวนการที่บุคคลรับขอมูลเขาไป  กระบวนการทั้ง

สองนี้จะทํางานรวมกันตลอดเวลา  เพื่อชวยรักษาความสมดุล  (Equilibrium) ตามทฤษฎีของเพียเจท  

(สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 36-38;  อางอิงจาก  Piaget. n.d)  แบงพัฒนาการทางสติปญญาเปน  

4   ข้ัน  ดังนี้ 

            1.  ข้ันประสาทรับรูและการเคล่ือนไหว  (Sensorimotor  Stage)  อายุระหวางต้ังแรก

เกิดจนถึง  2  ป  เด็กจะเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงตาง  ๆ  ที่เปนลักษณะธรรมชาติ  เชน  วัตถุ  ส่ิงของ  เปนตน  

เด็กในวัยนี้จะมีปฏิกิริยาสะทอนตอสภาพแวดลอมรอบ  ๆ  ตัว  เชน  การดูด  การกลืน  การรองไห  

เปนตน  ภาษาที่ใชเปนการพูดคําและพูดประโยคส้ัน  ๆ  เด็กในข้ันนี้รับรูเฉพาะส่ิงที่เปนรูปธรรมเทานั้น   

และเปนข้ันที่เด็กเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสตาง  ๆ   เชน  การชิม  การฟง  การมอง  การดม  และ

การสัมผัส 
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             2.  ข้ันกอนปฏิบัติการคิด  (Pre–Operrational  Stage)  อยูระหวางอายุ  2–7  ป  จะ

เกิดพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทางความคิด  เปนข้ันที่เด็กเรียนรูภาษาพูด  เขาใจทาทางที่ใช

ส่ือสารความหมาย  การเรียนรูส่ิงตาง  ๆ  ไดดีข้ึน  แตตองอาศัยการรับรูเปนสวนใหญในข้ันนี้เด็กจะเร่ิม

ใชสัญลักษณแทนส่ิงของ     

             3.  ข้ันปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม  (Concrete  Operrational  Stage)  อยูในชวง

อายุ  7-11  ป  พัฒนาการดานความคิดจะมีเหตุผลกบัส่ิงที่แลเห็นในลักษณะทีเ่ปนปญหาแบบรูปธรรม  

เชน  การแบงกลุม  แบงพวก   ภาษาที่ใชจะเปนไปตามสังคม  มีการโตตอบ  และสามารถแกปญหา

ตาง  ๆ  ได 

             4.  ข้ันปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม (Formal  Operrational  Stage)  อยูในชวงอายุ  

11–15  ป  เปนชวงทีเ่ด็กรูจกัคิดหาเหตุผล  และเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมไดดียิ่งข้ึน  สามารถ

ต้ังสมมติฐานและแกปญหาได  เปนระยะที่โครงสรางทางสติปญญาของเด็กมีวฒุภิาวะสูงสุด  

(Maturity)  เด็กวัยนี้มีความสามารถเทาผูใหญ  แตจะแตกตางในดานคุณภาพ  เนื่องจากประสบการณ

ที่แตกตางกัน 

   จากที่กลาวมาสรุปไดวา  เด็กปฐมวัยจะเรียนรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา  จาก

ส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวเด็กเรียนรู  จากส่ิงที่งายไปหายาก  จากส่ิงที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม  และ

พัฒนาการคิดอยางมีเหตุผล  ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลายในประสบการณที่ตางกัน 

             2.4.2  ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของบรูเนอร  (Bruner) 

             บรูเนอร  (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2529: 6;  อางอิงจาก  Bruner. n.d.)  

กลาวถึงทฤษฎีพัฒนาการของคนทางความรู  ความคิด  ซึ่งมีสวนคลายกันกับทฤษฎีของเพียเจทอยู

มาก  เขาเชื่อวา  การเรียนรูของเด็กเกิดจากกระบวนการทํางานภายในอินทรีย  (Organism)  บรูเนอร

เนนความสําคัญของส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมวาสงผลตอความงอกงามทางสติปญญาของเด็ก   

บรูเนอรแบงพัฒนาการทางสติปญญาและการคิดออกเปน  3  ข้ัน  ดังนี้ 

            1.  ข้ันประสบการณตรงและสัมผัส  (Enactive  Stage)  เปรียบไดกับข้ัน Sensorimotor  

Stage  ของเพียเจท  เปนข้ันที่เด็กเรียนรูดวยการกระทํามากที่สุด  และเขาใจส่ิงแวดลอมจากการ

กระทํา  ในข้ันนี้ยังไมมีการวาดภาพในสมอง  (Imegery)  มีลักษณะพัฒนาการดานทักษะ 

            2.  ข้ันการใชภาพเปนส่ือในการมองเห็น  (Iconic  Stage)  เปรียบไดกับข้ัน  Pre–

Operational  Stage  ของเพียเจท  ในวัยนี้เด็กจะเกี่ยวของกับความจริงมากข้ึน  และเกิดความคิดจาก

การรับรูเปนสวนใหญ  อาจมีจินตนาการบางแตก็ไมสามารถคิดไดลึกซึ้ง 
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            3.  ข้ันการสรางความสัมพันธและสัญลักษณ  (Symbolic  Stage)  เปนข้ันพัฒนาการ

สูงสุดของบรูเนอร  เปรียบไดกับข้ัน  Concrete  Operational  Stage และ  Formal  Operational  

Stage ของเพียเจท  ข้ันนี้เด็กสามารถคิดไดอยางอิสระ  โดยแสดงออกทางภาษาและการใชภาษาเปน

เคร่ืองมือที่ใชในการคิดกอนทํา   มีการเรียนรูและใชภาษา  มีเหตุผล  และเรียนคณิตศาสตรได  มีความ

เขาใจสัญลักษณ  ทําใหเขาใจส่ิงตาง  ๆ  ไดกวางขวางข้ึน 

   จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  (Piaget)   และบรูเนอร  

(Bruner)  สรุปไดวา  เด็กปฐมวัยสามารถเขาใจคณิตศาสตรไดถาหากกิจกรรมที่ครูจัดมีความ

เหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็ก  เด็กในข้ันกอนปฏิบัติการซึ่งเปนชวงวัยของเด็กปฐมวัย  จะมี

ลักษณะเดนคือ  ยึดถือตนเองเปนสําคัญ  เด็กในวัยนี้โดยทั่วไปไมสามารถเขาใจสถานการณหรือภาพที่

มากกวาหนึ่งมิติได  เชน  จะเขาใจในเร่ืองความกวางหรือความยาว  แตถามีความลึกดวยเด็กก็จะไม

คอยเขาใจ  แตอยางไรก็ตามเด็กสามารถแยกสีได  หลังจากจําแนกรูปทรงไดแลวตอจากนั้นจะมีความ

เขาใจไดอยางรวดเร็วแมแตในเร่ืองยาก  ๆ ที่เกี่ยวกับขนาด  การจําแนกประเภท  การเรียงลําดับและ

การทําตามตัวอยาง  เด็กจะรูจักตัวเลขกอนที่จะเขาใจความหมายไดถูกตอง   การที่เด็กสามารถทอง

ตัวเลขไดมิไดแปลวาเด็กจะเขาใจตัวเลขหรือจํานวนเลยทีเดียว 

   2.4.3  พัฒนาการทาคณิตศาสตร        

            สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 133)  กลาวถึง

พัฒนาการทางคณิตศาสตรเอาไวดังนี้ 

           1.  ข้ันที่  1  (2-3  ป)  เด็กเร่ิมเรียนรูเกี่ยวจํานวนเมื่อมีโอกาสไดยินไดฟงผูอ่ืนใช  หรือ

เร่ิมเขาใจจํานวนจากการมีโอกาสเลน  จับตองวัตถุส่ิงของตาง ๆ  ดวยตนเอง  หรือเลนตอภาพที่

ชิ้นสวนของภาพมีขนาดใหญ  เร่ิมรูจักรูปทรงเรขาคณิตศาสตร  เชน  รูปทรงวงกลม 

           2.  ข้ันที ่ 2  (3-4  ป)  เด็กเร่ิมรูจักปริมาณมาก  มากกวา  เร่ิมคุนเคยกบัรูปทรง

เรขาคณิตของส่ิงตาง ๆ  ที่อยูแวดลอมตัวเด็ก  รูจักจัดกลุมส่ิงของที่มลัีกษณะตาง ๆ รูจักนับ  1-5  

เปรียบเทยีบความเหมือนความตางหรือใชคําอธิบายปริมาณ  ความยาว  ขนาด 

           3.  ข้ันที่  3  (4-5  ป)  เด็กจะเขาใจและเลนเกมที่เกี่ยวกับจํานวน  นับสิ่งของ  1-10  

และบางคร้ัง  20  จัดกลุมส่ิงตาง ๆ ตามรูปทรงเปรียบเทียบขนาดของส่ิงตาง ๆ 

           4.  ข้ันที่  4  (5-9  ป)  เด็กจะเร่ิมเขาใจความคิดรวบยอดในรูปของสัญลักษณ  นับ

ส่ิงของจํานวน  20  และอาจมากกวานั้น  จําแนกส่ิงของตามคุณลักษณะไดมากกวา  2  คุณลักษณะ 
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  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  ประสบการณของเด็กปฐมวัยเร่ิมตนจากการไดสัมผัส  หยิบจับ

ส่ิงของตาง ๆ เพราะเด็กยังไมสามารถเกิดความคิดรวบยอดจากส่ิงที่มองเห็นได  ประสบการณจากการ

ทํากิจกรรมทําใหเด็กเกิดความคิดจากการรับรูและมีจินตนาการ  และแสดงออกมาเปนสัญลักษณ  

การบอกเหตุผลและแสดงออกทางภาษาซ่ึงทําใหเด็กเขาใจส่ิงตาง ๆ  ไดดีข้ึน 
 
      2.5  แนวทางการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
   มีผูกลาวถึงแนวทางการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเอาไวดังตอไปนี้ 

               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (2527: 244)  เสนอแนวทางในการสงเสริมการจัด

ประสบการณทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยวาควรมีข้ันตอน  ดังนี้  

               1. เด็กจะเรียนรูจากประสบการณตรงจากของจริง  จะตองใชส่ือการสอนท่ีเปนของจริง

มากท่ีสุด   และเร่ิมสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม  การจัดกิจกรรมและอุปกรณในการสอน

คณิตศาสตรควรแบงเปน  4 ประเภท คือ       

                  1.1  การใชอุปกรณประสบการณจากของจริง   (Real  Experiences) 

                  1.2  การใชวัสดุที่ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ  (Manipulative   Materials) 

                  1.3  การใชกึ่งรูปภาพ  (Pictorials  Materials) 

                  1.4  การใชสัญลักษณ  (Symbolic  Materials) 

              2.  เร่ิมจากส่ิงที่งาย  ๆ  ใกลตัวเด็กจากงายไปหายาก 

              3.  สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาความจํา โดยใหเด็กคนควาดวยตนเอง  

ฝกหัดการตัดสินใจดวยเองโดยการถามคําถามใหเด็กคิดหาเหตุผลมาตัดสินใจในการตอบ 

              4.  ฝกใหคิดจากปญหาในชีวิตประจําวันของเด็ก  เพื่อขยายประสบการณใหสัมพันธกับ

ประสบการณเดิม  

  5.  จัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย  ดังนี้ 

     5.1  การเลนเกมตอภาพ  จับคูภาพ  ตอตัวเลข 

        5.2  การเลนตอบล็อก  ซึ่งมีรูปรางและขนาดตางกัน 

        5.3  การเลนในมุมบาน  เลนขายของ 

     5.4  การแบงส่ิงของเคร่ืองใช  แลกเปล่ียนส่ิงของกัน 

        5.5  การทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวน 

        5.6  การรองเพลงเกี่ยวกับการนับ 

        5.7  การเลนทายปญหาและตอบปญหาเชาวน 
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  6.  เด็กปฐมวัยควรเรียนรูวาส่ิงตาง   ๆ   ยอมมีความเหมือนและตางกันในเร่ือง สี   ขนาด  

รูปรางและจํานวน 

  7.  เด็กปฐมวัยควรจะเขาใจวาส่ิงที่มีขนาดใหญตรงกันขามกับส่ิงที่มีขนาดเล็ก 

  8.  เด็กปฐมวัยควรจะไดทราบเก่ียวกับเร่ืองความแตกตางระหวางยาวกับส้ัน  สูงกับเต้ีย  

ใกลกับไกล   

         เยาวพา   เดชะคุปต  (2542: 53)  ใหหลักการในการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย   

วาควรใหเด็กไดพัฒนาส่ิงตอไปนี้ 

  1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับขนาด รูปทรง  ความสัมพันธระหวางเนื้อที ่ เวลา  

อุณหภูมิ  เงนิตรา  และอ่ืน ๆ 

  2.  เกิดความสามารถในการนับ 

  3.  สามารถแยกความแตกตางของรูปทรง 

  4.  เขาใจถึงสวนเต็มและสวนยอย 

  5.  เขาใจความสัมพันธของเนื้อที่ 

  6.  สามารถใชนาฬิกาในการบอกเวลา  และปฏิทินในการบอกวันเดือนป 

  7.  สามารถวัดในเชิงปริมาณ 

  8.  เขาใจเร่ืองเงิน 

    จากที่กลาวมาสรุปไดวา  แนวทางในการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกับ

เด็กปฐมวัยนั้นตองใหเด็กเรียนจากประสบการณตรง  ใชส่ือวัสดุอุปกรณที่เปนของจริงใหมากที่สุด  

สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม  ใหเด็กเรียนรูจากสิ่งที่งายไปหายาก  ฝกใหเด็กคิดมากกวาทองจํา  

จัดกิจกรรมใหสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย 

 
     2.6 หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
  มีผูกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเอาไวดังตอไปนี้ 

              กุลยา   ตันติผลาชีวะ  (2549: 40)  กลาวถึงการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ   

3-6   ขวบไวดังนี้ 

  1.  สงเสริมความสนใจเร่ืองคณิตศาสตรของเด็ก  ดวยการนําคณิตศาสตรที่เด็กสนใจนั้น

เชื่อมโยงไปกบัโลกทางกายภาพและสังคมของเด็ก 

  2.  จัดประสบการณทีห่ลากหลายใหกับเด็กใหสอดคลองกับครอบครัว  ภาษา  พืน้ฐาน

และวัฒนธรรม   วิธกีารเรียนของเด็กแตละคน   และความรูของเด็กทีม่ี 
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  3.  ฐานของหลักสูตรคณิตศาสตรและการสอนตองมีความสอดคลองกับพัฒนาการของ

เด็ก     ดานรางกาย   อารมณ  จิตใจ   สังคม  และสติปญญา 

  4.  หลักสูตรและการสอนตองเพิ่มความเขมแข็งดานการแกปญหา   กระบวนการใช

เหตุผล  การนําเสนอ   การสื่อสารและการเช่ือมแนวคิดทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

  5.  หลักสูตรตองสอดคลองและบงชี้ขอความรูและแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตร 

  6.  สนับสนุนใหเด็กมีแนวคิดสําคัญทางคณิตศาสตรอยางลุมลึกและยั่งยืน 

  7.  บูรณาการคณิตศาสตรเขากับกิจกรรมตาง  ๆ   

  8.  จัดเวลา   อุปกรณ   และครู   ทีพ่รอมสนับสนนุใหเด็กเลน   ในบรรยากาศที่สรางให

เด็กไดเรียนรูแนวทางคณิตศาสตรที่เด็กสนใจอยางกระจาง  

               9.  นํามโนทัศนทางคณิตศาสตร  วิธีการ  ภาษา  มาจัดประสบการณโดยกําหนดกลยุทธ

การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

             10. สนับสนุนการเรียนรูของเด็กดวยการประเมินความรู  ทักษะ  และความสามารถทาง

คณิตศาสตรของเด็ก 

      นิตยา   ประพฤติกิจ   (2541: 19-24)  กลาวถึงหลักของการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัยไวดังนี้ 

  1.  สอนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน  การเรียนรูของเด็กจะเกิดข้ึนเมื่อเด็กมองเห็นถึง

ความจําเปนและประโยชนของส่ิงที่ครูกําลังสอน  ดังนั้นการสอนคณิตศาสตรแกเด็กจะตองสอดคลอง

กับกิจกรรมในชีวิตประจําวันเพื่อใหเด็กตระหนักถึงเร่ืองคณิตศาสตรที่ละนอย  และชวยใหเด็กเขาใจ

เกี่ยวกับเร่ืองคณิตศาสตรในข้ันตอไป   แตส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ  การใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และ

ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 

  2.  เปดโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณที่ทําใหเด็กพบคําตอบดวยตนเอง  เปดโอกาสให

เด็กไดรับประสบการณที่หลายหลายและเปนไปตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเด็กมีโอกาสไดลงมือ

ปฏิบัติจริง  ซึ่งเปนการสนับสนุนใหเด็กไดคนหาคําตอบดวยตนเองพัฒนาการคิด  และความคิดรวบ

ยอดไดเองในที่สุด 

  3.  มีเปาหมายและมีการวางแผนที่ดี  ครูจะตองมีการเตรียมการเพื่อใหเด็กคอย  ๆ  

พัฒนาการเรียนรูข้ึนเองและเปนไปตามแนวทางที่ครูวางไว 

  4.  เอาใจใสเร่ืองการเรียนรูและข้ันการพัฒนาการคิดรวบยอดของเด็ก  ครูตองมีความเอา

ใจใสเร่ืองการเรียนรูเกี่ยวกับคณิตศาสตร  โดยเฉพาะลําดับข้ันการพัฒนาความคิดรวบยอด  ทกัษะทาง

คณิตศาสตรโดยคํานึงถึงหลักทฤษฎี 
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  5. ใชวิธีการจดบันทึกพฤติกรรม  เพื่อใชในการวางแผนและการจัดกิจกรรม  การจด

บันทึกดานทัศนคติ  ทักษะและความรูความเขาใจของเด็กในขณะทํากิจกรรมตาง ๆ  เปนวิธีการที่ทาํให

ครูวางแผนและจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับเด็ก 

  6. ใชประโยชนจากประสบการณของเด็ก  เพื่อสอนประสบการณใหม  ๆ  ในสถานการณ

ใหม    ประสบการณทางคณิตศาสตรของเด็ก  อาจเกิดจากกิจกรรมที่ทํามาแลวหรือเพิ่มเติมข้ึนอีกได  

แมวาจะเปนเร่ืองเดิมแตอยูในสถานการณใหม 

  7.  รูจักการใชสถานการณขณะนั้นใหเปนประโยชน  ครูสามารถใชสถานการณขณะที่

กําลังเปนอยู  และเห็นไดในขณะนั้นมาทําใหเกิดการเรียนรูดานจํานวนได 

  8. ใชวิธีการสอดแทรกกับชีวิตจริง   เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยาก  การสอนความคิด

รวบยอดเร่ืองปริมาณ  ขนาด  และรูปรางตาง  ๆ  สอดแทรกไปตามธรรมชาติ   ใชสถานการณที่มี

ความหมายตอเด็กอยางแทจริง  ใหเด็กไดดู  และจับตอง   ทดสอบความคิดของตนเองในบรรยากาศที่

เปนกันเอง       

  9. ใชวิธีใหเด็กมีสวนรวมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลข  สถานการณและสภาพแวดลอม

ยอมมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ครูสามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขได  เพราะ

ตามธรรมชาติของเด็กนั้นลวนสนใจในเร่ืองการวัดส่ิงตาง  ๆ  รอบตัวอยูแลว  รวมทั้งการจัดกิจกรรม

การเลนเกมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเขาใจในเร่ืองตัวเลข 

                10. วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูทั้งที่โรงเรียนและที่บานอยางตอเนื่อง   การวางแผนการ

สอนนั้นครูควรวิเคราะหและจดบันทึกวากิจกรรมใดที่ควรสงเสริมใหมีที่บานและที่โรงเรียน  โดยยึด

หลักความพรอมของเด็กเปนรายบุคคล   และมีการวางแผนรวมกับผูปกครอง 

                11. บันทึกปญหาการเรียนรูของเด็กอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขปรับปรุง    

                12. ในแตละคร้ังควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว  และใชกิจกรรมที่ทําใหเด็กไดลงมือ

ปฏิบัติจริงจึงเกิดการเรียนรูได 

                13. เนนกระบวนการเลนจากงายไปหายาก  การสรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวเลข

ของเด็กจะตองผานกระบวนการเลน   โดยใหเด็กจัดประเภท  การเปรียบเทียบ  การจัดลําดับ  ซึ่งตอง

อาศัยการนับเศษสวน  รูปทรงและเนื้อที่การวัดการจัดและการเสนอขอมูล   ซึ่งเปนพื้นฐานของการ

นําไปสูความเขาใจดานคณิตศาสตรตอไป  จึงจําเปนตองเร่ิมตนต้ังแตข้ันที่งายไปหายากตามลําดับ 

                14. การสอนสัญลักษณตัวเลขหรือเคร่ืองหมายเมื่อเด็กเขาใจส่ิงเหลานั้นแลว 

                15. ตองมีการเตรียมพรอมในการเรียนคณิตศาสตร  การเตรียมความพรอมนั้นจะตองเร่ิม

จากการไดฝกสายตาเปนอันดับแรก  เพราะหากไมสามารถใชสายตาในการจําแนกประเภทแลวเด็กจะ

มีปญหาในการเรียนรูคณิตศาสตร 
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  จากที่กลาวมาสรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตรจะตองใหเด็กไดลงมือ

ปฏิบัติจริงจากส่ิงแวดลอมที่มีอยูรอบ  ๆ  ตัว  โดยใหเด็กไดคนหาคําตอบดวยตนเอง  เก็บขอมูลที่

เกี่ยวกับความรูทางคณิตศาสตรดานจํานวน  ตัวเลข  การสังเกต    การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู  

การเรียงลําดับ  การเพิ่มการลดของจํานวน ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูเร่ืองสัญลักษณ  การจัดกิจกรรม

คณิตศาสตรควรบูรณาการกับทุกกิจกรรม  เพื่อใหเด็กเกิดการซึมซับเร่ืองคณิตศาสตรที่ละนอย 
    

 2.7 ประสบการณทางคณิตศาสตรที่เด็กปฐมวัยตองเรียน 
  มีผูใหแนวทางในการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยไวดังนี้ 

  สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2546: 37-38)  กลาวถึง

การประสบการณทางคณิตศาสตรเอาไวดังนี้ 

  1.  การสังเกต  การจําแนก  และการเปรียบเทียบ 

                   1.1  การสํารวจและอธิบายความเหมือน  ความตางของส่ิงตาง  ๆ 

       1.2  การจับคู  การจําแนก  และการจัดกลุม 

       1.3  การเปรียบเทียบ  เชน  ส้ัน/ยาว  เรียบ/ขรุขระ  ฯลฯ 

       1.4  การเรียงลําดับส่ิงตาง  ๆ 

       1.5  การคาดคะเนส่ิงตาง  ๆ 

        1.6  การต้ังสมมติฐาน 

        1.7  การทดลองส่ิงตาง ๆ  

        1.8  การสืบคนขอมูล 

        1.9  การใชหรืออธิบายส่ิงตาง  ๆ  ดวยวิธีที่หลากหลาย 

  2.  จํานวน 

        2.1  การเปรียบเทียบจํานวน  มากกวา  นอยกวา  เทากัน    

        2.2  การนับส่ิงตาง  ๆ 

        2.3  การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง 

        2.4  การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจํานวนหรือปริมาณ 

  3.  มิติสัมพันธ  (พื้นที่/ระยะ) 

        3.1  การตอเขา  การแยกออก  การบรรจุและการเท 

        3.2  การสังเกตส่ิงตาง  ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตางกัน 

        3.3  การอธิบายในตําแหนงของส่ิงตาง ๆ  ที่สัมพันธกัน 
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        3.4  การอธิบายในทิศทางการเคลื่อนที่ของคนและส่ิงตาง  ๆ  

        3.5  การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยการภาพวาด  ภาพถาย  และรูปภาพ 

  4.  เวลา 

        4.1  การเร่ิมตนและการหยุดกระทําโดยสัญญาณ 

        4.2  การเปรียบเทียบเวลา  เชน  ตอนเชา  ตอนเย็น  เมื่อวานนี้  พรุงนี้ 

        4.3  การเรียงลําดับเหตุการณตาง  ๆ 

        4.4  การสังเกตความเปล่ียนแปลงขอฤดู 

  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและและเทคโนโลยี  (2527: 74)  กลาวถึงทักษะข้ัน

พื้นฐานและทักษะข้ันสูงเอาไวดังนี้ 

  1.  ทักษะข้ันพื้นฐานมี  8  ทักษะ ไดแก 

        1.1  การสังเกต 

        1.2  การวัด 

        1.3  การจําแนกประเภท 

        1.4  การหาความสัมพันธของที่วางกับที่วาง  ที่วางกับเวลา 

        1.5  การใชตัวเลข 

        1.6  การจัดกระทําและส่ือความหมายขอมูล 

        1.7  การลงความเห็นจากขอมูล 

        1.8  การพยากรณ 

  2.  ทักษะข้ันสูงมี  5  ทักษะ ไดแก 

        2.1  การต้ังสมมติฐาน 

        2.2  การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ 

        2.3  การกําหนดและควบคุมตัวแปร 

        2.4  การทดลอง 

        2.5  การตีความหมายของขอมูล         

  แฮมมอนด  (เยาวพา  เดชะคุปต. 2542; อางอิงจาก  Hammond.  1967: 215-220)  กลาวถงึ

ประสบการณทางดานคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย  ควรฝกใหเด็กเกิดทักษะดังตอไปนี้   

  1.  คําศัพทดานคณิตศาสตร  (Vocabulary)  เด็กควรไดเรียนรูเกี่ยวกับการใชคําแสดง

จํานวนตาง  ๆ  ที่ไมไดแสดงถึงสัญลักษณทางคณิตศาสตร  การใชคําที่มีความหมายแทนจํานวน  การ

ใชคําคุณศัพทเปรียบเทียบตาง  ๆ เชน  ใหญ - เล็ก  มาก - นอย  มากกวา - มากที่สุด  หนัก - เบา และ

สูง - ตํ่า  เปนตน 
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  2.  การนับ  (Counting)  ควรใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกบัความเขาใจความสัมพันธระหวาง  1  

ตอ  1  การบอกขนาดของกลุมที่มีขนาดเทากนัโดยไมตองนับ  การเขาใจความหมายของจํานวน  1-2  

การเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงของขนาดและรูปราง   การเขาใจความหมายของการนับ  การนับโดย

ใชลําดับเลขที ่ การใชสัญลักษณแทนจํานวน  การเขาใจรูปทรงตาง  ๆ  

  3.  การแบง  (Fractions)  ควรใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับการแบงอยางงาย  ความหมายของ

สวนเต็มและสวนยอย  และการใชคําที่แสดงจํานวนครึ่ง  เชน  คร่ึงถวย  ตรงกลาง  เปนตน 

  4.  รูปทรง   (Shape)  ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรง  และส่ิงของตาง ๆ  ที่มักพบใน

ส่ิงแวดลอม  เชน  วงกลม  สามเหล่ียม  ส่ีเหล่ียมจัตุรัส  สีเหล่ียมผืนผา เปนตน  การใชคําศัพทที่แสดง

ถึงขนาดและรูปรางตาง  ๆ  เชน  ใหญ-เล็ก  ขนาดกลาง  สูง - ตํ่า   หนา-บาง   กวาง-แคบ อวน - ผอม  

เปนตน 

  5.  การวัด  Measurement)  เด็กควรไดเรียนรูเกีย่วกบัการวัดระยะทาง  ทีว่าง  ทิศทาง  

ที่ต้ัง  เชน  ในหอง - นอกหอง  ขางหนา - ขางหลัง  ขางบน - ขางลาง  เปนตน  อุณหภูมิ  เชน  รอน-

เย็น      ฤดูรอน-ฤดูฝน  และฤดูหนาว  อบอุน-แข็ง  เปนตน  เวลา  เชน  เด๋ียวนี้   กลางวัน-กลางคืน  

สัปดาห  วนัใน  1  สัปดาห  ชั่วโมงและนาที  เปนตน 

  6.  เงินและคาของเงิน  (Money & Money  Values)  ควรใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกบัคําศัพท

ของเงิน  การวัดคาของเงิน  วิธีใชเงิน  เชน  การซื้อ  ขาย  บาท  สตางค  และราคา  เปนตน 

  นิตยา  ประพฤติกิจ   (2541: 3)  กลาวถึงขอบขายของเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรในระดับปฐมวัยประกอบดวยเนื้อหาหรือทักษะตอไปนี้   

              1.  การนับ  (Counting)  เปนคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรูจักเปนการนับ

อยางมีความหมาย  เชน  การนับตามลําดับต้ังแต  1-10  หรือมากกวานัน้ 

  2.  ตัวเลข  (Number) เปนการใหเด็กรูจักตัวเลขที่เห็นหรือใชอยูในชีวติประจําวนัใหเด็ก

เลนของเลนเกีย่วกับตัวเลข  ใหเด็กไดนับและคิดเองโดยครูเปนผูวางแผนจัดกิจกรรมอาจมีการ

เปรียบเทยีบแทรกเขาไปดวย 

  3.  การจับคู  (Matching)  เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสังเกตลักษณะตาง ๆ  และจับคู

ส่ิงที่คูกนั  เหมอืนกนั  หรืออยูประเภทเดียวกัน 

  4.  การจัดประเภท  (Classification)   เปนการฝกฝนใหเด็กรูจักการสงัเกตคุณสมบัติของ

ส่ิงตาง ๆ วามคีวามแตกตางหรือเหมือนกนัในบางเร่ือง  และสามารถจัดเปนประเภทตาง ๆ ได 

  5.  การสังเกตเปรียบเทยีบ  (Comparing)  หมายถึง  ความสามารถในการสังเกต

เปรียบเทยีบ   โดยอาศัยความสัมพนัธระหวางของ  2   ส่ิงหรือมากกวา  ทีม่ีลักษณะแตกตางกนั  เชน  
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ส้ันกวา - ยาวกวา  หนกักวา-เบากวา  หนากวา-บางกวา  เทากนั-ไมเทากนั  มากกวา-นอยกวา       

ใกล-ไกล  สูงกวา - ตํ่ากวา 

  6.  การจัดลําดับ  (Ordering)  เปนเพียงการจัดส่ิงของ  ตามเงื่อนไขทีก่ําหนด เชน  การ

จัดหาลําดับความเปล่ียนแปลงอยางมีระบบของภาพและเลขจํานวนทีก่ําหนดใหมีความสัมพนัธกนั  

โดยหาแนวโนมของภาพชุดแรกวาภาพตอไปควรเปนภาพและตัวเลขใด  จัดบล็อก  5  แทง  ที่มีความ

ยาวไมเทากนั  ใหเรียงตามลําดับจากสูงไปตํ่า  หรือจากส้ันไปยาว ฯลฯ   

  7.  รูปทรงและเนื้อที่   (Shape  and Space)  นอกจากใหเด็กไดเรียนรูเร่ืองรูปทรงและ

เนื้อที่จากการเลนตามปกติแลว  ครูยังตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ  วงกลม  

สามเหล่ียม  ส่ีเหล่ียมจัตุรัส  สีเหล่ียมผืนผา  ความลึกต้ืน  กวางและแคบ 

  8.  การวัด   (Measurement)  มักใหเด็กลงมือวัดดวยตนเอง  ใหรูจักความยาวและระยะ  

รูจักการชั่งน้ําหนักและรูจักการประมาณอยางคราว ๆ กอนที่เด็กจะรูจักการวัด  ควรใหเด็กไดฝกฝนการ

เปรียบเทียบและการจัดลําดับมากอน 

  9.  เซต  (Set)  เปนการสอนเร่ืองเซตอยางงาย ๆ จากส่ิงรอบ ๆ ตัว  มีการเช่ือมโยงมี

สภาพรวม  เชน  รองเทากับถุงเทา  ถือวาเปนหนึ่งเซต  หรือหองเรียนมีบุคคลหลาย  ประเภท  แยกเปน

เซตได  3  เซต  คือ  นักเรียน  ครูประจําช้ัน  ครูชวยสอน  เปนตน 

           10. เศษสวน  (Fraction)  ปกติแลวการเรียนเศษสวนมักเร่ิมเรียนในช้ันประถมศึกษาปที่  1  

แตครูปฐมวัยสามารถสอนไดโดยเนนสวนรวม (The Whole Object) ใหเด็กเห็นกอน  มีการลงมือ

ปฏิบัติเพื่อใหเด็กไดเขาใจความหมายและมีความคิดรอบยอดเกี่ยวกับคร่ึงหรือหนึ่งสวนสอง 

            11. การทําตามแบบหรือลวดลาย  (Ratterning)  เปนการพัฒนาใหเด็กจดจํารูปแบบหรือ

ลวดลาย  และพัฒนาการจําแนกดวยสายตา  ใหเด็กฝกสังเกต  ฝกทําตามแบบและตอใหสมบูรณ 

            12.  การอนุรักษ  หรือการคงที่ดานปริมาณ  (Conservation)  ชวงวัย  5  ขวบข้ึนไปครู

อาจเร่ิมสอนเรื่องการอนุรักษไดบาง  โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง  จุดมุงหมายของการสอนเร่ืองนี้ก็

คือ  ใหเด็กมีความคิดรวบยอดเร่ืองการอนุรักษที่วา  ปริมาณของวัตถุจะยังคงที่ไมวาจะยายทีห่รือทาํให

มีรูปรางเปล่ียนไปก็ตาม   

              จากที่กลาวสรุปไดวา   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยจะเกิดจากการ

เรียนรูจากการที่เด็กไดสัมผัสกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  คณิตศาสตรสําหรับเด็กในวัยนี้ยังไมควร

สลับซับซอน  เชน   เร่ืองของจํานวน   การนับตัวเลข  การจับคู  การจัดประเภท  การเปรียบเทียบ  การ

เรียงลําดับ  รูปราง  รูปทรงตาง  ๆ  การทําตามแบบ  ถาอยากจะใหเด็กเขาใจในเร่ืองคณิตศาสตรมาก

ข้ึนก็ข้ึนอยูกับรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เราความสนใจเด็ก  มีส่ือการเรียนการสอน   ทําใหเด็กเขาใจ

และทักษะทางคณิตศาสตรมากข้ึน 
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         2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  เพียเจท; และคนอ่ืน ๆ (พวงนอย  ศรีตลานนท.  2515: 12; อางอิงจาก  Piaget, et  al.  

n.d)  ศึกษาการจําแนกความเหมือนกันและตางกันของเด็กระดับอายุ  1-4  ป  พบวา  เด็กเหลานี้มี

พัฒนาการในการรับรูความแตกตางของสิ่งของแลววาส่ิงของตาง ๆ  มีรูปรางแตกตางกันตามลักษณะ

ที่ปรากฏใหเห็นและเด็กสามารถนึกถึงรูปรางของส่ิงของนั้นไดถึงแมส่ิงของนั้นจะไมปรากฏตอหนาเด็ก

อีก  ในการมองเห็นความแตกตางของสิ่งของนั้น  ในข้ันแรกของการพัฒนาการเด็กสามารถมองเห็น

รูปรางของส่ิงของที่งาย ๆ ไมซับซอนกัน  เมื่ออายุมากข้ึน  คือ  ประมาณ  5-7  ป  จึงจะสามารถ

แยกแยะรายละเอียดรูปรางของส่ิงของที่ซับซอนไดมากข้ึนวาแตกตางกันหรือคลายคลึงกัน 

  แมซซ่ี  (วาโร  เพ็งสวัสด์ิ.  2542: 72; อางอิงจาก  Massey.  1990: บทคัดยอ)  ไดศึกษา

เปรียบเทียบความพรอมทางการอานและคณิตศาสตรของเด็กเกรด  1,  2  และ  3  กลุมทดลองเปน

เด็กจากลุมโครงการพัฒนาพอ  แม  ลูก  ในเวอรจีเนีย  กลุมควบคุมไมเคยผานอนุบาลเลย  เปนเด็ก

ดอยโอกาส  ซึ่งนํามาอยูดวยกันไมตํ่ากวา   40  คน  ทําการทดลองโดยครู  ผลจากการวิจัยพบวา  เด็ก

ที่มาจากโครงการพัฒนา  พอ  แม  ลูก  จะไดรับการสงเสริมที่ดีในเร่ืองของความพรอมทางการอาน

และความพรอมทางคณิตศาสตร 

    ฟอรแมน  (วาโร  เพ็งสวัสด์ิ.  2542: 72; อางอิงจาก  Forman. 1980)  ใหขอคิดไววา  การ

สอนคณิตศาสตรแบบตรง  (Direct teaching)  ไมชวยใหเด็กเกิดความคิดในเชิงอนุรักษ  

(Conservation)  หรือมีความเขาใจเกี่ยวกับตัวเลขไดนอย  เพราะความคิดและความเขาใจเกิดข้ึนจาก

ตัวเด็กเอง  มีครูจํานวนไมนอยที่พยายามจะสอนตัวเลขกอนวัย  7  ขวบ  เกี่ยวกับตัวเลขและการ

อนุรักษและสวนมากจะประสบความลมเหลว  แตถึงแมวาเด็กไมเขาใจการสอนเลขแบบตรงได  แตครู

สามารถหาวิธีการจัดบรรยากาศและหาวัสดุที่ชวยใหเด็กพัฒนาความคิดเชิงอนุรักษ  แลวเขาใจ

ความหมายของตัวเลขได 

 
  งานวิจัยในประเทศ 
  มาลี  วรทรัพย  (2531: 44-45)  ศึกษาความสามารถในการสังเกตและการจําแนกของ

เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาดวยวิธีตางกัน  ผลจากการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษา

แบบเคล่ือนไหวรางกาย  มีความสามารถในการสังเกตและจําแนกสูงกวาเด็กปฐมวัยที่เลนเกม

การศึกษาแบบนั่งเลนอยูกับที่ 
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  วัลนา  ธรจักร  (2544: บทคัดยอ)  ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินสภาพจริง  ผลจากการ

วิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยกอนการจัดประสบการณและระหวางการจัดประสบการณดวยกิจกรรมเกม

การศึกษาประกอบการประเมินสภาพจริงในแตละสัปดาห  มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยเฉล่ีย

รวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .001  และเมื่อวิเคราะหการเปล่ียนแปลงระหวาง

ชวงสัปดาห  พบวา  คะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยเฉล่ียรวมมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี

เพิ่มข้ึนตลอดชวงเวลา  6  สัปดาห 

  ขวัญนุช  บุญยูฮง (2546: บทคัดยอ) ศึกษาการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยโดยการเลา  “นิทานคณิต”  ผลจากการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม  

การเลานิทานคณิต  มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกทักษะสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และเมื่อจําแนกรายดานแลว  พบวา  การรูคาตัวเลข  การจับคู  การเปรียบเทียบ  การ

เรียงลําดับสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ในดานการจัดประเภทสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

  จงรัก  อวมมีเพียร  (2547: บทคัดยอ)  ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะส่ือผสม  ผลจากการวิจัยพบวา  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสื่อผสม  โดยจําแนกรายดานอยูในระดับดี    เมื่อเปรียบเทียบกับ

กอนทดลองสูงข้ึนแบบมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ระดับ  .01   

  คมขวัญ  ออนบึงพราว  (2550: บทคัดยอ)  ศึกษาเร่ืองการพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรเด็กปฐมวัยโดยใชรูปกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรู  ผลจากการวิจัยพบวา การ

พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเด็กปฐมวัย  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูป

กิจกรรมสรางสรรคเพื่อการเรียนรู   มีทักษะทางคณิตศาสตรสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

ระดับ  .01   

  พิจิตรา  เกษประดิษฐ  (2552: บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของเด็กปฐมวัยที่

ได รับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยขนมอบ  ผลจากการวิจัยพบวา  ทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคดวยขนมอบ  มีความสามารถดานทักษะดาน

คณิตศาสตรสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ระดับ  .01   

   จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ   สามารถสรุปไดวา  ทกัษะพืน้ฐาน

ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยเปนทักษะที่ครูและผูที่เกี่ยวของควรจะสงเสริมเปนอยางยิ่ง  โดยจัดให

อยูในรูปของกิจกรรมตาง ๆ ได  และสอดแทรกประสบการณทางคณิตศาสตรผานการกิจวัตรประจําวัน

ของเด็กตามธรรมชาติ  ซึ่งกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเปนกิจกรรมหนึ่งที่เด็กสามารถ
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เรียนรูเร่ืองทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรผานส่ือ  วัสดุ  อุปกรณ  ผานประสาทสัมผัสทั้งหา โดยเนนให

เด็กไดฝกทักษะที่เกี่ยวกับการสังเกต  การจําแนก  การเปรียบเทียบ  การจัดหมวดหมู  และการรูคาจํานวน  

เพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ    จะทําใหเด็กรูสึก

ผอนคลาย  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีความสุข  ดวยเหตุผล

ดังกลาว  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 

 
 

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
     ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

       1.   การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2.   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.   การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 4.   การเก็บรวบรวมขอมูล 

 5.   การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนนักเรียนชาย - หญิง   อายุระหวาง  4 - 5   ป    

ชั้นอนุบาลปที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย สํานักงานเขตภาษีเจริญ    

สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน   2  หองเรียน   นักเรียนมีจํานวนทั้งหมด   72   คน 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนนักเรียนชาย – หญิง  อายุระหวาง   4 – 5   ป   

ชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย สํานักงานเขตภาษีเจริญ    

สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  15  คน โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน  (Multi  Stage  Random  

Sampling)  ดังนี้ 

       1.  เลือกหองเรียน  1  หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  35    คน   

       2.  จับสลากนักเรียนในขอ  1  มาจํานวน  15  คน  เพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 

 1.   แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ           

 2.   แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย   
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การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
        การสรางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   ดําเนินการดังนี้ 
       1.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังนี้ 

              1.1  ศึกษาแผนการจัดประสบการณ   ชั้นอนุบาลปที่   1   ภาคเรียนที่   1   จากเอกสารเกี่ยวกับ

การจัดประสบการณของสํานักพัฒนาวิชาการ กรุงเทพมหานคร (2546) 

  1.2  ศึกษาเอกสาร   ตํารา  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับกจิกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุ

ธรรมชาติ    ของศรีแพร   จนัทราภิรมย  (2550)  สมศรี  เมฆไพบูลยวฒันา (2551) และคนอ่ืน ๆ   เพื่อ

เปนแนวทางในการสรางแผนการจัดกจิกรรม  

   1.2.1  การประดิษฐและสรางสรรคใบไมของ สารภี  แสงจักร  (2533) 

   1.2.2  งานประดิษฐวัสดุของ  ศิริลักษณ  ศรีกมล  (2534) 

   1.2.3  พัฒนาการเด็กปฐมวัยของ  นิตยา  ประพฤติกิจ  (2536) 

                    1.2.4  งานรอยดอกไมของ  กัญหา  อัมพวัน  (2538) 

   1.2.5  การสรางสรรคศิลปะของ  วิรุณ  ต้ังเจริญ  (2540) 

   1.2.6  กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยของ  เยาวพา  เดชะคุปต (2542) 

   1.2.7  วัสดุเหลือใชไดประโยชน  สมจินต  มนูญศิลป.  (2543) 

   1.2.8  ศิลปศึกษา : จากทฤษฎีสูการสรางสรรคของ  ปุณณรัตน  พิชญไพบูลย (2547) 

   1.2.9  ศิลปะสําหรับเด็กของ  นที  เถกิงศรี  (2548)  

                   1.2.10 ศิลปะสําหรับครูประถมของ  วิบูลลักษณ  สารวิจิตร  (2548)       

             2.  สรางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมการศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  กําหนดรูปแบบ

ของกิจกรรมเพื่อใหสอดคลองกับหนวยการเรียนรูในสัปดาห   โดยมีรายการในแผนดังนี้  

                   2.1  ชื่อกิจกรรม 

                   2.2  จุดมุงหมายของกิจกรรม  กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  มีจุดมุงหมาย

เพื่อใหเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  3  ดาน  ไดแก  การนับ  การเปรียบเทียบ 

การจัดลําดับ  

  2.3  ข้ันตอนในการจัดกิจกรรม 

         ข้ันที่  1  ครูแนะนําวัสดุ  อุปกรณที่เตรียมไวสําหรับทํากิจกรรมเพื่อใหเด็กไดเรียนรู

เกี่ยวกับสี  รูปรางลักษณะ  ขนาด  ความกวาง  ความยาว 

          ข้ันที่  2  เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดวางแผน  โดยใชวัสดุจากธรรมชาติ  ครู

เปนผูใหคําแนะนํากับเด็ก 
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          ข้ันที่  3  เด็กสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา  แสดงผลงานของตนเองและพูดถึงผลงานที่

เด็กทํา  ครูจดบันทึกส่ิงที่เด็กพูด 

   2.4  ข้ันประเมินผล  ครูสังเกตการรวมกิจกรรมกับเพื่อน  และสัมภาษณเกี่ยวกับผลงาน

ของเด็ก 

   2.5  วัสดุ  อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรมที่ไดจากวัสดุธรรมชาติ 

 3.  นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  เสนอตอผูเชี่ยวชาญ  3 ทาน

เพื่อตรวจพิจารณาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  ใหสอดคลองของจุดประสงค  เนื้อหา  การดําเนนิกิจกรรม   

ส่ือการเรียนการสอนและการประเมิน  โดยใชเกณฑตัดสิน  2 ใน 3 ของผูเช่ียวชาญที่มีความเห็น

ตรงกัน   โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาผูเชี่ยวชาญ ดังนี ้

          3.1  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา  ไชยะธน อาจารยประจําโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  

         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

          3.2  ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล   อาจารยชั้นเด็กเล็ก 

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

         (ฝายประถม)  

          3.3   นางปยะธิดา  เกษสุวรรณ  ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

         สํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

               4.  นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติที่ผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญ

นํามาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดกิจกรรม โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองที่  0.5  ข้ึน

ไป  ซึ่งคร้ังนี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)  ระหวาง  0.67-1.00  แลวปรับปรุงแกไขแผนการจัด

กิจกรรมใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  โดยเพ่ิมวัสดุธรรมชาติใหมีความหลากหลาย  

และควรมีการแนะนําวัสดุ  อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค   

                5.  นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติที่แกไขปรับปรุงตามขอ 4  

จํานวน 3 กิจกรรมไปใชทดลอง  (try  out)  กับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  

2552   โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย  สํานักงานเขตภาษีเจริญ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

จํานวน  20  คน  เพื่อปรับปรุงส่ือประกอบการจัดกิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสม  

 6. นําแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติที่ปรับปรุงใหเหมาะสมแลวจัดทํา

เปนฉบับสมบูรณ  เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางที่ทดลอง 
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 การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก
ปฐมวัย  โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
 1.  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตรของเด็ก

ปฐมวัย  มีดังนี้ 

                     1.1   กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยของ  เยาวพา  เดชะคุปต  (2542) 

                     1.2   คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยของ  นิตยา  ประพฤติกิจ  (2541) 

                    1.3   คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยของ  จันทรเพ็ญ  เงียบประเสริฐ  (2542) 

                    1.4   การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยของ  วาโร  เพ็งสวัสด์ิ  (2542) 

                    1.5   การวัดและประเมินผลแนวใหม: เด็กปฐมวัยของ  สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ  (2545) 

                    1.6   การพัฒนากระบวนการคิดในระดับปฐมวัยของ  นภเนตร  ธรรมบวร  (2549) 

                    1.7   เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทาคณิตศาสตร  สิริมณี  บรรจง  (2549)  

               2.  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาสรางแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยสรางเปนแบบเลือกตอบ  3  ตัวเลือกเปนรูปภาพแบงออกเปน  3  

ดานดังนี้    

  2.1  การนับ                                      จํานวน    15   ขอ 

                     2.2  การเปรียบเทียบ                     จํานวน    15   ขอ 

                     2.3  การจัดลําดับ                            จํานวน    15   ขอ 

    รวมแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 

จํานวน    45   ขอ โดยใชเกณฑในการใหคะแนน  0   และ  1  ดังนี้ 

            ใหคะแนน 1 คะแนน กรณีเด็กตอบถูกตอง 

            ใหคะแนน 0 คะแนน กรณีเด็กตอบผิดและไมตอบ 

             3.  สรางคูมือประกอบการใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัย  ประกอบดวย   คําช้ีแจง  คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ  การเตรียมตัวกอนสอบ  

ขอความที่ตองพูดกับนักเรียน   คําส่ัง    เวลาที่ใชในการทดสอบ 

 4.  นําแบบทดสอบและคูมือการใชแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ   3   ทาน   ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา  ความสอดคลองกับจุดประสงค   และความเหมาะสมของการใชภาษา  

ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคร้ังนี้  ประกอบดวย 

            4.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ   อาจารยประจําโปรแกรม 

                                            การศึกษาปฐมวัย 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 



 54 

                     4.2  ผูชวยศาสตราจารยบุญไท  เจริญผล รองคณบดีคณะครุศาสตร   

           ฝายประกันคุณภาพ 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  4.3  อาจารย ดร.มิ่ง  เทพครเมือง  หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการสูชุมชน 

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

         (ฝายประถม) 

 5.  นําแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผานการตรวจจาก

ผูเช่ียวชาญ  นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงค  โดยใชเกณฑคาดัชนี

ความสอดคลองที่  0.5  ข้ึนไป  ซึ่งคร้ังนี้ไดคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) ระหวาง 0.67 - 1.00   และ

นําแบบทดสอบมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ดังนี้ คือปรับรูปภาพใหชัดเจนมากข้ึน  ปรับขอ

คําถามใหงายข้ึน   

 6.  นําแบบทดสอบและคูมือดําเนินการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

ที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว  ไปใชทดลองใช  (try  out)  กับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาลปที่  1  

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย  สํานักงานเขตภาษีเจริญ  สังกัดกรุงเทพมหานคร  

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  20  คน  เพื่อวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ  ไดแก  คาความยากงาย

และคาอํานาจจําแนก  โดยคาความยากงายใชเกณฑพิจารณาระหวาง  0.2-0.8  ซึ่งในคร้ังนี้   

                     แบบทดสอบฉบับที่ 1 มีคาความยากงาย  0.55-0.75    

                     แบบทดสอบฉบับที่ 1 มีคาความยากงาย  0.50-0.70    

  แบบทดสอบฉบับที่ 1 มีคาความยากงาย  0.50-0.80   

 สวนคาอํานาจจําแนกใชเกณฑการพิจารณาต้ังแต  0.2  ข้ึนไป  ในคร้ังนี้   

  แบบทดสอบฉบับที่ 1 มีคาอํานาจจําแนก  0.23-0.65   

               แบบทดสอบฉบับที่ 2 มีคาอํานาจจําแนก  0.24-0.54   

  แบบทดสอบฉบับที่ 3 มีคาอํานาจจําแนก  0.30-0.62   

 แลวคัดเลือกแบบทดสอบไวดานละ  10  ขอ  

      8.  นําแบบทดสอบที่ไดจากขอ  6  มาหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบได ดังนี้   

              แบบทดสอบฉบับที่ 1 มีคาความเช่ือมั่น  .723 

                        แบบทดสอบฉบับที่ 2 มีคาความเช่ือมั่น  .834 

                        แบบทดสอบฉบับที่ 3 มีคาความเช่ือมั่น  .757 

             9.  นําแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ปรับปรุงเหมาะสมแลว

ไปจัดทําเปนฉบับสมบูรณ   เพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
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การออกแบบการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง  
             การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental  Research)   ซึ่งผูวิจัยไดดําเนิน 

การทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ   One - Group   Pretest - Posttest   Design  (ลวน  สายยศ;  

และ อังคณา  สายยศ.  2536: 216)  ดังนี้ 

 

ตาราง  1   แบบแผนการทดลอง 

 

การทดสอบกอนการทดลอง 

Pretest 

ทดลอง 

Treatment 

การทดสอบหลังการทดลอง 

Posttest 

T1 X T2 

 

 ความหมายของสัญลักษณ 

 T1  แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest)  

 T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 

 X  แทน การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 

 
           วิธีดําเนินการทดลองมีขั้นตอนดังนี้   
              ผูวิจัยดําเนินการทดลองดังนี้ 

              1.  ทดสอบเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง (Pretest)  ดวยแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

              2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง  โดยใหกลุมทดลองทํากิจกรรมในชวงกจิกรรมศิลปสรางสรรค  

โดยใชเวลาในการทดลอง  8  สัปดาห  โดยทดลองสัปดาหละ  3  วนั  วนัละ 50  นาท ี โดยจัดกิจกรรม

สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   จัดในชวงเวลา  09:10 - 10:00 น.  รวมทั้งส้ิน  24  คร้ัง    

                   2.1  การจัดกจิกรรมศิลปสรางสรรคจากวสัดุธรรมชาติ   ซึ่งทดลองตามแผนการจัด

กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   (ดูภาคผนวก  ก)  โดยจัดใหมีส่ืออุปกรณตามรายการที่

กําหนดไว   และใหเด็กไดทาํกิจกรรมอยางเสรี  ซึง่มีครูเปนผูใหคําแนะนําและพรอมที่เขาไปชวยเหลือ

ถาเด็กตองการ 

       2.2  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง   ดังตาราง  2 
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ตาราง  2   ตารางดําเนินกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 

สัปดาห ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร รายช่ือกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 

1 

 

สรางความคุยเคยใหกับนักเรียนและเก็บขอมูลกอนการทดลอง (pretest) 

การนับ ใบไมหรรษา 

การเปรียบเทียบ เปลือกขาวเจาขา 

 

 

2 

 การจัดลําดับ กอนหินสรางภาพ 

การนับ พิมพภาพสับประรด 

การเปรียบเทียบ รอยกกแสนสวย 

 

 

3 

 การจัดลําดับ สรอยของหนู 

การนับ ที่ค่ันหนังสือนองหนู 

การเปรียบเทียบ ตุกตาเปลือกขาวโพด 

 

 

4 

 การจัดลําดับ มงกุฎดอกไม 

การนับ งูใบไม 

การเปรียบเทียบ ดินเหนียวใครเอย 

 

 

5 

 การจัดลําดับ รอยเรียงผักตบ 

การนับ พวงมาลัย 

การเปรียบเทียบ เปลือกหอยซอนลาย 

 

 

6 

 การจัดลําดับ โมบายเปลือกหอย 

การนับ ตุกตาเปลือกไข 

การเปรียบเทียบ ดอกใบใจเดียว 

 

 

7 

การจัดลําดับ สรอยคอดินเหนียว 

การนับ กรอบรูปในฝน 

การเปรียบเทียบ ทรายแสนสวย 

 

 

8 

การจัดลําดับ ตัวหนอนใบมะพราว 

การนับ มากานกลวย 

การเปรียบเทียบ พิมพภาพกานกลวย 

 

 

9 

 การจัดลําดับ โมบายกานกลวยใบตอง 

10 เก็บขอมูลหลังการทดลอง  (posttest) 
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         3.  เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห   ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง  (posttest)   

โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยซ่ึงเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบที่

ใชทดสอบกอนการทดลอง 

         4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูล 

         1.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและ

หลังการทดลองมาหาคาสถิติพื้นฐานโดยนําขอมูลไปหาคาเฉลี่ย  (Mean)  และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (Standard  deviation) 

         2.  เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองโดย

ใช t - test  for  Dependent  Samples 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
          1.  สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

    1.1 คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2538: 73) โดยใช

สูตร  

    X        =        
N

X∑  

 

 เมื่อ     X   แทน คาเฉลี่ยของกลุม 

   ∑ X  แทน ผลรวมคะแนนท้ังกลุม 

   N   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
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               1.2 หาคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538: 79) โดย

ใชสูตร  

    S         =       
( )

)1(

2
2

−

−∑ ∑
NN

XXN
   

 

 เมื่อ  S     แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   N     แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

   ∑ X    แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

   2∑ X    แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนนักเรียน 

        

              2.  สถิติที่ใชหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

    2.1  คาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ   โดยการพิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC)   

(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2545: 179)  โดยใชสูตร 

  

                               IOC    =         
N

R∑  

 

                    เมื่อ    IOC      แทน     ดัชนีความสอดคลอง 

                             ∑R     แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็น 

                               N         แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  2.2 หาคาความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบรายขอ โดยใชสัดสวน (ลวน สายยศ 

และ อังคณา สายยศ. 2538: 210) โดยใชสูตร  

    P                     =          N
R

  

 

  เมื่อ  P     แทน     คาความยากงายของแบบทดสอบรายขอ 

    R     แทน     จํานวนคนที่ทําขอนั้นถูก 

    N     แทน     จํานวนคนที่ทําขอนั้นทั้งหมด 
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     2.3  คาอํานาจจําแนก  โดยหาจากสหสัมพันธแบบพอยท - ไบซีเรียล ( Point-Biserrial  

Correlation)  โดยคํานวณจากสูตร  (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 214-215 ) ดังนี ้

     

   r
bisp .

 =         pq
S

XX

t

fp •
−

 

         

 เมื่อ      r
bisp .

     แทน     คาอําอาจจําแนกของขอสอบ 

   pX      แทน     คาเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอสอบได 

   fX      แทน     คาเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอสอบไมได 

    tS        แทน     คะแนนความเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอสอบฉบับนั้น 

     p         แทน     สัดสวนของคนที่ทําขอสอบได 

     q         แทน     สัดสวนของคนที่ทําขอสอบไมได  หรือ  1-p 

 

     2.4  หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  Kuder  Richardson KR-20  (ลวน สายยศ; และ 

อังคณา สายยศ. 2538: 197-198)  โดยใชสูตร  

 

     ttr               =          
1−n

n  
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
− ∑ 21

tS
pq

  

 

 เมื่อ  ttr   แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   n   แทน จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 

   p   แทน สัดสวนของนักเรียนที่ทําถูกในขอหนึ่ง ๆ  

   q   แทน สัดสวนของนักเรียนที่ทําผิดในขอหนึ่ง ๆ  

   2S   แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งหมด 
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       3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

 3.1  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานโดยใชสูตร  t-test  for  Dependent Samples  

(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538: 104)  ดังนี้ 

 

         t          =          
( )( )
1

22

−

− ∑∑
∑

N
DDN

D
 

 

 เมื่อ  t  แทน    คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

   D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 

   N  แทน จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน 

   ∑D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

   ∑ 2D แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนรวมกอนและ 

      การทดลอง 
 

 

 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัย

คร้ังนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะห

ขอมูล ดังนี้ 

  N    แทน จํานวนเด็กนักเรียนกลุมทดลอง 

 X    แทน คาเฉล่ีย 

 DiffX   แทน คาเฉล่ียของผลตางคะแนน 

  S   แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน  

 DiffS   แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 

  t        แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t  

  **           แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  p                แทน          ความนาจะเปนของคาสถิติ 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและ

หลังไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ ดังตาราง  3 

 

ตาราง  3  การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัด 

      กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 

 

กอนทดลอง หลังทดลอง  

ทักษะพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร X  S X  S 

 

DiffX  

 

DiffS  

 

t 

 

p 

1. การนับ 5.47 1.92 8.67 1.40 3.20 1.21 10.27** .000 

2. การเปรียบเทียบ 5.73 .96 8.40 .74 2.67 1.29 8.00** .000 

3. การจัดลําดับ 4.07 1.87 7.27 1.39 3.20 1.15 10.81** .000 

รวม 15.27 3.45 24.34 2.55 9.07 2.37 14.79** .000 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 ปรากฏวา   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลัง

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ โดยรวมและรายดาน  ไดแก  ดานการนับ  ดาน

การเปรียบเทียบ  และดานการจัดลําดับ  สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

แสดงวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัยได 
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ตาราง  4  การเปล่ียนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัด 

      กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  จําแนกเปนรายดาน 

 

กอนทดลอง หลังทดลอง การเปล่ียนแปลง ทักษะพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร X  S X  S X  S 

รอยละของการ 

เปล่ียนแปลง 

1. การนับ 5.47 1.92 8.67 1.40 3.20 1.21 58.50 

2. การเปรียบเทียบ 5.73 .96 8.40 .74 2.67 1.29 46.60 

3. การจัดลําดับ 4.07 1.87 7.27 1.39 3.20 1.15 78.62 

รวม 15.27 3.45 24.34 2.55 9.07 2.37 59.40 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง  4 ปรากฏวา   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยหลัง 

ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน  59.40 จากกอน

การทดลอง  โดยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการจัดลําดับไดคะแนนรอยละ  78.62  เพิ่มข้ึน

มากเปนอันดับแรก  รองลงมาเปนดานการนับไดคะแนนรอยละ 58.50  และดานการเปรียบเทียบได

คะแนนรอยละ  46.60    ตามลําดับ   
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ตาราง  5  ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับ           

      การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจําแนกเปนรายบุคคล 

 
 

นักเรียน

คนที ่

 

ทักษะพืน้ฐานทาง

คณิตศาสตร 

 

คะแนนกอน

ทดลอง 

 

คะแนนหลัง

ทดลอง 

 

การเปล่ียนแปลง 

คะแนน 

รอยละ 

ของการ

เปล่ียนแปลง 

1 1. การนับ 4 9 5 125.00 

 2. การเปรียบเทียบ 6 9 3 50.00 

 3. การจัดลําดับ 5 7 2 40.00 

 รวม 15 25 10 66.67 

2 1. การนับ 6 10 4 66.67 

 2. การเปรียบเทียบ 7 9 2 28.57 

 3. การจัดลําดับ 3 7 4 133.33 

 รวม 16 26 10 62.50 

 

 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 ปรากฏวา   หลังการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุ

ธรรมชาติ เด็กมีการเปล่ียนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรรายบุคคล ดังนี้ 

 นักเรียนคนที่ 1  มีการเปล่ียนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมเปนรอยละ  66.67  

ของความสามารถพื้นฐานเดิม  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรในดานการนับสูงเปนอันดับแรก  รองลงมาไดแก ดานการเปรียบเทียบ และดานการจัดลําดับ  

ตามลําดับ 

 นักเรียนคนที่ 2  มีการเปล่ียนแปลงทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรโดยรวมเปนรอยละ  62.50  

ของความสามารถพื้นฐานเดิม  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรในดานการจัดลําดับ  สูงเปนอันดับแรก  รองลงมาไดแก ดานการนับ และดานการเปรียบเทียบ 

ตามลําดับ 

 

 

 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  ทั้งนี้เพื่อเปน

ประโยชนและเปนแนวทางสําหรับครู  ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในการ

พิจารณากิจกรรมที่ชวยสงเสริมพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหแกเด็กปฐมวัยไดอยาง

เหมาะสม  ซึ่งมีลําดับข้ันตอนการวิจัยและผลของการวิจัย โดยสรุปดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัด

กิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนนักเรียนชาย - หญิง   อายุระหวาง  4 - 5   ป   ชั้น

อนุบาลปที่   1  ภาคเรียนที่   2   ปการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย  สํานักงานเขตภาษีเจริญ    

สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน   2  หองเรียน   นักเรียนมีจํานวนทั้งหมด   72   คน 

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้   เปนนักเรียนชาย - หญิง   อายุระหวาง  4 - 5 ป  

ชั้นอนุบาลปที่  1  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2552  โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย สํานักงานเขตภาษีเจริญ    

สังกัดกรุงเทพมหานคร  จํานวน  15  คน โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน  (Multi  Stage  Random  

Sampling)  ดังนี้ 

  1.  เลือกหองเรียน  1  หองเรียน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด  35    คน   

  2.  จับสลากนักเรียนในขอ  1  มาจํานวน  15  คน  เพื่อใชเปนกลุมตัวอยาง 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก   การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 

  2.  ตัวแปรตาม    ไดแก   ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
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สมมติฐานในการวิจัย 
   เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติมีทกัษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรหลังการจัดกจิกรรมสูงข้ึน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ 

 1.  แผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   24  กิจกรรม 

 2.  แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย จํานวน 30 ขอ  มีคาความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ  0.864 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.  ทดสอบเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง (Pretest)  ดวยแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลอง  โดยใหกลุมทดลองทํากิจกรรมในชวงกิจกรรมศิลปสรางสรรค  

โดยใชเวลาในการทดลอง  8  สัปดาห  โดยทดลองสัปดาหละ  3  วัน  วันละ  50  นาที  โดยจัดกิจกรรม

สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   จัดในชวงเวลา  09:10 - 10:00 น.  รวมทั้งส้ิน  24  คร้ัง    

 3.  เมื่อดําเนินการทดลองครบ   8 สัปดาห   ผูวิจัยทําการทดสอบหลังการทดลอง   

(posttest)   โดยใชแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยซึ่งเปนชุดเดียวกับ

แบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนการทดลอง 

 4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหและหาคุณภาพดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 

 1.  หาคาสถิติพื้นฐานของคะแนนแบบทดสอบทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ของเด็ก

ปฐมวัย  ไดแก คะแนนเฉล่ีย (Mean)   คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.  เปรียบเทียบความแตกตางทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง

การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  โดยใช  t - test  สําหรับ Dependent samples   
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สรุปผลการวิจัย 
 1.  เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติมีทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร โดยรวมและรายดาน  ประกอบดวย  ดานการนับ  ดานการเปรียบเทียบ  และดาน

การจัดลําดับ  สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ต้ังไว 

 2.  เด็กปฐมวัยหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติมีทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร  เพิ่มข้ึนรอยละ  59.33  ของความสามารถเดิมกอนไดรับการจัดทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรโดยดานการจัดลําดับเพิ่มข้ึนมากเปนอันดับแรกไดคะแนนรอยละ 78.62       รองลงมา

ดานการนับไดคะแนนรอยละ 58.50  และดานการเปรียบเทียบไดคะแนนรอยละ 46.60    ตามลําดับ  

ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่วาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติมีทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรมสูงข้ึน 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา  พบวา เด็กปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงข้ึนกวากอนไดรับการ

จัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   โดยทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในภาพรวมสูงกวา

กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยเพิ่มข้ึนรอยละ  59.33  ของความสามารถ

เดิม  โดยทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดานการจัดลําดับเพิ่มข้ึนมากเปนอันดับแรกไดคะแนนรอยละ  

78.62  รองลงมาเปนดานการนับไดคะแนนรอยละ 58.50    และดานการเปรียบเทียบเพิ่มข้ึนเปนอันดับ

สุดทายไดคะแนนรอยละ  46.60  ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุ

ธรรมชาติสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในพัฒนาข้ึน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ต้ังไว   ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. การที่เด็กปฐมวัยมีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในภาพรวมสูงกวากอนการจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  อาจจะเปนเพราะรูปแบบการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุ

ธรรมชาติ  สงเสริมใหเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  เด็กไดสํารวจวัสดุอุปกรณ สังเกต จําแนก บอก

รายละเอียด นับจํานวน  เปรียบเทียบ   ระหวางทํากิจกรรมเด็กใชวิธีการตางๆ ทางศิลปะที่หลากหลาย 

เชน การประดิษฐ การพิมพภาพ  การรอย  การปน ฉีก ปะ ติด โดยใชวัสดุจากธรรมชาติ  เชน  ใบไม  

ดอกไม  ผลไม  เมล็ดถั่ว    เปลือกไข  เปลือกหอย  กานกลวย ฟางขาว  ข้ัวสับปะรด เปนตน ขณะที่เด็ก

ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  ครูมีบทบาทในการสอดแทรกสาระความรูทาง

คณิตศาสตร  ทั้งดานการเปรียบเทียบ  การจัดลําดับ ผานส่ือวัสดุธรรมชาติชนิดตาง ๆ ที่ใชในการทํา

กิจกรรมศิลปสรางสรรค ดวย  ซึ่งแนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคดวยวัสดุธรรมชาติในแตละ
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ข้ันตอนครูไดสอดแทรก  การนับ  เปรียบเทียบ  และจัดลําดับจากวัสดุธรรมชาติที่นํามาใชในการจัด

กิจกรรมศิลปสรางสรรคในแตละวัน  สอดคลองกับ  คมขวัญ  ออนบึงพราว  (2550: บทคัดยอ)  ที่

ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรเด็กปฐมวัยโดยใชรูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรู  

พบวา การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในรูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรูเด็กมีทักษะทางคณิตศาสตรสูงข้ึน  แสดงใหเห็น

ไดวาประสบการณที่เด็กไดรับจากการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค สงเสริมใหเด็กไดฝก  การรูคาจํานวน 

การนับเพิ่ม-ลด  ซึ่งนับเปนพื้นฐานของการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กเปน

อยางดี  จากการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติเด็กจะเกิดความสนใจในกิจกรรมเพราะ

วัสดุธรรมชาติที่ผูวิจัยนํามาใชเปนวัสดุใกลตัวเด็ก เด็กเคยพบเห็นแตไมเคยนํามาใชใหเกิดประโยชน  

ในการนําวัสดุธรรมชาติที่เหลือใชมาทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเปนการจัดกิจกรรมใหเด็กเหน็ประโยชน

ของวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช ไดเรียนรูจากของจริง ไดรับประสบการณตรง  ไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  

สอดคลองกับ เยาวพา เดชะคุปต  (2542: 107) ที่มีทัศนะวา ศิลปะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเด็กได

แสดงความสามารถและความรูสึกนึกคิดของตนออกมาในรูปภาพหรือส่ิงของที่เด็กจะสามารถแลเห็น

ได เด็กจะใชศิลปะเพื่อเปนส่ืออธิบายส่ิงที่เขาทํา  เห็น  รูสึก และคิดออกมาเปนผลงาน การจัด

ประสบการณทางศิลปะใหแกเด็กชวยใหเด็กมีโอกาสคนควา ทดลอง และส่ือสารความคิด ความรูสึก

ของตน ใหผูอ่ืนและโลกที่อยูรอบตัวเขาไดเขาใจ   

 จากการอภิปรายผลสรุปไดวากิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติที่ผูวิจัยจัดข้ึน

สามารถสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรได  โดยเด็กเรียนรูการใช

วัสดุธรรมชาติในการสรางผลงานศิลปะจากการลงมือปฏิบัติ  รูสึกผอนคลาย สนุกสนานเพลิดเพลิน  

และไดฝกทักษะทางคณิตศาสตร  ทําใหเด็กมีทัศนคติที่ดีในการเรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติจึงสงผลใหเด็กปฐมวัย  มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในภาพรวมสูงข้ึน

กวากอนไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

   2.  การที่เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ มีทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตรรายดานสูงข้ึนทุกดาน   เมื่อวิเคราะหรายดานทักษะดานการจัดลําดับมีคะแนน

เพิ่มข้ึนมากที่สุด  (78.62)  ทักษะการนับมีคะแนนเพิ่มเปนอันดับรองลงมา  (58.50)  และทักษะดาน

การเปรียบเทียบคะแนนเพิ่มนอยที่สุดเพิ่มข้ึนรอยละ  (46.60)  ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

  2.1  ดานการจัดลําดับ  หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  

เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรดานการจัดลําดับสูงข้ึนเปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ีย  (78.62)   

แสดงวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรดานการจัดลําดับได  โดยระหวางที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมกิจกรรมศิลปสรางสรรคเด็กมี
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โอกาสจัดลําดับส่ือวัสดุธรรมชาติ  ตามความยาว  ความสูง  ขนาด  จํานวน เชน  กอนหิน   ดินเหนียว  

เปลือกหอย  ใบมะพราว  ดอกไม กานกลวย ใบตอง ผักตบชวา  เปนตน ตัวอยางเชน ในกิจกรรม         

”กอนหินสรางภาพ”  มีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กเกิดทักษะทางคณิตศาสตรดานจัดลําดับ ในข้ันนํา  ครูให

เด็กสังเกตวัสดุ  อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม โดยแจกกอนหินที่มีขนาดใหญเล็กไมเทากัน เด็กจะ

จัดลําดับของกอนหินที่เด็กนํามาใชในการทํากิจกรรมโดยเรียงจากกอนใหญไปเล็ก หรือเล็กไปใหญ  

สลับกับเพื่อนในกลุม  ขณะที่ทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคเด็กเลือกขนาดของกอนหินตามความสนใจ 

พรอมกับวาดรูปตามจินตนาการลงในกอนหิน  ครูจะช้ีแนะใหเด็กจะสังเกตวา  ถากอนหินที่ตนเองวาด

มีขนาดเล็กภาพที่วาดก็จะมีขนาดเล็กตามไปดวย  ถากอนหินมีขนาดใหญภาพท่ีวาดออกมาก็จะมี

ขนาดที่ใหญกวา  ในระหวางชวงการทํากิจกรรมเด็กและครูจะสนทนาเกี่ยวกับส่ิงที่เด็กวาดวาขนาด

ของภาพที่วาดเปนอยางไร  ในกิจกรรม  “กอนหินสรางภาพ”  เด็กมีโอกาสฝกทักษะดานการจัดลําดับ  

และในกิจกรรม  “สรอยคอดินเหนียว”  ครูไดสอดแทรกทักษะดานการจัดลําดับ ในข้ันดําเนินกิจกรรม  

เด็กไดลงมือปฏิบัติปนดินเหนียว  เปนรูปทรงกลมและแบนเจาะรูและนําไปตากใหแหง  เด็กไดสังเกตวา

ระหวางดินเหนียวที่แหงและกับดินเหนียวที่ยังไมแหงวาเปนอยางไร  และเด็กไดนับเรียงลําดับดิน

เหนียวอยางละ 10  ชิ้น  เด็กนําดินเหนียวที่แหงแลวมารอยสลับกบัดอกรัก โดยใชดินเหนียวแบน 1  ชิ้น  

ดอกรัก 2  ดอก ดินเหนียวกลม  1  ชิ้น  รอยสลับจนกวาดินเหนียวทั้งสองแบบจะหมดตามสัญลักษณที่

ครูกําหนดให   ข้ันสรุปเด็กแสดงผลงานและเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับผลงานของตนเอง  และสรุปเกี่ยวกับ

การจัดลําดับจากผลงานของเด็ก  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวสงเสริมใหเด็กไดรูจักการจัดลําดับ  

สอดคลองกับ  กุลยา   ตันติผลาชีวะ (2547: 40) ที่กลาววา   การสอนคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยอายุ  

3-6  ป  ควรสงเสริมความสนใจเร่ืองคณิตศาสตรของเด็กดวยการนําคณิตศาสตรที่เด็กสนใจเช่ือมโยง

ไปกับโลกกายภาพและสังคมของเด็ก   และควรจัดประสบการณที่หลากหลายใหสอดคลองกับวิธีการ

เรียนของเด็กแตละคนและความรูของเด็กที่มี  โดยบูรณาการคณิตศาสตรเขากับกิจกรรมตาง  ๆ และ

สอดคลองกับ จิตทนาวรรณ  เดือนฉาย (2541: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาวิจัยผลการจัดกิจกรรมศิลปะวาด

ภาพนอกหองเรียนที่มีผลตอความสามารถดานทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย  

ผลการวิจัยพบวา  ในการจัดกิจกรรมศิลปะใหกับเด็กปฐมวัยครูสามารถทําใหเด็กเกิดทักษะและ

พฤติกรรมตาง ๆ  ไดตามความตองการ  โดยข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของครูวาตองการใหเกิดผลเปนเชน

ไร  แลวจึงคิดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย  เปนการสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรได   

ดังนั้นจึงสรุปไดวา  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติสงผลทําใหเด็กปฐมวัยมีทักษะ

ดานการจัดลําดับสูงข้ึน 

 

        2.2  ดานการนับ หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ เด็ก 
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ปฐมวัยมีทักษะดานการนับสูงข้ึนเปนอันดับรองลงมาโดยมีคาเฉลี่ย  (58.50)  แสดงวา การจัดกิจกรรม

ศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการนับได 

เนื่องจากระหวางที่เด็กทํากิจกรรมเด็กไดนับวัสดุปกรณธรรมชาติที่ใชในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรค  

เชน ใบไม  ใบกก  ฟางขาว ดอกไม เปลือกไข เมล็ดถั่ว เปลือกหอย  อาทิ  เชน  การทํากิจกรรม  ”งูใบไม” 

ครูไดสอดแทรกทักษะดานการนับและแสดงคาของจํานวน  โดยในข้ันนําเด็กไดทองคําคลองจอง

เกี่ยวกับจํานวนนับครูแนะนําวัสดุอุปกรณ    เด็กสังเกตวัสดุ  อุปกรณ  โดยการใหตัวแทนออกมานับ

จํานวนใบไม  1-10  ในตะกรา และนับพรอมกัน  ข้ันดําเนินกิจกรรม  เด็กลงมือปฏิบัติโดยหยิบใบไมใน

ตะกราตามความสนใจนํามาตอเปนงูใบไม  เด็กจะนับจํานวนใบไมที่ตนเลือกวาใชใบไมไปจํานวนกี่ใบ   

ในระหวางที่ทํากิจกรรมเด็กจะสนทนากับเพื่อนและครู  เชน นองการตูนพูดวา  “เราถึงตัวที่  5  แลว”  

นองฟาตอบวา  “เราก็ใกลเสร็จแลวเหลือใบเดียว”  ในข้ันสรุป  เด็กแสดงผลงานและเลาเร่ืองราว

เกี่ยวกับผลงานของตนเอง   ซึ่งเด็กสวนใหญจะนับคาจํานวนใบไมจากผลงานของตนเอง  และนับ

เรียงลําดับพรอมกันอีกคร้ังหนึ่ง  ระหวางที่ทํากิจกรรมเด็กไดสังเกตและรวมสนทนากับเพื่อนและครู  

และฝกใหเด็กไดการนับ   นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมอ่ืนที่ไมเนนเร่ืองการนับครูยังสอดแทรกทักษะ

การนับอีกดวย   ทําใหเด็กรูคาจํานวน  ตัวเลข  ทําใหทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรดานการนับของ

เด็กปฐมวัยสูงข้ึน เพราะการนับเปนพื้นฐานของเรียนคณิตศาสตรในระดับที่สูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ  

นิตยา  ประพฤติกิจ  (2541: 26 - 27)  ที่กลาววาการนับถือเปนคณิตศาสตรเกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่

เด็กรูจัก แตการทองจําตัวเลขได  ไมไดหมายความวา เด็กเขาใจความหมายเสมอไป เพราะการที่เด็ก

นับเลขไดอาจจะใชวิธีการทองตัวเลขไปเร่ือย ๆ  แตการนับของเด็กจะมีเหตุมีผลยิ่งข้ึนหลังจากมีความ

เขาใจและใชตัวเลขเปนแลว และเขาใจหลักของเหตุผลในเร่ืองการเชื่อมโยงตัวเลขกับส่ิงของทั้งหมด

เมื่อรวมกันเพราะเด็กจะใชวิธีการนับเปนหลัก ๆ ไป เชน การนับทีละ 1 นับ ทีละ  2  ทีละ 3  ไปเร่ือย ๆ 

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการนับควรใหเด็กไดฝกจากประสบการณจริง เชน  การนับจํานวนเพือ่นทีม่าโรงเรียน

วากี่คน  มีผูหญิงกี่คน ผูชายกี่คน มีเด็กผมยาวกี่คน ผมส้ันกี่คน  และสอดคลองกับ  จงรัก  อวมมีเพียร  

(2547: 90-91) ที่ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะ

ส่ือผสม ผลการวิจัยพบวา  การจัดกิจกรรมศิลปะส่ือผสมชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูหรือมโนทัศน ดาน

การรูคาจํานวน ตัวเลข  และในข้ันสรุปยังมีการทบทวนหรือฝกซ้ําเพื่อใหเด็กมีความรูและเกิดทักษะได

ยาวนานข้ึน 

  สรุปไดวาการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติชวยสงเสริมทักษะพ้ืนฐาน

ทางคณิตศาสตรดานการนับใหสูงข้ึน  จากการที่เด็กไดสังเกตจํานวนส่ิงของวัสดุและไดลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมโดยการนับจํานวนส่ือวัสดุอุปกรณจากธรรมชาติ  ซึ่งเด็กไดมีโอกาสนับส่ิงที่นํามาใชในกจิกรรม
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ศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  และไดมีโอกาสสรุปส่ิงที่ตนเองปฏิบัติ  ทําใหเด็กเกิดความเขาใจใน

เร่ืองของจํานวนนับได 

        2.3  ดานการเปรียบเทียบ  หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ

เด็กปฐมวัยมีทักษะทางคณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบสูงข้ึนเปนอันดับสุดทายโดยมีคาเฉลี่ย 

(46.60)  แสดงวา การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรดานการเปรียบเทียบได  ทั้งนี้เพราะระหวางที่เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรม  โดยผานประสาท

สัมผัสทั้งหา เด็กไดสังเกต  และเปรียบเทียบลักษณะ ความยาว น้ําหนัก  ปริมาณ  ขนาด ของวัสดุ

อุปกรณตางๆ ที่ใชในการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  เชน  ขาวเปลือก  เปลือกขาวโพด 

เปลือกหอย  ดินเหนียว ทราย ใบหัวใจ  กานกลวย  ตนกก  เปนตน  ในกิจกรรม  ”ดินเหนียวใครเอย”  

ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กเกิดทักษะดานการเปรียบเทียบ  โดยในข้ันนําครูไดสอดแทรกการ

เปรียบเทียบโดยใหเด็กเปรียบเทียบขนาดของดินเหนียว 2  กอน และสลับกับดินกอนอ่ืน จากสายตาที่

มองเห็น  โดยใชคําถามดังนี้  “ดินเหนียวกอนไหนเล็กกวา”  “ดินเหนียวกอนใดใหญกวา”  “ดินเหนียว

กอนใดมีน้ําหนักมากกวา”  “กอนหินกอนใดมีน้ําหนักนอยกวา” และหาคําตอบโดยการนําดินเหนียวมา

ชั่งน้ําหนักจากตาช่ัง  ในข้ันดําเนินกิจกรรมศิลปสรางสรรคเด็กลงมือปนดินเหนียว  เด็กไดสัมผัส และ

เกิดการเปรียบเทียบในเร่ืองของน้ําหนัก  ขนาด  ความยาว จากการลงมือปฏิบัติจริง ข้ันสรุปนักเรียน  

ไดเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับผลงานของตนเองและเปรียบเทียบหนัก/เบากับผลงานของเพื่อน  ในกิจกรรม   ”

ตนกกแสนสวย”  ในข้ันนํา  ครูไดสอดแทรกความรูดานการเปรียบเทียบ  โดยนําตนกกมาใหเด็กสังเกต

จํานวน  5  ตน (ที่มีระดับความสูงแตกตางกัน)  และรวมสนทนาตอบคําถามของครู  ใหนักเรียนสังเกต

วาตนไมตนใดที่สูงที่สุด  ตนใดที่เต้ียที่สุด  ตนไหนอยูตรงกลาง  ในข้ันการดําเนินกิจกรรมครูแนะนํา

วัสดุ  อุปกรณ วัสดุที่ใชมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรง  โดยการห่ันตนกกเปนทอน ๆ  มีขนาดสั้นและยาว

ตางกัน  ในขณะที่เด็กรอยกกที่หั่นเปนทอน  ๆ แลวเด็กไดสังเกตเปรียบเกี่ยวกับการรอยสลับระหวาง

ทอนกกที่ส้ันและยาว   เปนการฝกการแยกแยะและจัดหมวดหมู  ในข้ันสรุปเด็กแสดงผลงานของตน

และเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับผลงานศิลปะ  และเปรียบเทียบขนาดส้ันยาวจากตนกกที่เด็กรอย การจัด

กิจกรรมดังกลาวสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะการเปรียบเทียบ  สอดคลองกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(2527: 244)  ที่กลาววา ในการสงเสริมการจัดประสบการณทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัย เด็กจะ

เรียนรูจากประสบการณตรงจากของจริง  โดยใชส่ือการสอนที่เปนของจริงมากที่สุด   และเร่ิมสอนจาก

ส่ิงที่เปนรูปธรรมไปหานามธรรม  เด็กควรเรียนรูเร่ืองความแตกตางระหวางยาวกับส้ัน  สูงกับเต้ีย  ใกล

กับไกล  สอดคลองกับ ประไพจิตร  เนติศักด์ิ (2529: 50) ที่กลาวถึงข้ันตอนในการเตรียมความพรอม

ทางคณิตศาสตรควรเร่ิมจากการสังเกต  การเปรียบเทียบ เกี่ยวกับรูปราง  น้ําหนัก  ขนาด  สี  ที่

เหมือนกันและตางกัน  การเปรียบเทียบจํานวน แลวจึงพัฒนาในดานการจัดเรียงลําดับเกี่ยวกับความ
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ยาว ความสูง และขนาด และ  ขวัญนุช  บุญยูฮง (2546:  บทคัดยอ) ที่ศึกษาทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยการเลา  “นิทานคณิต”  ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรม  การเลานิทานคณิต  มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรในทุกทักษะสูงข้ึน และเมื่อจําแนกราย

ดานแลว  พบวา  การรูคาตัวเลข  การจับคู  การเปรียบเทียบ  การเรียงลําดับสูงข้ึน จากที่กลาวมาสรุป

ไดวา  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติสงผลทําใหเด็กปฐมวัยมีทักษะดานการ

เปรียบเทียบสูงข้ึน   

  จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา  การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ สงเสริมเด็ก

ปฐมวัยไดพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ดานการนับ  การเปรียบเทียบ และการจัดลําดับได

ดวยตนเอง  ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมผานประสาทสัมผัสทั้งหา ผานส่ือ วัสดุที่เปนวัสดุธรรมชาติ  โดย

ครูมีบทบาทในการสงเสริมกระตุนใหเด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

 
ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
 1.  ในชวงสัปดาหแรกเด็กยงัไมคอยกลาทีจ่ะทาํกิจกรรม  ผลงานที่เด็กทํายงัไมหลากหลาย

สวนใหญจะมลัีกษณะคลายคลึงกัน  เมื่อเวลาผานไป  2  สัปดาห เด็กเร่ิมคุนเคยกับกิจกรรมและทาํ

กิจกรรมไดอยางหลากหลาย 

 2.  ในชวงสัปดาหแรกครูจะตองกระตุนโดยใชคําถามเพือ่ใหเด็กเกิดทกัษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร  แตเมื่อผานไป 4  สัปดาห เด็กจะบอกและอธิบายผลงานของตนเองได เชน เด็กจะบอก

จํานวน ลักษณะ ของวัสดุ อุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรมศิลปะไดดวยตนเอง 

 3.  ในดานการจัดอันดับจะมีการเปล่ียนแปลงมากที่สุด เพราะในขณะที่เด็กทํากจิกรรม เด็ก

มักจะจัดลําดับวัสดุ อุปกรณ ดวยตนเอง เชน จัดลําดับตามขนาด ความยาว  จาํนวน  เปนตน  และ

การเปรียบเทยีบเกิดข้ึนนอยที่สุดเพราะ  เด็กไมสามารถแยกแยะวัตถุจากส่ิงทีม่องเห็นดวยตาเปลา 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  กอนการทดลองครูควรเตรียมแผนการสอน  วัสดุ อุปกรณในการทาํกิจกรรมใหพรอม  

ในขณะทีท่ํากจิกรรมครูควรสอดแทรกทักษะในดานตาง ๆ  โดยเปดโอกาสใหเด็กไดสรางขอตกลง

รวมกัน  ใหเวลากับเด็กในการทํากิจกรรม  ครูควรใหเด็กมีบทบาทในการสังเกต  สนทนา  ตอบคําถาม 

เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดการสรางสรรคผลงาน  และแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับผลงานของตนเอง 

 2.  ครูควรจัดสถานที่และสรางบรรยากาศในการจัดกิจกรรมที่เปนกนัเอง  เอ้ือตอการทํา

กิจกรรม  และการทดสอบเด็ก  เปดโอกาสใหเด็กไดซักถาม  ควรมีการยืดหยุนเวลาในการทํากิจกรรม 
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 3. ในการจัดกจิกรรมครูควรเตรียมวัสดุที่มคีวามหลากหลาย เพื่อเด็กจะไดนํามาใชทาํ

กิจกรรมศิลปสรางสรรคใหไดผลงานที่แปลกใหม  และวสัดุธรรมชาติทีม่ีอยูในทองถิน่ เพราะเด็กจะเคย

เห็น และเคยใชประโยชนจากวัสดุธรรมชาติดังกลาว 

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาถงึผลของการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อพัฒนา

ทักษะดานอ่ืนๆ เชน  ทักษะการรับรู  ทักษะการแสวงหาความรู  พฤติกรรมความรวมมือ  การอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  เปนตน  

 2.  ควรมีการศึกษาทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมศิลป

สรางสรรคจากวัสดุอ่ืนๆ เชน  วัสดุรีไซเคิล  วัสดุทองถิน่  เปนตน 
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 75 

บรรณานุกรม 
 
กรรณิการ  โยธารินทร.  (2543).  พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลป 

 สรางสรรคเปนกลุม. ปริญญานพินธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บัณฑติ 

 วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

กรมวิชาการ.  (2539).  แนวการจัดประสบการระดับกอนประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 

กุลยา  ตันติผลาชีวะ. (2551).  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยคละอายุ.  กรุงเทพฯ:  

 เบรน-เบส  บุคส. 

------------.  (2547).  การจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: เอดิสัน  เพรส  โปรดักส. 

------------.  (2547).  รูปแบบการจัดกิจกรรมสรางสรรคเพื่อการเรียนรู.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาหลักสูตร 

 และการสอน  สาขาการศึกษาปฐมวยั  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ.   

 อัดเสาเนา. 

เกศินี  นิสัยเจริญ.  (2527).  การสอนศิลปะสําหรับเด็กเล็ก,  เอกสารการอบรมผูดูแลเด็กรุน 2.                  

 ขอนแกน: คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยขอนแกน. 

------------.  (2546).  คูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546.  กรุงเทพฯ:  

 กระทรวงศึกษาธิการ. 

ขวัญนุช  บุญอยูฮง.  (2546). การสงเสริมทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยโดยการเลา  

  ”นทิานคณิต”. ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย                 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2529).   

 การเรียนรูของเด็กปฐมวยั : ตามแนวการเรียนรูภาษาธรรมชาติแบบองครวม.   กรุงเทพฯ:   

 พริกหวานกราฟฟค.  

คมขวัญ  ออนบึงพราว.  (2550).  การพัฒนาทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช 

 รูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรู.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย).   

 กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

จงรัก  อวมมีเพียร.  (2547).  ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรม 

 ศิลปะส่ือผสม.  ปริญญานพินธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย    

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

จันทนา สุวรรณมาลี.  (2529).   มาลัย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

จันทรเพ็ญ   เงียบประเสริฐ.  (2542).  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั.  ภูเก็ต: คุรุศาสตร   

 



 76 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

จิตทนาวรรณ  เดือนฉาย.  (2541).  ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด 

 กิจกรรมศิลปะวาดภาพนอกหองเรียน.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวยั).   

 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ชนกพร  ธีรกุล.  (2541).  กระบวนการวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมการสรางสรรคแบบ 

 เนนกระบวนการ.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย    

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ชวลิต  ดาบแกว.  (2544).  ศิลปศึกษา.  กรุงเทพฯ: คุรุสภา 

ชลอ พงษสามารถ.  (2526).  ศิลปะสําหรับครูมัธยม. กรุงเทพฯ: เจริญวิทยการพิมพ. 

ชะลอ นิ่มเสมอ.  (2538).  องคประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

ชัยณรงค  เจริญพาณิยกุล.  (2533).  กิจกรรมศิลปะครูอนุบาล. กรุงเทพฯ: แปลนพับลิชชิ่ง. 

ชัยณรงค  พรหมวงศ.  (2521).  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากับการสอนระดับอนุบาล.  

 กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

ชุมสาย  สวนสิริ.  (2547).  เร่ืองรอยมาลัย.  กรุงเทพฯ: ศรีสยามการพมิพ. 

ทิศนา  แขมมณี;  และคณะ.  (2536).  หลักการและรูปแบบการพฒันาเด็กปฐมวยัตามวิถีไทย.   

 พิมพคร้ังที ่ 2.  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

ณัฐชุดา  สาครเจรญิ.  (2548).  การพัฒนากระบวนการวิทยาศาสตรพื้นฐานของเด็กปฐมวยั  โดยการ 

 ใชรูปแบบกิจกรรมศิลปสรางสรรคเพื่อการเรียนรู.  ปริญญานพินธ  กศ.ม.  (การศึกษา 

 ปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ทองนวล  ภูประเสริฐ.  (2537).  รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการพฒันาความพรอมทางภาษาและ 

 คณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก  สํานักงานฯ 

นท ี เถกงิศรี.  (2548).  ศิลปะสําหรับเด็ก.  กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

นภเนตร  ธรรมบวร.  (2549).  การพฒันากระบวนการคิดในระดับปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

 มหาวิทยาลัย. 

นฤมล  ปนดอนทอง.  (2544).  การคิดเชิงเหตุของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนสรางมโนทัศนดาน 

 จํานวน.  ปริญญานพินธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย    

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

นฤมล  หุน.  (2539).  คูมืองานสนุกกบัเศษวัสดุ.  กรุงเทพ: โอเดียนสโตร. 

 



 77 

นิตยา  ประพฤติกิจ.  (2539).  การพฒันาเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: โอ.เอส.  พร้ินต้ิง  เฮาส. 

------------.  (2541).  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  (2545).  รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณเร่ืองการวัดประเมินผลการเรียนรู.   

 กรุงเทพฯ: ภาควิชาพืน้ฐานการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   

เบญจา  แสงมะลิ.  (2545).  ประมวลการสอนนกัเรียนอนบุาล.  กรุงเทพฯ: คุรุสภา 

ประไพรจิตร  เนติศักด์ิ.  (2529).  การสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา.  ลําปาง: ภาควิชา 

 หลักสูตรและการสอน  วทิยาลัยครูลําปาง 

ประสิทธิรักษ  เจริญผล.  (2547).  ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวยัดวยการจัดกจิกรรมศิลป 

 สรางสรรคตอเติมดวยลายเสน. ปริญญานพินธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ:  

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

ปราวินนัท   คูหาวิชานันท.  (2549).  การพัฒนาบทเรียนโทรทัศนฝกทักษะปฏิบัติ  เร่ือง  งานรอย 

 มาลัย  กลุมสาระการเรียนรูการงานพื้นฐานอาชพีและเทคโนโลย ี สําหรับนักเรียนชวงชั้น 

 ที ่ 2.  ปริญญานพินธ  กศ.ม.  (เทคโนโลยกีารศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย    

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

ปรางวไล  จูวฒันสําราญ.  (2547).   ผลการจัดกิจกรรมเขาจังหวะและพฤติกรรมการสงเสริมการเลน 

 จากบิดามารดาท่ีมีตอทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย.  สารนพินธ  กศ.ม.   

 (จิตวิทยาพฒันาการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

 ถายเอกสาร. 

ปริยานุช จุลพรหม.  (2547).  การพัฒนาความสามารถดานการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยดวย 

 การจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ:  

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

ปุณณรัตน  พชิญไพบูลย.  (2547).  ศิลปศึกษา : จากทฤษฎีสูการสรางสรรค.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

 มหาวิทยาลัย 

พนิดา  ชาตยาภา.  (2544).  กระบวนการพัฒนาการส่ือความหมายของเด็กปฐมวัยโดยการสราง 

 เร่ืองราวในกิจกรรมสรางสรรคตามแนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ. ปริญญานิพนธ  

 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ.  

 ถายเอกสาร. 

พิจิตรา  เกษประดิษฐ.  (2552).  ทักษะพืน้ฐานของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรค 

 ดวยขนมอบ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 



 78 

พีระพงษ   กุลพิศาล.  (2533).  สามมิติ : ทัศนทางศิลปศึกษา.   กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก   

 กรมการฝกหัดครู. 

------------.  (2545).  สมองลูกพัฒนาดวยศิลปะ.  กรุงเทพฯ: ธารอักษร. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2527).  เอกสารการวิชาการสรางเสริมประสบการณระดับปฐมวัย 

 ศึกษา  หนวยที่  1-7.  พมิพคร้ังที ่ 2.  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มานพ ถนอมศรี.  (2534). ขุมทองแหงการสรางสรรคลูก. กรุงเทพฯ: แสงศิลปการพิมพ. 

------------.   (2541).   คูมือการประดิษฐและสรางสรรคดวยกระดาษ.  กรุงเทพฯ: ตนออ. 

มาลี  วรทรัพย.  (2531).  การศึกษาความสามารถในการสังเกตและจําแนกของเด็กปฐมวัยที่เลน 

 เกมการศึกษาดวยวิธีตางกัน.  ปริญญานพินธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ:  

 บัณฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

เยาวพา  เดชะคุปต.  (2542).  กจิกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ: เจาพระยาระบบการพมิพ. 

ยุทธศาสตรการศึกษา  สํานกัยุทธศาสตรการศึกษา. (2551).  มาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนสังกดั 

 กรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมการเกษตรแหงประเทศไทย. 

ลลิตพรรณ ทองงาม.  (2539).  วิชาประถม 422 ศิลปะสําหรับครูประถม.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา 

 หลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 

ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ.  (2538).  เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.  พิมพคร้ังที ่ 5.   

 กรุงเทพฯ: สุวริียาสาสน. 

เลิศ อานนัทนะ.  (2535).   เทคนิควธิีสอนศิลปะเด็ก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

------------.  (2539).  ศิลปะในโรงเรียน.  กรุงเทพฯ: กราฟฟคอารต. 

วรรณี  เพชรรัตน.  (2538).  เทคนิคการกรีดและพับประดิษฐกระดาษ.  กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานชิ. 

วราภรณ  นาคะศิริ.  ( 2546 ).  การคิดเชงิเหตุและผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลป   

 สรางสรรคโดยใชทรายสี.  ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ:  

 บัณฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

วาโร  เพ็งสวัสด์ิ.  (2542).  การวิจัยทางการศึกษาปฐมวยั.  สกลนคร: โปรแกรมวิชาการวัดและ 

 ประเมินผล  คณะครุศาสตร   สถาบันราชภัฏสกลนคร.  อัดสําเนา. 

วิชัย  วงษใหญ. (2532).  ศิลปะเด็ก : ความคิดสรางสรรคและจินตนาการ.  กรุงเทพฯ: สุภา. 

วิบูลยลักษณ  สารวิจิตร.  (2548).  ศิลปะสําหรับครูประถม.  กรุงเทพฯ: หลักสูตรและการสอน    

 คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 

วิรุณ    ต้ังเจริญ.  (2526).  ศิลปศึกษา.  กรุงเทพฯ: วิธฌิวลอารต. 

ศิริลักษณ  ศรีกมล.  (2534).  งานประดิษฐวัสดุ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



 79 

ศรีแพร  จันทราภิรมย.  (2550).  ความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลป 

 สรางสรรคโดยใชเปลือกขาวโพด.  ปริญญานพินธ กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ:  

 บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร.  

สถาบันพัฒนาวิชาการและการประเมิน.  (2547).  แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที ่1.    

 กรุงเทพฯ: จุฑามาศการพิมพ. 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและและเทคโนโลยี.  (2527). 12  ปการศึกษาวิทยาศาสตรและ 

 คณิตศาสตรในประเทศไทย.  กรุงเทพ: สถาบัน. 

สมจินต  มนญูศิลป.  (2543).  วัสดุเหลือใชไดประโยชน.   กรุงเทพฯ: รวมสาสน. 

สมศรี   เมฆไพบูลยวฒันา.  (2551).  ความสามารถในการใชกลามเนือ้มัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 

 การจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรครอยดอกไม.  ปริญญานพินธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย).    

 กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

สัญลักษณ  สุวรรณรัศมี.  (ม.ป.ป.).  คูมอืการจัดกิจกรรมสรางสรรคศิลปะเด็กชั้นอนุบาลปที่  1 

 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  คูมือหลักสูตร 

 การศึกษาปฐมวัย  พทุธศักราช  2546. กรุงเทพฯ: สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ. 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

 พุทธศักราช  2546. กรุงเทพฯ: สํานกังาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ.  

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.  (2542).  พระราชบัญญัติการศึกษา  

 แหงชาติ  พุทธศักราช 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2).  กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 

สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  (2544).  การประเมินแนวใหมที่เนนเด็กเปนสําคัญ :  การประเมินสราง 

 ความรูจักนักเรียน (เอกสารประกอบการสอน). กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

------------.  (2545).  การวัดและการประเมินแนวใหม :  เด็กปฐมวัย.  กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร   

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สิริมณี  บรรจง.  (2549).  เด็กปฐมวัยกับทักษะพืน้ฐานทางตณิตศาสตร.  กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สิริยา   พนัโสรี.  (2546).  การพัฒนาการแสดงออกของพื้นฐานดานศิลปะของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรม 

 ศิลปสรางสรรค.   ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย    

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 



 80 

สิรินยา  ทรัพยวารี.  (2552).  วารสารการศึกษาปฐมวัย.  13 (4): 47.   

สุชา   จนัทรเอม.   (2543).   จิตวิทยาเด็ก.   กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานชิ. 

สุนทรี   แตงวฒันไพบูลย.   (2546).  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   กลุมสาระการเรียนรูการงาน 

 พื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี   เร่ืองการรอยดอกไมสด  ชั้นประถมศึกษาปที ่ 6.   

 ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (หลักสูตรและการสอน).  ชลบุรี: บัณฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัย 

 บูรพา.  ถายเอกสาร. 

สุวรรณา  กานทอง.  (2547).  ผลการจัดกจิกรรมศิลปะประกอบเสียงดนตรีคลาสสิคที่มีตอความคิด 

 สรางสรรคของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ  กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวยั).  กรุงเทพฯ:   

 บัณฑิตวทิยาลัย   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  ถายเอกสาร. 

Bever, J.A  (1995).  Introduction  to  Early  Childhood  Education :  Preschool  Through   

 Primary  Grades.  2 nd ed.  Needham  heighis, Massuchusett : A  Simon  &  

 Schueter. 

Bruner, J,S.  (1969).  The Process  of  Education. New  york : Harvard  University  Press.  

Forman,  E;  & Fleet, H.  (1980).  Constructive Play : Applying  Piaget  in the Preschool.   

 Monterrey, California:  Brooks  Cole.  

Guilford, R.M.  (1967).  The Nature of Human of Intelligence.  New  york: McGraw - Hill Book. 

Hammond, S.L.; & et al. (1967). Good  Schools  for Young Children. New York: Macmillian. 

Kerlinger, F.; & Lee, H. (2001). Foundations  of Behavioral Research  (Fourth Edition). 

 California: Thomson Learning. 

Lasky, Lila.; &  Mukerji, R. (1980).  Art : Basic  for  Young  Children.  Washington  DC:  

 National  Association for the Education  of  Young  Children. 

Lowenfeld, V.; & Brittain,W. (1981).  Creative and Mental Growth. New York: Macmilian. 

Luca, M. (1968).  Art Education Strategies of Teaching. Englewood  Cliff, N.J.: Prentice -  

 Hall. 

Mayasky, Mary.  (1998).  Creative  Activities for  Young  Children.  United  states  of   

 America:  Delmar. 

Peterson, H.T. (1958). Kindergarten : The Key to Child Growth. New York: Exposition Press. 

Piaget, J. (1952). The Original of Intelligence in Children. New York: International  University  

 Press. 

 



 81 

Piaget.  (1969).  Science  of  Education  and  The  Psychology  of  the  Child.  New York:   

 Viking.  

Schirrmacher.  (1988).  Science  of  Education  and  The  Psychology  of  the  Child.   

 New York:  Delmar. 

Taylor, G.R. and  T.W. Susan.  (1974, December).  Active  Games  and  Approach  to  

 Teaching  Mathematical  Skill  to  the  Educate  Mentally  Retarded, The   

 Arithmetic  Teacher.  3: 674-678. 

Viktor  Lowenfeld; & W. Lambert  Brittain.  (1953).  Creative  and  Mental  Growth.   

 New York:  The  Macmillan 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 
 
 -  คูมือการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 -  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 -  กิจกรรมใบไมหรรษา 
 -  กิจกรรมรอยกกแสนสวย 
 -  กิจกรรมโมบายเปลือกหอย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 84 

คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 
คําชี้แจง 
 คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติประกอบดวยสวนสําคัญ   

2  ตอน  ดังนี้ 

 ตอนท่ี  1  คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 

 ตอนท่ี  2  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 
ตอนท่ี  1  คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมศิลปสรางสรรค เปนกิจกรรมประเภทหนึ่งที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก ใน

การสรางสรรคงานที่แสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ไดลงมือปฏิบัติจริง  

สามารถแกไขปญหา  คนหาคําตอบดวยตนเอง  และสงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่เด็กตอง

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาดานสติปญญา  ที่ควร

ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมตามความสามารถและความสนในของเด็ก  การจัดกิจกรรมอยูในรูปของ

กิจกรรมมากมายรวมทั้งกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ   มีลักษณะการจัดกิจกรรมดังนี้

ลักษณะของกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ จะใหเด็กสรางสรรคงานที่แสดงออกถึง

ความรูสึกนึกคิด จินตนาการ ความคิดสรางสรรคตามความคิดของตนเองและตามแบบที่กําหนด โดย

ใชวัสดุอุปกรณที่เปนส่ือวัสดุธรรมชาติ ไดแก ใบมะพราว  ดอกไม ใบไม ฟางขาว  ตนกก  ผักตบ  ไมไผ  

เมล็ดพืช  ดินเหนียว  กอนหิน  ทราย  เกล็ดปลา  ฯลฯ  เปนวัสดุประกอบในการทํากิจกรรม ซึ่งใช

ประดิษฐ  สาน  รอย  พิมพภาพ  ปะติด  วาดภาพ  ใหเปนรูปรางตามตองการและตามแบบทีก่าํหนดให 

โดยผูวิจัยไดจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณประกอบจากวัสดุธรรมชาติไว จํานวนทั้งส้ิน  24  กิจกรรม 
 
จุดมุงหมาย 
 เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 
เวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเองเปนเวลา  8  สัปดาห  ชวงเวลากิจกรรมศิลปสรางสรรค

สรางสรรค โดยทดลองสัปดาหละ 3  วัน  วันละ  50 นาที  ในชวงเวลา  9.10 น. - 10.00 น. ของวัน

จันทร  วันพุธ  และวันศุกร  จนส้ินสุดการทดลอง  ผูดําเนินการตองศึกษาคูมือและแผนการสอนให
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เขาใจวิธีการจัดกิจกรรมท้ังหมด และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหตรงตามแผนการจัดกิจกรรมศิลป

สรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  
 
แนวการดําเนินการจัดกิจกรรม 
 ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  ทุกคร้ังมีการดําเนินการตามข้ันตอน

ดังนี้ 

 1.  ข้ันนํา  ครูนําเด็กเขาสูบทเรียน  เชน  การเลานิทาน  การทองคําคลองจอง  การรองเพลง  

ปริศนาคําทาย การเดินสํารวจสถานที่  การใชคําถามและสรางขอตกลงรวมกันระหวางครูกับเด็ก 

 2.   ข้ันสอน  เปนการอภิปรายซักถามจากภาพ   ส่ือที่เปนของจริง และสถานท่ีที่เด็กไดเดิน

สํารวจ  ครูแนะนําวัสดุ  อุปกรณ  รวมทั้งขอตกลงในการทํากิจกรรมจากวัสดุธรรมชาติ  สาธิตและให

เด็กไดมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติจริง  เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น  มีการทํางานเปนรายบุคคล

และรายกลุม 

 3.  ข้ันสรุป  เด็กและครูรวมกันสนทนา  สรุปเนื้อหา  และรวมทํากิจกรรมทบทวนหลังจากการ

การทํากิจกรรม  แสดงผลงานของตนเอง 

 
บทบาทของครูในการจัดกิจกรรม 
 ในการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติครูควรปฏิบัติดังนี้ 

 1.  ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติใหเขาใจ 

 2.  จัดส่ือ  อุปกรณ   สถานที่ประกอบการจัดกิจกรรมใหพรอม 

 3.  สรางขอตกลงเบ้ืองตนกับเด็กเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการการจัดกิจกรรม 

 4.  ระหวางดําเนินกิจกรรม  ครูใชคําถามเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  และอํานวย

ความสะดวก 

 5.  ในการทบทวนกิจกรรม  ครูเชิญชวนใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ครูชี้แนะใหถูกตอง 
 
บทบาทของเด็กในการทํากิจกรรม 
 1.  ปฏิบัติตามขอตกลงในการกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  

 2.  ต้ังใจและรวมกิจกรรมกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ  

 3.  แสดงความคิดเห็น  และทบทวนหลังจากจบกิจกรรม 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1.  รูปภาพ  นิทาน  เพลง  คําคลองจอง  ปริศนาคําทาย  สถานที่บริเวณรอบ  ๆ  โรงเรียน  ที่

เกี่ยวกับเนื้อหาในการจัดกิจกรรมในแตละวัน 

 2.  วัสดุ  อุปกรณในการทํากิจกรรม  เชน  เข็ม  ดาย  กาว  สี  กรรไกร  และวัสดุจากธรรมชาติ 

กานมะพราว  ดอกไม  ใบไม ฟางขาว  ตนกก  ผักตบ  ดินเหนียว  เมล็ดพืช  ทราย  เกล็ดปลา ไมไผ  

กอนหิน  เมล็ดขาวเปลือก  ฯลฯ   

 
การประเมินผล 
 1. สังเกตการสนทนาและตอบคําถาม 

 2. สังเกตการทํากิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นของเด็ก 

 3. สังเกตการเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 
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ตารางดําเนินกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 

สัปดาห ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร รายช่ือกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 

1 

 

สรางความคุยเคยใหกับนักเรียนและเก็บขอมูลกอนการทดลอง (pretest) 

การนับ ใบไมหรรษา 

การเปรียบเทียบ เปลือกขาวเจาขา 

 

 

2 

 การจัดลําดับ กอนหินสรางภาพ 

การนับ พิมพภาพสับประรด 

การเปรียบเทียบ รอยกกแสนสวย 

 

 

3 

 การจัดลําดับ สรอยของหนู 

การนับ ที่ค่ันหนังสือนองหนู 

การเปรียบเทียบ ตุกตาเปลือกขาวโพด 

 

 

4 

 การจัดลําดับ มงกุฎดอกไม 

การนับ งูใบไม 

การเปรียบเทียบ ดินเหนียวใครเอย 

 

 

5 

 การจัดลําดับ รอยเรียงผักตบ 

การนับ พวงมาลัย 

การเปรียบเทียบ เปลือกหอยซอนลาย 

 

 

6 

 การจัดลําดับ โมบายเปลือกหอย 

การนับ ตุกตาเปลือกไข 

การเปรียบเทียบ ดอกใบใจเดียว 

 

 

7 

การจัดลําดับ สรอยคอดินเหนียว 

การนับ กรอบรูปในฝน 

การเปรียบเทียบ ทรายแสนสวย 

 

 

8 

การจัดลําดับ ตัวหนอนใบมะพราว 

การนับ มากานกลวย 

การเปรียบเทียบ พิมพภาพกานกลวย 

 

 

9 

 การจัดลําดับ โมบายกานกลวยใบตอง 

10 เก็บขอมูลหลังการทดลอง  (posttest) 
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ตอนท่ี  2  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
 
สัปดาหที่ 1  วันจันทร 
เรื่อง     ใบไมหรรษา 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร    การนับ   
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถพิมพภาพจากใบไมได 

 2.  นักเรียนสามารถนับใบไมเรียงลําดับ  1 – 10  ได  

 3.  นักเรียนสามารถคิดจินตนาการสรางสรรคได 
 
สาระการเรียนรู 
            1.  ตนไมเปนส่ิงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  มีความสําคัญตอชีวิตมนุษย  พืช  สัตว  ตนไม

ยังใหรมเงา  ทําใหอากาศบริสุทธิ์  เราควรชวยกันดูแลรักษา 

 2.  ใบไม  แตละชนิดมีลักษณะที่แตกตางกัน  ในเร่ืองของรูปทรง   เชน  ใบเรียวยาว  3  แฉก  

5  แฉก  ใบกลม  ใบรูปหัวใจ  ฯลฯ  แตละใบก็มีสีที่แตกตางกัน  คือ  สีเขียวเขม  สีเขียวออน  สีแดง  สี

มวง  สีสม  สีเหลือง  ฯลฯ 

             3.  การนับส่ิงตาง ๆ 

              4.  จํานวนนับ  1-10  ,จํานวนเพิ่มลด  1-10   

 
กิจกรรมการเรียนรู 
          ขั้นนํา 
 1.  ครูและนักเรียนเดินสํารวจบริเวณรอบ  ๆ  โรงเรียนวามีตนไมชนิดใดบาง   พรอมกับ

ปฏิบัติตามขอตกลงในการเดินสํารวจ  ครูใหนักเรียนเก็บใบไมแหงที่รวงลงมาจากตนไมตามความ

ตองการ   

 2.  เมื่อกลับมาถึงหองเรียนครูใหนักเรียนหยิบใบไมที่เก็บมาคนละ  1  ใบ  พรอมกับสนทนา

ตอบคําถามเกี่ยวกับขนาด  รูปรางลักษณะของใบไม   

             3.  นักเรียนนับเรียงลําดับใบไมที่เก็บมา 1-10  ซึ่งบางคนอาจเก็บมาไมถึง  10  ก็ใหนับเทาที่

มี  และนับจํานวนใบไมเพิ่มลด  1-10  พรอมกัน   
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 ขั้นสอน 
 4.  ครูแนะนําวัสดุ  อุปกรณ  และสาธิตการพิมพภาพจากใบไม และแบงนักเรียนออกเปน   5

กลุม  นักเรียนลงมือปฏิบัติการพิมพภาพใบไมตามความคิดจิตนาการของตน   

             5.   ครูกระตุนใหเด็กทํากิจกรรมที่หลากหลาย  เปดโอกาสใหเด็กไดสนทนา  เลาเร่ืองราว

เกี่ยวกับการใชวัสดุ  อุปกรณและผลงานที่ทําอยู 

             6.  เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนักเรียนชวยกันเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 

           
 ขั้นสรุป 
             7.   นักเรียนแสดงผลงานและเลาเร่ืองราวเกี่ยวกับผลงานของตนเองหนาชั้นเรียน  ครูและ

นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับรูปรางลักษณะของใบไม พรอมกับนับ  1- 10  และรองเพลง  “กิ่ง  กาน  ใบ”  
 
สื่อการเรียนรู 
 1.  ตนไมบริเวณรอบ  ๆ โรงเรียน 

    2.  เพลง  “กิ่ง  กาน  ใบ” 

    3.  ใบไมชนิดตาง  ๆ 

 4.  สีน้ํา  พูกัน  กระดาษ 
 
ประเมินผล 
 1.  สังเกตการดูตนไมบริเวณรอบโรงเรียน 

 2.  สังเกตการตอบคําถาม    

 3.  สังเกตความสนใจในการรวมกิจกรรม 

 4.  ตรวจผลงานการพิมพภาพจากใบไม 
 
ภาคผนวก 
      เพลง  “กิ่ง  กาน  ใบ”   
          (ไมทราบนามผูแตง) 

   กิ่ง  กาน  ใบ     ชะ  ชะ  ใบ  กาน  กิ่ง 

  ฝนตกลมแรงจริง ๆ (ซ้ํา)  ชะ  ชะ  กิ่ง  กาน  ใบ 
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สัปดาหที่ 1  วันพุธ 
เรื่อง     รอยกกแสนสวย 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร    การเปรียบเทียบ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถบอกรูปรางลักษณะ  สี  ของตนกกได 

 2.  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบรูปรางลักษณะ  สี  สูง-เต้ีย  ส้ัน-ยาว  ของตนกกได 

 3.  นักเรียนสามารถคิดจินตนาการสรางสรรคได 

 
สาระการเรียนรู 
    1.  การรอยและประดิษฐส่ิงตาง  ๆ  จากเศษวัสดุธรรมชาติ 

 2.    ตนกกเปนพืชที่เติบโตในที่มีน้ําขัง  ลําตนสูงยาวเรียว  ประมาณ  2  เมตร  ลําตนมี

ลักษณะเปนสามเหล่ียม สีเขียว  เมื่อแหงแลวมีสีน้ําตาล  คนนิยมนําตนกกมาใชในจัดตกแตงและ

ประดับใหสวยงามตามงานเล้ียงตาง ๆ   

   3.  การเปรียบเทียบส่ิงตาง  ๆ 

       4.  การเปรียบเทียบส้ัน-ยาว  , สูง-เต้ีย 
 
กิจกรรมการเรียนรู  
 ขั้นนํา 
 1.  เด็กทองคําคลองจอง  “ประโยชนของตนไม”   ครูนําตนกกมาใหนักเรียนสังเกตรูปราง

ลักษณะ  สี  และสนทนาตอบคําถาม 

             2.   ครูใหอาสาสมัครออกมาเปรียบเทียบ  ยาว/ส้ัน  สูง/เต้ีย และจัดลําดับตนกกจากเต้ียที่สุด

ไปหาสูงที่สุด ,  สูงที่สุดไปหาเต้ียที่สุด   จํานวน  5  ตน นักเรียนตอบคําถามดังนี้  นักเรียนคิดวาตนไหน

เต้ียที่สุด  นักเรียนคิดวาตนไหนสูงที่สุด  นักเรียนคิดวาตนไหนอยูตรงกลาง             

 
 ขั้นสอน           
             3.   ครูแนะนําวัสดุ  อุปกรณในการทํากิจกรรม  และหั่นตนกกใหเปนทอนเล็ก  ๆ  ยาว

ประมาณ  1.5  เซนติเมตร และ  3  เซนติเมตร   
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 4.  ครูสาธิตการรอยกก ครูและเด็กรวมกันสรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน โดยให

นักเรียนรอยกกทอนส้ันและยาวสลับกันตามที่กําหนด  

 

 

       
    
             5.   ครูกระตุนใหเด็กทํากิจกรรมที่หลากหลาย  เปดโอกาสใหเด็กไดสนทนา  เลาเร่ืองราว

เกี่ยวกับการใชวัสดุ  อุปกรณและผลงานที่ทําอยู 

 6.  เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนักเรียนชวยกันเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 

 
           ขั้นสรุป 
                      7.   ครูและนักเรียนรวมกันสรุปถึงประโยชนของตนกกนักเรียนแสดงผลงานและเลาเร่ืองราว

เกี่ยวกับผลงาน  และนับทบทวนจํานวน  1 - 10    
 
สื่อการเรียนรู 
 1.  คําคลองจอง  “ประโยชนของตนไม” 

 2.  อุปกรณในการรอย  เข็ม  ดาย   

             3.  ตนกก 

 
ประเมินผล 
 1.  สังเกตความต้ังใจในการรอย 

 2.  สังเกตการตอบคําถาม    

             3.  การตรวจผลงานการรอยตนกก     
 
ภาคผนวก 

คําคลองจอง  “ประโยชนของตนไม” 
           ตนไมนี้ดีและมีคุณคา ตอเราหนักหนา  หนูจาจงฟง 

   ใชไมสรางบาน  พักผอนนอนนั่ง  นกไดทํารัง  อยูเปนสุขเอย 
 
 

 



 92 

สัปดาหที่ 1  วันศุกร 
เรื่อง     โมบายเปลือกหอย 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร    การจัดลําดับ   
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  นักเรียนสามารถบอกลักษณะของเปลือกหอยได 

 2.  นักเรียนสามารถประดิษฐโมบายเปลือกหอย ได 

              3.  นักเรียนสามารถเรียงลําดับขนาดเล็ก-ใหญ  เรียบ-ขรุขระได 
 
สาระการเรียนรู 
 1.  หอย  เปนสัตวน้ําที่มีชีวิต  มีลักษณะเปลือกแข็งหุมดานนอก  เปลือกหอยมีลักษณะ

แตกตางกัน  เชน เล็ก  ใหญ  วงกลม  วงรี  เปนเกลียว  แบน  มีหนาม  มีทั้งเรียบและขรุขระ  เรา

สามารถนําเปลือกหอยมาประดิษฐเปนส่ิงตาง  ๆ  ได  เชน  โมบาย  สัตว  เคร่ืองประดับ  ฯลฯ 

 2.  กกราชินี  เปนพืชที่อาศัยอยูในที่มีน้ําขัง  ลําตนเปนสามเหล่ียม สูงประมาณ  1  เมตร  ใบ

เปนแฉก 5 แฉก 

 3.  การเรียงลําดับส่ิงตาง  ๆ  

        4.  การเรียงลําดับขนาดเล็ก-ใหญ   การจัดกลุมเรียบ/ขรุขระ   

 5.  การเรียงลําดับแบบอนุกรม 
 
กิจกรรมการเรียนรู  
          ขั้นนํา 
            1.  เด็กรวมกันรองเพลง  “สัตวน้ํา”  ครูและนักเรียนรวมสนทนาและตอบคําถามดังนี้ 

มีสัตวอะไรบางที่อาศัยอยูในน้ํา 

 2.    ครูนําเปลือกหอยมาใหนักเรียนสังเกตและสนทนาถึงรูปรางลักษณะ  เปรียบเทียบเล็ก-ใหญ   

เรียบ/ขรุขระ และเปรียบเทียบความแตกตางกันของหอยแตละชนิด  นักเรียนเรียงลําดับจากเล็กไปหา

ใหญ  ใหญไปหาเล็ก            

             3.  ครูอาสาสมัครออกมาจัดลําดับเปลือกหอยตามที่กําหนด คือ ใหญ - เล็ก - เล็ก - ใหญ - เล็ก 

- เล็ก - ใหญ - เล็ก - เล็ก - ใหญ - เล็ก - เล็ก –ใหญ 
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 ขั้นสอน 
 4.  ครูแนะนําวัสดุอุปกรณ  ครูสาธิตการรอยเปลือกหอยสลับกับกกราชินี ครูและเด็กรวมกัน

สรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน นักเรียนลงมือปฏิบัติการทําโมบายเปลือกหอย  ตัดตนกก

เปนทอน  ๆ  และนับเปลือกหอยช้ินเล็ก 10  ชิ้น  ใหญ 1 ชิ้น  เมื่อเสร็จแลวนักเรียนเก็บอุปกรณเขาที่ให

เรียบรอย 

             5.   ครูกระตุนใหเด็กทํากิจกรรมที่หลากหลาย  เปดโอกาสใหเด็กไดสนทนา  เลาเร่ืองราว

เกี่ยวกับการใชวัสดุ  อุปกรณและผลงานที่ทําอยู 

 6.  เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหนักเรียนชวยกันเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย 

 
             ขั้นสรุป 
             7.   นักเรียนแสดงผลงานของตนเองพรอมกับเลาเร่ืองเกี่ยวกับผลงานของตนเอง   ครูและ

นักเรียนรวมกันสรุปถึงประโยชนของเปลือกหอย  และนับเรียงลําดับ  1 - 10 
 
สื่อการเรียนรู 
 1.  เพลง  “สัตวน้ํา” 

 2.  เปลือกหอยชนิดตาง  ๆ 

             3.  อุปกรณในการประดิษฐ  กาว  สีน้ํา 

 
ประเมินผล 
 1.  สังเกตการรวมกิจกรรมการประดิษฐ 

 2.  สังเกตการสนทนาและตอบคําถาม    

 3.  ตรวจผลงานการประดิษฐจากเปลือกหอย 
 
ภาคผนวก 

เพลง  “สัตวน้ํา”   
          (สงวนศรี  มุกตามะ) 

         มาพวกเรามา   มาเลนน้ําเร็วไว 

    ไวพวกเราไว   หอยปูกุงปลา 

    เราเปนสัตวน้ํา          อยูในทะเลทุกเวลา 
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ภาคผนวก  ข 
 

คูมือดําเนินการทดสอบวดัทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
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คูมือดําเนินการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย 
 

คําชี้แจง 
 1.   แบบทดสอบชุดนี้เปนชุดแบบทดสอบที่ใชเพื่อวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของเด็ก

ปฐมวัยซึ่งวัดเฉพาะดานการนับ  การเปรียบเทียบ  การจัดลําดับ  ระดับชั้นอนุบาล  1  (อายุ 4-5  ป) 

 2.  ในการดําเนินการทดสอบใหมีผูดําเนินการทดสอบจํานวน  1  คน  และผูชวยผูดําเนินการ

ทดสอบจํานวน  1   คน  สําหรับดูแลและอํานวยความสะดวกใหผูรับการทดสอบสามารถปฏิบัติให

ถูกตองตามคําอธิบายของผูดําเนินการทดสอบ 

 3.  แบบทดสอบทั้งหมดจํานวน  3  ชุดมีลักษณะเปนรูปภาพ  3  ตัวเลือก  ซึ่งกําหนดใหผูรับ

การทดสอบกากบาท  (X)  ทับภาพที่เห็นวาเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดตามคําส่ัง 

 
คําแนะนําการใชแบบทดสอบ 
 1.  ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ  ประกอบดวยแบบทดสอบจํานวน  3  ชุด  คือ 

  ชุดที่  1  ทักษะดานการนับ                           จํานวน   10   ขอ 

  ชุดที่  2  ทักษะดานการเปรียบเทียบ     จํานวน   10   ขอ 

  ชุดที่  3  ทักษะดานการจัดลําดับ                จํานวน   10   ขอ 

 2.  ระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการทดสอบ 

  กําหนดใหทําขอสอบขอละ 1 นาที  โดยประมาณ 

 3.  การตรวจใหคะแนน 

  3.1  ขอที่กากบาทถูกตองให  1  คะแนน 

  3.2  ขอที่กากบาทผิดหรือไมไดกากบาทหรือกากบาทมากกวา  1  ตัวเลือก  

ให   0   คะแนน 

 4.  การเตรียมการกอนสอบ 

  4.1 สถานที่สอบควรเปนหองที่มีสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอผูรับการสอบ   เปนตนวา

อากาศถายเทมีแสงสวางเพียงพอ  โตะเกาอ้ีจัดใหเหมาะสมกับผูรับการทดสอบและไมเสียงดังจน 

เกินไป 

  4.2 ผูดําเนินการทดสอบตองทําหนาที่อานขอสอบ  ใหผู รับการทดสอบฟงและทํา    

ดังนั้นจึงตองอานคูมือในการทดสอบแตละตอนใหเขาใจเพื่อใหผูดําเนินการทดสอบคุนเคยกับส่ิงที่จะ

ปฏิบัติในการดําเนินการทดสอบ 
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  4.3  อุปกรณที่จําเปนตองใช 

         การเตรียมอุปกรณที่จําเปนตองใชในการทดสอบมีดังนี้ 

         4.3.1  แบบทดสอบวัดพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอย    

จํานวนแบบทดสอบมีจํานวนเทากับผูรับการทดสอบ  เขียนช่ือ – นามสกุล  ของผูรับการทดสอบและ

ควรมีแบบทดสอบที่เปนตัวอยางในการอธิบายสําหรับผูดําเนินการทดสอบ 

            4.3.2  ดินสอดําหรือสีสําหรับแจกผูรับการทดสอบ  เพื่อใชในการทําแบบทดสอบ

และตองมีสํารองไวตามสมควร 

           4.3.3  นาฬิกาจับเวลา  1  เรือน 

   4.4  การเตรียมตัวผูรับการทดสอบ 

           4.4.1 กอนดําเนินการทดสอบ  ใหผูชวยผูดําเนินการทดสอบนําผูรับการทดสอบไป

ด่ืมน้ํา    เขาหองน้ําใหเรียบรอย 

                 4.4.2 ผูดําเนินการทดสอบสนทนาทักทาย  พูดคุยสรางความคุนเคยกับผูรับการ

ทดสอบเพื่อใหผูรับการทดสอบผอนคลาย  ไมกังวลแลวจึงทําการเร่ิมทดสอบ 

 5. ขอปฏิบัติในการทดสอบ 

  5.1  ผูดําเนนิการทดสอบควรออกคําส่ังในแตละขออยางชัดเจน  และเปนธรรมชาติ 

  5.2  ในขณะทาํแบบทดสอบผูชวยผูดําเนนิการทดสอบตองดูแลดินสอ  สีของผูรับการ

ทดสอบใหมีสภาพทีพ่รอมใชอยูเสมอ 

  5.3  การใหผูรับการทดสอบแตละชุด  ผูดําเนนิการทดสอบตองมีวิธกีารจูงใจ  เราความ

สนใจของผูรับการทดสอบใหมีความต้ังใจและสนใจอยางสม่ําเสมอ 

  5.4  ในการทดสอบแตละคร้ัง  ผูดําเนนิการทดสอบตองคํานงึถงึระยะเวลาที่ใชในการทาํ

แบบทดสอบ   ซึ่งไมควรใหผูรับการทดสอบ  ทดสอบติดตอกันนานเกินคร้ังละ 30 นาท ี

  5.5  เมื่อดําเนนิการทดสอบเสร็จเรียบรอยควรใหผูรับการทดสอบรวมกิจกรรมที่ผอน

คลาย  อาทิเชน  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมเลานิทาน  เปนตน 

 
 
 
 
 
 



 97 

แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย (อายุ 4 - 5 ป) 
 

ชุดที่   1    ทักษะดานการนับ 
ขอ  1  ครู   :    “ใหนักเรียนเปดที่หนาดินสอ  แลวฟงคําส่ังนะคะ  นักเรียนดูที่ขอดอกกุหลาบ” 

       “ใหนักเรียนกากบาททับรูปภาพที่มีจํานวนตรงกับตัวเลขที่กําหนดให”   

       (พูดซํ้าอีก  1   คร้ัง) 

นักเรียน   :    นักเรียนเลือกกากบาท  (X)                    

          3 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

.................................................................................................................................................... 
ขอ  2  ครู   :   “ใหนักเรียนดูขอหมวก  แลวฟงคําส่ังนะคะ  ใหนักเรียนกากบาท (X)  

   ทับรูปภาพที่มีจํานวนตรงกับตัวเลขที่กําหนดให”  (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 

นักเรียน     :    นักเรียนเลือกกากบาท (X)  

                                    5 
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ชุดที่   2   ทักษะดานการเปรียบเทียบ    
 

ขอ  1  ครู  :   “ใหนักเรียนเปดที่หนาใบไม  แลวฟงคําส่ังนะคะนักเรียนดูที่ขอชมพู   ใหนักเรียน 

   กากบาทภาพตนไมที่สูงที่สุด”  (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 

นักเรียน    :   นักเรียนเลือกกากบาท  (X)   

 

 

 

 
                  

 
 
 
 

 

 

 

ขอ 2  ครู   :  “ใหนักเรียนดูขอมาน้ํา  แลวฟงคําส่ังนะคะ 

      ใหนักเรียนกากบาทภาพพาชนะที่มีลักษณะกนลึกที่สุด”  (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง) 

นักเรียน    :      นักเรียนเลือกกากบาท (X)  
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 ชุดที่  3  ทักษะดานการจัดลําดับ 

 

ขอ 1  ครู  :    “ใหนักเรียนเปดที่หนาผีเส้ือ  ดูที่ขอดวงจันทร แลวฟงคําส่ังนะคะ   

   ใหนักเรียนดูรูปภาพในชองดานบนแลวดูวาภาพในชองวางจะเปนภาพใด   

   แลวให   นักเรียนกากบาท (X)  คําตอบที่ถูกตองในชองส่ีเหล่ียมดานลาง”  

   (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง)  

นักเรียน    :     นักเรียนเลือกกากบาท  (X)  ในชองดานลาง 

 

 

 

 

    

      

     

? 
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ขอ  2  ครู  :   “ใหนักเรียนเปดที่หนาโลมา  แลวฟงคําส่ังนะคะ นักเรียนดูที่ขอดอกไม    

   ใหนักเรียนดูรูปภาพในชองดานบนแลวดูวาภาพในชองวางจะเปนภาพใด     

   และให   นักเรียนกากบาท (X)  คําตอบที่ถูกตองในชองส่ีเหล่ียมดานลาง”  

   (พูดซํ้าอีก 1 คร้ัง)  

นักเรียน    :    นักเรียนเลือกกากบาท  (X)  ในชองดานลาง 

 
 

 

 

 

 

         

      

? 
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ภาคผนวก  ค 
 

ตัวอยางภาพเด็กปฏิบัติกจิกรรมศิลปสรางสรรคจากวสัดุธรรมชาติ 
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ตัวอยางภาพเด็กปฏิบัติกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
กิจกรรมมุงกุฎดอกไม 
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ตัวอยางภาพเด็กปฏิบัติกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
กิจกรรมสรอยคอดินเหนียว 
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ตัวอยางผลงานกิจกรรมศิลปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ 
ตัวอยางผลงานดอกใบใจเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยางผลงานรอยกกแสนสวย 
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ภาคผนวก  ง 
 

ตารางแสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกรายขอ 
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ตารางแสดงคาความยากงายและอํานาจจําแนกรายขอ 

 

ดานการนับ ดานการเปรียบเทียบ การจัดอันดับ  

ขอ p r p r p r 

1 0.70 0.23 0.60 0.54 0.80 0.46 

2 0.75 0.65 0.65 0.44 0.65 0.49 

3 0.70 0.49 0.60 0.30 0.60 0.61 

4 0.75 0.32 0.60 0.35 0.75 0.62 

5 0.70 0.23 0.65 0.24 0.50 0.56 

6 0.60 0.62 0.50 0.28 0.60 0.42 

7 0.70 0.36 0.70 0.28 0.65 0.30 

8 0.55 0.33 0.55 0.31 0.65 0.30 

9 0.70 0.49 0.65 0.34 0.60 0.46 

10 0.70 0.49 0.65 0.39 0.65 0.41 

 คาความเชื่อมัน่   .723 คาความเชื่อมัน่   .834 คาความเชื่อมัน่   .757 

คาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับ  .864 
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บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
1.  ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมศลิปสรางสรรคจากวัสดุธรรมชาติ    

  

     1.1  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา  ไชยะธน  อาจารยประจําโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย  

                                                                              มหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐม 

     1.2  ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล         อาจารยชัน้เด็กเล็ก  โรงเรียนสาธิต    

                                                                              มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (ฝายประถม) 

     1.3   นางปยะธิดา  เกษสุวรรณ      ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

                                                                              สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
2.  ผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถดานทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ของเด็กปฐมวัย   

     
    2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ     อาจารยประจําโปรแกรมการศึกษาปฐมวยั 

                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2.2  ผูชวยศาสตราจารยบุญไท  เจริญผล   รองคณบดีคณะครุศาสตร ฝายประกนัคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

      2.3  อาจารย ดร.มิ่ง  เทพครเมือง       หัวหนางานวิจยัและบริการวิชาการสูชุมชน 

โรงเรียนสาธิตประสานมิตร   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (ฝายประถม) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวปานิตา  กุดกรุง                   

วันเดือนปเกิด                 7 เมษายน 2522 

สถานที่เกิด                   จังหวัดขอนแกน 

สถานที่อยูปจจุบัน        12/4 ม. 4  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ    

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10160 

ตําแหนงหนาที่การงาน     ครู คศ.1 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน      12  ม. 4  โรงเรียนวัดมะพราวเต้ีย  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ    

                                       จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10160 

 

ประวัติการศึกษา 

                พ.ศ.2533        จบชั้นประถมศึกษาปที่  6  

จาก โรงเรียนบานสีชมพ ู จงัหวัดขอนแกน 

                พ.ศ.2536        มัธยมศึกษาตอนตน   

จาก โรงเรียนสีชมพูศึกษา  จังหวัดขอนแกน 

                พ.ศ.2539        มัธยมศึกษาตอนปลาย   

จาก โรงเรียนสีชมพูศึกษา  จังหวัดขอนแกน 

                พ.ศ.2544        ครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) 

                                       จาก สถาบันราชภัฏหมูบานจอมบึง    จังหวัดราชบุรี             

    พ.ศ. 2553       การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 

                                       จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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